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ÈÓe„ÈÓz ÏÎeÈ È‡cÂa ,Ï"pk ˙BlÙz ˙B¯Bz‰Ó ˙BNÚÏ ,‰Êa ˜ÒÚÏ ‰ÎBÊL ƒ∆∆«¬…»∆«¬≈«¿ƒ««¿«««»ƒ
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‡ˆÓÏ ÌÈÏBÎÈ Ìlk ,ÔÈb¯c Ïk ÛBÒ „Ú ÔÈb¯c Ïk LÈ¯Ó ,ÏkÏ ¯L‡k Ïk‰«…«¬∆«…≈≈»«¿ƒ«»«¿ƒÀ»¿ƒƒ¿…
‡¯Bp‰Â LB„w‰ e�a¯ ÏL ‰¯B˙Â ‰¯Bz Ïk CB˙a ,Ì‰È˙B�ÈÁa Ïk ÌÚ ,ÌÓˆÚ«¿»ƒ»¿ƒ≈∆¿»»¿»∆«≈«»¿«»
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ÈËewÏa '‰ ÔÓÈÒa) ¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆBˆÁa ‰¯Bz‰ ,ÏLÓÏ .‰¯B˙Â ‰¯Bz»¿»¿»»«»«¬¿¿»¿ƒ»¿ƒ≈
‡ˆÓ� ,ÌÏBÚ‰ ‡¯·� ÈÏÈ·La ¯ÓBÏ Ì„‡ Ïk ·iÁ Èk ˙ÏÁ˙nL ,('‡ Ô"¯‰BÓ¬«∆«¿∆∆ƒ«»»»»«ƒ¿ƒƒƒ¿»»»ƒ¿»
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,ÂÈL�‡Ó ÌÈL�‡ ÌÚ BÓˆÚa ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ LB„w‰ e�a¯ ¯ac ˙‡f‰ ‰¯Bz‰Ó≈«»«…ƒ≈«≈«»ƒ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ¬»ƒ≈¬»»
¯„Ò Ì˙B‡ „nÏÂ ,˙BlÙz ˙B¯Bz‰Ó ˙BNÚÏ Ì˙B‡ ¯È‰Ê‰L ,‰lÙz ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»«¬≈«¿ƒ¿ƒ≈»≈∆
eÏÈÁ˙iL ,˙eËÈLÙa Ì˙B‡ ‰¯B‰Â ,˙‡f‰ ‰¯Bz ‡Ó‚e„Ï Ì‰Ï ÒÙ˙Â ,‰lÙz¿ƒ»¿»«»∆¿¿»»«…¿»»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ
¯ÓBÏ ·iÁÓ „Á‡ Ïk Èk ,‰Ê ÏkÓ ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰ ‰nk ÔÓˆÚ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈««¿»«»≈¿ƒƒ»∆ƒ»∆»¿À»«
Ú„ÈÏÂ ,ÌÏBÚ‰ ÔB¯ÒÁ ÏÚ Ïlt˙‰Ïe ,ÈÏÈ·La ‡l‡ ‡¯·� ‡Ï ÌÏBÚ‰ Ïk»»»…ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«∆¿»»¿≈«
BÓˆÚ ÏÚ ÏkzÒÈ ‰zÚ Ôk Ì‡Â .ÔÈc ¯Êb ¯Á‡Ï B‡ ÔÈc ¯Êb Ì„˜ ‡e‰ Ì‡ƒ…∆¿«ƒ¿««¿«ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿«≈««¿
ÏÎÏ ÚÈb‰Ï ‰kÊiL C¯a˙È ÌM‰Ï ¯ÈzÚÈÂ Ïlt˙ÈÂ ,‰Ê ÏkÓ ˜BÁ¯ ‡e‰ ‰nk«»»ƒ»∆¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿«ƒ«¿»
ÂÈLÎÚ ÌÈ˜BÁ¯ e�‡ Èk ÂÈLÎÚ e�Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ‡ Èk ,Ê‡ B˙B‡ eÏ‡LÂ .‰Ê∆¿»¬»ƒ≈∆»ƒ»«¿»ƒ»¿ƒ«¿»
‰Ó ÌÎÈ�Ê‡ eÚÓLÈ ‡Ï‰ ,Ì‰Ï ·ÈL‰ .ÂÈLÎÚ e�˙‚¯„Ó ÈÙÏ ‰Ê ÏÚ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈«∆¿ƒ«¿≈»≈«¿»≈ƒ»∆¬…ƒ¿¿»¿≈∆«
¯ÓBÏ ·iÁÓ Ì„‡ ÏkL ,Ô‡k ¯‡·Ó ‡Ï‰ Èk ,˙‡f‰ ‰¯Bz‰a ¯a„Ó ÌÎÈtM∆ƒ∆¿«≈¿«»«…ƒ¬…¿…»»∆»»»¿À»«
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÏhÓ ·BÁ‰ Ôk Ì‡Â ,ÈÏÈ·La ‡l‡ ‡¯·� ‡Ï ÌÏBÚ‰ Ïk»»»…ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ≈«À»«»∆»¿∆»
ÂÈtÓ ÚÓL� ‰l‡‰ ÌÈ¯·ck .'eÎÂ ‰fÓ BÓˆÚ ¯ËÙÏ ÏBÎÈ B�È‡Â Á¯Î‰a¿∆¿«¿≈»ƒ¿…«¿ƒ∆¿«¿»ƒ»≈∆ƒ¿«ƒƒ

.BÓˆÚa ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ LB„w‰«»ƒ¿ƒ¿»»¿«¿
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‰p‰ÂC¯c‰ Èt ÏÚ ,BËeLÙk ÂÈ¯·c Ìi˜Ï C¯a˙È ÌM‰ e�kÊÈ Ì‡ ˙Ó‡a ¿ƒ≈∆¡∆ƒ¿«≈«≈ƒ¿»«¿«≈¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
Èt ÏÚ ,B˙ÁÈN L¯ÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÎeÈ È‡cÂa ,˙eËÈLÙa Ô‡k ¯‡·Ó‰«¿…»»ƒ¿ƒ¿«««»∆»¿∆»¿»≈ƒ»«ƒ
ÌÈ˙eÁtaM ˙BÁt‰ ‰È‰È Ì‡ elÙ‡ Èk .‰¯B˙Â ‰¯Bz Ïk È„È ÏÚ ‰Ê C¯c∆∆∆«¿≈»»¿»ƒ¬ƒƒƒ¿∆«»∆«¿ƒ
˙Ó‡a ¯¯BÚ˙È Ì‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ¯·ÚM ‰Ó ¯·Ú Ì‡ elÙ‡Â ,ÌÈlwaL Ïw‰Â¿««∆««ƒ«¬ƒƒ»««∆»««¿»ƒƒ¿≈∆¡∆
È„È ÏÚ L¯ÙÏ ÏÎeÈ ,C¯a˙È ÌM‰ È�ÙÏ BÁÈN CtLÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ,'‰ Ï‡ ·eLÏ»∆¿«¿ƒƒ¿…ƒƒ¿≈«≈ƒ¿»««¿»≈«¿≈
ÈÏÈ·La ‡Ï‰ ,BLÙ� ¯Óa ¯ÓBÏ ÏÈÁ˙È Èk .B··Ï ÌÚ ¯L‡ Ïk ‡˜È„ ‰Ê∆«¿»»¬∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿««¿¬…ƒ¿ƒƒ
ÏÚ ·eiÁ ‡e‰L ‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�ÈÓÎÁ e�˙B‡ e¯È‰Ê‰ Ck Èk ,ÌÏBÚ‰ ‡¯·�ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿ƒ»¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒ«
È�‡ ‰nÎÂ ‰nÎÂ ,ÈÏÈ·La ‡l‡ ‡¯·� ‡Ï ÌÏBÚ‰ ÏkL Ck ¯ÓBÏ Ì„‡ Ïk»»»«»∆»»»…ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿«»¿«»¬ƒ
‰fÓ „‡Ó „‡Ó ˜BÁ¯ ‡e‰L BzÚc ÈÙÏ ‰Ó„iL Û‡Â .‰fÓ ÂÈLÎÚ ˜BÁ»̄«¿»ƒ∆¿«∆ƒ¿∆¿ƒ«¿∆»¿…¿…ƒ∆
,ÌÏBÚ‰ ‡¯·� BÏÈ·LaL ‰fÓ ÏÏk ¯a„Ï BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ ¯L‡ „Ú ,¯eÚL ÈÏa¿ƒƒ«¬∆≈»¿«≈¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒƒ¿»»»
ÏÚ ‡a¯„‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,BLÙ�a Ú„BiL ‰ÏÙM‰Â ‰˙eÁt‰ B˙‚¯„Ó ÈÙÏ¿ƒ«¿≈»«¿»¿«¿»»∆≈«¿«¿««ƒ≈«¿«»«
·eiÁ‰ È‡cÂa BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ‡Ï‰ Èk .¯˙BÈa BÁÈN CtLÏ ÏÎeÈ ‡˜Èc ‰Ê È„È¿≈∆«¿»«ƒ¿…ƒ¿≈ƒ¬…∆¡∆«¬ƒ¿«««ƒ
‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,ÌÏBÚ‰ ‡¯·� BÏÈ·LaL Ck ¯ÓBÏ ÂÈÏÚ»»«»∆ƒ¿ƒƒ¿»»»¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»
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,‡˜Èc ‰Ê È„È ÏÚ ‡a¯„‡ ‡BÙÈ‡ Ôk Ì‡ ,‰fÓ ¯a„Ï BÏ ‰LwL „Ú Ck Ïk»»«∆»∆¿«≈ƒ∆ƒ≈≈«¿«»«¿≈∆«¿»
‰fÓ ˜BÁ¯ ‡e‰ ‰nk BÓˆÚ ÏÚ ÏkzÒiLk ,ÈÈ È�t ÁÎ� ÌÈnk BaÏ CtLÈƒ¿…ƒ««ƒ…«¿≈¿»¿∆ƒ¿«≈««¿«»»ƒ∆
¯a„Ï ÏÎeiL „Ú ÌÈ¯·ca ÒB�ÎÈ ‰Ê È„È ÏÚ ‡˜È„Â ,'eÎÂ ÂÈNÚÓ È„È ÏÚ«¿≈«¬»¿¿«¿»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆«¿«≈
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È„È ÏÚ ‡e‰ ,ÔÈc ¯Êb ¯Á‡Ï ÔÈc ¯Êb Ì„˜ ÔÈa Ú„ÈÏ CÈ‡ ,ÌL ¯‡·nL∆¿…»»≈≈«≈…∆¿«ƒ¿««¿«ƒ«¿≈
ÔiÚ 'eÎÂ dÓˆÚa ‰Âˆn‰Ó ‰ÏB„b ‰ÁÓNa ‰Âˆn‰ ˙BNÚÏ ‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«¿»¿«≈
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'eÎÂ ÁÎa ‰lÙz‰ Ì‰ ÌÈÓÚ¯e 'eÎÂ ·laL ˙eÈÓÈÓ˜Ú ÔÈËÈLÙnL È„È ÏÚ«¿≈∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆«≈¿¿»ƒ≈«¿ƒ»¿…«¿
˙‡ ıÈÓÁÈ ‡lL ıÓÁÓ ˙B¯Ê ˙B·LÁnÓ Án‰ ˙BpÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰ÊÏ ˙BkÊÏÂ¿ƒ¿»∆¿ƒƒ¿««…«ƒ«¬»»≈»≈∆…«¿ƒ∆
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B�È‡L ÈÓ ˙BlÙz ¯aÁÏ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,ÏÈkNÓ ÏÎÏ Ô·eÓ Èk .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ»¿»«¿ƒ∆≈ƒ¿«≈¿ƒƒ∆≈
·eiÁ ÔÈ‡ ÌÈ¯ÙÒ È¯aÁÓ ¯‡ML BÓk ,L„w‰ Áe¯ ÈÏÚ·e ‰iÏÚ È�a ˙‚¯„Óa¿«¿≈«¿≈¬ƒ»«¬≈««…∆¿∆¿»¿«¿≈¿»ƒ≈ƒ
ÔÈ‡ ˙BlÙz È¯eaÁa ‡a¯„‡ ,‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï Èk .L„w‰ Áe¯ ÈÏÚa eÈ‰iL∆ƒ¿«¬≈««…∆ƒ…«»«ƒƒ«¿«»¿ƒ≈¿ƒ≈
BÓk ,ÌÈ¯aÁnL ÌÈ¯ÙÒ È¯‡La BÓk ‰�kÒ LLÁ Ba ÔÈ‡Â ˙eÈ¯Á‡ ÌeL«¬»¿≈¬»«»»¿¿«¬≈¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿
,Ì¯aÁÓ‰Ï ‰ÏB„b ‰�kÒ Ì‰a LiL ,˙B�BÓÓ È�È„Â ¯z‰Â ¯eq‡ ˙‡¯B‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»«ƒ¿∆≈¿ƒ≈»∆≈»∆«»»¿»¿«¿«¿»
ÌBÏLÂ ÒÁ ¯B‰Ë ‡ÓË ÏÚ ¯Ó‡È ‡lL ,ÌBÏLÂ ÒÁ ‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLkÈ ‡lL∆…ƒ»≈ƒ¿«¬»»«¿»∆……««»≈»«¿»
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¯‡·Óe ÌÈL¯ÙÓ È¯ÙÒa ÔÎÂ .'eÎÂ‡lL ¯Ó‡È ‡lL LLÁ Ôk Ìb LÈ ÌÈ ¿¿≈¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»¬ƒ≈«≈¬»∆……«∆…
Ïk ÏÚ ·eiÁ‰ Ôk Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡‰ ¯e‡a‰Â Le¯t‰ ÔeÎÈ ‡ÏÂ ,‰ÎÏ‰k«¬»»¿…¿«≈«≈¿«≈»¡∆¿««ƒ≈«ƒ«»
‰nÎa ‰Êa eÎÈ¯‡‰ ¯L‡k ,B„È ‚ÈOz ¯L‡ ÈÙk ,ÌÈ¯ÙÒ ¯aÁÏ ‰¯Bz ÏÚa««»¿«≈¿»ƒ¿ƒ¬∆«ƒ»«¬∆∆¡ƒ»∆¿«»
Èk ,ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰ ˙B�kÒ LLÁ ˙ÓÁÓ BÓˆÚ ÚB�ÓÏ ¯eÒ‡Â .L„˜ È¯ÙÒƒ¿≈…∆¿»ƒ¿««¿≈¬«¬»«»«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
‰ÎÏ‰‰ ÔaÏÏe ¯¯·Ï ,e�ÈÏÚ Ïhn‰ ˙BNÚÏ ÌÈ·iÁÓ e�Á�‡Â .‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï…«»«ƒƒ«¬«¿¿À»ƒ«¬«À»»≈¿»≈¿«≈«¬»»
·Bh‰ '‰Â ,„ÈÓz ˙Ó‡‰ ˙c˜� Ï‡ e�ÏÎNÂ e�zÚc ˙Bh‰Ïe ,e�zÏÎÈ ÈÙk¿ƒ¿»¿≈¿««¿≈¿ƒ¿≈∆¿À«»¡∆»ƒ««
LecÁ ‰ÊÈ‡ e�ÏÎNa C¯a˙È ÌM‰ e�Ï ÔÈÓÊÈ ¯L‡ Ïk ˙‡Â ,‰NÚÈ ÂÈ�ÈÚa¿≈»«¬∆¿∆»¬∆«¿ƒ»«≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈≈∆ƒ
·ÈË‰Ïe ,‰ˆeÁ e�È˙B�ÈÚÓ ıÈÙ‰Ïe ,¯ÙÒ ÏÚ ¯‡·Ï ÌÈ·iÁÓ e�‡ ,¯e‡·e≈»¿À»ƒ¿»≈«≈∆¿»ƒ«¿¿≈»¿≈ƒ
˙B¯BÁL ‰¯Óe ˙BLLÁ ˙ÓÁÓ ÂÈÏÚaÓ ·Bh‰ Ú�ÓÏ ÈÏ·ÏÂ .ÌÈ¯Á‡Ï e�·ehÓƒ≈«¬≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿…««ƒ¿»»≈¬«¬»»»¿
‰¯Bz ‰�z� ‡ÏÂ ÂÈ˙Bi¯a ÌÚ ‡È�B¯Ëa ‡a ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡ Èk ,el‡k»≈ƒ≈«»»»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿»»
Ì‰Ó ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ˙BlÙz È¯eaÁ È�È�Úa ÔkL ÏÎÂ ÔkL ÏkÓ .˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿¬≈«»≈ƒ»∆≈¿»∆≈¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ∆≈≈≈∆
B�È‡L ÈÓ Û‡ ,Ì¯aÁlÓ ÚB�ÓÏ ÔÈ‡ È‡cÂa ,Le¯Ùe ¯e‡a ‡ÏÂ ÔÈ„Â ‰‡¯B‰»»¿ƒ¿…≈≈¿««≈ƒ¿«ƒ¿«¿»«ƒ∆≈
,„ÒeÓ „BÒÈ ,Ìi˜Â ˜ÊÁ „BÒÈ ÏÚ ecqÈ˙pL el‡k ˙BlÙz Ë¯Ùa .‰ÏÚÓa ÏB„b»¿«¬»ƒ¿»¿ƒ»≈∆ƒ¿«¿«¿»»¿«»¿»
È�„‡ ÏÚ ÌÈ„qÈÓe ÌÈe�a Ìlk Èk ,Ï‡Ï ‰l‰z eÎBÓÒiM ‰Ó ÏÚ Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆««∆ƒ¿¿ƒ»»≈ƒÀ»¿ƒ¿À»ƒ««¿≈
B˙˜„ˆ ¯ÎÊ ,‡¯Bp‰Â LB„w‰Â ÏB„b‰ e�a¯ ÏL ‰LB„w‰ B˙¯Bz È¯·c ÏÚ ,Êt»«ƒ¿≈»«¿»∆«≈«»¿«»¿«»≈∆ƒ¿»
‰‰B·‚ ‰‚¯„Óa ,L„w‰ Áe¯a e¯Ó‡� Ìlk ÂÈ¯·c Ïk ¯L‡ ,‰Î¯·Ï B˙M„˜e¿À»ƒ¿»»¬∆»¿»»À»∆∆¿¿««…∆¿«¿≈»¿»
ËÚÓ ÔÈ·È ˙BLB„w‰ ÂÈ˙BÁÈN·e ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯ÙÒa ÔiÚiL ÈÓe .„‡Ó „‡Ó¿…¿…ƒ∆¿«≈ƒ¿»»«¿ƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿«
‰Êa CÈ¯‡‰Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈÚÈbÓ ÂÈ¯·c ÔÎÈ‰ „ÚÂ ,ÂÈ˙B·LÁÓ e˜ÓÚ „‡n ‰Ó«¿…»¿«¿¿»¿«≈»¿»»«ƒƒ¿≈¿«¬ƒ»∆
ÔÈÚnÓ ÌÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÚ·B� ,eÎÏ‰˙È LB„˜ ÌB˜nÓ ,el‡ ˙BlÙz Ïk Ôk ÏÚ .Ô‡k««≈»¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»
˙B‡ÏÙ� ˙BwÓÚ ˙BˆÚ ÂÈ˙B„b Ïk ÏÚ ‡Ïn‰ ,'‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰ LB„w‰«»«≈ƒ≈«»≈«»¿»≈¬Àƒ¿»
Ïk ÏÚ Ô‰ ."LÈ‡ ·Ïa ‰ˆÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ" ,C¯a˙È ‡¯Ba‰ ˙„B·ÚÏ ˙B‡¯B�Â¿»«¬««≈ƒ¿»««ƒ¬Àƒ≈»¿∆ƒ≈«»

ÓÏ ÈzÁ¯Î‰ ‰l‡ÌÈe‡˙n‰ ,'‰ È¯·„Ï ÌÈ„¯Á‰ È¯·Á ÔBˆ¯ ˙B‡l ≈∆À¿«¿ƒ¿«¿¿¬≈««¬≈ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿«ƒ
,Ï·˙ È�t ÏÚ Ì¯È‡‰Ï ,ÌÒÈt„‰Ïe Ì˜ÈzÚ‰Ï ,el‡ ˙BlÙ˙Ï ÌÈ˜˜BzLÓeƒ¿¿ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»ƒ»«¿≈≈≈
.˙Ó‡a ıÙÁ ÏÎÏ ˙‡Ê ˙eÏv�˙‰a È„Â .Ï‡¯NÈa ÌˆÈÙ‰ÏÂ ·˜ÚÈa Ì˜lÁÏ¿«¿»¿«¬…¿«¬ƒ»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«¿…¿»»≈»¡∆
,„ÈÓz ˙Ó‡‰ C¯„a e�ÎÈ¯„ÈÂ e�¯BÈÂ ,·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ ÔzÈ ,˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰Â«¡…ƒ¡∆ƒ≈¡∆¿«¬…¿≈¿«¿ƒ≈¿∆∆»¡∆»ƒ
ÂÈÏÚ ·LÈÂ „Âc ‡qk „ÒÁa ÔÎeÈ „Ú ,˙Ó‡a B„·ÚÏ ÂÈÏ‡ e�··Ï ‰hÈÂ¿«∆¿»≈≈»¿»¿∆¡∆««¿∆∆ƒ≈»ƒ¿≈≈»»

.ÔÓ‡ ,e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ,˙Ó‡a∆¡∆ƒ¿≈»¿»≈»≈
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'‰Â˜BÒÚÏ e�kÊÈÂ ,e�È˙BlÙz ·ÈL˜ÈÂ e�ÏB˜ ÔÈÊ‡ÈÂ e�È˙ÚÂL ÚÓLÈ C¯a˙È «ƒ¿»«ƒ¿««¿»≈¿«¬ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ≈ƒ«≈«¬
Ô‰ ,e�È�ÙÏ ˙B¯e„Òe ˙B·e˙k‰ ˙BlÙza Ô‰ ,„ÈÓz ÌÈ�e�Á˙Â ˙BlÙ˙aƒ¿ƒ¿«¬ƒ»ƒ≈«¿ƒ«¿¿¿»≈≈
ÌBÈ ÏÎa Ê�kL‡ ÔBLÏa BalÓ BÓˆÚa ¯a„Ï CÈ¯ˆ Ì„‡‰L ˙BpÁ˙e ˙BlÙzaƒ¿ƒ¿ƒ∆»»»»ƒ¿«≈¿«¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿»
¯‡·Ók ¯wÚ‰ e‰Ê Èk ,ÌÈÓÚt ‰nk ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ e�¯È‰Ê‰ ¯L‡k ,ÌBÈÂ»«¬∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿ƒ¿»»«»¿»ƒƒ∆»ƒ»«¿…»
‰·eL˙a ˙Ó‡a ÂÈÏ‡ ·eLÏ ‰kÊpL „Ú .ÌÈÓÚt ‰nk ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯ÙÒaƒ¿»»«¿ƒ«»¿»ƒ«∆ƒ¿∆»≈»∆¡∆ƒ¿»
ÔÈ‡‰ ¯B‡a C¯a˙È Ba ÏÏk‰Ïe ˙BÏÚÏ ‰kÊpL „Ú ,·Bh‰ B�Bˆ¯k ‰ÓÏL¿≈»ƒ¿««∆ƒ¿∆«¬¿ƒ»≈ƒ¿»«¿»≈
e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡ e�Ï ‡È·È ‰Ê ˙eÎÊ·e .BÏÎÈ‰a ¯w·Ïe '‰ ÌÚ�a ˙BÊÁÏ ÛBÒ«¬¿…«¿«≈¿≈»ƒ¿∆»ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿≈
‰¯Bz‰a ¯‡·Ók ,‰lÙz‰ ‡e‰ ÁÈLÓ ÏL ÔÈÊ ÈÏk ¯wÚ Èk ,e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ∆»ƒ««¿ƒ»«¿…»¿«»

"ÌÈ�‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡"('· ÔÓÈÒa)„‡Ó ÌÈ�e�Á˙Â ‰lÙ˙a BÓˆÚ ˜fÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆe . ¡…∆«…¬ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ¿…
,ÌÈÓBiÓ e�ÈiÁÈ ,ÌÈÓMÓ '‰ ‡¯ÈÂ ÛÈ˜LÈ „Ú ,‰Ó ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ Ì‡ elÙ‡ ,„‡Ó¿…¬ƒƒ«¬…»»»««¿ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ¿«≈ƒ»ƒ

,ÌÈiÁ‰ ¯B‡a '‰ È�ÙÏ Cl‰˙‰Ï ÂÈ�ÙÏ ‰ÈÁ�Â e�ÓÈ˜È ÈLÈÏM‰ ÌBiaÔÓ‡ ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿»»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿««ƒ»≈
:ÔÓ‡Â¿»≈
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תפילות ראשון‡ליקוטי חלק תשרי Î‰א

תפּלֹות ¦§¥¦לּקּוטי

ראׁשֹון ¦¤¥חלק

תשרי‡ א

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· '‡ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èבעזרנּו ׁשּתהיה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

ולעסק ּוללּמד, ללמֹוד העצּומים וחסדי הרּבים ּברחמי אֹותנּו ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּותזּכה

וכח ּובזכּות ולילה. יֹומם ּבּה ולהגֹות ּתמיד, לׁשמּה הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָֹּבתֹורת

ּכח לנּו ותּתן הרּבים, ּברחמי אֹותנּו ּתזּכה הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלּמּוד

ּולבּטל לגרׁש ונזּכה מּקרּבנּו, הרע הּיצר את ּולגרׁש ּולׁשּבר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהכניע

הרעים. מעׂשינּו עלֿידי ּבנּו ׁשּנתדּבק ׁשּגעֹון מיני וכל ׁשטּות הרּוח ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאת

אׁשר הּקדֹוׁשה הּתֹורה ועסק לּמּוד עלֿידי ּולבּטל לגרׁש נזּכה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּכל

ׁשטּות להרּוח ּכח ׁשּום יהיה ׁשּלא הּקדֹוׁשים, ׁשמֹותי ּכּלּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻהיא

ּומעל מעלינּו ּולסּלקֹו לגרׁשֹו נזּכה רק ּכלל, ּדעּתנּו לבלּבל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוׁשּגעֹון

ְֵּגבּולנּו.

‡p‡הּמבלּבלים הּטֹורדֹות הּמחׁשבֹות רּבּוי את ידעּת אּתה יי, »»ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָ

ּבאים וכּלם ׁשעה. ּובכל עת ּבכל ּבאמת מעבֹודת אֹותנּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּומטרידים

הרעים, מעׂשינּו עלֿידי ּבנּו ׁשּנתדּבק וׁשּגעֹון ׁשטּות הרּוח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעלֿידי

ּדעּתנּו נתּבלּבל אׁשר עד הּמרּבים, ּופׁשעינּו ועוֹונֹותינּו חטאינּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻעלֿידי

לּכל טֹוב ׁשּבּׁשמים, אבינּו .וער ׁשעּור ּבלי מאד מאד ׂשכלנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹונתעּכר

ּברח זּכנּו נאבד. ולא חנינה לנּו ּתן מעׂשיו, ּכל על הרּביםורחמיו מי ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

עסק עלֿידי מּמּנּו והּׁשּגעֹון ׁשטּות הרּוח את ּולבּטל ּולגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהכניע

הּקדֹוׁשה. ְַַָָהּתֹורה

ÔÎ·eוהרּוח הרע להּיצר ּכח ׁשּום יהיה ׁשּלא הרּבים, ּברחמי ּתזּכני ¿≈ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּבאמת מעבֹודת וׁשלֹום, חס אֹותי, לבּטל ּדעּתי, את לבלּבל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשטּות
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מסית הּוא ּכאּלּו ּבמצֹות, עצמֹו מתלּבׁש ׁשהּוא ׁשּלֹו. הּמצוֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַעלֿידי

וׁשלֹום, חס לרגלי, רׁשת ּבזה טֹומן והּוא מצוה, ּדבר לאיזה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאֹותי

ידעּת לבד אּתה ּכאׁשר ּבהם, מתלּבׁש ׁשהּוא ׁשּלֹו הּמצוֹות אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעלֿידי

מּמּנּו והּצילני האמללה נפׁשי על וחמל חּוס יי, אּנא זה: ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּכל

וׁשלֹום, חס אֹותי, להטעֹות כח לֹו יהיה לבל האּלּו, הרעֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמעצֹותיו

הּללּו. ְְִִַָּבבלּבּולים

È		‰Âואני אבֹותי, ואלהי אלהי יי עלי יהבי ּכל את מׁשלי ¿ƒ¿ƒְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּיׁשר ּבדר הרּבים ּברחמי ּתֹוליכני ׁשאּתה לבד, עלי עצמי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָסֹומ

ּכרצֹונ יהיּו ׁשּכּלם ּותנּועה, ּתנּועה ּבכל ׁשעה, ּובכל עת ּבכל ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָָָֻוהאמת

ודם ּבׂשר ּכי ידעּת אּתה ּכי ּוׂשמאל, ימין מרצֹונ אסּור ולא ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֹֹהּטֹוב.

על לאמּתֹו. ּבאמת הּטֹוב רצֹונ עת ּבכל לכּון לנּו אפׁשר ואי ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאנחנּו,

והרּוח הרע להּיצר ּכח ׁשּום יהיה ׁשּלא הרּבים ּברחמי עזרני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכן

רק ּכלל, ּבעֹולם ּבלּבּול ּבׁשּום עֹוד ּדעּתי את לבלּבל והּׁשּגעֹון ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשטּות

ותֹוליכני הרּבים, ּברחמי עלי ּתרחם ואּתה לבד. עלי לסמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאזּכה

מעׂשי ׁשּכל ּבאפן רגע, ּובכל עת ּבכל ּתמיד האמת ּבדר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹותדריכני

ּכל וׁשל חלצי ויֹוצאי ּבני ׁשל הּתנּועֹות וכל ּכּלם, ּותנּועֹותי ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻועסקי

עֹולם. ועד מעּתה ּתמיד לבד הּטֹוב ּכרצֹונ יהיּו ּכּלם ּבי, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻהּתלּויים

ÔÎ·eּדקדּׁשה,ּתעזרנ למלכּות ּכח לּתן ׁשאזּכה הרּבים, ּברחמי י ¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

הרע. יצר על טֹוב הּיצר להגּביר ואזּכה הרׁשעה, מלכּות על ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיתּגּבר

ׁשאזּכה ּדקדּׁשה, וׂשכל חכמה עלי ותׁשּפיע הרּבים, ּברחמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּותחּנני

להּׁשם עצמי לדּבק ּבֹו, ׁשּיׁש ּדקדּׁשה הּׂשכל ּבאֹור ּדבר ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלהסּתּכל

את מּכּלם להבין ׁשאזּכה ׁשּבעֹולם, הּדברים ּכל ידי עלֿ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻיתּבר

.אלי להתקרב עת ּבכל אלי מרּמז ׁשאּתה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרמזים

ÔÎ·eמלא חסד מלא רחמים, מלא רצֹון, מלא מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

חן עלי ותׁשּפיע עלי, ותחמל ׁשּתחס ּתמיד, רגע ּובכל עת ּבכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹטֹוב,

חן ּדברי לי ותׁשּפיע רֹואי. ּכל ּובעיני ּבעיני חן לי ותּתן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוחסד,
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ּובּקׁשתי ּתפּלתי את ּותקּבל ,ּבלּב ּדברי ׁשּיּכנסּו ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹותחנּונים,

יֹוׁשב ועל ּדוד ּבית על "וׁשפכּתי ׁשּכתּוב: מקרא ּותקּים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתמיד.

חן ּדברי לפני ּדברינּו ׁשּיהיּו ׁשּנזּכה ותחנּונים", חן רּוח ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָירּוׁשלים

לרצֹון אמרינּו ויהיּו ּבלּב לכנס מקֹום להם ׁשּתּתן ּבאפן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹותחנּונים,

.ּכבֹוד ּכּסא לפני ְְְִִֵֵֶַַּולנחת

B	Ba¯ּכל ּכי ּובזיֹוננּו, ּבׁשפלּותנּו ּוראה ּבענינּו הּביטה עֹולם, ׁשל ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ועּמ הּזה, הּמר ּבגלּות נפל הּקדֹוׁש עּמ יׂשראל ׁשל והחׁשיבּות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהחן

והחׁשיבּות החן וכל והרׁשעים, העּכּו"ם ּבעיני ּוׁשפלים נבזים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיׂשראל

והּקדֹוׁש, הּגדֹול ּכבֹוד על רחמי ּכרב נא חּוסה עלּֿכן אליהם. ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנפל

וה החן את ּותגּדל ּותרֹומם ּבגׁשמּיּותותעלה יׂשראל ׁשל חׁשיבּות ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

והּסטרא העּכּו"ם ׁשל והחׁשיבּות החן את ותכניע ּותבּטל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּוברּוחנּיּות.

ולא למעלה לא וחׁשיבּות חן ׁשּום להם יהיה ׁשּלא והרׁשעים, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאחרא

ּבכל ואנקתנּו ּתפּלתנּו את ּותקּבל ותׁשמע יׂשראל, קרן ּותרֹומם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלמּטה.

"ּכי ׁשּכתּוב: מקרא ּותקּים ודחקנּו. ּבענינּו ותׁשּור ּבעמלנּו ותּביט ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעת,

אליו ּובׁשּועֹו מּמּנּו ּפניו הסּתיר ולא עני ענּות ׁשּקץ ולא בזה ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלא

עּמ ּפה ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ּתפּלתנּו, ּוׁשמע ועננּו חּננּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשמע".

ּתפּלה. ׁשֹומע אּתה ּברּו ּברחמים, ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל

תשרי· ב

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· '· ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èעּמֹו ּתפּלת ׁשֹומע אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

לבבנּו ותכין ,למענ עלינּו וחסדי רחמי ׁשּיעֹוררּו ּברחמים, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל

ּתמיד, ּבפינּו ׁשגּורה ּתפּלתנּו ותהיה ונפׁש, לב ּבכל לפני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלהתּפּלל

ּבתפּלתנּו. ּובלּבּול ועּכּוב מֹונע ׁשּום לנּו יהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹולא

B	Ba¯עלינּו הֹופיעה" הּכרּובים, יֹוׁשב יֹוסף ּכּצאן "נֹוהג עֹולם, ׁשל ƒְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבאפן וטהרה, קדּׁשה עלינּו ׁשּימׁש ,קדּׁשת אֹור הרּבים ְְְְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻֻּברחמי
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הרּבים ּברחמי ונזּכה הרע. יצרנּו את ּולׁשּבר ּולהכניע לכֹוף ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנּוכל

קדׁש. הּברית את ׁשֹומרים וזרענּו אנחנּו ּכּלנּו ׁשּנהיה הּגדֹולים, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻוחסדי

הּגדֹולים וחסדי העצּומים ּברחמי אֹותנּו ותּציל ּתמיד, לנּו ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹותעזר

הן ּבדּבּור הן ּבמחׁשבה הן וׁשלֹום, חס הּברית, ּפגם מיני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָמּכל

ּבחּוׁש הן ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹּבמעׂשה,

קדֹוׁשים נהיה ּבכּלם - חּוׁשים ּבׁשאר הן הּׁשמיעה ּבחּוׁש הן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻהראּות

ּברחמי ּכי ּכלל. והרהּור ּפגם ׁשּום ּבלי הּברית, ּבקדּׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֻּוטהֹורים

הּלׁשֹונ מּכל ורֹוממּתנּו האּמֹות, מּכל ּבנּו ּבחרּת והבּדלּתהרּבים ֹות, ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָָֻ

:ּבתֹורת לנּו ּכתבּת ּכאׁשר ּתֹועבֹותיהם, ּומּכל טמאֹותיהם מּכל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻאֹותנּו

ּבׁשם ּכּלנּו אֹותנּו וקראת לי". להיֹות העּמים מן אתכם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ"ואבּדיל

צּדיקים'. ּכּלם יׂשראל ועּמ' ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻצּדיקים,

‡p‡חס ּפלסּתר, הּקדֹוׁשה ּתֹורת ּתעׂשה אל הרּבים, ּברחמיך »»ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָ

לנּו ועזר ּבחסּד עּמנּו עׂשה עלּֿכן לעד. וקּים אמת ּדבר ּכי ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשלֹום,

הּברית, מּׁשֹומרי להיֹות ׁשּתזּכנּו עלֿידי צּדיקים ּבכלל ּבאמת ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּנהיה

ּכמֹו צּדיק, ּבׁשם נקרא להיֹות לנּו יאּות לבד עלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאׁשר

ּכיֿאם צּדיק ּבׁשם נקרא ׁשאין הּקדֹוׁשים חכמי עלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהֹודעּתנּו

ּברית. ּדנטיר ְְִִַָמאן

ÔÎ·eוהּצלּת נּסיֹון לידי ׁשּבא ּבׁשעה צּדיק יֹוסף את ׁשעזרּת ּכׁשם ¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עלינּו. ורחמי מעי נא יהמּו ּכן יצרֹו, על להתּגּבר ּכח לֹו ונתּת ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו

ודעת ּובינה חכמה ׂשכל לנּו ותּתן הּצּדיק, יֹוסף וכח ּבזכּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּותזּכנּו

הּברית. ּפגם מיני מּכל להּנצל ׁשּנּוכל ּבאפן ּדקדּׁשה, ּוגבּורה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻוכח

ּודבּוקה קׁשּורה מחׁשבּתנּו ׁשּתהיה ונזּכה יצרנּו, על להתּגּבר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונּוכל

לסּדר עלֿידיֿזה ּכח לנּו יהיה למען רגע, הפסק ּבלי ּתמיד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבקדּׁשת

ׁשּתתקּבל ּבאפן ּובלּבּול, ועּכּוב מֹונע ׁשּום ּבלי ּכראּוי לפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּתפּלתנּו

ּותמהר אלינּו, ּפני ותׁשיב עלינּו רחמי ויכמרּו ,לפני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלתנּו

לנּו. ולא עׂשה ּולמענ צדקנּו. מׁשיח את לנּו ותביא לגאלנּו ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹותחיׁש

ׁש ׁשּנּוכלועזרנּו ודעת ׂשכל ּבנּו ותּתן ּכראּוי, מסּדרת ּתפּלתנּו ּתהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
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ּבתפּלתנּו נּטה ולא ּפינּו ּבאמרי נּכׁשל ולא ּבמׁשּפט. ּדברינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹלכלּכל

והאמת. הּיׁשר הּדר מן ולׂשמאל ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹלימין

‰kÊ˙eותזמין מהּגנים. לענּיים צדקה לּתן הרּבים ּברחמי אֹותנּו ¿«∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אהב, מׁשּפט מל "ועֹוז ּבהם. לזּכֹות הגּונים וענּיים ּברוח, ממֹון ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלנּו

הּכל מּמ ּכי עׂשית. אּתה ּביעקב ּוצדקה מׁשּפט מיׁשרים, ּכֹוננּת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּתה

ּותזּכה צדקה. עּמנּו עׂשה ּבׂשר ּכל עם צדקֹות עֹוׂשה ."ל נתּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָּומּיד

למען לבבנּו, רע ותסיר צדקה. עֹוׂשי ּבכלל להיֹות ּברחמי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאֹותנּו

ּבתּתנּו לבבנּו ירע ולא יפֹות, ּפנים ּבסבר ּבׂשמחה צדקה לּתן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹנזּכה

יחסר אׁשר מחסֹורֹו ּדי ואביֹון לעני לתת לֹו ידנּו את נפּתח ּפתֹוח ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלֹו.

ּתברכנּו הּזה הּדבר ּובגלל ּבגד. נכּסה וערם נפׁשנּו לרעב ונפק ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלֹו,

ותהיה הּׁשלמּות. ּבתכלית לפני ּתפּלתנּו לסּדר ותעזרנּו אלהינּו, ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיי

ׁשּום יהיה לא למען זרֹות מחׁשבֹות ׁשּום ּבלי ּונכֹונה זּכה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּתפּלתנּו

.ּוביני ּתפּלתנּו ּבין הּמבּדיל ְְִִֵֵֵֶַַָָָמס

e		‰Âהּצּדיקים לכל ּתפּלֹותינּו ּכל את ּומקּׁשרים ּבתפּלתנּו מכּונים ¿ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּבדֹורנּו, אמת צּדיקי לב את ּתעֹורר הרּבים ּברחמי ואּתה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבדֹורנּו.

אם ואף .לפני אֹותם ויעלּו ּתפּלתנּו את ׁשּיקּבלּו ּכח להם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹותּתן

אפּלּו ּבתפּלתנּו ואין הרּבה ּבפסלת מערבת והיא ּכראּוי אינּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתפּלתנּו

מאד מּגמּגם ּודברי ּונקּיה, זּכה ׁשּתהיה אחת אֹות אֹו אחד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻּדּבּור

הּמחׁשבה, מן רחֹוק והּדּבּור אדּבר ּבדעת לא ּכי ּפגם, מלא ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹּולׁשֹוני

האמּתּיים ּבצּדיקי ּכח ותּתן .וחסדי רחמי ּגברּו אּלה ּכל על ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהן

ל ּתפּלֹותינּו ּכל ּולהגּביּה ּולהרים להעלֹות מּכלׁשּיּוכלּו ּולנּקֹותם זּכֹותם ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

קֹומת את מהם ויבנּו לרצֹון, לפני לעלֹות ׁשּיּוכלּו ּבאפן ּופגם, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹסיג

ּדוד סּכת את ותקים מּגלּותּה. ּולהקימּה ּולסעדּה להכינּה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשכינה,

אלינּו; ּפני ותאיר לצּיֹון, ׁשכינת ותׁשיב ּתפּלֹותינּו, ידי על ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּנפלת,

רק תֹוׁשיעני", לא וחרּבי אבטח בקׁשּתי לא ּכי וחּנני, אלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ"ּפנה

נֹודה לעֹולם וׁשמ הּיֹום, ּכל הּללנּו "ּבאלהים ּבטחנּו, לבד ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּבׁשמ

ֶָּסלה".
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¯¯BÚ˙e.לפני אֹותם ויעלה ּתפּלתנּו את ׁשּיקּבל צדקנּו מׁשיח את ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּפיפּיֹות, לחרב ּבידֹו יהיּו יׂשראל ּבית עּמ ּותפּלֹות ּתפּלֹותינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָוכל

על "יחס ריבנּו. את ולריב לֹוחמנּו את ללחם וצּנה, ּולמגן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלמחסה

ּבעזרתי. וקּומה וצּנה מגן החזק יֹוׁשיע, אביֹונים ונפׁשֹות ואביֹון ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדל

ּכי לנּו, ולא עׂשה ּולמענ ."והדר הֹוד ּגּבֹור יר על חרּב ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹחגֹור

,מאּת הּכל ּותפּלתנּו צדקֹותינּו וכל הּטֹובים מעׂשינּו ּדמעט מעט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹּגם

ואׁשּלם". הקּדימני "מי ׁשּכתּוב: ּוכמֹו ."ל נתּנּו ּומּיד הּכל מּמ ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ"ּכי

,"אמּת ועל חסּד על ּכבֹוד ּתן לׁשמ ּכי לנּו, לא יי, לנּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ"לא

"למען ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים ."ּפי עדּות ואׁשמרה חּיני ּכחסּד"ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

אי ּכי אעׂשה, למעני למעני ."ל אחטם ּותהּלתי אּפי אארי ְְְְֱֱֱֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשמי

חסד ועֹוׂשה מלּכֹו, יׁשּועֹות מגּדיל אּתן. לא לאחר ּוכבֹודי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹיחל",

סלה. אמן עֹולם, עד ּולזרעֹו לדוד ְְְְִִִֵֶַַָָָָלמׁשיחֹו,

תשרי‚ ג

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· '‚ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èעבּדֹורצֹון ּבדוד הּבֹוחר אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני ¿ƒְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

וחסדי ּברחמי ׁשּתזּכר זמרה, ּבׁשירי והּבֹוחר אחריו, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובזרעֹו

קּנּה. מן נֹודדת ּכצּפֹור מּמקֹומּה נדדה אׁשר ,עּז ׁשכינת את ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּגדֹולים

ותגּביּה ותקים מֹועד". בא ּכי לחננּה עת ּכי צּיֹון ּתרחם תקּום ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ"אּתה

ׁשּנזּכה הרּבים, ּברחמי אֹותנּו ותעזר מּנפילתּה, יׂשראל ּכנסת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת

ׁשירֹות זמירֹות לפני לסּדר ּכח לנּו יהיה למען זמרה, קֹול ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלהרים

נעים ּבקֹול חּיינּו ימי ּכל ננּגן ּונגינֹותינּו ורּנן, ּגילה ּבקֹול ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָותׁשּבחֹות

ּתמיד לׁשמּה הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לעסק לנּו ותעזר אהבּת. ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹוערב

ּובּיֹום ,עבּד למׁשה הּקדֹוׁשה ּתֹורת ׁשּמסרּת ּוכׁשם ולילה. ְְְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹיֹומם

ּתעזרנּו ּכן ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה ּובּלילה ׁשּבכתב ּתֹורה עּמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלמדּת

ללמֹוד ׁשּנזּכה ּתמיד, הּקדֹוׁשה ּבתֹורת ולהגֹות ללמֹוד הרּבים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּברחמי

ולילה. יֹומם ׁשּבעלּֿפה ותֹורה ׁשּבכתב ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָּתֹורה
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B	Ba¯על להתּגּבר ּכח לנּו ׁשּיהיה הרּבים ּברחמי זּכנּו עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּׁשים ּתמיד לילה ּבכל ללמֹוד מעינינּו ׁשנה לנּדד ׁשּנּוכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשנה,

ּולקּים, ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמֹוד הּקדֹוׁשה, הּגמרא עם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹמּסכּתֹות

ועלֿידיֿזה אׁשמרֹות", לראׁש בּלילה רּני "קּומי לׁשמּה. ּבהם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻלעסק

ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, יי יצּוה "יֹומם חסד, ׁשל חּוט עלינּו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻימׁש

לעבֹודתנּו לנּו יּזיק ׁשּלא עלֿידיֿזה לנּו ותעזר חּיי". לאל ּתפּלה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹעּמי

הּפגּומים הּקֹולֹות ואפּלּו ׁשּבעֹולם. אדם מּׁשּום ונּגּון זמרה קֹול ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשמיעת

לבלּבל אֹותנּו להּזיק ּכח להם יהא אל ּבּפח האחּוזֹות מּצּפרים ְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּבאים

ּולבררם להעלֹותם ּכח לנּו ּתּתן רק וׁשלֹום. חס מעבֹודתנּו, ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹאֹותנּו

ות הּקדּׁשה אל להחזירם הּנפלת.ּולהקימם ּדוד סּכת את קים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻ

EÈÓÁ¯·e.ורּנן ּגילה נעים ּבקֹול לׁשיר הּׁשרֹון חבּצלת ּתעֹורר הרּבים ¿«¬∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים .מעׂשי ּכל על לבּד מהרה יי אּתה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻותמל

אלהים, הארץ ּכל מל ּכי זּמרּו, למלּכנּו זּמרּו זּמרּו, אלהים ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"זּמרּו

ּבית ואת ּבּגֹוים, נפֹוצּו אׁשר יׂשראל עּמ את ותזּכר מׂשּכיל". ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹזּמרּו

אׁשר לּה קן ּודרֹור בית מצאה צּפֹור "ּגם יֹוׁשב. מאין החרב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמקּדׁש

והׁשב ואלהי". מלּכי צבאֹות יי מזּבחֹותי את אפרֹוחיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשתה

לנויהם. יׂשראל והׁשב ּולזמרם לׁשירם ּבדּוכנם ּולוּים לעבֹודתם. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּכהנים

מלכּות על עלינּו להמׁשי ׁשּנזּכה ּדקדּׁשה, וחכמה ׂשכל לנּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻותן

מהרה ּדוד וכּסא עֹולם, ּבאי לכל ואדנּות מלכּות ּולגּלֹות ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּתמיד,

זמירֹות נעים ּדוד ּבן מׁשיח את לנּו ּתביא מהרה קל חיׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתכין.

ּונרּנן ּונזּמר נׁשיר ואז רּנה", ּולׁשֹוננּו ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא "אז ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָיׂשראל.

ננּגן ּונגינֹותי להֹוׁשיענּו "יי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ימינּו. ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלפני

אמן. בימינּו ּבמהרה יי". ּבית על חּיינּו ימי ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָּכל

„
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· '„ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

B	Ba¯אֹותנּו והֹוצאת ּגדֹול. חסד עּמנּו עׂשית אּתה עֹולם ׁשל ƒְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
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טמאה, ׁשערי מחמּׁשים והבדלּתנּו חזקה, ּוביד ּגדֹול ּבכח ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻמּמצרים

ּברחמי אלהינּו יי לנּו וּתּתן קדּׁשה. ׁשערי ּבחמּׁשים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻוהכנסּתנּו

נ מׁשה עלֿידי הּקדֹוׁשה ּתֹורת את הּגדֹולים נאמןּובחסדי ביא ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וׂשפתֹותנּו ּגּליו, ּכהמֹון רּנה ּולׁשֹוננּו כּים, ׁשירה מלא פינּו אּלּו .ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבית

ּכל על לפני ּולהּלל להֹודֹות נּוכל לא וכּו', רקיע ּכמרחבי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשבח

הּקדֹוׁשה ּתֹורת את לנּו נתּת אׁשר עּמנּו; עׂשית אׁשר ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּטֹובֹות

היקרֹות, ּבמצוֹותי וקּדׁשּתנּו האּמֹות, מּכל ּבנּו ּובחרּת ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻוהּתמימה,

הֹוכחֹות וכּמה הזהרּתנּו, אזהרֹות וכּמה רב. ּומּפז מּזהב ְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָהּנחמדים

עֹולם. עד ּולבנינּו לנּו ייטב למען ,מצוֹותי על לעבר לבלי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהֹוכחּתנּו,

,‰zÚÂעׂשית אׁשר והּנֹוראים הּגדֹולים והחסדים הּטֹובֹות ּכל אחרי ¿«»ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשפלּות אין אׁשר הּׁשפלּות, ּבתכלית והּנבזה הּׁשפל אֹותי וגם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָעּמנּו,

אּתה אׁשר והעצּומים הּגדֹולים ּבחסדי ּכן ּגם זּכית מּמּני, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה

ׁשמ וקראת ,עבדי יׂשראל זרע ּבין אֹותי ּובראת ּבׂשר ּכל על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָמרחם

ועּתה ּבׁשמנּו. מׁשּתף ׁשמ אׁשר קדֹוׁש עם יׂשראל ּבכלל להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעלי

ׁשֹוכן לפני אסּפר ּומה מרֹום, יֹוׁשב לפני אמר מה אּלה, ּכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאחרי

לדּבר ּכמֹוני, וׁשפל נבזה עבד זה, אדֹוני עבד יּוכל ואי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשחקים,

אחרי ,לפני לעמד ּפי אפּתח ואי אלהי. יי לפני ׂשיחתי ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּולפרׁש

וחסדי טֹובֹותי ּבידים ודחיתי ּבטֹובתי, לעמד נזהרּתי לא ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאׁשר

הם אׁשר והחביבֹות, היקרֹות מצוֹותי את ׁשמרּתי ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּגדֹולים,

החסדים. ׁשּבכל הּגדֹול והחסד הּטֹובֹות, ׁשּבכל הּגדֹולה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּטֹובה

תשרי עויתי‡p‡ד חטאתי יׂשראל, אלהי ליי חטאתי אמנה יי, »»ְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָֹ

ּובפרט עׂשיתי, וכזאת וכזאת עׂשיתי, ּבעיני והרע ‡˙ּופׁשעּתי, Ë¯ÙÈÂ) ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹƒ»≈∆

(‡ËÁ‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ CÈ¯ˆ Èk ,ÂÈ‡ËÁּכּיֹום הּפנים ּבׁשת ולנּו הּצדקה יי ל , ¬»»ƒ»ƒ¿»≈∆«≈¿ְְְְִֶַַַָָָָָֹ

את וקּפחּתי מעׂשי את הרעֹותי אצטּדק. מה אדּבר מה אמר מה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּזה.

חטאיטֹובתי עצמּו מּנׂשֹוא, עֹוני ּגדֹול מאד, הרּבה ּופגמּתי ּוקדּׁשתי, ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ

ּכי יין, עברֹו ּוכגבר ׁשּכֹור "ּכאיׁש הרּבים ּבעוֹונֹותי עּתה והנני ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּסּפר.

ונבהלּתי. זכרּתי ואם מּמּני. יכּבדּו כבד ּכמּׂשא ראׁשי עברּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹעֹונֹותי
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ּבעצמי ׁשלֹום אין ּכי עצמתי, ּכל רחפּו ּבעתתני, ּפּלצּות לבבי ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹּתעה

ראׁש ועד רגל מּכף עצמֹותי, על חקּוקים עוֹונֹותי וּתהי חּטאתי". ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹמּפני

עצמֹותי כל ּכי הּמרּבים, ּופׁשעי חטאי מּפני מעצמי ּבעצם מתם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻאין

לי אֹוי עליהם. נחקקּו אׁשר הּמרּבים עוֹונֹותי עלֿידי וננסרּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֻנׁשּברּו

מיני מּכל מר מּמות, מר מאד. מר מאד, לי מר לי. וי לי אֹוי לי. ְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹוי

אחד ּכאב ּכלל להרּגיׁש התחלּתי לא עדין ּובאמת ׁשּבעֹולם. ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמרירּות

עלֿידי ּכי רבבֹות, ורּבי אלפים אלפי מאלף אחד חלק אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמעוֹונֹותי,

יֹודע אני אין אׁשר עד ּדעּתי, ונתּבלּבל לּבי נּטמטם המרּבים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֻעוֹונֹותי

ּדמעט מעט קצת ּולהרּגיׁש לידע זכיתי ואּלּו ּומעצמי. מּמּני ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכלל

ּופגמּתי קלקלּתי אׁשר הּמרּבים, ועֹונֹותי מחטאי אחד ּכאב ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻמעצם

ּכל, אדֹון נגד ּומרדּתי עליֹונים, ּובעֹולמֹות ונׁשמתי ורּוחי נפׁשי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשרׁש

ּגּבֹורי מלאכיו ּכל אׁשר יכלּכלּוהּו, לא הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאׁשר

למעלה ועֹולמֹות עליֹונים ועֹולמֹות הּקדׁש וחּיֹות ואֹופּנים ּוׂשרפים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹּכח

ויפחדּון ירעדּון ּכּלם ,וער ׁשעּור אין עד ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻמהעֹולמֹות

ואהבה. ּביראה ּבאימה רצֹונֹו עֹוׂשים וכּלם ׁשמֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻמאימת

È	‡Â,עפר ּגּוׁש סרּוחה, טּפה הּנבראים ׁשּבכל ּוׁשפלה קּלה ּברּיה «¬ƒְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָ

יתּברך עֹולם אל נגד מרדּתי ּפֹורח, ּבזהאבק מאמין והנני לעד. ׁשמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מרירּות מעצם ּורבבֹות מאלפים אחד חלק להרּגיׁש מתחיל הייתי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאם

ׁשּיּוכל מקֹום היה לא ּבוּדאי הּמרּבים, ועוֹונֹותי מחטאי אחד ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּוכאב

ועצם זעקתי קֹול את לסּבל יכֹול הייתי ולא זעקתי, קֹול את ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלסּבל

יכֹול היה לא ּכּלֹו העֹולם וכל קּלה, רגע אפּלּו לּבי ּומרירת ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻּכאבי

מּׁשמע נעויתי נפׁשי על אֹויה אֹוי, אֹוי אֹוי צעקתי. קֹול את ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹלסּבל

ּופׁשעי הרעים מעׂשי ועלֿידי מאד. הרּבה והסּכלּתי מראֹות, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹנבהלּתי

וקלקלּתי והּתמימה, והּטהֹורה הּקדֹוׁשה ּבתֹורת ּפגמּתי ְְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֻהמרּבים

ּבמקֹומֹות אֹותם והכנסּתי הּקדֹוׁשים הּתֹורה אֹותּיֹות צרּופי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָוהפכּתי

חּיים אלהים ּדברי הפכּתי אׁשר ההם והּצרּופים להּזכר. נּתן לא ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאׁשר

ונתּתי להעּכּו"ם ּכח וׁשלֹום, חס נתּתי ועלֿידיֿזה עצמֹותי, על ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹנחקקּו
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ועּתה הּמרּבים. עוֹונֹותי ידי על הּגלּות את והארכּתי ממׁשלה, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלהם

."הּמל אל עֹוד ולזעק צדקה עֹוד לי ּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ"מה

Ï·‡חפץ ּכי מיי, ותֹוחלּתי ּתקותי אבדה לא עדין אףֿעלּֿפיֿכן ¬»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּבמיתתם. חפץ אּתה ואין רׁשעים ּבתׁשּובת רֹוצה אּתה ּכי הּוא, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחסד

ועוֹונֹותינּו חּטאתינּו ּכל על לפני להתוּדֹות לּמדּתנּו הרּבים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּוברחמי

הּמה ּבארץ אׁשר הּקדֹוׁשים חכמי ידי על לנּו והֹורית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּופׁשעינּו,

למען ׁשּבּדֹור, האמת והּצּדיק חכם הּתלמיד לפני ּדברים וּדּוי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָלהתוּדֹות

"חמת ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּופׁשעינּו, עוֹונֹותינּו ּכל על לנּו ּתכּפר ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעלֿידיֿזה

ּפׁשע על "ועֹובר ׁשּכתּוב: ּוכמֹו יכּפרּנה", חכם ואיׁש מות מלאכי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמל

החכם האמת הּצּדיק ׁשהּוא ּכׁשיריים, עצמֹו ׁשּמׂשים למי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלׁשארית"

האדמה", ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד "ענו ׁשהּוא ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּבּדֹור,

עוֹונֹותינּו ּכל ּולכּפר לפני ּדברנּו וּדּוי להעלֹות יכֹול הּוא ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָועלֿידיֿזה

עוֹונֹותינּו,ּולהֹוציא עלֿידי עצמֹותינּו על ׁשּנחקקּו רעים הּצרּופים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

צרּופים מהם נעׂשים ׁשּיהיּו לטֹוב מרע רעים הּצרּופים ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹולהפ

ויתרּפאּו יתחּברּו ואז לפניו. דברנּו וּדּוי עלֿידי ּכבּתחּלה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָקדֹוׁשים

נזּכה ועלֿידיֿזה ּבׁשלֹום, למקֹומם אחד ּכל ויׁשּובּו עצמֹותינּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשברי

סֹוף. האין ּבאֹור אלהינּו יי ּב ְְְְְֱִֵֵֵָָָֹלהּכלל

‡p‡.נּדח מּמ יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב רחמים, מלא רחמן יי, »»ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

יד אזלת "ּכי ּוראה הּמה", מעֹולם ּכי וחסדי יי רחמי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ"זכֹור

יתֹומים נׁשארנּו ּכי אלהינּו, יי עּתה ּנעׂשה מה ועזּוב". עצּור ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואפס

אמת וצּדיקי הארץ. מן חסיד אבד ּבעדנּו. יעמד מי ואין אב, ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹואין

ויֹותר ויֹותר לפני ׁשהזּכרּתי הּזה הּכח ּכל להם ׁשהיה הּדֹור ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוחכמי

וחסרים ריקים נׁשארנּו אׁשר עד הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו נסּתּלקּו הלא ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּזה,

אמנם, ואם הּגבעה. על וכּנס ההר ּבראׁש ּכּתרן ונׁשארנּו טּוב ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹמּכל

א הּזה, ּבּדֹור ּגם אמּתּיים צּדיקים יׁש ּובוּדאי יתֹום, ּדֹור אין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּבוּדאי

ּולהתקרב מהם לידע זֹוכים אנּו ואין מעינינּו, ּובהסּתר ּבהעלם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהם

למּכתינּו ּוצרי ּתרּופה לבּקׁש נפנה להיכן אלהינּו, יי ועּתה ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאליהם.
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האנּוׁשה ּוכאבנּו מּכֹותינּו ּולרּפאֹות לחבׁש נפׁשֹות הרֹופא איפה ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹואּיה

ּבבֹוא ּברּכים" ּכל וכׁשלּו לב ּכל "ונמס ׁשּדדנּו, ּכי לנּו אֹוי ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻמאד.

ואר חּיינּו נפׁשנּו, מׁשיב עינינּו, מחמד מּמּנּו ונלקח ּבּצהרים. ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשמׁש

קדּׁשתנּו ונׁשמתנּו ורּוחנּו נפׁשנּו עּזנּו, ּגאֹון ראׁשנּו ּתפארת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻימינּו

קדֹוׁש אמת צּדיקי הּמה הן ּבעוֹונֹותינּו,וטהרתנּו, נסּתּלקּו אׁשר עליֹון י ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מאד מרּודים עּמ את ּוראה לאנחֹות. אֹותנּו עזבּו למנּוחֹות, הּמה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹסעּו

הירידה. ְְְִִַַָּבתכלית

‰z‡Âלבבנּו צפּון יֹודע ואּתה ּוכליֹות, לּבֹות ּבֹוחן אמת, אלהים יי ¿«»ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכלתה וגם נכספה אׁשר יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ּותׁשּוקת ּתׁשּוקתנּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹועצם

נגעי את יֹודע אׁשר איׁש ּכל למּכתם. ּותרּופה מזֹור למצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנפׁשם

להתקרב ּומחּכים ּומצּפים ּומׁשּתֹוקקים ּתאבים ּכאחד ּכּלם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻלבבֹו,

ויֹורה ּפׁשעיהם ויתּקן מעוֹונֹותיהם אֹותם יׁשיב למען האמת, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלצּדיק

נעׂשה. אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה נל אׁשר הּדר את ְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלנּו

‰zÚÂּבכל היּו מעֹולם אׁשר הראׁשֹונים, חסדי אּיה אלהינּו, יי ¿«»ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

"ּכאׁשר ּבחיקם אֹותם נׂשאּו אׁשר יׂשראל, רֹועי אמת צּדיקי ודֹור ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּדֹור

אֹותם וקרבּו יי ּדרכי אֹותם הֹורּו אׁשר עד הּיֹונק", את האמן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיּׂשא

ּכתּובה לא אׁשר מּכה אֹותנּו והּכית אֹותנּו, זנחּת לּמה ועּתה .ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹאלי

ולּמה הּמקּדׁש. ּבית מחרּבן קׁשה היא אׁשר הּצּדיקים מיתת זֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּבּתֹורה

עֹוללים ּדיתמי, יתמי ואּנן רֹועה, להם אין אׁשר ּכּצאן יי עדת ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּתהיה

ופׁשע. ועוֹון חטא מלאים ׁשטּותים מיני ּבכל מלכלכים אֹור, ראּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻלא

ותחּבּולה ּתרּופה לבּקׁש ּונׁשֹוטט נל ּולהיכן ּנפעל, ּומה ּנעׂשה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמה

מעׂשינּו וכעּור לבבנּו ורע ּדעּתנּו מּכסילּות לצאת .ועצה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

תשרי נּדח‡p‡ה צאן אֹובדֹות, צאן ּבּקׁש נאבד. ולא חנינה לנּו ּתן יי, »»ְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹֹֹֹ

ּכי העצּומים. וחסדי הרּבים ּברחמי אֹותנּו אּתה קרב מקּבץ. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואין

לקרבני ראּוי היה לא ּבוּדאי ּכי ידעּתי, ּגם ידעּתי ּדעּתי, לפי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבאמת

וכל המערּבבֹות ּומחׁשבֹותי המגּנֹות ּופעּלֹותי המכערים מעׂשי ְְְְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָֹֻֻֻלפי
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וכּמה וכּמה מסּפר, אין עד עליהם וׁשּלׁשּתי ׁשניתי הרעים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמעׂשי

וׁשּלא לאּולּתי, עֹוד אׁשּוב ׁשּלא עלי וקּבלּתי הבטחּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּפעמים

מעט, זמן אפּלּו ּבהבטחתי לעמד יכלּתי ולא לעֹולם. עֹוד ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָֹֹֹֻאכעיס

ואי מסּפר. אין עד ּפעמים וכּמה ּכּמה מעׂשי את לקלקל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּומהרּתי

.אֹות ּולפּיס ּולרּצֹות לבּקׁש ,לפני לבֹוא ּדעּתי על ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָיעלה

Ï·‡,מּמחׁשבֹותינּו מחׁשבֹותי ּגבהּו ּכי אלהינּו יי ידענּו ¬»ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹ

מּתפיסת למעלה מאד מאד ועצמּו ועמקּו ּגברּו וחסדי ְְְְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹורחמי

רחמי וגבהּו עצמּו היכן עד ּכלל ּולהּׂשיג לדעת אפׁשר ואי ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּדעּתנּו,

לעֹולם רחמיו" כלּו לא ּכי תמנּו, לא ּכי יי "חסדי .ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹוחסדי

רחמי על עלּֿכן נפׁש. ׁשל ּדכדּוכּה עד ּדּכא" עד אנֹוׁש ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ"ּתׁשב

תעזב לא אֹותי ּגם ּכי נׁשען אני חסדי ועל ּבֹוטח אני ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹהרּבים

היכן עד יֹודע ׁשאּתה ּכמֹו ּׁשּפגמּתי, מה ּפגמּתי ואם .ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּברחמי

ּכלל ּולהּׂשיג לדעת לי אפׁשר אי אנכי ּכי ׁשּלי. הּפגמים ְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹמּגיעים

ּכלל יֹודע איני עדין וגם עוֹונֹותי, מּפגם ּורבבֹות מאלפים אחד ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחלק

מּמּני נעלמה רֹוממּות הּׂשגת ּכי חטאתי, מי ונגד מרדּתי, מי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנגד

אי ּׁשּפגמּתי, ּומה ּׁשעׂשיתי מה יֹודע לבד אּתה אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּבעוֹונֹותי.

אּתה אם ּכי מּמ ׁשּיֹודע מי אין ּכי ּפגמּתי מי ונגד וכּמה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומה

אּתה ּכי ,וחסדי רחמי ּגברּו אּלה ּכל ועל לעד. ׁשמ יתּבר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלבד,

אם ּכי הּמת, ּבמֹות תחּפץ לא "ּכי חסד. חפץ ואּתה יצרנּו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיֹודע

וע וחיה", מּדרכיו מּידּבׁשּובֹו יׁשּוב אם לֹו ּתחּכה מֹותֹו יֹום ד ְְְְְִִִֶַַָָָָָָ

.ּתקּבלֹו ְְַ

ÏÚרּוח ּוׁשפל נדּכה ּבלב אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי ּכן «ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

יׂשראל ּבית עּמ ּכל ועל חברתנּו ּכל ועל עלי ּותרחם ׁשּתחס ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנׁשּברה.

אֹותנּו להחזיר אֹותנּו לתּקן ּכח להם ׁשּיהיה אמת צּדיקי לנּו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹותׁשלח

ּברחמי ונזּכה עוֹונֹותינּו. ּולכּפר נפׁשנּו ּולתּקן ׁשלמה ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבתׁשּובה

הּמאירֹות. ּפניהם אֹור ולראֹות אמת לצּדיקי להתקרב הרּבים ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחסדי

הּקֹוצים מן האמללה נפׁשנּו להּציל הרּבים ּברחמי ּתזּכנּו זה ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻועל
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ועל ותֹולדֹותיהם. ועצלּות ועצבּות רעֹות הּתאוֹות ׁשהם הּפחתים ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָּומן

אליהם, ּולהתקרב אמת צּדיקי ׁשל הּמאירֹות ּפנים לראֹות ׁשּתזּכנּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָידי

ּבחסדי ונזּכה האּלּו, רעֹות הּמּדֹות מן נפׁשֹותינּו ּתּנצל זה, ידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּותׁשּוקה ּתאוה ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא מאּתנּו, הּתאוֹות ּכל ּולׁשּבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלסּלק

וחפצנּו ּותׁשּוקתנּו ּתאותנּו וכל .אלי ּכיֿאם ׁשּבעֹולם ּדבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלׁשּום

ּבעבֹודת זריזים להיֹות ונזּכה .ּובעבֹודת ּב רק יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּורצֹוננּו

עלינּו ּתּפל ׁשּלא ּתמיד. לב וטֹובי ׂשמחים ולהיֹות הּזריזּות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּבתכלית

את לעבד ונזּכה .ּב ונׂשמחה נגילה רק לעֹולם, ועצבּות עצלּות ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּום

ּתמיד ּבׂשמחה ולהיֹות ּכל, מרב לבב ּובטּוב ּבׂשמחה .יי ְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֹֹ

ÔÎ·eנזּכה למען אמת, לצּדיקי צדקה לּתן הרּבים ּברחמי ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּודברים הרע לׁשֹון ׁשהם ּומּלסטים, רעה מחּיה להּנצל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָעלֿידיֿזה

ּכל ׁשּיהיה אלהינּו, יי ּברחמי ותעזרנּו ותֹולדֹותיהם. וגאוה ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבטלים

ּכל רק לעֹולם, ּבטלים ּדברים נדּבר ולא ולעבֹודת לׁשמ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדּבּורנּו

ּובפרט ׁשמים. ויראת ועבֹודה ּבתֹורה יהיה הּגדֹולּדּבּורנּו ועוֹון מחטא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אֹותי ּתּציל ּביֹותר, חמּור ׁשהּוא ּורכילּות הרע לׁשֹון עוֹון ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹמאד

ׁשּום על רע ּדּבּור ׁשּום לעֹולם מּפי יצא ׁשּלא יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוכל

ותּצילני מרמה מּדּבר ּוׂשפתי מרע לׁשֹוני נצר אלהי, ׁשּבעֹולם. ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹיׂשראל

ועד מעּתה רכילּות ּומאבק ּומרכילּות הרע לׁשֹון ּומאבק הרע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמּלׁשֹון

ּתהיה לּכל ּכעפר ונפׁשי לאמּתֹו, ּבאמת ענוה למּדת ּותזּכני ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעֹולם.

ׁשּלא הּכעס, מן הרּבים ּברחמי ותּצילני ּבאמת. ׁשפלּותי לידע ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹואזּכה

ּבלּבי יהא ולא ּכלל קּפדן אהיה ולא ּדבר, ׁשּום על לעֹולם ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאכעס

טֹוב להיֹות ּבמּדֹותי לּדבק אזּכה רק ּכלל. ּבעֹולם והקּפדה ּכעס ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּום

ּומן הענּיּות מן הרּבים ּברחמי והּצילנּו תּדֹום. נפׁשי ולמקללי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹלּכל,

ּבהּתר ּבצמצּום, ולא ּברוח להם ׁשּנצטר קדם ּפרנסתנּו ותזמין ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהחסר,

הרחבה יד מּתחת ּבצער, ולא ּבנחת ּבבּזּוי, ולא ּבכבֹוד ּבאּסּור, ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹֹֹולא

ועד מעּתה חּיי ימי ּכל ּבאמת רצֹונ לעׂשֹות ׁשאּוכל ּבאפן ְְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהּמלאה,

ָעֹולם.
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תשרי הּצּדיקÏÚÂו לפני ּדברים וּדּוי להתוּדֹות ּברחמי ּתזּכנּו אּלה ּכל ¿«ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשחטאנּו ּופׁשעינּו, ועוֹונֹותינּו חּטאתינּו ּכל על ׁשּבּדֹור והחכם ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאמת

עלינּו יכּפר למען הּזה, הּיֹום עד מּנעּורנּו לפני וׁשּפׁשענּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוׁשעוינּו

הּדר את והאמת, הּיׁשר הּדר לנּו ויֹורה וענותנּותֹו, חכמתֹו ְְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעלֿידי

להיֹות אֹותנּו ּתזּכה ידֹו ועל נעׂשה, אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה נל ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאׁשר

נבֹוא אׁשר עד ּבאמת, עצמנּו לבּטל ונזּכה סֹוף. ּבאין ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנכלל

נחצבנ אׁשר הּמקֹום אל ולעלֹות לׁשּוב ונזּכה הּגׁשמּיּות, ּולהתּפּׁשטּות ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

להּכלל ונזּכה סֹוף לֹו אין אׁשר הּגדֹול אֹור את לנּו ותפּתח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׁשם.

הּתפּלה ׁשּבכל אֹותנּו, ּתזּכה ּתפּלתנּו ּבׁשעת ּובפרט וׁשֹוב. ּברצֹוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבֹו

ּבעת לגמרי עצמנּו ּונבּטל ,אלי ּובטלים ּבאמת ּב ּדבּוקים ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַנהיה

ליי מעצֹור אין ּכי הּגׁשמּיּות, ּבהתּפּׁשטּות הּתפּלה ׁשּתהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּתפּלה

הּגּוף ּבתאֹוות ּגלּותינּו ותקף וגׁשמּיּותנּו, עבינּו לפי ואף ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלהֹוׁשיע.

על אף ּוברזל, עני ּכאסירי מאד ּבֹו נתקּׁשרנּו אׁשר הרעים ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּומּדֹותיו

ּדבר ואין ּדבר ּכל יּפלא לא ּומּמ להֹוׁשיע, ורב ּגּבֹור אּתה כן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּפי

ׁשּתרחם אלי ּומצּפים ּומקּוים ּומחּכים ּבטּוחים ואנּו מּמּך. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנמנע

ׁשּנזּכה .מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל אֹותנּו ּותזּכה הרּבים, ּברחמי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעלינּו

לבֹוא ׁשּנזּכה עד הרעים, ּומּדֹותיו הּגּוף ּתאוֹות ּכל לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבּטל

חּיינּו ימי ּכל וׁשֹוב ּברצֹוא ּבאמת ּב להּכלל הּגׁשמּיּות ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהתּפּׁשטּות

לעֹולם ּב להּכלל ּברחמי ּתזּכנּו ואז .אלי ּתאספנּו אׁשר הּיֹום ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעד

ּתמחל הּכל על ּכי ופׁשע, ועֹון חטא ׁשּום אֹותנּו יעּכב ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹועד,

לנּו ותעזר והּנֹוראים, הּגדֹולים וחסדי הרּבים ּברחמי לנּו ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹותסלח

רצֹון ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא .רצֹונ מּפני רצֹוננּו לבּטל הרּבים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּברחמי

הּוא יי ּכי לדעת ונזּכה ּתמיד. ּכרצֹונ יהיה רצֹוננּו רק ּבעֹולם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר

הּכל על ּולבר לטֹובתנּו, הם ּכּלם מארעֹותינּו ּכל ּכי ולידע ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹֻהאלהים

אהּלל "ּביי ׁשּכתּוב: ּכמֹו לבֹוא. לעתיד ׁשּיהיה ּכמֹו והּמטיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּטֹוב

ׁשּיתּגּלה למקֹומּה, הּמלכּות להעלֹות ונזּכה ּדבר". אהּלל ּבאלהים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדבר

מלכּות ּולבּטל ּולׁשּבר הרׁשעה מלכּות ּולבּטל ּבעֹולם, ְְְְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָָמלכּות
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אּתה ותמל יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו העּכּו"ם ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוממׁשלת

."מעׂשי ּכל על לבּד ְְְֲֶַַַָָיי

B	Ba¯הּמעלֹו לכל ּכי ידעּת אּתה אלהים, יי עֹולם, האּלהׁשל ת ƒְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הרּבים ּברחמי ּתחּננּו ּובכן אמת, צּדיקי עלֿידי לזּכֹות יכֹולים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהיינּו

אֹותנּו ּולזּכֹות הּזה, ׁשּבּדֹור האמת צּדיקי את לנּו ּולהראֹות לנּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלגּלֹות

.מּלפני ּבּקׁשנּו אׁשר לכל ידם על אֹותנּו ּתזּכה למען אליהם, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלהתקרב

ּבינינּו הּמבּדיל מס לעׂשֹות ּגרמּו המרּבים חּטאתינּו וׁשלֹום, חס ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻואם,

ואין וׁשלֹום, חס מעינינּו, ונסּתרים נעלמים ׁשּיהיּו אמת, הּצּדיקי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובין

רצֹון יהי האמת, צּדיקי והסּתרת ּתעלּומֹות לאֹור להֹוציא יכֹולים ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאנּו

הרּבים ּברחמי ּבעצמ ׁשאּתה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּלפני

,מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל ּולהּגיע לזּכֹות לנּו ותעזר אֹותנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתזּכה

,לפני ּומרּצה ּומקּבל חׁשּוב יהיה ,לפני ׁשהתוּדיתי ּדברים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻּווּדּוי

הּמעלֹות וכל ׁשּבּדֹור. האמת והּצּדיק החכם לפני התוּדיתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכאּלּו

טֹובֹות, הּמעלֹות ׁשאר וכל רעֹות ּומּדֹות ּתאוֹות ּובּטּול טֹובֹות ְְֲֲִִִַַַָָָּומּדֹות

מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו מה הן האמת, צּדיקי ידי על לזּכֹות יכֹולים ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיינּו

ּברחמי אלהינּו יי לנּו ּתעזר הּכל על ,לפני הזּכרנּו ּׁשּלא מה ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹוהן

אבינּו עלי אם ּכי להּׁשען מי על לנּו ואין אבינּו אּתה ּכי ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרּבים.

להתקרב מאד חזק וכספי ׁשרצֹוני לפני וידּוע ּגלּוי ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּבּׁשמים.

ואיפה הּוא מי לדעת זֹוכה איני הרּבים ּבעוֹונֹותי א האמת, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלצּדיק

על מקּפץ ההרים על מדּלג הייתי ואמצאהּו, ידעּתי יּתן מי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּוא.

אּגידּנּו". צעדי "מסּפר אליו, להתקרב לבֹוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגבעֹות

‡ÏÓ,וראׁש לענה ּומרּודי עניי ראה ועמלי, עניי "ראה רחמים, »≈ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

ואהיה להּוׁשע,ׁשקדּתי לפנֹות למי לי אין ּכי ּגג". על ּבֹודד ּכצּפֹור ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

נא ּומחל נא ּוסלח עלי, נא וחמל חּוס ּתלּויֹות. עיני לבד ל ְְְְְֲֵַַַַַַַָָָָֹרק

הרחמים אלהינּו ליי המרּבים. ּופׁשעי ועוֹוני חטאי על נא ְְְְֱֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹֻוכּפר

הּוא, רב ּכי לעֹוני וסלחּת יי ׁשמ "למען בֹו, מרדנּו ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָוהּסליחֹות

ּתּורא". למען הּסליחה עּמ ְְְִִִִֵַַַָָּכי
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e	¯ÊÚÂּׁשּבּקׁשנּו מה ּכל חסד ונדבת חּנם ּבמּתנת לנּו ותּתן וזּכנּו ¿»¿≈ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבעֹולם ּגם ּותזּכנּו ּבעדי. ּתכּפר יי אּתה ּבלׁשֹוני ׁשגיתי ואם .ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמּלפני

מארעֹותינּו ׁשּכל ולדעת, אלי להתּבּטל הּבא העֹולם מעין לטעם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּזה

ּבעֹולם מלכּות לגּלֹות ּותזּכנּו לּכל. יי טֹוב ּכי לטֹובתנּו, ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹהּכל

והיה עֹוד, אין האלהים הּוא יי ּכי הארץ עּמי ּכל ּדעת ְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ"למען

אחד, ּוׁשמֹו אחד יי יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ, ּכל על למל ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָיי

וגֹואלי". צּורי יי ,לפני לּבי והגיֹון פי, אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָיהיּו

‰
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· '‰ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

תשרי ּוברקים‡z‰ז ּבקֹולֹות עּמם, לדּבר קדׁש עם על ּכבֹוד ּבענן נגלית «»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הר על מלּכנּו ּבהּגלֹות הֹופעּת עליהם ׁשֹופר ּובקֹול נגלית, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליהם

אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ּובכן ּומצוֹות. ּתֹורה לעּמ ללּמד ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹסיני,

ּבׂשמחה מצוֹותי לקּים הרּבים ּברחמי ׁשּתעזרנּו אבֹותינּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואלהי

ּכח מיני וכל ּכחי, ּבכל לפני להתּפּלל הרּבים ּברחמי ּותזּכני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגדֹולה

ועֹורקים ועצמֹות וגידין ּבבׂשר ּגידי, ּוׁשס"ה אברי ּברמ"ח ּבי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּנמצא

ּבכל ׁשּמתּפּׁשט ּובּמח ׁשּבראׁש ּבּמח ׁשּיׁש הּכח וכל ּובּדם, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹּבחלב

ּכּלם ּכחֹות מיני ׁשאר וכל חּוׁשים, ּבחמּׁשה ׁשּיׁש הּכח וכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻהּגּוף,

ּבכח הּתפּלה ׁשל והּדּבּור הּקֹול להֹוציא ׁשאזּכה הּתפּלה. ּבתֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻיכללּו

יעֹורר הּזה והּקֹול ,ּגבּורֹותי רעם ּכמֹו נׁשמע קֹולי ׁשּיהיה ואזּכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגדֹול

,לפני מתּפּלל ּׁשאני מה היטב ּומבין ׁשֹומע יהיה ׁשּלּבי לּבי, ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכּונת

יראת ׁשמים יראת לי ׁשּיהיה וזּכני הּלב. ּבכּונת להתּפּלל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשאזּכה

ׁשּלא ּכלל, חיצֹונה יראה ׁשּום לי יהיה ׁשּלא נׁשמר ואהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹהרֹוממּות.

מּׁשּום ולא ואדֹון מּׂשר לא ׁשּבעֹולם, ּדבר מּׁשּום אפחד ולא ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹאירא

ׁשּבעֹולם. ּדבר מּׁשּום ולא ולסטים, רעה מחּיה ולא ׁשּבעֹולם, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹאדם

אירא לבד מּמ אם ּכי ּכלל, חיצֹונה ויראה ּפחד ׁשּום לי יהיה ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָֹולא

הרֹוממּות. יראת עּלאה ליראה ּברחמי ואזּכה ּתמיד, ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָואפחד
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È	kÊÂּומחׁשבּתי מחי את לפּנֹות הּגדֹולים וחסדי הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ּומחׁשבּתי מחי את אטמטם ׁשּלא זרֹות, ּומּמחׁשבֹות חיצֹונּיֹות ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמחכמֹות

ּומחׁשבּתי מחי את אחמיץ ולא וׁשלֹום, חס והרהּורים, ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּבתאוֹות

רעים, ּבהרהּורים אהרהר ולא וׁשלֹום, חס ּובתאוֹות, חיצֹונּיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹּבחכמֹות

מחי יהיה רק ּכלל. ּבעֹולם חּוץ ּומחׁשבת הרהּור ׁשּום לי יהיה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

חיצֹונה מחׁשבה ׁשּום ּבמחׁשבּתי יכנס ׁשּלא וצח, וז נקי ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹּומחׁשבּתי

מחׁשבֹות רעֹות, הּמחׁשבֹות ּכל על להתּגּבר ּכח לי ותּתן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּכלל.

להם אּתן ׁשּלא ּדעּתי, את לבלּבל עלי הּבאים והרהּורים. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחיצֹונּיֹות

לגרׁשם עּמהם ולריב ּבהם, לגער ואזּכה ּכלל. ּבמחי לכנס מקֹום ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹׁשּום

ואזּכה ּכלל, ּבדעּתי לכנס ּכח ׁשּום להם יהיה ׁשּלא ּגבּולי, ּומעל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמעלי

ּתמיד מחׁשבּתי את .לקּדׁש ְְֲִִֵֶַַַָ

‡p‡את ידעּת אּתה לּכל, ּומטיב טֹוב רחמים, מלא רחמן יי, »»ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ידי על מאד עליֹונים ּבעֹולמֹות הּנֹוגע והּנֹורא הּגדֹול הּפגם עצם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּגדל

וׁשלֹום, חס רע, הרהּור ידי על ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל רעה, מחׁשבה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכל

חס האדם, את ועֹוקר העֹולמֹות. ּבכל מאד ּומקלקל ּפֹוגם ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא

ארחֹות ּולהּׂשיג לׁשּוב עֹוד לֹו קׁשה אׁשר עד החּיים, מּמקֹור ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹוׁשלֹום,

מרֹומים, ּגבהי עד והּנֹוראים העצּומים הּפגמים ׁשאר וכל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָחּיים

והרהּור רעה מחׁשבה ּכל ידי על ׁשּנעׂשים ׁשּנֹוגעים, ּבמקֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּנֹוגעים

ההתּגּברּות עצם ּגדל את ידעּת אּתה וגם וׁשלֹום. חס ּבּמח, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנכנס

רעֹות ּבמחׁשבֹות ּדעּתנּו את לבלּבל ּפעם, ּבכל עלינּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּמתּגּברים

ּולהתּגּבר מהם להּׁשמר נזהרּתי לא הרּבים ּובעוֹונֹותי רעים. ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהרהּורים

הרעֹות מחׁשבֹותי ידי על מאד מחי את ּפגמּתי אׁשר עד ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹעליהם,

ועברּתי חיצֹונּיֹות. מחׁשבֹות מלא הּוא מחי ׁשּכל עד ּבמחי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהכנסּתי

ּובלּבּולים והרהּורים ּבתאוֹות מחי את מחמיץ ׁשהייתי חמץ, אּסּור ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹעל

רעֹות, הּמחׁשבֹות על מתּגּבר הייתי ׁשּלא ּדי ולא ׁשטּותים. מיני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּובכל

ולא ּכלל, לגרׁשם הׁשּתּדלּתי ולא ּבמחי. לכנֹוס ּכח להם נתּתי ּגם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאף

מּמּני לגרׁשם הרּבים ּברחמי לי ּגּלית אׁשר הּקדֹוׁשים עצֹותי ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָקּימּתי
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הּימים על לי וי לי, אֹוי מֹורי. לקֹול ׁשמעּתי ולא ּתעׂשה, ואל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּבׁשב

ואין מצּולה ּביון "טבעּתי רעֹות. ּומחׁשבֹות הּדעת ּבבלּבּול ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשעברּו

נתערּבב ּומחי ּדעּתי ּכל ׁשטפתני". וׁשּבלת מים ּבמעמּקי ּבאתי ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹמעמד

חפץ ׁשאני ּבׁשעה אפּלּו אׁשר עד ּובלּבּולים, רעֹות ּבמחׁשבֹות ּכ ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל

מאד. עלי קׁשה מהם, ולברח עליהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלהתּגּבר

ÈÈ"הן נכחדּו". לא מּמ ואׁשמֹותי לאּולּתי, ידעּת אּתה אלהים ¿»ְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹ

ואלה אלהי יי לפני ּבאתי אּלה ּכל ונדּכה,על נׁשּבר ּבלב אבֹותי י ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

נאנח ּבּפתח, ּכעני ּובּקׁשה, ּבתחּנה ּובהׁשּתחויה, ּובכריעה ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָּבקידה

ּברחמי ׁשּתחּנני חסד, ונדבת חּנם מּתנת ּומבּקׁש ׁשֹואל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָונדּכה,

לי ותעזר לאֹורה, מאפלה ותֹוציאני הּנפלאים, וחסדי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהעצּומים

עֹולם. ועד מעּתה ּתמיד מחׁשבּתי את לקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמהּיֹום

B	Ba¯האמללה נפׁשי נא ּתיקר אנּוחים, ּבעלּבֹון צֹופה עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻ

ואּמצני, וחּזקני וסּיעני ועזרני ,וחנינֹותי ּבחמלת עלי וחמל ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבעיני

ּבאפן ,מאּת וטהרה קדּׁשה עלי ׁשּיּמׁש העליֹונה, ּבקדּׁשת ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻוקּדׁשני

מחׁשבּתי לתֹו ּכלל לכנס אּניח ׁשּלא עצמי לׁשמר מעּתה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשאזּכה

וכל ׁשּכן ּומּכל הּדעת ּבלּבּול ׁשּום ולא ׁשּבעֹולם, חּוץ מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּום

ּתהיה מחׁשבּתי רק ּכלל, ּבעֹולם הרהּור ּבׁשּום אהרהר ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכן

ּופסלת. סיג מּכל ּונקּיה זּכה ּתמיד, ְְְִִִִֶַָָָָָֹקדֹוׁשה

ÔÎ·eיכנס ולא אמת. ּבצּדיקי להאמין הרּבים ּברחמי ּתזּכני ¿≈ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ּבין ׁשּיׁש הּמחלקת על ּכלל ּומחׁשבה הרהּור ׁשּום ודעּתי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבמחׁשבּתי

ולא ׁשלמה ּבאמּונה אמת ּבצּדיקי להאמין אזּכה רק אמת, ְְְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּצּדיקי

ּכלל. ׁשּביניהם הּמחלקת ועל עליהם וקׁשיא הרהּור ׁשּום לי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻיהיה

B	Ba¯זה ידי על אׁשר מֹוחי, ּבטּפי ּפגמּתי אמנם אם עֹולם ׁשל ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ול אמת לצּדיקי להתקרב ּוכדאי ראּוי ּבאמת,איני ּבהם להאמין זּכֹות ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

אחריהם, להרהר והרהּורים חּוץ מחׁשבֹות עלי ּבאים זה מחמת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאׁשר

וׁשלֹום. ְַָחס
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‡p‡ועׂשה ּכמפעלי, ּתדינני ואל ּכחטאי, עּמי ּתעׂשה אל יי, »»ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ׁשּום ּבלּבי יכנס ׁשּלא וזּכני ּברחמים. ּבּקׁשתי ּומּלא למעני ולא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹלמענ

רק ׁשּביניהם, הּמחלקת ועל אמת הּצּדיקי על ּכלל והרהּור ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻקׁשיא

ּברחמי עלי וחמל ּבאמת. ׁשלמה ּבאמּונה ּתמיד ּבהם להאמין ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאזּכה

ּובּמקֹום חּיים, ארחֹות ּולהּׂשיג ּבאמת אלי לׁשּוב וזּכני ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהרּבים,

מּמות הּגדֹולים וחסדי ּברחמי אֹותי ותׁשיב אתּתּקן. ׁשם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּקלקלּתי

מחכמה ּפגּום מּקֹול טֹובה, ליראה רעה מּיראה למּצה, מחמץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָלחּיים,

ׂשמחֹות ׂשבע חּיים ארח "ּתֹודיעני טֹובה, לחכמה טֹוב לקֹול ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹּפגּומה

אֹור". נראה ּבאֹור חּיים מקֹור עּמ ּכי נצח. ּבימינ נעימֹות ּפני ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָאת

e	È·‡ּגאלנּו צּורנּו חלקנּו חי אל חי, לכל חּיים חֹות ׁשּבּׁשמים »ƒְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מיני מּכל יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת אֹותי והּצל מּׁשחת, ּפדנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּמות,

מאּת וחּנני ּדמֹותא. סטרא נקראים ׁשהם והרהּורים רעֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמחׁשבֹות

אמּתּיים, חּיים ארּוּכים, חּיים טֹובים, חּיים לי ותן הרּבים, ְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָּברחמי

ּבאר הּנקראים ׁשּלי הּמחין את לקּדׁש ׁשאזּכה ועזרני נצחּיים. ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחּיים

חּיים. ִִַַמים

תשרי לבביkÊÂ	Èח ויחד הּמיׁשֹור. אהבת ּבאמת, הּגדֹול ׁשמ את לאהבה ¿«≈ƒְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אתירא ׁשּלא הּנפּולֹות, מּיראֹות אֹותי ותּציל .ׁשמ את ּוליראה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלאהבה

לבעבּור ּתמיד, ואפחד אירא לבד מּמ אם ּכי ׁשּבעֹולם ּדבר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָמּׁשּום

לב ּפני, על יראת לעֹולם.ּתהיה אחטא לּתי ְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ

È	¯ÊÚÂהּתפּלה ּבדּבּורי ּכחי ּכל ׁשאכניס ּכחי, ּבכל לפני להתּפּלל ¿»¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קֹולי ׁשּיהיה עד ּגדֹול, ּבכח הּתפּלה ׁשל והּדּבּור הּקֹול את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹואֹוציא

יׁשמע ׁשהּלב עד רעמים, קֹול ּכמֹו ללּבי נׁשמע ויהיה ּבמחי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּפֹוגע

מּקֹולי נעׂשים ויהיּו ּבאמת, לעבֹודת ויתעֹורר הּתפּלה ּדּבּורי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהיטב

ׁשּיהיּו עד ּבאמת, ׁשמים יראת לי ׁשּיהיה וזּכני רעמים. ּבחינת ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָודּבּורי

לפני יעלה ּתפּלתנּו וקֹול .ּוליראת לעבֹודת לּברּיֹות נׁשמעים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּדברי

"קֹול ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּמים, על ּדוד ׁשאמר קֹולֹות ׁשבעה ּכמֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָלרצֹון
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יי קֹול רּבים, מים על יי הרעים הּכבֹוד אל הּמים על ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָיי

ׁשּום ּבלּבי יהיה ׁשּלא ׁשּבלּבי, עקמימּיּות ׁשּיתּפּׁשט וזּכני ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּבּכח".

רק אדע", לא רע מּמּני יסּור עּקׁש "לבב ּכלל, ועּקׁשּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעקמימּיּות

ּתמיד. יי עם יׁשר לּבי ׁשּיהיה ּבאמת לבב ליׁשר ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאזּכה

ÔÎ·eׁשּתעזרני אבֹותי, ואלהי אלהי יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

,ּבעבֹודת ּבאמת ּגדֹולה לׂשמחה לזּכֹות הרּבים ּברחמי ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָותֹוׁשיעני

ּותזּכני ּברעדה". וגילּו ּבׂשמחה יי את "עבדּו ׁשּכתּוב: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּכמֹו

ׁשּיהיה ּבאמת, ּגדֹולה ּבׂשמחה הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות הרּבים ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּברחמי

ּבׁשעת מאד ואׂשמח ׁשאגיל ּבעצמּה, מהּמצוה ּגדֹולה ׂשמחה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלי

וכל הּמצוה, לעׂשֹות ּברחמי ׁשּזכיתי ּבּמה ּומצוה, מצוה ּכל ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעׂשּית

ּבׁשבי לא לבד הּמצוה רק יהיה מּכלׂשמחתי הּבא, עֹולם ׂשכר ל ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשטּות ׁשל ּפנּיֹות וׁשלֹום חס ּבדעּתי, יעלה ׁשּלא ׁשּכן וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּכן

ׁשאזּכה רק וׁשלֹום, חס הּזה, עֹולם עסקי ּבׁשביל אֹו אדם ּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשביל

ּכל ויהיה ּבעצמּה. מהּמצוה ּגדֹולה ּבׂשמחה הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָלעׂשֹות

עֹולם ׂשכר ׁשּום ארצה ׁשּלא עד ּבעצמּה ּבהּמצוה ׁשּלי הּבא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהעֹולם

מצוה לעׂשֹות ׁשּתזּכני יהיה ׂשכרי ׁשּכל רק הּמצוה, ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּבא

ׁשּׂשכר לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו זאת, מצוה ּבׂשכר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחרת

מצוה. ְְִִָָמצוה

‰kÊ‡Â.אחדּות הם אׁשר הּקדֹוׁשים מצוֹותי ידי על ּב להּכלל ¿∆¿∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

יׂשראל "יׂשמח ּבמעׂשיו", יי "יׂשמח ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻויקּים

טֹובים מעׂשים לעׂשֹות ׁשּתזּכנּו ידי על ּבנּו ּתׂשמח ׁשאּתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבעֹוׂשיו",

להמׁשי הרּבים ּברחמי ותעזרנּו ,ּב ונׂשמחה נגילה ואנחנּו ,ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבעיני

ּגדֹולה, ּבׂשמחה מצוֹותינּו עׂשּית ידי על ּוברכה טֹובה וׁשפע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיּות

ּכּלּה, הּׁשנה ּולכל ּכּלֹו העֹולם ּולכל ּגידנּו, ּוׁשס"ה איברינּו ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֻֻלרמ"ח

נפׁש קֹומת הן ׁשנה קֹומת הן עֹולם קֹומת הן קֹומֹות, הּׁשלׁשה ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכל

קּיּום ידי על וטהרה ּוקדּׁשה ּוברכה וטֹובה חּיים ויקּבלּו יתּברכּו ְְְְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָָָֻֻּכּלם

ּגדֹולה. ּבׂשמחה ְְְְִִֵָָמצוֹותינּו
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e	¯ÊÚ˙Âּולמּלאת העֹולם ּכל עבּור להתּפּלל ׁשּנּוכל הרּבים, ּברחמי ¿««¿≈ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לבּטל נזּכה ּכּלם העֹולם, על ׁשּנגזרּו ּגזרֹות מיני וכל העֹולם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻחסרֹון

לאחר אֹו ּדין ּגזר קדם הּוא אם ּולהּׂשיג לדעת ונזּכה ּתפּלתנּו, ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

ּתפּלתנּו את ּולהלּביׁש ,לפני להתּפּלל אי לידע ּותזּכנּו ּדין. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּגזר

אנּו הּזאת ּבעת אמנם ואם .לכ צריכה ׁשהּׁשעה ּבזמן ּדברים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹּבסּפּורי

לא ּומּמ הּכל ּביד זה ּכל עם זאת, והּׂשגה מּדעת מאד ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֹרחֹוקים

תכ לא יי "אּתה ּדבר, ּכל ואמּתיּבצר חסּד מּמּני, רחמי לא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּׁשּבּקׁשּתי מה לכל ולבֹוא להּגיע ּותזּכני ותעזרני יּצרּוני". ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתמיד

לּבנּו וטהר ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ּבמצוֹותי קּדׁשנּו ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמּלפני

ּבכל לפני להתּפּלל לזּכֹות ּתפּלה, זּו ׁשּבּלב עבֹודה ּבאמת, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלעבֹודת

אנכי ׂשיחי עליו "יערב ּתמיד, ּבׂשמחה מצוֹותי ולעׂשֹות ּבאמת ְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכחי

עצמֹותי ּכל ּביׁשּועתֹו, ּתׂשיׂש ּביי ּתגיל ונפׁשי ּביי, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָאׂשמח

מּגֹוזלֹו, ואביֹון ועני מּמּנּו, מחזק עני מּציל ,כמֹו מי יי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּתאמרנה,

אמן. אמן לעֹולם יי ּברּו ׂשמחה". לב ּוליׁשרי לּצּדיק זרּוע ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָאֹור

Âתשרי ט

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Â ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èּברחמי ׁשּתרחמנּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

האמללה, נפׁשי ועל עלי נא וחמל וחּוס הּגדֹולים, וחסדי ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻהרּבים

הרּבים ּברחמי ועזרני ּבאמת. אלי לׁשּוב והּתאבה והרעבה ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּצמאה

וזּכני ּופׁשעי, ועוֹונֹותי חטאי ּכל על לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלׁשּוב

מעוֹונֹותי, לטהרני הּׁשמים מן תסּיעני ואּתה לּטהר, הּבא ּבכלל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשאהיה

עוֹונֹותי. ּכל על ּבאמת ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאזּכה

‡ÏÓ,וׁשפלּותי ּדּלּותי ּוראה הרּבים ּברחמי עלי נא חּוסה רחמים, »≈ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּוכאּלּו ּכלל, ּברּיה ּבׁשם נחׁשב אני אין עּתה ּכי ּבראתני, ּׁשוא מה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועל

מאחר נבראתי, ׁשּלא לי טֹוב ּכי ּכלל, ּבעֹולם הויה ׁשּום לי אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹעדין

ּבכח ׁשּתעזרני אלהי, יי לפני ּבאתי ּובכן מעׂשי, את ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהרעֹותי
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ּבני את לגאל ׁשהתחלּת ּבעת נקראת ּבֹו אׁשר אהי"ה, הּגדֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמ

ּכמֹו מצרים, מּטמאת אלי ולהׁשיבם לעם, ל אֹותם לעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּמצרים

אהיה יׂשראל לבני תאמר "ּכה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבּסנה, למׁשה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשהֹודעּת

הרּבים, ּברחמי ּתזּכני הּזה, הּקדֹוׁש הּׁשם ּבכח ּובכן אליכם", ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשלחני

ּברחמי ׁשּתזּכני ידי על ּבעֹולם הויה לי ׁשּיהיה עצמי להכין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאתחיל

ועוֹונֹותי חטאי ּכאב להרּגיׁש ׁשאזּכה ּבאמת, אלי לׁשּוב ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהרּבים

.לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ולׁשּוב ְְְְְִִֵֶַָָָָֻהּמרּבים,

È	kÊÂואינם חרּפתם ׁשֹומעים עֹולבים ואינם הּנעלבים מן להיֹות ¿«≈ƒְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

וגּדּופים וחרּופים ּבזיֹונֹות מיני ּכל ועל תּדֹום. נפׁשי ולמקללי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַָמׁשיבים,

ׁשּכתּוב: ּכמֹו לֹו, ואׁשּתק אּדם אֹותי, ׁשּיבּזה אדם מאיזה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשאׁשמע

ּבפיו ואין ׁשֹומע לא אׁשר ּכאיׁש ואהי לֹו. והתחֹולל ליי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ"ּדם

ידעּתי ּבאמת ּכי ּפיו", יפּתח לא ּוכאּלם אׁשמע לא ּכחרׁש ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּתכחֹות,

חטאי ּגדל לפי לי מסּפיקים אינם ׁשּבעֹולם ּבזיֹונֹות מיני ּכל ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיי,

מה ׁשּבעֹולם ּבזיֹונֹות מיני מּכל ויֹותר יֹותר נבזה אני ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמרּבים,

הּגדֹול ּבכבֹוד ּפגמּתי הרּבים ּבעוֹונֹותי ּכי לדּבר, יכֹול ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּׁשהּפה

ידי על מאד נפׁשי את ּובזיתי הּגדֹול, ׁשמ את ּכּבדּתי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוהּקדֹוׁש,

ּבוּדאי ּכן על ׁשּבּלב. הּׂשמאלי ׁשּבחלל להּדם תקף ונתּתי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹעוֹונֹותי,

יי עזרני לכן ּדמים. ּוׁשפיכּות ּגדֹולֹות ּבזיֹונֹות לסּבל עלי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹחֹובה

לכּפרה לי יהיה למען נפׁשי, ולמבּזי למחרפי ּדבר אׁשיב ׁשּלא ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאלהי,

עוֹונֹותי. ּכל ֲַַָעל

ÈÈיֹוד נפׁשי ּבאמת,אלהי, מּתׁשּובה מאד רחֹוק אני ּכי מאד עת ¿»ְְְְֱֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ

ּכלל יֹודע אני ׁשאין עד ּדעּתי, את ּובלּבלּו ראׁשי עברּו עֹונֹותי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכי

ּבעֹולם הֹול ואני עזבני, ולּבי מּמּני נסּתּלק והּדעת ,אלי לׁשּוב ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאי

לב. ּובלא ּדעת ּבלא ונד ְְֵַַָָָֹֹנע

ÈÈועּתה נכחדּו. לא מּמ ואׁשמֹותי לאּולּתי ידעּת אּתה אלהים, ¿»ְְְְְְְְֱִִִִִַַַַַַָָָָָֹֹ

אבּקׁש ואי לעזרה אנּוס אּנא אעׂשה, מה רחמים, מלא אבי, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאבי,
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ׁשחת, מּני נפׁשי להּציל נפׁשי, על להּמלט ועצה ותחּבּולה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּתרּופה

חּנני, חּנני עזרני, עזרני עזרי". יבא מאין ההרים אל עיני ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ"אּׂשא

מּמעֹון עלי והֹופיעה העצּומים וחסדי הרּבים ּברחמי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהֹוׁשיעני

להתקּדׁש ׁשאזּכה וטהרה, קדּׁשה רּוח ּובינה, חכמה רּוח ְְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻקדּׁשת

ואׁשּתק ואּדם ׁשלמה, ּבתׁשּובה ּבאמת אלי ולׁשּוב ּבאמת, ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹּולהּטהר

ליי "ּדם ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ואזּכה נפׁשי, ולמבּזי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמחרפי

עוֹונֹותי, על ּדמים ּוׁשפיכּות ּובּוׁשֹות ּבזיֹונֹות ולסּבל לֹו", ְְְְְְֲִִִִִֵַַָֹוהתחֹולל

ּבאהבה. הּכל ְְֲֵַַַָֹּולקּבל

È	kÊÂטהרּתי לּבי זּכיתי יאמר "מי ּכי ּתמיד, ּבתׁשּובה ימי ּכל להיֹות ¿«≈ƒְְְִִִִִִִִִִִַַַָָָָָֹ

ּובפנּיֹות ּבפסלת מערּבב הּלב ּכי לבבנּו, את ידעּת אּתה ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמחּטאתי".

ּבאים אז ּגם ,לפני חטאתי ואֹומר: מתוּדה ׁשאני ּבׁשעה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהרּבה,

ּדּבּור לדּבר לי אפׁשר ׁשאי עד ּגדֹולֹות, ּופנּיֹות זרֹות מחׁשבֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּבלּבי

ּופׁשעּת ּׁשחטאתי מה חּטאתי על להתוּדֹות ואפּלּו ּכראּוי. ּבאמת יאחד ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

מּמּני. נמנע זה ּגם ,לפני ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָּבאמת

ÏÚלעׂשֹות ׁשאזּכה ּתמיד, ּבתׁשּובה להיֹות הרּבים ּברחמי זּכני ּכן «ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּפגם ּפעם ּבכל לתּקן ואזּכה הראׁשֹונה, ּתׁשּובה על ּתׁשּובה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּתמיד

ׁשלמה, לתׁשּובה הרּבים ּברחמי ׁשאזּכה עד הראׁשֹונה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתׁשּובה

את לדעת ודעּתי לּבי את ּתפּתח ואז ּכראּוי. ּבאמת עּלאה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּתׁשּובה

עצם ּכפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות התחלּתי לא עדין ּכי ּבאמת אדע ואז .ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשמ

ּתׁשּובה לעׂשֹות ּבאמת ּתזּכני ואז אז. להּׂשיג ׁשּתזּכני ורֹוממּות ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּגדּלת

הראׁשֹונה, הּׂשגה על ּפעם ּבכל ּתׁשּובה לעׂשֹות ׁשאזּכה ּתׁשּובה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעל

ׁשאזּכה רֹוממּות עצם לפי ,אלהּות רֹוממּות את מגּׁשם ׁשהייתי ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעל

ּבתׁשּובה ימי ּכל להיֹות ׁשאזּכה ּבאפן ּפעם, ּבכל אחרּֿכ ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלהּׂשיג

ׁשּכּלֹו ליֹום הּבא, לעֹולם ּותזּכני ,אלי ּתאספני אׁשר הּיֹום עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּתמיד.

ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ואזּכה יצרי, את לזּבח וזּכני ּתׁשּובה. ּכּלֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּבת,

ּבעֹולם עֹולמֹות, ּבׁשני אֹות לכּבד ׁשאזּכה יכּבדנני", ּתֹודה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"זֹובח

ואזּכה ּבאמת, הּכבֹוד מן ּבֹורח ׁשאהיה ועזרני הּבא. ּובעֹולם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזה
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מּכבֹוד עלי ותׁשּפיע הּמקֹום. ּבכבֹוד ּולהרּבֹות עצמי ּבכבֹוד ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָלמעט

ּדקדּׁשה לכבֹוד ׁשאזּכה אלהים, לכבֹוד הרּבים ּברחמי ּותזּכני ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּגדֹול

עם אׁשּתּמׁש ולא למעני, ּכלל הּכבֹוד מן אהנה ולא לבד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלמענ

יחקר ולא יׁשאל ׁשּלא ועזרני ּבאמת, ולעבֹודת לׁשמ אם ּכי ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּכבֹוד

ּכבֹודי. על ּברּיה ְְִִַָׁשּום

תשרי ואל¯ÊÚÂ	Èי ּתמיד. ּבעבֹודת וחזק ואּמיץ ּתּקיף להיֹות אלהי, יי ¿»¿≈ƒְְְְְְֱֲִִִִַַַַָָָָָָֹ

קדׁש ורּוח מּלפני ּתׁשליכני "אל לעֹולם. וׁשלֹום חס לּפל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּתּניחני

ּבהלכה ּבקי להיֹות ואזּכה ונפיק, עייל להיֹות וזּכני מּמּני". ּתּקח ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל

ּב ּבקי ּברצֹוא למצאּבקי אּוכל מקֹום ּובכל ּבנפיק. ּבקי ּבעייל ּבקי ׁשֹוב ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָָֹ

ׁשם ׁשמים, אּסק "אם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבירידה, ּבין ּבעלּיה ּבין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹות

ּתמיד. ּב ּולהתּדּבק ּב לאחז ואזּכה הּנּך". ׁשאֹול ואּציעה ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּתה,

לי". ודֹודי לדֹודי "אני ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ְְְֲִִִִִִִֶַָָֻויקּים

‡p‡ויבא ויעלה עלי, וחנינֹותי ורחמי מעי ויכמרּו יהמּו יי, »»ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ואל ּתּניחני ואל הרּבים ּברחמי עלי ורחם לטֹובה. לפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָזכרֹוני

והּׁשפלים הּנמּוכים הּמקֹומֹות ּבאּלּו וׁשלֹום, חס להׁשּתּקע, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּתּטׁשני

אל מּמּני, ּתרחק ואל אלהי יי ּתעזבני "אל הּנה. עד ּבאתי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹאׁשר

ּומעפר והקימני, חּנני ּפיה". ּבאר עלי ּתאטר ואל מצּולה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּתבלעני

ארד "אנכי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּתרֹוממני. ׁשפלּותי ּומעצם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּדּלּותי

העלּיה. ּתכלית יהיה והירידה עלה", ּגם אעל ואנכי מצרימה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹעּמ

ּבעצם ותסעדני ,צדק ּבימין ותתמכני יׁשּועת ּוׁשלח עלי, וחמל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹחּוס

ואל ּתמיד. ּב לאחז וׂשכל ּכח לי ותּתן עּמי. ּתמיד ותהיה ,ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹחמלת

לא יּפֹול "ּכי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים לעֹולם. וׁשלֹום, חס לּפל ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻּתּניחני

ידֹו". סֹומ יי ּכי ְִֵָָָיּוטל

¯‰Ó˙eמהּיֹום ותעלני ותֹוציאני הּנפׁש, ּגאּלת לגאלנּו ותחיׁש ¿«≈ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

עד ׁשּנתרחקּתי מּמ והתרחקּות וירידֹות נפילֹות מיני מּכל ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּומעּתה,

ּכמֹוני, ואביֹון ּדל על חמל אביֹון. ירים מאׁשּפֹות ּדל מעפר מקים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנה.
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חּנני והקימני, אליחּנני הארץ "מּקצה ּכּפי, אלי ׁשּטחּתי והקימני, ְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

תנחני". מּמּני ירּום ּבצּור לּבי ּבעטף ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹאקרא

B	Ba¯,ׁשּבּׁשמים אבי עלי וחמֹול חּוס עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ּפה עד ותאמר ּדי לצרֹותי ואמר אֹותי, ּומּפילים ּבהרֹודפים ְְְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹֹותגער

אֹותי להעלֹות ותתחיל ותֹוׁשיעני ותעזרני עלי ּתרחם ּומעּתה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹּתבא.

וכל לעלּיֹות, יתהּפכּו הירידֹות וכל מהרה. קל חיׁש מעלה ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָמעלה

,ּברחמי לקרבנּו החּלֹות אּתה ּכי להתקרבּות. יתהּפ ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָההתרחקּות

צּדיקי ידי על חמלת ותקף קדּׁשת המֹון עלינּו להׁשּפיע ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻוהתחלּת

יהמּו אלהינּו, יי לעזבנּו ל נאה אין ּכן על ודֹור. ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְֱֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאמת

לנּו ונתּת עלינּו, וטּוב ּגדל להראֹות החּלֹות וכאׁשר עלינּו. ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמעי

ּברחמי לנּו וׁשלחּת ,ּבית נאמן נביא מׁשה ידי על הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתֹורת

לנּו הּתֹורה נמסרה ידם על אׁשר ודֹור, ּדֹור ּבכל אמת צּדיקי ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהרּבים,

ׁשּבכל וצּדיקים לזקנים ּומּזקנים לזקנים, ּומיהֹוׁשע ליהֹוׁשע, ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻֻמּמׁשה

לא ועדין הּתֹורה, קּבלת הׁשּתלׁשלּות אלינּו הּגיע אׁשר עד ודֹור, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּדֹור

עלינּו, מעי יכמרּו ּכן ,"עּמ ועֹודי "הקיצֹותי מּמּנּו, רחמי ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָכלּו

עלינּו חּוסה ּבאהבה. ּתֹורת ּדברי ּכל את ּבאמת לקּים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָותעזרני

ּבעֹולם ועד, לעֹולם אמת ּובצּדיקי ּב ּדבּוק להיֹות ועזרנּו ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּברחמי

הּבא. ּובעֹולם ֶַַָָָהּזה

‡p‡לראֹות ואזני ולּבי עיני ׁשּיפקחּו זּכני הרּבים, ּברחמי יי »»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

מאּת וחּנני ּבאמת, אלי ולׁשּוב ,ורֹוממּות ּגדּלת ולׁשמע ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּולהבין

ליל ותעזרני ּבאמת, הּתׁשּובה ּדרכי ּולהּׂשיג להבין והׂשּכל ּבינה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדעה

ימינ ּכי ּבאמת, ּתׁשּובה ּבעלי ּבכלל להיֹות ואזּכה ּתמיד. ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבהם

אימתי,ּפ עכׁשו לא ואם ּבתׁשּובה, אּתה ורֹוצה ׁשבים לקּבל ׁשּוטה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבאפן עּלאה, לתׁשּובה ּבאמת, ׁשלמה לתׁשּובה ׁשאזּכה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹותעזרני

ויתּתּקן העליֹונה, ּבנקּדה הּתחּתֹונה נקּדה ידי על ׁשּיתיחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשאזּכה

נפׁשי נכלל יהיה וׁשם הּכּסא, על לׁשבת העליֹון אדם ידי על ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻויׁשלם

אֹור ויהיה הּלבנה, ּפגימת ּותמּלא עֹולם. ועד מעּתה ונׁשמתי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָורּוחי
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החּמה, ּכאֹור הּלבנה אֹור "והיה ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּמה. ּכאֹור ְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָָהּלבנה

ּבּכל מלכּות ּכי הּימים". ׁשבעת ּכאֹור ׁשבעתים יהיה החּמה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹואֹור

ּובארץ. ּבּׁשמים ִֶַַָָָָָָמׁשלה,

‰z‡Âמחׁשבֹות חֹוׁשב ואּתה חקר, אין עד ונפלאֹות ּגדֹולֹות עֹוׂשה ¿«»ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מקּׁשר ואּתה וּיעל". ׁשאֹול מֹוריד ּומחּיה "ממית נּדח. מּמ יּדח ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלבל

ׁשאֹול מעמקי הּתחּתֹון קצה ּתכלית יחד הפכים ׁשני ּומיחד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָּומחּבר

עד הּתחּתֹונה מּנקּדה העליֹון. קצה ּתכלית עד מרֹומים ּגבהי רּום ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻעד

ּגם רחמי יּגיעּו ּכן על ּתעׂשה, מה ל יאמר מי ּכי העליֹונה. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻנקּדה

אנקת ׁשֹומע ּדּלים חֹומל ,ּכבֹוד ּכּסא מּתחת חתירה ותחּתר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעלי,

לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ולׁשּוב ּבאמת להתעֹורר ותעזרני ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאביֹונים,

עֹולם. ועד מעּתה אמת ּבצּדיקי ּבאמת ּדבּוק להיֹות ּותזּכני ְְְְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבאמת,

אנֹוׁש ּתׁשב וחיה, מּדרכיו ּבׁשּובֹו אם ּכי הּמת ּבמֹות תחּפץ לא ְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹֹ"ּכי

על והּנחם מתי עד יי ׁשּובה אדם, ּבני ׁשּובּו וּתאמר ּדּכא ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹעד

ּכקדם". ימינּו חּדׁש ונׁשּובה אלי יי הׁשיבנּו .ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעבדי

Êתשרי יא

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Ê ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èועל עלינּו ׁשּתרחם אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּב להאמין ונזּכה ּבלּבנּו, אמּונת ותּטע יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

צחה ּונכֹונה זּכה האמּונה ותהיה ׁשלמה, ּבאמּונה האמּתּיים ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּובצּדיקי

ונזּכה ּכלל. וׁשלֹום חס ּבעֹולם ּבלּבּול ׁשּום ּובלי ּפגם ׁשּום ּבלי ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּונקּיה,

רֹואין אנּו ּכאּלּו ּכ ּכל חזקה אמּונתנּו ׁשּתהיה הרּבים, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּברחמי

ונהיה העֹולם. ּכל מלא אׁשר ּוכבֹוד והׁשּגחת אלהּות ְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבעינינּו

ׁשּום ּבלי ּומיּׁשבת נכֹונה ּובדעה ּובתמימּות ּבאמת ּתמיד ּב ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻּדבקים

ּכלל. ּפסלת ְְֲֶֶַָֹֹּתערבת

Èkהחזקה יד ואת ּגדל את עבּד את להראֹות החּלֹות "אּתה ƒְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

וגּלית ."וכגבּורֹותי כמעׂשי יעׂשה אׁשר ּובארץ ּבּׁשמים אל מי ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאׁשר
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ּגלּותם מּתקף ּופדיתנּו מּמצרים, הֹוצאתנּו ּכי עלינּו, ּומלכּות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאלהּות

ׁשערי מּנּו"ן אֹותנּו והֹוצאת הּקלּפֹות. מעמקי הּברזל, ּכּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמּתֹו

ונפלאֹות נּסים ועׂשית קדּׁשה. ׁשערי ּבנּו"ן אֹותנּו והכנסּת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻטּומאה,

וׁשּדדּת מצרים, אלילי ּכל והכנעּת וׁשּברּת סּוף, ים ועל ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָּבמצרים

מיני וכל ּכפירּות מיני ּכל ּובּטלּת ועקרּת הּטבע וׁשּנית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמערכֹות

יׂשראל ּבני ׁשּיׁשּתּקעּו ׁשרצּו ּומצרים, ּפרעה ׁשל ּכזּביֹות ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאמּונֹות

ּכפירֹות ּבמיני וׁשלֹום, חס יׂשראל, על ׁשּיתּגּברּו וׁשלֹום, חס ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּביניהם,

ּברחמי ואּתה ּגלּותם. ּתקף היה זה אׁשר ׁשּלהם, ּכזּביֹות ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואמּונֹות

מּתֹוכם, אֹותנּו להֹוציא ּומהרּת ּביניהם, אֹותנּו עזבּת לא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהרּבים

הּנּסים ידי על ׁשּלהם ּכפירֹות מיני ּכל ועקרּת וׁשּברּת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהכנעּת

ואדנּות אלהּות וגּלית ּבהם. ׁשעׂשית והּנֹוראים הּגדֹולים ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָוהּמֹופתים

ּביי והאמינּו לעֹולם, ּב יׂשראל נדּבקּו ּומאז עֹולם, ּבאי ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָָלכל

ּובצּדיקי ּב להאמין ּתזּכנּו הרּבים ּברחמי ּכן עבּדֹו. ּובמׁשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּונכֹונה. וחזקה ׁשלמה ּבאמּונה ּתמיד, ְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָהאמּתּיים

¯L‡ÎÂׁשּנזּכה עד ּבאמת, ּב להאמין נזּכה ּכן אמת, אלהים אּתה ¿«¬∆ְְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

מּמ נּפרד ולא ּתמיד, ּב ּדבקים ונהיה עלינּו, אלהּות ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹלהרּגיׁש

מּמ ויראה ואימה ופחד ּבּוׁשה לנּו ויהיה קּלה. ּכרגע אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלעֹולם

רגלנּו ואת ידינּו את נרים לא ּובלעדי רגע, ּובכל עת ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתמיד

ּבעבֹודֹות אפּלּו ועׂשּיתנּו עסקנּו ּובכל ּבעֹולם. עבּדה ׁשּום ְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻלעׂשֹות

ּב ּדבקים נהיה ּבכּלם ּבהם, וכּיֹוצא ּוׁשתּיה אכילה ׁשהם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחיצֹונּיֹות

לעֹולם, אֹות נׁשּכח ולא ּבאמת. ולעבֹודת לׁשמ יהיּו וכּלם ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹֻּתמיד,

ּבדּבּורנּו ּבּדר ּובלכּתנּו ּבביתנּו ּבׁשבּתנּו ּובקּומנּו, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבׁשכבנּו

ּובין ּומצוֹות ּבתֹורה ּבעסקנּו ּבין ּוביׁשיבתנּו, ּבעמידתנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָּובׁשתיקּותנּו,

לעֹולם. אֹות נׁשּכח ולא ּב ּדבקים נהיה ּבכּלם ארץ, ּבדר ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבעסקנּו

È	¯ÊÚ˙Âּכי תמיד לנגּדי יי "ׁשּויתי ׁשּכתּוב: מקרא ּבאמת לקּים ¿««¿≈ƒְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּכל מלא ּכי ּתמיד, עלינּו אלהּות להרּגיׁש ונזּכה אּמֹוט". ּבל ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמימיני

איׁש יּסתר "אם ׁשּכתּוב: ּכמֹו מׁשלה, ּבּכל ּומלכּות ,ּכבֹוד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהארץ
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הארץ ואת הּׁשמים את הלא יי, נאם אראּנּו לא ואני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּבמסּתרים

מלא". ֲִֵָאני

‡ÏÓאת ;עֹולמ ּבראת לבד זה ּבׁשביל אׁשר להיטיב, חפץ רחמים »≈ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אלפי ותחּתֹונים עליֹונים העֹולמֹות וכל צבאם, וכל הארץ ואת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּׁשמים

אלהּות לגּלֹות ּכדי ּומסּפר, ׁשיעּור אין עד רבבֹות, ורּבי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַָָָָאלפים

אּתה ּכי הּזה. הּׁשפל ּבעֹולם אֹות להּכיר ּברחמי ׁשּנזּכה ּכדי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעֹולם,

רחמנּותי לנּו ּולהראֹות לנּו, מּטּוב להטיב ורצית לּכל ּומטיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹטֹוב

לידע ׁשּנזּכה ּכדי הּטֹוב, ּברצֹונ עֹולמ ּבראת ּכן על .ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוחנינּותי

הּגדֹולה הּטֹובה [היא] זאת אׁשר ,זיו ּבנעם ולחזֹות ,אֹות ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָֹֹּולהּכיר

אחרת טֹובה ׁשּום ואין והּנצחּיֹות. האמּתּיֹות טֹובֹות הּטֹובֹות, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבכל

אבֹותינּו עם ׁשעׂשית ונפלאֹות הּנּסים וכל הּטֹובֹות וכל ּכלל, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבעֹולם

הם ּכּלם ׁשעה, ּובכל יֹום ּבכל עּמנּו עּתה עֹוׂשה אּתה ואׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻועּמנּו,

היא זאת אׁשר ,מּמ לידע ׁשּנזּכה ּכדי הּזה הּטֹוב ּתכלית ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹרק

ותקּבע ּכל, אדֹון עלינּו רחם ּכן על ׁשּבעֹולם. הּטֹובֹות ּכל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּתכלית

.זיו ּבנעם לחזֹות ּותזּכנּו ,מּטּוב וׂשּבענּו ועד, לעֹולם ּבלּבנּו ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאמּונת

עד ונפׁש, לב ּבכל תפּלֹותינּו לפני להתּפּלל ּברחמי לנּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹותעזר

נּסים ולעׂשֹות הּטבע, לׁשּנֹות תפּלֹותינּו ידי על ּכח לנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיהיה

ּתמיד. ּתפּלֹותינּו ותׁשמע ּבעֹולם, ְְְְִִִִֵַָָָּומֹופתים

e	kÊ˙e,הארצֹות מּכל ּבּה ּבחרּת אׁשר הארץ יׂשראל, לארץ לבא ¿«≈ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

ּופגמנּו מאחרי סרנּו אׁשר ּומּיֹום לעֹולם. ליׂשראל אֹותּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָונתּת

אׁשר עד אדמתנּו, מעל ונתרחקנּו מארצנּו, ּגלינּו הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבאמּונת

הרּבים ּברחמי וזּכנּו עלינּו, נא וחמל חּוס ּכן על הּגלּות. עלינּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאר

ּבלּבנּו יעלּו ׁשּלא ּובלּבּולים, ּכפירֹות מיני ּכל ּולבּטל ּולׁשּבר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹלהכניע

אׁשר הּקדֹוׁשים ּבנּסי להאמין ונזּכה לעֹולם. יׂשראל עּמ ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּובלב

עדין עּמנּו עֹוׂשה אּתה ואׁשר מעֹולם, ודֹור ּדֹור ּבכל עּמנּו עֹוׂשה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּתה

וׁשלֹום, חס הּטבע, ּבדר נס ׁשּום נכּסה ולא ׁשעה. ּובכל יֹום ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכל

ׁשה ונאמין נדע מׁשּגיחרק אּתה אׁשר הׁשּגחת ידי על לבד, מאּת ּכל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
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ּב להאמין ונזּכה ׁשּבעֹולם. ּדבר ּכל על ּפרטיּות ּבהׁשּגחה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּתמיד

קל חיׁש יׂשראל לארץ לבֹוא נזּכה זה ידי ועל ּתמיד, האמת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּובצּדיקי

מׁשיח את לנּו ותביא ׁשלמה, ּגאּלה לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמהרה,

ְִֵצדקנּו.

תשרי ודֹור¯Ba	Bיב ּדֹור ּבכל ּבנּו נטעּת אׁשר אמת, אלהים יי עֹולם, ׁשל ƒְְְֱֱֲִֶֶֶַָָָָָָָֹ

לצּדיקי להתקרב וזּכנּו הרּבים, ּברחמי ורחמנּו הֹוׁשיענּו אמת, ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָצּדיקי

רק ּוׂשמאל, ימין מּדבריהם נסּור ולא אמּתּיֹות עצֹות מהם לקּבל ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאמת

ואת אֹותנּו ותּציל עלינּו ּותרחם האמּתּיֹות. עצתם ּבדר ליל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנזּכה

הּנחׁש עצת ׁשהם רׁשעים מעצת יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת חברתנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל

להם נׁשמע ולא נאבה ולא ּכלל, לדבריהם אזן נּטה ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹהּקדמֹוני.

ולא הּתֹועים, מן ותבּדילנּו ּכלל. ּבלּבנּו ועצתם ּדבריהם יּכנסּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא

ׁשּלהם, רעֹות ּבעצֹות וׁשלֹום, חס אֹותנּו, להטעֹות ּכח ׁשּום להם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיהיה

ּתּוׁשּיה. ידיהם תעׂשינה ְְֲִֵֶֶַָָֹולא

e	ÏÈv‰Âנל ולא ׁשּבעֹולם, וטעּות ׁשקר מיני מּכל הרּבים ּברחמי ¿«ƒ≈ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּדברי ּומהּפכים ּבאמת, הּׁשקר את המחּפים אּלּו ׁשל רעֹות עצֹות ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאחר

מּדר יׂשראל את ּומֹונעים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע ואֹומרים חּיים, ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאלהים

החמרּת אׁשר את האמת, מן הּמהּפכֹות עצֹותם ידי על והּנכֹון, ְְְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהאמת

ואׁשר מקרבים, הם רחקּת אׁשר את החמירּו, הקלּת אׁשר ואת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהקּלּו,

מרחקים. הם ּבעצמםקרבּת יֹודעים ואינם ּבעצמן, טעּו אׁשר מהם ויׁש ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לנּו ּומּזקת הפּוכה ועצתם תּמם, לפי מדּברים והם לאמּתֹו, האמת ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻאת

ּכל נגלּו ּולפני האמת, ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו .לעבֹודת ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמאד

ּבעזרתנּו קּומה חי. ּכל סתרי ותעלּומֹות עֹולם רזי יֹודע אּתה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּתעלּומֹות.

מהם לא ּכלל, ּבלּבנּו ּדבריהם ויּכנסּו יּדּבקּו ׁשּלא מהם, אֹותנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻוהּצל

מהמהם. ולא מהמֹונם ְְֱֲֵֵֵֶָֹֹולא

ÏB„bצּדיקי לנּו ׁשּיתּגּלּו הרּבים ּברחמי זּכנּו העלילּיה, ורב העצה ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

נכֹונֹות עצֹות מהם ּולקּבל ּבאמת, אליהם להתקרב ונזּכה ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהאמת,
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ּדאֹוריתא. עטין מּתרי"ג הּנמׁשכים טֹובֹות עצֹות ויׁשרֹות, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּוברּורֹות

נזּכה זה ידי ועל האמּתיֹות, עצתם ידי על האמת אֹור לקּבל ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנזּכה

ועד. לעֹולם ּבאמת ׁשלמה ְְֱֱֵֶֶֶֶָָָָלאמּונה

e	¯ÊÚÂוהּצילנּו עלינּו ורחם קדׁש. הּברית את לׁשמר הרּבים ּברחמי ¿»¿≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

וׁשלֹום. חס נאּוף, ׁשל ּפגם מיני מּכל יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ואת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹותנּו

ּבכּלם חּוׁשים החמּׁשה ּובכל ּובמעׂשה, ּבדּבּור ּבמחׁשבה הן ּבראּיה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהן

קדֹוׁשים להיֹות ּתעזרנּו רק הּברית. ּפגם מיני מּכל ותּצילנּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָּתׁשמרנּו

ּובצל הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת, הּברית לקדּׁשת ונזּכה ּבכּלם ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֻֻּוטהֹורים

ּתסּתירנּו. ְְִֵֶַָּכנפי

e	kÊ˙e,וכּונֹותיה ודקּדּוקיה ּפרטיה ּבכל ּכראּוי ציצית מצות לקּים ¿«≈ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

עלינּו ּתגן הּקדֹוׁשים הּציצית ּכנפי ועלֿידי ּבּה. הּתלּויים מצֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָותרי"ג

ּבקד להתקּדׁש ּותזּכנּו הּברית, ּפגם מיני מּכל אֹותנּו ּתמיד,ותּציל ּׁשת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

והמסיתים המפּתים מעצת הּנחׁש, מעצת אֹותנּו ּתּציל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָועלֿידיֿזה

לקּבל ונזּכה ּבכּונה. ׁשּלא אֹו להרע ּבכּונה האמת, מּדר ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהּמּדיחים

ׁשּנזּכה עלֿידי אמת צּדיקי ׁשל האמת הּׂשכל אֹור עלינּו ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּולהמׁשי

לאמת נזּכה ועלֿידיֿזה ׁשּלהם. ואמּתּיֹות טֹובֹות עצֹות ּולקּים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָלקּבל

לעֹולם. מּפינּו ׁשקר דבר יצא ְְְִִֵֵֶֶַָֹולא

B	Ba¯וטעּות ׁשקר מיני מּכל הרּבים ּברחמי הּצילנּו עֹולם, ׁשל ƒְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשקר, ּדבר ׁשּום לעֹולם מּפינּו יצא ׁשּלא ׁשקר מּדברי הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבעֹולם,

ותּציל חלילה. ׁשקר ּבדרכי נל ׁשּלא ׁשקר, מּדרכי והן וׁשלֹום, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחס

ּתמיד ּבעזרנּו ּתהיה רק ּתֹועים, מּדרכי נבֹוכים מּדרכים ּברחמי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותנּו

לאמּונה האמת עלֿידי ׁשּנזּכה ּבאפן לאמּתֹו, האמת ּבדר ְְְְֱֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹליל

ּתמיד. ואמּונה אמת ּוליחד לחּבר ונזּכה ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשלמה,

e	¯ÊÚÂ.ּובלבבנּו ּבפינּו ּוׁשגּורה ּוסדּורה נכֹונה ּתפּלתנּו ׁשּתהיה ¿»¿≈ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ

יי ּכי הארץ עּמי ּכל ּדעת "למען ּבעֹולם, ּומֹופתים נּסים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּותגּלה

מּתקף להֹוציאם יׂשראל עּמ את ותזּכר עֹוד". אין האלהים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹהּוא
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ונזּכה לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר ׁשנים, ּכּמה זה אֹותנּו ּגלית אׁשר ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּגלּותם,

מקרא ויקּים ּבמהרה, צדקנּו מׁשיח את לנּו ותביא לארצנּו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻלׁשּוב

מארץ אמת חלציו. אזֹור והאמּונה מתניו אזֹור צדק "והיה ְְְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּכתּוב:

ּתׁשּורי "ּתבֹואי, ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים נׁשקף". מּׁשמים וצדק ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּתצמח

אמן בימינּו ּבמהרה אמנה" .מראׁש ְְֲִֵֵֵֵָָָָָֹ

Áתשרי יג

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Á ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èאר וחּנּון רחּום אל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ּותזּכנּו עלינּו הּגדֹולים וחסדי רחמי ׁשּתעֹורר ואמת, חסד ורב ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאּפים

אׁשר ׁשּבדֹורנּו אמּתּיים לצּדיקים ּולהתקרב להאמין הרּבים ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּברחמי

ּתֹוצאֹות מהם ּכי ידם, על יׂשראל ּבית עּמ את להחיֹות ּבחרּת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהם

יׂשראל. ּולכל לנּו ְְִִֵַָָָחּיים

ÔÎ·eּכל למּלאת חּיים רּוח מהם להמׁשי ׁשּנזּכה יי עזרני ¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

על להמׁשי ּכח לנּו ויהיה ּתמיד, אנחֹותינּו קֹול ותׁשמע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמחסֹורנּו,

ּכל להׁשלים אמת מהּצּדיקי טֹובה רּוח חּיים רּוח אנחֹותינּו ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָידי

ּוברּוחני, ּבגׁשמי ּבממֹון, הן ּבנפׁש הן ּבגּוף הן לנּו, ׁשחסר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהחסרֹונֹות

רּוח מׁשּפיע ואּתה חּיים מקֹור עּמ ּכי לטֹובה, ויׁשלמּו יתמּלאּו ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֻֻּכּלם

הּדבקים האמּתּיים צּדיקי ידי על ׁשּבעֹולם ּדבר ּולכל חי לכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהחּיים

על חמל ּכן על ימינּו. ואר חּיינּו היא אׁשר ּתמיד, הּקדֹוׁשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבתֹורת

רּוח מהם להמׁשי ּותזּכנּו האמּתּיים, צּדיקי לנּו ּותגּלה יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעּמ

על מאּנחים ׁשאנּו לבד אנחֹותינּו ידי על ּכח לנּו ׁשּיהיה עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהחּיים,

לּבנּו מׁשאלֹות ּכל ּותמּלא ּתכף. החּסרֹון נׁשלם ׁשּיהיה לנּו, ּׁשחסר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמה

על אׁשר ,לפני ׁשחטאנּו והּפׁשעים והחטאים העוֹונֹות וכל ְְְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָלטֹובה.

החסרֹונֹות ּכל לנּו ּבאּו ידם ועל חּיים הרּוח והרחקנּו סּלקנּו ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָידם

צּדיקי ידי על הרּבים ּברחמי ותסלח ּתמחל ּכּלם על לנּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשחסר

מתרּצה אּתה ידם על אׁשר ּבקרּבם, אלהים רּוח אׁשר האמּתּיים ְְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדֹור
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לעוֹונֹותינּו ּומֹוחל מכּפר אּתה ידם ועל ּברחמים, ליׂשראל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּומתּפּיס

ּותׁשּבר ּותבּטל יכּפרּנה". חכם "ואיׁש ׁשּכתּוב: ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכל

עצתםותכ הפר מהרה לרעה, עלינּו הּקמים וכל אֹויבינּו, ּכל ניע ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ

מחׁשבּתם. ְְְֲֵַַַָוקלקל

ÈÈאׁשר הּזאת, ּבעת וחליׁשּותינּו ׁשפלּותנּו ידעּת אּתה אלהים, ¿»ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּכחנּו. סר ּכי ועזּוב". עצּור ואפס יד אזלת "ּכי מּטה. מּטה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹירדנּו

לרחקנּו ואחד אחד ּכל על מאד מאד עלינּו מתּגּברים ויֹום יֹום ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּובכל

חלילה. האמּתּיים, החּיים מן ּולגרׁשנּו וׁשלֹום, חס ּבאמת, ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמעבֹודתי

ּׁשּתאוֹות מה מעצמנּו, לנּו ׁשּיׁש ועמלנּו ודחקנּו ּבצרֹותינּו לנּו ּדי ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹולא

אׁשר עד ׁשעה, ּובכל יֹום ּבכל עלינּו מתּגּברים הרעים ּומּדֹותיו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּגּוף

מּקרּבנּו האֹורח לגרׁש הׁשּתּדלנּו לא ּבעוֹונֹותינּו ּכי הּסּבל", ּכח ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ"ּכׁשל

ּתׁש אׁשר עד הּבית. ּבעל הּוא ּכאּלּו וׁשלֹום, חס נעׂשה, אׁשר ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָעד

קמים רּבים עֹוד אם ּכי זה, ּבכל לנּו ּדי ולא מאד, ידנּו ּומטה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכחנּו

ּכּמה הּכל, נגלה לפני ּכאׁשר צרינּו, רּבּו מה יי מאד. רּבים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעלינּו,

למעלה הן עת, ּבכל עלינּו ׁשעֹומדים ּומקטרגים ׂשֹונאים מיני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכּמה

ּפצּו לׁשֹונם, עלינּו וּיאריכּו ּבפיהם, עלינּו הגּדילּו אׁשר למּטה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

וׁשלֹום. חס חּנם, לבּלענּו חפצים ּכי ּבּלענּו, אמרּו ּפיהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעלינּו

‡¯Ó,עצּומים וחסדים רּבים רחמים מלא אמּתי, רחמן כּלא, ּדעלמא »»ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ

תּביט "לּמה ׁשעה. ּובכל יֹום ּבכל עלינּו עֹומדים ומי מי ידעּת ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָאּתה

ויּגלּו עלינּו, רחמי נא יהמּו מּמּנּו". צּדיק רׁשע ּבבּלע ּתחריׁש ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבֹוגדים

ׁש יֹודע אּתה ּכי ,מּדֹותי על אחדרחמי נגד לעמד ּכח ּבנּו אין ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

לא ולּמה ּכּלם. נגד ּכי אף ּוברּוחניּות, ּבגׁשמּיּות לנּו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּׂשֹונאינּו

יּוכלּו ואי הּיֹום, ּכמֹונּו מאד ונּדֹוׁש נרּפס נמאס, ּתֹולעת על ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹּתרחם

אריֹות. ּבפי לעמד ּכמֹונּו ּכח ְֲֲֲִֵַַָָֹֹחלּוׁשי

ÔÁBaכל ּכי ידעּת אּתה אלהים, יי ּתעלּומֹות, יֹודע ּוכליֹות, לּבֹות ≈ְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָָָֹ

יפה, עֹולים אינם מעׂשי אמנם ואם ּבאמת. לׁשמ רצּויה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכּונתי
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למּלאת עצמי על לרחם זֹוכה ואיני ּדברי, את סֹותרים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻּופעּלֹותי

הן חפצּתי, לבד ּבזה אׁשר ּבאמת, הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות לּבי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמׁשאלֹות

מצרף אּתה הּטֹובה ּומחׁשבה ,וחסדי רחמי ּגברּו אּלה ּכל ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל

ּומׁשּתֹוקק ּכֹוסף אני ּכּמה זה אׁשר לבבי, את ידעּת אּתה ּכי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלמעׂשה,

ׁשּתעזרני ּבאמת, ליׁשּועת לזּכֹות ׁשעה ּובכל עת ּבכל ּומיחל ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּומקּוה

ּכח ּתּתן ולּמה ,מּדרכי יי ּתתענּו ולּמה ּבאמת. ּבעבֹודת ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלכנס

ּכי חלילה, הּׁשקר, ּולהגּביר האמת, להסּתיר הרֹוצים עלינּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהעֹומדים

וליׁשּועת נׁשענים אנּו לבד עלי אם ּכי ּכנגּדם, לעמד כח ּבנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאין

ּומקּוים. מצּפים ְְִִַַָאנּו

תשרי ׁשּתעזרנּוÔÎ·eיד אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

יֹום ּבכל עלינּו הּקמים ורֹודפינּו ׂשֹונאינּו מּכל להּנצל הרּבים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּברחמי

עליהם להתּגּבר ּדקדּׁשה חּיים ורּוח ּכח לנּו ותּתן ּוברּוחנּיּות, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבגׁשמּיּות

מקּבלים ׁשהם חּיים הרּוח מהם ותסיר עפר. עד ּולהׁשּפילם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלהכניעם

עלינּו להתּגּבר ּכח ׁשּום להם יהיה לבל ּדקלּפה מהרב אחרא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמהּסטרא

אביֹון. חזק ּומּיד מּפיהם מחרב ותֹוׁשע מּפיהם, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָותּצילנּו

‡p‡עזר לביי, ּבכל לפני להתּפּלל לזּכֹות הרּבים ּברחמי ני »»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכראּוי ּומסּדרת ּונכֹונה זּכה ּתפּלתנּו ׁשּתהא ׁשלמה, ּובאמּונה ְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבאמת

הּתפּלה, ּבדּבּורי קׁשּורה מחׁשבּתי ׁשּתהיה ּבאמת. ׁשלמה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּובכּונה

נֹוכח לּבי ּכּמים לׁשּפ ואזּכה הּתפּלה. ּבדּבּורי היטב לכּון ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשאזּכה

ּבתפּלתי. יי ְְִִִֶָָָּפני

‰È‰˙Âעם אׁשר ּכל ואת ּתמיד, לפני ׂשיחתי לפרׁש ׁשאּוכל ּבעזרי ¿ƒ¿∆ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכי מאד, מרּבים הּמה צרכי ּכי ידעּת אּתה ּכי .לפני אׂשיחה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻלבבי

צרכי את לפני ּולפרׁש לבאר קצרה ודעּתי מאד הרחיבּו לבבי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹצרֹות

ועזרני האמללה, נפׁשי על נא וחמל חּוס ּכן על הּמרּבים. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹֻֻּבּקׁשֹותי

ּדּבּורים ּבפי ותׁשלח ,לפני לבבי עם אׁשר ּכל את לדּבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאּוכל

ׁשּתקּבל רחמי לעֹורר ׁשאּוכל ּבאפן ותחנּונים, חן ּדּבּורי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹּכׁשרים
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ויהיה למעלה. למעלה לפני ּתפּלתי ותעלה ּברחמים, לפני ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתפּלתי

ׁשם לפּתח העליֹון העדן את לעֹורר ּתפּלֹותינּו עלֿידי ּכח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלנּו

הּנהר עלינּו נמׁש ׁשּיהיה עד עליֹון, ודעת רחמים ׁשפע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהתעֹוררּות

נׁשמֹותינּו. ׁשרׁש ׁשם אׁשר אֹוריתא ּדא הּגן את להׁשקֹות מּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹוצא

הּזה. ּבּגן ׁשם הּגדלים נׁשמֹותינּו ויצמחּו ויגּדלּו ירּבּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועלֿידיֿזה

ּבינה לחכמה ונזּכה האמת, הּׂשכל ׁשבילי לנּו נפּתח יהיה ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועלֿידיֿזה

לברר ּברחמי ותעזרנּו ּבאמת. ּבתֹורת לעסק ּכח לנּו ויהיה ְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹודעת,

ספרי ללמד ונזּכה ּברּורה. להלכה לזּכֹות ּבאמת, הּתֹורה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדיני

ּכח לנּו ׁשּיהיה אמּתי, ודעת ּבינה חכמה לנּו ותׁשּפיע לבררהּפֹוסקים. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּטמא, מן הּטהֹור האסּור, מן הּמּתר לברר ּבאמת, ההלכה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּפסקי

ּכל ּולברר לתּקן זה ידי על ּכח לנּו יהיה למען הּפסּול, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכׁשר

הּמרּבים ּופׁשעינּו חטאינּו ידי על העֹולמֹות ּבכל ׁשּפגמנּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּפגמים

הרּבה ּופגמנּו העֹולמֹות ּבכל והרע הּטֹוב נתערב ידם על אׁשר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹמאד,

ְֹמאד.

ÏÚנזּכה זה ידי על אׁשר ּבאמת, לתפּלה לזּכֹות ּברחמי ּתעזרנּו ּכן «ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

על ההלכה ּפסק לברר ׁשּנזּכה ּבאפן האמת הּׂשכל אֹור לנּו ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיפּתח

ּבכל הרע מן הּטֹוב לברר ּכח לנּו יהיה זה ידי ועל ּבאמת. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמכֹונֹו

אחר. ּבגלּגּול והן זה ּבגלּגּול הן ּבחטאינּו, ּבהם ׁשּפגמנּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹולמֹות

את הּפעל, אל מּכח להֹוציא ונזּכה לטֹובה, לּבנּו מׁשאלֹות ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּותמּלא

ּבּקׁשתנּו. צרכי ְֵֵַָָָָּכל

ÔÎ·eּולזּכ לברר ההלכֹות לּמּוד ידי על ׁשּנזּכה ,ּברחמי ּתעזרנּו ¿≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

רעֹות הּמּדֹות ּכל ּולׁשּבר להכניע ׁשּבגּופנּו, יסֹודֹות הארּבע ּכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּולתּקן

לכל לזּכֹות ׁשּבהם הּטֹוב ּולברר מהם. הּבאים רעֹות הּתאוֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכל

יסֹודֹות הארּבע ּכל ויזּדּככּו ׁשּיתּבררּו ּבאפן ּבאמת, טֹובֹות ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמּדֹות

ּכל נכללים ׁשּיהיּו עד ּכלל, הרע אחיזת ׁשּום ּבלי טֹוב ּכּלֹו רק ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻויהיה

ׁשרׁשם הּוא מּׁשם אׁשר המיחד, ׁשמ אֹותּיֹות ּבארּבע יסֹודֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻהארּבע

ּבקדּׁשה. ְְְִַָָֻלמעלה
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‡p‡.מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל להּגיע ,ּברחמי עלינּו רחם יי, »»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

מה מּכל אחת מּנקּדה עּתה רחֹוקים אנּו ּכּמה ידענּו אמנם ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָֻאם

ל מעצֹור אין זה ּכל עם ּכלייּׁשּבּקׁשנּו, יּפלא לא ּומּמ להֹוׁשיע, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מ ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל להּגיע ּולחּזקנּו לעזרנּו היׁשּועה ועּמ ּלפני.ּדבר ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

להּגיע זכּו אׁשר האמּתּיים הּצּדיקים ּולמען ,ׁשמ למען עּמנּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָעׂשה

,ּברחמי מהם ּוגבּורה ּכח עלינּו ותמׁשי מּזה, ויֹותר אּלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלכל

ּבכח ולזּכֹות אּלה, לכל ּכן ּגם לבֹוא אֹותנּו לזּכֹות ּולאּמצנּו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלחּיֹותינּו

ּותׁשּבר האמת. על הּמתנּגדים הּׂשֹונאים ּכל על להתּגּבר האמת ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּצּדיק

ׁשהתּגּברּו רעֹות הּמּדֹות ׁשהם הרׁשעים, ׁשל הּצּנֹורֹות ּכל את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָותכניע

ׁשּום להם יהיה ולא ארץ, עדי הרׁשעים ּתׁשּפיל זה ידי ועל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹעליהם,

יבׁשּו ּתּוׁשּיה. ידיהם תעׂשינה "ולא וׁשלֹום, חס עלינּו, להתּגּבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּכח

רגע" יבׁשּו יׁשּובּו אֹויבי ּכל מאד .ויּבהלּו ְְְֲִֵַָָָָָֹֹ

e	¯ÊÚ˙Âּפרטיה ּבכל ּבׁשלמּות, ּכתּקּונּה ציצית מצות לקּים ¿««¿≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּובלב ּכראּוי, ׁשלמה ּובכּונה ּבּה, הּתלּויים מצוֹות ותרי"ג ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָודקּדּוקיה

על ּדקדּׁשה חּיים הרּוח להמׁשי ׁשּנזּכה ּבאפן ּגדֹולה, ּובׂשמחה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻטֹוב

ּבגׁשמּיּות לנּו ׁשחסר החסרֹונֹות ּכל למּלאת ציצית. מצות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹידי

מּמּנה, רׁשעים ּותנער הארץ ּבכנפֹות ותאחז ונפׁש. ּבגּוף ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוברּוחניּות,

איׁש עׂשו הּוא ואֹויב צר איׁש את ותׁשּפיל ותכניע ּותמּגר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּותׁשּבר

מּפיו. ּבלעֹו ותֹוציא ְְִִִִִָׂשעיר,

ÏÓBÁמּמ יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב אביֹונים, אנקת ׁשֹומע ּדּלים ≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

לבּלענּו עלינּו הּקמים הרׁשעים ׁשּני מּבין והֹוציאני עלי רחם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָנּדח,

ּפיה". ּבאר עלי ּתאטר ואל מצּולה ּתבלעני "אל וׁשלֹום. חס ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחּנם,

להֹוצ הרּבים ּברחמי ּתענני ּכן הּדגה, ּבמעי ליֹונה ׁשענית יאניּוכׁשם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אדני "אמר ׁשּכתּוב: ּכמֹו לנּו. הבטחּת ּכאׁשר הּכפירים, ׁשּני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּבין

לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו ודרׁשּו ים". מּמצּלֹות אׁשיב אׁשיב, ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֻמּבׁשן

מהם. להׁשיבנּו יתּבר הּׁשם הבטיחנּו אריֹות ׁשּני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמּבין
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e	È·‡נרּדף על וחמל חּוס הּזאת, צרה ּבעת עלינּו חמל הרחמן. אב »ƒְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מרחק על ּכמֹוני, ונדּכה נאנח על ּכמֹוני, ּוממרט ממּׁש על ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּכמֹוני,

ּתׁשּכח אל ענּיי חּית ּתֹור נפׁש לחּית ּתּתן "אל ּכמֹוני. מּמ ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּומגרׁש

לנּו ותן ,ּפני ּבאֹור וקּימנּו החינּו רּבים ּברחמים מתים מחּיה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלנצח".

ּכל למּלאת אנחֹותינּו ידי על ּדקדּׁשה חּיים הרּוח להמׁשי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹֻּכח

חּיינּו, ימי ּכל ּתמיד רצֹונ לעׂשֹות ׁשּנזּכה לטֹובה, לּבנּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמׁשאלֹות

אנחנּו ּתמיד, ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות ּבאמת, מרע סּור להיֹות ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָונזּכה

סלה. אמן עֹולם, ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ וצאצאי ְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוצאצאינּו

Ëתשרי טו

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Ë ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èאלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹ

עּמ ּכל ועל עלי ׁשּתרחם עבדיו, ּבתפּלת הּבֹוחר יעקב, ואלהי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹיצחק

ּתפּלֹותינּו ּולהתחּנן להתּפּלל העצּומים ּבחסדי ּותזּכנּו יׂשראל, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבית

מה הביננּו ּׁשּנדּבר, מה הֹורנּו ׁשלם. ּובלב ּבאמת לפני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּותחּנֹותינּו

ּבאפן לאמּתֹו. ּבאמת לפני הּתפּלה ּדּבּורי ׁשאֹוציא וזּכני ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנׁשאל,

זרֹות והּמחׁשבֹות החׁש עמק מּתֹו ליצא האמת אֹור לי ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיאיר

ּבׁשעת ּובפרט עת, ּבכל אֹותי ּומסּבבים עלי העֹומדים ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוהּקלּפֹות

ּבכּמה ּפּנה, ּומּכל צד מּכל אֹותי ּומסּבבים עלי ּבאים ׁשּכּלם ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֻהּתפּלה

ׁשאיני עד ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי מאד הרּבה ּובלּבּולים סּבּובים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמיני

אפ להֹוציא יכֹול ואיני ּבתפּלה, ּפי לפּתח ּבתפּלתייכֹול אחד ּדּבּור ּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

והּמסכים והּמניעֹות והּבלּבּולים זרֹות והּמחׁשבֹות החׁש מּגדל ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּכראּוי,

ּתקוה ּפתח ׁשּום לי ואין הּתפּלה. ּבׁשעת צד מּכל אֹותי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָהמסּבבים

על לנּו ּגּלית ּכאׁשר האמת, ּדּבּור ידי על אם ּכי מהם להּנצל ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּצלה

עמק ּבתֹו לנּו ּתאיר האמת ּדּבּור ידי על אׁשר הּקדֹוׁשים, חכמי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹידי

וקרֹוב ּבאמת חפץ אּתה ּכי ּגדֹול, לאֹור מחׁש לצאת והאפלה ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהחׁש

ּבאמת. יקראּו אׁשר לכל ְְֱֲִֶֶֶַָָֹאּתה
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ÏÚÂולפרׂש לפני ּולהׁשּתּטח אלהי, יי ּפני לחּלֹות ּבאתי ּכן ¿«ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּכמֹוני ואביֹון עני על עלי, האמּתּיים רחמי ׁשּתעֹורר ,אלי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכּפי

ּדּבּורי לפני לדּבר ׁשאזּכה האמת אֹור הרּבים ּברחמי עלי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָותׁשּפיע

ּבאמת מּפי הּתפּלה ּדּבּורי ּכל להֹוציא ואזּכה לאמּתֹו, ּבאמת ְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּתפּלה

הּפתחים למצא האמת אֹור לי ׁשּיאיר אזּכה למען וצלּול, ז ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּברּור

להחׁשי הרֹוצה עת, ּבכל עלינּו הּמתּגּבר הּגדֹול החׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבתֹו

ּופׁשעּתי עויתי חטאתי ואם הּגדֹול. אֹור וׁשלֹום, חס מּמּנּו, ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָּולהסּתיר

מאד, הרּבה ּפגמים לפני ּופגמּתי הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי ,ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלפני

ּכל ידי על ּפעם ּובכל מסּפר, אין ּפעמים עליהם וׁשּלׁשּתי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוׁשניתי

מסּגר, על ּומסּגר חׁש על חׁש וׁשלֹום, חס עלי, הֹוספּתי ּופגם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹחטא

ּובלּבּולים מניעֹות, על ּומניעֹות ּומחּצֹות מסכים על ּומחּצֹות ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָּומסכים

מאד, ּגדֹולה ואפלה החׁש עמק ּבתֹו ּבאתי אׁשר עד ּבלּבּולים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעל

ידם על לצאת ׁשם, ׁשּיׁש ּפתחים מיני ּכל מעיני ונסּתרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָונחׁשכּו

מ ּבמעמּקי ּבאתי מעמד ואין מצּולה ּביון "טבעּתי לאֹורה, יםמאפלה ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ׁשטפתני". ְְְִִֶָָֹוׁשּבלת

Ô‰,חּוס חמל, חמל, אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי זה על ≈ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

וחסדי רחמי עלינּו ׁשּגברּו ּוכׁשם הּצל. הּצל, רחם, רחם, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחּוס,

ורחמי מעי נא יהמּו ּכן הּזאת, הּקדֹוׁשה עצה לנּו וגּלית ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעצּומים,

והּנפלאים הּנֹוראים ּבחסדי ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו אלהינּו, יי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעלינּו

אמת ּדּבּורי מּפינּו להֹוציא ׁשּנזּכה הּזאת, הּקדֹוׁשה עצה לקּים ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנזּכה

ּכח ׁשּום יהיה לא אׁשר עד ּובּקׁשתנּו, ּותחּנֹותינּו ּבתפּלֹותינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלפני

ּובכל ועבֹודתנּו. מּתפּלתנּו וׁשלֹום, חס אֹותנּו למנע ואפלה חׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹלׁשּום

ּבׁשעת ּובפרט עת ּבכל עלינּו להתּגּבר הרֹוצים ואפלה חׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמיני

ׁשּנֹוציא האמת ּדּבּור עלֿידי הּפתחים למצא נּוכל ּבכּלם ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּתפּלה,

אּתה "ּכי ּגדֹול. לאֹור מחׁש לאֹורה, מאפלה ידֹו על לצאת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹמּפינּו

אֹורי "יי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים חׁשּכי", יּגיּה אלהי יי נרי, ְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻּתאיר

יי ידעּת אּתה ּכי אפחד". מּמי חּיי מעֹוז יי אירא, מּמי ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָויׁשעי
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על עלֿידיֿזה אם ּכי אחרת הּצלה ּפתח ׁשּום לי אין אׁשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאלהי,

ּכראּוי. לפני אמת ּדּבּורי לדּבר אֹותי ׁשּתזּכה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָידי,

È	¯ÊÚ˙Âיצא ׁשּלא ואזּכה ּתמיד, אמת ּבדר ליל הרּבים ּברחמי ¿««¿≈ƒְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשקר ׁשּום יצא ׁשּלא הרּבים ּברחמי ותׁשמרני לעֹולם, מּפי ׁשקר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדבר

ּתמיד. אמת ּדּבּורי יהיּו ּדּבּורי ּכל רק ּבכּונה, ׁשּלא ּבטעּות אפּלּו ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמּפי

אל ּומחׁשבּתי ּדעּתי להּטֹות ּתמיד ׁשאזּכה ,אלי לבבי את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּותיחד

האמת ּבנתיב וליל לדר הּׁשמים מן ּתסּיעני ואּתה לאמּתֹו ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהאמת

ולּמדני ּבאמּת "הדריכני ּוׂשמאל. ימין האמת מּדר אּטה ולא ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּתמיד,

אל אּתה הּמהּכי ואמּת אֹור ׁשלח הּיֹום. ּכל קּויתי אֹות יׁשעי הי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּדבר מּפי ּתּצל ואל .מׁשּכנֹותי ואל קדׁש הר אל יביאּוני ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָינחּוני,

יחלּתי". למׁשּפטי ּכי מאד, עד ְְְְֱִִִִֶֶַָָֹאמת

‰kÊ‡Â.לאמּתֹו ּבאמת לפני ּותחּנתי ּותפּלתי ׂשיחי לׁשּפ ּתמיד ¿∆¿∆ְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹ

עם אׁשר ּכל ואת ּבאמת. לפני ׂשיחתי ּכל לפרׁש ׁשאּוכל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָותעזרני

את ידעּת אּתה ּכי אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני אׂשיחה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלבבי

אּלּו ּולפרׁש. לבאר קצרה ודעּתי מאד, מרּבים הּמה צרכי ּכי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֻלבבנּו,

אפס ּולפרׁש לבאר אפׁשר אי קֹולמֹוסין, אגּמים וכל ּדיֹו הּיּמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּולבּטל להכניע התחלנּו לא עדין ּכי מאד, המרּבים מּצרכינּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻקצה

ּבתכלית מּמ רחֹוקים ואנחנּו מאּתנּו, רעה ּתאוה וׁשּום רעה מּדה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָׁשּום

לפני ׂשיחתנּו לפרׁש ּבאים ׁשאנחנּו עת ּבכל כן ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרחּוק.

.לפני ּכראּוי ּדּבּור ׁשּום לדּבר יכֹולים אנּו ואין ּולׁשֹוננּו, ּפינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָנסּתם

ÈÈ.ּתעלּומֹות ּכל נגלּו ּולפני לבבינּו, את ידעּת אּתה אלהים, ¿»ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לפני אמת לדּבּורי הרּבים ּברחמי וזּכנּו לבבינּו, והכן ועננּו, ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּננּו

ונזּכה האמת. עצם ׁשהּוא זה, ידי על הּגדֹול אֹור לנּו ׁשּיפּתח ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבאפן

ונזּכה ּכראּוי, ּבאמת ּתמיד לפני ּותחּנֹותינּו ׂשיחתנּו לפרׁש זה ידי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָעל

הּכל ונפׁש ּבגּוף לנּו ּׁשחסר מה וכל צרכינּו, ּכל ּבאמת מּפינּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהֹוציא

ל לׁשּפ ׁשּנזּכה עד פינּו, ּבאמרי לפני ּולבאר לפרׁש ּכּמיםנּוכל ּבנּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
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ותאזין עלינּו, רחמי ויתעֹוררּו ּותחּנֹותינּו. ּבתפּלֹותינּו יי ּפני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנכח

לטֹובה לּבנּו מׁשאלֹות ּכל ּותמּלא ּתחּנֹותינּו, ותקׁשיב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹׁשועתינּו

עֹולם, ועד מעּתה ּבאמת אלי להתקרב ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּברחמים,

ּבית עּמ וצאצאי וצאצאינּו אנחנּו חּיינּו, ימי ּכל רצֹונ ְְְְְְְְֱֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולעׂשֹות

ְִֵָיׂשראל.

È	kÊÂּכל עם ּבאמת ּכראּוי ׁשלמה ּבכּונה ׁשאתּפּלל הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עד הּתפּלה ּבאֹותּיֹות ּכחי ּכל להכניס ואזּכה ּבי. ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכחֹות

מן ּדקדּׁשה חדׁש חּיּות לקּבל ואזּכה הּתפּלה. ּבתֹו ּכחי ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּיתחּדׁש

"ּתפּלה ׁשּנאמר: ּכמֹו החּיּות ּכל נמׁש מּׁשם אׁשר הּקדֹוׁשה ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתפּלה

ּבאמת. ׁשלמה לאמּונה הרּבים ּברחמי וזּכני חּיי". ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלאל

תשרי ּדרÔÎ·eטז לפני ּתפּלתנּו להעלֹות ותעזרנּו הרּבים ּברחמי ּתחּננּו ¿≈ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּתעלה ּכדי נחצבנּו, מּׁשם אׁשר נׁשמתנּו, לׁשרׁש הּׁשּי והּׁשבט ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּׁשער

יׂשראל ארץ ּדר הּׁשמימה לתפּלתנּו הּׁשּי ההּוא הּׁשער ּדר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּתפּלתנּו

למכֹון ּתפּלתנּו ׁשּתעלה עד קדׁשים, וקדׁשי הּמקּדׁש ּובית ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוירּוׁשלים

לׁשער הּׁשּי העליֹון הּמּזל את לעֹורר לתפּלתנּו ּכח ויהיה .ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשבּת

לבר ּוברכה, טֹובה עלינּו ויׁשּפיע מאּתנּו, ואחד אחד ּכל ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָוׁשבט

ידנּו. מעׂשי את ּולהצליח האדמה ּפרי ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאת

ÔÈÓÊ˙Âקדם ּפרנסֹותינּו את הּגדֹולים וחסדי הרּבים ּברחמי לנּו ¿«¿ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ולא ּבנחת ּבאּסּור, ולא ּבהּתר ּבצמצּום, ולא ּברוח להם, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנצטר

ּתצריכנּו ואל והּמלאה. הרחבה יד מּתחת ּבבּזּוי, ולא ּבכבֹוד ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹּבצער,

ּבׂש מּתנת לידי לעׂשֹותלא ׁשּנזּכה ּבאפן הלואתם, לידי ולא ודם ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הרּבים ּברחמי ונזּכה ולילה. יֹומם ּתמיד ּבתֹורת ולעסק ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹרצֹונ

אחד. ּבמקֹום ּוגדּלה ְְְֶָָָָֻלתֹורה

ÏÓÁÂ.הּטֹוב ּכרצֹונ ּגדֹולה ּבקדּׁשה זּוּוגנּו ׁשּיהיה ועזרנּו עלינּו נא «¬…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ׁשּצרי מי לכל חלצינּו יֹוצאי ּולכל יׂשראל ּבית עּמ לכל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹותעזר

יתחּלפּו ולא הּׁשמים. מן לֹו ההגּון זּוּוגֹו לֹו ׁשּתזמין זּוּוגֹו, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹלמצֹוא
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ׁשּכל יׂשראל עּמ ּבני לכל ּתעזר רק ּבעוֹונֹותינּו. וׁשלֹום, חס ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּזּוּוגים,

ׁשרׁשי ּכפי ּבאמת הּׁשמים מן לֹו הראּוי זּוּוגֹו מהרה ימצא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד

אמת לצּדיקי ּתפּלתנּו ּכל לקּׁשר הרּבים ּברחמי וזּכנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנׁשמֹות.

והּׁשבט הּׁשער ּדר לפני ּתפּלתנּו להעלֹות ּכח להם יׁש אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּבּדֹור,

ּותפּלה. ּתפּלה לכל ְְְִִַַָָָָהּׁשּי

‡p‡,הרּבים ּברחמי ועזרנּו וזּכנּו חּננּו לאמּונה, הלא עיני יי, »»ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

אֹותי ּותזּכה רגע. הפסק ּבלי ּתמיד הּקדֹוׁשה אמּונת עלינּו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָותׁשּפיע

ּב להאמין ונזּכה ּבאמת. ׁשלמה לאמּונה יׂשראל ּבית עּמ ּכל ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואת

וׁשלֹום, חס חּוץ, מחׁשבת ׁשּום ּבלי ּתמיד, ּבאמת האמּתּיים ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּובצּדיקי

וׁשלֹום. חס ּכלל, ּונטּיה ּבלּבּול ׁשּום ְְְְְִִִַָָָּובלי

‰kÊ‡Âנּסיםלהא מעֹולם עּמנּו עׂשית אׁשר הּקדֹוׁשים ּבנּסי מין ¿∆¿∆ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

עּתה, עד ודֹור ּדֹור ּבכל עּמנּו עֹוׂשה אּתה ואׁשר ּגדֹולֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָונפלאֹות

ּדר עלּֿפי נּסים נסּתרים, ונּסים נגלים נּסים ּתּתאין ונּסים עּלאין ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶַַָָָנּסים

לכל ּבפרט, ונּסים ּבכלל נּסים הּטבע, ּדר עלּֿפי ׁשּלא ונּסים ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּטבע

אני אזּכה ּבכּלם ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מּיׂשראל ואחד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻאחד

ּדפי ׁשּום ּבלי ׁשלמה ּבאמּונה ּבהם להאמין יׂשראל ּבית עּמ ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכל

הרֹוצים ׁשקר ּדֹוברי ּכל ּפי ותסּכר ותסּתם וׁשלֹום. חס ּכלל, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּובלּבּול

וׁשלֹום, חס הּטבע, ּדר ּבתֹו נּסים ּולכּסֹות ּבּלב ּכפירֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָלהכניס

הרּבים ּברחמי אֹותנּו ועזר יי". ׁשמ ויבקׁשּו קלֹון פניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ"מּלא

ּכח לנּו ּתּתן רק ּכלל. להם נׁשמע ולא נאבה ׁשּלא מהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹלהּנצל

העֹולם. מן הרעה מחׁשבּתם ּולבּטל ולעקר ּולׁשּברם ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹלהכניעם

ּכרגע והאּפיקֹורסים והּזדים הּמינים וכל תקוה, ּתהי אל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָולּמלׁשינים

והּנבֹוכה, הרעה מּדעּתם ּכּלם ויתחרטּו ׁשּיׁשּובּו ּבלּבם ותן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֻיאבדּו,

.מלכּות ּכח ויּכירּו ּבאמת, אלי ּכּלם ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻויׁשּובּו

Ï‡ּבאמת ׁשלמה לאמּונה ׁשּנזּכה העצּומים ּברחמי עזרנּו אמּונה, ≈ְְְְֱֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

האמּונה מקֹור קדּׁשתנּו, מקֹום יׂשראל לארץ לבֹוא וזּכנּו ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻּכראּוי.
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לאביהם יׂשראל התקרבּות מקֹור החּיים, מקֹור והּנּסים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּתפּלה

ימינּו. ואר חּיינּו מקֹום ותפארּתנּו, קדׁשנּו מקֹום ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבּׁשמים,

e	È·‡ּבחסדי וזּכנּו חסד, ונדבת חּנם ּבמּתנת עלינּו חמל ׁשּבּׁשמים, »ƒְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבאמת ׁשם לעבּד ונזּכה יׂשראל, לארץ מהרה לעלֹות ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהעצּומים

ּגלינּו אׁשר ּגלּותינּו עמק מּתֹו להֹוציאנּו ּומהר ּובאהבה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּביראה

ּכ מארּבע לׁשלֹום והביאנּו ׁשנים, וכּמה ּכּמה זה הארץמארצנּו נפֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לארצנּו. קֹוממּיּות מהרה ְְְְְִִֵֵֵַָותֹוליכנּו

B	Ba¯רק הּוא זה ּגלּותינּו אריכּות ּכל אׁשר ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ועדין מארצנּו, ּגלינּו זה ּבׁשביל אׁשר האמּונה, חליׁשּות ּפגם ְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמחמת

הּזה הּמר הּגלּות עלינּו אר זה ּומחמת האמּונה, ּפגם לתּקן זכינּו ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹלא

ּכי ּבעדינּו, יעמד מי אין ּכי יׂשראל, עּמ על חמל ּכן על הּנה. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹעד

ּבלּבנּו הּקדֹוׁשה אמּונת ותקּבע ׁשּתּטע לנּו, יעמד הּגדֹול ׁשמ ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאם

ּבלּבנּו יעלה ׁשּלא ׁשּבלּבנּו, עקמימּיּות ותסיר עֹולם. ועד מעּתה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאמת

ונזּכה ,הנהגֹותי על וׁשלֹום, חס קּוׁשיא, וׁשּום עקמימּיּות ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּום

מעׂשהּו וכל יי ּדבר יׁשר "ּכי אּתה. ויׁשר צּדיק ּכי ּתמיד ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָלהאמין

וזּכנּו ועננּו חּננּו עזרני" רדפּוני ׁשקר אמּונה, מצוֹותי ּכל ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבאמּונה.

ּבקרֹוב. לארצנּו לׁשּוב נזּכה ועלֿידיֿזה ּתמיד, ּבאמת ׁשלמה ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלאמּונה

אמן. ּבימינּו ּבמהרה אמנה" מראׁש ּתׁשּורי "ּתבֹואי, ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכמֹו

Èתשרי יז

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'È ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÔBa¯ּבעֹולם ואדנּות אלהּות ּגּלית אׁשר ּכל, אדֹון העֹולמים, ּכל ƒְְְֱֲֲֲִִִֶָָָָָָָָָ

ונתקּדׁשּת נתּגּדלּת ידם ועל ויעקב, יצחק אברהם אבֹותינּו ידי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹעל

נביא מׁשה ידי על הּקדֹוׁשה ּתֹורת לקּבל זכינּו אׁשר עד לדֹור, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדֹור

,ּוגבּורֹותי ּגדּלת את הּגֹויים וכל העּמים ּכל ראּו ואז .ּבית ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻנאמן

מצריםאׁשר ּביציאת ונֹוראים נפלאים נּסים עּמנּו לעׂשֹות הרּבית ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבאי לכל אלהּות נתּגּלה אׁשר עד עמלק ּומלחמת סּוף ים ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוקריעת
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"ּכי ואמר: ונתּגּיר, יתרֹו ׁשּבא עד .ּגבּורת את רחֹוקים וראּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעֹולם,

ונתּגּדל נתעּלה ואז האלהים", מּכל ואדֹוננּו יי גדֹול ּכי ידעּתי ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹעּתה

ורֹוממּות ּגדּלת עּקר זה ּכי ּולמּטה, למעלה ׁשמ ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻונתקּדׁש

נתּגּדל אז ּכי ,ואדנּות אלהּות את מּכירים מאד מּמ ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשהרחֹוקים

לעד. ויׁשּתּבח יתּבר הּגדֹול ׁשמ ונתעּלה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָונתקּדׁש

ÏÚ.לפני ּתחּנתי להּפיל אבֹותי ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי ּכן «ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

מרחק על הרּבים, ּברחמי עלי ׁשּתרחם אקרא, אלי הארץ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמּקצה

לצרֹותי ותאמר העצּומים, וחסדי ּברחמי אֹותי ּותקרב ּכמֹוני, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומגרׁש

ּגדּלת עּקר זה ּכי הרּבים, ּברחמי לקרבני מעּתה ותתחיל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּדי

על לנּו ּגּלית ּכאׁשר ּבאמת, לעבֹודת מתקרבים ּביֹותר ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכׁשהּמרחקים

ּבתכלית מּמ מאד רחֹוק אני אמנם ואם הּקדֹוׁשים. חכמי ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹידי

אּתה קרֹוב ּכי ּכמפעלי ּתדינני ואל ּכחטאי עּמי ּתעׂשה אל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהרחּוק,

יתּבר ׁשמ ויתּגּדל ויׁשּתּבח יתעּלה ּדיקא מּמּני הלא ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלרחֹוקים.

ּכי הּגדֹול, לׁשמ ּכמֹוני מרחק ׁשּתקרב ידי על נצחים, ּולנצח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלעד

ּבאמת. אלי מתקרבים ּביֹותר ּכׁשהמרחקים ּגדּלת עּקר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻזה

‡p‡ּבלׁשֹון ונקי, צח ּבלׁשֹון ּכראּוי לפני ּתפּלתי לסּדר לּמדני יי, »»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ותהיה ויפים. ּכׁשרים ּדּבּורים לי ותזמין ותׁשלח ותחנּונים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַָרחמים

רחמי ׁשּתעֹורר ,אֹות ּולפּיס לרּצֹות ׁשאּוכל ּבאפן ּבפי, ׁשגּורה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתפּלתי

ו ּבכּמה ׁשּנתרחקּתי מּמקֹום אלי לקרבני עלי מיניהּגנּוזים כּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּברחמי אלי ּתקרבני ההרחקֹות ּומּכל .וער ׁשעּור ּבלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרחקֹות

ׁשּיׁש נֹוראים ּברחמים הּגדֹולים, ּברחמי הרּבים ּברחמי ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהעצּומים,

ּכלל, וקטרּוג ּדין אחיזת ׁשּום ּבהם ׁשאין ּבאֹוצרֹותי ּגנּוזים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָל

ׁשאין הרחּוק ּבתכלית הּמרחקים אפּלּו לקרב ּכח להם ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּברחמים

והֹוׁשיענּו. למענ עׂשה למעננּו, ולא למענ ועׂשה מהם. יֹותר ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹרחּוק

והֹוצא ּבידינּו אחז .ּביראת חּזקנּו ,ּבעבֹודת אּמצנּו ,אלי ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹקרבנּו

ּבגּופנּו, הּקׁשּורים רעֹות הּמּדֹות ּומּכל רעֹות הּתאוֹות מּכל ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָאֹותנּו

עת. ּבכל מּמ אֹותנּו ְְְִִִֵַַָָהּמרחיקים
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Èkנפׁשנּו ועל עלינּו. ׁשּיׁש הרחמנּות ּגדל את ידעּת, לבד אּתה ƒְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מחיק מרֹומים, ּגבהי מרּום ירדה נׁשמתינּו אׁשר ונׁשמֹותנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָורּוחנּו

ּכזה. מגּׁשם ּבגּוף ּכזה, עכּור ּבגּוף העֹולם ּבזה ּובאתה ׁשּבּׁשמים ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻאביה

לטֹובתנּו, היתה הּקדֹוׁשה וכּונת אביו. ׁשלחן מעל ׁשּגלה לּבן ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻאֹוי

ּונׁשּבר נכֹוף למען הּזה, הּׁשפל ּבעֹולם ּובחירה נּסיֹון לנּו ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכדי

ּבעֹולם אֹות להּכיר נזּכה למען לּבנּו, ותאוֹות ּגּופנּו ּגׁשמּיּות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָונכניע

ּנעׂשה מה אבל הרחּוק. ּבתכלית מּקדּׁשת הרחֹוק ּדיקא, הּזה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשפל

על חסנּו ולא הּגדֹולה, טֹובת לקּבל יכלנּו לא ּכי ׁשּבּׁשמים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹאבינּו

ּכּלינּו ּוכבר ּתמצא, ּבל צרפּתנּו ּתאוֹותינּו. להכניע נתּגּברנּו ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹנפׁשנּו,

ּבנּו ּוצרּורים הּקׁשּורים ּגּופנּו ּתאוֹות ידי על ולריק, להבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשנינּו

הּנפׁש לגאּלת ּומחּכים מצּפים אנּו יֹום ּובכל הּזה, הּיֹום עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻמּנעּורנּו

יצ ויֹום יֹום ּובכל נכזבה. תֹוחלּתנּו וּתהי עלינּוּבאמת, מתּגּבר רנּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

חמל ׁשּבּׁשמים. אבינּו עלי אם ּכי להּׁשען מי על לנּו ואין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּביֹותר,

ּכרחם עּמנּו, עׂשה חּנם חסד ,ּברחמי עלינּו רחם ,ּבחמלת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעלינּו

עננּו עננּו, ּבֹוראנּו עננּו עננּו, אבינּו עננּו עלינּו. רחם ּבנים על ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָאב

נׁשמר, מׁשּפטי ואת נל ּבחּקֹותי אׁשר את ועׂשה עננּו, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻּגֹואלנּו

והֹוׁשיענּו. ְְְִֵֵָועזרנּו

‡p‡"רעֹות הּמּדֹות ּומּכל הּתאוֹות מּכל נפׁשי" מּלטה יי »»ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָ

מּצד ּבי ׁשּיׁש רעֹות והּמּדֹות הּתאוֹות הן עדין, ּבגּופי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהּקׁשּורים

הּתאוֹות והן אּמי", יחמתני ּובחטא חֹוללּתי ּבעֹון "ּכי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָההֹולדה,

מתּגּבר הייתי ׁשּלא מחמת ּבעצמי, עלי ׁשּמׁשכּתי רעֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּמּדֹות

מּכּלם רעֹות, ּומּדֹות רעֹות הּתאוֹות ּכל ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֻּומתחּזק

עֹולם. ועד מעּתה הרּבים ּברחמי אֹותי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּתּציל

È	kÊ˙eּוגבּורה וכח ּדקדּׁשה ועצֹות וׂשכל חכמה לי ותּתן מעּתה ¿«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ

עצמי את למׁש ׁשחת, מּני נפׁשי למּלט ׁשאזּכה ּבאפן ,ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹמאּת

ׁשאזּכה עד רעֹות הּמּדֹות ּומּכל הּתאוֹות מּכל עצמי את ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּולהרחיק

ז ּגּופי ׁשּיהיה עד רעֹות, ּומּדֹות ּתאוֹות מיני ּכל מּמּני ּולבּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלגרׁש
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להיֹות ואזּכה רעֹות, מּדֹות מיני ּומּכל ּתאוֹות מיני מּכל ונקי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוצח

יׂשראלי. לאיׁש ּכראּוי ּבאמת וטהֹור ְְְְֱִִִֵֶֶָָָָקדֹוׁש

תשרי ׁשּפגמּתיkÊÂ	Èיח ּופגמים קלקּולים מיני ּכל את ּבחּיי לתּקן ׁשאּוכל ¿«≈ƒְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מּנפׁשי ּולבּטל להעביר ּברחמי ואזּכה הּזה. הּיֹום עד מּנעּורי הּנה, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָעד

ועוֹונֹותי חטאי עלֿידי ּבנפׁשי ׁשהּטלּתי ּובזיֹונֹות חרּפֹות מיני ּכל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאת

נ ּוכלּמתי ּובׁשּתי חרּפתי ידעּת אּתה הּמרּבים. צררי.ּופׁשעי ּכל גּד ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

מצאתי, ולא ולמנחמים ואין, לנּוד ואקּוה ואנּוׁשה, לּבי ׁשברה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ"חרּפה

,ּבעיני נפׁשי נא ּתיקר טֹובים". מׁשּפטי ּכי יגרּתי אׁשר חרּפתי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהעבר

."ׁשמ את להֹודֹות נפׁשי מּמסּגר "הֹוציאה .מּדֹותי על רחמי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹיגללּו

קּומה .אמּת היּגיד עפר, היֹוד ׁשחת, אל ּברדּתי ּבדמי ּבצע "מה ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּכי

ּתאוֹות מיני מּכל ּובזיֹונֹות, חרּפֹות מיני מּכל נפׁשי", חּלצה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָיי

מה ּכל על לי ּומחל ּוסלח וקלקּולים, פגמים מיני מּכל רעֹות, ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹּומּדֹות

חּטאתי, ּכל ים ּבמצּולֹות ותׁשלי חרּפתי את ואסף הּנה, עד ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּׁשּפגמּתי

לי ועזר לעֹולם, לב על יעלּו ולא יּפקדּו ולא יּזכרּו לא אׁשר ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹּבמקֹום

ּבאפן רעֹות, ּומּדֹות ּתאוֹות מיני מּכל וגּופי נפׁשי ּולטהר לנּקֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמעּתה

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת וטהֹור קדֹוׁש להיֹות מעּתה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאזּכה

È	¯ÊÚÂּגדל ידעּת לבד אּתה ּכי ּבתׁשּובה, אחרים להחזיר ׁשאזּכה ¿»¿≈ƒְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּתאוֹות, ּבמאסר הּכלּואים ,מּׁשמ הרחֹוקים על ׁשּיׁש ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהרחמנּות

ּדברים לּבם על לדּבר ׁשאּוכל זּכני ההבלים. ּברׁשּתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּלכּודים

ּדברי ויּכנסּו קדֹוׁשים. ּדּבּורים אמּתּיים ּדּבּורים הּלב, על ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַָָהּמתיּׁשבין

ויקּים ּבאמת. אלי ׁשּיׁשּובּו ּבאפן ּבאמת, לבבם ויתעֹורר ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּבאזניהם,

ּברכי אינם, עֹוד ּורׁשעים הארץ מן חּטאים "יּתּמּו ׁשּכתּוב: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמקרא

יּה". הללּו יי, את ְְְִֶַַָָנפׁשי

È	kÊÂּולסּל לׁשּבר הרּבים, ולאּברחמי הּגאוה, מּדת את מעלי ק ¿«≈ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

רחמים מלא יי אּנא ּכלל. ּבעֹולם וגבהּות ּגאּות ׁשּום ּבלּבי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיהיה

חטאינּו עלֿידי הּזאת ּבעת וענּיּותנּו ודּלּותנּו ׁשפלּותנּו את ידעּת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאּתה
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ואין מאד, מּמ נתרחקנּו ידם על אׁשר הּמרּבים, ּופׁשעינּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻועוֹונֹותינּו

לגמרי. חּנם ּבמּתנת אם ּכי ידֹו, על ּבּקׁשתנּו לפעל זכּות צד ׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹלנּו

ּברחמים מעׂשי ּכל על מרחם ואּתה ,לברּיֹותי להיטיב דרּכ ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכי

יעלה לבל עלינּו ּתרחם רחמים מלא ּכן על חּנם. ּובמּתנת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָרּבים

יכנס ולא וׁשלֹום, חס לטעֹות, חּוץ מחׁשבת ׁשּום וׁשלֹום, חס ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹּבדעּתנּו,

ּתקותי ּתאבד לבל ּכלל, ּבעֹולם ּופנּיֹות וגבהּות ּגאּות נדנּוד ׁשּום ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹּבלּבי

מּמ "ּכי ,מאּת הּכל ּבנּו ׁשּיׁש הּטֹוב מעט ּכי וׁשלֹום. חס ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלגמרי,

ּבפסלת מערּבב טֹוב ּדמעט המעט זה וגם ."ל נתּנּו ּומּיד ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּכל

ּברחמי רּבים ּגדֹולים ּתּקּונים צרי הּטֹוב מעט ׁשּגם עד מאד, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹהרּבה

ּכזה ּומרחק מגּׁשם יּוכל ואי ,לפני ולעלֹות להתּברר ׁשּיּוכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻהרּבים,

מׁשען ׁשּום לי ואין הּים. מן מּטּפה ּפחֹות טֹוב מעט ידי על ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָלזּכֹות

חלילה ּבלּבי נכנס וׁשלֹום, חס ואם הרּבים. רחמי על אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּומׁשענה

ּבּמה ּכי וׁשלֹום. חס ּבעניי, אבדּתי אז וגאּות, ּגבהּות צד ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּטעּות

ּכמֹוני. טּוב מּכל מנער נער ְְִִִֶַַָָָֹיזּכה

ÈÈוחמל חּוס ,לפני ׂשיחתי ּולפרׁש לבאר קצרה ּדעּתי אלהים ¿»ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

היה לא ּכמֹוני, ונבזה ׁשפל ּבאמת ּכי וגבהּות. מּגאּות ותּצילני ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעלי

ונמאס נבזה ּדעת על יעלה אי ּכי מּגאּות. להּנצל ּכלל להתּפּלל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָצרי

הּזה, וׁשּגעֹון ׁשטּות ּבלּבֹו ׁשּיכנס ראׁש, ועד רגל מּכף ּפגמים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּומלא

ּכל נגּד ּפֹוגם הייתי לא ואלמלא ּגאּות. נדנּוד ׁשּום ּדעּתֹו על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעלה

עֹוד יכלת לי היה לא ּכן ּגם ׁשּבּקּלים, קל לבד אחד ּפגם אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹימי

ּגדּלת עצם לפי ׁשּבעֹולם, קּלה ּברּיה ׁשּום על להתּגאֹות ראׁש ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻלהרים

אּתה אׁשר והּנֹוראֹות, הּגדֹולֹות הּטֹובֹות רּבּוי עצם ּולפי ,ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹורֹוממּות

רֹוממּות התנֹוצצּות לפי אׁשר ׁשעה, ּובכל עת ּבכל עּמנּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָעֹוׂשה

וׁשלֹום, חס זֹוכים, אנּו ּכׁשאין ּבעלמא. קל ּבדבר אפּלּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻּוגדּלת

אנּו אין ׁשּוב ּבאמת, הּׁשלמּות ּבתכלית ּכראּוי ּדבר איזה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹות

ּכלל לבּקׁש צרי הייתי לא ּובוּדאי .לפני ּכלל ּפנינּו להרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹיכֹולים

הּגאּות. ּבּטּול ִֵַַעל
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תשרי ודעּתנּו‡Cיט אנחנּו ודם ּבׂשר ּכי אלהינּו, יי ידעּת אּתה הלא «ְְְְְֱֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשאֹורבים עד וׁשּגעֹון, ׁשטּותים מיני ּבכּמה מאד ּומבלּבל ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻֻמערּבב

ּכי ידעּת אּתה ּכאׁשר וגבהּות. ּפנּיֹות ׁשל ׁשטּות ּבמחׁשבֹות ּגם ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעלינּו

צדדים, ּומּצּדי עת ּבכל עלינּו אֹורבים צד ּומּכל עלינּו קמים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָרּבים

ּכראּוי. ּבאמת לפני הגּון ּדּבּור איזה לדּבר ּפי לפּתח יכֹול ׁשאיני ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעד

עזרי, יבֹוא מאין אפנה, להיכן אנּוס להיכן ּלעׂשֹות, מה יֹודע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואיני

רּבּוי מחמת ּתפּלתי", ׂשתם ואׁשּוע אזעק ּכי "ּגם מאד, לי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹצר

וׁשלֹום. חס ּתפּלתי, את לבלּבל הּמתּגּברים והּפנּיֹות זרֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּמחׁשבֹות

עּמי עׂשה עוֹוני. את מצא האלהים אצטּדק, מה אדּבר מה אמר ְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמה

הּצל, הּצל רחם, רחם הּיֹוצר. ּביד ּכחמר ּביד הנני ׁשּתרצה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹמה

ותּציל ּתחׂש להרג ּומטים לּמות, לקּוחים הּצל הֹוׁשיעה, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהֹוׁשיעה

לׂשמחה, מּיגֹון לחּיים, מּמות והּגדֹולים הרּבים ּברחמי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּותמּלט

ּגדֹול. לאֹור ְֲֵֵָָמאפלה

ÌÁ¯צּד וכח זכּות עלי ׁשּיגן הרּבים ּברחמי ואזּכהעלי אמת, יקי «≈ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

להרּגיׁש ׁשאזּכה עד הּגאּות מּדת לגמרי מעלי ּולבּטל לׁשּבר ידם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָעל

ׁשּום ודעּתי ּבלּבי יכנס ולא לאמּתֹו. ּבאמת ואבר אבר ּבכל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשפלּותי

אמּתּיּות לענוה ואזּכה ּכלל. ּבעֹולם וגבהּות ּגאּות ׁשל מחׁשבה ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָצד

וקׁשיֹות ּכפירֹות מיני ּכל ּולׁשּבר לבּטל וזּכני ּבאמת. ׁשלמה ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻולאמּונה

יׂשראל עּמ ּכל ּובלב ּבלּבי יעלה ׁשּלא ׁשּבּלב, ועקמימּיּות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּובלּבּולים

ְָלעֹולם.

È	¯ÊÚ˙Âואזּכה אמת, צּדיקי ׁשל הּקדׁש רּוח עם ּבאמת להתקּׁשר ¿««¿≈ƒְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

אמת. צּדיקי ׁשל הּקדׁש רּוח את לּבי לתֹו ּולהמׁשי ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹלׁשאב

ּתמיד יי עם נכֹון לּבי ׁשּיהיה ּבאמת, לבב ליׁשר אזּכה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹועלֿידיֿזה

נמׁש ׁשּיהיה ּברחמי ואזּכה אמּתּיֹות. ּובענוה ׁשלמה ּובאמּונה ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאמת

הּידים ּפגם לתּקן ׁשאזּכה עד ורגלי, ידי לתֹו הּזה הּקדׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹהרּוח

לּבי ׁשּיתעֹורר עד והרגלים, הּידים הארת ּולהאיר לגּלֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָוהרגלים,

הּקדֹוׁשה הּׂשמחה ׁשּתתּפּׁשט עד ּבאמת, הּגדֹול לׁשמ ּגדֹולה ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבׂשמחה
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ּבאפן ּדקדּׁשה, ורּקּודין ּכף להמחאת ׁשאזּכה עד ורגלי. ידי ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻלתֹו

עלֿידי יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו ּדינים להמּתיק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנזּכה

ּולהעלֹות ּולהרים לנּׂשא ּברחמי ואזּכה ּדקדּׁשה, ורּקּודין ּכף ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמחאת

ּפגם. מּכל לנּקֹותם ורגלי ידי ְְְְִֶַַַַָָָָאת

B	Ba¯ּותרחם ּתאּמץ". ּכֹוׁשלֹות ּוברּכים רפֹות ידים "חּזק עֹולם, ׁשל ƒְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּתּתן ואל צאּו. לאסּורים ותאמר ורגלי. ידי את ּותקּדׁש ּותטהר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹעלי

לּמות, ירדּו אׁשר ורגלים מּמאסר. רגלי את ותֹוציא רגלי, ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָלּמֹוט

מקרא ּבי ויקּים לחּיים. מּמות הרּבים, ּברחמי מהרה לבטח ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּתֹוציאם

הּמלכלכ ּפגּומים וידים במיׁשֹור". עמדה "רגלי מיניׁשּכתּוב: ּבכּמה ים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

ותֹוציאם ּולטהרם, לנּקֹותם עליהם ּתרחם מאד, רּבים ּופגמים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלכלּוכים

מיני ּכל על הרּבים, ּברחמי לי ותסלח ותמחל לטהרה. ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻמּטמאה

ורגלי ידי ׁשּיהיּו מעּתה אֹותי ּותזּכה ּוברגלי, ּבידי ׁשּפגמּתי ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּפגמים

ׁשאזּכה ּבעזרי ותהיה ׁשּבעֹולם. ּפגמים מיני מּכל ּוטהֹורים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָקדֹוׁשים

ׁשאזּכה ּבאפן ׁשעה, ּובכל עת ּבכל ּוברגלי ּבידי רּבֹות מצוֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעׂשֹות

הּגדֹולה, הארתם ותתּגּלה ׁשּבּקדּׁשה, לׁשרׁשם רגלי ואת ידי את ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻלהרים

ּדקדּׁשה. ורּקּודין ּכף להמחאת ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֻואזּכה

È	kÊÂ,ּובטהרה ּבקדּׁשה העמר ספירת מצות לקּים הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

ותרי"ג וכּונֹותיה ודקּדּוקיה ּפרטיה ּכל עם ּגדֹולה, ּובׂשמחה טֹוב ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּובלב

ּולבּטל ולעקר ּולׁשּבר להכניע נזּכה ועלֿידיֿזה ּבּה. הּתלּויים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹמצוֹות

העֹולם. מן המןֿעמלק ְֲִִֵַָָָָָקלּפת

È	¯ÊÚ˙Â,ּגדֹולה ּבׂשמחה הּפּורים ימי את ּולקּבל לקּים ּברחמי ¿««¿≈ƒְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ועל עלינּו ואסּתר מרּדכי קדּׁשת ּפּורים, הארת קדּׁשת ׁשּימׁש ְְְְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻֻונזּכה

הּנֹוהגֹות הּמצוֹות ּכל לקּים ונזּכה יׂשראל. ּבית עּמ ּכל ועל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָזרענּו

ׂשמחה ותּתן ּגדֹולה. ּובׂשמחה טֹוב ּובלב ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵָָָָָָֻּבפּורים

ּכף להמחאת אז ונזּכה ורגלינּו, ּבידינּו הּׂשמחה ׁשּתתּפּׁשט עד ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבלּבנּו

ּבאמת. לׁשמ ּגדֹולה ּבׂשמחה ּדקדּׁשה ְְְְְְְֱִִִִִֶֶָָָֻורּקּודין
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e	¯ÊÚÂּדברי ּכל את לקּים מחדׁש עצמנּו על ׁשּנקּבל הרּבים ּברחמי ¿»¿≈ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ותאיר ּולקּים. ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמֹוד ונזּכה ּבאהבה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתֹורת

ּבאמת, ּובּנסּתר ּבּנגלה ּולהׂשּכיל ּולהבין ללמֹוד ונזּכה .ּבתֹורת ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעינינּו

.קּמ ּבכּסּופא ניעּול ולא ּפעם, ּבכל יי נסּתרֹות להּׂשיג ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּותזּכנּו

תשרי העֹולם¯ÊÚ˙Â	Èכ מן אצא ולא ּבאמת, לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לחזר ¿««¿≈ƒְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבמחׁשבה, נגּד ּפגמּתי אׁשר ּכל את ואתּקן מעוֹונֹותי, ׁשאׁשּוב עד ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּזה

הּתׁשּובה הארת עלינּו להמׁשי ׁשּנזּכה ּבעזרנּו ותהיה ּומעׂשה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדּבּור

צּדיקי עלֿידי לנּו ּגּלית ּכאׁשר חדׁש, ראׁש ׁשהּוא מּׁשרׁשּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּׁשלמה

להמׁשי ונזּכה ּגדֹולה ּבקדּׁשה חדׁשים ראׁשי לקּבל ונזּכה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהאמּתּיים.

לעּמ נתּת אׁשר חדׁשים, ראׁשי ׁשניםֿעׂשר ּבכל הּתׁשּובה ׁשרׁש ְְְְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹעלינּו

ּבתׁשּובה אלי לׁשּוב ׁשּנזּכה ּבאפן ּתֹולדֹותם, לכל ּכּפרה זמן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹיׂשראל

ּבאמת. ְֱֵֶֶָׁשלמה

È	kÊÂאליהם להתקרב ואזּכה אמת ּבצּדיקי להאמין הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

אמת, הּצּדיקי אצל ּתמיד רחמים לעֹורר ׁשאּוכל ּבעזרי ותהיה ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָּבאמת.

אלי לקרבני אצל רחמים ויעֹוררּו ּבעדי ויעּתירּו עלי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיתּפּללּו

טּוב. ּכל יׂשראל ּבית עּמ ּכל ועל זרעי ועל עלי וימׁשיכּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבאמת,

לטֹובה יתמּלא הּכל ּברּוחנּיּות והן ּבגׁשמּיּות הן לנּו ּׁשחסר מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכל

ּבית עּמ ּכל ועל עלי ׁשּיתּפּללּו האמּתּיים הּצּדיקים ּתפּלֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָעלֿידי

ּכראּוי, לפני ּתפּלֹותינּו לסּדר ּכח לנּו אין ּכי ידעּת, אּתה ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹיׂשראל.

ּפגם. מלא ּולׁשֹוננּו מאד, מגמּגם ְְְְְְֵֵֵָָָָֹֻּודברנּו

ÏÚהּצּדיקים ּתפּלת על אם ּכי ותקוה, סמיכה ׁשּום לנּו אין ּכן «ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָ

ימים לאר חּיּותם ּבחּיים הם אׁשר האמּתּיים הּצּדיקים הן ְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהאמּתּיים,

יתדֹותי, ּתמכּתי לבד עליהם עפר ׁשֹוכני אמּתּיים הּצּדיקים הן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוׁשנים,

הּגדֹול וכחם ּובזכּותם אּׁשען. עליהם ּתקותי, אׂשים לבד ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעליהם

ׁשּיגּנּו עלינּו, וחמל חּוס אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּבאתי

ונזּכה ּבאמת, אלי להתקרב ּתפּלתם ידי עלֿ ׁשּנזּכה ּבעדינּו, ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּתפּלתם
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עֹולם ועד מעּתה ּתמיד ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות ּבאמת מרע ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלסּור

סלה .אמן ֵֶָָ

‡È
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡"È ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

‡p‡ּכּלֹו העֹולם ּכל ּבראת אׁשר הּכבֹוד, מל והּנֹורא, הּנכּבד הּׁשם »»ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא "ּכל ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,יתּבר ּכבֹוד ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָּבׁשביל

ׁשאזּכה הרּבים, ּברחמי ּתעזרני ּובכן עׂשיתיו". אף יצרּתיו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבראתיו

לבּטל ׁשאּוכל ּבעזרי ותהיה ידי, על ּכבֹוד ויתעּלה ויׁשּתּבח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּיתּגּדל

אׁשּגיח ולא ואפס, לאין ּכבֹודי ׁשּיהיה ּבכבֹודי, ּולמעט לגמרי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹעצמי

עסקי ּכל ויהיּו הּמקֹום, ּכבֹוד להרּבֹות רק ּכלל, עצמי ּכבֹוד ְְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָעל

.יתּבר הּגדֹול ּכבֹוד ּבׁשביל רק ּכּלם ּורצֹוני ּומחׁשבּתי ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַָָָָֻועׂשּיתי

È	¯ÊÚ˙Âׁשאזּכה הּגאוה, מּדת מעלי ּולסּלק לׁשּבר הרּבים ּברחמי ¿««¿≈ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּבאמת. לענוה ואזּכה ּבעֹולם ּגאּות ונדנּוד צד ׁשּום ּבלּבי יעלה ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ּדרכי להפיק ׁשאּוכל ּבאפן מאּת אמּתּיֹות וחכמה ׂשכל לי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹותּתן

ׁשּזאתהע ּכבֹוד, ּבׁשביל ׁשהיא מענוה ּפסּולה, מענוה ואּנצל נוה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

להיֹות וׁשלֹום, חס ּכּונתי, ּתהיה ׁשּלא הּגדלּות, ּתכלית היא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהענוה

הרּבים ּברחמי ּתזּכני רק זה, ידי על ּולהתיּקר להתּכּבד ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָענו

לאמּתֹו. ּבאמת הענוה לתכלית ׁשאזּכה האמּתּיים הּגדֹולים ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוחסדי

‡p‡וחסדי רחמי יעֹוררּו ּבאמת, הרחמן רּבים, רחמים מלא יי »»ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ואל ּבאמת. ׁשפלּותי להרּגיׁש ׁשאזּכה ּכמֹוני, איׁשים וחדל נבזה ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָעל

ּומחׁשבּתי ּדעּתי את לבלּבל וׁשלֹום, חס אֹותי, לדחֹות עוֹונֹותי ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָיגרמּו

עלי רחם וגבהּות. ּפנּיֹות ׁשל הּמחׁשבֹות ׁשהם ׁשטּות ׁשל ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמחׁשבֹות

ּכלל. ּבעֹולם וגבהּות ּגאּות צד מּׁשּום הרּבים ּברחמי והּצילני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלמענ

ּפגמּתי ּכי ,אלי להתקרב ּוכדאי ראּוי איני ּכי ידעּתי ּבאמת ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכי

רחמי על נׁשענּתי א אלהי, יי ידעּת אּתה ּכאׁשר מאד ְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּבכבֹוד

ּבהּצלתי. ותׁשּתּדל ּבעזרי ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרּבים,
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ÏÚוגאּות ּפנּיֹות צד ּבׁשּום ּדעּתי יתּבלּבל ׁשּלא אלהי, יי עזרני ּכן «ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

נבֹוכים, ּבדרכים לתעֹות ּתּניחני ולא הרּבים ּברחמי עלי ּותרחם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכלל,

מׁשּפטי ואת ,אל ּבחּקי אׁשר את ּברחמי ותעׂשה וׁשלֹום. ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחס

ּבׁשעה ׁשאפּלּו ותעזרני לאמּתֹו. ּבאמת הענוה ּבתכלית ּבאמת ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשמר

לעֹולם. ּכלל מעצמי אדע ׁשּלא טֹוב, לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּתזּכני

תשרי ותפּתח‡p‡כא ,מעׂשי על חמל רחמים, מלא האמת, רחמן יי, »»ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

האמּתּיים רחמי לעֹורר ואזּכה .לפני ׂשיחתי לפרׁש ׁשאּוכל ולּבי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי

ׁש לי ותעזר מעּתה, עלי ׁשּתרחם עצמיעלי, ּולטהר לקּדׁש אזּכה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

"העבר ׁשּבעֹולם. הּברית ּפגם מיני מּכל מעּתה ואּנצל הּברית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקדּׁשת

חּיני". ּבדרכי ׁשוא, מראֹות ְְְִִֵֵֵֶַַָָעיני

ÏÎÂ,לי ותסלח ּתמחל הּכל על קדׁש ּבברית עּתה עד ּׁשּפגמּתי מה ¿»ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ

ּׁשּפגמּתי מה הן העצּומים, וחסדי הרּבים ּברחמי וסֹולח ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמֹוחל

העין ּבראּית ּׁשּפגמּתי מה הן ּבמעׂשה, אֹו ּבדּבּור אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבמחׁשבה

ּבין ּבאנס ּבין ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין הריח, ּובחּוׁש האזן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּובׁשמיעת

ותסלח ּתמחל הּכל על הּברית ּבפגם ׁשּפגמּתי ּפגמים מיני וכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּברצֹון

הּוא". רב ּכי לעֹוני וסלחּת יי ׁשמ "למען לסלח. הּמרּבה חּנּון ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָֹלי,

קׁשרים מיני ּכל את ּותבּטל ותכניע ּותמּגר ּותׁשּבר עלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּותרחם

עֹונֹותי ידי על ונגּדלּו ׁשּנקׁשרּו אחרא ּדסטרא וׁשלׁשלת ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָועבֹותֹות

חס למׁשכני, ורֹוצים עת ּבכל עלי מתּגּברים הם אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּמרּבים,

ּבאמת עצמי ּולטהר לקּדׁש אֹותי מּניחים ואין לפגם, מּפגם ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוׁשלֹום,

לאיׁש ּכראּוי ּבאמת, הּברית מּקדּׁשת רחֹוק אני זה ּומחמת ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכראּוי,

ּבחרּת. ּבהם אׁשר ויעקב יצחק אברהם לזרע ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיׂשראלי

B	Ba¯ותפסק עלי, וחמל חּוס לבבי, את ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

עד אחרא, ּדסטרא והּׁשלׁשלת הּקׁשרים ּכל את ּותבּטל ּותׁשּבר ְְְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָותקרע

ּגמּור ּבבּטּול ּותבּטלם ּכלל. עלי להתּגּבר ּכח ׁשּום להם יהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא

העוֹונֹות ּכל רק ּכלל, ּבעֹולם ּורׁשימה זכר ׁשּום מהם יּׁשאר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
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ואם לזכּיֹות. לאיתהּפכּו עדין ּכי זֹו, לתׁשּובה עדין זכיתי לא אמנם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָֹֹֻ

ּבמּתנת לי ּתּתן כן ּפי על אף ּכלל, ּבאמת ּתׁשּובה לעׂשֹות ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהתחלּתי

ועמלי ּבעניי ותראה הּגדֹול, ּבחסּד עלי ּותרחם חסד, ונדבת ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחּנם

ורּוחי נפׁשי את ּומעּנים ׁשעה ּובכל עת ּבכל עלי אֹורבים הם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁשר

ׁשּבעֹולם, רדיפֹות מיני ּבכל אחרי ורֹודפים עּנּויים, מיני ּבכל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָונׁשמתי

נפׁשי את צֹודים והם החּיים, מארץ וׁשלֹום, חס לגרׁשני, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָורֹוצים

וׁשלֹום. חס ְְְַַָָלקחּתּה,

Ì‡Âהּבחירה ּבוּדאי ּכי מּכּלם. יֹותר אֹותי רֹודף ּבעצמי אני אמנם ¿ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ

הנני וׁשלֹום, חס לדרּכם, להּטֹות אֹותי להכריח יּוכל ּומי ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָחפׁשית,

אבל העוֹון, אדני אני ּבי החּיב. ּבעצמי אני ּבאמת ּכי ּומתוּדה ְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמֹודה

איזה לבּקׁש יֹודע ואיני מאד, ידינּו מטה ּכי אלהי יי אעׂשה ְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמה

ׁשהם רעים והרהּורים הּתאוֹות ּכל על ּולהתּגּבר מהם לנּוס מנֹוס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדר

הרּבים רחמי על אם ּכי ּתקוה ׁשּום לי ואין עת, ּבכל עלי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתּגּברים

ּתאוֹות מיני ּכל על להתּגּבר ּכח לי ותּתן לי ׁשּתעזר הּגדֹולים, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹוחסדי

ּומעל מעלי ּולסּלקם ּולׁשּברם ּולהׁשּפילם להכניעם רעים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהרהּורים

הרהּור צד ׁשּום ּומחׁשבּתי ּבדעּתי יכנס ׁשּלא עֹולם, ועד מעּתה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּגבּולי

ּבתכלית ּתמיד ּוטהֹורים קדֹוׁשים יהיּו ּומחׁשבּתי מחי רק ּכלל, ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֹּבעֹולם

וטהרה, לקדּׁשה ׁשאזּכה הרּבים, ּברחמי ותעזרני ּבׁשלמּות. ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּקדּׁשה

על קדּׁשה להֹוסיף ּפעם ּבכל ואזּכה לי, ּבּמּתר עצמי לקּדׁש ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻׁשאזּכה

על ׁשּיתיחד ׁשאזּכה עד ּבאמת, ּופריׁשּות לקדּׁשה ׁשאזּכה עד ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻקדּׁשה,

תּתאה. ויחּודא עּלאה יחּודא ְִִִִַָָָָָָָידי

‡p‡חס עֹולמי, את אאּבד ׁשּלא הרּבים ּברחמי עזרני יי, »»ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הל"ט מּפגם הרּבים ּברחמי ותּצילני הּפרנסה, טרּדת עלֿידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָוׁשלֹום,

רב את מטרידים ׁשהם מלּקּיֹות, ל"ט ׁשהם אחרא ּדסטרא ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמלאכֹות

ימיהם ּכל רצים הם אׁשר הּזה, העֹולם וטרדֹות ּביגיעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהעֹולם

לחם אֹוכלי והם מאד, ּגדֹולֹות וטרחֹות ּביגיעֹות ּפרנסתם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאחר

ּומאּומה האדמה, אל ׁשּובם עד לחם יאכלּו אּפם ּבזעת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבעּצבֹון.
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ימיהם, ּכל אֹותם מבלּבלת הּפרנסה טרּדת ּכי ּבעמלם, יׂשאּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא

ליֹום יעׂשּו מה ּתכליתם את לּבם אל ולׂשים מּלזּכר אֹותם ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּומֹונעת

ְָֻּפקּדה.

‡p‡ּכל ועל חברתנּו ּכל ועל עלי רחם רּבים, רחמים מלא יי, »»ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

נהיה ׁשּלא אֹותנּו ּותזּכה זה, מּכל אֹותנּו ותּציל יׂשראל, ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעּמ

איזה לעׂשֹות מכרחים ׁשאנּו ּבעת ואפּלּו הּפרנסה, ּבטרּדת ּכלל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻטרּודים

ׁשּיהיה הרּבים ּברחמי ּתעזרנּו ּפרנסה, ּבׁשביל ּומּתן מּׂשא אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעסק

ּובלי טרּדא ּבלי הּטֹוב, ּכרצֹונ ּובאמּונה ּבאמת ּובטהרה, ּבקדּׁשה ְְְְְְְֱֱֳִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻהּכל

ּכלל, ידינּו על ולא מאּת הּכל ּכי ונאמין ונדע ּכלל. הּדעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹּבלּבּול

מזּכ הּכל יהיה ּפרנסה ועסקי ּובמּתן ּבמּׂשא ועׂשּיתנּו עסקנּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻוכל

אֹורֹות ּבט"ל ויכללּו מלאכֹות הל"ט ּכל מאירים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָֻֻּומזּקק,

ּובטהרה, ּבקדּׁשה יהיּו מלאכֹות הל"ט וכל הּגדֹול. מּׁשמ ְְְְְְְֳִִִִִִַַַָָָָָָָֻהּנמׁשכים

ּברכה ותׁשלח ידינּו, מעׂשה את ּותבר הּמׁשּכן. מלאכת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבחינֹות

להם, ׁשּנצטר קדם ּפרנסתנּו ותזמין ועׂשּיתינּו. עסקנּו ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהצלחה

ּבהּת ּבצמצּום, ולא והּמלאה.ּברוח הרחבה יד מּתחת ּבאּסּור ולא ר ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּומעׂשה עלינּו, ּכֹוננה ידינּו ּומעׂשה עלינּו, אלהינּו יי נעם ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹ"ויהי

ּכֹוננהּו". ְֵֵָידינּו

e	¯ÊÚÂקבע ּתֹורתנּו ותהיה תמיד ּבחלקנּו ׂשמחים ׁשּנהיה יי ¿»¿≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּבאיזה לעסק ׁשּנצטר הּמעּוטה הּׁשעה ּבאֹותּה ואפּלּו עראי. ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּומלאכּתנּו

ּדבּוקים נהיה אז ּגם ּפרנסתנּו. הכרחיּות ּבׁשביל ּומּתן מּׂשא אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעסק

קּלה. רגע אפּלּו אֹות נׁשּכח ולא הּקדֹוׁשה, ּובתֹורת ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹּב

תשרי מעּתה‡p‡כב לי ועזר .מּלפני ּׁשּבּקׁשּתי מה לכל להּגיע זּכני יי. »»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

נגּד עצמי לבּטל ואזּכה הּברית, ּבקדּׁשת עצמי את לקּדׁש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֻׁשאזּכה

ּבעֹולם, ּופנּיֹות וגבהּות ּגאּות צד ׁשּום ודעּתי ּבלּבי יעלה ולא ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבאמת,

ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ּותזּכני ותעזרני לאמּתֹו. ּבאמת לענוה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָואזּכה

ּבּתֹורה, הּמאירים לדּבּורים ּותזּכני ידי, על הּגדֹול ּכבֹוד ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָויׁשּתּבח
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הּפחּותה מדרגתי וׁשפלּות מּפחיתּות לצאת הּתֹורה דּבּורי לי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָויאירּו

לכל ּפעם ּבכל הּתֹורה ּדּבּורי לי ׁשּיאירּו ואזּכה מאד. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּוׁשפלה

ּתׁשּובת לעׂשֹות ׁשאזּכה ּבאפן ּתׁשּובה, לעׂשֹות צרי ׁשאני ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמקֹומֹות

הּפגמים ּכל ועל הּמרּבים, ּופׁשעי ועוֹונֹותי חטאי ּכל על מּמׁש ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּמׁשקל

הּכל לתּקן ּותזּכני עּתה. עד מּנעּורי יתּבר הּגדֹול ּבכבֹוד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשּפגמּתי

לבֹוא ׁשאזּכה עד לדרּגא, מּדרגא לעלֹות ּפעם ּבכל ותעזרני ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבחּיי,

וקּבלה, הלכה ּולהּׂשיג ּולהבין לידע ּותזּכני לעמקּה, הּתֹורה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָלתבּונֹות

ּדרזין. ורזין ְְִִִָָָרזין

ÈÈעד אּלה, מּכל ּכעת רחֹוק אני ּכּמה מאד יֹודעת נפׁשי אלהים, ¿»ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מסו נבזהאׁשר יּוכל אי ּכי אּלה. ּכל על לבּקׁש ּפני, על הּבּוׁשה ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

נׁשענּתי, הּגדֹולים רחמי על א ּכאּלה. ּגדֹולֹות לבּקׁש ּכמֹוני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָונמאס

ּדבר ואין לּכל טֹוב אּתה ּכי יתדֹותי, ּתמכּתי וטּוב ענותנּות ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹועל

ּובכל עת ּבכל חקר אין עד ונפלאֹות ּגדֹולֹות עֹוׂשה ואּתה מּמּך, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנמנע

ּתעׂשה. מה ל יאמר ּומי ְֲִֶַַַָָֹׁשעה,

ÏÚלהּגיע לזּכֹות הרּבים, ּברחמי ׁשּתחּנני עד ּתלּויֹות ל עיני ּכן «ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

אימתי, עכׁשו לא ואם מהרה, קל חיׁש ,מּלפני ּׁשּבּקׁשּתי מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלכל

ׁשאזּכה ,ּברחמי מעּתה עזרני וריק. ּבהבל ׁשנֹותי ּכּליתי ּכבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכי

ׁשאזּכה עד ּבאמת, וטהרה קדּׁשה עלי להמׁשי מהּיֹום ְְְְְְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻלהתעֹורר

למען עׂשה ,ׁשמ למען עׂשה .מּלפני ּׁשּבּקׁשּתי מה לכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלהּגיע

ּוכבֹוד ׁשמ ּכי ,ּתֹורת למען עׂשה ,קדּׁשת למען עׂשה ,ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכבֹוד

ׁשּכתּוב: ּכמֹו לאחר, ּכבֹוד ּתּתן ׁשּלא הבטחּתנּו ּוכבר נקרא, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעלינּו

עזרנּו לּפסילים". ּותהּלתי אּתן לא לאחר ּוכבֹודי ׁשמי הּוא יי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ"אני

ארץ ּתאיר הארץ, ּכל יּמלא ּוכבֹוד ידינּו, על ּכבֹוד ׁשּיתּגּדל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיי

יי ּברּו ּבמעׂשיו. יי יׂשמח לעֹולם יי כבֹוד "יהי .ְְְְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָמּכבֹוד

לעֹולם, ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו, נפלאֹות עֹוׂשה יׂשראל אלהי ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאלהים

ואמן" אמן הארץ ּכל את כבֹודֹו .ויּמלא ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָ
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‰naאׁשר חסדיו, ורב ּברחמיו ּגמלנּו אׁשר ּכל ּכעל יי, נקּדם «∆ְְְְְְֲֲֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

אׁשר אלהינּו, יי ועּתה ּבתֹוכנּו. נטע עֹולם וחּיי אמת ּתֹורת לנּו ְְְְֱֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן

ׁשחמלּת ּוכׁשם עלינּו, מעי יהמּו עלינּו, עֹולם ועד מעֹולם ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחסדי

ּגנּוזה, חמּדה הּקדֹוׁשה, ּתֹורת הרּבים ּברחמי לנּו ונתּת ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעלינּו,

הּגדֹולים, ּבחסדי ּותחּננּו הרּבים, ּברחמי ּתזּכנּו ּכן יֹום, יֹום ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשעׁשּוע

לׁשמּה הּקדֹוׁשה ּבתֹורת ולעסק ללמד ּכּלנּו ׁשּנזּכה ּבעזרנּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻותהיה

יי ּבתֹורת אם ּכי לגמרי, הּזה העֹולם מהבלי ּפנינּו ונהפ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתמיד,

ּבקדּׁשה יהיה לּמּודנּו וכל ולילה. יֹומם נהּגה ּובתֹורת חפצנּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּתהיה

ּבאמת, והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמ ּבׁשביל רק ּתהיה ּכּונתנּו וכל ְְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּובטהרה,

ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד ונזּכה ּבלּמּודנּו. לפני רּוח נחת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹלעׂשֹות

הּתֹורה אֹור לנּו ׁשּיאיר ותעזרנּו ּבאהבה, ּתֹורת ּדברי ּכל את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּולקּים

לאֹורה, מאפלה להֹוציאנּו ּבּה, ולהגֹות ללמֹוד ׁשּנזּכה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקדֹוׁשה

זכרֹונם רּבֹותינּו, ׁשאמרּו ּכמֹו ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלהחזירנּו

לּמּוטב'. מחזיר ׁשּבּה 'הּמאֹור ְֲִִֶַַַָָָָָלברכה:

‡p‡סם הּקדֹוׁשה הּתֹורה מּלּמּוד אצלנּו נעׂשה ׁשּיהיה עזרנּו יי, »»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לחזר לּמּודנּו ידי על ׁשּנזּכה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹחּיים,

וכח ּוזכּות ּגדֹול, ּבחׁש ׁשעברּו ימינּו לחּדׁש נעּורנּו, ּכּנׁשר ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּולחּדׁש

ועוֹונֹות חטאים מיני מּכל מעּתה להּצילנּו עלינּו, יגן הּקדֹוׁשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּתֹורה

ּבעת ּובין ּבּה ׁשּנעסק ּבעת ּבין ׁשּבעֹולם, ּפגמים מיני ּומּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּופׁשעים

הּתֹורה וכח זכּות עלינּו יגן ּתמיד ּבּה, לעסק ׁשּלא מכרחים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻׁשאנּו

ׁשהֹודעּת ּכמֹו ׁשּבעֹולם. ּופגמים חטאים מיני מּכל להּצילנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה

ּבין ּומצלה מגינה 'אֹוריתא ׁשאמרּו: הּקדֹוׁשים, חכמי ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלנּו

ע ׁשּימׁש ונזּכה ּבּה'. עסיק דלא ּבעּדנא ּובין ּבּה ּדעסיק לינּוּבעּדנא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֻ

לקּדׁש מעּתה ׁשּנזּכה הּקדֹוׁשה, הּתֹורה לּמּוד ידי על וטהרה ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻקדּׁשה

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּגדֹולה ּבקדּׁשה עצמנּו ְְְְְְִִֵֵַַַָָֻּולטהר



תפילות ראשוןÈ·ליקוטי חלק תשרי ËÚכג

תשרי יׂשראל‡p‡כג ּבית עּמ ּכל ועל עלי חמל רחמים, מלא רחמן יי, »»ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ

יד אזלת "ּכי ּוראה ,וסֹומ עֹוזר ּבאין מאד ירדנּו אׁשר הּזאת, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּבעת

להחיֹות נפׁש ּומׁשיבת חּיּות ׁשּום לנּו ואין ועזּוב", עצּור ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָואפס

הּקדֹוׁשה ּתֹורת לּמּוד ידי על אם ּכי מאד, האמללֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻנפׁשֹותינּו

לנּו הבטחּת ּכאׁשר נפׁש. ּומׁשיבת עינים הּמאירת והּתמימה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּטהֹורה

ההסּתרה ּבתקף האּלה, הּימים ּבאחרית ּגם אׁשר הּקדֹוׁשה, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבתֹורת

ּכמֹו זרענּו. ּומּפי מּפינּו הּתֹורה תּׁשכח לא אז ּגם הסּתרה, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּבתֹו

הּזאת הּׁשירה וענתה וכּו' מהם ּפני אסּתיר הסּתר "ואנכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּכתּוב:

הרּבים ּבעוֹונֹותינּו עּתה והּנה זרעֹו". מּפי תּׁשכח לא ּכי לעד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹלפניו

מאד מאד מּמּנּו נסּתרּת ּכי אסּתיר" הסּתר "ואנכי ּבנּו: נתקּים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹּכבר

ידעּת אּתה ּכאׁשר הסּתרֹות, ּורבבֹות ּבאלפים הסּתרה ׁשּבתֹו ְְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבהסּתרה

ּתֹוסיף ואל עלינּו העצּומים וחסדי רחמי יעֹוררּו ּובכן אלהינּו. ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיי

לנּו וקּים ּבנּו, ּפני והאר וחּננּו, אלינּו ּפנה מּמּנּו, עֹוד ּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהסּתיר

לעד לפניו הּזאת הּׁשירה "וענתה לנּו: ׁשהבטחּת הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹהבטחת

זרעֹו". מּפי תּׁשכח לא ְִִִִַַָֹּכי

e	¯ÊÚÂהּקדֹוׁשה ּבתֹורת ּולהתמיד ולהגֹות ללמֹוד ׁשּנזּכה ,ּברחמי ¿»¿≈ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ

א ּובטהרה, ּבקדּׁשה ולילה ולאיֹומם צאצאינּו, וצאצאי וצאצאינּו נחנּו ְְְְְְְֱֱֱֲֳִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

"ואני ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים לעֹולם. זרענּו ּומּפי מּפינּו הּתֹורה ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻתּׁשכח

ׂשמּתי אׁשר ּודברי עלי אׁשר רּוחי יי, אמר אֹותם ּבריתי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹזאת

מעּתה יי אמר ,זרע זרע ּומּפי זרע ּומּפי מּפי ימּוׁשּו לא ,ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבפי

עֹולם". ְַָועד

‰kÊ	Âולחזר ּבאמת, אלי לׁשּוב הּקדֹוׁשה הּתֹורה לּמּוד ידי על ¿ƒ¿∆ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמרּבים. ּופׁשעינּו ועוֹונֹותינּו חטאינּו ּכל על לפני ׁשלמה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּבתׁשּובה

עלינּו, רחמי ּותעֹורר ּבאהבה, ּתֹורת ּדברי ּכל את לקּים מעּתה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָונזּכה

הּקדֹוׁשה ּתֹורת ּגדֹולה ּבקדּׁשה ׁשּנלמד ּותזּכנּו ,קדּׁשת עלינּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻותׁשּפיע

רּוחנּו לקּׁשר הּלּמּוד ּבעת ׁשּנזּכה עד ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה

עד אֹותּה. לֹומדים ׁשאנּו וההלכה הּתֹורה זאת ׁשחּדׁש הּצּדיק רּוח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעם
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ויהיה הּצּדיק, ּברּוח רּוחנּו לאדּבקא ּדקדּׁשה נׁשיקין לבחינת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנזּכה

הּתֹורה ׁשחּדׁש והּתּנא הּצּדיק עם עצמנּו מנּׁשקין אנּו ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּדֹומה

זאת ׁשחּדׁש והּתּנא להּצּדיק רּוח לנחת לּמּודנּו ׁשּיהיה ונזּכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהּזאת.

להּתּנא ּגדֹול ּתענּוג ונגרם אֹותּה, לֹומדים ׁשאנּו וההלכה ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹהּתֹורה

ּבקדּׁשה לּמּודנּו ידי על ּבּקבר ּדֹובבֹות ׂשפתֹותיו ׁשּיהיּו הּזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻוהּצּדיק

להעלֹות מעפרא ׁשכינּתא לאקמא ונזּכה הּקדֹוׁשים, ּדבריו את ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּגדֹולה

ּגדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה לּמּודנּו ידי על מהּגלּות ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהּׁשכינה

‡p‡אֹותי והּצל האמללה, נפׁשֹותינּו על חמל רחמים, מלא יי »»ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻ

מּדר הּתֹועים מן ותבּדילנּו יׂשראל. ּבית עּמ ּכל ואת זרעי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָואת

חס אצלנּו, נעׂשה יהיה ׁשּלא הרּבים ּברחמי אֹותנּו ותּציל ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהאמת,

ּבלּבנּו, נכנס יהיה ׁשּלא וׁשלֹום, חס מות, סם הּתֹורה מּלּמּוד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשלֹום,

וׁשלֹום, ולאחס לּמּודנּו. ידי על אמת צּדיקי על התנּגדּות צד ׁשּום ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ּבּתֹורה לּמּודנּו ּבעת ּובפרט וׁשלֹום, חס ּולקנטר, להתיהר לּמּודנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיהיה

ּופֹוסקים. ותֹוספֹות ּבּגמרא ּפה ְְְְִֶֶַַָָָׁשּבעל

‡p‡ּבלּבנּו יכנס ׁשּלא הרּבים ּברחמי אֹותנּו ּותמּלט ּתּציל יי, »»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

צד ׁשּום ּבלּבנּו יכנס ולא ּכלל ּבעֹולם וגבהּות ּגאּות צד ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹׁשּום

צּדיקי על וקׁשיֹות הרהּורים ׁשּום ּבלּבנּו יהיה ולא ּכלל. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָֹֻערמימּיּות

חס מּפינּו, עתק יצא ׁשּלא ׁשּכן וכל ׁשּכן ּומּכל האמּתּיים. ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּדֹור

אּדרּבא, רק חלילה, ּכבֹודם, ּכנגד ּדּבּור ׁשּום עליהם לדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשלֹום,

לצּדיקי ּולהתקרב להתקּׁשר לּמּודינּו ידי על הרּבים ּברחמי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָּתזּכנּו

ּולהתאּבק אליהם, ּולהתּבּטל ּבם, ּולהאמין אצלם נכנע להיֹות ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמת,

הּצּדיקי ׁשל הּקדֹוׁשים ּדבריהם את ּבּצמא ולׁשּתֹות רגליהם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבעפר

מעּתה יׂשראל ּבית עּמ וכל זרעי וזרע וזרעי אני חּיי, ימי ּכל ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאמת

עֹולם. ְַָועד

e	kÊ˙e,מאד ּבּמעלה הּגדֹולים אמת לצּדיקי ּולהתקרב להתקּׁשר ¿«≈ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

רעים והּצרּופים הּדּבּורים ּכל ולהפ להעלֹות ּכח להם יׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאׁשר
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מהּדּבּורים ולעׂשֹות הּקדּׁשה, אל להפכם אמת הּצּדיקי על ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻׁשּמדּברים

רעים הּדּבּורים אּלּו נׁשּתלׁשלּו מּׁשם אׁשר הלכֹות, צרּופי ׁשּלהם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָרעים

להם ונעׂשה חּיים אלהים ּדברי הפכּו אׁשר האמת, אל הּמתנּגדים ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה לּמּודם ידי על ובּוז ּבגאוה עתק הּצּדיק על לדּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּפה

‰kÊ˙eלהתקּדׁש אמת הּצּדיקי ּכח ידי על הרּבים ּברחמי אֹותנּו ¿«∆ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לברר ׁשּנדע זה, לדעת לבֹוא אנחנּו גם ׁשּנזּכה עד ּבאמת, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּולהּטהר

ּולהעלֹותם לבררם הּקדּׁשה אל רעים הּצרּופים ּכל ולהפ ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻּולהעלֹות

להעלֹות ונזּכה קדֹוׁשֹות. הלכֹות צרּופי מהם לעׂשֹות ׁשּבקדּׁשה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלׁשרׁשם

ּבבחינת ורעּות, ואחוה ּבאהבה ּדֹודּה עם ּולחּברּה מהּגלּות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּׁשכינה

מּפיהם. ּבלעם ּולהֹוציא וזּוּוג, ונּׁשּוק ְְְְִִִִִִִֶָחּבּוק

ÚÈ	Î˙Âּבלּבם ותּתן האמת, על החֹולקים ּכל את ּותבּטל ּותׁשּבר ¿«¿ƒ«ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּובלב ּבאמת אלי ּכּלם ויׁשּובּו האמת, להם ׁשּיתּגּלה ואמּונה, ְְְֱֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאמת

"אמת ׁשּכתּוב: מקרא ּותקּים ּבעֹולם. האמת את ּותפרסם ּותגּלה ְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשלם.

יׂשראל עּמ ּכל ּבין ׁשלֹום ותׂשים נׁשקף". מּׁשמים וצדק ּתצמח ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמארץ

ְָלעֹולם.

È	kÊÂואינם הּנעלבים מן להיֹות ועזרני תמיד, ּבׂשמחה אֹות לעבד ¿«≈ƒְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּוׂשמחים מאהבה עֹוׂשים מׁשיבים, ואינם חרּפתם ׁשֹומעים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָעֹולבים,

ּתֹורת ללמד ּכּלנּו ונזּכה ודעת. ּבינה חכמה מאּת וחּננּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּביּסּורים,

ּברכֹות רב עלינּו ותׁשּפיע ּבאמת, אלי ונׁשּוב ּתמיד, לׁשמּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשה

אנחנּו חּיינּו, ימי ּכל ּבאמת רצֹונ לעׂשֹות ונזּכה הּברכֹות. ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּמקֹור

סלה. אמן עֹולם ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ וכל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוזרענּו

‚Èתשרי כד

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‚"È ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
·LBÈּכעיני ּתלּויֹות ּב עּמ עיני הּתחּתֹונים, ּומׁשּגיח הּמרֹומים ≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַ

ׁשֹוכן מּול ּכּפם ּופֹורׂשים לפני מׁשּתּטחים אדֹונים, יד אל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָעבדים

מ עליהם ׁשּתׁשּפיע ּבאימהמעֹונים, לעׂשֹות כּלם ׁשּיזּכּו קדּׁשת ּמעֹון ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
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לארץ להׁשיבם הּׁשלמה ּבהׁשּגחת עליהם ותׁשּגיח קֹונם, רצֹון ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּוביראה

ּכּיֹונים. ארּבֹותיהם אל ְֲִֵֶֶַַָֻהּקדֹוׁשה

B	Ba¯לׁשועת אזן הּנֹוטה רננים, ּומקׁשיב חּנּונים מאזין עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

ּכח ּבנּו אין ּכי לבבינּו את ידעּת אּתה ּכּלא, ּדעלמא מרא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹאביֹונים,

מסּפר אין עד רעֹות עלי אפפּו ּכי ּבאמת, ּכראּוי לפני ּתפּלתנּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלסּדר

עזבני. ולּבי ראׁשי מּׂשערֹות עצמּו לראֹות, יכלּתי ולא עוֹונֹותי ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִַַָָָָֹֹֹהּׂשיגּוני

אבּקׁש ּומהיכן אפעל ּומה אעׂשה מה רחמים, מלא אלהי יי ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועּתה

מּמ התרחקּותי ּגדל ידעּתי ּגם ידעּתי אנכי ּכי לי, ייטב אׁשר ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹמנֹוח

מּדי הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי מעׂשי את הרעֹותי ּכי הרחּוק, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּבתכלית

ראׁש ועד רגל מּכף ּופגמים חטאים מלא ואני וחטֹוא. הׁשּכם יֹום ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיֹום

הּקדׁש אל החל מן לצאת עדין זכיתי ׁשּלא ּדי ולא מתם. ּבי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹאין

על חטא והֹוספּתי נפׁשי על חסּתי לא ּגם אף הּׂשערה, ּכחּוט ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָֹאפּלּו

אפׁשר אי אׁשר עד ּפגמים, על ּפגמים חטאים, על חטאים ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּפׁשע,

חטאים רבבֹות ורּבי אלפים מאלפי אחד חלק ּכלל ּולפרט ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָלבאר

הרעים, מעׂשי ידי על ׁשּגרמּתי מאד ונֹוראים ּגדֹולים ּופגמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועוֹונֹות

אדּבר. מה אמר מה אדּבר מה אמר ֲֲֵֵַַַַָָָָֹֹמה

ÈÈצרּופי ּבתֹו ּכלל להכניס אפׁשר אי ּכי ידעּת אּתה אלהים, ¿»ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ו הּפגמים רּבּוי את ודּבּורים ּפגמנּואֹותּיֹות ּכי ׁשּלנּו, הּקלקּולים ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּבערּכנּו ׁשהם הּטֹובים מעׂשים ּדמעט מעט ואפּלּו מאד, מאד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹוקלקלנּו

ּפגּום יּוכל ואי מאד. ּפגּומים ּכן ּגם הם טֹובים, מעׂשים ּבׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹֻמכּנים

ּומנֹוס והּצלה ּותרּופה עזר לבּקׁש ּכזה, מערּבב ּכזה, מלכל ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻּכזה,

החּיים. ּבאֹור להתּדּבק ׁשחת מּני נפׁשֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַלמּלט

Ì‡Âמן קׁשה זֹו מיי, ותֹוחלּתי ּתקותי אבדה וׁשלֹום, חס אמר, ¿ƒְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹ

הּקדֹוׁשים וצּדיקי נביאי ידי על הזהרּתנּו ּכבר ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהראׁשֹונֹות,

א לעֹולם. יתּבר מהּׁשם עצמֹו ליאׁש לאדם אסּור ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהאמּתּיים,

רפּואה והקּדמּת אחריתנּו, להיטיב מרחֹוק חׁשבּת הרּבים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּברחמי
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אׁשר הּקדֹוׁשים האמּתּיים צּדיקי הרּבים ּברחמי לנּו וׁשלחּת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלמּכתנּו,

מעׂשיהם ידי על ּכי לנּו. ּולמנֹוס למׁשען היּו הם אׁשר הּמה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ

ּולהרים להעלֹות ּכח להם נתּת אׁשר זכּו והּנֹוראים העצּומים ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּטֹובים

להחזירם ּבאמת, אליהם להתקרב זכּו אׁשר יׂשראל, ּבית ּכל ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת

ּולהגּביּה להרים יכֹולים היּו הּגדֹולים ּובכחם .לפני ׁשלמה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבתׁשּובה

המפּזרת נפׁשי ּפּזּור ּגם ּולקּבץ לקחת מאד, האמללה נפׁשי את ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻֻּגם

ּגדֹול ּבמרירּות הּמרה והּצמאה, והרעבה העיפה מאד ּגדֹול ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹּבפּזּור

ּבני נפׁשֹות ּכללּיּות ּבתֹו נפׁשי את ּגם ּולהעלֹות ּולקּבץ לכּנס ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָֹמאד,

יחד. עּמהם לטֹובה נפׁשי את לחּדׁש עּבּור, ּבבחינת הּקדֹוׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָיׂשראל

צּדיקים ראתה עין אׁשרי ּפיה". קפצה ועלתה ּתקוה לּדל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ"וּתהי

אׁשר הּנפׁשֹות אׁשרי מּזה. ויֹותר הּזה הּכח ּכל להם היה אׁשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמּתּיים

אמת. צּדיקי ידי על לטֹובה ונתחּדׁשים ונכללים עֹולים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָהיּו

‰zÚÂותחֹוס ׁשּתחמל אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי הּנה ¿«»ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ותֹו ותֹורני מאד, האמללה נפׁשי ּלעׂשֹותעל מה ותחּבּולה עצה דיעני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻ

אמת הּצּדיקי ּכי ההר. ּבראׁש ּכּתרן נׁשארנּו אׁשר הּזאת ּבעת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹעכׁשו

ואנׁשי לב, על ׂשם איׁש ואין אבד "הּצּדיק הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָנסּתּלקּו

אּתה ועּתה הּצּדיק". נאסף הרעה מּפני ּכי מבין, ּבאין נאספים ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָחסד

בענינּו נא ראה ּבאמת, החֹומל החסד, אב הרחמן, אב ׁשּבּׁשמים, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאבי

עת "והיתה עכׁשו: ּבנּו ונתקּים אנחנּו, גדֹולה ּבצרה ּכי הּזאת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹּבעת

לא אׁשר מּכה אֹותנּו הּכית ּכי נהיתה", לא ּכמֹוהּו אׁשר ליעקב ְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹצרה

יּׂשא ּכאׁשר אֹותנּו נֹוׂשאים היּו אׁשר הּצּדיקים מיתת זֹו ּבּתֹורה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכתּובה

ּבכל ּתמיד מסּתּכלים והיּו נפׁשֹותינּו, על חסים והיּו הּיֹונק, את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאֹומן

ימינּו ּכּנׁשר לחּדׁש לטֹובה. נפׁשֹותינּו לחּדׁש נפׁשֹותינּו, ּתּקּון על ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעת

לנּו. עזר נבּקׁש מאין ננּוס, להיכן נפנה, להיכן ועּתה .ּבחׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעברּו

B	Ba¯,לבבינּו וצרֹות מכאֹובינּו רּבּו ּכי ּבענינּו הּביטה עֹולם, ׁשל ƒְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

נע הֹול ּבעניי אנכי והּנה ההרגה צאן את רעה ּכּלא, ּדעלמא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹֹמרא

ּבלי ים ּבלב ּתֹועה ּכּספינה ּדעת, ּבלא ּכגלם נׁשמה, ּבלא ּכּגּוף ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹונד
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רגע. ּובכל עת ּבכל מאד מאד וסֹוער הֹול סערה והרּוח ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹמנהיג.

הּתׁשּובה ודרכי המרּבים, עוֹונֹותי מחמת יכֹול איני אלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻלהתקרב

וכח וׂשכל ּדעת לבּקׁש אי ותחּבּולה עצה יֹודע ואיני מּמּני, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנעלמּו

להׁש לכֹופֹו ּולׁשּברֹו להכניעֹו הרע, יצרי על להתּגּבר ּתעּבדּוגבּורה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

מּקדּׁשת מאד מאד ּתעיתי ּכי ּבאמת, אלי לבבי להּטֹות ,ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻל

ׁשכחּתי". לא מצֹותי ּכי עבּד ּבּקׁש אבד ּכׂשה "ּתעיתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאמּתּיּות.

ÈÈלדּבר ּומרּבה מֹוסיף ּׁשאני מה ּכל ּכי ידעּת אּתה אלהי, ¿»ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

לסּפר ׂשיחתי לפרׁש ּכלל התחלּתי לא עדין ,לפני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּולהתוּדֹות

להכניס אפׁשר אי הּמרּבים ּופגמי מּמ התרחקּותי ּכי ,מּמ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַַַַָָֻהתרחקּותי

ּכלל יֹודע איני ּבעצמי אני וגם אֹותּיֹות וצרּופי ּדּבּורים ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָּכלל

ּכמֹו המרּבים, ּופגמי מּמ התרחקּותי רֹואה אני רק ּבעֹולם, אני ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהיכן

עדין עלי עבר לא הּזה הּיֹום עד מּנעּורי ּכי מאד, מרחֹוק ׁשּמּביט ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹמי

ּפגמים. ּבלי ׁשלם ׁשּיהיה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָיֹום

תשרי ליÌ‚Âכה עֹוזר ואּתה עלי, הרּבים וחסדי רחמי ּגֹוברים אׁשר ּבעת ¿«ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

להתּגּבר זֹוכה איני ,ּבעבֹודת לכנֹוס ּולהתחיל ,אלי להתעֹורר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמעט

ועד. לעֹולם רב זמן אצלי הּקדׁש ּדר ׁשּימׁש ,ּבעבֹודת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּולהתחּזק

ולא נפׁשי על חסּתי לא ּברחמי לי ׁשעזרּת ּופעם ּפעם ּבכל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּכי

ׁשהּמל "עד ּבׁשלמּות, אחד יֹום אפּלּו ּבטֹובתי לעמד ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהׁשּתּדלּתי

ּתמיד עלינּו ּגֹוברים רחמי ואףֿעלּֿפיֿכן ריחֹו". נתן נרּדי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמסּבֹו

הרעֹות. ּגמלנּו ואנחנּו הּטֹובֹות ּגמלּתנּו אּתה עת. ּבכל לנּו עֹוזר ְְְְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָָָואּתה

לנּו ׁשּתּתן צריכים אנּו הּזאת ּבעת וחליׁשּותנּו ועמלנּו ּדחקנּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּובעצם

על "יחס ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל עלינּו ׁשּיׁשּגיח אמּתי, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמנהיג

אֹותנּו ויעלה ּבידינּו, יאחז אׁשר יֹוׁשיע", אביֹונים ונפׁשֹות ואביֹון ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדל

ואת ּבּה נל אׁשר הּדר את לנּו ויֹורה לאֹורה, מאפלה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָויֹוציאנּו

עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עּתה ועּתה נעׂשה. אׁשר ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמעׂשה

אלה רחמים, מלא ּכּלא, דעלמא ּבאמת.מרא יׂשראל אֹוהב יׂשראל, י ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּכי ּבּצהרים", ּתרּביץ איכה תרעה, איכה נפׁשי ׁשאהבה לי ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"הּגידה
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יחמֹול מי "ּכי ׁשּכתּוב: מקרא הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּבנּו עּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנתקּים

."ל לׁשלֹום לׁשאֹול יסּור ּומי ל ינּוד ּומי ירּוׁשלים ְְְִִִִִַַָָָָָָָעלי

B	Ba¯עכׁשו ּגם ּובוּדאי יתֹום, ּדֹור אין ּכי הבטחּתנּו ּכבר עֹולם, ׁשל ƒְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּכח זה להם יׁש אׁשר ּבעֹולם, אמּתּיים צּדיקים נמצאים הּזה ְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּדֹור

לנּו ּולהמׁשי ּולהֹוריד לטֹובה אֹותנּו לחּדׁש נפׁשֹותינּו את ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלקּבץ

מּלפני רצֹון יהי ּובכן .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה להחזירנּו ּתֹורה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּדּוׁשי

ּפני ּתסּתר ואל רחמים עלינּו ׁשּתּמלא אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיי

את לנּו ּולהראֹות לנּו לגּלֹות הּגדֹולים ּבחסדי אֹותנּו ּותזּכה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו,

לנּו אין ּכי אליהם, להתקרב אֹותנּו ּותזּכה הּזה, ׁשּבּדֹור אמת ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּצּדיקי

האמּתּיים צּדיקי ועל ׁשּבּׁשמים, אבינּו עלי אם ּכי להּׁשען מי ְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל

ּברחמים. יׂשראל לעּמ וסֹומ עֹוזר אּתה ידם על ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאׁשר

‡p‡ּתאוֹותינּו על להתּגּבר ׁשּנזּכה הּגדֹולים ּבחסדי זּכנּו יי, »»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ממֹון ּתאות את ּולׁשּבר לבּטל ׁשּנזּכה ותעזרנּו הרעֹות, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּומחׁשבֹותינּו

אץ אהיה ולא יי, לי נתּת אׁשר ּבחלקי ׂשמח ואהיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאּתנּו.

ואפּלּו מהבל. הֹון להרּבֹות מֹותרֹות אחר ארּדף ולא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלהעׁשיר

ּבׁשביל ּומּתן מּׂשא אֹו עסק ּבאיזה לעסֹוק מכרח ּׁשאני מה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻההכרחּיּות

העס ׁשּיהיה הרּבים ּברחמי ּתזּכני לׁשמּפרנסה ּובטהרה ּבקדּׁשה ק ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

קבע ּתֹורתי ותהיה ּבאמּונה ּומּתן מּׂשא לעׂשֹות ּותזּכני ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּגדֹול.

ּומּתן ּבהּמּׂשא ּכלל ּומחׁשבּתי ּדעּתי את אטריד ולא עראי. ְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָֹּומלאכּתי

מחׁשבּתי ׁשּתהיה ,ּברחמי אזּכה ּומּתן הּמּׂשא עׂשּית ּבעת ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָואפּלּו

עסקי ּבכל ונעלמת המלּבׁשת הּקדֹוׁשה ּובתֹורת ּב ּודבּוקה ְְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻקׁשּורה

ׁשּבעֹולם. ועסקים ּומלאכֹות ּומּתן ְֲִֶַַַָָָָָָמּׂשא

È	kÊÂּביי ּבֹוטח ואהיה ּבׁשלמּות, ּבאמת הּבּטחֹון מּדת לי ׁשּיהיה ¿«≈ƒְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

לי ׁשּתּתן ּתכלּכלני ואּתה עלי יהבי ּכל את להׁשלי ואזּכה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּתמיד,

אי לידע ׁשאזּכה ּומּתן, הּמּׂשא עניני ּבכל ּפעם ּבכל טֹובה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעצה

ּבאפן ולמּכֹור, לקנֹות ּומתי מה לדעת ּומּתן, ּבהּמּׂשא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹלהתנהג
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ּבלי קּלה ּבסּבה ּברוח ּפרנסתי לי ותזמין ידי. מעׂשי את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּתצליח

ּבתֹורת ולעסק רצֹונ לעׂשֹות אּוכל למען ּכלל, ּובלּבּול טרּדא ְְְְְְְְְֲֲִִַַַַַָָָֹׁשּום

ּתמיד. ְֲִַָָּובעבֹודת

‡p‡ּבית ּכל נפׁשֹות ועל האמללה נפׁשי על וחמל חּוס יי, »»ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹֻ

ידי על עֹולמם את האֹובדים הּתֹועים מן ותבּדילנּו ,עּמ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל

לחם ואֹוכלי ּפרנסתם ּבעסקי ימיהם ּכל הּטרּודים ממֹון, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתאוֹות

לא ּומאּומה האדמה, אל ׁשּובם עד לחם יאכלּו אּפם ּבזעת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבעּצבֹון.

מהם. והּצילנּו עלינּו רחם רחמים מלא ּבעמלם. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשאּו

ÌÁ¯ּבית עּמ ּכל ואת חברתנּו ּכל ואת אֹותי הּצל, הּצל רחם, «≈ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מאד ונתּפּׁשטה נתגּברה הרעה הּתאוה זאת אׁשר ממֹון, מּתאות ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹיׂשראל

עצמנּו על להסּתּכל ּכלל לנּו אפׁשר ׁשאי עד הּללּו, ּבּדֹורֹות עכׁשו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹמאד

ּבהא ּבסֹופנּו, יהא מה היטב לחׁשב ּדעּתנּו, קדםליּׁשב ניעֹול אנּפין י ְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ

ּפרנסֹותינּו, עסקי על עת ּבכל ּומחׁשבֹותינּו ּדעּתנּו טרּדת מחמת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָמלּכא,

מאד. מאד אֹותנּו מבלּבלין ההכרחּיֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹואפּלּו

ÈÈהּזאת הרעה מּתאוה אֹותנּו והּצל ּברחמי עלינּו חּוסה אלהים, ¿»ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ותהיה להיטיב ּומרּבה חסד רב הרּבים ּברחמי וזּכנּו ממֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשל

ּכּונֹות עּקר וכל מהּגנים לענּיים הרּבה צדקה לּתן ׁשּנזּכה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבעזרנּו,

יֹותר צדקה לּתן ונזּכה הּצדקה. ּבׁשביל רק יהיה ּומּתן ּבהּמּׂשא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעסקנּו

ותעזרנּו ּבהם. לזּכֹות מהּגנים ענּיים ּברחמי לנּו ותזמין ּכחנּו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמּכפי

ּובטּוב ּבׂשמחה הּׁשלמּות, ּבתכלית ּבאמת ּכראּוי צדקה מצות ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלקּים

העני יתּבּיׁש ׁשּלא ּבאפן צדקה לּתן ּותזּכנּו יפֹות. ּפנים ּובסבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלבב

ּדעּתם ּולהרחיב לפּיסם ּומרּודים ענּיים לב על לדּבר ואזּכה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבקּבלתֹו,

לּבם. את ְִֵֶַַָּולׂשּמח

‰·ÈL‰"ׁשּיתנּדב ׁשאזּכה תסמכני". נדיבה ורּוח יׁשע ׂשׂשֹון ּלי »ƒ»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

לענּיים מּׁשּלי לפּזר הן ּכחי, ּבכל הגּונים לענּיים לעזר ּתמיד ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלּבי

אּתה אׁשר יי מּברּכת ידים ּבׁשּתי להם ולּתן להם להעניק ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהגּונים
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עבּורם ּולסּבב ליל ּכחי ּבכל עבּורם להׁשּתּדל הן עת, ּבכל לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָֹנֹותן

למּלאת ּולסעדם. לתמכם יׂשראל ּבני אחינּו לב נדבת יד על ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּולקּבץ

הן מזֹונֹות הן להם, יחסר אׁשר מחסֹורם ּדי הגּונים ענּיים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָידי

צריכים. ּׁשהם מה וכל ְְְִִִֵֶַַָמלּבּוׁשים

ÚÈtL˙Â,יׂשראל ּבית עּמ ּבעיני ּולחסד לחן ותּתנני ּבחסּד עלי ¿«¿ƒ«ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּיתנּדבּו ּבאזניהם ּדברי ויּכנסּו אצלם, ּדברי נׁשמעים ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאזּכה

מנה ואחד אחד מּכל מהם לקּבל ואזּכה הרּבה. צדקה לּתן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלבבם

נדיבה, ללב אכזר לב ּבדברי להפ ּכח לי ׁשּיהיה ותעזרני אּפים. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹיפה

חּיי. ימי ּכל ּתמיד ּבאמת ּבצדקה להרּבֹות ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָואזּכה

תשרי לׁשּברeÎÊ·e˙כו אֹותנּו ּתזּכה יׂשראל ּבית עּמ ּכל ׁשל הּצדקה וכח ƒ¿ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

עלינּו ימׁש הּקדֹוׁשה הּצדקה ׁשל נדיבה והרּוח מאּתנּו. ממֹון ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻּתאות

ּבֹוער ּׁשהּלב מה והעׁשירּות הּנגידּות ּתאות ממֹון ּתאות חמימּות ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָויׁשּכ

להׁשלי ונזּכה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּבעֹולם להתעּׁשר הרּבה, לממֹון ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּומתאּוה

והתלהבּות וחמימּות ּתאוה ׁשּום ּבלּבנּו יהיה ׁשּלא וזהב, ּכסף ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלילי

ּבּמה מסּתּפקים ונהיה ּתמיד. ּבחלקנּו ׂשמחים נהיה רק ּכלל, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלממֹון

רצֹונ ּכפי ואחד אחד ּכל את עת, ּבכל ּברחמי אֹותנּו חֹונן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאּתה

נתאּוה ולא נחמד ולא ׁשּלנּו. ּׁשאינֹו ּבמה ּכלל עינינּו נּתן ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּטֹוב,

ּבאמת. ּתמיד ּבחלקנּו ׂשמחים להיֹות נזּכה רק לרעינּו, אׁשר לכל ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכלל

e	kÊ˙eהאמּתּיים הּדֹור לצּדיקי ּולהתּדּבק להּכלל הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

נמׁש יהיה ועלֿידיֿזה ּבתכלית, ממֹון ּתאות ּולׁשּבר לבּטל זכּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאׁשר

אֹותנּו ּותזּכה הּדעת, אֹור לנּו ּתפּתח הּגדֹול חסּד ועלֿידי חסד. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעלינּו

לקּבץ ׁשּיּוכל הּזה, ודעת הּזה ּכח לֹו ׁשּיׁש ּכזה אמת לצּדיק ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹלהתקרב

ּכל ויהיּו חכם", נפׁשֹות "ולֹוקח ׁשּנאמר: ּכמֹו נפׁשֹותינּו, את ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָולּקח

הּנפ יּקח האמת והחכם יחד. ּכלּולֹות ויעלהנפׁשֹותינּו ׁשּלנּו ׁשֹות ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מּפי ּתֹורה חּדּוׁשי לנּו ויֹוריד לטֹובה, יחד ּכּלם אֹותם ויחּדׁש ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻעּמהם

עֹוז וּיֹורד חכם, עלה ּגּבֹורים "עיר ׁשּנאמר: ּכמֹו יֹומין. ְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָעּתיק
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ּדעּתיקא אֹוריתא ּתֹורה סתרי הרּבים ּברחמי לנּו ּותגּלה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמבטחה".

ְִָָסתימאה.

‡p‡ׁשּנזּכה ּברחמים, בּקׁשתנּו ּומּלא ,ׁשמ למען עׂשה יי »»ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּזה, ׁשּבּדֹור האמת לצּדיק להתקרב העצּומים וחסדי הרּבים ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּברחמי

אֹותם ּולהעלֹות נפׁשֹותינּו לקּבץ ׁשּיּוכל הּזה, ודעת הּזה ּכח לֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹׁשּיׁש

לטֹובה ּולחּדׁשם ּוׁשכינּתיּה הּוא ּברי קדׁשא יחּוד ידם על ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹֻולגרם

ידעּת אּתה ּכי אמּתּיים. ּתֹורה חּדּוׁשי לנּו ּולהמׁשי עּבּור, ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָּבבחינת

אׁשר עד מאד, מאד לי מרה נפׁשי ּכי נפׁשי, ּופּזּור נפׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֹֹמרירּות

ּומרירּות נפׁשי ּפּזּור ּכלל עֹוד לסּבל אפׁשר ואי הּסּבל", ּכח ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹ"ּכׁשל

ידעּת אּתה ּכאׁשר מאד, עצּום ּובמרירּות ּגדֹול ּבפּזּור המפּזרת ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻנפׁשי

ּולהּצילני להֹוׁשיעני ּבעזרי להיֹות ּבעדי ׁשּיעמד מי ואין מרירּותי. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹעצם

ּכח אם ּכי מאד, האמללה נפׁשי ׁשל והּמרירּות הּגדֹול הּפּזּור ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֻמן

ּוללּקט נפׁשי, ּפּזּור ּגם לקּבץ ודעת ּכח להם ׁשּיׁש אמת ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּצּדיקי

לבררם לי, ׁשּיׁש והּמרים הרעים והרצֹונֹות הּנפׁשֹות ּגם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּולהעלֹות

ללּקטם ּבי ׁשּיּמצא הּטֹובֹות והּנפׁשֹות הרצֹונֹות ּכל עם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּולהעלֹותם

על חדׁש אֹור להאיר לטֹובה. ּולחּדׁשם יחד ּכּלם ּולהעלֹותם ְְְְְְְֲִַַַַַַָָָָָָָָֻּולקּבצם

הרעבה ונפׁשי נפׁשי. ּבצחצחֹות ויׂשּביע ּגדֹול, ּבחׁש הּמּנחת ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֻנפׁשי

ּכל נפׁשֹות עם נכללת נפׁשי ותהיה נעּורי, ּכנׁשר ויחּדׁש טֹוב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָימּלא

ו יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ונפׁשֹות ּגדֹולֹותחברתנּו יחד הּנפׁשֹות ּכל יכללּו ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

קטּנֹות. ְִַעם

ÏÚלהתקרב ׁשּנזּכה הּגדֹולים וחנינֹותי הרּבים ּברחמי זּכנּו ּכן «ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ויעלה נפׁשֹותינּו, ּכל ויקּבץ הּזה, ודעת הּזה ּכח לֹו ׁשּיׁש האמת ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹלצּדיק

הּצּדיק וכח ּבזכּות עלינּו רחמים ותּמלא ,ּכבֹוד ּכּסא לפני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעּמהם

ּכל עם ותּׁשעׁשע ,לפני ּולרצֹון רּוח לנחת נפׁשֹותינּו ויעלּו ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהאמת,

ּדקדׁשא יחּודא נפׁשֹותינּו עלֿידי ּגדֹול יחּוד נעׂשה ויהיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻנפׁשֹותינּו,

ּבבחינת לטֹובה יחד ּכּלם נפׁשֹותינּו ויתחּדׁשּו ּוׁשכינּתיּה הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֻּברי

אמּתּיים, ּתֹורה חּדּוׁשי עלֿידיֿזה האמת הּצּדיק לנּו ויֹוריד ְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָעּבּור.
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ׁשּיתּקן ונזּכה סתימאה, ּדעּתיקא אֹוריתא ּתֹורה סתרי לנּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָויתגּלּו

ּומרּכבּתא עּלאה ּדמרּכבּתא ּתּקּונא נפׁשֹותינּו עלֿידי האמת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּצּדיק

ַָָּתּתאה.

e	kÊ˙eעד ּתמיד, ּבינינּו ּגדֹול וׁשלֹום אהבה ׁשּיהיה הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

זה את זה ונזּכיר זה, את זה ּונעֹורר ּבזה, זה נכללים ּכּלנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻׁשּנהיה

רעֹות ּומּדֹות רעֹות הּתאוֹות ּכל את ּולבּטל לׁשּבר ּבאמת, אלי ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלׁשּוב

ּכל ּבעיני והּיׁשר הּטֹוב לעׂשֹות טֹובֹות, הּמּדֹות לכל ולזּכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמאּתנּו,

איזה יׂשראל, ּבית עּמ מּכל מאּתנּו לאחד ּׁשחסר מה וכל חּיינּו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָימי

אחד להזּכיר ּתמיד נזּכה רעה, מּדה איזה ּובּטּול ּתּקּון אֹו טֹובה, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמּדה

ונזּכה חּיּותינּו. ּבחּיים הּכל לתּקן ּולאּמצֹו ּולחּזקֹו לעֹוררֹו חברֹו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹאת

ּפגמנּו אׁשר ּכל את לתּקן ּבאמת ׁשלמה ּבתׁשּובה אלי לׁשּוב ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלנּו

ּכרצֹונ ּכּלנּו ׁשּנהיה ּבעזרנּו, ּתהיה ּומעּתה הּזה. הּיֹום עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻמּנעּורינּו

עֹולם, ועד מעּתה ולׂשמאל לימין רצֹונ מן נסּור ולא ּבאמת, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּטֹוב

ּבׁשלמּות. הׁשּגחת עלינּו ְְְְְִִֵֵַַָָָותמׁשי

B	Ba¯ּוראה עיני ּפקח ּוׁשמע אזנ אלהי "הּטה עֹולם, ׁשל ƒְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הרּבים, ּברחמי עלינּו וחמל מאּתנּו. עיני ּתעלים ואל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשֹוממֹותינּו",

ּפקיחא עינא ּדרחמי, חד ּבעינא והחנינה החמלה ּבעין עלינּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָותׁשּגיח

הרּבים, ּברחמי ׁשלמה הׁשּגחה עלינּו ותמׁשי ּתדיר. נאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּדלא

הּקדֹוׁשה, ּתֹורת עלֿידי עלינּו מעיני הראּות ּכח ׁשּיּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנזּכה

ּוקרֹובים סמּוכים ונהיה אמת, צּדיקי עלֿידי עלינּו מׁשּפיע אּתה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאׁשר

ּולהצטּיר לׁשּוב ׁשּנזּכה עד הּקדֹוׁשה, והׁשּגחת הראּות ּכח אל ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמאד

.ּב נכללים ונהיה ְְְְְִִִֵֶֶָּבעיני

CÈLÓ˙Âּתׁשּפיע ועלֿידיֿזה ּתמיד. ׁשלמה הׁשּגחה ּברחמי עלינּו ¿«¿ƒְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ותׁשּגיח אמּתּיֹות. וטהרה ּוקדּׁשה ּוברכה טֹובה ׁשפע טּוב, ּכל ְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻעלינּו

ורּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ּוממֹון ונפׁש ּבגּוף ודחקנּו ועמלנּו ּבענינּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותראה

ותׁשּוב רֹועה. להם אין אׁשר ּכּצאן הּנפֹוצים יׂשראל עּמ על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּותרחם
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ותחיׁש ּותמהר הארץ. ּכנפֹות מארּבע ונּדחינּו נפּוצֹותינּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּותקּבץ

מאד הּגלּות עלינּו אר ּכי צדקנּו, מׁשיח את לנּו ותביא ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלגאלינּו,

יי ידעּת אּתה ּכאׁשר הּסּבל", ּכח "ּכׁשל אׁשר עד ונפׁש, ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּבּגּוף

ֱֵֹאלהינּו.

ÒeÁאת מהרה לנּו ותביא עלינּו, חסדי ותׁשּפיע עלינּו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוחמל

מקרא ויקּים ּבימינּו. ּבמהרה הּמקּדׁש ּבית את ותבנה צדקנּו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשיח

"ו קדׁשׁשּכתּוב: היכל אל אׁשּתחוה בית אבֹוא חסּד ּברב אני ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו .ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּביראת

„Èתשרי כז

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· „"È ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èּברחמי עלי ׁשּתרחם אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּום ּבלּבי יהא ׁשּלא ּגמּור, ּבבּטּול הּגאוה מּדת מעלי ּותבּטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהרּבים

לאמּתֹו, ּבאמת ׁשפלּותי לידע ואזּכה ּכלל, ּבעֹולם וגבהּות ּגאּות ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָצד

מּמדרגתי יֹותר ּבעיני קטן ׁשאהיה עד לגמרי עצמי לבּטל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָואזּכה

מאד. ְְַָָֹהּׁשפלה

‡p‡יּוכלּו לבל ּדעּתי, את לבלּבל יּוכלּו לבל ּברחמי עזרני יי, »»ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּגאּות צד ׁשּום ׁשל ׁשטּות ּבמחׁשבֹות וׁשלֹום, חס אֹותי, ְְְְְְְִֵֶַַַַָלהטעֹות

התרחקּותי וגדל ולחצי ּדחקי ּבעצם ּבעניי אני ּכי ּכלל. ּבעֹולם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹוגבהּות

"ואּביט מאד. רב זמן זה מאד מאד וׂשגבּו ּגדלּו נפׁשי וצרֹות ,ְְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹמּמ

לצעק אם ּכי מנֹוס ׁשּום לי ואין ."סֹומ אין ּכי ואׁשּתֹומם עֹוזר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹואין

ואם, .לחסדי ּוליחל ,ליׁשּועת ּולקּוֹות ,לרחמי ּולצּפֹות ּתמיד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאלי

ּדעּתי על וׁשלֹום, חס עֹולה, הּזאת. התרחקּותי ּבעצם וׁשלֹום, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹחס

חס וגבהּות, ּגאּות צד ׁשל הּזה והּבלּבּול הּזאת הּׁשטּות ּגם ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַֹֻהּמבלּבלת

טּוב מּכל הּמנער נער יזּכה ּבּמה ּכי חלילה. ּתקותי אבדה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹוׁשלֹום,

לפני ּופׁשעּתי ועויתי ׁשחטאתי ּופׁשעים ועוֹונֹות חטאים הּמלא ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכמֹוני
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הּיֹום עד מּנעּורי ּוברצֹון, ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבמחׁשבה

ֶַהּזה.

‡p‡,עזרני עלי, נא וחמל חּוס מאד. האמללה נפׁשי על חמל יי, »»ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

יד לא ּבאמת ּכי הּצילני, הּצילני, צרכיעזרני, ּכי קדם, ּלבּקׁש מה עּתי ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

אפׁשר אי וגם ּולפרׁש. לבאר קצרה ודעּתי מאד מאד מרּבים ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻהּמה

מאד, עד נעניתי ּכי ּבּקׁשֹותי צרכי רּבּוי עצם את ּכלל ּולפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלבאר

,וער ׁשעּור ּבלי מאד הרּבה קדּׁשתי את וקלקלּתי נפׁשי, את ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻוחבלּתי

ּובכל עת ּבכל עלי ורֹודפים אֹורבים ּכי מרֹודפי, מנּוחה ׁשּום לי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָואין

מאד, ודל חּלׁש ּכחי מאד, הרּבים ּובעוֹונֹותי מּמׁש, רגע ּובכל ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשעה

ּכנגּדם. לעמד ותחּבּולה עצה ׁשּום יֹודע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹואיני

‡p‡לפני להתחּנן אי הֹודיעני ,אלי ּׁשאצעק מה הֹורני יי, »»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

,אצל ּברחמים ּבּקׁשתי לפעל ׁשאּוכל ּבאפן ׁשלם, ּובלב ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבאמת

הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות ,אלי ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ּותזּכני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתחּנני

ּוׂשמאל ימין ּומּמצֹותי מרצֹונ לסּור לבלי ׁשאזּכה עֹולם, ועד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמעּתה

הּגאוה מּדת ּולבּטל לׁשּבר הרּבים ּברחמי ואזּכה עֹולם. ועד ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמעּתה

וגבהּות ּגאּות צד ׁשּום בלּבי יעלה ולא ּגבּולי, ּומעל מעלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּבתכלית,

ּבחכמה הן ּבהם להתּגּדל אדם ּבני ׁשּדר הּדברים מּכל ּכלל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבעֹולם

ענו להיֹות אזּכה ּבכּלם ּבעׁשירּות והן ּבגבּורה והן טֹובים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּומעׂשים

יי ידעּתי אמנם אם ּכלל. ּבהם ואתּגּדל אתּגאה לבל ּבאמת ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָוׁשפל

מאיׁש אנכי ּבער "ּכי הּדברים, אּלּו מּכל וחסר ריק ואני אנכי ּבער ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹּכי

ריקן ּוביתי ונפׁש, ּבגּוף ּוגבּורה ּכח ׁשּום לי ואין לי", אדם ּבינת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹולא

ולא ּגׁשמית עׁשירּות ולא ּגבּורה ולא חכמה לא ּבידי ואין ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָֹֹֹֹמעׁשירּות,

טֹובים. מעׂשים ׁשל רּוחנית ֲֲִִִִֶַָעׁשירּות

ÈÙÏeוהּׁשפלה הּקטּנה מדרגתי וׁשפלּות ּכעת וקטנּותי ׁשפלּותי ּגדל ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

על להתּפּלל ּכלל צרי הייתי לא ּבוּדאי ,מּמ התרחקּותי ועצם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹמאד

ּדעּתנּו ועכירת לבבנּו רע את ידעּת אּתה הלא א הּגאוה. ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹּבּטּול
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מבלּבלים הם התרחקּותנּו ּבעצם אפּלּו ׁשּגם עד מחׁשבּתנּו, ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹּובלּבּול

וגאּות, ּפניֹות ׁשל הּזה ּובלּבּול ּבׁשטּות ּגם מאד ּדעּתנּו את ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹּומערּבבים

עלינּו אֹורבים צד ּומּכל ואחֹור, ּפנים עלינּו הּמלחמה היתה אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעד

ידעּת אּתה ּכאׁשר ,אלי מנֹוס ׁשּום לנּו מּניחים ואין צדדים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומּצּדי

אבֹותינּו. ואלהי אלהינּו ְֱֲֵֵֵֵָֹֹיי

C‡עת ּבכל ּומיחל ּומקּוה ּומצּפה עֹומד אני עדין כן ּפי על אף «ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ּבכל רחמים מלא אּתה ּכי ידענּו ּכי הרּבים, ּולרחמי ּבאמת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָליׁשּועת

יֹודע ואּתה הּתעלּומֹות, ּכל ויֹודע ּוכליֹות לּבֹות ּבֹוחן ואּתה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָעת,

אלי להתקרב מאד ּומׁשּתֹוקקים חפצים אנּו לּבנּו עמק ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹׁשּבפנימּיּות

על ּובלּבּולים. ּפנּיֹות ׁשּום ּבלי ּתמיד ּבאמת רצֹונ ולעׂשֹות ְְְְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָּבאמת,

הרּבים ּברחמי וזּכנּו ּכל, אדֹון ׁשּבּׁשמים אבינּו למענ עלינּו חמל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּכן

לכל ׁשאזּכה עד הּבּטּול ּבתכלית הּגאוה מּדת מעלינּו ּונסּלק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנבּטל

אדם ּכל לפני ּבאמת וׁשפל ענו להיֹות לאמּתֹו, ּבאמת ׁשפלּות ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבחינֹות

ּכי ׁשּבקטּנים, קטן ולפני ּוקטּנים ּובינֹונים ּגדֹולים לפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם,

ּולהרּגיׁש לידע ּותזּכני ׁשּבקטּנים מּקטן מאד קטנּתי הרּבים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹּבעוֹונֹותי

ּבעיני וקטן וׁשפל ענו להיֹות ׁשאזּכה עד האברים, ּבכל ּבאמת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשפלּותי

הּבּטּול לתכלית לבֹוא ואזּכה והּׁשפלה, הּקטּנה מּמדרגתי יֹותר ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבאמת

הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְֱִֶֶַּבאמת

‡p‡ואיני ּפגם, מלא ּולׁשֹוני מאד מגמּגם ּדברי ּכי ידעּתי יי, »»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֻ

ּכי יתדֹותי ּתמכּתי א ,לפני ּותחּנתי ּתפּלתי לסּדר אי ּכלל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָיֹודע

להיֹות וזּכני ועזרני עלי חמל רחמים, מלא ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאּתה

אמּתּית. לענוה ׁשאזּכה ועזרני עֹולם, ועד מעּתה הּטֹוב ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכרצֹונ

תשרי אֹותיÔÎ·eכח ׁשּתזּכני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ולילה יֹומם ּתמיד הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לעסק יׂשראל ּבית עּמ ּכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹואת

לעֹורר הּקדֹוׁשה הּתֹורה לּמּוד ידי על ׁשּנזּכה עד ּובטהרה, ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבקדּׁשה

ּבאֹותּיֹות מׁשרׁשים וכּלם ּתחּלה, ּבמחׁשבה ׁשעלּו יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻֻׁשרׁשי
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ׁשּנזּכה עד ׁשּלנּו הּתֹורה עסק ׁשּיאיר יי עזרני הּקדֹוׁשה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה

ויתנֹוצצּו ויאירּו יׂשראל, נׁשמֹות ׁשרׁשי ּתֹורתנּו לּמּוד ידי על ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָלעֹורר

הרׁשעים ּכל נפׁשֹות ּבתֹוכם ויתנֹוצצּו ׁשּיתעֹוררּו עד לזה, זה ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּנׁשמֹות

נׁשמֹותיהם, מּׁשרׁש הארה אליהם ׁשּיּגיע עד יׂשראל, הּפֹוׁשעי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוכל

ידי ועל ּבאמת. אלי ויׁשּובּו ׁשלמה ּבתׁשּובה ּכּלם ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻויתעֹוררּו

עד הּגרים, נׁשמֹות ונבראים נֹולדים ׁשּיהיּו נזּכה הּנׁשמֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָהתנֹוצצּות

ּבאמת. ּכּלם ויעבדּו מלכּות ּכח ויּכירּו ויתּגּירּו רחֹוקים ְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּיבֹואּו

Ì‡Âלעֹורר ּכזֹו ּבקדּׁשה הּתֹורה מעסק מאד רחֹוק ּבעניי, אנכי אמנם ¿ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹֻ

העצּומים ּברחמי עלי ּתרחם ּפנים ּכל על ּבתׁשּובה, אחרים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנפׁשֹות

הּג ּבחסדי הּקדֹוׁשהּותזּכני הּתֹורה לּמּוד ידי על ׁשאזּכה דֹולים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבּתֹורה עֹוסק הּוא אׁשר האמּתי, הּדֹור הּצּדיק נׁשמת ּבתֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהּכלל

האמת הּצּדיק ׁשל הּתֹורה ידי על להתעֹורר ׁשאזּכה עד ּכזֹו, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה

הּוא ּברי ּדקדׁשא עליֹונה ּבמחׁשבה ּבׁשרׁשּה נׁשמתי ותתנֹוצץ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻׁשּתאיר

אלי ׁשּיּגיע עד ,עּמ יׂשראל ּבני ׁשל הּקדֹוׁשים נׁשמֹות ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבתֹו

אלי ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן נׁשמתי מּׁשרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹהארה

ֱֶֶּבאמת.

‡p‡האמללה נפׁשי על וחמל חּוס וחּנני, ּפדני מאד, לי צר יי »»ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֻ

חטאים הּמלאה אריֹות, ׁשּני ּבין ּכמֹו ונדּכאת הּמטרפת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּפגּומה,

אעׂשה ּומתי הרחקֹות. וכּמה ּבכּמה מּמ הרחֹוקה ּופׁשעים, ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָועוֹונֹות

הּצּדיקים ּכל להם הכינּו ּכאׁשר לדרּכי, צידה לי להכין לביתי אנכי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּגם

ּפקּדה, ליֹום אעׂשה ּומה ודֹור. ּדֹור ּבכל מּלפני ׁשהיּו והּכׁשרים ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהיראים

ּכי אעׂשה "ּומה להּטמן. אּוכל ואי הּגדֹולה חרּפתי את אֹולי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאנה

אׁשיבנּו". מה יפקד וכי אל ְְֲִִִֵֶָָֹיקּום

¯·Îeּכלל וּתרן אּתה ׁשאין הּקדֹוׁשים, חכמי ידי על הֹודעּתנּו ¿»ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ועּקר מעלליו, וכפרי ּכדרכיו אדם ּכל על ּפֹוקד ואּתה הּבא, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָּבעֹולם

אׁשר הּזה ּבעֹולם ּבאמת אלי הּׁשבים על הּוא וחנינּותי ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָרחמנּותי
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ּפׁשעיהם, לכל וסֹולח לעוֹונֹותיהם ּומֹוחל רחמים מלא אּתה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעליהם

ּכמֹו ,עבּד למׁשה ׁשהֹודעּת ּכמֹו ,נגּד לפׁשע מאד הרּבּו אם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹאפּלּו

ונּקה לברכה, זכרֹונם חכמינּו, ודרׁשּו ינּקה", לא "ונּקה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכתּוב:

ׁשבים. לׁשאינן ינּקה לא ְְִִִֵֶַַָָָֹלּׁשבים,

ÏÚק הדרת מּול ּולהׁשּתּטח ,לפני ּולהתחּנן להתנּפל ּבאתי דׁש.ּכן «ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

וחפץ לרׁשע הּצֹופה ולּטֹובים, לרעים ּומטיב טֹוב רחמים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמלא

הּזה, ּבעֹולם ועזרני הּגדֹולים, ּברחמי עלי ורחם וחּנני, חּוס ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהּצדקֹו,

ּׁשּפגמּתי מה ּכל לתּקן ואזּכה .אלי ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאזּכה

ּומחׁשבֹותי הרע ּדרּכי לעזב מעּתה ועזרני העֹולם. מן ׁשאסּתּלק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹקדם

הּטֹוב מּדר אֹותי ּומֹונעים אֹותי המבלּבלים והמבלּבלֹות ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֻהרעֹות

ּולסּלק לגרׁש ּכח לי ותן הרעֹות הּמחׁשבֹות מאּלּו לׁשּוב עזרני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹוהּיׁשר.

היּו הם אׁשר ּדעּתי את הּמטרידים הּמחׁשבֹות אּלּו ּכל מעלי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּולבּטל

את ּותקּדׁש ּותטהר ּבעזרתי קּומה .מּמ אֹותי להרחיק וגרמּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבעֹוכרי,

ּובתמימּות ּבאמת אלי מחׁשבּתי את לדּבק מעּתה ּותזּכני ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָמחׁשבּתי

עֹולם. ועד ְֵַַָָמעּתה

‡p‡ּולהפׁשיט להסיר הרּבים ּברחמי וצּוה נפׁשי על חמל יי, »»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

הרעים, מעׂשי ידי על נפׁשי את ׁשהלּבׁשּתי הּצֹואים הּבגדים את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמעלי

.לפני וׁשּפׁשענּו וׁשעוינּו ׁשחטאנּו ּופׁשעינּו ועוֹונֹותינּו חטאינּו ידי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעל

ּומעּכבים מֹונעים הם מחטאינּו ׁשּנעׂשּו הּצֹואים הּבגדים אּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאׁשר

והּטֹובים. הּקדֹוׁשים ּבדרכי וליל ּבאמת, אלי מּלׁשּוב מאד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹותנּו

ׁשאנּו מאד, הרּבֹות היגיעֹות עצם ּגדל את אלהינּו יי ידעּת ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹואּתה

ּכדי ועצּומֹות רּבֹות יגיעֹות וכּמה ּבכּמה מאד ולטרח להתיּגע ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹצריכים

הּמרירּות עצם לסּבל הּסּבל" ּכח "ּכׁשל אׁשר עד מעלינּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹלהפׁשיטם

מניעֹות ׁשּמׁשּברין קדם לסּבל ׁשּצריכים והּכבדֹות, הּקׁשֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹוהיגיעֹות

ּבינ הּמפסיקים ּכאּלּו, ּברזל ּומחּצֹות ּכיּומסכים הּקדּׁשה. ּובין ינּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ּגדל ידעּת לבד ואּתה הּצֹואים, הּבגדים מאד נתרּבּו הרּבים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבעוֹונֹותינּו

זה. ידי על מּמ ְְִִֵֵֶַרחּוקנּו
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ÏÚורּוחנּו נפׁשנּו על וחמל וחּוס עלינּו, ורחמי מעי נא יהמּו ּכן «ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּבגדים את מעלי להסיר הּקדֹוׁשים למלאכי וצּוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָונׁשמתנּו,

מעלי ׁשּיתּבּטלּו ׁשאזּכה ּבאפן מחלצֹות, אֹותי ּולהלּביׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּצֹואים,

ּומחּצֹות והּמפסיקים והּמסכים והּמבּדילים הּמֹונעים ּכל ּגבּולי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָּומעל

לעׂשֹות עּתה לנּו אפׁשר ׁשאי עד הּקדּׁשה, לבין ּבינינּו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּברזל

אּלּו וכל ידעּת. אּתה ּכאׁשר ּכראּוי ּבׁשלמּות ׁשּבקדּׁשה ּדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשּום

אלי לׁשּוב אזּכה למען לגמרי, יתּבּטלּו ּכּלם והּמניעֹות ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמסכים

ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות ּבאמת מרע" "סּור מעּתה להיֹות ואזּכה ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּבאמת,

.תמיד ִָ

תשרי לׁשמÔÎ·eכט ּגדֹולה ּבקדּׁשה זּוּוגנּו ׁשּיהיה ׁשּנזּכה, ּברחמי ּתעזרנּו ¿≈ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

לבנינּו, ּוטהֹורֹות קדֹוׁשֹות נׁשמֹות להמׁשי ונזּכה ּבאמת, ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָהּגדֹול

הּקדֹוׁשים יׂשראל נׁשמֹות מּׁשרׁשי הּנמׁשכין וזּכֹות, ּבהירֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָנׁשמֹות

ּברי ּדקּדׁשא עליֹונה ּבמחׁשבה הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבאֹותּיֹות ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻֻהּמׁשרׁשים

כּלם ויהיּו אמּתּיים. חכמים ּתלמידי ּבנינּו ׁשּיהיּו ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻהּוא,

ּובלב ּבאמת מצוֹותי ּומקּימי לׁשמּה ּתֹורת עֹוסקי ּוׁשלמים, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָיראים

ויֹוצאי ּבנינּו ידי על הּגדֹול ׁשמ ויתקּדׁש ויׁשּתּבח ויתּגּדל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָׁשלם.

ּבהם: ויקּים אב". יׂשּמח חכם "ּבן עליהם: נאמר ויהיה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻחלצינּו,

ּבּטֹוב ּוׁשנֹותיהם ימיהם ותארי ."יֹולדּת ותגל ואּמ אבי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ"יׂשמח

לעֹולם. ימיהם ּכל רצֹונ ויעׂשּו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָּובּנעימים,

‡p‡ּומחֹוליי ברחמים, מׁשאלֹותי ּומּלא עלי, רחם עלי, חמל »»ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ

והלּביׁשני הּצֹואים הּבגדים ּכל מעלי להפׁשיט וצּוה עוֹונֹותי, ּכל על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָלי

ּברחמי וזּכני בעזרי, והיה ּוקדֹוׁשים, טהֹורים ּבבגדים נקּיים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבבגדים

ׁשאני ּוכׁשם הּׁשלמּות. ּבתכלית ּכראּוי ציצית מצות לקּים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהרּבים

ורּוחי נפׁשי את למעלה ּתלּביׁש ּכן הּזה ּבעֹולם ּבטּלית ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמתּכּסה

ּבי ויקּים ּולבנים. נקּיים ּבבגדים ּדרּבנן ּובחלּוקא נאה ּבטּלית ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָֻונׁשמתי

אל ראׁש על וׁשמן לבנים ּבגדי יהיּו עת "ּבכל ׁשּכתּוב: ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמקרא

ְֶָיחסר".
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‰Óe˜והּקדֹוׁש הּגדֹול ּכבֹוד על ׁשאחס וזּכני ּבלּבי ותן ּבעזרתי, »ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכי ּכבֹודנּו, ּדל הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּכי ונׁשמתי. ורּוחי נפׁשי ּכבֹוד ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָועל

אׁשר עד מאד, נפׁשינּו את ּובזינּו ּכבֹודנּו ועל ּכבֹוד על חסנּו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֹלא

ּבּגֹוים, ּכבֹודנּו ּדל מאד. הּגלּות זלזּול ּבעמק ּכבֹודנּו חלקי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹנפלּו

ּבכלל מאד מרּודים יׂשראל עּמ את ּוראה הּנּדה, ּכטמאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻוׁשּקצּונּו

ְִָּובפרט.

‰ÒeÁּכל ּבראת זה ּבׁשביל אׁשר והּקדֹוׁש, הּגדֹול ּכבֹוד על »ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

ּכמֹו יׂשראל. עּמ ידי על ּכבֹוד ויתעּלה ׁשּיתּגּדל ּכדי ּכּלם, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעֹולמֹות

עׂשיתיו". אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי בׁשמי הּנקרא "ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָָֹׁשּכתּוב:

הּכבֹוד ונפל מּיׂשראל, הּכבֹוד ּכל ונּטל לזרים, הּכבֹוד ּכל נהּפ ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻולּמה

יׂשראל ועּמ הּכבֹוד, ּכל להם יׁש אׁשר והרׁשעים, העּכּו"ם ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבּגלּות

ּולבּזיֹו עת.לחרּפה ּבכל אֹותנּו ּומבּזים מחרפים אׁשר ן, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

ÔÎ·eּוסעדני מּקדׁש. עזר ּוׁשלח ,ּכבֹוד ּולמען למענ עלינּו רחם ¿≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

לעבֹודת ׁשלם ּובלב ּבאמת מעּתה להתעֹורר ׁשאזּכה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהֹוׁשיעני

לקּׁשט ואזּכה .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב מעּתה ואזּכה ,ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּוליראת

ולהׁשיבם האמת להם ּולגּלֹות לּבם על לדּבר אחרים לקּׁשט וגם ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעצמי

והּקדֹוׁש הּגדֹול ּכבֹוד ויתעּלה ׁשּיׁשּתּבח ּכדי ,לפני ׁשלמה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבתׁשּובה

ּבאמת, אלי מתקרבים ּביֹותר ּכׁשהמרחקים ּכבֹוד עּקר זה ּכי ידי, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻעל

ּכן על ותּתא. עּלא הּוא ּברי ּדקדׁשא ׁשמא ואתיּקר אסּתּלק אז ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻּכי

עֹוד ׁשּתקרב ידי על זכּות וגלּגל ּכמֹוני מרחק אלי וקרב עלי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻרחם

ידי על הּגדֹול ּכבֹוד ּותקּדׁש ּותגּדל ידי. על מּמ מרחקים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻׁשאר

ּכמֹוני. מרחק עלֿידי ְְְִֵַַָָָֻּדיקא,

È	¯ÊÚÂּדקדּׁשה הּכבֹוד להעלֹות ׁשאזּכה ואּמצני, וחּזקני וסּיעני ¿»¿≈ƒְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

והּקדֹוׁש. הּגדֹול ּכבֹוד ּולגּדל להעלֹות ּתמיד ואזּכה ּדגלּותא, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּזּלּותא

עלי ותׁשּפיע הּיראה, ׁשהּוא לׁשרׁשֹו הּכבֹוד להעלֹות ׁשאזּכה ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָועזרני

הּנכּבד הּׁשם את "ליראה ּתמיד, מּפני ליראה ׁשאזּכה הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראת
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הרֹוממּות ליראת ּבׁשלמּות ליראה להּגיע ותעזרני הּזה, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוהּנֹורא"

ׁשלם, ּובלב ּבאמת יי יראי לכּבד הרּבים ּברחמי ּותזּכנּו ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבאמת.

ּובלב ּבאמת הּכבֹוד ּכל להם ולּתן נגּדם, ּבאמת עצמנּו לבּטל ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנזּכה

ּבׁשלמּות ליראה ונזּכה הּיראה. ּפגמי ידינּו על ׁשּיתּקן ּבאפן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשלם,

ּכי קדֹוׁשיו יי את "יראּו ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ּכלל. ּפגם ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֻּבלי

ׁשּיהיה ואזּכה אמּתי. לׁשלמּות עלֿידיֿזה ונזּכה ליראיו". מחסֹור ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאין

ּור הּנפׁש רפּואת ותרּפאני ּבעצמי ׁשאזּכהׁשלֹום ּבאפן הּגּוף, פּואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּופגם. מּום ׁשּום ּבלי אמּתי ּבׁשלמּות ׁשלם ְְְְֲִִִִִֵֵָָלהיֹות

B	Ba¯אני ּכי מּׁשלמּות, מאד רחֹוק אני עכׁשו ּכי ידעּתי עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹ

מתם. ּבי אין ראׁש ועד רגל מּכף מאד, הרּבה ּופגמים מּומים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹמלא

וכל חּטאתי". מּפני ּבעצמי ׁשלֹום אין ,זעמ מּפני ּבבׂשרי מתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ"אין

הּמרּבים, ּופׁשעי עוֹונֹותי ידי על ּבנפׁשי ׁשהּטלּתי מּומים מלאים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻאיברי

ּתּמה עבֹודה לעבד יכֹול ואיני ּבאמת מעבֹודת רחֹוק אני זה ְְֱֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמחמת

ּבֹו אׁשר "ּכל ּכי ּכראּוי. ּבׁשלמּות ּתפּלה ׁשּום להתּפּלל זֹוכה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָואיני

להתקרב אזּכה ּבּמה מּתפּלה, רחֹוק ׁשאני ּומאחר יקרב". לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּום

.ֵֶאלי

È·‡ּכי ידעּתי אמנם רחמים, מלא ּכּלא, ּדעלמא רּבֹונֹו ׁשּבּׁשמים, »ƒְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הרימֹותי ּכן על מּמרחּקים, ׁשועתי קֹול ׁשֹומע אּתה כן ּפי על ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָאף

אלי ואלהי, מלּכי אדֹוני, אדֹוני, אבי, אבי, :אלי ואקרא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקֹולי

לפני אׁשּתּטח, לפני אתחּנן, אלי אׁשּוע, אלי אזעק אלי ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאתּפּלל

ּבחמלת עלי וחמל וחּנני חּוס ּכּפי, ׁשּטחּתי אלי ואכרעה, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאׁשּתחוה

קדׁש מּמעֹון עלי ותׁשּגיח עלי מעי נא יהמּו הּגדֹולים, ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּוברחמי

האמללה נפׁשי מכאֹובי את ּותרּפא ויתרה, גדֹולה ּובחמלה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּבאהבה

ּכי ואבר. אבר מּכל ּבנפׁשי ׁשהּטלּתי הּמּומים ּכל מעלי ותסיר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמאד,

אין עד ונפלאֹות ּגדֹולֹות עֹוׂשה ואּתה נׁשּברים ּבכלים להׁשּתּמׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדרּכ

ואּת מסּפר. ואין הּגדֹולחקר ּובכח רּבים, ּברחמים מתים מחּיה ה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

מחּבר ואּתה ׁשברים, ׁשברי נׁשּברים, ּכלים ׁשברי ּומקּבץ מעלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאּתה
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ׂשאת ּביתר ּכבראׁשֹונה אֹותם מחּדׁש ואּתה ,ּבחסדי אֹותם ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּומתּקן

ּכח ּביד "ּכי חלילה, מּמ ונדחה נאבד נּצֹוץ ׁשּום ואין עז, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּוביתר

לּכל". ּולחּזק לגּדל ּוביד ְְְְְֵֵַַַָָֹּוגבּורה

‡ÙB¯הּמּומים ּכל מּמּני ותסיר ותרּפאני עלי רחמי יכמרּו חּנם, ≈ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לחֹולי ׁשלמה רפּואה ּוׁשלח ונׁשמתי. ורּוחי ונפׁשי מּגּופי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָוהּפגמים,

עּמ('eÎÂ Ë¯Ù·e)ּומחּבׁש לב לׁשבּורי הרֹופא אּתה, ורחמן נאמן רֹופא . ֶַƒ¿»¿ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אּתה, ּתהּלתי ּכי ואּוׁשעה הֹוׁשיעני וארפא יי רפאני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָלעּצבֹותם,

ּופגם. מּום ׁשּום ּבלי ּגמּור ּבׁשלמּות ׁשלם להיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָואזּכה

È	kÊÂ,ּגּופי את ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ׁשאזּכה ּבעצמי, ׁשלֹום ׁשּיהיה ¿«≈ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּיתּבּטל עד הרעים, ּומּדֹותיו הּגּוף ּתאוֹות ּכל לגמרי מּמּני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּיתּבּטלּו

ורצֹון ּתאוה ׁשּום להּגּוף יהיה ׁשּלא עד הּנׁשמה. אצל לגמרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּגּופי

ויהיה הּטֹוב. רצֹונ ׁשהּוא הּקדֹוׁשה, הּנׁשמה מרצֹון חּוץ ּכלל ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחר

ּבתֹו נכלל ׁשּיהיה עד ויזּדּכ יתקּדׁש ׁשּגּופי וגּופי. נׁשמתי ּבין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשלֹום

ּבהם ׁשּיׁש הּדברים וכל הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות ואזּכה הּקדֹוׁשה. ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה

נכללים יהיּו ּוׁשניהם ונפׁש. ּבגּוף טֹוב ּוברצֹון ּגדֹולה ּבׂשמחה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָרצֹונ

ּבׂשמחה ּבאמת רצֹונ לעׂשֹות ּבאמת ּגדֹול ּובׁשלֹום ּבאהבה ְְְְְְְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָּכאחד

ׁשאהיה עד ּבאמת. ּדקדּׁשה ּגמּורה לׁשלמּות ׁשאזּכה עד ּתמיד ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּגדֹולה

ּתפּלתי ותּכֹון הּׁשלמּות. ּבתכלית לפני ּתפּלתי לסּדר וראּוי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּוכן

ּתמים איׁש עלֿידי לפני העֹולים ׁשלמים וקרּבנֹות קטרת ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלפני

ְֵָוׁשלם.

תשרי ּותחּנתי¯Ba	Bל ּתפּלתי לסּדר וזּכני ּכמֹוני לאּלם ּפי ּפתח עֹולם, ׁשל ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לפני ׂשיחתי לפרׁש ׁשאּוכל עת, ּבכל ּבאמת ּכראּוי לפני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּובּקׁשתי

ּבאפן ותחנּונים. ּברחמים ּבאמת אׂשיחה לבבי עם אׁשר ּכל ואת ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּתמיד,

ּתמיד. ּברחמים בּקׁשתי ּותמּלא עלי. רחמי לעֹורר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאזּכה

‡p‡לכל להּגיע ׁשּנזּכה ועזרנּו הרּבים, ּברחמי עלינּו רחם יי, »»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אמת צּדיקי ׁשל הּתֹורה עסק ּוזכּות ּבכח ׁשּנזּכה ,מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמה
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עד נׁשמתנּו, מּׁשרׁש חזק והתנֹוצצּות ּגדֹולה הארה עלינּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּימׁש

ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ולׁשּוב ,אלי ּבאמת להתעֹורר ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּנזּכה

הּגלּות, מעמק ּדקדּׁשה הּכבֹוד להעלֹות ׁשּנזּכה עד עוֹונֹותינּו, ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻעל

ויתעּלה ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ונזּכה ּדגלּותא. מּזּלּותא הּקלּפֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעמקי

ּבכל כבֹוד ויתּגּלה ּתמיד, ידינּו על והּקדֹוׁש הּגדֹול ּכבֹוד ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָויתרֹומם

האירה "והארץ ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,מּכבֹוד ארץ ּתאיר ּכּלֹו. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻהעֹולם

ּבׂשר כל וראּו יי, ּכבֹוד "ונגלה ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֻמּכבֹודֹו"

ּדּבר". יי ּפי ּכי ְְִִִֵַָָיחּדו,

‰kÊ	Â,הּיראה ּפגמי נׁשלמים ויהיּו הּיראה, לׁשרׁש הּכבֹוד להעלֹות ¿ƒ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

את הּזה והּנֹורא" הּנכּבד "הּׁשם את ליראה ּבׁשלמּות, ליראה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָונזּכה

לנּו יהיה ולא הרֹוממּות, יראת עּלאה, ליראה ונזּכה אלהינּו. ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹיי

ּדב מּׁשּום ופחד יראה ונפחדׁשּום נירא לבד מּמ אם ּכי ׁשּבעֹולם. ר ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָ

עֹולם. ועד מעּתה ּכלל נחטא לבלּתי ּפנינּו על יראת ותהיה ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּתמיד,

ÏÚÂיתּבּטל והּגּוף ּבעצמינּו. ׁשלֹום ׁשּיהיה לׁשלֹום ּתזּכנּו הּיראה ידי ¿«ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ונזּכה ּתמיד. ּבאמת רצֹונ לעׂשֹות הּקדֹוׁשה הּנׁשמה ּבתֹו נכלל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָויהיה

ּבעֹולם. ׁשלֹום ותמׁשי ּתמיד, ּתפּלתנּו ותׁשמע ּבׁשלמּות, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָלתפּלה

מּטה, ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום ּתׂשים הרּבים ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּוברחמי

ידעּת לבּד יי אּתה ּכי העֹולם, מן מחלקת מיני ּכל את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּותבּטל

עכׁשו ׁשּיׁש הּמחלקת וׁשלֹום, חס ּגֹורמים, וקלקּולים רעֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכּמה

ׁשּבּדֹור, הּכׁשרים ּובין הּצּדיקים ּבין עכׁשו ׁשּיׁש הּמחלקת עצם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּובפרט

מחברֹו. ואחד אחד ּכל לב חלק אׁשר ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָעד

‡p‡ותׂשים ּבעֹולם, האמת ּותגּלה הרּבים ּברחמי עלינּו רחם יי, »»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עד העֹולמֹות ּבכל ׁשלֹום ותׁשּפיע לעֹולם, יׂשראל עּמ ּבין ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשלֹום

על זה ירחמּו הּברּואים וכל הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ּגם הּׁשלֹום ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻׁשּימׁש

ּברחמי ועזרנּו ׁשּבעֹולם. הּברּואים ּכל ּבין ּגדֹול הּׁשלֹום ויהיה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָזה,

ּכראּוי ּבׁשלמּות ּבזמּנֹו חנּכה נר הדלקת מצות לקּים ׁשּנזּכה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהרּבים,
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ּכל לתּקן ונזּכה ּכראּוי. ועצּומה ּגדֹולה ּובכּונה ּובטהרה ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻּבקדּׁשה

לפני ויחׁשב חנּכה. נר מצות עלֿידי לפני ׁשהזּכרנּו האּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּתּקּונים

ותרי"ג וכּונֹותיה ודקּדּוקיה ּפרטיה ּבכל קּימנּוה ּכאּלּו מצותנּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָקּיּום

העֹולמֹות ּבכל מצותנּו קדּׁשת אֹור לפני ויאירּו ּבּה. הּתלּוים ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻמצֹות

ועלֿידי זֹו. מצוה קּיּום עלֿידי ּכּלם, העֹולמֹות ּכל לתּקן ונזּכה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻּכּלם.

ּבאהבהק ּכּלם לקּים ּברחמי ׁשּתזּכנּו ּודרּבנן ּדאֹוריתא הּמצוֹות ּכל ּיּום ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ׁשלֹום להמׁשי ׁשּנזּכה עד ּגדֹולה, ּובׁשלמּות ּגדֹולה ּובׂשמחה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּובּיראה

יּתן לעּמֹו עז "יי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּכּלם. העֹולמֹות ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻֻמאּת

יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו ׁשלֹום עֹוׂשה בּׁשלֹום". עּמֹו את יבר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָיי

אמן. ואמרּו יׂשראל ּכל ועל עלינּו ְְְְִִֵֵֵַָָָָָׁשלֹום

ÂË
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Ë ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èהּגּבֹור הּגדֹול האל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

הּׂשרפים ּכל ועל ׁשחק ׁשנאּני ּכל על ואימת יראת אׁשר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּנֹורא,

מעלה ּברּואי ּכל ועל ּכּלם, העֹולמֹות ּכל ועל הּקדׁש וחּיֹות ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻואֹופּנים

,ּברחמי עלי רחם ּובכן .ׁשמ מאימת ויפחדּון ירעדּון ּכּלם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּומּטה,

ּתמיד הּקדֹוׁשה יראת עלי ׁשּתמׁשי ּכמֹוני, ונמאס נבזה עצב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל

הּקדֹוׁשה יראת להרּגיׁש ואזּכה אחטא, לבלּתי ּפני על יראת ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָותהיה

איברי. ְֵַָָּבכל

‡p‡את אאּבד לבל העצּומים וחסדי הרּבים ּברחמי זּכני יי, »»ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

להסּתּכל ואזּכה לּבהלה. אלד ולא לריק איגע ולא וׁשלֹום, חס ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעֹולמי,

הּזה, ּבעֹולם עֹוׂשה אני מה היטב היטב ּדעּתי ּוליּׁשב ּתמיד, עצמי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

ּכל את ּבעצמי ולׁשּפט ּדרּכי, ולחׁשב עין. ּכהרף העֹובר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעֹולם

להּׁשפט ׁשעה, ּובכל יֹום ּובכל עת ּבכל עֹוׂשה אני אׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמעׂשים,

ּכהגן עֹוׂשה אני אם עת ּבכל עליהם וׁשלֹום,ּבעצמי חס לאו, אם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הרעים מּמעׂשי ולׁשּוב עצמי על לרחם זה ידי על אזּכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלמען
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ּבדּבּור הן ּבמחׁשבה הן ּבאמת מרע סּור להיֹות המגּנֹות. ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּומּמחׁשבֹותי

ּתמיד. ּבעיני הּטֹוב רק ולעׂשֹות ּבמעׂשה, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָהן

חשון חּוס‡p‡א הּגדֹולים, ּברחמי עלי חּוס ,ּבחמלת עלי חמל יי »»ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

אנחנּו, ּגדֹולה ּבצרה ּכי וענּיּותנּו, ׁשפלּותנּו ּוראה עלינּו ורחם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָוחּנני

נפׁשי, ידעּתי לא חּבל. ּבראׁש ּומּׁשֹוכב ים ּבלב מּתֹועה ויֹותר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיֹותר

נפׁשי מּצרֹות להּנצל לׁשּכן, אעּוף להיכן אברח, להיכן אנּוס ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹלהיכן

לצעק אי ּדר איזה למצֹוא ּכלל ידעּתי ולא מאד. מאד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻהּמרּבים

לעֹורר אלי לקרא עֹוסק אני אׁשר וׁשנים ימים זה ּכי .אלי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹולזעק

לאֹור, מחׁש לטֹוב מרע לצאת ׁשּתזּכני ,רחמי לגּלֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹחסדי

לּמדּתנּו ּכאׁשר מאד, המגּנֹות ּומחׁשבֹותי הרע ּדרּכי לעזֹוב ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻׁשּתעזרני

ועּקר ּדבר, לכל מֹועילה ׁשהּתפּלה האמּתּיים צּדיקי ידי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָעל

ּכל ּתפּלת ׁשֹומע ואּתה ּתפּלה, ידי על הּוא ּבאמת אלי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָההתקרבּות

ׁשֹומע אּתה עמקים מעמקי ׁשאֹול, מּבטן צעקה קֹול ואפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפה,

,לפני העֹומד עבּד ּדברי את לׁשמע אזן תּטה לא ולּמה ,ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּברחמי

ּבכל מעׂשי להיטיב זֹוכה ׁשאיני ּדי ולא רב, זמן זה אלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּצֹועק

ּכלל יֹודע ואיני מחברֹו, מרּבה נפׁשי צרת ויֹום יֹום ּבכל ּגם אף ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻיֹום,

הּקדּׁשה, ּכח עלי להמׁשי אבּקׁש, ותחּבּולה עצה איזה אעׂשה, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻמה

את ּולבּטל ּולׁשּבר ולכֹוף הרע, יצרי את ולכּבׁש להתּגּבר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאזּכה

את להּציל לנּוס, צרי ּׁשאני מּמה לנּוס ּדר ׁשּום לי אין ּכי ְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאוֹותי

וׁשועה ּוצעקה ותחנּונים ּתפּלה עלֿידי אם ּכי ּגיהּנם, ׁשל מּדינּה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנפׁשי

ממּׁש ּומּכה, נרּדף יזּכה אי ּכי מּמּני, נמנע זה וגם ,אלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻּוזעקה

לצעק מחּיב אני רק ּכראּוי. ּבאמת ּוצעקה לתפּלה ּכמֹוני, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻּוממרט

אינֹו זה ּגם ואם ּכחי, ּכפי ידעּתיּולהתּפּלל לא וׁשלֹום, חס לי, מֹועיל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּומבטח. מנֹוס לי לבּקׁש אי ּלעׂשֹות, ְְֲִִֵֵַַַָָמה

B	Ba¯,העוֹון אדֹוני ּובי החּיב, ּבעצמי אני ּכי ידעּתי אמת עֹולם, ׁשל ƒְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

הייתי הרּבים ּובעוֹונֹותי קטּנה. ׁשעה אפּלּו ּתאוֹותי על מתּגּבר איני ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָּכי
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ׁשּלא ּדי ולא וׁשלֹום. חס הּתאוֹות, את עצמֹו על ׁשּמֹוׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּכמי

רחמנא עלי מׁשכּתים ּגם אף עליהם, ּולהתּגּבר לגרׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהׁשּתּדלּתי

ּתחּנתי והּפלּתי ,מּלפני ּבּקׁשּתי ּכבר זה על ּגם הלא א מעּתה. ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלצלן

מּמּני ּברחמי ותּצילני עלי רחמים ׁשּתּמלא האמּתּיים, חסדי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפני

לרחם ואזּכה מאד. האמללה נפׁשי על אכזר עֹוד אהיה לבל ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבעצמי

ׁשּנתרחק מי על ׁשּיׁש הרחמנּות ּכמֹו ּבעֹולם רחמנּות אין ּכי עצמי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל

ּבאמת. ידעּת אּתה ּכאׁשר ּבאמת אלי להתקרב זֹוכה אינֹו ועדין ,ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמ

ÈÈאנקת ׁשֹומע נֹופלים, סֹומ אסּורים מּתיר חֹולים רֹופא אלהי, ¿»ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

לענה ּומרּודי "עניי ראה ּתּטׁשני. ואל ּתעזבני ואל עלי חמל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאביֹונים,

אחריתי, להיטיב מרחֹוק חֹוׁשב ואּתה חי ּגֹואלי ידעּתי ואני ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹוראׁש",

הֹוׁשיעני חּנני. חּנני עזרני. עזרני ענני. יי ענני ׁשבּותי. את ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָּולהׁשיב

ּבאמת אלי לׁשּוב ועזרני זּכני אבד. ולא חנינה לי ּתן ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהֹוׁשיעני.

אׁשמר. מׁשּפטי ואת אל ּבחּקי אׁשר את ועׂשה ׁשלמה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבתׁשּובה

È	kÊÂּתמיד יֹום ּבכל ּדעּתי ליּׁשב ׁשאזּכה ּבאמת, ּדקדּׁשה למׁשּפט ¿«≈ƒְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

והענינים העסקים ּכל את ּבעצמי ואדּון היטב. עצמי את ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹואׁשּפט

ימים לבּלֹות לעׂשֹות, לי ראּוי ּכ אם עֹוׂשה, אני אׁשר ְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָוהּמעׂשים

מסּים זמן היטב ּדעּתי את לאחז ואזּכה וׁשלֹום. חס ּכאּלה, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמעׂשים

לברח ּומחׁשבּתי ּדעּתי את אניח ולא הּזה, ּובּמׁשּפט הּזה הּדעת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹּביּׁשּוב

היטב הּזה ּובּמׁשּפט הּזה הּדעת ּביּׁשּוב לכנֹוס אזּכה רק מהרה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמּזה

ּובהתּגּברּות ּגדֹול ּבתקף ּבאמת ּדעּתי יּׁשּוב ׁשּיתחּזק ׁשאזּכה עד ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהיטב.

הּמעׂשים מּכל ּומּיד ּתכף מעּתה ולׁשּוב לסּור ׁשאזּכה ּבאפן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחזקה,

ּתמיד. טֹובים ּבמעׂשים רק ולאחז הרעֹות הּמחׁשבֹות ּומּכל ְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהרעים

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהּנכּבד הּׁשם את "ליראה ׁשלמה, ליראה ּברחמי ּתזּכני ¿«¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּום ּבלי ּונקּיה ּברה יראתי ותהיה אלהינּו. יי את הּזה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּנֹורא"

ותמּתיק עּמי חסּד ותגּדל לבד. יי יראת רק לי ויהיה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹּפסלת,

ּדינים מיני ּכל יׂשראל ּבית עּמ ּכל ּומעל זרעי ּומעל מעלי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּותבּטל
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ּתבֹוא אל ּכמפעלי, ּתׁשּפטני ואל ּכמעׂשי, ּתדינני ואל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּבעֹולם.

הּגדֹולים ּבחסדי ּתגזר רק חי", ּכל לפני יצּדק לא "ּכי עּמי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבּמׁשּפט

יהיה ׁשּלא ׁשּבעֹולם, הּדינים וכל הּמׁשּפטים ּכל מעלי לבּטל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻוהמרּבים

ׁשאני ּתזּכני רק וׁשלֹום. חס ּומׁשּפט, ּדין לעֹורר ּפה ּפתחֹון ׁשּום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלהם

ׁשלמה לתׁשּובה עצמי לעֹורר עת, ּבכל היטב עצמי אׁשּפט ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבעצמי

לאמּתֹו. ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ׁשאזּכה עד ּתמיד, ְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבאמת

e	ÏÈv˙Âמּיראֹות חיצֹונּיֹות, יראֹות מיני מּכל הרּבים ּברחמי ¿«ƒ≈ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָ

וא ׂשר מּׁשּום ואפחד אירא ׁשּלא חּיהנפּולֹות, מין מּׁשּום ולא דֹון, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹ

אירא לבד מּמ אם ּכי ׁשּבעֹולם, ּדבר מּׁשּום ולא ולסטים, ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָָֹרעה

להעלֹות ואזּכה אחטא, לבלּתי ּתמיד ּפני על יראת ותהיה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָואפחד.

להׁשלים העצּומים ּברחמי ואזּכה הּקדֹוׁש. לדעת לׁשרׁשּה ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּיראה

את ליראה אתירא מּמי אדע למען ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּבׁשלמּות ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּדעּתי

איברי ּברמ"ח איברי ּבכל הּקדֹוׁשה הּיראה וימׁש לבד. הּגדֹול ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשמ

ּבאמת ּגדֹולה ויראה ופחד אימה מלא להיֹות ואזּכה גידי, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובׁשס"ה

ּברחמי ּותזּכני ּתמיד. ׁשעה ּובכל עת ּבכל והּקדֹוׁש, הּגדֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּׁשמ

ּובטהרה. ּבקדּׁשה ּבאמת ׁשלם לדעת ְְְֱֳִִֵֶֶַַַָָָָָֻהרּבים

חשון ּכיÈÈב ּדעּתנּו. ּופגם וׁשפלּות ּפחיתּות ּגדל את ידעּת אּתה אלהים ¿»ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּומחׁשבֹותינּו הרעים מעׂשינּו עלֿידי מאד ונתקלקלה נפּגמה ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּדעּתנּו

ּכלל יֹודעים אנּו אין אׁשר עד מאד, המבלּבלֹות ּודעֹותינּו ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֻֻהמגּנֹות

מלא יי, אּנא ׁשּבעֹולם. ּדבר ּבׁשּום להתנהג אי ּבנפׁשנּו עצה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָלתת

ׁשלם לדעת ׁשאזּכה ׁשלמה, ּדעה מאּת וחּנני עלי חמל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹרחמים,

ליראה ואזּכה ּתמיד, מּמ ואירא ּבאמת, ׁשמ את אדע למען ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה,

הרֹוממּות. יראת ְְִִַָָָעּלאה

ÔÎ·eּתמיד הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לעסק ׁשאזּכה הרּבים, ּברחמי ּתזּכני ¿≈ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ללמד ואזּכה .ּבתֹורת עיני ותאיר ּדעּתי את ותפּתח ולילה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹומם

ּגדֹול ּבמהירּות ּולהבין לידע ואזּכה .וז צח ּבׂשכל הּקדֹוׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָתֹורת
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מ ּדעּתי,ּבכל את לבלּבל מבלּבל לׁשּום ּכח יהיה ולא לֹומד. ׁשאני קֹום ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

חּוץ מחׁשבֹות הן ׁשּבעֹולם, ּבלּבּול ּבׁשּום לּמּודי ּבׁשעת וׁשלֹום, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָחס

ּבענין ועקמּומּיּות וערּבּובים ּבלּבּולים הן עֹולם, מהבלי זרֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָמחׁשבֹות

רק הרּבים. ּברחמי ׁשּבּׁשמים אבי אֹותי ּתּציל מּכּלם ּבעצמֹו, ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּלּמּוד

ּבלּבּולים מיני ּכל מעלי ּולבּטל לסּלק ּברחמי להתּגּבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאזּכה

ּבמהירּות הרּבה ללמד ואזּכה הּלּמּוד, ּבׁשעת ׁשּבעֹולם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹועקמּומּיּות

הּתֹורה ספרי ּכל ולגמר להתחיל ואזּכה ּבאמת. וז צח ּבׂשכל ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּגדֹול,

ּפעמים. ּכּמה אֹותם וללמד ּפה, ּובעל ׁשּבכתב ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשה

‡p‡והערּבּובים הּבלּבּולים עצם את ידעּת אּתה רחמים, מלא יי, »»ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

לּמּודי, ּבעת ּובפרט ּתמיד דעּתי את ּומבלּבלים ּומסּבבים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמערּבבים

וכל ּונכֹונה זּכה ּבמחׁשבה קּלה ׁשעה ללמד הּנה עד זכיתי ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹעד

מיני ּבכּמה מאד ּומטרפת מבלּבלת ּדעּתי לּמּודי ּבעת אפּלּו ּכּלֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻֻהּיֹום

אלפי הּלב, ועקמימּיּות ׁשטּות ׁשל ּומחׁשבֹות וערּבּובים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָּבלּבּולים

אני ואין ׁשעה, ּובכל עת ּבכל וער ׁשעּור ּבלי רבבֹות, ורּבי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָאלפים

מהם. נפׁשי את להּציל אברח להיכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָיֹודע

ÈÈּפגמנּו ּכי ּדעּתנּו, ּפּזּור את ידעּת אּתה ידעּת, אּתה אלהים, ¿»ְְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מאד מפּזרת ּדעּתי אׁשר וׁשנים ימים וזה מאד, ּדעּתנּו את ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻוקלקלנּו

ּובכּמה רעים ּובהרהּורים ּובלּבּולים ּבׁשטּותים עת ּבכל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָּומׁשֹוטטת

אסּפרה אמרּתי אם ּכלל. ּולפרׁש לבאר אפׁשר אי אׁשר ּפגמים, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמיני

העצֹות וכל הּזמן. יכלה הּדעת עכירת ּבלּבּול מעצם קצה אפס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכמֹו

איך אמת, צּדיקי עלֿידי לנּו ׁשּגּלית ואלטֹובֹות ּבׁשב מהם, להּנצל ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

קלקלנּו הרּבים ׁשּבעוֹונֹותינּו עד קּימנּום. ולא ּבהם מרדנּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתעׂשה,

מגּלה אּתה ואׁשר ּכבר, לנּו ׁשּגּלית טֹובֹות העצֹות ּבכל מאד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּופגמנּו

ּופּזּור מּבלּבּול להּנצל אי יׁשרֹות עצֹות עת ּבכל לנּו ּומרּמז ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלנּו

ונתּפּזרה נתּבלּבלה אׁשר עד לקּימם ּכלל מתּגּבר הייתי לא ּכי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּדעּתנּו.

ולעזב להתּגּבר רֹוצים ׁשאנחנּו ּבׁשעה ׁשאפּלּו ,ּכ ּכל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדעּתנּו

אנּו אין ׁשּוב הּטֹובֹות, עצֹותי ּבדרכי ולאחז הרעֹות, ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹמחׁשבֹותינּו
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אפּלּו ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבמנּוחה, מחׁשבֹותינּו להחזיק ּכלל ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵַַָָָָָֻיכֹולים

מּועט .זמן ְַָ

ÈÈעת ּבכל רחמים מלא האמת, רחמן ׁשּבּׁשמים, אבינּו אלהים, ¿»ְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

מּקדּׁשת עכׁשו רחֹוקים אנחנּו ּכּמה ידעּת אּתה ּתמיד. רגע ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻּובכל

ּבבלּבּול וריק, ּבהבל ׁשנֹותינּו ּכּלינּו ּוכבר הּדעת, ּומּׁשלמּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמחׁשבה

ועדין ׁשעה, ּובכל עת ּבכל מאד ּופגּומֹות רעֹות ּובמחׁשבֹות ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָֹהּדעת

עד מּנעּורינּו אחת ׁשעה אפּלּו ּבאמת ּכראּוי הּדעת ליּׁשּוב זכינּו ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלא

אׁשר קדׁש, ּבהּברית ּופגמנּו מאד ּופׁשענּו עוינּו חטאנּו ּכי הּזה, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּיֹום

אי ּכלל יֹודעים אנּו ואין מאד. ּדעּתנּו ונתּבלּבל נטרף ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹעלֿידיֿזה

ּדקדּׁשה הּדעת אל לׁשּוב נזּכה ּדר ּובאיזה עצמנּו, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻלהחיֹות

והּׁשבילים הּדרכים ּבכל ּופגמנּו קלקלנּו ּכי ּבאמת, ּכראּוי ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשלמּות

ּדקדּׁשה. הּדעת ְִֶַַַָֻׁשל

‡p‡נ וחמל חּוס הרּבים ּברחמי עלי חמל נפׁשייי, על א »»ְְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָֹֹ

מאד, ּוצמאה הרעבה מאד, החלּוׁשה מאד, היגעה מאד, ְְְְְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻהאמללה

הרחמנּות עצם ּגדל ידעּת לבד אּתה ּכאׁשר ׁשּמּנחת, ּבמקֹום ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻהּמּנחת

נפׁשנּו צרֹות הּגלּות. ּבעמק ּדמׁשיחא ּבעּוקבא הּזאת, ּבעת עלינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשר

חלק ּכלל ּולסּפר לבאר אפׁשר אי אׁשר ,וער ׁשעּור ּבלי מאד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהרחיבּו

חּננּו, ׁשּבּׁשמים אבינּו עזרנּו, ׁשּבּׁשמים אבינּו מהם. ּורבבה מאלף ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאחד

נזּכה ּדר ּובאיזה ּלדּבר, מה ּכלל יֹודעים אנּו אין ׁשּבּׁשמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבינּו

נגּד ּומרדנּו העליֹונֹות עצֹותי ׁשּנאצנּו אחר ,אֹות ּולפּיס ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלרּצֹות

מאד. ְְֵַֹהרּבה

B	Ba¯וכל ּותחּנֹותי ּובּקׁשֹותי ּדּבּורי ּכל ּכי ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבכּלם עין ּכהרף ּבאמת ליׁשּועת עדין ּומיחל ּומקּוה מצּפה ּׁשאני ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻמה

אׁשר אמת, הּצּדיקי ּבכח אם ּכי ּומנֹוס ּומבטח סמיכה ׁשּום לי ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאין

אמּתּיים לצּדיקים אֹותנּו זּכית הּזה ּבּדֹור וגם הּדֹורֹות ּבכל אֹותנּו ְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָזּכית

נׁשעננּו. לבד הּגדֹול ּכחם ועל עלינּו, ׁשמם נקרא אׁשר ונֹוראים ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּגדֹולים
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על עלינּו, העצּומים רחמי ויכמרּו יהמּו עלינּו מעי נא יהמּו ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובכן

ועזרנּו ּכמֹונּו. לבב נכאה וכֹואב, עני על ּכמֹונּו, חׂש ּבלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֻמרּדף

ּכל על להתּגּבר ׁשאזּכה אמת, הּצּדיקי ּוזכּות ּבכח הרּבים ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּברחמי

ּברחמי ּובטהרה ּבקדּׁשה ּדעּתי להׁשלים ואזּכה הרעֹות, ְְְְְְְְְְֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻמחׁשבֹותי

ולילה, יֹומם ּתמיד הּקדֹוׁשה ּבתֹורת ולהגֹות ללמד ּותזּכני ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹהרּבים.

ׁשּיזּדּכ ואזּכה ּכלל, ּבלּבּולים ׁשּום ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות ללמד ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹואזּכה

מחי ויהיה ּכלל, ּפסלת ׁשּום ּבלי ונקי וצח ז וׂשכלי מחי ויהיה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹמחי

ּבמהירּות לאמּתֹו ּבאמת ּבריֹו על הּדבר להבין וחריף מהיר ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻוׂשכלי

ּכלל. עיּון ּבלי ְְִִָָּגדֹול

ÌÁ¯˙eלענוה ׁשאזּכה ׁשּוםעלי ּבלּבי יעלה ׁשּלא אמּתי וׁשפלּות ¿«≈ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הרּבה, ּתֹורה ללמד ּברחמי ּתזּכני ּכאׁשר וגם ּכלל. ּופנּיֹות ּגאּות ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹצד

וׁשלֹום, חס ּבלּבי, יעלה ולא ּכלל, לעצמי טֹובה אחזיק לבל ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאזּכה

ּתֹורה ללמד ואזּכה ּכלל. הרּוח וגּסּות ּפנּיֹות ׁשּום הּתֹורה לּמּוד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעלֿידי

ללמד ואזּכה ּבאמת. וׁשפלּות ּבענוה ּובטהרה ּבקדּׁשה לׁשמּה ְְְְְְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהרּבה

ּבאהבה. ּתֹורת ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּוללּמד

חשון ואזּכהÔÎ·eג ּכראּוי, ּבׁשלמּות ּבאמת לתפּלה הרּבים ּברחמי ּתזּכני ¿≈ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הרּבים ּברחמי לבבי את ּותעֹורר ּבאמת. ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלהתּפּלל

ּבתפּלה ּתמיד לפני ׂשיחתי לפרׁש לפני ׂשיחי לׁשּפ ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאזּכה

אּוכל הּטֹובה ּבנקּדתי ונצּפן נסּתר אׁשר הּטֹוב ּכל ואת ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻותחנּונים,

מעּומקא ּבאמת ּובּקׁשֹות ּותחּנֹות הּתפּלה דּבּורי עלֿידי לאֹור ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהֹוציא

הּטֹוב ויתּגּבר אצלי והּנסּתר הּנעלם הּטֹוב ׁשּיתּגּלה ׁשאזּכה עד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדלּבא,

מרע לצאת ׁשאזּכה עד לגמרי, הרע את ואבּטל ׁשאכניע עד הרע, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָעל

ּגדֹול. לאֹור מחׁש ְְֵֶָֹלטֹוב

È	kÊ˙eּכל לבּטל ואזּכה ּבאמת, נפׁש ּבמסירּות להתּפּלל ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

אזּכה רק ּכלל, עצמי ּתֹועלת ּבׁשביל אתּפּלל ולא וגׁשמּיּותי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיׁשּותי

ּכּונתי וכל ּכלל, ּבעֹולם אינּני ּכאּלּו הּתפּלה ּבׁשעת לגמרי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלהתּבּטל
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לגּלֹות מהּגלּות, הּׁשכינה להעלֹות ּבאמת לׁשמ רק יהיה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּתפּלה

ּבעֹולם. ְֱָָָאלהּות

¯L‡ÎÂאלהּות לגּלֹות הרּבים וחסדי ּברחמי התחלּת ּכבר ¿«¬∆ְְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָ

ותׁשּבחֹות ׁשירֹות לסּדר האמּתּיים צּדיקי עלֿידי ולּמדּתנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבעֹולם,

וגזרּת הּקדֹוׁשים, ׁשמֹותי לנּו והֹורית ,לפני ותחנּונים ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּותפּלֹות

לכּנֹות וכח רׁשּות לנּו ׁשּיהיה ,ּוׁשבחי ּבתארי אֹותנּו לסמ ְְְְְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבחסּד

סמיכה לנּו יׁש לבד עלֿידיֿזה אׁשר ּוׁשבחים, ּבתארים אֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָולקרֹות

ּברחמי ּכן ׁשלם. ּבלב אֹות ולדעת ּבאמת אלי להתקרב ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָותקוה

ּכן ּגם אֹותי ּתזּכה יׂשראל ּובכלל ודֹור. ּדֹור ּבכל אֹותנּו ּתזּכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרּבים

לסּדר ׁשאזּכה הּקדֹוׁשה, ּתֹורת עלֿידי ּדקדּׁשה אמּתי ּדעת לי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻותּתן

ּבאמת חּיי ימי ּכל ּתמיד לפני ותחנּונים ּותפּלה ותׁשּבחֹות ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשירֹות

ולקרֹות ּולכּנֹות האמת אל לכּון ואזּכה ּומיּׁשבת. נכֹונה ּובדעה ְְְְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבאמּונה

ּבאפן ּבהם, אֹות לקרֹות הראּוים הגּונים ּוׁשבחים ּבתארים ְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶָָָָֹאֹות

לפני מסּדר ׁשאני ותׁשּבחֹות וׁשירֹות ּובּקׁשֹותי תחּנֹותי ּדברי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיעלּו

אלינּו. ותתּפּיס ותתרּצה עלי הרּבים רחמי ויעֹוררּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלרצֹון,

e	kÊ˙eּכי חּנני חּנם מּתנת ּומאֹוצר ּבאמת. אלי להתקרב מעּתה ¿«≈ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לעסק ואזּכה ּבאמת. לתפּלה לבֹוא ׁשּתזּכני ּומחּכֹות, ּתלּויֹות ל ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹעיני

ּולהּׂשיג ּולהּגיע לבֹוא הּתפּלה עלֿידי ׁשאזּכה עד ּתמיד, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבתפּלה

אּתה אׁשר הּגנּוז, אֹור טעם לטעם ואזּכה האמּתּיים, הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹסֹודֹות

ּותזּכני ּתֹורה. סתרי ּפנימּיּות ׁשהּוא האמּתּיים לצּדיקי לגּלֹות ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָעתיד

ּבהיכלֹו". ּולבּקר יי ּבנעם ְְְְֲֵֵַַַָָֹ"לחזֹות

ÔB„‡ּותפּלה לתֹורה הרּבים ּברחמי וזּכני חּנני רחמים, מלא ּכל ¬ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁש עד נפׁש, ּבמסירת טעםּבאמת הּזה ּבעֹולם ּגם לטעם ּברחמי אזּכה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

אׁשר טּוב רב "מה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,ליראי וצפּון ּגנּוז אׁשר הּגנּוז ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹור

ּומיטיב טֹוב אּתה ּכי אדם", ּבני נגד ּב לחֹוסים ּפעלּת ,ליראי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָצפנּת

מרע סּור להיֹות אם ּכי ּבעֹולם אמּתי טֹוב אין ּכי ידעּת ואּתה ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלּכל
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ואל הּתֹורה אל ּובטל מׁשעּבד להיֹות טֹובים, מעׂשים ולעׂשֹות ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבאמת,

ּבעֹולם ּגם הּגנּוז אֹור טעם לטעם ׁשּנזּכה עד ּתמיד, ּבאמת ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהעבֹודה

,ּכחסּד עּמי עׂשה והּנצחּיית. האמּתיית הּטֹובה היא זאת אׁשר ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּזה

אביֹון", ירים מאׁשּפֹות ּדל מעפר "מקים האמּתי. מּטּוב לטעם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוזּכני

נצחּיים ּולחּיים ּתראני, ּכבֹוד ּתׂשּביעני,ּומּזיו ּומּטּוב והקימני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָחּנני

סלה. אמן עֹולם ועד מעּתה ְְִֵֵֵֶַַַָָָָּתזּכני

ÊË
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"Ë ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÔBa¯,הּזה הּׁשפל ּבעֹולם הּטֹוב ּברצֹונ אֹותנּו ּבראת אּתה העֹולמים, ƒְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מּקדׁשי ּדמלּכא מהיכלא העליֹון, מעֹולם ׁשּתרד נׁשמתנּו על ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָוגזרּת

היתה הּקדֹוׁשה וכּונת הּזה. ּבעֹולם הּגׁשמי ּבּגּוף ותכנס ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָֹקדׁשים,

ּכן על הּזה. הּׁשפל ּבעֹולם ּב עצמנּו לדּבק ׁשּנזּכה ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלטֹובתנּו,

ולעסק רגע, הפסק ּבלי ּתמיד ּב ּדבקים להיֹות עלינּו חֹובה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבוּדאי

היא ּכי ּכלל, ּובּטּול הפסק ׁשּום ּבלי ולילה יֹומם הּקדֹוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָּבתֹורת

ּב ּדבקים ּכׁשאנּו אם ּכי חּיּות ׁשּום לנּו ואין ימינּו ואר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹחּיינּו

הּקדֹוׁשה. ְְְַָָּובתֹורת

Ï·‡עכירת מחמת ּכי ידעּת, אּתה ּכי אלהינּו יי ּנעׂשה מה ¬»ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

אי הרּבים, ּבעֹונֹותינּו העּכּו"ם ּבין ּגלּותינּו ּומעצם ּגּופנּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּגׁשמּיּות

ּובתֹורת ּב ּדבּוקים ּתמיד להיֹות אפן ּבׁשּום עכׁשו לנּו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹאפׁשר

לפעמים מכרחים אנּו ּובהכרח עלינּו. ּכּמּטל הפסק, ׁשּום ּבלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּקדֹוׁשה

מעצם ּכי הּקדֹוׁשה. ּבחכמת מּלׁשֹוטט ּתֹורה, מּדברי מעט קצת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלבּטל

עינין, על ּדמכּסין העננין ידי על הּמח על הּבאים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹהּבלּבּולים

להּצּדיק אפּלּו ההכרח זה מחמת ּגלּותנּו, ּבתקף עּתה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּמתּגּברים

לתת ּכדי העליֹונה, ּומחכמתֹו מּדבקּותֹו לפעמים ׁשּיתּבּטל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאמּתי

ּולבּטל לבלּבל וׁשלֹום, חס הּבלּבּולים, יתּגּברּו ׁשּלא להּמֹוחין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹניחא

להתנהג אי נפׁשי, ידעּתי לא ּבחכמה, הרׁש ּבדעת העני ואנכי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלגמרי.
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ההכרח ּבעת הּבּטּול ׁשּיהיה ּדרּכי, לפּלס אי והּבּטּול, הּלּמּוד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַּבענין

מּדי. יֹותר להתּבּטל ׁשּלא ּובזמּנֹו ּבמֹועדֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹלבד

חשון אבֹותי,ÔÎ·eד ואלהי אלהי יי מּלפני רחמים לבּקׁש לפני ּבאתי ¿≈ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

קדּׁשת מּמעֹון עלי ותׁשּפיע והאמת, הּנכֹון ּבדר ותדריכני ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּתזּכני

ּבענין זה, ּבענין להתנהג אי ׁשאדע ותעזרני ודעת. ּבינה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָחכמה

ׁשאזּכה ּבאפן ּותלּמדני, ותדריכני קּיּומּה. זהּו ּתֹורה ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבּטּולּה

ּבתֹורה לעסק ּבעּתֹו, יפה הּכל לעׂשֹות הּטֹוב, ּכרצֹונ ּתמיד ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלהתנהג

ּגדֹולה ּבהתמדה ולילה יֹומם ּתמיד לׁשמ טֹובים ּובמעׂשים ְְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָּותפּלה

ּבאמת. יי ּבעבֹודת יֹום ּבכל להרּבֹות ואזּכה ּגדֹולה, ְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָּובזריזּות

ׁשּום לי יהיה ׁשּלא ואזּכה קצת, לבּטל מכרח אני מתי לדעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּותחּנני

להתּבּטל מכרח ׁשאני ּבעת ואפּלּו לבד. ההכרח ּבעת אם ּכי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּבּטּול

לגמרי וׁשלֹום, חס אתּבּטל, ׁשּלא ּותזּכני ּתעזרני ּתֹורה, מּדברי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקצת

ּתחּנני רק וכל, מאּת,מּכל ׂשכל עלי ותׁשּפיע והׂשּכל, ּבינה ּדעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ואל יתּבר הּׁשם אל ּבהעלם ּדבּוק להיֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאּוכל

הּבּטּול ּבעת ׂשכלי עיני מאירין ויהיּו ּתֹורה. ׁשל ּבּטּולּה ּבעת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאפּלּו

ׁשהייתי הּקדֹוׁשה הּתֹורה ׁשל החכמה מאֹור ׁשּנׁשאר הרׁשימּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעלֿידי

ּכׁשאנּו ּכּׁשמׁש לפעמים וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות עיני ויהיּו ּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעֹוסק

ּכׁשאנּו ּכּירח ולפעמים הּקדֹוׁשה, ּבתֹורת העליֹונה ּבחכמה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּדבקים

ּכירח עיני יאירּו ׁשאז הּתֹורה, ּומעסק החכמה מן להתּבּטל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻמכרחין

ועד. לעֹולם ּתמיד ּב להתדּבק ׁשאזּכה ּבאפן ,הֹול ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹיקר

‰È‰˙Âׁשלמה ּבתׁשּובה ּבאמת אלי לׁשּוב ותֹוׁשיעני ּתמיד, ּבעזרי ¿ƒ¿∆ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

לבּלֹות ואזּכה הּטֹוב ּכרצֹונ ּבאמת ּב להתדּבק מעּתה ואזּכה .ְְְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלפני

ּבאמת ּובטהרה ּבקדּׁשה טֹובים, ּובמעׂשים ּותפּלה ּבתֹורה ימי ְְְְְֱֲֳִִִִֶֶַַָָָָָָָֻּכל

עזרני ּכל. מרב לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ּובאהבה, ּוביראה ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּובאמּונה

חּיי מימי רגע וׁשּום ׁשעה ׁשּום מעּתה אאּבד ׁשּלא הרּבים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּברחמי

אּתה הלא ּכי אימתי. עכׁשו לא ואם ימי, מעט ּכי ּבחּנם ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹֻהּמעטים

עזרני חּיינּו. מימי ורגע ׁשעה ּכל על מאּתנּו וחׁשּבֹון ּדין לקּבל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעתיד
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איזה אז לי ׁשּתזמין ּתֹורה, מּדברי להתּבּטל מכרח ׁשאני ּבעת ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאפּלּו

ניחא ולתת ּדעּתי את לפּקח ידם על ׁשאּוכל ,ּורצֹונ מעבֹודת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָעסקים

ּבאמת. רצֹונ ׁשהם קדֹוׁשים ּבדברים אז אעסק ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמֹוחי,

ּבאמת. ּתמיד הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות מעּתה ועזרני עלי וחמל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹחּוס

¯¯BÚ˙eלנּו ותׁשלח לגאלנּו, ותחיׁש ּותמהר עלינּו הרּבים רחמי ¿≈ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

יתחּברּו ּוׁשניהם יֹוסף. ּבן ּומׁשיח ּדוד ּבן מׁשיח - מׁשיחינּו את ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמהרה

הּסטרא וכל עּכּו"ם הּׁשבעין ּכל את ויׁשּפילּו ויכניעּו יחד ְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֻויכללּו

חּוצה. מעינֹותיהם ויפּוצּו ּבעֹולם, חכמתם ויגּלּו עפר, עד ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָאחרא

ּכל וידע מכּסים". לּים ּכּמים יי את לדעת ּדעה הארץ ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ"ותּמלא

כל ויׁשּובּו יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין ּפעלּתֹו אּתה ּכי ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָּפעּול

ויקּים ּוליראת לעבֹודת מׁשיחין. הּתרין ׁשל חכמתם עלֿידי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהעּמים

כּלם לקרא ברּורה ׂשפה העּמים ּכל אל אהּפ אז "ּכי ׁשּכתּוב: ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֻמקרא

אחד". ׁשכם לעבדֹו יי ְְְְְֵֶֶָָָּבׁשם

¯È·Ú˙Âּתעּקר מהרה הרׁשעה ּומלכּות הארץ. מן זדֹון ממׁשלת ¿«¬ƒְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּותבּטל בימינּו. ּבמהרה ותׁשּפילם ותכניעם ּותכּלם ּותמּגר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָּותׁשּבר

ּב ּדבקים להיֹות נזּכה ואז עינין, על ּדמכּסין העננין ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּותבער

ּכח יהיה ולא ּכלל. ּובּטּול הפסק ׁשּום ּבלי ּתמיד הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּובתֹורת

להיֹות נזּכה רק ּכלל, ּדעּתנּו את לבלּבל מבלּבל ּולׁשּום מֹונע ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלׁשּום

מקרא ויקּים נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי חּיינּו ימי ּכל ּתמיד ּב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻּדבקים

אמן. ּבימינּו ּבמהרה החּמה" ּכאֹור הּלבנה אֹור "והיה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּכתּוב:

ÊÈ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"È ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÔBa¯ּברצֹונ עֹולמ ּבראת אּתה הּנׁשמֹות, ּכל אדֹון העֹולמים ּכל ƒְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָ

את אלהים ּברא "ּבראׁשית ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,עּמ יׂשראל ּבׁשביל ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּטֹוב

יׂשראל ּבׁשביל לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו, ואמרּו הארץ", ואת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּׁשמים

ּבראת ּובׁשבילנּו ּתחּלה. ּבמחׁשבה עלה יׂשראל ּכי ראׁשית, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָׁשּנקראּו
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ע עד האצילּות ּתחּלת מן ּכּלם, העֹולמֹות הארץּכל הּזה, הּגׁשמי ֹולם ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

הּטֹוב ּברצֹונ ּבראת והּכל ּבהם. אׁשר וכל הּיּמים עליה אׁשר ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוכל

אב אבינּו עלינּו ּתרחם ּובכן ודֹור. ּדֹור ּבכל ּבנּו ּתתּפאר אׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמען

הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ונזּכה ּתמיד, ּבעיני הּטֹוב לעׂשֹות ּותזּכנּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרחמן

ההתּפארּות יתּגּלה למען ּתמיד, טֹוב ולעׂשֹות מרע לסּור ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאמת,

נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי ּבנּו, ׁשּל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָוהּׁשעׁשּועים

È	kÊÂהרּבה מהּגנים לענּיים הרּבה צדקה לּתן הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

.עּמ יׂשראל ּבני ׁשל רּבים ּבנפׁשֹות להּכלל נזּכה למען אמת, ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּולצּדיקי

הּטֹוב את ּולהאיר לגּלֹות ׁשּנזּכה הרּבים, ּברחמי ּתזּכני זה ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָועל

אצלי הּכבּוׁש הּטֹוב קדּׁשת יפי עצם את ידעּת אּתה ּכי ּבנּו. ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻהּכבּוׁש

עד האדמה על היֹותי מּיֹום ׁשנים, ּכּמה זה מאד ּומרה ּגדֹולה ְְְֱֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹּבגלּות

ּתעלּומֹות לאֹור להֹוציא עצמי, על לרחם עדין זֹוכה ואיני הּזה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּיֹום

עצמי את להזּכיר זֹוכה ואיני ּבּגלּות. הּכבּוׁש ׁשּבי הּטֹוב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהסּתרת

ּומנֹוס ּדר ּבאיזה ּלעׂשֹות, מה יֹודע ואיני ּבעֹולם, אני היכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיטב

ּבי. ׁשּיׁש הּטֹוב לגּלֹות ְְִֵֶֶֶַַאזּכה

חשון עׂשה‡p‡ה ׁשלמה, יׁשּועה לי ּתן חנינה, לי ּתן עצה, לי ּתן יי, »»ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָ

חסד עּמי עׂשה ּבחּיי. ּכּמת וׁשלֹום, חס אהיה, לבל לחּיים ּפלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָעּמי

ודעֹותי המגּנֹות ּופעּלֹותי הרעים ּכמעׂשי לא ,ל נאה ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻחּנם

האמל נפׁשי על נא וחמל חּוס מעיהמערּבבֹות. נא יהמּו מאד. לה ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

הּגּוף את לכּבׁש להתּגּבר ׁשּיּוכל ּבי, ׁשּיׁש הּטֹוב עצם על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹורחמי

ׁשּיתּבּטלּו עד הּטֹוב, ּתחת ּובטל ּכפּוף הרע ׁשּיהיה ּתחּתיו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָותאוֹותיו

ּכרצֹונ להיֹות ׁשאזּכה ּבאפן הרעֹות, ּומּדֹותיו הּגּוף ּתאוֹות ּכל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּמּני

ּתמיד. ּבאמת ֱִֶֶַָהּטֹוב

È·‡החֹומל ּבאמת, הרחמן אב החסד, אב ׁשּבּׁשמים אבי ׁשּבּׁשמים, »ƒֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּומאזין הּׁשֹומע עלּובים, ּבעלּבֹון הרֹואה אביֹונים, אנקת הּׁשֹומע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּדּלים,

אׁשר מקֹום אין אׁשר עד ּומּתחּתיו, ּתחּתּיֹות הּׁשאֹול מעמקי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצעקה
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הֹוריני ,לפני ּלדּבר מה לּמדני ואנקה, אנחה קֹול מּמּנּו ּתׁשמע ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא

נפׁש עלּוב על נא חמל ,אלי ּׁשאצעק מה הֹודיעני ,לפני ּׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמה

חלּוׁש על ּכמֹוני, לב חסר ּדעה חסר על ּכמֹוני לבב נכאה על ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכמֹוני,

ּכמֹוני, ערּבּובים מיני ּבכל ּומערּבב ּומטרף מבלּבל על ּכמֹוני, ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹֻֻּכח

ּגדֹולה ּובגלּות מּמׁש, הּסהר ּבבית ּכמֹו ּכבּוׁש הּוא ׁשּבי הּטֹוב ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאׁשר

מסּגר על ּומסּגר ּברזל וחֹומֹות מחּצֹות אלפים אלפי וכּמה מאד. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומרה

עלי עֹומדים ואֹורבים ׁשֹומרים אלפים וכּמה וכּמה אֹותי, ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָהמסּבבים

ׁשּום לעׂשֹות יכֹול ואיני רּוחי. הׁשב יּתנּוני לא רגע ּובכל עת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבכל

ּדבר איזה לעׂשֹות מתעֹורר ׁשאני ּבעת אפּלּו ּכראּוי, ׁשּיהיה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּתנּועה

ּכראּוי והּדּור יפי לּה ׁשּיהיה קּלה ּתנּועה לעׂשֹות זֹוכה איני ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּבקדּׁשה,

מאד לי ּומר אֹוי מאד, לי אֹוי ידעּת. אּתה ּכאׁשר יׂשראלי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹלאיׁש

עׂשתה אׁשר להּנפׁש אֹוי נפׁשי, על אֹויה מאד, לי מר עלי, אהּה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמאד,

ּובלּבּולים ּבהבלים ּכּליתי אׁשר והּׁשנים להּימים אֹוי ּכאּלה, ְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמעׂשים

הּטה רחמים, מלא וׁשועתי. זעקתי אלי ּכל, אדֹון ּכאּלה. מאד ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹרעים

ועמלי. בעניי נא ראה ׁשֹוממּותי, ּוראה עיני ּפקח ּוׁשמע אזנ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאלי

B	Ba¯אּתה עֹולם, זרעׁשל ּבכלל להיֹות הרּבים ּברחמי זּכיתני ƒְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

להאמין אמת, לצּדיקי הרּבים ּברחמי אֹותי וקרבּת ,עבדי ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיׂשראל

ּבארץ אׁשר הּקדֹוׁשים ּבזכּות ּכחסדי עּמי עׂשה להם. ּולהׁשּתֹוקק ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהם

ׁשּיזּכר אמּתי והתעֹוררּות הארה לי ׁשּיּגיע וסּייעני ועזרני ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמה,

מעלתֹו ׁשּבי להּטֹוב ויתוּדע ׁשּבי, הּטֹוב ּבאמת עצמֹו את ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָויתעֹורר

ּברי ּדקּדׁשא עליֹונה מּמחׁשבה ,ונמׁש נלקח הּוא מהיכן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻהּגדֹולה,

יׂשראל. נׁשמֹות ּכלל ּבתֹו ּתחּלה ּבמחׁשבה עליתי ׁשם אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָהּוא,

אצילּות, ׁשהם: עֹולמֹות, הארּבע מּכל למעלה ׁשּבּים, קּלה ּברּיה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָואני

מּזרע אנכי ּכי מּכּלם, למעלה ּבׁשרׁשי ואני עׂשּיה, יצירה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹֻּבריאה,

עּמנּו ונתיעץ יתּבר הּׁשם נמל ּובנּו ּתחּלה. ּבמחׁשבה ׁשעלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָיׂשראל

ׁשהּוא העׂשּיה ּתכלית עד ּבהם, אׁשר וכל ּכּלם העֹולמֹות ּכל את ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻלברא

ּבהם. אׁשר וכל ּבּיּמים ּובארץ ּבּׁשמים ּבֹו, אׁשר וכל הּזה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהעֹולם
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נא, עֹוררני נא, הקיצני נא, אּמצני נא, חּזקני נא, עזרני עּתה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָועּתה

היטב, היטב עצמי את להזּכיר האמּתּיים, וחסדי ּברחמי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאזּכה

ּכי היאּמן הּנה. עד מּמ נתרחקּתי להיכן נׁשלכּתי, להיכן אני, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֻהיכן

וחׁש אפל ּבמקֹום מׁשל יהיה ּבי הּמׁשרׁש ּכזה אמּתי ׁשּטֹוב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻֻיסּפר

ּכאּלה, ּפגּומים ּבמקֹומֹות ּכזה, מנּדח ּבאפלה ּכזה, ׁשפל ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻּכזה,

ׁשאינם ּבמקֹומֹות ּכאּלה, הּקדּׁשה מן ּורחֹוקים נמּוכים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּבמקֹומֹות

ּכלל. מקֹום ּבׁשם להּקרא ְְְְִִֵֵָָָראּויים

‡p‡לדּבר רֹוצה ׁשאני עת ּבכל ּכי עלי, חּוסה עלי, חמל יי »»ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לפני ׂשיחתי אסּים.ּולפרׁש ואי לבּקׁש אתחיל מהיכן יֹודע איני , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

אלפים יסּפיקּו לא אׁשר מאד, מרּבים צרכי אׁשר ועניי ּדחקי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻּומרב

ואפּלּו ּכלל. ּפי לפּתח יכֹול איני זה מחמת לבארם, יריעֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּורבבֹות

צרכי רּבּוי מעצם מאד מבלּבלים ּדברי קצת, לדּבר מתחיל ׁשאני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבעת

ּבׁשּום ּכלל ּולפרׁש לבאר אפׁשר אי אׁשר ּביֹותר, מרּבים הם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻאׁשר

נסּתרֹות והמֹון הּתעלּומֹות ּכל נגלּו ּכל אדֹון לפני אם ּכי ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹאפן,

ּבתֹו אׁשר מחׁשבֹותינּו, ועמק לבבנּו צפּון יֹודע ואּתה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמּבראׁשית.

מאד, ומר עצּום ּבקֹול ׁשּבי הּטֹוב צֹועק מחׁשבּתי ּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּפנימּיּות

מרירּות עצם לסּבל אפׁשר אי אׁשר מאד, מאד ּומרה ּגדֹולה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹזעקה

וער ׁשעּור ּבלי עלי ׁשּיׁש הרחמנּות וגדל ּבקרּבי הּכבּוׁש הּטֹוב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצעקת

מאד, רב זמן זה מּמּני ּפני ותסּתיר אזנ ּתעלם ולּמה ּכלל. ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומסּפר

התאּפקּו". עלי ורחמי מעי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָו"המֹון

ÔÎ·eׁשּגברּו ּכׁשם אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

,עבדי יׂשראל זרע ּבין אֹותי ּובראת עלי, העצּומים וחסדי ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָרחמי

היטב לׁשמע ׁשאזּכה עלי, הּגדֹולים וחסדי וחנינֹותי מעי יהמּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכן

ּולבבי אזני, ויׁשמעּו עיני, ויפקחּו אמּתּיים, הּצּדיקים ּדברי קֹול ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻאת

לעֹורר ּתמיד עֹוסקים אׁשר אמּתּיים, הּצּדיקים ּדברי קֹול את היטב ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבין

ולעׂשֹות ּבּגלּות, הּכבּוׁש יׂשראל מּנׁשמֹות הּנמׁש הּטֹוב את ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּולהעלֹות

הן הּזה, ׁשּבּדֹור אמּתּיים הּצּדיקים ּדברי קֹול הן וגרים, ּתׁשּובה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבעלי
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עד הּקדֹוׁשים. ּבספריהם הּכתּובים עפר, ׁשֹוכני אמּתּיים צּדיקים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָדברי

ׁשּבי ׁשהּטֹוב עד הּקדֹוׁשים, ּדבריהם את היטב ואבין ואראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשאׁשמע

ׁשאזּכה עד ּדקדּׁשה, ּגדֹולה ּוגבּורה ּובכח ּגדֹול, ּבתקף ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻיתעֹורר

ּבב מּמּני ּולבּטלֹו ּולגרׁשֹו לׁשּברֹו הרע על ּבאמת ּגמּור,להתּגּבר ּטּול ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואזּכה ׁשלם. ּובלב ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ׁשאזּכה ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹּבאפן

לבב. ּובטּוב ּבׂשמחה ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ ְְְְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַָָָָָֻלהיֹות

חשון יי‡p‡ו ּתעזרנּו ּובכן ּברחמים, ּבּקׁשתי ּומּלא עלי, חמל יי »»ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ

ּכל ׁשּיתעֹוררּו עד ּבעֹולם, האמת ׁשּיתּגּלה הרּבים, ּברחמי ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאלהינּו

ויּכירּו ויבֹואּו רחֹוקים ויׁשמעּו ּבאמת. לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל

הּכבּוׁש הּטֹוב על ואפּלּו יׂשראל, עּמ על רחמים ותּמלא .מלכּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכח

להּטֹוב ׁשּתֹודיע ּבאפן הּנֹוראֹות, נפלאֹותי ּכגדל ותעׂשה האּמֹות. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻּבין

הרחֹוקים ּבּמקֹומֹות העּמים ּבין ּומפרד המפּזר ּביניהם, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהּכבּוׁש

הם ּולהיכן ּבעֹולם, הם היכן היטב להם ותֹודיע מאד, מאד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻמהּקדּׁשה

וירחמּו היטב, ׁשּיתעֹוררּו עד וׁשלֹום, חס יׁשּובּו, לא אם ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמּוכנים

אּתה ּכי ּבאמת. ויתּגירּו ,אלי ויׁשּובּו יי את ויזּכרּו עצמם. ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל

הּכבּוׁש הּטֹוב על ׁשּיׁש הרחמנּות עצם ּגדל את ידעּת, לבד ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיי

מּזה, יֹותר ּבעֹולם רחמנּות אין ּכי ּבאמת, ידעּת ואּתה ּכאּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבמקֹומֹות

והּיּסּורים הּצער ּכנגד ּכלל נחׁשבים ׁשּבעֹולם ויּסּורים צער ׁשּום ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָואין

לסּבל אפׁשר אי אׁשר הּזה, להּטֹוב ׁשּיׁש והּמרים הּקׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהעּנּויים

ׁשהּוא ּבמקֹום הּכבּוׁש הּטֹוב זה על ׁשּיׁש הרחמנּות ּגדל את ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכלל

ּבניו, את ׁשהגלה לאב ּלֹו ּומה ׁשּבּׁשמים. מאביו נתרחק אׁשר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכבּוׁש,

אֹוי ומר, אֹוי הּזה, לּבן ואבֹוי אֹוי אביו. ׁשלחן מעל ׁשּגלה לּבן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻואֹוי

נפל ועכׁשו ׁשהיה, ּבמקֹום ׁשהיה הּזה, להּבן מרירּות מיני מּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָומר

ח עלינּו, ּתרחם לא ּבעצמ אּתה ואם ׁשּנפל, מילמקֹום וׁשלֹום, ס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּכי להּׁשען מי על לנּו אין עּתה ּכי ּבעדנּו, יעמד ּומי עלינּו, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹירחם

הּכח זה להם ׁשהיה אמת הּצּדיקי ּכי ׁשּבּׁשמים. אבינּו עלי ֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאם

הרּבים. ּבעוֹונֹותינּו נסּתּלקּו הּמה הלא הּכבּוׁש, להּטֹוב האמת ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹלהֹודיע
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אׁשר נהיתה, לא ּכמהּו אׁשר הּזאת צרה ּבעת עכׁשו ּנעׂשה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּומה

ּומׁשענה. מׁשען ּבאין הּגבעה, על וכּנס ההר ּבראׁש ּכּתרן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹנׁשארנּו

הּביטה .סֹומ ואין עֹוזר ואין ועזּוב", עצּור ואפס יד אזלת "ּכי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּוראה

נׁשעננּו. עלי ּכי עזרנּו לבבנּו. וצרֹות מכאֹובינּו רּבּו ּכי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבענינּו

·BËאת ועׂשה .ּכבֹוד למען עׂשה ,טּוב למען עׂשה לּכל, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹּומיטיב

אל העּמים ּבין ּומפרד המפּזר הּטֹוב ּכל ׁשּיחזר ּבאפן ּתעׂשה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻאׁשר

עד אמּתּיים, ּתׁשּובה ּובעלי ּגרים ּפעם ּבכל ויתרּבּו ויּתֹוספּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֻהּקדּׁשה.

מהרה לראֹות ונזּכה ּבאמת, אלי עֹולם ּבאי וכל יׂשראל ּכל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיׁשּובּו

יּכרתּון, ּכרֹות והאלילים הארץ, מן ּגּלּולים להעביר ,עּז ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּבתפארת

אלי להפנֹות ,בׁשמ יקראּו בׂשר ּבני וכל ׁשּדי, ּבמלכּות עֹולם ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלתּקן

,ּבר ּכל תכרע ל ּכי תבל יֹוׁשבי ּכל וידעּו יּכירּו ארץ, רׁשעי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

לׁשֹון. ּכל ִַָָָּתּׁשבע

ÔÎ·eאכילה ּתאות את לׁשּבר ׁשּנזּכה הרּבים, ּברחמי ּתעזרנּו ¿≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ולׂשּבע לאכל ּגׁשמּית ּתאוה ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא עד ּבאמת, ְְְְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּבתכלית

יהיה ּוׁשתּיתנּו אכילתנּו ּכל רק וׁשלֹום, חס הּגּוף, והנאת ּתאות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבׁשביל

ונזּכה ּבאמת, ּבתֹורת לעסק ּכח לנּו ׁשּיהיה ּכדי ּבאמת, לׁשמ ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכל

ותׁשמרנּו ּבעזרנּו. ותהיה לבד. ׁשמ למען ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְְְֱֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻלאכל

מאּסּורין הן אסּורֹות מאכלֹות מיני מּכל ותּצילנּו הּגדֹולים ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּברחמי

ׁשּוםּד לנּו יארע ׁשּלא ּתמיד, אֹותנּו ותׁשמר ּדרּבנן, מאּסּורין הן אֹוריתא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

האסּור מאכל ׁשּום ּפינּו לתֹו יבֹוא ולא וׁשלֹום. חס לעֹולם, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹמכׁשֹול

להּזהר ודם לבׂשר אפׁשר ׁשאי ּכּלא, ּדעלמא רּבֹונֹו ידעּת אּתה ּכי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹלנּו.

אׁשר ּומּתערובותיהם, אסּורֹות מאכלֹות מיני מּכל ּבעצמֹו ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּולהּׁשמר

הּפגם ּגדל יֹודע ואּתה מּסּפר, ועצמּו מאד, רּבים ודקּדּוקיהם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּפרטיהם

וׁשלֹום. חס אסּורֹות, מאכלֹות ידי על יׂשראל ּבנפׁש הּפֹוגם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעצּום

ÏÚׁשּנזּכה נפׁשנּו, את ּוׁשמר והֹוׁשיענּו ועזרנּו למענ עלינּו רחם ּכן «ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אסּורֹות, מאכלֹות מיני מּכל לגמרי ּומבּדלים ּופרּוׁשים נּצֹולים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָֻלהיֹות
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מחלב ,נס ּומּיין ּבחלב מּבׂשר ּומרמׂשים, מּׁשקצים ּוטרפֹות, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּנבלֹות

עּכּו"ם, ּומּבּׁשּולי עּכּו"ם ׁשל ּומּפת החי, מן ואבר הּנׁשה מּגיד ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָודם,

חמץ ּומּמּׁשהּו ּומּתערֹובֹותיהם מהם אסּורֹות, מאכלֹות מיני ּכל ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּׁשאר

לתֹו יּכנסּו ׁשּלא העצּומים, ּברחמי ותּצילנּו ּתׁשמרנּו מּכּלם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבּפסח,

ּוטהֹורים נקּיים וצאצאינּו אנחנּו ונהיה נפׁשֹותינּו, את יטּמאּו ולא ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּפינּו,

מקרא ּבנּו ּותקּים העליֹונה, ּבקדּׁשת ּותקּדׁשנּו לגמרי. מהם ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּומבּדלים

אני". קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים לי "והייתם ְְִִִִִִֶֶָָָׁשּכתּוב:

ÒeÁּומּכל טמאֹות מיני מּכל ּומּלטנּו והּצילנּו ּופדנּו עלינּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻוחמל

וזּכנּו ועזרנּו קדּׁשֹות, מיני ּבכל וקּדׁשנּו הּנפׁש, את הּמׁשּקצין ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּדברים

ונ יׂשראלי. לאיׁש ּכראּוי ּבאמת ּבׁשלמּות ּדקדּׁשה להׁשליםלאכילה זּכה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשּיהיה עד ּובטהרה, ּבקדּׁשה אכילתנּו ידי על ּדקדּׁשה, הּמזּבח ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּפגמי

ׁשלמה לאמּונה הרּבים ּברחמי ּותזּכנּו ּכּמזּבח. מכּפר ׁשּלנּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשלחן

אמּונֹות מיני ּכל ּולבּטל להכניע ּדקדּׁשה וׂשכל ּכח לנּו ותּתן ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבאמת

ׁשּיׁשּובּו ּכזּבּיֹות ּבאמּונֹות הּתֹועים ּכל את ּולהחזיר ּולהׁשיב ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּכזּבּיֹות,

הּקדֹוׁשה. לאמּונת ְְֱֶַָָָֻּכּלם

‡p‡ּומּכסילּות מעׂשינּו, ּומעכירת ּגּופנּו מּתאות לצאת עזרנּו יי, »»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

הרּבה, מהּגנים לענּיים הרּבה צדקה לּתן הרּבים ּברחמי וזּכנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּדעּתנּו,

ּולתּקן להׁשלים עלֿידיֿזה נזּכה למען ׁשּבדֹורנּו, אמּתּיים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּולצּדיקים

אׁשים לא לנּו אין אׁשר עד עוֹונֹותינּו, עלֿידי ׁשנפּגם הּמזּבח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּפגם

ּבעדינּו. ׁשּיכּפר ּכהן ולא קרּבן ְְְְֲֵֵֵֶַַָָֹֹֹולא

חשון מעּתהÔÎ·eז ונזּכה אכילה, ּתאות ּפגם את לתּקן ׁשּנזּכה עלינּו, ּתרחם ¿≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ונזּכה ּכּמזּבח, מכּפר ׁשּלנּו הּׁשלחן ׁשּיהיה עד ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֱֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻלאכל

לענּיים מּסעדתנּו חלק ולּתן ׁשלחננּו, על הגּונים אֹורחים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻֻלהכניס

ּבכל ׁשלם ׁשּלנּו הּׁשלחן ויהיה הּׁשלחן, על ּתֹורה ללמד וזּכנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻהגּונים.

ׁשּלנּו ׁשהּׁשלחן ׁשּנזּכה עד ּכלל, ּפגם ׁשּום ּבלי ּדקדּׁשה ׁשלמּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻמיני

ּולפרנסה ּדאתי לעלמא אֹותנּו ויזּכה עוֹונֹותינּו, מּכל אֹותנּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיטהר
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ּכח לנּו ׁשּיּתֹוסף ונזּכה ּולעּלא. לעּלא לטֹוב רׁשּומים ונהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטֹובה.

אחרא להּסטרא ּכח ׁשּום יהיה ׁשּלא ונזּכה .ׁשּנצטר ּבׁשעה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוגבּורה

לּתן הּמכרח חּיּות ּדמעט מעט אם ּכי ואכילתנּו, מּׁשלחננּו ּכלל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻֻלינק

ּכלל. מההכרח יֹותר ולא הּטֹוב רצֹונ ּכפי ּגדֹול ּבצמצּום ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלהם

‰kÊ	Âּכראּוי ואחרֹונים ראׁשֹונים ּבמים ידים נטילת מצות לקּים ¿ƒ¿∆ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָ

קדּׁשה עלינּו וימׁש ידים, נטילת עלֿידי ידינּו לקּדׁש ונזּכה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻּבׁשלמּות.

ּבנּו ויקּים ואחרֹונים. ראׁשֹונים ידים נטילת עלֿידי ׁשלמה ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻוטהרה

יי". אני קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ׁשּכתּוב: ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַָָָָמקרא

ּתחּלה הּנהנין ּברּכת וכל הּמזֹון ּוברּכת הּמֹוציא ּברּכת לבר ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָותעזרנּו

ּבּׁשלחן ׁשּיקּים ונזּכה ּובטהרה. ּבקדּׁשה ּכראּוי ּגדֹולה ּבכּונה ְְְְְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻֻוסֹוף

ונזּכה יי", לפני אׁשר הּׁשלחן זה אלי "וידּבר ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּלנּו

וכעּור ּדעּתנּו ּכסילּות ּולבּטל להכניע ּבקדּׁשה אכילתנּו ידי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻעל

ּבקדּׁשה אכילתנּו ידי על ּדעּתנּו נׁשלם ׁשּיהיה ותעזרנּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמעׂשינּו.

הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְְֳִַָָּובטהרה

‡p‡עלי ׁשּמתּגּבר ּדעּתי ּוכסילּות ּבלּבּול עצם את ידעּת אּתה יי, »»ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מה יֹודע ואיני הּסּבל", ּכח "ּכׁשל אׁשר עד ׁשעה, ּובכל עת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּבכל

ּדעּתי, ּכסילּות להכניע ּדעּתי את לתּקן אבּקׁש ּתחּבּולה ואיזה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּלעׂשֹות

ּדעּתי לתּקן זכיתי ׁשּלא ּדי ולא המכערים. מעׂשי ּבאּו מּזה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹאׁשר

על ּופגמים קלקּולים, על קלקּולים ּפעם ּבכל הֹוספּתי ּגם אף ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַָָּומעׂשי,

על רּבים ּובלּבּולים ּכסילּות, על ּוכסילּות עכירּות, על ועכירּות ְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָּפגמים

ְִִּבלּבּולים.

elc"אל לטֹוב, עבּד ערֹוב ערבני. ּלי עׁשקה יי לּמרֹום עיני «ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ּדעה מאּת חּננּו נפׁשי". מּמסּגר הֹוציאה זדים. והׂשּכל,יעׁשקני ּבינה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ

הרע ּדרּכי לעזב ואזּכה הרעֹות, מּמחׁשבֹותי לׁשּוב ׁשאזּכה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹועזרני

מאד אֹותי ּומֹונעים אתי המבלּבלים והמבלּבלֹות, הּפגּומֹות ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָֹֹֻּומחׁשבֹותי

מעי יהמּו עלי, נא וחמל חּוס עלי נא חּוס ּבאמת. אלי ֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּלׁשּוב
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מעלי ּולגרׁש לרחק מעּתה ׁשאזּכה טֹובה, ּתקוה לי ותן עלי, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוחסדי

ׁשאזּכה עד ׁשּבעֹולם, הּדעת ּבלּבּול מיני וכל רעֹות מחׁשבֹות מיני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל

ּדקדּׁשה הּדעת לׁשלמּות ואזּכה ּדעּתי. את להׁשלים מהרה קל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻחיׁש

הרעים, מעׂשי ּכל את מעּתה לעזב הרּבים ּברחמי ּתזּכני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹועלֿידיֿזה

ותחת מעׂשי. את לתּקן ותעזרני ּבאמת. מרע סּור להיֹות מעּתה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָואזּכה

מעׂשים נאים, מעׂשים ּתחּתם לעׂשֹות מעּתה אזּכה המכערים ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹמעׂשי

.ּכבֹוד ּכּסא לפני ּולרצֹון לנחת ׁשּיהיּו טֹובים מעׂשים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהגּונים,

ÔÎ·eאֹור לי ׁשּיפקח אבתינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻ

העֹולמֹות ּבכל הּמאירים אמת הּצּדיקי אֹור לי ויתּגּלה ּדקדּׁשה. ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּׂשכל

ּוכסילּות מעׂשינּו עכירת ּומעצם הּזה. הּׁשפל ּבעֹולם ּומּכלֿׁשּכן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכּלם,

זֹוכים ּכׁשאנּו אפּלּו אׁשר עד הּגדֹול, אֹורם מּמּנּו ונסּתר נסּתם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדעּתנּו,

להרּגיׁש זֹוכים אנּו אין הּקדֹוׁשים, ּבספריהם ולעסק אליהם ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלהתקרב

קדּׁשת נעימּות מרּגיׁשים אנּו ואין והמצחצח, הּצח אֹורם ּכלל ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֻֻולראֹות

ּומחמת מעׂשינּו. ועכירת ּדעּתנּו ּוכסילּות ׂשכלנּו חׁשּכת מעצם ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹּדבריהם

ּבעוֹונֹותינּו אׁשר עד מאּתנּו, הּקדֹוׁשה והאהבה הּיראה אֹור נחׁש ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה

אמּתּיֹות. ואהבה מּיראה מאד רחֹוקים ְְְְֲֲִִִִִַָָָֹאנּו

‡p‡להׁשלים ותעזרנּו ּתּטׁשנּו, ואל ּתזניחנּו ואל עלינּו חמל יי »»ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ

ּדקדּׁשה, הּדעת אֹור את לנּו ותפּתח מעׂשינּו. את ּולתּקן ּדעּתנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻאת

האמת,ׁשּית צּדיקי אֹור את ׂשכלנּו ּבעיני לראֹות ונזּכה האמת. לנּו ּגּלה ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אׁשר הּטֹובים ּובמעׂשיהם ּבדרכיהם ּולהתּדּבק ּבהם, להּכלל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָונזּכה

ּבאמת. ּבׁשלמּות ּדקדּׁשה ואהבה ליראה נזּכה זה ידי ועל אֹותנּו, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהֹורּו

‰kÊ	Âּגדל את לגּלֹות ּכח להם ׁשּיׁש אמת לצּדיקי להתקרב ¿ƒ¿∆ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּכמֹו ודֹור. ּדֹור ּבכל יׂשראל עּמ עם מתּפאר ׁשאּתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָההתּפארּות

עם מתּפאר ּׁשאּתה מה ּבכלל הן אתּפאר". ּב אׁשר "יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב:

ורֹוממּתנּו העּמים מּכל ּבנּו ּבחרּת אׁשר הּקדֹוׁש, עּמ יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּכללּיּות

ואחד אחד ּכל עם מתּפאר ּׁשאּתה מה ּבפרטּיּות הן הּלׁשֹונֹות, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּכל



תפילות ראשוןÊÈליקוטי חלק חשון ˜ËÈח

ּפֹוׁשעי עם ואפּלּו ׁשּבּפחּותים, הּפחֹות עם אפּלּו ּבפרט, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמּיׂשראל

ּומתּגּדל מתּפאר אּתה עליו נקרא יׂשראל ׁשּׁשם זמן ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָיׂשראל,

ּבפרטי ּומתנּׂשא מתּפאר ּׁשאּתה מה ּפרטּיּות ּבפרטי והן ּבֹו. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומתרֹומם

ההתּפארּות אּלּו ּכל מּיׂשראל. אחד ּכל ׁשל טֹובֹות והּתנּועֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמעׂשים

ׁשהיּו הרצֹונֹות ּכל לנּו יתּגּלּו זה ידי ועל האמת, צּדיקי עלֿידי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיתּגּלּו

ונברא נברא ּכל ּובפרטּיּות הּבריאה ּבכללּיּות .עֹולמ ּבבריאת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָָָל

ּכדי ,עּמ יׂשראל ּבׁשביל רק היה הּכל אׁשר ּפרטּיּות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּובפרטי

ידי ועל .עמ יׂשראל ידי על ותתנּׂשא ותתרֹומם ותתּגּדל ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּתתּפאר

ּבאמת, ּבׁשלמּות ואהבה יראה עלינּו ׁשּימׁש הרּבים ּברחמי ּתזּכנּו ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻזה

ּבכל ּבאמת אֹות ּולאהבה והּנֹורא, הּגדֹול ׁשמ את ליראה ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנזּכה

מאדנּו. ּובכל נפׁשנּו ּובכל ְְְְְֵֵֵַָָָֹלבבנּו

חשון קֹול‡p‡ח ׁשמע אנחה, ׁשֹומע צעקה, ׁשֹומע ּתפּלה, ׁשֹומע יי »»ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָ

לּתן ׁשּנזּכה למעננּו, ולא למענ ּבּקׁשתנּו ּומּלא ּברחמים, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּתפּלתנּו

ידי ועל הּזה, ׁשּבּדֹור אמּתּיים ּולצּדיקים הגּונים לענּיים הרּבה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָצדקה

הּכבּוׁש הּטֹוב ּובפרט ּבּגלּות, הּכבּוׁש הּטֹוב את להזּכיר נזּכה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָזה

ויתּגּבר ּבאמת ויתעֹורר הּגדֹולה, מעלתֹו את ׁשּיזּכר ּגדֹול. ּבגלּות ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאצלי

לגמרי מּמּני הרע את ּולגרׁש ּולׁשּבר להכניע ׁשאזּכה עד הרע. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעל

ונזּכה מהרה. קל חיׁש ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָואזּכה

למען ּובטהרה ּבקדּׁשה לאכל ותעזרנּו אכילה, ּתאות ּפגם את ְְְְְְְֱֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻלתּקן

ועכירת הּדעת ּכסילּות ּולבּטל להכניע ונזּכה ּבאמת, לבד ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַׁשמ

ֲִַַהּמעׂשים.

e	kÊ˙eמעׂשים ולעׂשֹות ּדקדּׁשה, הּדעת לׁשלמּות הרּבים ּבחסדי ¿«≈ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ

ׁשּנזּכה ּבאפן ּבאמת, הּׂשכל אֹור לנּו ותפּתח ,ּבעיני והגּונים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹטֹובים

הּמאירים האמּתּיים, הּצּדיקים אֹור לאמּתֹו ּבאמת היטב לנּו ְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיתּגּלה

ּותיחד ּבׁשלמּות, ואהבה ליראה זה ידי על ונזּכה ּכּלם. העֹולמֹות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבכל

ועד מעּתה הּׁשלמּות, ּבתכלית ּבאמת ׁשמ את ּוליראה לאהבה ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלבבנּו

סלה. אמן ֵֶָָָעֹולם
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ÔBa¯הּטֹוב ּברצֹונ עֹולמ ּבראת אּתה לּכל, ּומטיב טֹוב עלמין, ƒְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹ

היתה הּטֹובה ּכּונת ותכלית הּקדּומה, ּבמחׁשבּת ּׁשעלה מה ְְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכפי

האמּתי, ּתכלית הּטֹוב הּתכלית להּׂשיג זה ידי על ׁשּנזּכה ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלטֹובתנּו,

ּכּלם העֹולמֹות ּכל ּבראת זה ּובׁשביל הּתכליתין. ּכל ׁשל הּטֹוב ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּתכלית

מּסֹוף ׁשּנזּכה ּכדי העׂשּיה, סֹוף עד האצילּות מראׁשית נפלאה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבחכמה

ּתחּלה, ּבמחׁשבה ּולהּכלל לבֹוא טֹובהּמעׂשה האחרֹון הּתכלית להּׂשיג ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ְִִַהּנצחי.

ÔÎ·eׁשּתעזרנּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּבעבֹודת לעסק ונזּכה הּטֹוב. רצֹונ למּלאת ׁשּנזּכה הרּבים, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּברחמי

ולעׂשֹות ּבאמת. לגמרי מרע לסּור ונזּכה ׁשלם. ּובלב ּבאמת ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּתמיד

האמּתי. הּתכלית להּׂשיג עלֿידיֿזה נזּכה למען ּתמיד, ּבעיני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּטֹוב

ּכּונתנּו יהיּו ּבכּלם העֹולם ּבזה ונעסק ׁשּנעׂשה ועסקינּו עׂשּיתנּו ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻּובכל

הּׂשגת הּדבר מּזה ׁשּיתּגלּגל ּכדי האחרֹון, הּטֹוב ּתכלית ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָרק

נדּבר ולא עסק ּבׁשּום נעסק ולא ּדבר, ׁשּום נעׂשה ולא האמּתי. ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּתכלית

מקרא לקּים ונזּכה האחרֹון. הּתכלית הּׂשגת ּבהם ׁשאין ּדּבּור, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּום

יהיּו מעׂשינּו וכל ,"אֹורחֹותי ייּׁשר והּוא דעהּו. ּדרכי "ּבכל ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב:

ׁשמים. ְִֵַָלׁשם

B	Ba¯ולא האמּתי, מּתכלית רחֹוק אני ּכּמה ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

הּתכלית הּׂשגת ּבֹו ׁשאין ּדבר לעׂשֹות ׁשּלא מעׂשי ּבכל נזהרּתי ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹּדי

הּגֹורמים מעׂשים ועׂשיתי ,הפ אל מהפ עׂשיתי ּגם אף ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאחרֹון,

מן ונתרחקּתי הרּבה ּופגמּתי הּתכלית. מן וׁשלֹום, חס מאד, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹלהתרחק

חּיים לי לּמה ׁשּבּׁשמים, אבי ועּתה הרחּוק. ּבתכלית האמּתי ְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָהּתכלית

נקרא זה האם ּכאּלה, ּומרּורים מרים חּיים ּכאּלה, צער חּיי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכאּלה,

זֹוכה ׁשאיני מאחר ּכאּלה, מרים מחּיים טֹובים מיתֹות אלף הלא ֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחּיים,

האמּתי הּתכלית להּׂשגת האּלה .ּבחּיים ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
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B	Ba¯,רּבים ּברחמים מתים מחּיה ּכלא, ּדעלמא מרא עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

חּיים אמּתּיים, חּיים לי ּתן אמּות, ולא ואחיה חּיים לי ּתן החּיים, ְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹחי

ׁשמים, יראת ּבהם ׁשּיׁש חּיים ארּוּכים, חּיים טֹובים, חּיים ְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָנצחּיים,

האחרֹון הּתכלית להּׂשגת רגע ּובכל עת ּבכל ידם על ׁשּנזּכה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָחּיים

ּבאנּו זה ּובׁשביל ּכּלם, העֹולמֹות ּכל ּבראת זה ּבׁשביל אׁשר ְְֲֲִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻהאמּתי

הּזה. הּׁשפל לעֹולם הּמעלֹות מרּום העליֹון, ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָמעֹולם

ÒeÁׁשאזּכה ואּמצני וחּזקני אבד, ולא ּתקוה לי ותן עלי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוחמל

ׁשּום עֹוד אעׂשה ולא לגמרי. מרע ולסּור להתרחק עלי לרחם ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעּתה

,ידי מעׂשה על חמל האמּתי, האחרֹון הּתכלית הּׂשגת ּבֹו ׁשאין ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּדבר

להרים האמּתי, הּתכלית אל ׁשאזּכה עד ּבאמת, אלי לׁשּוב ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוזּכני

ּתחּלה. ּבמחׁשבה הּמעׂשה סֹוף ּולהכליל ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָּולהגּביּה

ÔÎ·eטֹוב מלא אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

הּכעס מן ותּצילני ותׁשמרני ּבעזרי, ׁשּתהיה רצֹון, מלא רחמים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמלא

ּתמיד. ותׁשמרני ּברחמי עלי ותגן קפדֹות. מיני ּומּכל הרגז ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּומן

עלי ּתחמל ּכעס, איזה לידי וׁשלֹום, חס ׁשּיבֹוא ּבׁשעה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואפּלּו

ּכלל. אכזרּיּות ׁשּום ּבכעסי אפעל ׁשּלא ותּצילני ותׁשמרני ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּברחמי

יצרי על להתּגּבר ואזּכה ּברחמנּות, הּכעס ּולהפר לׁשּבר אזּכה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָרק

ּגדֹולה ּברחמנּות ּדיקא לרחם לרחמנּות, הּכעס ולהפ הּכעס ְְְְְְְֲֲֲֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹלׁשּבר

ולא זר אל ּבי יהיה ולא וׁשלֹום. חס לכעס, רֹוצה ׁשהייתי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּבמקֹום

עֹובד ּכאּלּו ׁשּנחׁשב הּכֹועס, על נאמר ׁשּזה נכר, לאל ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאׁשּתחוה

זרה. ֲָָָעבֹודה

B	Ba¯רעה מּדה ּולבּטל לׁשּבר לנּו קׁשה ּכּמה ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

וׁשלֹום, חס ּבנּו, לבער הּכעס ּכׁשּמתחיל ּכי ּוקפדּות. ּכעס ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹזֹו

על ּולכבׁשֹו. הּכעס אׁש לכּבֹות עלינּו וקׁשה ּבדעּתנּו, אנּו אין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכמעט

ּתמיד והּצילנּו וׁשמרנּו ּבעזרנּו והיה ,ׁשמ למען עלינּו רחם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכן

ּוקפדּות הּכעס מּדת ּולבּטל לׁשּבר ועזרנּו הּגדֹולים, וחסדי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּברחמי
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ּכלל, קּפדן ׁשּום אהיה ולא לעֹולם, נכעֹוס ולא ּגבּולנּו, ּומעל ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעלינּו

עֹולם. ועד מעּתה ּתמיד לּכל טֹוב להיֹות אזּכה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹרק

חשון עםÏÚÂט על עלינּו, האמּתּיים וחסדי רחמי לעֹורר נזּכה זה ידי ¿«ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ההרים על הּנפֹוצים ּוממרט, ממּׁש עם על הּיֹום, ּכמֹונּו ואביֹון ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻעני

מעּמנּו, ּכעס ותפר מקּבץ. ואין נּדח צאן רֹועה, להם אין אׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכּצאן

ותׁשיב ,מּדֹותי על רחמי ויּגּלּו מעלינּו, אּפ חרֹון ּותבּטל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹותמּתיק

אמת צּדיקי לנּו ותׁשלח הּגדֹולה. ּבחמלת עלינּו ותחמל אלינּו. ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפני

הּׂשגת ויכניסּו ּברחמים אֹותנּו ׁשּינהיגּו ּדקדּׁשה, אמּתּיים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַַָָָֻמנהיגים

ולרּוץ לרּדף ידם על ׁשּנזּכה עד ּובׂשכלנּו, ּבלּבנּו האחרֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּתכלית

אחרי הּזה עֹולם ּתאוֹות ּכל ונׁשלי האמּתי. הּתכלית להּׂשיג ימינּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּכל

יגיעֹותינּו וכל ּתׁשּוקתנּו וכל חפצנּו וכל מגּמֹותינּו ּכל ונׂשים ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּגּונּו.

הּטֹוב ּכרצֹונ האמּתי האחרֹון הּתכלית ּבׁשביל רק טרחֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָוכל

ֱֶֶּבאמת.

B	Ba¯עכׁשו עלינּו ׁשּיׁש הרחמנּות עצם ידעּת לבד אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ואחד אחד ּכל על ּובפרטּיּות ּבכללּיּות, יׂשראל עּמ ּכל על הּזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּדֹור

ּומׁשּתֹוקקים ּתאבים והּכל ,ׁשמ את ליראה חפצים הּכל ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל.

נגעי את יֹודע אׁשר איׁש וכל ּבאמת. אלי להתקרב ּומחּכים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּומצּפים

וירּפא אֹותֹו ׁשּיקרב אמּתי, מנהיג נאמן לרֹופא ּומחּכה מצּפה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבבֹו

מּמּנּו לקחּת ּכי ּבעדנּו, ׁשּיעמד מי ואין ּומכאֹוביו. נפׁשֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּתחלּואי

מּמּנּו ּפני והסּתרּת אמּתּיים. ּומנהיגים אמת הּצּדיקי ּכל עינינּו, ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמחמד

לקרבנּו אֹותנּו, להנהיג ׁשּיּוכל אמּתי, מנהל ולא מנהיג לא לנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹואין

ּבאמת. ֱֲֶֶֶַָלעבֹודת

dÈ¯Óׁשמעּת צעקתנּו ואת מכאֹובנּו, את ידעּת אּתה ּכּלא, ּדעלמא »≈ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּדמׁשיחא, ּבעּוקבא הּזאת, צרה ּבעת ּבעזרתנּו קּומה נֹוגׂשינּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּפני

אי ודעת ׂשכל ׁשּום לנּו אין ּכי והּגּוף. הּנפׁש ּגלּות מרירּות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבתקף

אבינּו אלינּו. ּפני ׁשּתׁשיב אֹות לקרא ואי אֹות ּולפּיס ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלרּצֹות
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מֹוׁשל מּמּנּו. ּפני ּתסּתר אל ׁשּבּׁשמים אבינּו עלינּו חמל ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבּׁשמים,

ּדקדּׁשה, אמּתי ּומֹוׁשל מנהיג לנּו ׁשלח הארץ, ּכל על מל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבּכל,

הּיֹונק", את האֹומן יּׂשא "ּכאׁשר ּברחמים, אֹותנּו להנהיג ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיּוכל

עליו רּבנּו, מׁשה ּכמֹו אמּתי מנהיג לנּו ּתן ּבאמת. לעבֹודת ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלקרבנּו

ּבמ"ט ּבמצרים ׁשקּועים היּו יׂשראל ּכי ÚL˙Â‰]הּׁשלֹום. ÌÈÚa¯‡a]ׁשערי ְְְְְִִִִִֵַַָָָ¿«¿»ƒ¿ƒ¿»ֲֵַ

רּבנּו. מׁשה ידי על אם ּכי מּׁשם ׁשּיצאּו אפׁשר היה ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻטמאה,

ׁשּמׁשה ּפי על אף ויגאלם, מׁשה ׁשּיל מׁשה על וגזרּת עליהם, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹוחמלּת

הּממׁשלה לקּבל רצה ולא ּפניו, מסּתיר היה ענותנּותֹו מּגדל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹרּבנּו

ּבעל ׁשּיל וגזרּת יׂשראל, עּמ על חמלּת אּתה אבל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָוהּמנהיגּות.

לגאלם. ׁשּזכה עד ּתמיד עּמֹו והיית ְְְֳִִִֶַָָָָָָָָּכרחֹו,

‰p‰Â,מצרים מּגלּות יֹותר ּבּגלּות ׁשקּועים אנּו ּבעוֹונֹותינּו, עכׁשו ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

ׁשּיהיה אמּתי מנהיג אם ּכי אֹותנּו, לעזר ׁשּיּוכל מי ׁשאין יֹודע ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואּתה

,ׁשמ למען עלינּו רחם ּכן על הּׁשלֹום. עליו רּבנּו, מׁשה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבבחינת

ׁשּיחמל האמת הּמנהיג ּבלב רחמנּות ּוׁשלח מעלינּו ּכעס והפר ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּוׁשבר

אֹותנּו וינהיג והּממׁשלה, הּמנהיגּות ויקּבל אלינּו, ּפניו ויׁשּוב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָעלינּו,

ּבאמת. לעבֹודת ויקרבנּו ְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָּברחמיו,

e	kÊÂ,הּקדֹוׁשה לאמּונה ּבאמת, ׁשלמה לאמּונה הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְֱֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ותּצילנּו ּבאמת. ׁשלמה ּבאמּונה האמּתּיים ּובצּדיקי ּב ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהאמין

יהיה ולא והבל. ׁשטּות ׁשל מאמּונֹות ּכזבּיֹות, מאמּונֹות הרּבים ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּברחמי

האמֹורי. מּדרכי ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּום נאמין ולא ּכזבּיית, אמּונה ׁשּום ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹלנּו

ׁשטּותיהם אחר לבבנּו נּטה וחּקֹותיהם,ולא ּבדרכיהם נל ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻולא

,ּב ּונקּיה זּכה לאמּונה ּבׁשלמּות. ּדקדּׁשה לאמּונה נזּכה רק ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻוׁשקריהם,

ׁשּבכתב ּבּתֹורה הּקדֹוׁשה, ּובתֹורת האמּתּיים, ּובצּדיקי אלהינּו, ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיי

ׁשלם. ּובלב ּבאמת הּקדֹוׁש. יׂשראל עּמ ּובכללּיּות ּפה, ׁשּבעל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָותֹורה

ÔÎ·e,ׁשקר מּמנהיגי הרּבים ּברחמי והּצילנּו וׁשמרנּו עלינּו, רחם ¿≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשמים. לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על הּמתּגאים מּפרנסים אכזרים, ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹמּמנהיגים
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הם ּכאּלּו ּברחמנּות, רדיפתם ותֹולין להנאתם הּכבֹוד אחר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָהרֹודפים

מּזה,רֹוצ רחֹוקים הם ּבאמת אׁשר להנהיגם. העֹולם על לרחם ים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

להם נּתן ולא אחרים. ׁשּכן מּכל עצמן את להנהיג יכֹולים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואינם

מהם והּצילנּו הרּבים, ּברחמי עלינּו רחם ּכלל. הּׁשמים מן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּגדּלה

העֹולם. מן ּוממׁשלּתם ּגדּלתם ותכניע ּותׁשּבר ּותבּטל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּומהמֹונם,

e	¯ÊÚÂיׂשראל ּבית עּמ וכל זרעי ואת אֹותי והּצל הרּבים, ּברחמי ¿»¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּומּלטני, והּצילני ׁשמרני ּומנהיגּות, ּפרנסּות ׁשל הּזאת רעה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמּתאוה

ּפרנסּות ׁשל ּכלל מחׁשבה וׁשּום וחמּדה ּתאוה ׁשּום לּבי על יעלה ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא

לעֹולם. הּכבֹוד אחר ארּדף ולא והתנּׂשאּות, וראׁשּות ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹּומנהיגּות

È	¯ÊÚÂלפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב וזּכני ,למענ הרּבים ּברחמי ¿»¿≈ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

יצרי את וכֹוף ,רצֹונ לעׂשֹות ּבלּבי ותן ׁשלם. ּובלב ּבאמת ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמהרה,

ּולׁשּבר יצרי את לכּבׁש ּדקדּׁשה ּוגבּורה ּכח לי ותּתן ,ל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻלהׁשּתעּבד

לקּׁשט ואזּכה האמּתי. הּתכלית אל רק עצמי ּולהמׁשי הרעֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּתאוֹותי

לקרבם הּקדּׁשה לתֹו ּולהכניסם לקרבם הרּבה אחרים ּולקּׁשט ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻעצמי

הּטֹוב. ּכרצֹונ האמּתּיֹות העבֹודה ואל הּתֹורה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָאל

È	kÊÂאֹותם לכּבד ואזּכה אמּתּיים, חכמים לאהבת הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּפי לסּכר ּכח לי ותּתן עבּורם. נפׁשי ולמסר ּופאר, ּכבֹוד מיני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹּבכל

עליהם להתּגּבר ותעזרני אֹותם. ּומחרפים הּמבּזים ׁשקר, ּדֹוברי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

עפר. עד ּולהכניעם ּולהׁשּפילם ּולׁשּברם ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָלנּצחם

ÒeÁואזּכהוחמל ,מּלפני ּׁשּבּקׁשּתי מה לכל מהרה לבֹוא וזּכני עלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּנצחי. הּטֹוב לתכלית האמּתי הּתכלית אל מהרה קל חיׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָלבֹוא

הּׂשגת ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּום עֹוד אעׂשה ׁשּלא ּבעזרי, ּתהיה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומעּתה

הּתכלית הּׂשגת ּבׁשביל רק ּוׁשנֹותי ימי ּכל ואבּלה האמּתי. ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָהּתכלית

קדם הּזה, ּבגּופי חּיּותי ּבחּיים ּבאמת, להּׂשיגֹו ּותזּכני האמּתי, ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהאחרֹון

וׁשלֹום, חס להתּגלּגל, אצטר ׁשּלא ותּצילני הּזה. העֹולם מן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאסּתּלק

ּבעצמי להּׂשיגֹו אזּכה רק הּזה. הּתכלית הּׂשגת ּבׁשביל אחר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָּבגּוף
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למענ הּגדֹולים ּובחסדי הרּבים ּברחמי חּיּותי, ּבחּיים הּזה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּבעֹולם

לחּיי ּברחמי ואזּכה ּכלל. למעני ולא האמּתּיים, הּצּדיקים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּולמען

לחּיים ּברחמי ּותחּנני הּקבר. וחּבּוט ּגהּנם צער ׁשּום ּבלי הּבא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעֹולם

ּכחסּד" .אר וכּלֹו טֹוב ׁשּכּלֹו לעֹולם נצחּיים, לחּיים וארּכים, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹֻֻֻטֹובים

ּפני את ׂשמחֹות ׂשבע חּיים אֹורח ּתֹודיעני ,ּפי עדּות ואׁשמרה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחּיני

יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו נצח, ּבימינ ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָנעימֹות

וגֹואלי". ְֲִִצּורי

ËÈחשון י

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"È ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È	„‡"לסּדר וזּכני לאּלם ּפי ּפתח ."ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי ¬…»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבלׁשֹון ,וז צח ּבלׁשֹון ותחנּונים רחמים ּבלׁשֹון ,לפני ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָּתפּלתי

האמּתּיים רחמי לעֹורר ׁשאּוכל ּבלׁשֹון ּבֹו, מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּמלאכי

הּקדׁש. לׁשֹון ּבׁשלמּות ְְִֵֶַַָֹעלי,

B	Ba¯לׁשֹוןׁשל לׁשלמּות הרּבים ּברחמי זּכני רחמים מלא עֹולם, ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּתאוֹות ּכל ּולׁשּבר ּולהכניע להּפיל זה ידי על אזּכה למען ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹהּקדׁש,

הּתאוֹות ּכל אׁשר עממין, מּׁשבעין הּנמׁשכין רעֹות הּמּדֹות וכל ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָרעֹות

ּתאות ׁשל הּמדּורה ּתבערת ּובפרט לנּו, ולא להם ׁשּיכים רעֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהּמּדֹות

להּפיל וזּכנּו עלינּו, וחמל חּוס עת. ּבכל עלינּו להתּגּבר החפצה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹנאּוף,

ּגבּולנּו. ּומעל מעלינּו הּזאת הּמדּורה ּתבערת ּולבּטל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹּולהכניע

Èk,הּלׁשֹונֹות מּכל ורֹוממּתנּו העּמים, מּכל ּבנּו ּבחרּת ּברחמי אּתה ƒְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו .עֹולמ ּבראת ּבֹו אׁשר הּקדׁש, לׁשֹון ׁשלמּות לחלקנּו לנּו ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹונתּת

לנּו ונתּת צבאם". ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים יי "ּבדבר ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּכתּוב:

עם נדּברּת ּובֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון נביא מׁשה ידי על הּקדֹוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּתֹורת

אׁשר הּקדׁש, ורּוח נבּואה ּברּוח ּבׁשמ המדּברים הּנאמנים נביאי ְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכל

הארץ. לכל מׂשֹוׂש יפי ּכלילת היא אׁשר הּקדׁש ּבלׁשֹון ּדּברּת ּכּלם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻעם
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ÏÚיהמּו אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ּתחּנתי להּפיל ּבאתי ּכן «ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

עלי, האמּתּיים חסדי ׁשּתעֹורר ,ּבעיני נפׁשי נא ּתיקר עלי, מעי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָנא

ׁשאזּכה ּבאפן הּקדׁש, לׁשֹון ׁשלמּות הּגדֹולים ּברחמי עלי ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹותׁשּפיע

ּתבערת מעלי ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע הרע, יצרי על להתּגּבר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָּברחמי

זֹו ּתאוה ּכי אלהינּו, יי ידעּת אּתה ּכי נאּוף. ּתאות ׁשל ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּמדּורה

הּזה, לעֹולם ּבאנּו זה ּבׁשביל רק אׁשר והמתקלא, הּנּסיֹון עּקר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהיא

אֹותנּו לנּסֹות היה הּטֹוב רצֹונ ּכי זֹו. ּבתאוה ּולהצטרף להתנּסֹות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּכדי

ּולׁשּבר להכניע יצרנּו על להתּגּבר ּכח לנּו יהא אם הּזאת, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָֹֹּבּתאוה

ּכדי חּיינּו ימי ּכל ּבאמת הּגדֹול לׁשמ עצמנּו ּולדּבק ּגּופנּו, ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּתאות

אחריתנּו להכניעלהיטיב ּכׁשּנזּכה העֹולמֹות ּבכל ּבנּו ּתתּפאר למען , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

לעמד נזהרנּו לא הרּבים ּובעוֹונֹותינּו הּזאת. ּתאוה ּולבּטל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹֹּולׁשּבר

"ּבחנּת הּׁשלֹום: עליו הּמל ּדוד ׁשאמר ּכמֹו ּכראּוי. הּזה וצרּוף ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבּנּסיֹון

אׁשר עד ּפי", יעבר ּבל זּמתי ּתמצא, בל צרפּתני ּלילה ּפקדּת ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹלּבי

מּמצֹותי סרנּו עלֿידיֿזה רק ּכי באנחה, ּוׁשנֹותינּו חּיינּו ביגֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכלּו

עליו מתּגּבר אדם ׁשל יצרֹו ויֹום יֹום ּובכל הּטֹובים. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּומּמׁשּפטי

עצֹות האמּתּיים הּדֹור צּדיקי ידי על לנּו ּגּלית הרּבים ּוברחמי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּביֹותר.

לא אבל ּובמחׁשבה. ּבמעׂשה ּתעׂשה ואל ּבׁשב מּזה להּמלט ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹטֹובֹות

הּמחׁשבה את ׁשמרנּו ולא ּבאמת, הּטֹובֹות עצֹותי לקּים ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנזהרנּו

ּוׁשטּותים. והרהּורים ְְְְִִִִִִמּבלּבּולים

Ï·‡.מּמּני רחמי כלּו לא ועדין רחמים, מלא אּתה אףֿעלּֿפיֿכן ¬»ֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

עצה טֹובה עצה לי ותׁשּפיע עלי חמל יֹועץ, ּפלא העצה ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹואּתה

מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן הּטֹובֹות, עצֹותי לקּים ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹאמּתּיית

מרּוח הרּבים ּברחמי ותּצילני הּזאת. הּמדּורה מאׁש ּולהּנצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלהּמלט

יֹודעים אנּו אין הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּכי הּזאת, רעה ּתאוה ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשטּות

ּגּלית אּתה ּכי הּזאת. מּתאוה להּנצל אי הּקדֹוׁשֹות עצֹותי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלהּׂשיג

זֹוכין הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ׁשעלֿידי האמּתּיים, צּדיקי עלֿידי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלנּו

לזּכֹות אפׁשר ׁשאי לנּו הֹודעּת אּתה וגם זֹו. רעה ּתאוה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָלהכניע
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וזֹוכין זֹו ּתאוה ׁשּמׁשּברים ידי על ּכיֿאם הּקדׁש לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹלׁשלמּות

למעלֹות לזּכֹות אתחיל מהיכן אדע, ולא ּבער ואני הּברית. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹלׁשמירת

ּוׁשמירת הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ׁשהם האּלּו מאחרקדֹוׁשֹות הּברית, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּבזה. זה ּתלּויים ְְִֵֶֶֶֶָׁשּׁשניהם

ÔkŒÏÚ,"ּדרכי את נא "הֹודיעני אלהי יי ּפני לׁשחר ּבאתי «≈ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הּקדׁש לׁשֹון לׁשלמּות האּלּו לּמעלֹות אזּכה ּדר ּבאיזה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואדעה

ידעּת אּתה ּכי ּבאמת, אלי להתקרב ׁשאזּכה ּבאפן הּברית, ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹולׁשמירת

ּתאוה ׁשּמׁשּברין ידי על אם ּכי ּבאמת, אלי להתקרב אפׁשר אי ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכי

ואנחנּו אּמֹות. הּׁשבעין ּכל ׁשל הּכֹולל הרע היא אׁשר לגמרי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻהּזאת

מּתאוה לגמרי רחֹוקים אנּו ּבׁשרׁשנּו אנחנּו קדֹוׁש, עם יׂשראל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבני

ּולחלקם להם אם ּכי ּכלל לנּו ׁשּיכת הּזאת הּתאוה ואין הּזאת, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹרעה

לנּו. ְָֹולא

B	Ba¯אׁשר ּובזיֹוננּו ׁשפלּותנּו ּוראה ,ּכבֹוד על חּוסה עֹולם, ׁשל ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

רעה ּתאוה ידי על אּמֹות ׁשבעין ׁשל ּבגלּות ונפלנּו מּטה, מּטה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻירדנּו

ּובפרט ּבכלל הּגלּיֹות וכל הּצרֹות ּכל לנּו ּגרמה היא אׁשר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹֻהּזאת,

אנחנּו אמנם ואם מהם. נּצלנּו לא עדין ואׁשר ּכבר, עלינּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשעברּו

הרּוח לגרׁש נׁשמרים היינּו לא ואףֿעלּֿפיֿכן זה, מּכל יֹודעים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבעצמנּו

אנחנּו, ודם ּבׂשר ּכי ידעּת אּתה הלא מּקרּבנּו, זֹו ּתאוה ׁשל ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשטּות

יחמתני ּובחטא חֹוללּתי, ּבעֹון "הן קרצנּו. מחמר ּכי יצרנּו ידעּת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואּתה

העלילּיה" ורב העצה "ּגדֹול להֹוׁשיע, ורב ּגּבֹור אּתה אבל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָאּמי",

לּכל", ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה ּכח ּוביד" ,מתהּפ מּסּבֹות ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹואּתה

עליהם ּולהׁשּפיע ּולהאיר טֹובֹות, נקּדֹות ּכן ּגם ּבי למצא יכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻואּתה

והּנדּבק הּנאחז הרע ׁשּכל עד ׁשּבי, הרע על ׁשּבי הּטֹוב ׁשּיתּגּבר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאפן

את ויׁשלים ויעלה ויתנּׂשא יתּברר והּטֹוב לגמרי, ויתּבּטל יּפל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבי

הּט ּכל לברר ּברחמי ׁשאזּכה עד הּקדׁש. טֹובהּלׁשֹון הּדעת ׁשּבעץ ֹוב ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

עד ׁשּבֹו הרע את ּולבּטל ּולהּפיל ּולהכניע ּתרּגּום. לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָורע,

מּזהמת הּנמׁשכין הּקלּפֹות ּולכל אחרא להּסטרא ּכח ׁשּום יהיה ְְְְְְֲֳִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
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חס אֹותנּו, ּולפּתֹות להסית ּתרּגּום לׁשֹון ּדר לעלֹות הּקדמֹוני ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָהּנחׁש

ודעת חכמה ּברחמי עלינּו ותׁשּפיע ּתמיד, ּבעזרנּו ּתהיה רק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשלֹום.

חס אֹותנּו, לפּתֹות ּכח ׁשּום להם יהיה ׁשּלא ּבאפן ּדקדּׁשה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻוׂשכל

מּקרּבנּו. הּזאת ּתאוה ׁשל ׁשטּות רּוח לגמרי לגרׁש ונזּכה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוׁשלֹום.

‰kÊ	Â.ּתרּגּום לׁשֹון ידי על הּקדׁש לׁשֹון לׁשלמּות הרּבים ּברחמי ¿ƒ¿∆ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ׁשּלא הּלׁשֹון את לקּדׁש ּתמיד ונזּכה וטהרה. קדּׁשה עלינּו ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻותמׁשי

ּבתֹורה ּתמיד יהיּו ּדּבּורנּו ּכל רק הּלׁשֹון, את הּפֹוגם ּדּבּור ׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנדּבר

המקּדׁשין הּקדׁש עניני ּובכל ׁשמים ּוביראת ותחנּונים ּובּקׁשֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּובתפּלה

הּברית ולׁשמירת הּקדׁש לׁשֹון לׁשלמּות מהרה ׁשּנזּכה עד הּלׁשֹון, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאת

ֱֶֶּבאמת.

חשון הּקדׁש.kÊÂ	Èיא לׁשֹון ׁשל ּבהּדּבּור חמימּותי ּכל לקרר הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבלׁשֹוני". ּדּברּתי אׁש. ּתבער ּבהגיגי ּבקרּבי לּבי "חם ׁשּכתּוב: ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָּכמֹו

ּגדֹול ּבחמימּות הּקדֹוׁשים ּדּבּורים ּכל לדּבר ּותזּכני ּבעזרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתהיה

יּה ׁשלהבת רׁשּפי לעֹורר ואזּכה ּבאמת. הּלב והתלהבּות ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּדקדּׁשה

להתקרב ולֹוהט הּבֹוער ונׁשמתי, ורּוחי נפׁשי ּבׁשרׁש ּבקרּבי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻהּמׁשרׁש

ּובירא ּבתֹורה ּתמיד לעסק ׁשאזּכה עד ,יתּבר ּובתפּלֹותלהּׁשם ׁשמים ת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבדּבּורים יהיּו וכּלם .יתּבר להּׁשם ותׁשּבחֹות וׁשירֹות ּובּקׁשֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֻּותחּנֹות

לֹוהט. ּכאׁש ּבֹוערים ּבדּבּורים ּובטהרה ּבקדּׁשה הּלב, מעמק ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻחּמים

ונזּכה .מּפני ּגדֹולה ּוביראה ּבאימה אׁש ּכגחלי יהיּו ּדברי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל

ּוברעד ּבפחד ּגידינּו ּוׁשס"ה אברינּו רמ"ח ּכל על עלינּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָלהמליכ

ׁשלמּות ּבבחינת מּפי הּיֹוצאים ּדּבּורי ּכל ׁשּיהיּו ׁשאזּכה עד וזיע, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּברתת

ידי ועל הּקדׁש. לׁשֹון ׁשל ּבהּדּבּור חמימּותי ּכל ויתקרר הּקדׁש, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשֹון

ּולהּפיל ּולהכניע לׂשרף אזּכה הּקדׁש, לׁשֹון ׁשל הּזאת הּקדֹוׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹאׁש

ׁשהּוא ּכֹוכבין, ׁשבעין ׁשל הּמדּורה ּתבערת ׁשל הרע האׁש ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאת

רעה ּתאוה מּמּני ׁשּיתּבּטל ּבאפן נאּוף, ּתאות חמימּות ׁשל הרע ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאׁש

יצאּו "מהאׁש ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים עֹולם. ועד מעּתה לגמרי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻהּזאת

ּגחלים עליהם יּמֹוטּו יכּסמֹו. ׂשפתימֹו עמל מסּבי ראׁש ּתאכלם. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהאׁש
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לגמרי. ּופרּוׁש קדֹוׁש להיֹות ואזּכה יקּומּו". ּבל ּבמהמרֹות יּפילם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבאׁש

ּבקדּׁשה לבד, העֹולם קּיּום ּבׁשביל אם ּכי לזה להזּדּקק לבלי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻואזּכה

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת, ְְְֱֳִֶֶַָָּובטהרה

È	ÏÈv˙Âּותהא רעים, ּומחלֹומֹות רעים מהרהּורים הרּבים ּברחמי ¿«ƒ≈ƒְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּׁשנה מעט ואפּלּו ותרּדמה. ּבׁשנה למעט ּותזּכני .לפני ׁשלמה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּטתי

ּובטהרה ּבקדּׁשה ׁשּיהיה אזּכה הּגּוף, קּיּום ּבׁשביל ליׁשן מכרח ְְְְְְֲֳִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻׁשאני

ּתֹורה והרהּורי מחׁשבֹות מּתֹו ּתמיד ליׁשן ואזּכה לי. ּתערב ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשנתי

ּגדֹולה ּבקדּׁשה הּמּטה ׁשעל ׁשמע קריאת לקרֹות ואזּכה ׂשמחה. ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻּומּתֹו

ּכל להרג ׁשאזּכה ּבאפן ּכראּוי, ּבאמת הּלב ּובכּונת נפׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּובמסירת

ׁשעל ׁשמע קריאת ידי על אחרנין הּסטרין וכל ּומּזיקין ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהמחּבלים

ִַָהּמּטה.

‰kÊ‡Âנ ּכללּיּות ּבתֹו ונׁשמתי ורּוחי נפׁשי הּקדֹוׁשיםׁשּתכלל פׁשֹות ¿∆¿∆ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֻ

ׁשנתי. ּבׁשעת אלי עּמהם נפׁשי ּתעלה ּובתֹוכם יׂשראל, ּבני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשל

אפקיד ּביד" ׁשּכתּוב: ּכמֹו לבד. ּביד ּומסּורה ּפקּודה נפׁשי ְְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָותהיה

מּנפׁשי ּתגרׁש הרּבים ּוברחמי אמת". אל יי אֹותי ּפדיתה ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָרּוחי,

וׁשלֹום. חס ּבּה, להתאחז החפצים אֹוחרנין וסטרין מחּבלים מיני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכל

לעלֹות ׁשּתּוכל ּבעזרּה ותהיה והעלּובה, האמללה נפׁשי על ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻותחמל

התעֹוררּות ּבעת ּגּופי לתֹו ּבׁשלֹום ולׁשּוב ׁשנה, ּבׁשעת אלי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּבׁשלֹום

וערבה, ּומתּוקה טֹובה ׁשנה דקדּׁשה, לׁשנה ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּׁשנה,

ואמּתּיים, צֹודקים חלֹומֹות טֹובים, לחלֹומֹות ּותזּכני חּיים. ׁשל ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָׁשנה

ותּצילני אמּתּיים. קדֹוׁשים מלאכים ידי על הּבאים קדֹוׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָחלֹומֹות

ׁשדים, עלֿידי הּבאים מחלֹומֹות ׁשקר, ׁשל מחלֹומֹות הרּבים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּברחמי

ּובכן והבל. ׁשוא ׁשל מחלֹומֹות מערּבבים, מחלֹומֹות וׁשלֹום, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחס

הּגדֹולים ּבחסדי ותּצילני ותׁשמרני הּגדֹולה, ּבחמלת עלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתרחם

ולא ּבּיֹום לא מקרה ׁשּום לי יארע ׁשּלא וׁשלֹום, חס לילה, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּמקרה

אקיץ אלין "ּבטֹוב ּובטהרה, ּבקדּׁשה ליׁשן אזּכה רק ְְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻּבּלילה.

.ּברחמים" ְֲִַ
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e	È·‡ועצּומים ּגדֹולים וחסדים רּבים רחמים מלא הרחמן, אב »ƒְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ

המֹון עלינּו, נא וחמל חּוס אחריתנּו, להטיב מרחֹוק צֹופה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּתמיד,

עלי יעֹוררּו ורחמי והּצלמעי וטּפינּו, עֹוללנּו ועל עלינּו חמל נּו, ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

עצם את ידעּת אּתה ּכי לילה. מּמקרה יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאֹותי

ידי על למעלה, למעלה העֹולמֹות ּבכל הּנֹוגע והּנֹורא הּגדֹול ְְְְְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָהּפגם

ּבית וׁשמם עירנּו חרבה זה ידי על אׁשר וׁשלֹום. חס לילה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמקרה

ונתּפּזרנּו אדמתנּו, מעל ונתרחקנּו חּיינּו, מּבית ּכבֹוד ונּטל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֻמקּדׁשנּו,

הארץ. ּכנפֹות ּבארּבע ונּדחנּו הּגֹויים, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבין

ÏÓÁנּדח צאן הּצאן, ענּיי על חמל יׂשראל, ּבית עּמ ׁשארית על ¬…ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹ

ׁשּובה לנּו, הּדרׁש ּומטיב טֹוב עלינּו, רחם רחמן מל מקּבץ. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואין

ּדי. לצרֹותינּו ואמר ,רצֹונ ׁשעׂשּו אבֹות ּבגלל רחמי ּבהמֹון ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעלינּו

ּוׁשמר לילה, מּמקרה מעּתה ותּצילנּו ותׁשמרנּו הרּבים, ּברחמי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוזּכנּו

נׁשמרים להיֹות ונזּכה עֹולם. ועד מעּתה ּולׁשלֹום לחּיים ּובֹואנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצאתנּו

חס ּבּלילה, טמאה לידי נבֹוא ולא ּבּיֹום, נהרהר ׁשּלא רע, ּדבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻמּכל

ּתמיד. ּוטהֹורה קדֹוׁשה מחׁשבּתנּו ׁשּתהיה ונזּכה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָוׁשלֹום,

חשון ּבליÔÎ·eיב ּובטהרה ּבקדּׁשה אכילתנּו ׁשּתהיה הרּבים, ּברחמי ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

האֹותּיֹות התנֹוצצּות לעֹורר ּכח לנּו ותּתן ּכלל. ּגׁשמּיּות ּתאוה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּום

ּדבר ּבכל ׁשּמלּבׁש ּבראׁשית ּדמעׂשה אתון כ"ח ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּקדֹוׁשים

רק יהיה ותענּוגנּו סעּדתנּו וכל ּוׁשתּיתנּו אכילתנּו ׁשּכל עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּבעֹולם,

אֹוכלים ׁשאנּו הּדבר, ּבאֹותֹו ׁשּיׁש לבד הּקדֹוׁשים האֹותּיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהתנֹוצצּות

יהיה ׁשּלּבי טֹוב, ללב נזּכה ועלֿידיֿזה מּמּנּו. מתעּנגים אֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַוׁשֹותים

מהתנֹוצצּות רק ולּזֹון להנֹות ׁשּיזּכה עלֿידי ּגדֹולה ּבקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמאיר

ּדבר. ּבכל ׁשּיׁש ּבראׁשית מעׂשה ּכח ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהאֹותּיֹות

‰È‰˙Âהּזה מהעֹולם אהנה ׁשּלא ּתמיד ותּצילני ותׁשמרני ּבעזרי, ¿ƒ¿∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּתחּלה ּברכה ונהנה, ׁשּנאכל ּדבר ּכל על לבר ונזּכה ּברכה. ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבלא

והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ ּוטהֹורה קדֹוׁשה ּבכּונה עצּומה, ּבכּונה ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָָָָוסֹוף
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יהיּו ּכּלם ׁשּלנּו ותׁשּבחֹות וׁשירֹות והֹודאֹות הּברכֹות וכל לעד. ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֻיתּבר

ּבאפן ּתרּגּום, לׁשֹון עלֿידי הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ּבבחינת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבׁשלמּות

מעׂשה ׁשל אלהים הל"ב ׁשהם יי מעׂשי ּכח לעֹורר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנזּכה

ידם על אׁשר ׁשּבעֹולם ּדבר ּבכל המלּבׁשין האֹותּיֹות ׁשהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻבראׁשית,

ּובראת קטן. ועד מּגדֹול ׁשּבעֹולם הּדברים ּכל הּטֹוב ּברצֹונ ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָָּבראת

אֹותּיֹות ּכפי אחרת, ּותמּונה וטעם ּבמראה מחברֹו מׁשּנה ּדבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ׁשערּת ּכאׁשר הּטֹוב, רצֹונ ּכפי ּדבר ּבכל ׁשהכנסּת הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהּתֹורה

ּכּלם יי, מעׂשי רּבּו "מה הּקדֹוׁשה. ּבחכמת וׁשקלּת ְְְְְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּומדדּת

ּכאׁשר אדני ּכח נא יגּדל ועּתה ,קנינ הארץ מלאה עׂשית, ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּבחכמה

לאמר". ְִֵַָֹּדּברּת

‰NÚהמלּבׁשין ׁשּל הּקדֹוׁשים אֹותּיֹות ּולמען ּכבֹוד ּולמען למענ ¬≈ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָֻ

האֹותּיֹות ּכח ּתמיד לעֹורר הרּבים ּברחמי ּכח לנּו ׁשּתּתן ּדבר, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבכל

אחר נל ולא ׁשּבעֹולם, ּדבר ּבכל ׁשּמלּבׁש ּבראׁשית מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשל

ּתאוה ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא טבענּו, ּתאות ּונמעט לּבנּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשרירּות

ּוׁשתּיתנּו אכילתנּו וכל ּכלל. ׁשּבעֹולם ּדבר לׁשּום הּגּוף ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּגׁשמּיּות

ּדבר ּבכל ׁשּיׁש האֹותּיֹות מהתנֹוצצּות רק יהיה ותענּוגנּו הנאתנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכל

ּברכה ּתׁשלח ועלֿידיֿזה ּכלל. הּגּוף ּתאות ׁשּום ּבלי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבעֹולם

ּדקד לׂשביעה ונזּכה מעטּבמזֹוננּו, לאכל ּבמעינּו ׂשביעה ׁשּיהיה ּׁשה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

ׁשאכל הּדבר אֹותֹו ׁשל הּקדֹוׁשים האֹותּיֹות מהתנֹוצצּות רק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹולׂשּבע

"ואכלּתם ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ּגדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻואׁשּתה

עּמכם עׂשה אׁשר אלהיכם יי ׁשם את והּללּתם וׂשבֹוע ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאכֹול

ללב ּומאיר, טֹוב ללב ׁשּנזּכה עד לעֹולם", עּמי יבׁשּו ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹלהפליא

לפנים נזּכה הּלב הארת ועלֿידי ּוׁשתּיתנּו. אכילתנּו עלֿידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׂשמח

לפנים ׁשּנזּכה ,ּפני ּבאֹור יחד ּכּלנּו אבינּו ּברכנּו ּדקדּׁשה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻמאירֹות

חֹופף יי ּפני אֹור ׁשּיהיה ׂשמחה. ׁשל ּפנים מאירֹות, ּפנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻּדקדּׁשה,

ּדֹורׁשיו ּדֹור "זה ׁשּכתּוב: מקרא ּובזרענּו ּבנּו ויקּים ּתמיד. ּפנינּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעל

סלה". יעקב פני ְְֲֵֶֶַַָָֹמבקׁשי
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e	kÊ˙eּכל להחזיר ּכח לנּו ׁשּיהיה עד ּכ ּכל מאירֹות ּפנינּו ׁשּיהיה ¿«≈ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מאירֹות ּפנינּו ׁשּיהיּו לבד. ּפנינּו ראּית ידי על ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

יסּתּכל ואחד אחד ׁשּכל עד הּמאירה אסּפקלריא ּכמֹו יי ּפני ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבאֹור

ּבמראה ּכמֹו הּמאירֹות ּפנינּו ּבתֹו עצמֹו את ויראה עצמֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאת

נעּוריו, ּכנׁשר ויחּדׁש ,ּבחש מׁשּקע ּפניו אי ויראה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻואסּפקלריא.

.לפני ּבאמת ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָויׁשּוב

È	pÁÂ,הּזה ׁשּבּדֹור האמת לצּדיק להתקרב ׁשאזּכה הרּבים, ּברחמי ¿»≈ƒְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זֹוכה הּוא אׁשר חּיים אלהים ּדברי ּבעצמֹו, הּקדֹוׁש מּפיו לׁשמע ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹואזּכה

יראה הּקדֹוׁשה יראת עלי ותׁשּפיע .מּפי לׁשמע הּטֹובים מעׂשיו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹעלֿידי

האמת הּצּדיק מּפי הּקדֹוׁש הּדּבּור לׁשמע ואזּכה הרֹוממּות, יראת ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעּלאה

ּגמּור, ּבׁשלמּות הּקדׁש לׁשֹון ּדּבּור ׁשאקּבל ּבאפן ּגדֹולה, ּוביראה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבאימה

יׂשראל לזרע ּכראּוי ּגדֹולה, ּבקדּׁשה ּבאמת הּברית לׁשמירת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻואזּכה

ּבחר ּבהם אׁשר אתעבדי ּבחּיי לתּקן ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי וחּנני ּת. ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

עד מּנעּורי לפני ׁשּפגמּתי הּפגמים וכל ּופׁשעים ועוֹונֹות החטאים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּכל

אזּכה ּכּלם ּבאנס, אֹו ּבׁשֹוגג ׁשחטאתי החטאים ּכל ואפּלּו הּזה. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּיֹום

ּבקדּׁשה ּבאמת אלי להתקרב תזּכני ּומעּתה מהרה. קל חיׁש ּבחּיי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻלתּקן

הּברית ולקדּׁשת הּקדׁש לׁשֹון לׁשלמּות ואזּכה .ּובטהרה, ְְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻ

ÔÎ·eרחמים מלא אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

העצּומים ּובחסדי הרּבים ּברחמי וזּכני והֹוׁשיעני עזרני רצֹון, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמלא

ואהבה. ּוביראה ועצּומה רּבה ּובחדוה ּגדֹולה ּבׂשמחה ׁשּבתֹות ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלקּבל

ּובזריזּות ּגדֹול ּבכח ּבעצמי צרכיֿׁשּבת לעׂשֹות ּבעצמי לטרח ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹּותזּכני

ׁשּנזּכה הּצּבּור. עם ּפרׁשּיֹותינּו ּכל להׁשלים ּתמיד ותעזרנּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנמרץ.

ּתרּגּום ואחד מקרא ׁשנים ׁשּבת ערב ּבכל הּׁשבּוע ׁשל הּפרׁשה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלקרֹות

עלֿידיֿזה ׁשּנזּכה ּבאפן ּובטהרה, ּבקדּׁשה ועצּומה ּגדֹולה ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבכּונה

הרּבים ּברחמי ונזּכה ּתרּגּום. לׁשֹון עלֿידי הּקדׁש לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלׁשלמּות

והּטבילה חּמין רחיצת עלֿידי קדׁש ׁשּבת קדּׁשת עלינּו נמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשּיהיה

הרחיצה לעֹולם אבּטל ׁשּלא ּבעזרי ותהיה קדׁש. ׁשּבת ערב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל
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ּבעֹולם עצמי וטֹובל רֹוחץ ׁשאני ּוכׁשם ׁשּבת. ערב ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּטבילה

ּבקדּׁשת ונׁשמתי ורּוחי ונפׁשי ּגּופי את ּותקּדׁש ּתטהר ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהּזה,

הּקדֹוׁשה מאׁש יּה ׁשלהבת רׁשּפי ותמׁשי ׁשּלמעלה,העליֹונה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּותבּטל ותׂשרף ּתבער ועלֿידיֿזה אׁש. מיני ּכל וׂשֹורפת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהאֹוכלת

ונאחז ׁשּנתערב הרע, ּתערֹובֹות ּכל את יׂשראל ּבית עּמ ּומּכל ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּני

ועֹונֹותינּו חטאינּו ועלֿידי ורע, טֹוב הּדעת עץ ּפגם ידי על ְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָּבנּו

והּטֹוב ּבנּו. ׁשּנתאחז הרע ּכל ויתּבּטל ויּפל ׁשּיׂשרף ּבאפן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּופׁשעינּו,

הּגדֹול ּבטּוב העליֹון, ּבּטֹוב למעלה למעלה ויכלל ויעלה ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻיתּברר

הּנצחי. טֹוב ְִִֶַׁשהּוא

חשון קדּׁשת‡p‡יג ּבעצמי עלי להמׁשי ּכח ּבי אין ּכי ידעּת אּתה יי, »»ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻ

אּתה ּכי עלי, רחמי ויכמרּו נא יהמּו עלי, וחמל חּוס קדׁש. ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּבת

חּנם, ּבמּתנת וחּנני חּוס ּבאמת. ׁשּבת מּקדּׁשת רחֹוק אני ּכּמה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻידעּת

על מחל להֹוסיף ואזּכה ּבאמת. ׁשּבת קדּׁשת ּברחמי עלי ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻותׁשּפיע

החל, ימי על ׁשּבת קדּׁשת להמׁשי ותעזרנּו ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֻהּקדׁש

ּגדֹולה ּבקדּׁשה ּוקדֹוׁשים טהֹורים יהיּו הּמעׂשה ימי ׁשׁשת ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעד

ּבׁשרׁש הּמעׂשה ימי ׁשׁשת ּכל נכללים ׁשּיהיּו עד קדׁש, ׁשּבת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּבקדּׁשת

ׁשׁשת ּכל ּומקּים מחּיה ׁשהּוא קדׁש. ׁשּבת ׁשהּוא ׁשּבקדּׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻחּיּותם

העֹולמֹות וכל והּנעׂשים והּנֹוצרים הּנבראים וכל הּנאצלים וכל ְְְְְְֱֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָהּימים

הּגׁשמי, עֹולם ׁשל הּמרּכז נקּדת סֹוף עד הּבריאה נקּדת מראׁשית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻֻּכּלם

קדׁש. ׁשּבת הּוא וקּיּומם חּיּותם ּכל ְֲִִֶֶַָָָָֹאׁשר

B	Ba¯ׁשהיתה הּזאת, טֹובה מּתנה לנּו נתּת ּברחמי אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּובּקׁשתי ּותחּנתי ּתפּלתי להּפיל ּבאתי ּכן על ׁשמּה. וׁשּבת ּגנזי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבבית

לּתן וחסדי רחמי ׁשּגברּו ּכׁשם אבֹותי, ואלהי אלהי יי ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלפני

ותׁשּפיע הּגדֹול, מּטּוב ּתעניקנּו ּכן הּזאת, קדֹוׁשה טֹובה מּתנה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלנּו

הּזאת, קדֹוׁשה טֹובה מּתנה לקּבל ותעזרנּו .קדּׁשת מּמעֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻעלינּו

ועצּומה.ׁשּנזּכ רּבה וחדוה ּובׂשמחה ּגדֹולה ּבקדּׁשה ׁשּבת לקּבל ה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
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הּנאחז הרע ּולבּטל לׁשּבר ונזּכה ּתמיד. ׁשּבת קדּׁשת עלינּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻונמׁשי

על הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ּבבחינת ׁשּבנּו הּטֹוב ּולהעלֹות ּולברר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבנּו

ּבאמת, אלי ונׁשּוב ּבאמת, הּברית לקדּׁשת ונזּכה ּתרּגּום. לׁשֹון ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻידי

ּבקדּׁשה למעלה ּומּמעלה לדרּגא מּדרּגא ולעלֹות ליל ּתמיד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻונזּכה

העליֹון. ּבּׁשּבת להּכלל לעלֹות ׁשּנזּכה עד ּבאמת, הּטֹוב ּכרצֹונ ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדֹולה

לרצֹון "יהיּו העֹולמים, לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ליֹום ּבחסדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּותחּננּו

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָאמרי

Î
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ÔÓ"אקרא אלי הארץ מּקצה יּה. ּבּמרחב ענני יּה קראתי הּמצר ƒְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

רחמי יעֹוררּו עלי, וחמל חּוס תנחני", מּמּני ירּום ּבצּור לּבי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּבעטף

הּקדֹוׁשה, לארץ מהרה ולבא ליל וזּכני ועזרני עלי, הּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוחסדי

ׁשּכל אלהינּו יי ידעּת אּתה ּכאׁשר קדּׁשתנּו. מקֹור היא ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאׁשר

להיֹות אפׁשר ואי יׂשראל, ּבארץ ּתלּוי יהדּותנּו וכל וטהרתנּו ְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻקדּׁשתנּו

ידי על אם ּכי לדרּגא, מּדרּגא ולעלֹות וליל ּבאמת, יׂשראלי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאיׁש

ּבּה ּבחרּת אׁשר הארץ קדּׁשתנּו, מקֹום יׂשראל לארץ לבֹוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשּזֹוכין

לנחלה, העּמים מּכל הּנבחר יׂשראל לעּמ אֹותּה ונתּת הארצֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָמּכל

יי אׁשר "ארץ ׁשּכתּוב: ּכמה ּתמיד אֹותּה ּדֹורׁש אּתה אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָארץ

ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלהי יי עיני ּתמיד אֹותּה ּדרׁש ְְֱֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹאלהי

הּמניע רּבּוי עצם ידעּת ואּתה ׁשנה". והּבלּבּוליםאחרית והערּבּובים ֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

לארץ ולבֹוא ליל יכֹולים אנּו אין ידם על אׁשר מּזה אֹותנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּמֹונעים

מארץ מגרׁשים ואנּו לארץ, ּבחּוץ ּוׁשנֹותינּו ימינּו ּכּלינּו ּוכבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹיׂשראל.

ואר חּיינּו היא אׁשר יי, ּבנחלת מהסּתּפח הּקדֹוׁשה מארץ ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהחּיים,

יי. לנּו נתן אׁשר האדמה על לׁשבת ְֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָימינּו,

B	Ba¯לבבנּו את ּותעֹורר הרּבים ּברחמי עלינּו רחם עֹולם, ׁשל ƒְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכּסּופין לנּו ׁשּיהיּו יׂשראל ּבית עּמ ּכל ּולבב זרענּו לבב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואת
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ונׁשּתֹוקק ונכסף יׂשראל. לארץ נמרץ והׁשּתֹוקקּות ּגדֹולים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹוגעּגּועים

לארץ לבֹוא ּברחמי ּתזּכנּו אׁשר עד יׂשראל לארץ לבֹוא ּבאמת ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּתמיד

לעבֹודת ּבאמת להתעֹורר זה ידי על נזּכה למען ּבמהרה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּקדֹוׁשה

.ְְִֶָּוליראת

ÒeÁ,וׁשלֹום חס ימינּו, נבּלה ׁשּלא רחמים, מלא עלינּו נא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוחמֹול

הּזאת, ּבעת וחליׁשּותינּו ּתלאֹותינּו ּכל את ידעּת אּתה ּכי לארץ, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבחּוץ

מארץ הּמֹונעים העצּומֹות הּמניעֹות רּבּוי לׁשּבר יכֹולים אנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָואין

ידינּו קצרה אׁשר ועּכּובים מניעֹות ּורבבֹות אלפים אלפי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל.

מי על לנּו ואין העצּומים, ּובחסדי הּגדֹול ּבכח אם ּכי ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלׁשּברם,

ּומהר יׂשראל, עּמ על חמל ׁשּבּׁשמים. אבינּו עלי אם ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלהּׁשען

הרּבים ּברחמי ּכח לנּו ותּתן מהרה. קל חיׁש יׂשראל לארץ ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלהביאנּו

הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכל את ּולבּטל ּולגרׁש לׁשּבר הּמלחמה את ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלנּצח

לארץ מּלבֹוא ּובלּבּולים מניעֹות מיני ּכל נמׁשכים מהם אׁשר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָרעה,

ונזּכה והּמעּכבים, הּמֹונעים ּכל ּולבּטל לׁשּבר ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיׂשראל,

מהרה. קל חיׁש יׂשראל לארץ לׁשלֹום ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹלבא

ÚÈtL˙Âלהתּפּללעלינּו ׁשּנּוכל לּבנּו, את ותפּתח הרּבים, ּברחמי ¿«¿ƒ«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

נכח ּכּמים לּבנּו את לׁשּפ ונזּכה ונפׁש. לב ּבכל אלהינּו יי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפני

ּברחמים ּבאמת ּתמיד לפני ּותפּלתנּו ׂשיחנּו ׁשּנׁשּפ יי, ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּפני

עלינּו לּב רחמי ויכמרּו ויהמּו עלינּו. רחמי ׁשּנעֹורר עד ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָותחנּונים,

אׁש. ּכגחלי חּמים ּדּבּורים העליֹון מּלב עלינּו ׁשּתׁשּפיע נזּכה אׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעד

ּבלׁשֹוני". ּדּברּתי אׁש תבער ּבהגיגי ּבקרּבי לּבי "חם ׁשּכתּוב: ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָּכמֹו

‰kÊ	Âּגדֹול ּובהתלהבּות ּבחמימּות קדֹוׁשים ּדּבּורים ּתמיד לדּבר ¿ƒ¿∆ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָ

להמׁשי נזּכה זה ידי ועל אׁש. ּכגחלי יהיּו ּדברינּו וכל ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻּדקדּׁשה,

חּדּוׁשין ּתמיד ּבּתֹורה לחּדׁש ּותזּכנּו העליֹון. מּלב הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבאּורי

ּולרצֹון לנחת ל ׁשּיהיּו חּדּוׁשין ּדקדּׁשה, אמּתּיים חּדּוׁשין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָָֻּדאֹוריתא,

העֹולמֹות. ּבכל ּבהם ׁשּתתּפאר חּדּוׁשין ,ּכבֹוד ּכּסא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָלפני
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חשון ּגדל¯Ba	Bיד את ידעּת אּתה ּכל, אדֹון ּכּלא, ּדעלמא רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

נׁשמתנּו קדּׁשת עצם לפי אׁשר ּבׁשרׁשנּו, נׁשמתנּו קדּׁשת ּתפארת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻיקר

ּכי אמּתּיים, ּדאֹוריתא חּדּוׁשין ּתמיד לחּדׁש לנּו ראּוי היה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָָּבׁשרׁשּה

ּכבד אׁשר עד ,ּכ ּכל מּמ נתרחקּתי הרּבים ּובעוֹונֹותי נֹוצרנּו. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָלכ

לזּכֹות להתּפּלל ּפני על הּבּוׁשה מסוה ּכי זה, על לבּקׁש אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָעלי

ּפגמּתי ּכי קדם. ּלבּקׁש מה על יֹודע איני ּכי אמּתּיים, ּתֹורה ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹלחּדּוׁשי

אי אׁשר עד הּברית, ּפגם ידי על מאד להתחילּבהּדעת אי יֹודע ני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַֹ

ּׁשּכבר מה לתּקן העבר על לבּקׁש אם הּברית. ּפגם ּתּקּון על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּולבּקׁש

העין ּבראּית ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּפגמּתי

אם ּוברצֹון. ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג חּוׁשים, ּובׁשאר האזן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּובׁשמיעת

אפּלּו ּכלל, עֹוד לפּגם לבלי מעּתה ׁשאזּכה העתיד על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלבּקׁש

ּבעלמא. ְְְֲַָָָָּבמחׁשבה

‡ÏÓ.ּופתלּתל עּקׁש לב על ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא על חמל רחמים, »≈ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹ

עלינּו ּפרּוסים רׁשתֹות ּכי מצאתני, אׁשר הּתלאה ּכל את ידעּת אּתה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּכי

לצעק ואפּלּו מהם. לברח אי יֹודע ואיני צדדים, ּומּצּדי צד ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמּכל

ּפגמנּו ּכי ,אלי לצעק וקֹול ּדּבּורים עֹוד לי אין ּכי מּמּני, נמנע ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאלי

ׁשבילי ּכל וקלקלנּו ּגידים, ּוׁשס"ה איברים הרמ"ח ּובכל ודּבּור, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבקֹול

מּדעּתנּו, נעלם אׁשר עד הּקדּׁשה, ׁשל הּנתיבֹות ּבכל ּופגמנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּדעת,

ּבאמת אלי להתקרב לזּכֹות אי ונתיב ּדר ׁשּום יֹודעין אנּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָואין

ּכחם על ּובטּוחים סמּוכים ואנּו רחמי ּכלּו לא עדין אבל ְְְֲֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹלאמּתֹו.

ּבית ּכל עליהם אׁשר אמּתּיים הּצּדיקים ׁשהם ּדקדּׁשה, זקנים ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשל

למׁש ּכח להם יׁש אׁשר נׁשענים, אנּו לבד ּכחם ועל נׁשען, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹיׂשראל

ּברׁשּות ּולהכניסם אחרא ּדסטרא מרׁשּות יׂשראל ּכל את ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָָָּולהֹוציא

ְִָֻּדקדּׁשה.

ÏÚונדּכא נׁשּבר ּבלב אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי ּכן «ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ואביֹון ורׁש ּדל ּבּפתח, ּכעני ּומבּקׁש ׁשֹואל ּוממרט, ממּׁש נאנח ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּבלב

ּכעין אדֹוניהם, יד אל עבדים ּכעיני לּׁשמים עיניו נֹוׂשא ּכּפיו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפֹורׂש
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ּומתחּנן ּומבּקׁש ׁשֹואל אדֹוניו, את ּולפּיס לרּצֹות הּבא והּמֹורד ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהחּיב

ׁשּבקדּׁשה. מּזקנים ּדקדּׁשה ּדעת עלי ותמׁשי חּנני, חּנני, חּנם. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻמּתנת

ה ּפגם מיני מּכל להּנצל מעּתה ותּצילניּותזּכני ותׁשמרני ּברית. ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

מיני ּומּכל רעים, והרהּורים רעֹות מחׁשבֹות מיני מכל הרּבים ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּברחמי

עד ׁשּפגמּתי הּברית ּפגם מיני ּכל את מהרה לתּקן ואזּכה הּדעת, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּפגם

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבׁשלמּות הּברית לתּקן ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעּתה,

È	¯ÊÚÂיעֹורר והּקֹול ּגדֹולה, ּבקדּׁשה קֹולי לעֹורר ׁשאזּכה והֹוׁשיעני ¿»¿≈ƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

חּוס יי, אּנא זה. ידי על ּבׁשלמּות ּדעּתי לתּקן ׁשאזּכה עד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּכּונה

ּבקדּׁשה ּבׁשלמּות הּדעת ּתּקּון ׁשהּוא הּברית לתּקן וזּכנּו עלינּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻוחמל

מּגלּות אבֹותינּו את ׁשהֹוצאת ּוכׁשם ּכלל. ּפגם ׁשּום ּבלי ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָָּובטהרה,

טמאה, ׁשערי מחמּׁשים אֹותם והֹוצאת ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻמצרים

והכנסּתם מצרים, ּגלּות עּקר היה זה אׁשר הּדעת, מּפגם הּברית, ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָמּפגם

ונתּת הּדעת, לתּקּון הּברית, לתּקּון אֹותם וזּכית קדּׁשה, ׁשערי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבחמּׁשים

עּמנּו ּתעׂשה ּכן יׂשראל, לארץ אֹותם והכנסּת הּקדֹוׁשה, ּתֹורת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהם

הּזה הּמר הּגלּות מן אֹותנּו ותֹוציא ונֹוראֹות ּגדֹולֹות ונפלאֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָנּסים

להֹוציאנּו ּותמהר הּנפׁש. ּומּגלּות הּגּוף מּגלּות ּוברּוחנּיּות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבגׁשמּיּות

ּפגם מיני מּכל ותּצילנּו ותגאלנּו ותפּדנּו טמאה. ׁשערי החמּׁשים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻמּכל

ׁשערי החמּׁשים לכל מהרה ּברחמי ותכניסנּו הּדעת, מּפגם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּברית,

לתּקּון הּברית לתּקּון מהרה קל חיׁש הרּבים ּברחמי ּותזּכנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻקדּׁשה,

ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים קדׁש עם ליׂשראל ּכראּוי ּבאמת ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּדעת

נפלאֹות". אראּנּו מצרים מארץ צאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ּכימי

‰È‰˙Âנֹוראה ּבקדּׁשה הּפסח חג קדּׁשת עלינּו לקּבל ׁשּנזּכה בעזרנּו, ¿ƒ¿∆ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ׁשל ּכֹוסֹות ארּבע מצות לקּים ונזּכה ּגדֹולה, וחדוה ּובׂשמחה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָועצּומה

לנּו ותפּתח ּגדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה הראּוי, ּבׁשלמּות ּפסח ׁשל ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻיין

ׁשּנזּכה העליֹונים, הּמֹוחין קדּׁשת אֹור עלינּו ותׁשּפיע הּדעת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻאֹור

ּומחין ּדגדלּות מחין הּקדֹוׁשים, הּמחין ּכל ּבפסח עלינּו נמׁשכין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיהיּו

ְְַּדקטנּות.
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‰kÊ	Âלֹומר ותעזרנּו ּכראּוי. ּגדֹולה ּבקדּׁשה ּפסח ׁשל הּסדר לסּדר ¿ƒ¿∆ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ועצּומה, רּבה וחדוה ּובׂשמחה ונֹוראה ּגדֹולה ּבכּונה רם ּבקֹול ְְְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָההּגדה

עד ּגדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה נמרץ, ּובהתלהבּות ּגדֹול ְְְְְְְְְֲֳִִִִַַָָָָָָֻּובהתעֹוררּות

ּולתּקּון הּברית לתּקּון זה ידי על ׁשאזּכה עד הּכּונה. יעֹורר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּקֹול

אמּתּיים, ּתֹורה לחּדּוׁשי לבֹוא ׁשאזּכה עד ּבאמת. ּבׁשלמּות ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּדעת

ּתפּלה ידי על אׁש ּכגחלי חּמים ּדּבּורים ּתמיד להמׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָואזּכה

ׁשּתהיה יׂשראל. נׁשמֹות ּבהתקּׁשרּות אלי להתּפּלל ּותזּכני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָותחנּונים.

אל "הן ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּתפּלתנּו. את ּתמאס ולא רּבים. ּתפּלת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּתפּלתנּו

ועצּומה רּבה קדּׁשה ּתֹוספֹות למעלה ויתּגּדל ויּתֹוסף ימאס". ולא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻּכּביר

העליֹון. מּלב הּתֹורה ּבאּורי להמׁשי נזּכה זה ידי ועל ּתפּלתנּו. ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

הּתֹורה. ּבאּורי ּכל ּכתּובים ׁשם ְֲִֵֵֶַָָָאׁשר

e	kÊ˙eזכרֹונם רּבֹותינּו, ּדברי לקּים ונזּכה ּתֹורה. ׁשל ּבדרּכּה ׁשּנל ¿«≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּומים ּבּמלח ּפת לאכל ּתֹורה. ׁשל ּדרּכּה לנּו ּגּלּו אׁשר ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלברכה.

להמׁשי נזּכה זה ידי ועל ּתמיד. עמלים נהיה ּובּתֹורה נׁשּתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּמׂשּורה

הּתֹורה, ׁשעּבּוד על מרירּות הּסֹובלת הּקדֹוׁשה מהּנׁשמה הּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבאּורי

ונז הּתֹורה. ׁשל הּבאּורים וכל החּדּוׁשין ּכל נמׁשכין מּׁשם ּכהאׁשר ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לחּדׁש ׁשאזּכה עד ותחנּונים ּברחמים מּׁשם הּתֹורה ּבאּורי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהמׁשי

הּנמׁשכין חּדּוׁשין ּדקדּׁשה חּדּוׁשין אמּתּיים. ּדאֹוריתא חּדּוׁשין ְְְְֲִִִִִִִִִִִִִַַָָָָֻּתמיד

ׁשהּתֹורה מּדֹות עׂשרה ׁשלׁש ׁשהם קּדיׁשא, ּדיקנא ּתּקּונא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּתליסר

ּבהן. ְִֶֶֶָנדרׁשת

e	¯ÓL˙Âחּנם ׂשנאת ּותבּטל ּומחלקת, מריבֹות מיני מּכל ותּצילנּו ¿ƒ¿¿≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

עלינּו החֹולקים ּכל ּבלב ותן יׂשראל. ּבית עּמ ּכל ּומעל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמעלינּו

עֹוד יעֹוררּו ולא האמת אל לבבם והט ּומּמחלקתם. מּׂשנאתם ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּיׁשּובּו

לעֹולם. יׂשראל עּמ ּבין ׁשלֹום ותׂשים ּבחּנם. עלינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָמריבה

חשון ׁשּבּקׁשנּו¯Ba	Bטו מה לכל לבֹוא וזּכנּו עלינּו, וחמל חּוס עֹולם, ׁשל ƒְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אמּתּיים. ּדאֹוריתא ּולחּדּוׁשין ּדקדּׁשה חּמים לדּבּורים ׁשּנזּכה ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָֻמּלפני
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חּדּוׁשי ׁשל ודּבּור ּדּבּור מּכל קדֹוׁשים מלאכים נבראין ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָונזּכה

ויתחּברּו יצטרפּו הּקדֹוׁשים הּמלאכים ואּלּו ּובטהרה. ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻּתֹורתנּו

צּדיקים ׁשל תֹורה חּדּוׁשי ידי על ּתמיד הּנבראים הּמלאכים ּכל ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעם

על הממּנה מאדֹום ּכח יקּבלּו הּקדֹוׁשים הּמלאכים אּלּו וכל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֻאמּתּיים.

ּולבער ּולׁשּבר להכניע ּכדי וקטלא, ּבחרּבא הרׁשעים את לענׁש ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהחרב

והּמפסיקים הּמֹונעים ּכל ּכלל ׁשהם רעה הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאת

יהיה לבל ּבלבבם, מר ׁשּתביא אֹו יׂשראל, לארץ מּלבֹוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהמעּכבים

מּׁשאר אֹו יׂשראל מארץ וׁשלֹום, חס אֹותנּו, ולמנע לעּכב ּכח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלהם

ׁשּבקדּׁשה. הּדברים ְְִִֶַָָָֻּכל

‡ÏÓלהכניע הרּבים, ּברחמי ּכח לנּו ותן עלינּו, וחמל חּוס רחמים, »≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ

ּבכל עלינּו הּקמים הּקדּׁשה מן והּמֹונעים המעּכבים ּכל ּולבּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֻּולׁשּבר

מעבֹודת וׁשלֹום חס אֹותנּו לבלּבל וׁשלֹום, חס להתּגּבר, ורֹוצים ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָעת,

ּברחמי עלינּו חּוסה לבבם, את ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאמת,

וכחם, זרֹועם ּוׁשבר מהם. והּצילנּו והֹוׁשיענּו ּבעזרנּו והיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהרּבים,

ּדבר מּׁשּום וׁשלֹום, חס אֹותנּו, למנע ּכח ׁשּום להם יהיה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

ּכלל. אלינּו הּנלוים וכל אֹותנּו לבלּבל יּוכלּו ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻׁשּבקדּׁשה,

e	¯ÊÚÂלהתקרב ּבעבֹודת החפצים יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ואת אֹותנּו ¿»¿≈ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

וחֹולקים הּמתנּגדים הרׁשעים את להכניע ּכח לנּו ׁשּיהיה ּבאמת, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאלי

לעֹורר ּכח לנּו ותּתן ּבאמת. מעבֹודת אֹותנּו לרחק הרֹוצים האמת, ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ּבמׁשּפטיהם. אֹותם ּולהכניע אֹותם לדּון ונזּכה האּמֹות. מׁשּפטי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻעליהם

הּקדּׁשה מּדרכי והּמֹונעים החֹולקים וכל ּבמׁשּפטם, ׁשּנצליח ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻועזרנּו

עלֿידי ארץ עדי אֹותם ונׁשּפיל ּבדיניהם, חּיבים יצאּו ּכּלם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהאמּתּיים

מּפיהם. ּבלעם ונֹוציא ְְְְִִִִִֵֶֶָמׁשּפטיהם,

Èkהּקדֹוׁש הּדת להעמיד ּכדי לטֹובה ׁשּכּונתנּו לבבנּו את ידעּת אּתה ƒְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ואין עֹולם, ׁשל מלּכֹו ּבדר הּקדׁש ּבדר ליל ׁשּנזּכה ּכדי ּתּלֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹעל

ועל עלינּו, חמל ּכן על ּבדיניהם. אם ּכי הרׁשעים את לענׁש ּכח ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלנּו
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לדין ועֹומדים צבאֹות, יי קנאת הּמקּנאים יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּכל

האמת. על החֹולקים הרׁשעים להכניע ּכדי העּכּו"ם, ּבמׁשּפטי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּובאים

ּולׁש להׁשּפילם ׁשּנזּכה ּבאפן ּבמׁשּפטם, ׁשּנצליח ּכח לנּו ּברםותּתן ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

יקּומּו. ולא יּפלּו ּבמׁשּפטם, ויּפלּו יכרעּו ּכּלם עפר. עד ְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֹֻּולהכניעם

חס אֹותנּו לבלּבל אֹו ולמנע לבּטל ּכח ׁשּום עֹוד להם יהיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹולא

מׁשּפט להעלֹות זה ידי על ונזּכה ׁשמֹו. יתּבר הּבֹורא מעבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוׁשלֹום

לדּבר ּפה להם יהיה ׁשּלא ּברחמי ועזרנּו הּקלּפֹות. מּבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּדקדּׁשה

ּפיהם, את ותסּכר ּבאמת. ּכׁשרים אנׁשים ועל האמת צּדיקי על ְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעתק

וׁשלֹום. חס ּדעּתם, יחליׁשּו ולא עם, ההמֹון ּבפני סרה ידּברּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּכל ּולׁשּבר לבּטל אֹותנּו ׁשּתזּכה ּבאפן ׁשקר", ּדֹוברי ּכל ּפי "יּסכר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכי

יׂשראל, לארץ מּלבֹוא אֹותנּו הּמֹונעים ּומפסיקים ּומסכים מניעֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמיני

מהרה יׂשראל לארץ לבֹוא ונזּכה ׁשּבקדּׁשה. הּדברים ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּומּׁשאר

ּבאמת. אלי ְְֱִֵֵֶֶֶָּולהתקרב

B	Ba¯ׁשאין הּזאת, ּבעת ּכחנּו חליׁשּות את ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּדברים ּומּכל יׂשראל מארץ והּמעּכבים הּמֹונעים לׁשּבר ּכח ׁשּום ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלנּו

אם ּכי ,לפני ׁשהזּכרּתי האּלּו הּדרכים מּכל ּדר ּבׁשּום ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבקדּׁשה

ּבגדל ׁשּתֹוׁשיענּו נׁשענים, אנּו חסּד ועל ּבטחנּו. לבד הּגדֹול ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשמ

ׁשּכבר אמת, צּדיקי וכח ּובזכּות ,חמלת ּובעצם וחנינֹותי ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹרחמי

ּבזכּותם לארץֿיׂשראל. ּובאּו ּבׁשלֹום ועברּו הּמניעֹות ּכל לׁשּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזכּו

ּכן ּגם ׁשּתחּנני יתדֹותי, ּתמכּתי הּגדֹול ּובחסּד נׁשענּתי, לבד ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹוכחם

והגּון ּכדאי ׁשאיני ּפי על אף מהרה, לארץֿיׂשראל ולבֹוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלנסע

מּקדּׁשת מאד מאד רחֹוק ואני הּקדֹוׁשה, יׂשראל ארץ ׁשם ּבפי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלהזּכיר

חּוס רחֹוקים, מקרב אּתה כן ּפי על אף הרחּוק. ּבתכלית יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָארץ

ׁשאזּכ חּנם, ּבמּתנת וחּנני חּוס עלי, וחמל חּוס עלי, לבֹואוחמל ה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ואזּכה ּבאמת. הּקדּׁשה ּבדרכי לכנס אזּכה למען מהרה יׂשראל ְְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻלארץ

קל חיׁש ּבאמת ּובטהרה ּבקדּׁשה לּדרּגא מּדרּגא ּפעם ּבכל ְְְְְֱֲֳִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֻלעלֹות

עֹולם. ועד מעּתה ּובתמים ּבאמת אלי להתקרב ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמהרה,
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יי לפני ו"אתהּל הּבא. לעֹולם אּכלם ולא הּזה ּבעֹולם אבֹוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹולא

ההר הּזאת, הּטֹובה הארץ את ואראה ּנא אעּברה החּיים, ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבארצֹות

מׁשאלֹותי ּומּלא ,ּבעיני האמללה נפׁשי נא ּתיקר והּלבנֹון". הּזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּטֹוב

ואזּכה מּיד. ּגדֹול ּבמהירּות יׂשראל לארץ לׁשלֹום והביאנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּברחמים,

ּולנּׁשק אבניה את ולרצֹות הּקדׁש, אדמת עפר על ּולהׁשּתּטח ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹלדר

ְִֶָרגבֹותיה.

elbÈואל הּדין. מּׁשּורת לפנים עּמי ותעׂשה ,מּדֹותי על רחמי ƒ…ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַ

לפני ּתחּנתי מּפיל אני צדקֹותי על לא ּכי ּכלל, עּמי ּבמׁשּפט ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָֹּתבֹוא

עזרני ּבתחנּונים, ּומתּפּיס ּברחמים מתרּצה הרּבים. רחמי על אם ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכי

אפסיק ולא אׁשקט ולא אחריׁש ולא ,ל ּדמי אּתן ׁשּלא ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוהֹוׁשיעני

ותחנּונים ּבתפּלה ּולהרּבֹות להעּתיר אזּכה רק ּתמיד, זה על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּלהתּפּלל

לבֹוא ׁשאזּכה ,אצל ּברחמים ּבּקׁשתי לפעל ׁשאזּכה עד ּתמיד, זה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים יׂשראל, לארץ מהרה קל חיׁש חּיּותי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבחּיים

ּבאֹור אלהים לפני להתהּל מּדחי רגלי הלא מּמות נפׁשי הּצלּת ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ"ּכי

ואמן. אמן ְִֵֵַַָָהחּיים"

‡Îחשון טז

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡"Î ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÈÏB˜"ואצעקה יי אל קֹולי אתחּנן. יי אל קֹולי אזעק יי אל ƒְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

והא יי אל וּתבאקֹולי קֹולי ׁשמעּת ׁשּועּתי ׁשאֹול מּבטן אלי. זין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לרוחתי אזנ ּתעלם אל ׁשמעּת קֹולי .קדׁש היכל אל אלי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשועתי

ּוׁשמע קּבל ׁשועתנּו וענני. וחּנני אקרא קֹולי יי ׁשמע ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּולׁשועתי.

ּתעלּומֹות". יֹודע ֲֲֵֵַַַָצעקתנּו

B	Ba¯וחּננּו חּוס ּברחמים, יׂשראל עּמֹו ׁשועת קֹול ׁשֹומע עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבאמת אלי ונצעק ׁשּנזעק לבבנּו והכן ּבעזרנּו, והיה עלינּו, ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹורחם

מאד, וחזק הֹול צעקתנּו קֹול ויהיה הּנני. ותאמר נׁשּוע ׁשּתעננּו. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹעד

ּותרחם ׁשועתנּו ותקׁשיב קֹולנּו ותאזין ׁשּתחּננּו, עד ל ּדמי נּתן ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹולא
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הּקדֹוׁשים הּמחין ּולהֹוליד ּולהאיר לגּלֹות ונזּכה .ּברחמי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹעלינּו

עד ּגדֹולה, ּובהסּתרה ּגדֹול ּבהעלם ּבעֹונֹותינּו, מאּתנּו עכׁשו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנעלמים

אֹות ולעבד אֹות להּכיר ּדעת ׁשּום עּתה לנּו אין ּבעוֹונֹותינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹאׁשר

לאמּתֹו. ּבאמת הּקדֹוׁשה ּבּתֹורה ּדבר לחּדׁש זֹוכים אנּו ואין ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאמת.

B	Ba¯,לבבנּו את יֹודע ואּתה ּתעלּומֹות, ּכל נגלּו לפני עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ואנּו ּפנינּו ּכלּמה ּכּסתה אׁשר עד ,ּכ ּכל עכׁשו מּמ רחֹוקים אנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכי

ונסּתרֹות ּתעלּומֹות לנּו ׁשּתגּלה זאת, מּמ ּולבּקׁש לׁשאל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹּבֹוׁשים

התחלנּו לא עדין ּכי קדם, ּלבּקׁש מה על יֹודעים אנּו אין ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּבּתֹורה,

נׁשמֹותנּו קדּׁשת יקרת ּגדל יֹודע אּתה אבל ּכלל. עצמנּו ּולקּדׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻלטהר

וקרא העּמים מּכל ּבנּו ּבחרּת אּתה ּכי קדֹוׁשּבׁשרׁשנּו, עם אֹותנּו ת ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּוכמֹו העּמים" מּכל סגּלה לי "והייתם ׁשּכתּוב: ּכמֹו סגּלה, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻֻעם

לסגּלתֹו". יׂשראל יּה, לֹו ּבחר יעקב "ּכי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשּכתּוב:

ÒeÁצבאֹות צבי על ,ונחלת עּמ על ,ורעית סגּלת על ְְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָֹֻוחמל

.ּובחמלת ּבאהבת אֹותנּו קראת חּבה ׁשל לׁשֹונֹות ּבכל אׁשר ,ְְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָחמּדת

מלּכנּו וקרבּתנּו הּלׁשֹונֹות מּכל ורֹוממּתנּו ּבנּו ורצית אֹותנּו ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָאהבּת

ּובזיֹוננּו. ׁשפלּותנּו על רחמי יכמרּו עלינּו, מעי יהמּו .ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלעבֹודת

ׁשּתרחם עד ּתמיד אלי לצעק ּבלּבנּו ותן והֹוׁשיענּו, ּבעזרתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקּומה

גדל לפי ּכי ידעּתי, אמנם אם ּותקרבנּו. אלינּו ּפני ותׁשיב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹעלינּו

צעקתי ּבקֹול ּכח אין הרחקֹות, ּורבבֹות ּבאלפים מּמ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹהתרחקּותי

ולזעק, לצעק ּכח לי היה אם ואפּלּו הּמחין, ּתעלּומֹות ּולהֹוליד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָֹֹֹֹלעֹורר

צרי ּׁשאני מה אפּלּו לי יסּפיקּו לא עֹולם ּברּואי ּכל ׁשל הּקֹולֹות ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשּיׁש ּבעֹולם קֹול ׁשּום ואין אחד. יֹום ׁשל אחד התרחקּות על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלצעק

ואׁשּוע אזעק ּכי "ּגם .מּמ התרחקּותי ּגדל לפי לי להֹועיל ּכח ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַֹֹלֹו

אפּלּו לזעק התחלּתי לא ׁשעדין ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ּתפּלתי". ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׂשתם

רגע ּובכל עת ּבכל רחמים מלא ׁשאּתה הֹודעּתנּו, ּכבר אבל ּכחי. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלפי

ׁשּבעֹולם הּקֹולֹות ּכל ּומאזין ׁשֹומע אּתה הרּבים ּוברחמי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָעלינּו,

על קֹולי". ׁשמעּת ׁשּועּתי ׁשאֹול "מּבטן ׁשּכתּוב: ּכמֹו עמקים. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמעמקי
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הרּבים רחמי על ּכי הּגדֹולים, וחנינֹותי ּבטֹובֹותי יתדֹותי ּתמכּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכן

וליׁשּועת מקּוה, אני ולסליחֹותי נׁשען, אני חסּד ועל ּבֹוטח, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָאני

אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי לפני ּכּפי לפרׂש ּובאתי מצּפה. ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹאני

העצּום ּכאבי להרּגיׁש ׁשאזּכה ּבאמת לבבי את ועֹורר וחּנני, ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָעזרני

עצם ּולהבין לראֹות ואזּכה ונׁשמתי, ורּוחי נפׁשי ּכאב ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּבאמת,

תּמלא ואּתה ּכחי. ּבכל ּתמיד אלי לצעק ּותזּכני .מּמ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהתרחקּותי

ו עלי, המקלקלת.רחמים ׁשועתי ותקׁשיב הּפגּום, קֹולי תאזין ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻ

ÌÁ¯˙eּפגּום מּקֹול ותעלני קֹולי, את לתּקן ותעזרני ,ּברחמי עלי ¿«≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּברחמי ׁשאזּכה עד ּבתפּלה, ּבין ּבתֹורה ּבין לצעק ּותזּכני טֹוב, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלקֹול

מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו הּמחין ּתעלּומֹות את ּבקֹולי ּולהֹוליד לעֹורר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהרּבים

אׁשר, עד מעלה, ׁשל ּכח ּכביכֹול החלׁשנּו עוֹוננּו ּומרב ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבעוֹונֹותינּו.

ילד "צּור ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּמחין. להֹוליד הּׁשכינה ּכח ּתׁש ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹּכביכֹול,

ללדה". אין וכח מׁשּבר עד בנים באּו ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתׁשי,

B	Ba¯ׁשכינת למען עׂשה למעננּו, ולא למענ עׂשה עֹולם, ׁשל ƒְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

קֹולינּו ויּגיע ויבֹוא ויעלה ּותפּלה, ּבתֹורה ּבאמת אלי לצעק ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועזרנּו

לעֹורר ׁשּנזּכה עד הּׁשכינה, צעקת ּבמקֹום צעקתנּו קֹול ּותקּבל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאלי

אּתה ּכי מאּתנּו. ׁשּנתעּלמּו ׁשּלנּו הּקדֹוׁשים הּמחין ּתעלּומֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּולהֹוליד

ואחד אחד ּכל ׁשל הּמחין ּתעלּומֹות נגלּו ּולפני ּתעלּומֹות, יֹודע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלבד

עּמ ּולכל לנּו והֹוׁשיענּו עזרנּו מאּתנּו. ונסּתרּו נתעּלמּו להיכן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָמאּתנּו,

את צעקתנּו קֹול ידי על ּולהֹוליד לעֹורר אחד ּכל ׁשּנזּכה יׂשראל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבית

ׁשּכל עד ׁשּנתעּלמּו, למקֹום ואחד אחד מּכל ׁשּנתעּלמּו הּקדֹוׁשים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמחין

הּׁשּיכים חדׁשים מחין ּולהּׂשיג ּולגּלֹות להֹוליד ּפעם ּבכל יזּכה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹאחד

ולדעת ּבאמת אֹות להּכיר ונזּכה ונׁשמתֹו. ורּוחֹו נפׁשֹו ׁשרׁש ּכפי ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאליו

י ּבהבנה ּפעם ּבכל ּבעֹולםאֹות אלהּות לגּלֹות ונזּכה .תרה, ְְְְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָָָָ

חשון רחמים,ÔÎ·eיז מלא אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

את לקּדׁש מעּתה ׁשּנתחיל מהרה ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו עלינּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתרחם
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העינים ׁשהם הּקדֹוׁשה, הּמנֹורה ּפני מּול אל הּמאירין הּנרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשבעת

ׁשקר ּדבר יצא ׁשּלא ּפי את לקּדׁש ּותזּכני והחטם. והּפה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹוהאזנים

ּכל רק וׁשלֹום, חס הּפה, את הּפֹוגם ּדּבּור ׁשּום ולא לעֹולם, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּפי

ּפי את לקּדׁש ואזּכה ּובטהרה. ּבקדּׁשה ּתמיד אמת ּדברי יהיּו ְְְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּדּבּורי

לקּדׁש ּותזּכני הּפה, את המקּדׁשין ּדּבּורים מיני ּובכל ּובתפּלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבתֹורה

ׁשּלא ּבעזרי ותהיה ּברע, מראֹות עיני את להעצים ותעזרני עיני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹאת

ּובפרט ּכלל. הּזה ׁשּבעֹולם ּדבר ׁשּום על הסּתּכלּות ׁשּום לי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָיהיה

ּדבר ׁשּום על וׁשלֹום, חס אסּתּכל, ׁשּלא ּותמּלטני, ותּצילני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּתעזרני

ּומּלט והּצילני, עלי ורחם וחּנני חּוס וׁשלֹום. חס הרהּור, לידי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָהּמביא

"העבר עיני, ואחר לבבי אחר אתּור ולא הראּות, מּפגם מעּתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹנפׁשי

לׁשמע ואזּכה אזני, את לקּדׁש וזּכני חּייני", ּבדרכי ׁשוא מראֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעיני

חכמים אמּונת לי ויהיה ּבהם, ּולהאמין אמּתּיים חכמים ּדברי ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָּתמיד

חכמים ּדברי לׁשמע ּתמיד אזני ׁשאּטה ּבעזרי ותהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשלמּות.

אלי לׁשּוב ּבאמת לבבי את ויעֹוררּו ּבאזני, ּדבריהם ויּכנסּו ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאמּתּיים,

ולא לעֹולם אׁשמע ׁשּלא ותּצילני, ותׁשמרני ּתמיד. רצֹונ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹולעׂשֹות

לׁשֹון ּדּבּור ׁשּום אקּבל ולא אׁשמע ולא הּפגּום, ּדּבּור ׁשּום ּבאזני ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹיּכנס

ּדּבּור ׁשּום ולא לעֹולם, ּפה נּבּול ּדּבּורי אׁשמע ולא ּורכילּות. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹהרע

ּוכׁשרים צּדיקים מּפי קדֹוׁשים ּדּבּורים ּתמיד לׁשמע אזּכה רק ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּפגּום.

יראת לי ׁשּיהיה וזּכני הּׁשֹומעים. אזן את הּמקּדׁשים ּדּבּורים ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹאמּתּיים,

מקרא ּבי ויקּים חטמי, את לקּדׁש אזּכה ועלֿידיֿזה ּבאמת, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשמים

יי": ּביראת "והריחֹו ְְְֲִִֶַַָָׁשּכתּוב:

ÏÎÂעוֹונֹותי עלֿידי האּלּו הּנרֹות ּבׁשבעת הּנה עד ּׁשּפגמּתי מה ¿»ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ּובעיני ּבפי ּופגמּתי לפני ּופׁשעּתי עויתי ׁשחטאתי הּמרּבים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻּופגמי

ּוברצֹון, ּבאנס ּובמזיד, ּבׁשֹוגג הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי ּובחטמי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּובאזני

ּותתּקן לסלח, הּמרּבה חּנּון רחמים, מלא לי ותסלח ּתמחל ּכּלם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻעל

ּכי ּכלל, רׁשם ׁשּום מהם נׁשאר יהיה ולא האּלּו הּפגמים ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּברחמי

לפׁשע הרּבינּו ּכי האּלּו, הּפגמים לתּקן ּכח ּבנּו אין ּכי ידעּת, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹאּתה
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והּפגמים החטאים ּכל ּולסּפר ּולהערי לׁשער יּוכל מי ּכי ּבהם. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹולפּגם

ׁשקרים וכּמה הּזה, הּיֹום עד האדמה על היֹותינּו מּיֹום ּפינּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבאמרי

ּגדֹולים ּופגמים חטאים ׁשאר כן ּוכמֹו ויֹום, יֹום ּבכל ּכמעט מּפי ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָיצאּו

ּודברים ולצנּות ּורכילּות הרע לׁשֹון ּבדּבּורי ּפי, ּבאמרי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּפגמּתי

המרּבים הּפגמים ועצם רּבּוי ּובפרט ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּבטלים

לפרטם יּוכל מי ּולסּפרם לׁשערם יּוכל מי ּבעיני, ׁשּפגמּתי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוהּגדֹולים

ּתּקּונים לעׂשֹות ׁשּכן מּכל עליהם, להתוּדֹות אפּלּו מּמּני ונמנע ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּפה.

יֹום עלי עבר לא עדין ּכי לתּקנם. האּלה הּפגמים רּבּוי ּכפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהרּבה

ואּתה ּוברצֹון. ּבאנס ּובמזיד, ּבׁשֹוגג ּבעיני ּבֹו ּפגמּתי ׁשּלא מּימי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאחד

ּתלּויה ּכּלּה הּתֹורה ּכל אׁשר העינים ּפגם מּגיע היכן עד יֹודע ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻלבד

אפס ּכמֹו אסּפרה אמרּתי אם אדּבר. מה אמר מה לי. וי לי אֹוי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם.

יכלּו. לא והּמה הּזמן יכלה ויֹום יֹום ּבכל ׁשּפגמּתי העינים מּפגם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹקצה

חס ,למענ ּתעׂשה לא ּבעצמ אּתה ואם ירּבּון" מחֹול ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ"אסּפרם

הּפגמ ּכל ּותתּקן לתּקןוׁשלֹום, ּבידינּו אין ,ּברחמי האּלה העצּומים ים ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

יעמד. מי אדני יּה, ּתׁשמר עֹונֹות "אם ּכּלם. ׁשּכן מּכל מהם, אחד ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻּפגם

עלינּו, ורחם חּוס עלינּו, וחמל חּוס ּתּורא". למען הּסליחה עּמ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּכי

הּפגמים ּכל על אֹות ּולפּיס לרּצֹות אי ודעת ׂשכל לנּו אין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכי

הּקדֹוׁשים הּנרֹות ּבׁשבעת הּנה עד ׁשּפגמנּו האּלה, והּנֹוראים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּגדֹולים

ׁשּפגמנּו האּלּו, הּפגמים רּבּוי ּומעצם הּקדֹוׁש. הּמח מן הּנמׁשכין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהאּלּו,

ונתעּכר ּדעּתנּו נפּגם זה ידי על האּלּו, הּקדֹוׁשים הּנרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבׁשבעת

ּובלּבּולים קׁשיֹות עלי ּבאים זה ּומחמת ודעּתנּו. מחנּו ונתּבלּבל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻׂשכלנּו

עד מאד, ולּבי ּדעּתי את ּומעּקמים ּומבלּבלים ׁשּבּלב, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַֹועקמימּיּות

אֹותנּו לרחק ורֹוצים ּכראּוי, ׁשּבקדּׁשה ּדבר לׁשּום להתקרב יכֹול ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻׁשאיני

ּבאמת. מעבֹודת וׁשלֹום, חס ְְְְֱֲֵֵֶֶַַָָלגמרי,

B	Ba¯את ידעּת אּתה לבבי. מרירּות את ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עת ּבכל עלינּו העֹומדים ומי מי ידעּת אּתה ׁשּבלּבי. הּמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהעקמימּיּות

ּבצרֹות לנּו ּדי ולא עלי". קמים רּבים צרי, רּבּו מה "יי ׁשעה. ְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָָֹּובכל
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וׁשעוינּו ׁשחטאנּו הרעֹות, ּתאוֹותינּו ידי על לנּו ׁשּיׁש המרּבים, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻנפׁשנּו

הרע לּבנּו ׁשרירּות אחרי ׁשהלכנּו עלֿידי מאד הרּבה לפני ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשּפׁשענּו

המרּבים עוֹונֹותינּו ידי על נחרבּו עֹולמֹות וכּמה הּגדֹול, ּבׁשמ ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּופגמנּו

המרּבים. ּפׁשעינּו ידי על ּגרמנּו ּפגמים ּכּמה יֹודע לבד אּתה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּכאׁשר

ּומבלּבלים צּוארינּו, על עלּו הׂשּתרגּו עֹוד אם ּכי זה ּבכל לנּו ּדי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹולא

על ׁשטּות ׁשל קׁשיֹות ּבכּמה מאד, לּבנּו את ּומעּקמים מאד, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֻּדעּתנּו

חס האמת, מּנקּדת לרחקנּו ורֹוצים אמת, צּדיקי ועל יתּבר ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּׁשם

ְָוׁשלֹום.

B	Ba¯ּתעׂשהׁשל ואל ּכמפעלנּו, ּתדיננּו ואל עלינּו וחמל חּוס עֹולם, ƒְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

וגרׁש ורחק אֹותנּו, ּבהרֹודפים ּוגער עלינּו ורחם ּכחטאינּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָעּמנּו

והרהּורים רעֹות מחׁשבֹות מיני ּכל יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ּומעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמעלינּו

ׁשרֹוצים ׁשטּות ׁשל וחקירֹות הּנבֹוכֹות וקׁשיֹות ׁשּבּלב, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַֻועקמימּיּות

ועׂשה האמּתּיֹות. מעבֹודת וׁשלֹום, חס לבלּבל, הּלב על ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָלעלֹות

מעין ּכלל ּומחׁשבה הרהּור צד ׁשּום ּבלּבנּו עֹוד יעלה ׁשּלא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּברחמי

בינת ולא מאיׁש אנכי בער "ּכי האּלּו. והּבלּבּולים הּמבּוכֹות מענין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹזה,

."עּמ הייתי ּבהמֹות אדע, ולא בער ואני לי, ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאדם

חשון ּבאמת,¯Ba	Bיח ׁשלמה לאמּונה וזּכנּו עלינּו, וחמל חּוס עֹולם, ׁשל ƒְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

נּטה ולא ׁשלם. ּובלב ּבאמת האמּתּיים ּובצּדיקי ּב להאמין ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנזּכה

יּכנסּו ולא יעלּו ולא ּכלל, ּבעֹולם מבּוכה וׁשּום קׁשיא לׁשּום ְְְְְְְְְֲִֵַָָָָָָָֹֹֻלבבנּו

רק ונסמ והּמבלּבל, הּנבֹו ׂשכלנּו נׁשלי רק ּכלל. ּובדעּתנּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֻּבלּבנּו

מיחמים מחמר, קרּוצי עפר, גּוׁש אנחנּו, ודם ּבׂשר ּכי לבד, אמּונה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

להּׂשיג סרּוחה טּפה אּׁשה לילּוד אפׁשר ואי ּבעוֹון, מלכלכים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻּבחטא

.והנהגֹותי מאֹורחֹותי ּדבר ְְְְִֵֶֶַָָָָּולהבין

‰kÊ	Âּוליראת ּולתֹורת לעבֹודת אם ּכי ׂשכלנּו עם נׁשּתּמׁש ׁשּלא ¿ƒ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ונדע ּכלל, ּבעֹולם חקירה ׁשּום ּבדעּתנּו לחקר נתחיל ולא ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבאמת,

ׁשּכתּוב: ּכמֹו אּתה. ויׁשר צּדיק ּכי ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָונאמין
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ּדר כל ּכי ּפעלֹו ּתמים צּדיק"הּצּור עול ואין אמּונה אל מׁשּפט, כיו ְְְֱֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבֹו". עולתה ולא צּורי יי, יׁשר ּכי "להּגיד ונאמר: הּוא". ְְְְְְֱִִִֶַַַָָָָָָָֹויׁשר

e	¯ÓL˙Âעּמ ּכל ואת זרענּו ואת אֹותנּו ותּציל הרּבים ּברחמי ¿ƒ¿¿≈ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

הן המחּקרים, ּבספרי ּכלל עין נׂשים ולא נלמד ׁשּלא יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּבית

נאבה ולא יׂשראל. ׁשל חקירֹות ּבספרי הן העּכּו"ם ׁשל חקירֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבספרי

ולא ּבנתיבֹותם נדר ולא ּבאֹורחֹותם, נל ולא ּכלל, להם נׁשמע ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֹֹולא

הּמטעֹות וחקירֹותיהם ּדבריהם יּכנסּו ולא לדבריהם, לב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻנׂשים

ּכּמה יֹודע אּתה ּכי ּכלל. ּובדעּתנּו ּבאזנינּו ּומבּוכֹותיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוקׁשיֹותיהם

חקירֹותיהם ידי על המחּקרים לנּו ּגרמּו חרּבנֹות וכּמה ּגדֹולֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻרעֹות

מעבֹודת וׁשלֹום, חס אֹותנּו, להרחיק רֹוצים הם ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָוטעּותיהם,

ֱֶֶּבאמת.

ÒeÁ,עּמ יׂשראל למען ועׂשה והּקדֹוׁש, הּגדֹול ּכבֹוד על ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹוחמל

ּדוד ואהרן מׁשה ּולמען ויעקב, יצחק אברהם אבֹותיהם ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹּולמען

הּקדֹוׁשים, הּזקנים ּכל ּולמען יּה, ׁשבטי עׂשר ׁשנים ּולמען ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹּוׁשלמה,

הּתּנאים ּכל ּולמען ואחרֹונים, ראׁשֹונים האמּתּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָוהּנביאים

ּדֹור ּבכל ׁשהיּו אמּתּיים ּוכׁשרים הּצּדיקים ּכל ּולמען ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָואמֹוראים,

אׁשר הּזאת צרה ּבעת יׂשראל, ּבית עּמ ּפליטת על ורחם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹודֹור,

ּדמׁשיחא ּבעּוקבא עכׁשו וׁשלֹום, חס רֹוצים, ׁשהם נהיתה, לא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּכמֹוהּו

לצֹודד ורֹוצים ּבעֹולם. הּפילֹוסֹופיא חכמת וׁשלֹום, חס ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּתתּפּׁשט,

נערים לחּנ מתחילים והם ּובסברֹותיהם, ּבדרכיהם יׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנפׁשֹות

ספריהם ּבלּמּוד לחּנכם לׂשמאלם, ימינם ּבין יֹודעים אין אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקטּנים

ּובסברֹותיהם. ּבדרכיהם וׁשלֹום, חס להכניסם, העּכּו"ם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּובלׁשֹונֹות

אׁשר ּבלּבֹו, הּזאת הּגדֹולה צרה להרּגיׁש לב על ׂשם איׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹואין

נהי לא מׁשיח,ּכמֹוהּו ׁשל חבלֹו עּקר זהּו אׁשר עֹולם, מימֹות תה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

האמּתּיים וחכמינּו נביאינּו ּכל התנּבאּו הּזאת הּגדֹולה צרה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹועל

לא ּכמהּו אׁשר ליעקב צרה עת "והיתה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹמּקדם.

"יתּבררּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו קדׁשֹו, ּברּוח ּדנּיאל ׁשהתנּבא ּוכמֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנהיתה",
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רׁשעים ּכל יבינּו ולא רׁשעים והרׁשיעּו רּבים, ויּצרפּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָֹויתלּבנּו

יבינּו" .והּמׁשּכילים ְְִִִַַָ

‡¯Óאין אׁשר הּזאת, הּצרה ּגדל יֹודע לבד אּתה ּכּלא, ּדעלמא »»ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּצּדיקי ּכי ּבעדנּו, יעמד מי ואין מנּדח", ואפלה צּוקה "מעּוף ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻּכמֹוה,

,ּבני על רחמי יעֹוררּו עלינּו, וחמל חּוס ּבעוֹונֹותינּו. נסּתּלקּו ְְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאמת

אֹותנּו ּברחמי והּצילנּו נפׁשינּו ּומּלט והּצילנּו, וׁשמרנּו ּבעדנּו, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוהגן

ּוסברֹות ּדעֹות ּכל מן יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת חברתנּו ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואת

עּכּו"ם מּמחּקרי הן והּפילֹוסֹופים, המחּקרים ּכל ׁשל והּזרֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהרעֹות

הּזאת רעה ּומצּודה ּברׁשת ּכן ּגם נתּפסּו אׁשר יׂשראל, מּמחּקרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהן

ּותעּקר ,ּגבּורת ותחּגר קנאת ותלּבׁש ּופילֹוסֹופיא, חקירֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשל

וכל הּמינים וכל העֹולם, מן הרעה מחׁשבּתם ּותבּטל ּותמּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָּותׁשּבר

ולא יּזכר ולא יאבדּו. ּכרגע האּפיקֹורסים וכל הּכֹופרים וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזדים

חּוס מּדעֹותיהם. ּדעה ׁשּום ולא מּסברֹותיהם, סברא ׁשּום עֹוד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹיּפקד

עּמ ּכל ואת זרענּו ואת אֹותנּו ּומּלט והּצל וחּננּו חּוס עלינּו, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָורחם

לא "ּכי סברֹותיהם. ּומּכל ּדעֹותיהם ּומּכל ספריהם מּכל יׂשראל ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּבית

אנחנּו ּכי ּגֹורלנּו, ּבאּלה לא חלקנּו, ּבאּלה לא יעקב". חלק ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּבאּלה

וא מאמינים. ּבני מאמינים ,עבדי ויׂשראל יצחק אברהם נּומּזרע ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבאמת ׁשלמה ּבאמּונה האמּתּיים ּובצּדיקי אלהינּו, יי ּב ְְְְֱֱֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאמינים

העֹולם ּכל מנהיג ואּתה אּתה ויׁשר צּדיק ּכי ּכלל, חקירֹות ׁשּום ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָָּבלי

על ורחמיו לּכל, יי "טֹוב ׁשּכתּוב: ּכמֹו והרחמים, החסד ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבמּדת

מעׂשיו". ֲַָָּכל

חשון ותהיה‡p‡יט ,"ל ּבקראי קֹולי "האזינה עלינּו, מעי יהמּו יי, »»ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

קֹול ידי על הּמחין ּתעלּומֹות ּתמיד ּולהֹוליד לעֹורר ׁשּנזּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבעזרנּו,

את ּבאמת ּולטהר לקּדׁש ּותזּכנּו ותֹוׁשיענּו עלינּו ּותרחם ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָצעקתנּו.

עינין ּותרין הּפה ׁשהם ׁשּבראׁשינּו, הּמח מן הּיֹוצאים הּנרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשבעת

אלינּו להמׁשי נזּכה ועלֿידיֿזה חּוטמא. נּוקבי ּותרין אּודנין ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּותרין

ׁשל הּקדֹוׁשים הּמּקיפים הּׂשגת ׁשהּוא אלקי ׁשפע ׁשהּוא הּפנים ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאֹור
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ּולהּׂשיג להבין ּברחמי ונזּכה ,קדׁש רּוח עלינּו ותׁשּפיע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׂשכל.

עמקי ּולהׂשּכיל להבין ונזּכה ּדקדּׁשה, חדׁשים מּקיפים ּפעם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבכל

ּבכל נזּכה למען יתרה לקדּׁשה ּפעם ּבכל ׁשּנזּכה ותעזרנּו .ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻסֹודֹותי

להבין ׂשכלנּו, לתֹו לפנים להכניסם חדׁשים מּקיפים להּׂשיג ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָָּפעם

היינּו ּׁשּלא מה ּדקדּׁשה חדׁשֹות והּׂשגֹות הבנֹות ּפעם ּבכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻּולהּׂשיג

הּזה ּבעֹולם ּגם אֹות להּכיר ונזּכה מּקדם. ּולהּׂשיג להבין ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹיֹודעים

ּכי הּזה, ּבעֹולם להּׂשיג ּׁשאפׁשר מה ּכל ורֹוממּות ּגדּלת ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּולהּׂשיג

וחׁשּבֹון ּדין לקּבל עתיד ואּתה .אֹות ּולהּׂשיג לידע נֹוצרנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלכ

העֹולם, ּבזה ּבאמת עצמֹו לקּדׁש הׁשּתּדל ׁשּלא מי על זה, על ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמאּתנּו

ׁשמ ויתעּלה יתּבר רֹוממּות וידיעת אלקּות הּׂשגת ּׁשּיּׂשיג ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹעד

ַָלעד.

ÒeÁבכל יֹותר ּגבֹוהֹות להּׂשגֹות ּברחמי ועזרנּו עלינּו, נא ְְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָֹוחמל

ּובאמּו ּבאמת ּובטהרה ּבקדּׁשה רּבֹונֹוּפעם ידעּתי האמת ׁשלמה. נה ְְְְֱֱֱֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

עּתה יכֹול ׁשאיני עד ,ּכ ּכל מּזה עכׁשו רחֹוק אני ּכי ּכלא, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּדעלמא

ואבי אעׂשה מה אבל זה. על אֹות ּולהפציר ּולהעּתיר לבּקׁש ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאפּלּו

צּדיקי ידי על ּבתֹורת עלינּו ּגזרּת ּבעצמ אּתה ּכי ּגזר, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּבּׁשמים

ּבאמת אֹות ולדעת ּולהּׂשיג להּכיר ּתמיד ונתאּמץ ׁשּנׁשּתּדל ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהאמּתּיים,

ׁשלם. ְֵֵָּובלב

ÒeÁ,יתרה ּבקדּׁשה ּבאמת עצמנּו לקּדׁש ׁשּנזּכה חּנם, ּבמּתנת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻוחּנני

להעּתיר ּבדעּתנּו חזקים ׁשּנהיה והתאּמצּות התחּזקּות ּבלּבנּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָותׁשּפיע

ּבטּוב עּמנּו להטיב חפץ ואּתה אבינּו אּתה ּכי זה, על אֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּולהפציר

לנּו לגּלֹות ּתמיד צֹופה ואּתה אמּתּיֹות, טֹובֹות מיני ּבכל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאמת

אם ּכי הּמניעה ואין הּגבֹוהֹות, והּׂשגת הּגנּוז טּוב לנּו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּולהֹודיע

ׁשלם, ּובלב ּבאמת ּתמיד אלי לצעק והֹוׁשיענּו ּבעזרתנּו קּומה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמּצּדנּו.

ּתפּלה ּולהרּבֹות ּוקדּׁשֹות טהרֹות מיני ּבכל עצמנּו ּולקּדׁש ְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָֻּולטהר

ּפעם ּבכל ׁשּנזּכה עד ּתמיד, לפני ּופּיּוסים רּצּויים ודברי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָותחנּונים

וׂשכלנּו. מחנּו לתֹו ּדקדּׁשה חדׁשים מּקיפים ּולהכניס ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹֻלהּׂשיג
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e	kÊ˙eלהּכלל ּברחמי ּתזּכנּו וׁשם טֹוב, ׁשּכּלֹו לעֹולם הּבא, לעֹולם ¿«≈ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

אפׁשר היה ׁשּלא הּׂשכל ׁשל הּקדֹוׁשים הּמּקיפים ּכל ּולהּׂשיג ,ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּב

לחּיים נצחּיים, לחּיים ּברחמי ונזּכה אפן. ּבׁשּום העֹולם ּבזה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלהּׂשיגם

נ ּולנצח עד לעֹולמי עֹולם, ועד מעּתה וארּוּכים ּותזּכנּוטֹובים צחים. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ּכל לנּו וימׁשכּו לטֹובתנּו, ׁשהּכל לידע ונזּכה ּדקדּׁשה, ׁשלם ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻלדעת

ּדבר. מחסֹור ּבאין טֹובֹות ְְְֵַַָָָהׁשּפעֹות

ÌÁ¯˙e,יׂשראל ּבית עּמ וכל אֹותנּו ּותזּכה הרּבים. ּברחמי עלינּו ¿«≈ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מן הסּתּלקּותנּו אחר הּזה ּבעֹולם ּבארץ ׁשארית מאּתנּו נׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיהיה

לעד זרענּו וזרע זרענּו ׁשּיתקּימּו ׁשּנזּכה וׁשנים. ימים לאר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעֹולם

עלֿידי לעֹולם וזכרנּו ׁשמנּו ויתקּים הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּולדֹורֹות

ּובטהרה. ּבקדּׁשה הרּבה ּובבנֹות ּבבנים ּותזּכנּו אחרינּו. ׁשּיּׁשארּו ְְְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻזרענּו

ּותרחם ועקרה. עקר ּובזרענּו ּבנּו יהיה ולא לבנינּו. ּבנים לראֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹונזּכה

יֹוצאי ּכל ׁשּיהיּו וׁשנים. ימים ואריכּות חּיים עליהם ותׁשּפיע ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעליהם

לׁשמּה ּתֹורת עֹוסקי יהיּו וכּלם וׁשנים. ימים מאריכים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻחלצינּו

ועוֹון. חטא מּכל ּוטהֹורים קדֹוׁשים ּכּלם ויהיּו ,מצוֹותי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻּומקּימי

ׁשּבנינּו ּבאפן לעֹולם. ימיהם ּכל ּבאמת בעבֹודת ויעסקּו רצֹונ ְְְְְְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹויעׂשּו

ויפרסמּו ויגּלּו הסּתּלקּותנּו. אחר ּבעֹולם הּפנים ׂשכל ימׁשיכּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאחרינּו

לעֹולם ּדֹורֹות לדֹורי זכרנּו נׁשאר ויהיה ּבעֹולם. ואדנּות ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָֹאלקּות

.ועד ֶָ

‡ÏÓרחמי יהמּו נּדח, מּמ יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב רחמים, »≈ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

עּמ זרע ּכל ואת זרענּו ואת אֹותנּו והּצל והֹוׁשיענּו, וקּומה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלינּו

חליצה לידי לא לבֹוא יׂשראל עּמ ּכל יצטרכּו ׁשּלא יׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּבית

ׁשלֹום לבני בנים "ּוראה ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים יּבּום. לידי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻולא

נׁשמת על ׁשּיׁש הרחמנּות עצם ידעּת לבד אּתה ּכי יׂשראל", ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹעל

ערּטּלאה אזלת הּנׁשמה אׁשר חלילה, קּימא, ׁשל זרע ּבלא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּנפטר

לבית לׁשּוב יכֹולה ואינּה הראׁשֹון, מקֹומּה אל לעלֹות יכלת לּה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואין

הֹול והיא רגלּה.אביה לכף מנֹוח לּה ואין ּומטרפת, ונד נע כת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
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B	Ba¯,העצּומים ּובחסדי הרּבים ּברחמי עלינּו רחם עֹולם, ׁשל ƒְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אחד יל ׁשּלא יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת זרענּו ואת אֹותנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוהּצל

ּבנים אחריהם יׁשאירּו ּכּלם רק קּימא, ׁשל זרע ּבלא העֹולם מן ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמהם

הרּבה. ּפרֹות יעׂשּו וכּלם ּומצוֹות ּבּתֹורה עֹוסקים וקּימים, חּיים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּובנֹות

ורענּנים ּדׁשנים ּבׂשיבה ינּובּון "עֹוד פארֹותם. ּתארכנה יֹונקֹותם, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹילכּו

ּבעֹולם, מאד ׁשּיתרּבּו יׂשראל זרע ידי על הּקדּׁשה ּגבּול ויתרּבה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻיהיּו".

סֹוף עד ּדֹורֹות ודֹורי ּדֹורֹות מּיׂשראל ואחד אחד מּכל נׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָויהיה

לעבֹודת קּימא ׁשל ּבזרע ּבנים חׂשּוכי לכל ותפקד הּדֹורֹות. ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכל

לעֹולמם הלכּו ּכבר אׁשר יׂשראל מעּמ הּנׁשמֹות אֹותן וכל .ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּוליראת

הרּבים, ּברחמי עליהם תרחם קּימא, ׁשל זרע אחריהם הׁשאירּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹולא

ּבכל יׂשראל ּבית עּמ לכל ותעזר העצּומים. ּבחסדי אֹותם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּותתּקן

ּבאמת הראּוי ּבׁשלמּות וחליצה יּבּום מצות לקּים ׁשּיזּכּו ׁשהם, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמקֹום

לנׁשמת הּצרי הּתּקּון ּבׁשלמּות לעׂשֹות ויזּכּו ּגדֹולה. ּובטהרה ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָֻּבקדּׁשה

ולמנּוחתֹו למקֹומֹו ויׁשּוב הּפנים, לאֹור נׁשמתֹו ׁשּתעלה ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמת,

זרענּו ועל עלינּו ּתרחם ּומעּתה החּיים". ּבאֹור אלהים לפני להתהּל"ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ

לא לבֹוא מּיׂשראל אחד ׁשּום יצטר ׁשּלא יׂשראל ּבית עּמ ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹועל

יּבּום. לידי ולא חליצה ְֲִִִִֵֵָֹלידי

חשון להםÏn˙Â‡כ ׁשּיׁש לב ׁשבּורי ּכל על רחמנארחמים ּבנים, ּגּדּול צער ¿ƒ»≈ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּולחּפה לתֹורה ּובנֹותיהם ּבניהם לגּדל ׁשּיזּכּו מעּתה להם ותעזר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלצלן,

וׁשנים ימים לאר טֹובים eÎÂ')ּולמעׂשים Ë¯Ù·e). ְְְֲִִִִֶַָָֹƒ¿»¿

B	Ba¯,והּנמהר הּמר לבבם את ידעּת אּתה רחמים, מלא עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ועמלם, ענים ראה הּסּבל". ּכח "ּכׁשל אׁשר והּנדּכא, הּנׁשּבר ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלבבם

יּוכל מי ּכי מּצעקתם. אזנ ּתעלים ואל אנקתם, ּוׁשמע ּדמעתם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָראה

עברּו ׁשּכבר הּצרֹות מּגדל ואנקתם וצעקתם ּבכיתם קֹול את ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹלסּבל

לעצבֹותם" ּומחּבׁש לב לׁשבּורי "הרֹופא ּכּלא, ּדעלמא רּבֹונֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹעליהם.

מעּתה עליהם ורחם ּדי, לצרֹותיהם ואמר נפׁשם, וׂשּמח ׁשברם ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹרפא

.ידי הרף לּמלא ְְֶֶֶַַַָָֹותאמר
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¯¯BÚ˙eימים ואריכּות טֹובים חּיים ותׁשלח עליהם העצּומים רחמי ¿≈ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּולחּפה לתֹורה לגּדלם ׁשּיזּכּו ּכבר, להם הּנֹולדים להּבנים ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוׁשנים

מהם לראֹות ויזּכּו העֹולם. ּבזה וׁשנים ימים ויאריכּו טֹובים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָּולמעׂשים

ּבנים עֹוד להֹוליד ויזּכּו הרּבה. ּדֹורֹות מהם ויצאּו ּבנים, ּובני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבנים

ּדֹורֹות ודֹורי הרּבה ּדֹורֹות מּכּלם ויצאּו וקּימים, חּיים הרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻּובנֹות

סֹוף עד הּגֹואל ּביאת עד ויצמחּו, ויגּדלּו ירּבּו הּדֹורֹות. ּכל סֹוף ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָעד

ּובזרעם, ּבהם ויקּים ּבאמת. רצֹונ עֹוׂשי יהיּו וכּלם הּדֹורֹות. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻּכל

אחיׁשּנה". ּבעּתּה יי אני עצּום, לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ"הּקטן

B	Ba¯הּקדֹוׁשים אבֹותם זכּות למען עׂשה ,למענ עׂשה עֹולם, ׁשל ƒְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָ

ּכימֹות ׂשּמחם וׁשנים. ימים לאר זרעם ׁשּיתקּימּו מעּתה, עליהם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוחמל

ׁשּי מעּתה להם ועזר לבבם והכן מיגֹונם. נחמם לׂשמחעּניתם, זּכּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

עֹוד, להֹוליד עתידים הם ואׁשר ּכבר להם נֹולד אׁשר ּבבנים ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתמיד

ׁשילה. יבֹוא ּכי עד ּוגדּלה ּבתֹורה וׁשנים ימים יאריכּו ְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹֻֻּכּלם

È	kÊÂ,ּכראּוי סּכה מצות לקּים המרּבים, ּובחסדי הּגדֹולים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

ּבׂשמחה ּבּה, הּתלּויים מצֹות ותרי"ג וכּונֹותיה ודקּדּוקיה ּפרטיה ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבכל

מצות ידי על עלינּו ׁשּימׁש ונזּכה ּכראּוי. ׁשלמה ּובכּונה לבב ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּובטּוב

ּופרס ּבּמדּבר, יׂשראל את ׁשהּקיפּו כבֹוד ענני הּׁשבעת ּכל סּכה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻיׁשיבת

הּׂשגת הּקדֹוׁשים הּמּקיפים הּׂשגת להּׂשיג ונזּכה .ׁשלֹומ סּכת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻעלינּו

ּובׂשמחה. ּובטהרה ּבקדּׁשה ּכראּוי סּכה מצות ידי על הּקדׁש, ְְְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻֻרּוח

מיני ּומּכל ואֹורב, אֹויב מּכל ותּצילנּו ּובעדנּו עלינּו ּתגן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָועלֿידיֿזה

ּומאחרינּו מּלפנינּו ׂשטן והסר ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות לנּו ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָׂשֹונאים

ּתסּתירנּו. ּכנפי ְְְִֵֵֶַָּובצל

B	Ba¯ותׁשּפיע ּברחמים. ּתפּלתנּו קֹול ּוׁשמע וחּננּו חּוס עֹולם. ׁשל ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשפע הּקדֹוׁשים, הּמּקיפים ׁשפע האמת, הּׂשכל ׁשפע אלקי ׁשפע ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹעלינּו

להּׂשיג ׂשכלנּו ּתנּועת וימהר הּׂשכל, אֹור לנּו ויפּתח הּקדׁש. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֻרּוח

הּנקרא ׂשכל להּׂשיג ונזּכה הּקדֹוׁשים. הּמּקיפים הּׂשגת ּגדֹול ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבמהירּות
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הקּדמה. ּבׁשּום להׁשּתּמׁש נצטר ׁשּלא עד הּפנים אֹור ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹקדם

ּתמיד עֹולה לּבנּו ׁשלהבת ׁשּתהא נזּכה הּזה הּׂשכל ּתנּועת מהירת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועלֿידי

ל ׁשּיתלהב ּתמיד ותעזרנּו לעבֹודתמאליה. ּבאמת ּגדֹול ּבהתלהבּות ּבנּו ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

נזּכה הּלב ׁשל ּדקדּׁשה התלהבּות ועלֿידי יּה. ׁשלהבת ּברׁשּפי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוליראת

ּדסטראֿאחרא. הּלב התלהבּות עלֿידי ׁשּפגמנּו הּפגמים ּכל את ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלתּקן

לנּו ׁשהיה וההתלהבּות החמימּות ּפגם ּכל את מהרה לתּקן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָונזּכה

חטאים לידי ּבאנּו אׁשר עד רעֹות, ּומּדֹות רעֹות לתאוֹות ּגׁשמּיים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָלדברים

הּזה. עֹולם לתאוֹות הּלב התלהבּות ידי עלֿ ּגדֹולים ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָועוֹונֹות

ÏÚ,עלינּו רחמי יכמרּו אלהינּו, אדֹוננּו ּפני לׁשחר ּבאתי ּכן «ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא מעּתה ותעזרנּו נפׁשֹותינּו, ּבתּקּון ותתאּמץ ּבהּצלֹותינּו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹותׁשּתּדל

אפּלּו ׁשּבעֹולם ּתאוה לׁשּום ּבלּבנּו התלהבּות ׁשּום עֹוד לנּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָיהיה

ׁשּום ּבלּבנּו יעלה ׁשּלא ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל הּמּתרים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻלדברים

ּותחּננּו ותעזרנּו לנּו. האסּור ּדבר לׁשּום וׁשלֹום, חס ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָהתלהבּות,

ּדקדּׁשה, הּלב התלהבּות לנּו ׁשּיהיה ׁשּנזּכה ,ּבחמלת עלינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻותׁשּפיע

להתּפּלל ּבאמת, ולעבֹודת לׁשמ ּדרחימּותא ּבׁשלהּובין ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהתלהב

ּגדֹול ּבהתלהבּות מצוֹותי ּכל את ּולקּים ּוללּמד ללמד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּולהתחּנן

ּכל לתּקן נזּכה ועלֿידיֿזה ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ ּובטהרה ְְְְְְְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבקדּׁשה

הּזה, הּיֹום עד מּנעּורינּו ּבלּבנּו ׁשהיה ּדסטראֿאחרא ההתלהבּות ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפגם

ׂשיחתנּו לפרׁש נזּכה ועלֿידיֿזה ּבאמת. לבבינּו ׁשּיּטהר ׁשּנזּכה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבאפן

ּפעם ּבכל לפני ּולהתחּנן אֹות ּולפּיס לרּצֹות ונזּכה ּתמיד, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפני

.ּכבֹוד ּכּסא לפני ּולרצֹון לנחת ׁשּיהיה אמּתּיים חדׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבדּבּורים

נאה ּכאׁשר ׁשלם, ּובלב ּבאמת ּגדֹול ּבהתקרבּות אלי להתקרב ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָונזּכה

אל ּבקרּבי. חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים, לי ּברא טהֹור "לב .סגּלת ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻלעם

מּמּני". ּתּקח אל קדׁש ורּוח ,מּלפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּתׁשליכני

È	¯ÊÚ˙Âּובטהרה,ׁשאזּכה ּבקדּׁשה אמּתּיים חּדּוׁשים ּבּתֹורה לחּדׁש ¿««¿≈ƒְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

הּׁשמים מן רׁשּות לי ׁשּיהיה ּתֹורה, חּדּוׁשי ּתמיד להמׁשי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָואזּכה
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ידי, על זכּות ויגלּגל סגּלה. לעם יׂשראל ּבית לעּמ אֹותם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻֻלגּלֹות

לגּלֹות יׂשראל, ּבית עּמ לכל ּתחּנני אׁשר מּטּוב להיטיב ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואזּכה

חּדּוׁשי ּבׂשכלי להּׂשיג ּׁשּתזּכני מה להם לגּלֹות סגּלה, לעם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻהּסגּלה

על ׁשלמה ּבתׁשּובה ׁשּיחזרּו ּבאפן ּובטהרה, ּבקדּׁשה אמּתּיים ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻּתֹורה

.ּכרצֹונ ׁשּלא ּדבר אמר ולא ּפי, ּבאמרי אּכׁשל ולא ּדּבּורי, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹידי

ÌÈ˜Óמׁשאלֹותי ּומּלא וחּנני חּוס אביֹון, ירים מאׁשּפֹות ּדל מעפר ≈ƒְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּומּלפני והֹוׁשיענּו, למענ עׂשה למעננּו, ולא למענ ועׂשה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹּברחמים,

אּתה ּכי ּתפּלתנּו. קֹול ּוׁשמע ועננּו חּננּו ּתׁשיבנּו, אל ריקם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמלּכנּו

יׂשראל ּבית אלי יצעקּו אׁשר מּמעמּקים, קֹולנּו ּומאזין ּתפּלה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשֹומע

מאחי להתעּלם תּוכל "לא והּנאנקים. הּנאנחים מרחּקים, ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמארץ

ׁשחקים. ּובגאותֹו ּבעזרנּו ׁשמים רֹוכב ּתקים". והקם ּתעזב עזב ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאביֹון
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ּכבֹוד ליי הבּו ועז ּכבֹוד ליי הבּו אלים ּבני ליי הבּו לדוד ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹ"מזמֹור

הרעים אל-הּכבֹוד על-הּמים יי קֹול ּבהדרת-קדׁש ליי הׁשּתחוּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשמֹו

ׁשבר יי קֹול ּבהדר יי קֹול ּבּכח קֹול-יי רּבים על-מים ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹיי

וׂשרין לבנֹון ּכמֹו-עגל וּירקידם הּלבנֹון את-ארזי יי ויׁשּבר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹארזים

יחיל מדּבר יחיל יי קֹול אׁש להבֹות חצב קֹול-יי בן-ראמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּכמֹו

ּכּלֹו ּובהיכלֹו יערֹות וּיחׂשף אּילֹות יחֹולל יי קֹול קדׁש מדּבר ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻיי

לעּמֹו עז יי לעֹולם מל יי וּיׁשב יׁשב לּמּבּול יי ּכבֹוד ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאמר

בּׁשלֹום". את-עּמֹו יבר יי ְְִֵֵֶַַָָָיּתן

·Îחשון כא

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"Î ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èאדֹון הּמעׂשים ּכל רּבֹון אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

יראת עלינּו ותמׁשי ,קדּׁשת מּמעֹון עלינּו ׁשּתׁשּפיע הּנׁשמֹות. ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

.הּיראהואימת ּבלבּוׁש אֹותנּו ותלּביׁש הּקדֹוׁשה הּבּוׁשה למּדת ונזּכה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּתמיד מּמ ונתּבּיׁש והּקדֹוׁש הּגדֹול מּׁשמ הּבּוׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָּובמעטה
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על יראת ותהיה ּוׂשמאל. ימין הּטֹוב מרצֹונ לסּור לבלּתי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבאמת,

הּבּוׁשה. זֹו אחטא, לבלּתי ְְֱִִֶַַָָָּפני

B	Ba¯ּבּוׁשה לי ׁשּיהיה ּבעזרי, והיה ּברחמי עלי חּוסה עֹולם, ׁשל ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

חס ,רצֹונ נגד ּדבר ׁשּום לעׂשֹות ׁשּלא ,מּפני הּזה ּבעֹולם ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹולה

נדנּוד ׁשּום וׁשלֹום, חס לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוׁשלֹום,

מֹורא ׁשּיהיה וזּכני הּבא. לעֹולם אּכלם ולא אבֹוׁש ולא חלילה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹעברה,

מּפני ּכמֹו מּפני ּובּוׁשה יראה לי ׁשּיהיה ודם, ּבׂשר ּכמֹורא עלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשמים

מּמׁש. ודם ַָָָָָּבׂשר

B	Ba¯ּכבֹוד על החס עלּובים, ּבעלּבֹון צֹופה הּכבֹוד, מל עֹולם, ׁשל ƒְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ורחמי ּבחמלת וחמל ורחם חּוס מעׂשיו, ּכל על המרחם ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהּברּיֹות.

ׁשעּור ּבלי ּביֹותר הּגדֹול ּובׁשּתי ּוכלּמתי חרּפתי עצם על ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהאמּתּיים,

ּובׁשּתי חרּפתי את ידעּת אּתה ידעּת. לבד אּתה ּכאׁשר ּומסּפר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוער

אי מלּכא. קדם איעּול אנּפין ּבהאי אדּבר ּומה אמר מה ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹּוכלּמתי.

ּדקׁשֹוט ּבעלמא ּפני להסּתיר אּוכל אי ּבׁשּתי, מּפני להּטמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאּוכל

קדרה מּׁשּולי יֹותר הּמׁשחרים ּפני להרים אּוכל אי ּכלּמתי. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻמּפני

אׁשר אבֹותי ּבפני ּפני ארים אי אבֹותי, ואלהי אלהי יי ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבפני

הֹורּוני אׁשר ורּבֹותי מֹורי ּבפני ּפני ארים אי לעֹולם. ידם על ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָיצאתי

והּקדֹוׁש, הּגדֹול ּכבֹודם על חסּתי לא ואנכי והאמת, הּיׁשר ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבדר

הּצּדיקים ּכל ּבפני ּפני ארים אי ּכביכֹול. אֹותם, וגם עצמי את ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובזיתי

ּבפני ּפני ארים אי ודֹור. ּדֹור ׁשּבכל הּכׁשרים ּכל ּובפני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאמּתּיים

מּבׁשּתי אז להּצילני יּוכל מי ּבפניחברי. לעמד יּוכל מי הּגדֹול. ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

מּפני ׁשם ּולהּטמן לברח מקֹום לי למצא אּוכל אי העצּומה. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּכלּמתי

ּדבר. ׁשֹולחי אׁשיב ּומה וחרּפתי, ּובׁשּתי ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָּכלּמתי

Èkּובכל ׁשעה ּובכל עת ּבכל טֹובֹות וכּמה ּכּמה עּמי ּגמלּת אּתה ƒְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָ

וקראת רמזים, מיני ּבכּמה לי מרּמז והיית ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָרגע

לי ורמזּת אלי, יד ונטית ּכרּוזים. מיני ּבכּמה יתּבר אצל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאֹותי
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וכּמה ּבכּמה מאד ּגדֹול ּבהתקרבּות ּברחמי לקרבני ּומרחֹוק ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמּקרֹוב

ׁשעה ּובכל יֹום ּבכל וער ׁשעּור ּבלי ׁשֹונים ּוּכרּוזים רמזים ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָמיני

יתּבר אלקּות לי מתנֹוצץ ׁשהיה אחד התנֹוצצּות לפי אׁשר ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּמׁש,

אפּלּו רצֹונ על לעבר לבלי לי ראּוי היה הּקדֹוׁשים, ּוכרֹוזי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּורמזי

היה לא אם ּבעלמא, קּלה ּתנּועה על ואפּלּו ׁשּבּקּלֹות. קּלה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתנּועה

ולׁשּכב ּפני על לּפל לי ראּוי היה ּבׁשלמּות, ּכרצֹונ וׁשלֹום חס ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹּכראּוי,

וׁשלֹום, חס נפׁשי, ּתצא ׁשּכמעט עד ּבכלּמתי, ּולהתּכּסֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבבׁשּתי

מתנֹוצץ היית ׁשאּתה ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ּכלל. ּפני להרים אּוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוׁשּלא

ּגלּגלּת ּגלּגּולים ּובכּמה ּבחינֹות ּבכּמה ׁשעּור. ּבלי התנֹוצצּות הרּבה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָלי

היּו והּכל טֹובֹות וׁשאינן טֹובֹות סּבֹות עּמי, סּבבּת סּבֹות וכּמה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹעּמי,

חּבה ׁשל לׁשֹונֹות ּבכּמה .אלי לׁשּוב ידם על לי לרּמז ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלטֹובתי,

ּדי ולא .אלי להתקרב אלי רמזּת ׁשֹונים רמזים ּובכּמה אֹותי, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹקראת

ּבׁשלמּות, הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות ּבאמת אלי להתקרב עלי חסּתי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

ּבנפׁש ּבׁשאט נגּד ּומרדּתי ּפניו, מעל הּבּוׁשה ּכמסּלק הייתי ּגם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאף

ּפ ּופגמּתי ּובמעל, יֹומיםּבמרד ולא אחד יֹום לא מאד, הרּבה גמים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

לפׁשע הרּביתי אם ּכי אחת ׁשנה ולא חדׁש ולא ימים עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹולא

ׁשנים, על ׁשנים ימים על ימים הֹוספּתי הרּבה. וׁשנים ימים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹולפּגם

ונֹוראֹות, ּגדֹולֹות ּובּוׁשֹות חרּפֹות מלאים ופׁשע, ועֹון חטא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמלאים

לסבלם. אפׁשר אי ְְְֲִֶֶָָָאׁשר

B	Ba¯ּבעלמא ּדאתי ּבעלמא הּבּוׁשה צער ידעּת לבד אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשל והּנֹורא הּגדֹול והּצער העּנּוי אֹותֹו ידעּת לבד אּתה ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָּדקׁשֹוט.

מי ׁשּכן מּכל מלּכא. ּדבי להּלּולא עצמֹו קּׁשט ׁשּלא מי ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּבּוׁשה

וכּו' מּכלֿׁשּכן ולכלּוכים, פגמים מיני ּבכּמה עצמֹו ולכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּקלקל

(B··Ï ÈÚ‚� ˙‡ ,‰NÚM ‰Ó „Á‡ Ïk Ë¯ÙÈÂ)ועּנּוי צער ׁשאין ידעּת לבד אּתה , ƒ»≈»∆»«∆»»∆ƒ¿≈¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָ

חס הּזאת הּבּוׁשה ׁשל הּצער ּכנגד ּכלל נחׁשבים ּבעֹולם ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹויּסּורין

ּומרים קׁשים יּסּורין מיני מּכל ומר הּקׁשה ּגיהּנם צער ואפּלּו ְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוׁשלֹום,

קׁשים ועּנּוים יּסּורים מיני ּכל יחד יתקּבצּו אם אׁשר הּזה, ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבעֹולם



תפילות ראשוןÎ·ליקוטי חלק חשון ˜�Êכב

לא חלילה, חּייו ימי ּכל וׁשלֹום, חס אחד אדם על ׁשּבעֹולם, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּומרים

ׁשל אחת רגע ּכנגד ואפּלּו אחת ׁשעה ּכנגד מאּומה נחׁשבים ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיהיּו

אינֹו הּקׁשה ּגיהּנם ׁשל צער אפּלּו ואףֿעלּֿפיֿכן ּגיהּנם. ׁשל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָצער

צער מיני מּכל ּגדֹול צער ׁשהּוא הּבּוׁשה, צער ּכנגד ּכלל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָנחׁשב

צּדיקי לנּו ּגּלּו ּכאׁשר ּגהיּנם, מּצער ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָויּסּורים

ֲִִִָהאמּתּיים.

È‡Âּבגׁשמּיּות מלּבׁשים ּכׁשאנּו העֹולם, ּבזה ּכלל לצּיר לנּו אפׁשר ¿ƒְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ּבּוׁשה. לאֹותּה אֹוי ּדאתי. עלמא ׁשל הּבּוׁשה צער ּבׂשכלנּו לצּיר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּגּופנּו,

צּדיק 'ּכל אמרּו; לברכה, זכרֹונם חכמינּו, ואם ּכלּמה. לאֹותּה ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָאֹוי

מׁשה 'ּפני אמרּו: וגם ּבּוׁשה'. לאֹותּה אֹוי חברֹו, ׁשל מחּפתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻנכוה

ח לאֹותּהּכפני אֹוי ּבּוׁשה לאֹותּה אֹוי לבנה, ּכפני יהֹוׁשע ּפני ּמה, ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻ

אּנן מּמּנּו, הּגדֹול חברֹו ּבפני ּכ יתּבּיׁש וצּדיק צּדיק ּכל ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכלּמה'.

נדּבר לׁשֹון ּבאיזה ּנדּבר, ּומה ּנאמר מה אנחנּו אּבתריהּו, ּנעני ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹמה

ּכלּמתנּו עצם על מליצֹות לארג ׁשּיּוכל הּמליץ ואּיה ּוכלּמתנּו, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּבׁשּתנּו

ואּיה ּבׁשּתנּו. צער עצם על לקֹונן ׁשּיּוכל המקֹונן ואּיה ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוחרּפתנּו.

אֹות ּולפּיס ּולרּצֹות להעּתיר ׁשּיּוכל ּולפּיס, לרּצֹות הּיֹודע ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַהּמעּתיר

ּכלּמתנּו. על ּותכּסה חרּפתנּו, את ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתאסף

חשון הּבּוׁשהÈ¯Á‡Âכב למּדת ּפנים ּכל על זֹוכה הייתי ּכבר אם אּלה, ּכל ¿«¬≈ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

חלילה, ,מרצֹונ לסּור לבלי ּבאמת מּפני מעּתה להתּבּיׁש ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּדקדּׁשה,

ּכי אדּבר, מה אֹומר מה ׁשּבּׁשמים, אבי אעׂשה מה אבל ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהחרׁשּתי.

ּכן "על ּכלל, הּגּוף עּזּות ׁשברּתי לא ועדין מּבּוׁשה, רחֹוק אני ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹעדין

אתחיל מהיכן לדּבר, להתחיל מהיכן ּכלל יֹודע ואיני לעּו", ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָּדברי

אלהינּו ליי ּכי כלּמתנּו, ּותכּסנּו ּבבׁשּתנּו "נׁשּכבה ׂשיחתי. ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹלפרׁש

ָָחטאנּו".

ÏÚלפני ּבאתי רק ראׁש. להרים מצח ולא לדּבר, ּפה לי אין ּכן «ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

למעֹון עיני ונֹוׂשא ,אלי ּכּפי ּפֹורׂש ואני אבֹותי ואלהי אלהי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹיי
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לי ותׁשלח ׁשּתזמין ּבּׁשמים", הּיֹוׁשבי עיני את נׂשאתי אלי" ,ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻקדּׁשת

ׁשּתׁשיב ּבהם, ּולפּתֹות לרּצֹות ׁשאּוכל ּובלׁשֹוני, ּבפי אמּתּיים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָּדּבּורים

מ ּובזיֹונֹות וחרּפֹות מּבּוׁשֹות ותּצילני ּותחּנני אלי עֹולם.ּפני ועד עּתה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדקדּׁשה. והּבּוׁשה הּיראה אֹור עלי ותׁשּפיע ּבעזרי ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻותהיה

È·‡מּדת עלי ותמׁשי הּבן על האב ּכרחמי עלי רחם ׁשּבׁשמים, »ƒְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָ

הּׁשלם, מּמאמר הּבריאה, מּקדם מּׁשרׁשּה ּדקדּׁשה והּבּוׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻהּיראה

וגניז. ּדסתים עּלאה מעדן עּלאה, מחכמה בׁשת", ירא "בראׁשית ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹׁשהּוא

מי ּבפניהם, יתּבּיׁש לא מי האּלּו, הּצחצחֹות אֹורֹות ּבפני יירא לא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹמי

האּלּו אֹורֹות מהּׂשגת הּגדֹול רחּוקֹו ּכׁשּיזּכר ירעד לא מי יפחד, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹלא

ּפגם איזה ׁשּפגם מי ׁשּכן מּכל לגמרי. החטא מן נקי היה אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאפּלּו

ופׁשע. ועוֹון חטא מלא ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל חּייו, ימי ּבכל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

על וחמל חּוס ונׁשמתי, ורּוחי נפׁשי על וחמל חּוס עלי, וחמל ְְְְֲֲֲִִִִַַַַַַַָָֹֹֹחּוס

מיני ּבכּמה הּפגּום ההרחקה, ּבתכלית מּקדּׁשת הרחֹוק המגּׁשם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻֻּגּופי

קלקּולים. מיני ּבכּמה הּמקלקל ְְְְְִִִִֵַַָָָֻּפגמים,

B	Ba¯ראה" והּסליחֹות, הרחמים אדֹון עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

הרחמנּות עצם יֹודע אּתה וראׁש". לענה ּומרּודי עניי ראה ועמלי, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעניי

עד הּזה, עֹולם ּבתאות ּכ ּכל וחזק עז ׁשהּוא ּגּופי, ּבׂשר על ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּיׁש

להּנׁשמה אפׁשר ׁשאי עד הרחּוק, ּבתכלית הּנׁשמה מן הּגּוף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנתרחק

הּׂשגה ּומּכל הארה מּכל ּבֹו ּולהאיר לֹו לגּלֹות להּגּוף ּכלל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָלהתקרב

ּכּונת אׁשר העליֹונים. ּבעֹולמֹות ּתמיד עת ּבכל מּׂשגת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשהּנׁשמה

להּׂשיג ׁשאזּכה ּכדי העֹולם, לזה ּוביציאתי ּבבריאתי היתה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּטֹובה

הּגדֹול ּכבֹוד על חסּתי ולא ּביחד. ונפׁש ּבגּוף הּזה ּבעֹולם ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹות

ּתאות על להתּגּבר נתחּזקּתי ולא הּקדֹוׁשה, הּנׁשמה ּכבֹוד ועל ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַָָָָֹוהּקדֹוׁש,

ּכלל, להּגּוף להתקרב יכֹולה הּנׁשמה ׁשאין עד הרעים, ּומּדֹותיו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּגּוף

מאד ּבהּתאוֹות וחזק עז ׁשהּוא ּבלימחמת הּגּוף עּזּות נתּגּבר ּכ וכל . ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּדר ּבאיזה ּכלל יֹודע ׁשאיני עד ,יתּבר מהּׁשם ּכלל ּבּוׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּום

ּדר ּכל ּכי הּגּוף. עּזּות ּולׁשּבר להכניע אזּכה ותחּבּולה עצה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבאיזה
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לׁשּבר יכֹולים ידם על אׁשר אמת, צּדיקי ׁשּגּלּו ּתחּבּולה וכל עצה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכל

ּבעצמּה. העצה לקּים עלי וכבד קׁשה ,אלי ּולהתקרב הּגּוף ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעּזּות

אׁשר הּקדֹוׁשֹות עצֹותי לקּים להתחיל אזּכה ּדר ּבאיזה יֹודע ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַואיני

הּטֹובֹות. עצֹותי ּבכל מרדּתי ּכי אמת, צּדיקי ידי על ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּגּלית

B	Ba¯יֹודע איני עכׁשו ּכי עלי חמל ּכּלא, ּדעלמא רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

חּנם ּבמּתנת ׁשּתחּנני ּתמיד אלי לצעק אם ּכי ותחּבּולה, עצה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּום

הּתאֹות מּכל הּגדֹולים בחסדי ותּצילני טֹובֹות, הּמּדֹות ּבכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלגמרי

וׁשנים ימים ועֹוברים חֹולפים ּכי זֹוכה איני לזה וגם רעֹות. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָּומּדֹות

היּו אם ואפּלּו ּכראּוי. ּבאמת אלי לצעק אפּלּו זֹוכה איני ְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאׁשר

הּזמן אבדת על מאד לצעק ּכן ּגם צרי הייתי ּפגמים ּבלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹעֹוברים

ּבלי עֹולם חּיי ּבֹו ּולהׂשּתּכר להרויח יכֹול הייתי אׁשר הֹון מּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּיקר

ּבלי ּפנים ּכל על עֹוברים הּימים והיּו יּתן מי הלואי, א .וער ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשעּור

עין, ּכהרף עֹובר ּכצל עברּו והּׁשנים ׁשהּימים אחר אבל ּכלל. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפגמים

והעוֹונֹות והּפגמים ּופׁשעים, ועֹונֹות חטאים ּכאּלּו, ּפגמים מלאים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהם

ׁשאני ּכמֹו ּכראּוי אלי לצעק אפּלּו יכֹול ׁשאיני עד ּכ ּכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמתּגּברים

לצעק. ְִִָֹצרי

‰zÚÂאפעל,עּתה מה אעׂשה מה ׁשּבּׁשמים, אבי ׁשּבּׁשמים, אבי ¿«»ְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אֹורחים", מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי לׁשּכן, אעּוף להיכן אברח, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלהיכן

מן לברח מקֹום אין ּכי יֹודע אּתה א הּגּוף. ועּזּות מּגׁשמּיּות ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹלברח

אלי אחד. למקֹום ׁשבים וכּלם ּבמּלי. ּכאֹופן ואתהּפכה אהפכה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּגּוף.

נׂשּואֹות. עיני לבד אלי צֹופּיֹות, רעיֹוני לבד אלי ּתלּויֹות, עיני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַלבד

אם ּכי להּׁשען מי על לי אין ודֹומּיֹות. מיחלֹות עיני יי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָלתׁשּועת

אין הרחמן. אב עלי אם ּכי ּתקוה ׁשּום לי אין ׁשּבּׁשמים. אבי ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעל

העצּומים. חסדי על אם ּכי ּומנֹוס מבטח ׁשּום ְֲֲִִִִִֶַָָָָלי

חשו ּכמֹוני,¯Ba	Bכג עלּוב על חנינֹותי יכמרּו עלי, מעי יהמּו עֹולם, ׁשל ƒְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּתאּמצני. זרֹוע אף עּמי ּתּכֹון יד ּכמֹוני. ּובּוׁשֹות חרפֹות מלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָעל
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מזּמה". מּמ יּבצר "ולא יּוכל, ּכל אּתה ּכי והֹוׁשיעני ּבעזרתי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹקּומה

מּתכלית מעלה אּתה הּגדֹול ּובכח הרּבים וחסדי ּברחמי ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹואּתה

מהּפ ואּתה העלּיה. ּתכלית היא ׁשהּירידה עד ּגדֹולה, לעלּיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָהירידה

עלינּו וחמל חּוס ּתעׂשה, מה ל יאמר מי ּכי לזכּיֹות, העֹונֹות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּברחמי

ׁשּתעלה ּבאפן העצּומים, וחסדי ּברחמי ּתעׂשה אׁשר את ְְֲֲֲֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹועׂשה

אֹותנּו להעלֹות מעּתה ותתחיל ּדי. לצרֹותינּו ותאמר מירידתנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹאֹותנּו

לתׁשּובה ּותזּכנּו ּגדֹולֹות. לעלּיֹות הירידֹות ּכל ויתהּפכּו מעלה, ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמעלה

לזכּיֹות. העֹונֹות ּכל ּתהפ ּברחמי ואּתה ּבאמת. ְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשלמה

e	¯ÊÚ˙Âטֹובים ּומעׂשים ּבתֹורה ימינּו ּכל לעסק ׁשּנזּכה ,ּברחמי ¿««¿≈ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובדבקּות נפׁש, ּובמסירּות אמּתּיֹות ּובענוה ּובאמּונה ּבאמת ְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּובתפּלה

ּבכל עלינּו להמׁשי הרּבים ּברחמי ונזּכה ּגמּור. ּבבּטּול אלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגדֹול

וה העדיים אֹור ּבׁשעתּפעם ּבחֹורב אֹותנּו ׁשהכּתרּת הּקדֹוׁשים ּכתרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשני נכּתרּו ׁשאז ונׁשמע, נעׂשה לפני ׁשאמרנּו ּבעת הּתֹורה, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָקּבלת

נלקחּו חטאינּו ועלֿידי מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבראׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּכתרים

"וׂשמחת ׁשּכתּוב: ּכמֹו לנּו, להחזירם עתיד ואּתה מּמּנּו. ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָונסּתּלקּו

ראׁשם". על ַָָֹעֹולם

ÌÁ¯מרע לסּור ונזּכה עצמנּו, ּולטהר לקּדׁש ׁשּנזּכה ועזרנּו. עלינּו «≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּתמיד ּותפּלה ּבתֹורה לעסק ונזּכה ּתמיד. ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאמת,

ואחד אחד לכל לנּו ׁשּיחזירּו ׁשּנזּכה ּבאפן נפׁש, ּובמסירּות ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבאמת

ּותפּלה ּתֹורה ׁשהם ונׁשמע, מּנעׂשה הּנעׂשים האּלּו ּכתרים ׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת

נסּתרֹות להּׂשיג ּפעם ּבכל ּותזּכני ׁשּבּתֹורה. ונסּתרֹות נגלֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהם

ּתמיד ולטרח וליגע לעסק ונזּכה יי. ּתֹורת להּׂשיג ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּבּתֹורה

ליל ׁשּנזּכה עד ּבאמת, נפׁש ּובמסירּות ּגדֹול ּבדבקּות ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבעבֹודת

עד למעלה ּומּמעלה לדרּגא מּדרגא ּפעם ּבכל ּגדֹול ּבמהירּות ְְְְְְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָולעלֹות

ויֹותר. יֹותר הּגבֹוהים הּתֹורה נסּתרֹות ּפעם ּבכל ּולהבין להּׂשיג ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנזּכה

ּתמיד ונזּכה יֹותר. הּגבֹוּה ונׁשמע נעׂשה להּׂשגת נזּכה ּפעם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּובכל

נעׂשה, - מהּנׁשמע נגלה, - מהּנסּתר ּפעם ּבכל אצלנּו נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיהיה
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ּבתֹורת אם "ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּתֹורתנּו, - יי מּתֹורת ּתֹורה, - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּתפּלה

את ּולהבין להּׂשיג ונזּכה ולילה". יֹומם יהּגה ּובתֹורתֹו חפצֹו ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָיי

ׁשּמלּבׁש ּתֹורת סתרי ׁשהם הּתֹורה, ּבדברי ׁשּיׁש הּגבֹוּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהעבֹודה

עצם אׁשר ּומצוה, מצוה ּכל ׁשּסביבֹות הּפסּוקים ׁשהם הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבדברי

זֹוכים אנּו אין הּפסּוקים ּבאּלּו ׁשּיׁש הּקדֹוׁשה העבֹודה להּׂשיגּגדּלת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

הּגבֹוּה העבֹודה ּולהבין להּׂשיג וזּכנּו הרּבים, ּברחמי וחּננּו חּוס ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּכלל.

והּנסּתר הּנעלם רצֹונ ולעׂשֹות אֹות לעבד אי לדעת ׁשּנזּכה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּזאת

ּומעֹולם לדרּגא מדרּגא ּפעם ּבכל לעלֹות ונזּכה הּזאת. הּתֹורה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹּבדברי

יֹותר, ּגבֹוּה ונׁשמע לנעׂשה זה ונׁשמע מּנעׂשה יֹותר, הּגבֹוּה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָלעֹולם

ליי "הּנסּתרֹות ׁשּכתּוב: ּכמֹו ועד. לעֹולם ּופעם ּפעם ּבכל ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוכן

הּתֹורה ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ּולבנינּו לנּו והּנגלֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאלהינּו,

יי ּתֹורת ּולהּׂשיג להבין ּגדֹולה ּבעלּיה לעלֹות ׁשּנזּכה עד ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּזאת".

ונזּכה סֹוף. האין ּבאֹור ּב ּולהּכלל לעלֹות ונזּכה לאמּתֹו. ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבאמת

ּבאמת. יי ולתפּלת יי לתֹורת ׁשּנזּכה עד ּבאחדּות ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהּכלל

ÔÎ·eעלינּו ׁשּתחמל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

ּבׂשמחה להיֹות ונזּכה ּדקדּׁשה וחדוה לׂשמחה ּותזּכנּו ּבעזרנּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻותהיה

ּדקדּׁשה. לעּזּות עלֿידיֿזה ונזּכה מעּזנּו. יהיה יי וחדות ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּתמיד.

התחּזקּות ּבלּבנּו ותּתן ּדקדּׁשה. לקֹולֹות לזּכֹות עת ּבכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻותעזרנּו

ׁשּנטה ותֹוׁשיענּו עלינּו ותחמל ּתמיד. אלי ולזעק לצעק ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹוהתאּמצּות

היטב, ּבלּבנּו ויּכנסּו ּדקדּׁשה, הּקֹולֹות ּכל היטב לׁשמע ולּבנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָֹֻאזנינּו

לׁשמ ותׁשּבחֹות וׁשירֹות וזמרה נּגּון קֹול הן אמת מֹוכיחי קֹול ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶָָהן

וצעקֹותנּו אנחֹותינּו קֹול הן הּׁשֹופר, ׁשל הּקדֹוׁש קֹול הן ,ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולעבֹודת

ּומתחּננים וצֹועקים מתאּנחים ּבעצמנּו ּׁשאנחנּו מה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַּותפּלֹותינּו,

ּכּלם - ׁשּבקדּׁשה הּקֹולֹות ּכל ׁשאר הן אלהינּו, יי אלי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻּומתּפללים

לבבנּו ויּטּו ּובאזנינּו, ּבלּבנּו ויּכנסּו היטב, ּולׁשמעם לעֹוררם ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָנזּכה

עּזּות על להתּגּבר ּדקדּׁשה, עּזּות ידם על לקּבל ונזּכה ּבאמת. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאלי

לגמ הּגּוף עּזּות ּולבּטל ּולהכניע לׁשּבר ׁשאּוכל ּבאפן ויתּבּטלּוהּגּוף, רי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹ
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הּנׁשמה לגּבי הּגּוף ויתּבּטל הרעים, ּומּדֹותיו הּגּוף ּתאוֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכל

עד ,ּוביראת ּובתֹורת ּבעבֹודת ּכּנמר עז להיֹות ואזּכה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשה.

להּגּוף הּנׁשמה ׁשּתתקרב ּגּופי, ּבׂשר על לרחם הּנׁשמה ׁשּתּוכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשאזּכה

ּתמיד מּׂשגת ׁשהּנׁשמה הּׂשגה ּומּכל הארה מּכל ּבֹו ותאיר לֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָותּגלה

הּנׁשמה ׁשּתּוכל עלֿידיֿזה, טֹובה להּנׁשמה ּגם ׁשּתּגיע עד עת. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבכל

ּבבׂשר ׁשהאירה ההארֹות, ׁשל הרׁשימֹות עלֿידי ּתמיד למעלתּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלחזר

ּבתכלית ּבאמת ונפׁש ּבגּוף ּתמיד, ּב ּדבקים להיֹות ונזּכה ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָהּגּוף.

ְֵַהּׁשלמּות.

חשון הרחֹוקÈkכד ּגּופי על עכׁשו ׁשּיׁש הרחמנּות, ּגדל ידעּת לבד אּתה ƒְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

וׁשלֹום, חס ּגדֹול, ּפגם מּגיע להּנׁשמה וגם הרחּוק, ּבתכלית ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָמהּנׁשמה

ותן עלי, וחמל חּוס ידעּת. אּתה ּכאׁשר מהּנׁשמה, הּגּוף רחּוק ידי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹעל

להתּגּבר ואזּכה ּגּופי, ּבׂשר על לרחם ׁשאזּכה ּבאמת, רחמנּות ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבלּבי

עלֿידיֿזה ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ּדקדּׁשה ּבקֹולֹות ּדקדּׁשה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻֻּבעּזּות

הּנׁשמה ׁשּתּוכל עד לגמרי, נׁשמתי לגּבי יתּבּטל ׁשּגּופי עד ּגּופי, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָעּזּות

ׁשּלי ׁשהּנׁשמה הּׂשגה ּומּכל הארה מּכל ידע הּגּוף ׁשּגם עד ּבֹו, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָלהאיר

עת. ּבכל ּתמיד למעלה ְְְִֵֶֶַַָָָמּׂשגת

È	kÊÂעּזּות לי ׁשּיהיה ואזּכה אמת. ּולמֹוכיחי אמת לצּדיקי להתקרב ¿«≈ƒְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

הרֹוצים ׁשּבּדֹור, ּפנים עּזי ּכנגד לעמד ּכּנמר עז להיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדקדּׁשה

אמ מּצּדיקי ׁשקרלהרחיק מנהיגי ּומן הּתֹועים מן ותבּדילני ותּצילני ת. ְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּדסטרא עּזּות עלֿידי רק הּוא ׁשּלהם והתנּׂשאּות מלכּותם ּכל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאׁשר

על ּומתּגאים מׂשּתררים והם תּגא. ּבלא מלכּותא ׁשהיא לבד, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאחרא

חס ּגֹורמים, הם רעֹות ּכּמה ידעּת לבד אּתה אׁשר ּבחּנם, ּדל ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָעם

אם ּכי ּבאמת אלי אֹותנּו לקרב יכֹולים ׁשאינם ּדי ולא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוׁשלֹום.

מּכׁשרים אמת מּצּדיקי האמת מּנקּדת וׁשלֹום, חס לרחקנּו, ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשרֹוצים

והּׁשקרנים הּצבּועים מן ותבּדילנּו ּברחמי עלינּו רחם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָאמּתּיים.

עּזּותם. ּכנגד לעמד ׁשּנּוכל ּדקדּׁשה עּזּות לנּו ותן ׁשקר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻמּמנהיגי

להֹוסיף ּדקדּׁשה עּזּות עלֿידי ּכח לנּו ׁשּיהיה הרּבים ּברחמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻותעזרנּו
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ּתֹוספֹות עלינּו ותּתן תׁשּפיע ואּתה ׁשּלמעלה. ּבקדּׁשה ותעצּומֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻעז

ּוביראת ּובתֹורת ּבעבֹודת ּולהתאּמץ להתּגּבר מאּת ותעצּומֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעז

הּמלעיגים מּפני נתּבּיׁש ולא ּדקדּׁשה. ּגדֹול ּובעּזּות ּגדֹולה ּוגבּורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֻּבכח

הּדעת חליׁשּות ׁשּום ולא ּובּוׁשה, ופחד מֹורא ׁשּום עלינּו יּפל ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹֹולא

ונפחד נירא לבד מּמ אם ּכי ׁשּבעֹולם, נברא ּומּׁשּום אדם ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָָמּׁשּום

עֹולם. ועד מעּתה ּוׂשמאל ימין מרצֹונ לסּור לבלי ּתמיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹונתּבּיׁש

ועּזֹו ּגאותֹו יׂשראל על לאלהים עז "ּתנּו ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻויקּים

ותעצמֹות עז נֹותן הּוא יׂשראל אל מּמקּדׁשי אלהים נֹורא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻּבּׁשחקים,

אלהים". ּברּו ֱִָָָֹלעם

ÚÈtL˙Âאי לידע ׁשאזּכה ּדקדּׁשה, ּדעת הרּבים ּברחמי עלינּו ¿«¿ƒ«ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

אחרא ּדסטרא עּזּות ׁשּום לי יהיה ׁשּלא ּבאפן העּזּות עם ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלהתנהג

ּבאמת. ולעבֹודת לׁשמ אם ּכי העּזּות עם אׁשּתּמׁש ולא ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּכלל,

להעּזי הּמּגיע מאד ּומר הּקׁשה ּגיהּנם ׁשל מּדינּה ּותמּלטני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹותּצילני

עלי וחמל חּוס ּומּציל. סֹומ ּבאין ּבגיהנם נֹופלים הם אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּפנים,

ּדסטרא עּזּות מיני מּכל ותּצילני עלי וחמל חּוס האמּתּיים, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבחמלתי

ּותזּכנ הּגּוף. עּזּות מיני מּכל ּכנגדאחרא לעמד ּבאמת ּדקדּׁשה לעּזּות י ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

חס ּדעּתם, להחליׁש אֹו אמת מּדרכי לרחק הרֹוצים ׁשּבּדֹור ּפנים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהעּזי

ׁשּנהיה ותעזרנּו ּבאמת. הּקדּׁשה לדרכי להתקרב הרֹוצים ׁשל ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻוׁשלֹום,

לגמרי. ּולבּטלם לׁשּברם עפר, עד ּולהׁשּפילם לנּצחם נגּדם ּכּנמר ְְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָעז

ּדקדּׁשה, הּקֹולֹות לכל ואזּכה ּתמיד, ּבעבֹודת וחזק עז ׁשאהיה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּותזּכני

ּתאוֹות ּכל ׁשּיתּבּטלּו עד הּגּוף ׁשל עּזּות מיני ּכל על ידם על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּולהתּגּבר

הרעים. ּומּדֹותיו ִִַָָָהּגּוף

‰kÊ‡Âאנׁשים עם ּתמיד ּולהתחּבר ּבאמת, אמת לצּדיקי להתקרב ¿∆¿∆ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

"יי הּטֹוב. ּכרצֹונ האמת ּבדר ההֹולכים ּבאמת, ויראים ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכׁשרים

לבן והֹוׁשיעה לעבּד עּז ּתנה מלחמה, איׁש יי וגּבֹור, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֻעּזּוז

מעדן ּדקדּׁשה, ּפנים מּבׁשת הּנמׁש ּדקדּׁשה לעּזּות וזּכני ,"ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻאמת

"ּבראׁשית", ׁשהּוא הּׁשלם מּמאמר עּלאה, מחכמה וגניז, ּדסתים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָעּלאה



תפילות ראשוןÎ·ליקוטי חשוןחלק כד „Ò˜

נאמנה. קריה ּבימינּו, ּבמהרה עיר ירּוׁשלים ּתבנה זה ידי על ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאׁשר

ׁשלמה לאמּונה זה ידי על ּותזּכנּו ,קדׁש נוה אל ּבעּז ְְְְְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנהלנּו

ׁשהם רֹועים מּׁשבעה הּכלּולים אמּתּיים ּבצּדיקים ּולהּכלל ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּולהתקרב

ּבית עּמ ּכל ועל זרעי ועל עלי ידם על וימׁש הּקדּׁשה. ְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָֻֻּכללּיּות

ּב להאמין הרּבים ּברחמי ואזּכה ּבאמת. ׁשלמה אמּונה ְְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל

הּזה, וׁשּבּדֹור ודֹור ּדֹור ּבכל ׁשהיּו אמת ּובמֹוכיחי האמּתּיים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּובצּדיקי

ידי על ואזּכה ּכלל. ּונטּיה ּבלּבּול ׁשּום ּבלי ׁשלמה, ּובאמּונה ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבאמת

ּדבריהם ויּכנסּו ּבקֹולם, ואׁשמע אמת, מּמֹוכיחי מּוסר לקּבל ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמּונה

לב ואּטה ּובלּבי, ּבאזני לגמריהאמּתּיים עצמי ואבּטל אליהם, בי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מּדבריהם אסּור ולא אמת, הּצּדיקי ּכרצֹון להיֹות ׁשאזּכה עד ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹאליהם,

ּוׂשמאל. ימין ְְִֵָָֹּומרצֹונם

È	kÊ˙eצּדיקים לׁשּמׁש ׁשאזּכה ּדקדּׁשה. לׁשּמּוׁש הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּבהם ּולהּטּפל ּולׁשּמׁשם לפניהם לעמד ואזּכה אמת, ּומֹוכיחי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאמּתּיים

איזה לי ׁשּיהיה זה ידי על אזּכה למען ּורצֹונם, צרכיהם ּכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָולעׂשֹות

עד אמת, מּצּדיקי רחּוקי ּגדל ידעּת אּתה ּכי להם. והתקרבּות ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיכּות

לׁשמע זֹוכה ּכׁשאני ׁשאפּלּו עד להם, והתקרבּות ׁשּיכּות ׁשּום לי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאין

קֹול אם ּכי הּדּבּור, קֹול עצם לאזני נׁשמע אינֹו מהם, הּקדֹוׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדּבּור

המרּבים. ועוֹונֹותי חטאי ידי על ּדקדּׁשה ּבקֹול ּומתּדּבק הּנאחז ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻֻהברה,

אם ּכי היטב, לׁשמע זֹוכה איני ּבעצמי וזעקתי אנחתי קֹול אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוגם

הברה. ֲָָקֹול

‡p‡ּברחמי ׁשאזּכה ּדקדּׁשה, לׁשּמּוׁש וזּכני עלי, חמל יי, »»ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּבעׂשּית הּנׁשמה את לׁשּמׁש ּגּופי ׁשּיזּכה ּבגּופי, הרּבה מצוֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלעׂשֹות

חכמים ּתלמידי הרּבה לׁשּמׁש אזּכה וכן ּתמיד. הרּבה מעׂשּיֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמצוֹות

ּבעצמם, ּדקדּׁשה הּקֹולֹות ּכל לׁשמע ׁשאזּכה ּבאפן אמּתּיים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻוצּדיקים

לי ותסלח ּתמחל ּברחמי ואּתה ּכלל. הברה קֹול אחיזת ׁשּום ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָּבלי

ׁשּנעׂשּו המקטרגים ּכל ּותבּטל ותסיר וחטאי, ּופׁשעי עוֹונֹותי ּכל ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָעל

ּגמּור, ּבבּטּול ּותבּטלם ותׁשּפילם ותכניעם הּמרּבים, עוֹונֹותי ידי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֻעל
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ׁשאזּכה עד ּגּופי, עּזּות על ּדקדּׁשה ּבעּזּות ׁשאתּגּבר ּבעזרי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻותהיה

ּגּופי ׁשּיתּבּטל עד הרעים, ּומּדֹותיו הּגּוף ּתאֹות ּכל ּולבּטל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלׁשּבר

הּנׁשמה עם הּגּוף ויתאחד ויכלל הּקדֹוׁשה, הּנׁשמה לגּבי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻלגמרי

ּותג ותאיר ההתאחדּות. וכלבתכלית ההארֹות ּכל להּגּוף הּנׁשמה ּלה ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ורּוחי ונפׁשי ּגּופי ּבכלל ואנכי למעלה. ּתמיד מּׂשגת ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹההּׂשגֹות

ּבאמת, ּבהם נכלל ואהיה אמת צּדיקי עם ואתאחד אתקרב ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָונׁשמתי

עֹולם. ועד מעּתה ּבאמת ּב להּכלל ׁשאזּכה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד

חשון ׁשּיהיהBÚ˙e¯¯כה נאמן, רֹועה אמּתי מנהיג לנּו ותׁשלח עלינּו. רחמי ¿≈ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּדקדּׁשה רֹועים ּבׁשבעה להּכלל ונזּכה ּבאמת. אלי לקרבנּו ּכח ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻלֹו

.קדׁש עם יׂשראל ׁשל הּקדֹוׁשה אמּונה ּכללּיּות הּקדּׁשה, ּכללּיּות ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהם

למענ ועׂשה ידם. על הּקדֹוׁשה אמּונה עלינּו ותׁשּפיע עלינּו ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָותמׁשי

יֹוסף אהרן מׁשה ויעקב יצחק אברהם ׁשהם רֹועים הּׁשבעה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּולמען

ּולמען עּתה, עד ודֹור ּדֹור בכל ׁשהיּו הּצּדיקים ּכל ּולמען ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּדוד,

ותׁשּפיע .עּמ יׂשראל ּבית ּכל ּולמען הּזה ׁשּבּדֹור אמּתּיים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּצּדיקים

ּבחסדי ּותחּננּו האמת. ּבטּוב לנּו ותיטיב קדּׁשת מּמעֹון ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻעלינּו

אלינּו, ּפני ותׁשיב הרּבים. ּברחמי עלינּו רחמים ותּמלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּגדֹולים

,ּב להאמין ׁשּנזּכה ּבׁשלמּות, הּקדֹוׁשה אמּונת ּבלּבנּו ותּטע ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָותקּבע

ּבצּדיקים הן האמּתּיים, ּובצּדיקי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיי

אמת ּבצּדיקי הן הּמה, ּבארץ אׁשר קדֹוׁשים עפר, ׁשֹוכני ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאמּתּיים

להאמין אזּכה ּבכּלם הּזה, ׁשּבּדֹור אמּתּיים ּוכׁשרים אמת ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻּומֹוכיחי

ולא וׁשלֹום, חס ּכלל, ּונטּיה ּבלּבּול ׁשּום ּבלי ׁשלמה ּובאמּונה ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבאמת

הּׁשלמה האמּונה ידי על ואזּכה ּכלל. אחריהם הרהּור ׁשּום לי ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיהיה

ליי. הּיֹום ידי למּלאת ואזּכה הּקדֹוׁשים, הּידים הארת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלמּלאת

Ôz˙Âמן ּכֹוזבּיֹות אמּונֹות מיני ּכל ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ּכח לי ¿ƒ∆ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַָֹ

האמּונה ידי על ואזּכה הּקדֹוׁשה. לאמּונת יׁשּובּו וכּלם ְְְְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהעֹולם

ּבלּבנּו ּדבריהם ויכנסּו אמת, מּמֹוכיחי ותֹוכחה מּוסר לקּבל ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהּׁשלמה

ּותקּבץ ּבאמת. אלי ׁשלמה ּבתׁשּובה זה ידי על לׁשּוב ונזּכה ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּבאמת.
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מן ּומחלקת ּגרּוׁש מיני ּכל הרּבים ּברחמי ּותבּטל יׂשראל, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנדחי

אֹותן וכל לעֹולם. מּמקֹומם יׂשראל ּבית עּמ יגרׁשּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹהעֹולם,

ּכּלם ּובפרט ּבכלל יׂשראל ּבית מעּמ מּמקֹומם ונּדחּו נתּגרׁשּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻׁשּכבר

ּכל ּותבּטל ּבעֹולם, ׁשלֹום ותׂשים ּבׁשלֹום. למקֹומם ּותׁשיבם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּתחזירם

העֹולם. מן מחלקת ֲִִֵֶַָָֹמיני

ÌÁ¯˙eמּפגם ּתמיד ותּצילנּו ותׁשמרנּו יׂשראל. עּמ ּותטהר עלינּו ¿«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

יׂשראל ּבית עּמ וכל אֹותנּו ותפריׁש ותבּדיל וׁשלֹום. חס נּדה ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻטמאת

מכׁשֹול ׁשּום לנּו יזּדּמן ולא לנּו יארע ׁשּלא לגמרי, זֹו טמאה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻמּפגם

להיֹות נזּכה רק וׁשלֹום, חס נּדה, עוֹון מּפגם וׁשלֹום, חס ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּופגם,

ּתמיד. ּוטהֹורים ְְִִִָקדֹוׁשים

e	ÚÈLB‰Â,אמת מֹוכיחי אמת צּדיקי לנּו ּוׁשלח הרּבים, ּברחמי ¿ƒ≈ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות וחכמה ּכח להם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיהיה

אי יֹודעים ויהיּו הראּוי. ּבתֹוכחה יׂשראל את להֹוכיח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיעסקּו

ׁשל הּפגם עצם ּגדל את ואחד אחד לכל לנּו ויֹודיעּו אֹותם. ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלהֹוכיח

ׁשלמה ּבתׁשּובה יׂשראל ּכל ויחזירּו מהם. ׁשּנׁשּוב ּבאפן ועֹון, חטא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכל

לפני ּולהקטין ּבעתר, ּולפּתֹות אֹות לרּצֹות יכֹולים ויהיּו .ְְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָלפני

עלינּו רחמים ׁשּתּמלא עד ּופׁשעינּו, ועוֹונֹותינּו חטאינּו ּכל ועלמאד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּפׁשעינּו לכל ותמחל עוֹונֹותינּו לכל ותסלח יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּכל

הּזה ּבּדֹור ּובפרט, ּבכלל לפני וׁשּפׁשענּו וׁשעוינּו ׁשחטאנּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוחּטאתנּו,

ותסלח ּתמחל ּכּלם על - אחר ּובגלּגּול זה ּבגלּגּול הּקֹודמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹֻּובּדֹורֹות

עיר ותבנה ּתמיד, עלינּו ּותרחם אלינּו, ּפני ותׁשיב סליחֹות. ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאלֹוּה

ונזּכה ּבעֹולם. ׁשלֹום ותׂשים ּבימינּו. ּבמהרה נאמנה קריה ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָירּוׁשלים

החֹותמֹות ׁשני ּבׁשלמּות לתּקן האמּתּיים צּדיקי ידי על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּברחמי

ותמּתיק הרגלין. וחֹותם הּידין חֹותם חֹותם, ּבתֹו חֹותם ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻּדקדּׁשה;

לעֹולם. יׂשראל ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו ּדינים מיני ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָּותבּטל

¯ÊÚ˙Âּובפרט ּתמיד, ּגדֹולה ּבכּונה להתּפּלל הרּבים ּברחמי לנּו ¿«¬…ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
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עזרנּו רּבא והֹוׁשענא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּבראׁש האיתנים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבירח

ּברחמי לנּו ותזמין ועצּומה. ּגדֹולה ּובכּונה ּגדֹול ּבכח אז ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹלהתּפּלל

ׁשּיהיה ּוכׁשרים, הגּונים ותֹוקעים מתּפּללים ּכּפּור ויֹום הּׁשנה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֹּבראׁש

ׁשֹופר קֹול לׁשמע ותעזרנּו .רחמי ּולעֹורר ּולפּתֹות לרּצֹות ּכח ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלהם

קֹול ׁשמיעת מצות לקּים ונזּכה ּכראּוי. ׁשלמה ּבכּונה הּׁשנה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבראׁש

מצֹות ותרי"ג וכּונֹותיה ודקּדּוקיה ּפרטיה ּכל עם ּבׁשלמּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשֹופר

הּׁשֹופר קֹול לׁשמע ונזּכה ּגדֹולה, ּובׂשמחה טֹוב ּובלב ּבּה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּתלּויים

היטב ּבלּבנּו הּקדֹוׁש הּׁשֹופר קֹול ויכנס הברה. קֹול ׁשּום ולא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֹּבעצמֹו

הּׁשֹופר. ׁשל הּקדֹוׁשים הּקֹולֹות ּכל ידי על ּגדֹולה קדּׁשה עלינּו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻוימׁש

קֹול ּבקֹולֹו יּתן "הן הּׁשנה ּבראׁש הּקדֹוׁש הּׁשֹופר קֹול ויתחּזק ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹויתּגּבר

ו ואימה וחרדה ּפחד עלינּו ויּפל ועצּומהעז". ּגדֹולה ּובּוׁשה יראה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ

ועם ּבעיר ׁשֹופר יּתקע "אם ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּׁשֹופר. קֹול ידי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּפני

ויׁשּבר ׁשּיכניע עד מאד, וחזק הֹול יהיה הּׁשֹופר וקֹול יחרדּו". ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא

העּזי ׁשל עּזּות הן הּגּוף עּזּות הן אחרא, ּדסטרא עּזּות מיני ּכל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָויבּטל

הּקדֹוׁש הּׁשֹופר ׁשל הּקדֹוׁשים הּקֹולֹות ּכל לׁשמע ונזּכה ׁשּבּדֹור. ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפנים

ונׁשמע ּתרּועה. קֹול הן ׁשברים, קֹול הן ּתקיעה, קֹול הן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּבׁשלמּות,

עּזּות נׁשּבר ׁשּיהיה עד הּללּו, הּקֹולֹות ּכל קדּׁשת ּבלּבנּו ּונקּבל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהיטב

להיֹות ונזּכה .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לּבנּו ויתעֹורר זה ידי על ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּגּופנּו

ּבבכּיה ׁשּנתעֹורר עד ּכּלֹו, הּיֹום ּבכל הּׁשנה ּבראׁש לב" וטֹובי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ"ׂשמחים

מקרא ּבנּו ויקּים הּגדֹול, ּבׁשמ העצּומה הּׂשמחה מּתֹו ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָֻּגדֹולה

עּזמֹו תפארת ּכי ירּומּו. ּובצדקת ה'ּיֹום, ּכ'ל י'גילּון ּב'ׁשמ" ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֻׁשּכתּוב:

קרננּו". ּתרּום ּוברצֹונ ְְְִֵַָָָאּתה

חשון הּׁשנה¯Ba	Bכו ראׁש ּבימי ּתלּויה קדּׁשתנּו ׁשּכל ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּתחּלת הּיֹום זה ּבּׁשנה, ראׁשֹון יֹום הּׁשנה, התחלת ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשים

הּׁשנה ּכל על הּקדּׁשה נמׁש מּׁשם אׁשר ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻמעׂשי

ּגדֹולה ּבקדּׁשה הּׁשנה ראׁש לקּבל וזּכנּו ועזרנּו עלינּו, וחמל חּוס ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹֻֻּכּלּה.

ּבראׁש מאד מחׁשבּתנּו ּולקּדׁש לטהר ׁשּנזּכה ותעזרנּו גדֹולה, ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּובׂשמחה
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ּבראׁש ּכראּוי ּבאמת מאד ועצּומה ּגדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְֱֲֳִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻהּׁשנה

הּמחׁשבה את לׁשמר להּזהר צריכים אי ידעּת אּתה ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּׁשנה,

נׁשלם ׁשּיהיה אמת צּדיקי וכח ּבזכּות ונזּכה הּׁשנה. ּבראׁש ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּבקדּׁשה

ּוליחד לתּקן ׁשּצריכים והּקדּׁשֹות והּיחּודים הּתּקּונים ּכל ידינּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻעל

ּכל ועל עלינּו קדּׁשה ּולהמׁשי הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֻלמעלה

הּׁשנה "מרׁשית ּכּלּה. הּׁשנה ּכל על הּׁשנה מראׁש יׂשראל ּבית ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֻעּמ

הּמר ּבגלּותנּו ּכי ידעּת אּתה ּכי ׁשנה". אחרית ּבעּוקבאועד הּזה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

ראׁש ידי על אם ּכי ּדקדּׁשה והתחּזקּות ּכח ׁשּום לנּו אין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֹֻּדמׁשיחא,

ואנחנּו ויקרה. טֹובה מּתנה ּברחמי לנּו נתּת אׁשר הּקדֹוׁש ְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּׁשנה

עלינּו להמׁשי אפן ּובאיזה אי ודעת ׂשכל ׁשּום לנּו אין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבענינּו

ּבעת ּבעזרתנּו קּומה לבבנּו, את ידעּת אּתה ּכראּוי. הּׁשנה ראׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻקדּׁשת

אדֹוננּו עלינּו, נא וחמל והֹוׁשיענּו. ועזרנּו הּימים, ּבאחרית הּזאת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹצרה

אמת צּדיקי ּבזכּות עלינּו ורחם וגֹואלנּו, צּורנּו מלּכנּו אבינּו ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאלהינּו,

אׁשר הּמה, ּבארץ אׁשר הּקדֹוׁשים אמת צּדיקי ּובזכּות הּזה, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבּדֹור

קבריהם על ּומׁשּתּטחים וסֹובבים, הֹולכים יׂשראל ּבית עּמ וכל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאנּו

ּומתּפללים לפני ּכּפינּו ּופֹורׂשים הּׁשנה, ראׁש ערב ּבכל ׁשּלהם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוצּיּון

חּוסה ונדּכא. נׁשּבר ּבלב ּבהׁשּתחויה ּבכריעה ּבקידה אלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּומתחּננים

אׁשר אמּתּיים הּצּדיקים ּכל נׁשמת לב ּותעֹורר הרּבים, ּברחמי ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעלינּו

הּקדֹוׁשים. העליֹונים ּבעֹולמֹות הּמעלֹות ּברּום מרֹומים ּבגבהי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָנׁשמתם

הּׁשנה ּבראׁש למּטה ירדּו האמּתּיים הּקדֹוׁשים הּצּדיקים נׁשמֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּכל

ּבראׁש ּולהתחּנן להתּפּלל אֹותנּו ויעזרּו יׂשראל. עּמ ּבקרב עּמנּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוּיהיּו

מיני ּכל ּולבּטל ּולׁשּבר הּׁשנה, ּבראׁש הּׂשטן ּולגרׁש ּולהכניע ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹהּׁשנה,

ידי על יׂשראל ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו אחרא ּדסטרא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָעּזּות

עלינּו להמׁשי ׁשּנזּכה עד הּקדֹוׁש, הּׁשנה ראׁש ׁשל והּתקיעֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּתפּלֹות

הּׁשנה ּכל על הּׁשנה מראׁש וטהרה קדּׁשה יׂשראל ּבית עּמ ּכל ְְְְְֳִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֻועל

ּבירח חֹותם ּבתֹו חֹותם ּדקדּׁשה החֹותמֹות ׁשני לתּקן ונזּכה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכּלּה.

ּוׁשמיני רּבא והֹוׁשענא וסּכֹות הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֻהאיתנים,
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ּבׁשלמּות ּדקדּׁשה לׂשמחה ונזּכה לרצֹון, לפני קֹולינּו ויעלּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻעצרת.

ּבית עּמ ּכל ואת אֹותנּו ותחּתם ותכּתב טֹוביםּתמיד. לחּיים יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּנזּכה חּיים אמּתּיים, חּיים ׁשמים, יראת ׁשל חּיים ּולׁשלֹום, ְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָוארּוּכים

נצחּיים. לחּיים עֹולם, לחּיי ְְְִִִִֵֶַַָָּבהם

B	Ba¯להאמר מרּבים צרכינּו ּכי לבבנּו, את ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

אׁשר ּכל את ידעּת אּתה אבל לפרטם. ימינּו ּכל יסּפיקּו לא אׁשר ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעד

וחמל אמּתּיים הּצּדיקים ּכל ּולמען ׁשמ למען עּמנּו עׂשה לבבנּו, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹעם

הן ,לפני ּׁשהזּכרנּו מה הן ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו ּומּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעלינּו

ּבאפן ּׁשּתעׂשה, מה ועׂשה .לפני להזּכיר ּולׁשֹוננּו ידינּו ּׁשּקצרה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמה

ּכרצֹונ ׁשלמה ּבתׁשּובה ׁשלם ּובלב ּבאמת אלי לׁשּוב ּכּלנּו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשּנזּכה

ליל ונזּכה לעֹולם, ימינּו ּכל ּוׂשמאל ימין מרצֹונ נסּור ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹהּטֹוב,

עד ּגדֹולה, ּבקדּׁשה למעלה ּומּמעלה לדרּגא מּדרּגא מהרה ְְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻולעלֹות

וכרצֹון ּכרצֹונ סֹוף האין ּבאֹור ּבאמת ּב להּכלל ּבחּיינּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנזּכה

ולא ּבאמת. יי ולתפּלת יי לתֹורת ׁשּנזּכה עד האמּתּיים, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹצּדיקי

יי יּתן, לעּמֹו עז "יי הּבא. לעֹולם נּכלם ולא הּזה ּבעֹולם ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹנבֹוׁש

אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי בּׁשלֹום". עּמֹו את ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיבר

.ּבתֹורת חלקנּו ותן בימינּו ּבמהרה עיר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּתבנה

‚Î
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‚"Î ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

e	È‰Ï‡חלקנּו חי אל עֹולם, ּומל חּיים אלהים אבתינּו, ואלהי ¡…≈ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ

ׂשמּת אׁשר ּברית למען מּׁשחת ׁשארינּו ידידּות להּציל צּוה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָצּורנּו,

אׁשר עּמנּו, עׂשית אׁשר טּוב רב מה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבבׂשרנּו.

וחׁשב נפׁשנּו, על ּבריתחמלּת ונתּת אחריתנּו, להטיב מרחֹוק ּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

זרעֹו ואת יצחק את ּברית והקמֹות .אֹוהב אברהם ּובין ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבינ

ונפׁש נפׁשֹותינּו ּתּקּון על וחסּת לדֹורֹותם. זרעֹו זרע ואת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל

ּבׂשר את למּול אבינּו, אברהם ׁשל ּבבריתֹו לכנס אֹותנּו וצּוית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹזרענּו,
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ּתהּלתֹו". ּכל יׁשמיע יי ּגבּורֹות ימּלל "מי הּׁשמיני. ּבּיֹום ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָערלתנּו

ּולברכ ל להֹודֹות יּוכל מי יׁשּבח. מי יהּלל, מי יהּדר. מי יפאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמי

הּזאת והּנֹוראה הּגדֹולה והּטֹובה החסד ּכל על ּולפאר ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּולׁשּבח

ּבאֹות חתמּת וצאצאיו מּבטן. ידיד קּדׁשּת אׁשר עּמנּו. עׂשית ְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאׁשר

קדׁש .ּברית ְִֶֹ

חשון אבÏÚכז אבֹותי ואלהי אלהי יי לפני ּתחּנתי להּפיל ּבאתי ּכן «ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּברית למען עׂשה מּׁשחת, ּופֹודה מּמות הּגֹואל הרחמן, אב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהחסד

והֹוׁשיענּו ּבעזרתנּו וקּומה נפׁשֹותינּו, על וחמל ּבבׂשרנּו, חתמּת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאׁשר

ּבתכלית הּברית ּבקדּׁשת עצמנּו ּולטהר לקּדׁש ׁשּנזּכה .חסּד ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֻלמען

נׁשמרים ׁשּנהיה ותעזרנּו עלינּו ותגן הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשלמּות

לידי נבא ולא ּבעֹולם, הרהּור ׁשּום ּבּיֹום נהרהר ׁשּלא רע. ּדבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹמּכל

הּברית פגם מיני מכל הרּבים ּברחמי ותּצילנּו ּבּלילה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻטמאה

הּצּדיקים ּכל למען עׂשה למעננּו, ולא למענ ועׂשה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹׁשּבעֹולם,

יצריהם על התּגּברּו אׁשר והּטהֹורים, הּקדֹוׁשים האמּתּיים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָוהחסידים

וקּדׁשּו יצרם את וכפּו ונֹוראֹות, ּגדֹולֹות ּבנסיֹונֹות ועמדּו ּכבֹוד ְְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָלמען

ּולמענם .ּכרצֹונ הּׁשלמּות ּבתכלית הּברית לקדּׁשת ׁשּזכּו עד ,ׁשמ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻאת

ויע יצחק אברהם אבֹותינּו ועזרנּוּולמען עלינּו וחּוסה עׂשה, קב ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

ּכן ּגם ׁשּנזּכה ּבאפן העליֹונה. ּבקדּׁשת וטהרנּו וקּדׁשנּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהֹוׁשיענּו

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת הּברית ְְְְֱִִִִֶֶַַַלׁשמירת

B	Ba¯ּדר ּובאיזה אצטּדק. ּומה אדּבר מה אֹומר מה עֹולם. ׁשל ƒְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לפני לבבי את לפרׁש להתחיל אּוכל תחּבּולה ּובאיזה עצה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובאיזה

החטאים ּכל על אֹות ּולפּיס לרּצֹות אּוכל זכּות ּובאיזה ּדר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּובאיזה

הּיֹום עד מּנעּורי לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ּופׁשעים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָועֹונֹות

ּובׁשאר האזן ּובׁשמיעת העין ּבראּית ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּזה,

איזה ועל ּכלל. ּבדר אפּלּו לפרטם יּוכל מי לסּפרם יּוכל מי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחּוׁשים.

על אֹו הּנגלֹות על היׁשנֹות, על אֹו החדׁשֹות על קדם, אבּקׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמהן

ּכי הּקטּנֹות. על אֹו הּגדֹולֹות על הּפרט, על אֹו הּכלל על ְְְְְִִַַַַַַַַַַָָָהּנסּתרֹות
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ונֹוראים, עצּומים ּפגמים הם ּבערּכי, ׁשּבקטּנים הּקטּנים הּפגמים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָגם

.ורֹוממּות ּגדּלת עצם ְְְְְִֶֶָֹֻלפי

B	Ba¯לנרּדף ּכמֹוני, למרחק ּכמֹוני, לאּלם ּפי ּפתח עֹולם ׁשל ƒְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻ

מאד לי מרה נפׁשי ּכי ,לפני הּמר לבבי את לפרׁש עזרני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכמֹוני.

ׁשעה אפּלּו ּולהתקּים לחיֹות יכֹול אני אי יֹודע איני אׁשר עד ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמאד

החּיים. ּבמקֹור קדׁש ּבהּברית פגמּתי ּכי לּבי, מרירּות מעצם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹאחת

B	Ba¯יסּפיקּו לא ּוׁשנֹותינּו ימינּו כל ּכי ידעּת. אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

והרהּור מחׁשבה פגם אפּלּו לתּקן ּתּקּונים ולעׂשֹות ּולהתחּנן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָלהתוּדֹות

חס ההרהּור ּפגם מּגיע היכן עד היכן עד ידעּת לבד אּתה ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָאחד.

וׁשלֹום חס לבּטלה אחת קרי טּפת ּפגם ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשלֹום.

לת יּוכל ּולפּיסמי ּולרּצֹות זה, על ּתּקּונים לעׂשֹות יּוכל מי זאת. ּקן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַֹ

ׁשבנּו לא ועדין הּגלּות, את הארכנּו זה ידי על אׁשר זה על ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאֹות

ּדּבּורים ּובאיזה לׁשֹון ּובאיזה אדּבר. ּומה אֹומר מה ועּתה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלארצנּו.

ואי אבֹותי. ואלהי אלהי יי לפני להתוּדֹות אתחיל אפן ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹּובאיזה

ּדּומּיה "נאלמּתי .לפני ׂשיחתי לפרׁש ּוטהֹורים קדֹוׁשים ּדּבּורים ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאקּבל

עׂשית". אּתה ּכי ּפי אפּתח לא נאלמּתי נעּכר. ּוכאבי מּטֹוב ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהחׁשיתי

עד עֹונֹותינּו. מּפני עינינּו ונחׁשכּו חּטאתינּו. מּפני פנינּו הׁשחרּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֻּכי

עת, ּבכל ׁשחֹורה והּמרה העצבּות עלי מתּגּבר הרּבים, ּבעֹונֹותי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאׁשר

איזה לעׂשֹות זֹוכה ׁשאני ּבעת אפּלּו אמּתּיית ׂשמחה ׁשּום לי ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָואין

מּׂשמחה רחֹוק ואני ,ּובתֹורת ּוביראת ּבעבֹודת ׁשּבקדּׁשה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻדבר

ּבכל ּפגמּתי חּיים, מל ּפני ּבאֹור פגמּתי ּכי הרחּוק. ּבתכלית ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאמּתּיית

עֹונֹותי ידי על אׁשר עד נהירין ּבאנּפין ּפגמּתי דקדּׁשה, ׂשמחה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמיני

ׁשהם וׁשלֹום, חס עלינּו חׁשּוכין האנּפין עת ּבכל מתעֹוררים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהרּבים

עּקר רב הם והּמה ּבעֹוכרינּו. היּו ׁשהּמה ׁשחֹורה, ּומרה ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹעצבּות

הּפגמים ּכל לנּו ּבאּו ידם ועל ּבאמת, מעבֹודת והּבּטּולים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמניעֹות

ּכאׁשר .נגּד וׁשּפׁשענּו וׁשעוינּו ׁשחטאנּו החטאים וכל הּמכׁשֹולֹות ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוכל

האמּתּיים חכמי ידי על לנּו ּגּלית וכאׁשר אלהינּו, יי ידעּת ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאּתה
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ּומרה עצבּות ידי על ּבאין הּברית ּפגם ּובפרט העֹונֹות, ּכל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשעּקר

אבּקׁש מאין וקּים חי אל ׁשּבּׁשמים אבי ועּתה וׁשלֹום. חס ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָׁשחֹורה

יבא מאין ההרים אל עיני "אּׂשא מאד. האנּוׁשֹות למּכֹותי ּותרּופה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעזר

ּבחברֹו, ּתלּוי אחד ׁשּכל מאחר ּומנֹוס. הּצלה אבּקׁש מאין ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעזרי".

הּברית לׁשמירת עדין זכיתי ׁשּלא ּומאחר הּברית, ּוׁשמירת ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹׂשמחה

ּומא ׂשמחה. אקּבל מהיכן ּכראּוי, ּבאמת רחֹוקּבׁשלמּות ׁשאני חר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לזּכֹות ּוגבּורה ּכח אקּבל מהיכן איפֹוא ּכן אם דקדּׁשה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֻמּׂשמחה

הּברית. ְְִִִַַלׁשמירת

ÏÚאנחה ּבקֹול צעקה ּבקֹול .אלי אצעק מר ּבקֹול ואׁשּוע אזעק ּכן «ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

לפני ּתחּנתי מּפיל אני תחנּונים מיני ּבכל .לפני אתחּנן ּדמעה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבקֹול

כּסא לפני מבּקׁש אני ּבּקׁשֹות מיני ּבכל אבֹותי. ואלהי אלהי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹיי

ורחם חּוס עלי, וחמל חּוס ,אלי קֹורא אני קֹולֹות מיני ּבכל ,ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹכבֹוד

למענ חזק ּגֹואל הּצילני, ּומּציל ּפֹודה ּופדני, חּנני וחּנני, חּוס ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעלי,

ּכּלא, דעלמא מרא ואנחתי, צעקתי ׁשֹומע אביֹונים אנקת ׁשֹומע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּפדני,

היֹוד ׁשחת, אל ּברדּתי ּבדמי ּבצע "מה ּכי נפׁשי, לּׁשחת ּתּתן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָאל

מּׂשֹונאי אּנצלה אטּבעה ואל מּטיט הּצילני .אמּת היּגיד ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעפר

על ׂשיחתי לפרׁש ׁשאּוכל ּבעֹולם לׁשֹון ׁשּום אין ּכי מים". ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּומּמעמּקי

מעמד. ואין מצּולה ּביון מּמטּבע יֹותר וׂשגבּו ּגדלּו נפׁשי צרֹות ּכי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָֻידֹו.

ּדוד המׁשֹוררים ּדּברּו ּכאּלּו לׁשֹונֹות ּכל ואם מים. ּבעמקי מּיֹורד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָיֹותר

ּפגם ׁשהּוא אחד קל ּפגם על עצמם, על אמּתּיים צּדיקים ּוׁשאר ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמל

אנכי ּכלל, ּבדעּתנּו נתּפס ּכזה ּפגם ׁשאין הּדק, מן ּדק ׁשּבּקּלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקל

זֹוכה הייתי והלואי אדּבר. ּומה אֹומר מה אנכי אּבתריהּו. אענה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמה

ׁשּיצאּו ּכמֹו ּבאמת, נׁשּבר ּבלב הּקדֹוׁשים ּדּבּורים לדּבר ּפנים ּכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל

ּכלל. ּפגמּו לא ׁשּבאמת אףֿעלּֿפי לאמּתֹו, ּבאמת מּפיהם ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדבריהם

ׁשּום לי אין ּכן על ,וער ׁשעּור ּבלי מאד הרּבה ּבאמת ּפגמּתי ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואנכי

עֹולם יסֹודי צּדיקי אמת, צּדיקי זכּות על אם ּכי ּומׁשען ּומבטח ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּתקוה

מסּפקת ּוזכּותם קדּׁשתם עצם אׁשר נׁשען, יׂשראל ּבית ּכל עליהם ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאׁשר
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לבד הּגדֹול ּכחם ועל .אלי אֹותי אפּלּו ּולקרב ּולהגּביּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלהרים

הּגדֹול ּבּגלּות אפּלּו ,נסמ אני וחזקם ּתקּפם ועל הּזה.נׁשענּתי, והּמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשם. ׁשאני מּמקֹום אלי ולצעק אלי לקרא יתדֹותי ּתמכּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹועליהם

,קדּׁשת למעֹון עיני ּולהרים ,אלי ּכּפי את לׁשטח לפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּובאתי

מּטיט אֹותי ותעלה עלי ּותרחם ׁשּתחס .חסדי להמֹון ּוליחל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולהסּתּכל

ידי על לתֹוכם ׁשּירדּתי והענינים הּמקֹומֹות מּכל ים, מּמצּולֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּיון,

ּתעלה ּותהֹום וחׁש ובהּו מּתהּו המגּנֹות. ּומחׁשבֹותי הרעים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻמעׂשי

אחרנין וסטרין קלּפֹות מיני ּומּכל ּתטהרני, טמאֹות מיני ּומּכל ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֻנפׁשי,

ּובכל ּתקּדׁשני. קדּׁשֹות מיני ּובכל הרּבים. ּברחמי ותּצילני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻּתפּדני

ותעזרני תמיד, עּמי ותהיה ותּצילני. ּתֹוׁשיעני והּצלֹות יׁשּועֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמיני

ּבאמת. אלי וחזק אּמיץ ּבקׁשר עצמי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאקּׁשר

¯M˜‡Â,ונׁשמתי ורּוחי ונפׁשי גידי ּוׁשס"ה אברי רמ"ח ּכל יחד «¬«≈ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ

ּודבּוקים ואחּוזים יחד מקּׁשרים כּלם ׁשּיהיּו וחזק אּמיץ ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻּבקׁשר

ׁשאזּכה ּבאפן ּבאמת, ּוליראת לעבֹודת אחת קדֹוׁשה ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמחׁשבה

ועֹונֹות חטאים מיני מּכל להּנצל ׁשאזּכה ּבאמת. מרע סּור ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלהיֹות

בלּבּולים מיני ּומּכל רעֹות ּומחׁשבֹות הרהּורים מיני ּומּכל ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָָָּופׁשעים.

ׁשּבעֹולם. ּפגמים מיני ּומּכל וׁשלֹום, חס הּברית ּפגם מיני ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומּכל

וׁשעויתי ׁשחטאתי ּופׁשעי ועֹונֹותי חטאי ּכל על לי ותסלח ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹותמחל

ׁשּפגמּתי הּפגמים ּכל ּותתּקן הּזה. הּיֹום עד מּנעּורי לפני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוׁשּפׁשעּתי

ּכרצֹונ ּבאמת וטהֹור קדֹוׁש להיֹות ּותזּכני תעזרני ּומעּתה הּנה. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד

גדֹולה ּבקדּׁשה לפריׁשּות ואזּכה לי, ּבּמּתר עצמי לקּדׁש ּותזּכני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהּטֹוב.

הּברית לקדּׁשת מהרה קל חיׁש ׁשאזּכה עד הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבאמת

ואזּכה תמיד, וחדוה ׂשמחה קדּׁשת מּמעֹון עלי ותׁשּפיע ְְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבאמת.

ואזּכה ּבאלהי". נפׁשי ּתגל ּביי אׂשיׂש "ׂשֹוׂש ּתמיד. ּבׂשמחה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהיֹות

ולׂשמ לפניםלגיל ּותזּכני .ּפני ּבאֹור עלי ותאיר ּתמיד. ּביׁשּועת ח ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

מל ּפני לאֹור דקדּׁשה, ׂשמחה ׁשל לפנים נהירין. לאנּפין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻמאירֹות.

נפׁשי וׂשּמח מּמעֹונ ׂשמחה עלי ׁשלח עגּומים, נפׁשֹות מׂשּמח ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָחּיים.
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אּׂשא. נפׁשי יי אלי ּכי עבּד נפׁש "ׂשּמח מאד. והעלּובה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהאמללה

נצח". ּבימינ נעימֹות ,ּפני את ׂשמחֹות ׂשֹובע חּיים, אֹורח ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹודיעני

חשון ׁשּנזּכהkÊÂ	eכח ּבעזרנּו והיה אמת", אלהים "יי הרחמן, אב אבינּו ¿«≈ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

והּצל הרּבים ּברחמי עלי חּוסה ואמּונה. לאמת העצּומים ְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּברחמי

בלּבי יעלה ׁשּלא אמּונה, ּפגם מיני ּומּכל כפירֹות מיני מּכל ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאֹותי

ועל ,יתּבר עלי ׁשּבּלב עקמימּיּות וׁשּום קׁשיא וׁשּום הרהּור ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּום

ּכל ועל האמּתּיים, הּדֹור ּכׁשרי ועל האמּתּיים, צּדיקי ועל ,ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהנהגֹותי

רק ׁשּבקדּׁשה. הּדברים ּכל ועל והּטהֹורים, הּקדֹוׁשים תֹורת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻספרי

ּובכללּיּות הּקדֹוׁשה ּובתֹורת האמּתּיים, ּובצּדיקי ּב להאמין ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָאזּכה

ּונטּיה ּבלּבּול ׁשּום ּבלי ּבאמת ׁשלמה ּבאמּונה הּקדֹוׁש, יׂשראל ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעּמ

לעבד ואזּכה ּכלל. עליהם הרהּור ׁשּום ּדעּתי על יעלה ולא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכלל.

הּׂשגת לי ׁשּיתּגּלה ׁשאזּכה עד ׁשלמה, ּובאמּונה ּבאמת ּתמיד ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאֹות

יי, ּפני ּבאֹור לחזֹות ואזּכה .יתּבר רֹוממּות וידיעת ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹאלהּות

ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים ּבהיכלֹו". ּולבּקר יי ּבנעם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ"לחזֹות

ּגדּלת ּולהּׂשיג אלהּות לחזֹות ׁשאזּכה אלֹוּה", אחזה ְְְְְְֱֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ"ּומּבׂשרי

ּובאמּונה ּבאמת הּבא ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם אֹות ּולהּכיר ,ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיתּבר

הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְְִֵַָׁשלמה

ÔÎ·eוח הרּבים ּברחמי ּתאותּתעזרנּו לׁשּבר ּותזּכנּו העצּומים, סדי ¿≈ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

הׁשּתֹוקקּות וׁשּום חמּדה וׁשּום ּתאוה ׁשּום לי יהיה ׁשּלא מאּתנּו. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹממֹון

הּׂשנאה. ּבתכלית הּממֹון את לׂשנא ּבצע ׂשֹונא להיֹות ונזּכה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלממֹון.

ׁשּנזּכה ּומּתן, ּומּׂשא עסק ּבאיזה לעסק מכרחים ׁשאנּו ּבעת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻותעזרנּו

נחליף ולא תמיד, ּדברינּו ּונקּים ׁשלמה. ּבאמּונה ּומּתן הּמּׂשא ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

לא ּדעלמא הֹון וכל רב. הֹון ּבׁשביל אפּלּו לעֹולם ּדּבּורנּו נׁשּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹולא

אֹו לׁשּנֹות והאמּונה, האמת מן וׁשלֹום חס לבבנּו להּטֹות ְְְְְֱֱִֵֶַַַַָָָָָיּוכל

ּבׁשעת מּפינּו הּיֹוצא ּוככל וׁשלֹום. חס מּדברינּו דּבּור איזה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהחליף

ותּצילני ּבעֹולם. ׁשּנּוי ׁשּום ּבלי ּתמיד ּונקּים נעׂשה ּכן ּומּתן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמּׂשא

לרּדף ּדעּתי את אטריד ולא להֹון נבהל אהיה ׁשּלא הרּבים ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּברחמי
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חס עצּומֹות ּובטרחֹות ּגדֹולֹות ּביגיעֹות וׁשלֹום חס הּפרנסה ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָאחר

ּובּטחֹון אמּונה ּבלּבי ותקּבע ותּטע ,ּברחמי עלי תׁשּפיע רק ְְְְְְְֱֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָוׁשלֹום.

לא ּכי ּבאמת, ואאמין ואדע לבד, ּביי ּבֹוטח ואהיה ּבאמת. ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשלם

יכלת ואין איׁש. יגּבֹור ּבכחֹו לא ּכי הרים. ּומּמדּבר ּומּמערב ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹמּמֹוצא

לבד. מאּת הּכל רק ּכלל, ועׁשירּות חיל לעׂשֹות ידי ועצם ּבכחי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹּכלל

ּובאמּונה ּבאמת ואאמין ּבּכל". מֹוׁשל ואּתה מּלפני והּכבֹוד ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ"והעׁשר

ׁשּום ּבלי קּלה, ּבסּבה ּבׁשלמּות ּפרנסתי לי להזמין יכל ׁשאּתה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשלמה

טרּדת ּבׁשביל מחׁשבּתי את אבלּבל ולא ּכלל. וטרדֹות וטרחֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָֹיגיעֹות

ּב והּבּטחֹון האמּונה ּבמּדת חזק להיֹות אזּכה רק ּכלל, ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפרנסה

ּתמיד. ְִִַָָיתּבר

B	Ba¯ּומּל ּבעזרי, והיה וחּנני, חּוס עֹולם מּתאותׁשל והּצילני טני ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכיֿאם לבד, אחת זרה עבֹודה ולא מּמׁש. זרה עבֹודה ׁשהיא ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹממֹון

עלֿידי לנּו ּגּלית ּכאׁשר אּמֹות. הּׁשבעין ּכל ׁשל זרֹות עבֹודֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשבעים

ּכאּלּו וׁשלֹום, חס ממֹון לתאות ׁשּנֹופל מי ׁשּכל האמּתּיים, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחכמי

ּומבּדל מפרׁש והּוא אּמֹות, הּׁשבעין ּכל ׁשל זרֹות העבֹודֹות ּכל ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻֻֻעֹובד

ונתקּׁשר נהירין. מאנּפין חּיים, מל ּפני מאֹור הּקדֹוׁשה ואמּונה ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמאמת

ׁשחֹורה. ּומרה ּבעצבּות וׁשלֹום, חס דמֹותא ּבסטרא חׁשּוכין ְְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָּבפנים

לֹו ואין ּומכאֹובים. ּכעס ימיו וכל ּתמיד, ויגֹונֹות ּדאגֹות מלא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָוהּוא

הּבא. ּבעֹולם ולא הּזה ּבעֹולם לא חּיּות ְֶַַַָָָָָֹֹׁשּום

ÒeÁּומּלט והּצל יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ועל זרעי ועל עלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוחמל

ּבעֹולם מאד עכׁשו נתּפּׁשטה אׁשר ממֹון. ׁשל הּזאת רעה מּתאוה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאֹותנּו

ותּצילני עֹולם, מלח ּברית אמת, צּדיקי ּבזכּות עלינּו ותגן ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבעֹונֹותינּו.

ודעת ּובינה חכמה עלינּו ותמׁשי ממֹון. ׁשל זאת מּתאוה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבזכּותם

עלינּו וחמל חּוס חּיינּו. ימי את וׁשלֹום חס הּממֹון יבּלה ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמאּת

אׁשר עּז ׁשכינת ּולמען למענ ועׂשה ּברחמים. צעקתנּו קֹול ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻּוׁשמע

הּברית לׁשמירת ׁשּזכּו אמּתּיים הּצּדיקים ּולמען ּבעֹונֹותינּו, בּגֹוים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָנדדה

הּׁשכינה צעקת קֹול ּוׁשמע בתכלית. ממֹון ּתאות ולׁשבירת ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָּבאמת
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ק"ם צֹועקת אׁשר יׂשראל ÌÈÚa¯‡Â]ּוכנסת ‰‡Ó]קּלני מראׁשי קּלני קלין, ְְֲִֵֶֶֶֶֶָ≈»¿«¿»ƒִִִִֵַַַַָֹ

חס ממֹון ּתאות ׁשל זאת זרה לעבֹודה הּנֹופלים אּלּו על ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמּזרֹועי,

זרֹות. העבֹודֹות ּכל ּתחּובים ׁשם אׁשר ְְֲֲִֶָָָָָוׁשלֹום.

ÚÓBL,ּברחמים קֹולנּו ׁשמע צעקה, ׁשֹומע אנחה ׁשֹומע ּתפּלה ≈«ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ותּצילנּו ׁשּתעזרנּו אלי וצֹועקים מתאּנחים אנּו אׁשר עמקים, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמעמקי

ב ׁשמעה "יי ממֹון. מּתאות הרּבים ּברחמיאזני ּתהיינה קֹולי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

לעמד ואּמיץ חזק להיֹות אֹותי ותקים ׁשּתעלה ּתחנּוני", לקֹול ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻקּׁשבֹות

עד ׁשלמה, ּובאמּונה ּבאמת ּב להאמין והּבּטחֹון האמּונה מעמד ְְְְֱֱֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל

ּבפרנסתי ּכלל ּדעּתי את אטריד ולא לגמרי. ממֹון ּתאות לׁשּבר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשאזּכה

,עלי ּבטחֹוני אׂשים רק ּכלל. עסק ׁשּום ועל סּבה ׁשּום על אסמ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולא

עלי, תרחם ואּתה לבד. יתּבר ּבהׁשם ּבבּטחֹון ואתחּזק ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹואסמ

וׁשרׁש מּמקֹור ּוברכה טֹובה ׁשפע הּגדֹול ּבטּוב עלי ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹותׁשּפיע

קּלה ּבסּבה לּה ׁשאצטר קדם ּפרנסתי לי ותזמין ׁשּבקדּׁשה. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻההׁשּפעֹות

להיֹות ּדקדּׁשה עׁשירּות לׁשפע ואזּכה ּכלל, ועצבּות יגיעה ׁשּום ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֻּבלי

לידי ולא ודם ּבׂשר מּתנת לידי לא ּתצריכני ואל תמיד. ּבחלקי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹׂשמח

ולא לעֹולם, ּכלל חֹוב ּבעל אהיה ׁשּלא ּברחמי ותּצילני ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהלואתם.

וׁשלֹום, חס מֹותרֹות אחר ארּדף ולא ּכלל. מאחרים ללוֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאצטר

ּתרחם רק ּגדֹול. ּומּתן מּׂשא להנהיג ּבׁשביל וׁשלֹום חס מאחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָללֹות

ׁשּום ּבלי קּלה ּבסּבה ּפרנסתי לי ותזמין ּברחמי עלי ותׁשּפיע ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָעלי

ידי. מעׂשי ּבכל והרוחה והצלחה ּברכה ותׁשלח ּכלל. מאחרים ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָהלואה

ּבאמת יי ועבֹודת ּבּתֹורה לעסק רק ּבעסק, ממעט להיֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּותזּכני

ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ וכל זרעי וזרע וזרעי אני חּיי, ימי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּכל

ָעֹולם.

חשון הראּויpÁÂ	eכט ּבׁשלמּות מזּוזה מצות לקּים וזּכנּו הרּבים. ּברחמי ¿»≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מצֹות ותרי"ג וכּונֹותיה ודקּדּוקיה ּפרטיה ּכל עם הּטֹוב. ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּכרצֹונ

ותׁשמר ותעזרנּו ּגדֹולה. ּובׂשמחה טֹוב ּובלב ּבּה ּבעדנּוהּתלּוים ותגן נּו ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

ּתאות לגמרי לׁשּבר זה ידי על ׁשּנזּכה הּקדֹוׁשה מזּוזה מצות ידי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעל
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ּולׁשּום ממֹון לׁשּום ותאוה חמּדה ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא הּממֹון, ְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוחמּדת

ׁשּום ּדעּתנּו על יעלה ׁשּלא ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל הּזה. העֹולם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחפץ

ּבית נתאּוה ולא נחמֹוד ולא חברנּו. וחפצי לממֹון וׁשלֹום חס ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹחמּדה

לעׂשֹות ונזּכה לרענּו. אׁשר וכל וחמֹורֹו ׁשֹורֹו ואמתֹו עבּדֹו ׂשדהּו ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹרענּו.

עד בלּבנּו ׁשהיה והחמדֹות הּמחׁשבֹות ּכל על ּבאמת ׁשלמה ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּתׁשּובה

ׁשּפגמנּו הּפגמים ּכל ּבאמת לתּקן ונזּכה חברנּו. וחפצי לממֹון ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעּתה

ּולבּטל לׁשּבר נזּכה ּומעּתה תחמד. לא ׁשל הּזה הּגדֹול העֹון ידי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹעל

יעלּו ולא וחפצים ממֹון ׁשל והּתאוֹות והחמדֹות הּמחׁשבֹות אּלּו ְְְֲֲֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּכל

ּבׁשלמּות. ואמּונה לאמת ונזּכה ּכלל. ּבלּבנּו ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶָָעֹוד

EÈÓÁ¯·eהּקדֹוׁשה מזּוזה מצות ּבקדּׁשת אֹותנּו ּתקּדׁש הרּבים ¿«¬∆ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֻ

מעּתה ּולׁשלֹום לחּיים ּובֹואנּו צאתנּו ּתׁשמר ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוהּנֹוראה,

הּברית לקדּׁשת ׁשּנזּכה וטהרה קדּׁשה עלינּו ותמׁשי עֹולם. ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻועד

ּולׂשׂשֹון וארּוּכים טֹובים לחּיים ונזּכה ּבאמת. ממֹון ּתאות ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָולׁשבירת

ּותבר .ּברחמי אֹותנּו זּכית אׁשר הּקדֹוׁשה הּמזּוזה עלֿידי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוׂשמחה

ּדקדּׁשה ממֹוננּו ואת נפׁשנּו ואת אֹותנּו ותׁשמר ידינּו, מעׂשי ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאת

ותׁשמר עת. ּבכל ּברחמי לנּו מׁשּפיע אּתה אׁשר חפצינּו ּכל ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹואת

ּומּכל ואבדֹות מּגנבֹות ותּצילנּו ׁשּבעֹולם, הּזק מיני מּכל אֹותם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָותּציל

ּבעזרתנּו, וקּומה אּתה. ּומּצילנּו ׁשֹומרנּו אל ּכי ׁשּבעֹולם, הפסד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמיני

ּותבּטל ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ּומחלקת ׂשֹונאים מיני מּכל אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוהּצל

ּבין ׁשלֹום ותׂשים העֹולם. מן מחלקת מיני ּכל את הרּבים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּברחמי

ּכל ואת אֹותנּו ותּציל ּבעֹולם. האמת ּותגּלה לעֹולם. יׂשראל ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעּמ

יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת יהיהחברתנּו ׁשּלא ּבאמת, לעבּד החפצים ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

חס אֹותנּו להּפיל האמת נקּדת אל ּומתנּגדים חֹולקים לׁשּום ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּכח

.וׁשלֹום ְָ

B	Ba¯וכּמה ּכּמה ידעּת אּתה יצּורים סתרי ּכל יֹודע ּכּלא דעלמא ƒְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹ

אֹותם ידעּת לבד אּתה עת, ּבכל עלינּו עֹומדים ואֹויבים ׂשֹונאים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמיני

וׁשלֹום חס אֹותנּו ּולהּפיל לגרׁש חפצים והם מחׁשבֹותם. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואת
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עלֿידי חליׁשּותנּו גדל ּולפי ידעּת. לבד אּתה ּכאׁשר ּבאמת, ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמעבֹודת

ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ּכנגּדם לעמד ּכח ׁשּום לנּו אין הרּבים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹעֹונֹותינּו

ּבעׁשר. ּגדֹולים ּבּתֹורה ּגדֹולים מאד. רּבים עלינּו, קמים רּבים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּכי

ּכח חלּוׁשי יּוכלּו ואי מאּתנּו, יֹותר הרּבה טֹובים ּבמעׂשים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹּגדֹולים

הּפילּו ּכבר ּכי מהם, להּנצל עזר נבּקׁש ּומאין ּבפניהם. לעמד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכמֹונּו

מה ועּתה הּכל. נגלה לפני ּכאׁשר מחלקּתם, ידי על הרּבה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻאֹותנּו

וראּוי ּכדאי ׁשאיני ּבנפׁשי יֹודע אני ּבאמת ּכי ׁשּבּׁשמים, אבי ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאעׂשה

הם זה ּומחמת מאד הרּבה נגּד ּפגמּתי ּכי ּבאמת, אלי ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלהתקרב

תעלּומת נגלה לפני אבל וׁשלֹום. חס ּולקטרג להלׁשין עלי ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתעֹוררים

ואם ּבאמת. אלי לׁשּוב ּומתּגעּגע חפץ אני אףֿעלּֿפיֿכן ּכי ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלּבי,

חטאתי מה אבל לסלח. הּמרּבה חּנּון אּתה ,ּבכבֹוד ּפגמּתי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאמנם

חֹולקים הם ּומּדּוע בי, נׁשּו ולא נׁשיתי לא ּבכבֹודם. ּפגמּתי ּומה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹנגּדם,

ואל רדפּו, הּכית אׁשר אּתה "ּכי ּכמֹונּו. לבב נכאי ּכח חלּוׁשי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעל

יסּפרּו". חללי ְְֲֵֶַַָמכאֹוב

B	Ba¯על ּולרחם הּנרּדפים, את לבּקׁש אלהינּו, ּדרּכ עֹולם. ׁשל ƒְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מעי יהמּו עלינּו. ורחם חּוס עלינּו, וחמל חּוס והעיפים. ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהחלּוׁשים

ּבעדנּו. יקּום מי ואין אב ואין יתֹומים נׁשארנּו ּכי עלינּו. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחנינֹותי

וכח זכּות ועל ׁשּבּׁשמים, אבינּו על אם ּכי להּׁשען מי על לנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹואין

ּבתכלית הּׁשלמּות ּבתכלית הּברית לׁשלמּות ׁשּזכּו אמת, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּצּדיקי

ולא עׂשה ּולמענם ּולמענ הּטֹוב. ּכרצֹונ הּקדּׁשה ּבתכלית ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַָָָֹֻהּמעלה

יּלחמּו והם ּבעדנּו, טֹוב ׁשּימליצּו אמת הּצּדיקי את ּותעֹורר ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלנּו,

מּפניהם ּותגרׁש אלינּו. הּקדֹוׁשים ּפניהם קדּׁשת אֹור וימׁשיכּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻלפנינּו,

עד ותׁשּפילם ותכניעם האמת. אל ּומתנּגדים ׂשֹונאים מיני ּכל ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּפנינּו

מקֹום ּבכל האמת להם ּותגּלה האמת, אל ׁשּיׁשּובּו ּבלּביהם ותּתן ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעפר

הּצּדיקים קדּׁשת ּוגדּלת מּמעלת לידע ּכן ּגם ׁשּיזּכּו ּבאפן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֻֻׁשהם,

רגליהם ּבעפר ּולהתאּבק לדרכיהם, ּולהתקרב ּולהתּדּבק ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהאמּתּיים,

ׁשהּניחּו הּקדֹוׁשים ּבספריהם ולעסק ּדבריהם, את ּבּצמא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולׁשּתֹות
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אלי לׁשּוב ּכּלנּו נזּכה למען האמּתּיים הּצּדיקים ּכל ּברכה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאחריהם

והֹוׁשיענּו, עלינּו ורחם וחּננּו חּוס הּטֹוב. ּכרצֹונ ׁשלם, ּובלב ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבאמת

ויגֹון. ורעב וחרב ּדבר אֹויב מעלינּו והסר ּברחמים. מׁשאלֹותינּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּומּלא

ּומאחרינּו. מּלפנינּו ׂשטן ְְֲִֵֵֵֵַָָָָוהסר

e	¯ÊÚÂיהיה ולא ּומצוה. מצוה ּכל עׂשּית ּבׁשביל ממֹון לפּזר ׁשּנזּכה ¿»¿≈ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הרּבה ממֹון להֹוציא ונזּכה מצוה. ׁשּום נגד אצלנּו חׁשּוב ממֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּום

הּטֹוב רצֹונ ׁשהּוא ודבר ּדבר ּכל ּובׁשביל ּומצוה מצוה ּכל ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָּבׁשביל

ודבר מצוה ׁשּום ּבׁשביל הּממֹון הפסד ּכלל ּבלּבנּו נרּגיׁש ולא ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאמת

ממֹון עליהם ּונפּזר יקרים ּבדמים אֹותם ונקנה ׁשּבעֹולם. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּבקדּׁשה

ּת ּורצֹונ מצֹותי לקּים ונזּכה ּגדֹולה וחדוה ּבׂשמחה ּבגּוףהרּבה מיד ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לאנּפין ּדקדּׁשה ּולפנים ׁשלמה ואמּונה לאמת ונזּכה ּוממֹון. ְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻונפׁש

ּדֹור "זה ׁשּכתּוב: מקרא ּובזרענּו ּבנּו ויקּים ׂשמחה, ׁשל לפנים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻנהירין

ּבׁשלמּות הּבּטחֹון למּדת ונזּכה סלה". יעקב פני מבּקׁשי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹורׁשיו

ּביּה ּכי עד עדי ּביי "ּבטחּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּטֹוב ּכרצֹונ ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבאמת

עֹולמים". צּור ְִָָיי

חשון ּׁשּבקׁשנּו¯ÌÁל מה לכל להּגיע ׁשּנזּכה ועזרנּו הרּבים. ּברחמי עלינּו «≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּברית לקדּׁשת יׂשראל ּבית עּמ וכל וזרעי אני ׁשּנזּכה ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּלפני

מיני כל מּמּנּו ּולבּטל ּולהרחיק לגמרי. ממֹון ּתאות ּולׁשּבר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבאמת.

להיֹות כּלנּו ּותזּכנּו ואנחה. יגֹון מּמּנּו ותסיר ׁשחֹורה. ּומרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻעצבּות

מקרא ויקּים העֹולם. מן מחלקת מיני ּכל ּותבּטל תמיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּבׂשמחה

ונזּכה ."ּב אבטח ואני ימיהם יחצּו לא ּומרמה דמים "אנׁשי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכתּוב:

ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבאמת, הּברית ׁשֹומרי אמּתּיים צּדיקים ּבכלל להיֹות ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻכּלנּו

ידי מעׂשי מּטעי נצר ארץ יירׁשּו לעֹולם צּדיקים ּכּלם ועּמ"ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ׁשפע יׂשראל ּבית עּמ ּכל ועל זרענּו ועל עלינּו ותמׁשי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהתּפאר".

וחדוה ּדיצה רּנה ּגילה וׂשמחה, וׂשׂשֹון וׁשלֹום וחּיים ּוברכה ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָטֹובה

ביי ׂשמחּו ׂשמחה. לב ּוליׁשרי לּצּדיק זרּוע "אֹור עֹולם. ועד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמעּתה

ועד. סלה נצח אמן לב". יׁשרי ּכל והרנינּו צּדיקים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוגילּו
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e	È¯L‡.ּגֹורלנּו ּנעים ּומה חלקנּו ּטֹוב ירּוׁשתנּו.מה ּיפה ּומה «¿≈ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּתֹורת לקּבל היקרים וחסדי הרּבים ּברחמי ׁשּזכינּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאׁשרינּו

ּובכן רב". ּומּפז מּזהב "הּנחמדים היקרֹות מצֹותי ּולקּים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשה.

הרּבים ּברחמי ׁשּתחּננּו אבֹותי. ואלהי אלהי יי ּפני לׁשחר ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבאתי

ועצּומה גדֹולה ּבׂשמחה הּמצֹות ּכל ׁשּנעׂשה ּותזּכנּו הּגדֹולים, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּובחסדי

עת ּבכל אלהינּו. יי ּב ולגיל ולׂשּוׂש לׂשמח ראּוי ּכאׁשר ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹמאד.

היא ּומצוה מצוה ּכל אׁשר מצוה, איזה ולעׂשֹות לקּים זֹוכים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאנּו

ידי על אלהינּו יי ּב ּולהּכלל ּב להתדּבק זֹוכים ואנּו ,ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאחדּות

זּכיתני אׁשר עּמי עׂשית אׁשר טּוב רב מה ּומצוה. מצוה ּכל ְְְֲֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָעׂשּית

מאׁשּפֹות ּדל, מעפר מקים ואּתה גֹוי. עׂשני ולא יׂשראל מּזרע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלהיֹות

מצֹות לעׂשֹות עת ּובכל יֹום ּבכל אֹותי מזּכה ואּתה ּכמֹוני. אביֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתרים

גדֹולה ׂשמחה עלינּו ׁשּימׁש הרּבים ברחמי עזרנּו והחביבֹות. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהיקרֹות

זֹוכים ׁשאנּו ּבעת ּבאמת מאד לׂשמח ׁשּנזּכה ּבמעֹונֹו, ׁשהּׂשמחה ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּמי

ויֹום יֹום ּבכל רּבֹות מצוֹות לעׂשֹות תמיד ׁשּנזּכה עד מצוה, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות

מאד. ועצּומה רּבה וחדוה ּגדֹולה ְְְְְְֲִֶַַָָָָָֹּבׂשמחה

Ô‚˙Âותּצילני ותׁשמרני העצּומים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי עלינּו ¿»≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּום ללּבי יּגיע ולא יבא ולא יעלה ׁשּלא ׁשחֹורה, ּומרה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹמעצבּות

הרּבים, ּברחמי ואנחה יגֹון מּמּני והסר ּכלל. ׁשחֹורה ּומרה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעצבּות

ויֹום. יֹום ּבכל לפני ׂשיחתי לפרׁש ּותזּכני ותֹוׁשיעני ּבעזרי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָותהיה

על יֹום ּבכל להתוּדֹות ואזּכה ,לפני אׂשיחה לבבי עם אׁשר ּכל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָואת

ולׁשּוב .לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ּופׁשעי ועֹונֹותי חּטאתי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּכל

ּולהתחּנן ּולבּקׁש ׁשלמה. ּבתׁשּובה ונפׁש לב ּבכל ּבאמת ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעליהם

ּכרצֹונ ּבאמת ונדּכה נׁשּבר ּבלב וכּפרה ּוסליחה מחילה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָמּלפני

ולא עֹוד, אחטא ׁשּלא ּבאמת ּונכֹונה חזקה קּבלה עלי ּולקּבל ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּטֹוב,

חסדי ּתעֹורר ואּתה אֹוסיף". לא ּפעלּתי און "אם לאּולּתי. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאׁשּוב
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ותמח רחמים. עלי ּופׁשעי.ותּמלא ועֹונֹותי חטאי ּכל על לי ותסלח ל ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹ

אחר לבֹוא ותעזרני מּמּני. ׁשחֹורה והּמרה והּדאגֹות העצבּות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָותסיר

ּבׂשמחה להיֹות ׁשאזּכה ּבאפן ּבאמת, ועצּומה גדֹולה לׂשמחה ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכ

ּכל עׂשּית ּובׁשעת והּתפּלה. הּתֹורה עסק ּבׁשעת ּובפרט תמיד, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָגדֹולה

מּׁשּום ּודאגה עצבּות ׁשּום לּבי על יעלה ׁשּלא אזּכה ּומצוה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמצוה

מעסקי ועצבּות ּדאגה ׁשּום לּבי על יעלה ׁשּלא ׁשּכן מּכל ועֹון, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחטא

אז ואׁשּכח מּדעּתי אז אסּלק רק וׁשלֹום. חס הּזה עֹולם ועניני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּפרנסה

ּבתֹורת לעסק זֹוכה ׁשאני הּׁשעה אֹותּה עד עלי ּׁשעבר מה ּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלגמרי

עׂשּית ּבׁשעת ׁשלמה ׂשמחה עלי להמׁשי ואזּכה מצוה. איזה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָולעׂשֹות

ׁשאזּכה עד ּבאלהי". נפׁשי ּתגל ּביי, אׂשיׂש "ׂשֹוׂש מצוה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

ׁשלמה ּבׂשמחה ,רצֹונ ׁשהּוא ּדבר וכל ּומצוה מצוה ּכל ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָלעׂשֹות

הּמצֹות עׂשּית עלֿידי ׁשאזּכה עד הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת רּבה ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָוחדוה

על הּקלּפֹות ּבין ׁשּנפלּו הּקדּׁשה ניצֹוצֹות ּכל ּולהעלֹות לברר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבׂשמחה.

זה ּבגלּגּול ּבין לפני ׁשחטאתי המרּבים ּופׁשעי עֹונֹותי עלֿידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻידי,

עׂשר אחד ּבסֹוד הּמצוה ׂשמחת ידי על ּכּלם לברר אחר, ּבגלּגּול ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻּבין

ׁשּיתּבּטלּו עד הּקלּפֹות מן החּיּות ּכל להֹוציא ונזּכה הּקטרת. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹסּממני

הּקדּׁשה ניצֹוצֹות ּכל להעלֹות ונזּכה ּוכאפס. כאין ויהיּו לגמרי, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻכּלם

ותהיה עלינּו, ּותרחם הּׁשכינה. קֹומת ידם על להׁשלים ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלׁשרׁשם,

הּמצֹות עׂשּית ידי על מהּגלּות הּׁשכינה להעלֹות ׁשּנזּכה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָבעזרנּו,

את כּלם ויקּבלּו עֹולם. ּבאי ּכל על מלכּות ויתּגּלה גדֹולה. ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבׂשמחה

ו לעֹולם מהרה עליהם ותמל ,מלכּות עד.עֹול ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

כסלו וטהרה.ÔÎ·eא קדּׁשה עלינּו ותמׁשי מלּכנּו, אבינּו עלינּו, ּתרחם ¿≈ְְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻ

ׁשּתתעֹורר לעׂשֹות זֹוכין ׁשאנּו ּומצוה מצוה ּבכל ּוגבּורה ּכח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹותּתן

לעבֹודת ּכּלם את ּותעֹורר ּכּלם. העֹולמֹות ּבכל ותל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻהּמצוה

לעבֹודת ּבהם אׁשר וכל ּכּלם העֹולמֹות ּכל ׁשּיתעֹוררּו עד ,ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּוליראת

אׁשר הארז מן עפר, מים רּוח אׁש מדּבר, חי צֹומח ּדֹומם ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבאמת,

ראמים, קרני עד ׁשּבּים קטן מּׁשלׁשּול ּבּקיר, אׁשר האזֹוב עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּלבנֹון
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ּוקטּנים, ּגדֹולים ארץ", ׁשֹופטי וכל ׂשרים לאּמים וכל ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ"מלכי

אׁשר וכל הּיּמים עליה אׁשר וכל "הארץ ּונערים, זקנים ּובנֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבנים

והיצירה העׂשּיה עֹולם צבאם, וכל הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָּבהם"

זיקים מלאכים ּגלּגּלים ׁשפלים ּבהם, אׁשר וכל והאצילּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָוהּבריאה

ׁשל הּמרּכז נקּדת ּתכלית מן הּקדׁש, וחּיֹות ואֹופּנים ׂשרפים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻחׁשמּלים

האצילּות. ּתחּלת ׁשהּוא הּבריאה נקּדת ראׁשית עד העׂשּיה, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻעֹולם

ּכּלם ותקיץ ּותעֹורר עת, ּבכל לעׂשֹות זֹוכין ׁשאנּו הּמצוה ּתל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻּבכּלם

ּבאמת. אלי ּבהם אׁשר וכל העֹולמֹות כל ויׁשּובּו ּבאמת. ְְְֱֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָלעבֹודת

ׁשּכתּוב: מקרא ּותקּים ּכּלם. העֹולמֹות ּבכל ּברכה יתעֹורר זה ידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻועל

הרּבים. ּברחמי ותׁשּפיע רצֹון". חי לכל ּומׂשּביע ידי את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ"ּפֹותח

תסעדני, וימינ ּכּלם. העֹולמֹות ּבכל ּוברכה טֹובה ׁשפע ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻותמׁשי

להמׁשי ּורצֹוני ודעּתי לּבי את ׁשאכּון ּבלּבי ותּתן הּׁשמים מן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּותסּיעני

ּדעה מאּת ּותחּנני קדּׁשת עלי ׁשּתׁשּפיע ,מאּת ׂשכל ּברּכת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעלי

ּובלּבּולים ׁשטּותים מיני ּכל מּמּני ּולבּטל לגרׁש ּותזּכני והׂשּכל, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבינה

לׂשכל העצּומים וחסדי הרּבים ּברחמי אזּכה רק הּדעת. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוערּבּוב

הרּבים ּברחמי ותעזרני הּטֹוב. ּכרצֹונ ּדקדּׁשה, ׁשלם ודעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻהּקדֹוׁש

ואפּלּוׁש ּכלל. ׂשכלי על אסמ ׁשּלא ּבאמת, ׁשלמה לאמּונה אזּכה ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּדקדּׁשה נכֹון ודעת ׁשלם ׂשכל עלי ותׁשּפיע ,ּברחמי ׁשּתסּיעני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבעת

אמּונה להמׁשי תמיד אזּכה רק לבד, הּׂשכל על אסמ לא ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבאמת,

אזּכה וׂשכל, חכמה להֹוסיף ּׁשאזּכה מה וכל הּׂשכל. ּברּכת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלתֹו

ׁשלמה ּבאמּונה ּב להאמין יהיה ׂשכלי ּתבּונת ועּקר אמּונה. ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָלהֹוסיף

להאמין תמיד ואזּכה ביֹותר. חזקה ּבאמּונה ּפעם ּבכל להתחּזק ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואֹוסיף

ּבאמת ׁשלמה ּבאמּונה האמּתּיים ּובצּדיקי הּקדֹוׁשים ּובמצֹותי ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּב

ּובתמימּות. ְְִִִִּבפׁשיטּות

ÔÎ·eליּׁשב ּותזּכני ּגדֹולים. ּברחמים רּבים ּברחמים עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָ

עליֹונה וׁשפע וטהרה קדּׁשה עלי ותׁשּפיע היטב. ּדעּתי את ְְְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּולסּדר

והמיּׁשב המסּדר ּכח עלי להמׁשי זה ידי על אזּכה למען עליֹון, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹמּכתר
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ּובאמּונה ּבאמת היטב הּדעת ליּׁשּוב תמיד ואזּכה ּדקדּׁשה. הּמחין ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאת

בעזרתי קּומה רחמים, מלא הּטֹוב. ּכרצֹונ ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשלמה,

והרהּורים ּתאֹות אחר וׁשלֹום חס מחׁשבּתי תרּדף ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָֹֹֹוהֹוׁשיעני

ּובינתי חכמתי את לאחז אזּכה רק חיצֹונּיֹות, וחכמֹות זרֹות ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומחׁשבֹות

ּכלל, חיצֹונה מחׁשבה ׁשּום ּכלל לחׁשב הּמח את להניח לבלי ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹודעּתי

ׁשאזּכה ותעזרני תמיד. וטהרה ּבקדּׁשה וצח וז נקי מֹוחי ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻויהיה

מצֹותי עׂשּית ידי על לדרּגא ּומּדרּגא למעלה מּמעלה ּתמיד ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעלֹות

אֹות להּׂשיג תמיד מחׁשבּתי ׁשּתרּדף ׁשאזּכה עד ּבׂשמחה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹהּקדֹוׁשים

ׁשלמה. ּובאמּונה ּבאמת הּדעת ּוביּׁשּוב ּובטהרה ְְְְֱֱֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבקדּׁשה

‰NÚ˙Âנפל ׁשּתרּדףעּמי ּותזּכני ותֹוׁשיעני ּפלאֹות. ּפלאי אֹות, ¿«¬∆ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹ

רּוחין מּנפׁשין למעלה ׁשהּוא סֹוף האין האֹור להּׂשיג תמיד ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמחׁשבּתי

אֹותּה יי מאת ׁשאלּתי "אחת נפׁשי. ּבצחצחֹות ותׂשּביע ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָונׁשמתין.

ּולבּקר יי ּבנעם לחזֹות חּיי ימי ּכל יי ּבבית ׁשבּתי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹאבּקׁש

הּמחין את והמיּׁשב המסּדר ּכח קדּׁשת אֹור עלי ותמׁשי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹֻּבהיכלֹו".

חס הּגבּול מן חּוץ לצאת לבלי זה ידי על ואזּכה עליֹון. ּכתר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

"ּברצֹוא סֹוף האין אֹור להּׂשיג מחׁשבּתי ׁשּתרּדף אזּכה רק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוׁשלֹום.

עלֿידי ּומעּכב" "רדיפה ּבבחינת: מטי" ולא "מטי ּבבחינת: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹוׁשֹוב"

ׁשאזּכה עד ׁשלמה. ּובאמּונה ּבאמת הּמחין את והמיּׁשב המסּדר ְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּכח

נהֹורין אּנּון ּדלאו עּלאין היכלין "ּתׁשעה ּבתֹו ׂשכלי ויכלל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּיעלה

ולא מתּדּבקין ולא ּבהּו ּדקיימא מאן ולית נׁשמתין ולא רּוחין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹולא

נפׁשי הׁשּתֹוקקּות רדיפת עצם ידעּת לבד יי אּתה ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹמתיּדעין".

נֹוצרּתי. לכ אׁשר אּלּו, הּׂשגֹות להּׂשיג העליֹון ּבׁשרׁשם ונׁשמתי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָורּוחי

מה אלהים. ּפני ואראה אבֹוא מתי חי לאל לאלהים נפׁשי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ"צמאה

יי לחצרֹות נפׁשי ּכלתה וגם נכספה צבאֹות. יי מׁשּכנֹותי ְְְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּידידֹות

הסּתירּו וחּטאתי אּלה, הּטּו עֹונֹותי אבל חי". אל אל ירּננּו ּובׂשרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלּבי

והרהּורים רעֹות ּתאֹות אחר רֹודפת היתה מחׁשבּתי ּכי מּמּני. ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּפני

נתיבֹות ּובכל הּׂשכל חדרי ּבכל ׁשּפגמּתי עד חיצֹונּיֹות. ּומחׁשבֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָרעים
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הּתבּונה, ּגדרי ּופרצּתי החכמה, ּבית את ׁשהחרבּתי עד הּדעת, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּוׁשבילי

ּובּכח ודעת ּובינה בחכמה הרּבה ּופגמּתי הּדעת. היכלי את ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהרסּתי

ּפגמּתי ּבכּלם עליֹון, ּכתר ׁשהּוא הּׂשכל את והמיּׁשב והמסּדר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהמעּכב

וׁשעויתי ׁשחטאתי המרּבים. ּופׁשעי ועֹונֹותי חטאי ידי על מאד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהרּבה

אלהי. יי לפני ְְְְֱִֶֶַַָָָֹוׁשּפׁשעּתי

ÏÚׁשּתמחל והּסליחֹות. הרחמים אדֹון .לפני ּתחּנתי מּפיל הנני ּכן «ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

עּמי ותעׂשה המרּבים. ּופׁשעי ועֹונֹותי חטאי ּכל על לי ּותכּפר ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻותסלח

ותׁשּוב ים. מּמצּולֹות ותעלני ותֹוציאני הּנֹוראֹות, נפלאֹותי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹכגדל

מחׁשבֹות מיני מּכל מעּתה ותּצילני עלי ּותרחם ׂשכלי. את ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָּותתּקן

אחר הּמחׁשבה רדיפת מיני ּומּכל רעים הרהּורים מיני ּומּכל ְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָחיצֹונּיֹות

ּבקדּׁשת ּותקּדׁשני ּותטהרני וׁשלֹום. חס הּזה העֹולם ועסקי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּתאֹות

ּגמּור. ּבבּטּול מּמּני העצבּות ּותבּטל ואנחה יגֹון מּמּני ותסיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהעליֹונה.

וחדוה רּבה ּבׂשמחה מצוֹותי לעׂשֹות ׁשאזּכה ׁשלמה, לׂשמחה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּותזּכני

ׂשכלי היכלי ותבנה ותחזר חרבֹותי. ותבנה ותׁשּוב ועצּומה. ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּגדֹולה

גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה יׁשב מׁשּפטֹו על דעּתי וארמֹוני מכֹונֹו, ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעל

ׁשלמה. ּובאמּונה ְֱֱֵֶֶֶָָּבאמת

‰kÊ‡Âעד לדרּגא. ּומּדרּגא למעלה מּמעלה מהרה קל חיׁש לעלֹות ¿∆¿∆ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

ואזּכה ,לפני ׁשהזּכרּתי האּלּו עּלאין היכלין לתׁשעה ּברחמי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאזּכה

הּמדרגֹות לכל לעלֹות ואזּכה ּבאמת. אֹות ּולהּכיר לדעת הּזה ּבעֹולם ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּגם

ּׁשאפׁשר מה ּכל העליֹונה. מדרגה ּתכלית עד הּקדּׁשה, ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהעליֹונֹות

ּבזה הּנׁשמה ירדה לכ אׁשר הּזה. ּבעֹולם ּולהּׂשיג לעלֹות יׂשראלי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלאיׁש

לׁשּוב הּטֹובים מעׂשיה עלֿידי ׁשּתזּכה ּכדי הּמעלֹות, מרּום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהעֹולם

עז ויתר ׂשאת ּביתר למעלה, למעלה חּצבה, למקֹור .ולעלֹות ְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

כסלו ּבאמת.ÁÒeב הּגדֹול לטּוב וזּכני הּבן, על האב ּכרחמי עלי, ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹוחמל

להם ּולגּלֹות .לברּיֹותי להטיב חפץ ואּתה לּכל. ּומטיב טֹוב אּתה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכי

וחּנני, חּוס הּטֹובֹות. ׁשּבכל הּטֹובה תכלית היא זאת אׁשר .ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאלהּות
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מּטּוב לׂשּבע ׁשאזּכה ּבאפן ּבאמת, אלי לׁשּוב ועזרני ּבלּבי, ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹותן

ּתהיה מחׁשבּתי ּורדיפת ּבאמת. אֹות ּולהּכיר לדעת ׁשאזּכה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהאמּתי,

ּובאמּונה ּבאמת גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה סֹוף, האין אֹור להּׂשיג ְְְְֱֱֳִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּתמיד

ּותעֹורר הּמדרגֹות. ׁשּבכל ּדקדּׁשה העליֹונה מדרגה ּבתכלית ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשלמה,

ותבנה ותׁשּוב עֹולם. גאּלת לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר עלינּו, ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻרחמי

ותבנה ותחזר ותפארּתנּו. קדׁשנּו ּבית ותבנה והריסֹותינּו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹחרבֹותינּו

ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות הּקדּׁשה ׁשל וההיכלֹות הּבנינים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּותתּקן

הּׁשכינה את ותעלה ותקים תמיד. גדֹולה ׂשמחה עלינּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָותמׁשי

הּניצֹוצֹות ּכל ותֹוציא אחרא. והּסטרא הּקלּפֹות מּבין ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָמּגלּותּה

הּקלּפֹות ּכל ּותבּטל ּותכּלה ותכניע ותׁשּפיל מּביניהם. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָהּקדֹוׁשים

ונזּכה יּתנּו. יקר ׁשמ ולכבֹוד ויּפלּו יכרעּו ּכּלם אֹוחרנין. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶָָָֹֻוסטרין

ּומּגלּות הּגׁשמי מּגלּות גדֹולה. ּבׂשמחה הּגלּות מן מהרה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָלצאת

ּוקדּׁשת מעלת כּלם ויּכירּו יׂשראל, אל יתּבּטלּו העּכּו"ם וכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻהרּוחני.

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּבחרּת. ּבהם אׁשר הּקדֹוׁשים יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻעּמ

ּוברכב ּבּסּוסים ליי מנחה הּגֹוים מּכל אחיכם ּכל את ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"והביאּו

ּכאׁשר יי. אמר ירּוׁשלים קדׁשי הר על ּובּכרּכרֹות ּובּפרדים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָּובּצּבים

ותתּגּדל יי". ּבית טהֹור ּבכלי הּמנחה את יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָיביאּו

יי הגּדיל בּגֹוים יאמרּו "אז ׁשּכתּוב: ּכמֹו העֹולם, ּבכל ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהּׂשמחה

ויקּים ׂשמחים". היינּו עּמנּו לעׂשֹות יי הגּדיל אּלה, עם ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻלעׂשֹות

והּגבעֹות ההרים ּתּובלּון, ּובׁשלֹום תצאּו בׂשמחה "ּכי ׁשּכתּוב: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמקרא

נחם "ּכי ונאמר: כף" ימחאּו הּׂשדה עצי וכל רּנה, לפניכם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיפצחּו

וּי חרבֹותיה ּכל נחם צּיֹון יייי ּכגן וערבתּה ּכעדן מדּברּה ׂשם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

זמרה". וקֹול ּתֹודה בּה יּמצא וׂשמחה ְְְְִִִֵָָָָָָׂשׂשֹון

‰Î
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"Î ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èּברחמי עלי ׁשּתרחם אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
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המדּמה ּכח את ּולבּטל לׁשּבר ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני, ותעזרני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹהרּבים,

לבבי אחר אתּור ולא הרע, לּבי ׁשרירּות אחר עֹוד אל ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּבּלב

ּולבּטל ּולהכניע לׁשּבר הּגדֹול, ּבכח להתּגּבר אזּכה רק עיני, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹואחר

מּכח הּבאים הּמניעֹות, וכל הּבלּבּולים וכל המדּמּיֹות, הּתאֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָֹֻּכל

בהמה, מעׂשה עֹוד אעׂשה ולא הּבהמּיּות. כח ׁשהּוא ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהמדּמה

ּכפרד "ּכסּוס עֹוד אהיה ולא הּבהמּיֹות, ּתאֹות ּכל מּמּני ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹויתּבּטלּו

מּבחינת ולעלֹות לצאת ואזּכה יּולד", אדם ּפרא ועיר הבין. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

הּׂשכל אל המדּמה מן מהרה ותעלני ּדקדּׁשה, אדם לבחינת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבהמה

.ּדקדּׁשה ְִָֻ

ÒeÁולעלֹות המדּמה ּכח את לׁשּבר מהרה ׁשאזּכה עלי ורחם ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹוחּנני

למעלה ׂשכלי ּתכּונת ויתעּלה ויתרֹומם ויקּום ּדקדּׁשה. הּׂשכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאל

ואזּכה ּדקדּׁשה, והּדעת והּבינה החכמה אֹור לי ויפּתח ְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻלמעלה.

הּפעל. אל מּכח ׂשכלי מתיקּות להֹוציא ׁשאזּכה עד ּבׂשכלי, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹלהתּבֹונן

ּבּתֹורה אמּתּיים חּדּוׁשים ּולחּדׁש ּדבר, מּתֹו ּדבר להבין ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואזּכה

חּדּוׁשים ּבׂשכלי לקנֹות ׁשאזּכה עד אלהּות הּׂשגת ּולהּׂשיג ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּקדֹוׁשה,

ּוב יי ּובעבֹודת הּקדֹוׁשה ּבּתֹורה ׁשלמים אלהּות.ּובנינים הּׂשגֹות ְְְְְֱֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ

È	kÊ˙eׂשכל ׁשהם ּדקדּׁשה הּׂשכל ׁשל ּבחינֹות הּׁשלׁשה לכל מהרה ¿«≈ƒְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

ׁשּיהיה ותעזרני ותֹוׁשיעני עלי ּותרחם הּנקנה. וׂשכל הּפֹועל וׂשכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּבכח

ׁשּיּׁשאר העֹולם, מן הסּתּלקּותי לאחר ּבארץ ׁשארית מּמּני ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנׁשאר

מיתתי לאחר הּׁשארּותי ויתקּים ּבעֹולם. ּדקדּׁשה הּנקנה ׂשכלי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויתקּים

ידעּת אּתה ּכי הרּבים. ּברחמי ׁשּתזּכני ּדקדּׁשה הּנקנה ׂשכל ידי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻעל

עלֿידי אּלא מיתתֹו לאחר אדם ׁשל קּיּומֹו ׁשאין ּכלא, דעלמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרּבֹונֹו

לׁשּבר ּׁשּזֹוכה מה ּכפי ּבדעּתֹו ולקנֹות להּׂשיג ׁשּזֹוכה הּנקנה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׂשכל

ּובעֹונֹותי המדּמה, מּכח ׁשּנמׁשכין והבליו הּזה עֹולם ּתאֹות ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּולבּטל

לּבי, ּובׁשרירּות הּתאֹות, ּברדיפת וׁשנים ימים ּכּליתי ּכבר ְְְְֲִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָהרּבים

לב עלֿידי אבֹותי ואלהי אלהי יי לפני ּופׁשעּתי עויתי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹוחטאתי

ׁשּבּלב. המדּמה הּכח ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהאבן,
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‡p‡ּומחל הּגדֹולים, בחסדי וחּנני הרּבים ּברחמי עלי רחם יי »»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לׁשּבר מעּתה ועזרני העצּומים. ּופׁשעי ועוֹונֹותי חטאי ּכל על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלי

מעּתה ואזּכה לּבי ׁשרירּות ׁשהּוא ׁשּבלּבי המדּמה הּכח את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּולבּטל

ּדקדּׁשה הּׂשכל אל לעלֹות ואזּכה הּבהמּיֹות. הּתאוֹות ּכל ּולבּטל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻלׁשּבר

ּבאמת, ּובעבֹודת ּבתֹורת ּולהׂשּכיל להבין ותעזרני מהרה. קל ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחיׁש

ׂשכל להּׂשיג ׁשאזּכה עד הּפעל אל מּכח ׂשכלי מתיקּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹּולהֹוציא

אמּתּיים ּדאֹורייתא חּדּוׁשין להּׂשיג ואזּכה ּובטהרה. ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּנקנה

ועת. עת ּבכל ּדקדּׁשה חדׁשֹות ְְְֲִֵֵַָָָָָֻוהּׂשגֹות

כסלו לעלֹותÔÎ·eג ׁשאזּכה העצּומים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי ּתעזרני ¿≈ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּומּמ לדרּגא מּדרּגא ּפעם ּגדֹולה,ּבכל ּובטהרה ּבקדּׁשה למעלה עלה ְְְְְְְְֲֲֳִִִַַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּקֹודמין הּקלּפֹות ּכל ּפעם ּבכל ּולבּטל ּולׁשּבר לבער בעזרי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹותהיה

והּמניעֹות והּדמיֹונֹות הּתאֹות ׁשהם ודרּגא, ּדרּגא ׁשּבכל ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלּפרי

מּדרּגא לעלֹות רֹוצה ּכׁשהאדם ּפעם ּבכל ׁשּמתּגּברים ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּבלּבּולים

אֹותֹו ּומֹונעים האדם, לפני ּומׁשּתּטחים מתּפּׁשטים והם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלדרּגא.

יי אּנא לדרּגא. מּדרּגא מּלעלֹות אֹותֹו ּומעּכבים אֹותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָּומבלּבלים

ואּמצני, וחּזקני וסּיעני ועזרני והֹוׁשיעני עלי וחמל חּוס רחמים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמלא

לׁשּברם וזּכני ּדקדּׁשה. וׂשכל וחכמה ּוגבּורה, ועצה כח לי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻותן

ּדקדּׁשה. ּומדרגה מדרגה ּבכל ּפעם ּבכל ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֻּולבּטלם

B	Ba¯עלי ּׁשעבר מה ּכל את ידעּת אּתה אלהים, יי עֹולם ׁשל ƒְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבתפארת לראֹות נכספּתי נכסֹוף כּמה זה ּכי הּזה, הּיֹום עד ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָמּנעּורי

מּמקֹומי ּולהעּתיק ולעלֹות לחּתר ורֹוצה מתעֹורר ׁשאני ּפעם ּובכל ,ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻעּז

ׁשּבקדּׁשה למדרגֹות הּׁשפלה מּמדרגתי לעלֹות בעלמא העּתקה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻאיזה

והּבלּבּולים והּמניעֹות והּתאֹות הּדמיֹונֹות תכף אזי הּׂשערה, ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָּכחּוט

ּגדֹול ּבהתּגּברּות מּבּתחּלה, ויֹותר יֹותר ּפעם ּבכל עלי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמתּגּברים

אֹותי הּניחּו ׁשּלא עד ידעּת. אּתה ּכאׁשר מאד עצּום ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹּובהתּפּׁשטּות

הּניחּו ׁשּלא די ולא הּנה. עד לעלֹות צרי ׁשהייתי למקֹום ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלעלֹות

ההתּגּברּות מּגדל ּגם אף יֹותר. הּגבֹוּה למדרגה לעלֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹאֹותי
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זה ידי על ידעּת אּתה ּכאׁשר ּפעם ּבכל עלי ׁשהתּפּׁשטּו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָוההתּפּׁשטּות

וער ׁשעּור ּבלי ּפעמים ּכּמה היה וכן יֹותר. ּפעם ּבכל אֹותי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּפילּו

ל ורֹוצים חֹותרים ׁשאנּו ּפעם ׁשּבכל מּדרּגאּומסּפר, ולעלֹות צאת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

"ּכלּו אׁשר עד ויֹותר. יֹותר ּבנּו ּומתּגרים מתּגּברים הם ּבערּכנּו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלדרּגא

ּובאמת לעׂשֹות. מה יֹודע איני אׁשר עד באנחה" ּוׁשנֹותי חּיי ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָביגֹון

בעצמי אני ּכי אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ּומתוּדה מֹודה ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאני

לנּצחם ּפעם ּבכל עליהם להתּגּבר ּכח לי היה ּבוּדאי ּכי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹהחּיב.

.ּברּיֹותי על ּובעלילה ּבטרּוניא בא אּתה אין ּכי ּולבּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּולׁשּברם

לי נתּת ּכן וׁשלֹום, חס אֹותי ּולבלּבל למנע ּכח ּבהם ׁשּנתּת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּוכׁשם

ּבעֹונֹותי א לגמרי. ּולבּטלם לׁשּברם עליהם להתּגּבר ויֹותר יֹותר ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹּכח

ולא ּולבּטלם לׁשּברם ּבכח נתּגּברּתי ולא נפׁשי על חסּתי לא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹֹהרּבים

ורחם וחּנני חּוס להטיב ּומרּבה חּנּון ואּתה הּקדֹוׁשֹות. עצֹותי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָקּימּתי

ּפעם ּבכל והֹוׁשיעני ועזרני חסד, ונדבת חּנם ּבחסד עלי חמל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעלי.

וכל הּתאֹות וכל הּדמיֹונֹות וכל הּקלּפֹות ּכל ּולבּטל ּולבער ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָלׁשּבר

ׁשאזּכה ּבאפן ּומדרגה, מדרגה ׁשּבכל והּבלּבּולים והעּכּובים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמניעֹות

ּבקדּׁשה ׁשעה ּובכל עת ּבכל למדרגה מּמדרגה מהרה קל חיׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֻלעלֹות

הּמעלֹות לרּום עליֹונה למדרגה מהרה ׁשאזּכה עד ּגדֹולה, ְְְְְְְְֲֳֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובטהרה

הּיׂשראלי. לאיׁש ְְְִִִֵֶַָָּכנאה

È	kÊÂעלי ותחמל מהּגנים. לענּיים הרּבה צדקה לּתן הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּוכׁשרים צּדיקים מהּגנים ענּיים תמיד לי ותזמין הּגדֹולה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבחמלת

ותזמין לי ותעזר ּוברכה. טֹובה ׁשפע לי ותׁשּפיע ּבהם. לזּכֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבאמת

לֹומדי ידי ּולהחזיק ּולהֹוׁשיע לעזר ואזּכה לצדקה, הרּבה ממֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלי

אּכׁשל ׁשּלא ותׁשמרני ּברחמי ותּצילני ּבאמת. יי ועֹובדי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתֹורה

אלהינּו יי ידעּת אּתה ּכי וׁשלֹום. חס מהּגנים ׁשאינם ּבענּיים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻלעֹולם

ּו לידע זֹוכה ואיני לעינים, יראה והאדם אנחנּו, ודם בׂשר להבחיןּכי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּתרחם ּכּפי אלי ׁשּטחּתי עלּֿכן הגּונים. לׁשאינם ההגּונים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבין

ּבהם. לזּכֹות ּבאמת ּוכׁשרים הגּונים ענּיים תמיד לי ותזמין ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָּבטּוב
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בׂשמחה הרּבה צדקה להם לּתן עז ּבכל להחזיקם ׁשאזּכה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹותעזרני

הּצדקה ידי על ׁשּיתעֹורר ׁשאזּכה עד יפֹות, ּפנים ּבסבר לבב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּובטּוב

עליֹונים ּגונין יׂשראל, ׁשל ּבממֹון המלּבׁשין עּלאין הּגונין ּכל ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּלי

באֹור ויאירּו בזה זה הּקדֹוׁשים הּגונין ויכללּו ּבהם, מתּפאר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשאּתה

ותתנּׂשא ותתּפאר .יתּבר הּבֹורא גדּלת עלֿידיֿזה ׁשּיתּגּלה עד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּגדֹול

ויכללּו ׁשּיתּגּלּו הּקדֹוׁשים הּגונין התּגּלּות עלֿידי ותתרֹומם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַֻותתּגּדל

"בגדי זה ידי על נעׂשים ׁשּיהיּו ונזּכה ׁשּלנּו. הּצדקה ידי על ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויאירּו

צדקה". מעיל ְְִֶַָָיׁשע,

È	¯ÊÚ˙Âּולׂשמחה לׂשׂשֹון ׁשאזּכה ּביי, ולׂשּוׂש לגיל ּברחמי ¿««¿≈ƒְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ

להיֹות הרּבים ברחמי זּכיתני אׁשר על ּתמיד ּבׂשמחה ואהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּדקדּׁשה.

ליראי ּולהתחּבר לעבֹודת ּולהתקרב ,עבדי יׂשראל זרע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבכלל

אׂשיׂש "ׂשֹוׂש ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים אמּתּיים. ּולצּדיקים ְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַָָָֻּותמימי

יעטני". צדקה מעיל יׁשע, ּבגדי הלּביׁשני ּכי ּבאלהי, נפׁשי ּתגל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּביי,

והּתאֹות והּדמיֹונֹות הּקלּפֹות ּכל ּולבּטל לׁשּבר זה ידי על ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָותעזרני

ּכל ּולטהר ּולקּדׁש ודרּגא, ּדרּגא ׁשּבכל והּמניעֹות ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהּבלּבּולים

ּבכל ולעלֹות תמיד, עצמי ּולטהר לקּדׁש ואזּכה הּקלּפֹות. מן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמדרגֹות

ּובטהרה ּבקדּׁשה הימּנה עליֹונה למדרגה מּמדרגה מהרה קל חיׁש ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּפעם

צּד למדרגת העליֹונה למדרגה ׁשאזּכה עד אמּתּיים.ּגדֹולה, יקים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

כסלו ּבּמּתר¯ÊÚÂ	Èד גם עצמי ּולקּדׁש לטהר ׁשאזּכה וסּיעני וחּזקני ואּמצני ¿»¿≈ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֻ

ּוׁשתּיה אכילה ׁשהם הרׁשּות, ּבדברי גם אֹות לעבד ׁשאזּכה עד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלי,

ּבעבֹודה העבֹודֹות, ּבׁשּתי ּגדֹול ּבׁשלמּות ׁשלם להיֹות ואזּכה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא.

חיצֹונּיּות. ּובעבֹודה טֹובים, ּומעׂשים ּומצֹות תֹורה ׁשהּוא ְְֲֲִִִִִִִֶַַָָּפנימּיּות

וטהֹור קדֹוׁש להיֹות ואזּכה הּגּוף. צרכי ּוׁשאר ּוׁשתיה אכילה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

ויזּדּככּו יתּבררּו האּלּו העבֹודֹות ּוׁשּתי ּבׁשלמּות. האּלּו עבֹודֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּבׁשּתי

מהחיצֹונּיּות ּפעם ּבכל נעׂשין ׁשּיהיּו עד ּביֹותר ּגבֹוּה ּבקדּׁשה ּפעם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻּבכל

ּגדֹולה ּבקדּׁשה הּגּוף צרכי ּוׁשאר ּוׁשתּיתי אכילתי ׁשּתהיה עד ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּפנימּיּות

ּבקדּׁשה יזּדּככּו ׁשּלי והּמצֹות הּתֹורה ּוקדּׁשת ּומצֹות. ּתֹורה ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֻֻֻּבקדּׁשת
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לדרּגא. מּדרּגא ּפעם ּבכל לעלֹות ואזּכה ּביֹותר. ּגדֹול ּובׁשלמּות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגבֹוּה

למעלה יעלה והּפנימּיּות ּפנימּיּות מהחיצֹונּיּות נעׂשין יהיּו ּפעם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּובכל

ּובׁשלֹום ורעּות ואחוה ּבאהבה בזה זה יכללּו יׂשראל ׁשּכל ונזּכה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻיֹותר.

למדרגה מּמדרגה זה את זה וירימּו יגּביהּו יׂשראל ׁשּכל עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּגדֹול

הּמעלה לרּום לעלֹות ׁשּנזּכה עד ּגדֹולה, ּבקדּׁשה למעלה ְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻּומּמעלה

ואלהי אלהינּו יי ּב להּכלל ׁשּנזּכה עד הּקדּׁשה, ׁשל ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהעליֹונה

נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי ְְְְֲִֵֵֵַַָאבֹותינּו

ÌÁ¯˙eּכל ּתֹורת לפני ּולסּדר לֹומר ׁשּנזּכה ּבעזרנּו ותהיה עלינּו ¿«≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ונֹוראה. ּגדֹולה ּובקדּׁשה עצּומה ּבכּונה ּומנחֹות ּוקטרת ּכּלם ְְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻֻהּקרּבנֹות

ּבמֹועדם ּכּלם הּקרּבנֹות ּכל הקרבנּו ּכאּלּו לפני אמירתנּו ׁשּתעלה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעד

"זאת ׁשּכתּוב: ּכמֹו ׂשפתינּו ּפרים ּונׁשּלמה ּכהלכתן. ּובמקֹומם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּובזמּנם

ו ולאׁשם ולחּטאת לּמנחה לעֹולה הּׁשלמים".הּתֹורה ּולזבח לּמּלּואים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּולסּלקֹו לגרׁשֹו המדּמה, ּכח ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע זה ידי על ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹונזּכה

ותבנה לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר ּגבּולנּו. ּומעל מעלינּו לגמרי ְְְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּולבּטלֹו

ׁשּיכּפרּו הּקרּבנֹות ּכל לפני נקריב וׁשם ותפארּתנּו מקּדׁשנּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבית

ׁשהם הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב ׁשּנתּבּטלּו דברים ׁשלׁשה לנּו ויחזרּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻבעדנּו.

החכמה למעין ּדקדּׁשה, הּׂשכל אל ונזּכה ואמנה. צּופים ונפת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻהּׁשמיר

ונזּכה יצא". יי מּבית "ּומעין ׁשּכתּוב: ּכמֹו יי. מּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּיֹוצא

ׁשלמה ּובאמּונה ּדקדּׁשה ודעת ּובינה ּבחכמה ּתמיד אֹות ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻלעבד

ואמן. אמן לעֹולם ימינּו ּכל ְְֱֵֵֵֶֶָָָָָּבאמת

ÂÎ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Î ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èּותזּכני ׁשּתעזרני אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּדּבּור ׁשּום יצא ׁשּלא ואזּכה ּגדֹולה. ּבכּונה לפני ּתפּלתי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהתּפּלל

ּׁשאני מה היטב ּובלּבי ּבאזני ואׁשמע ּכּונה. בלא מּפי הּתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל

ודּבּור ּדּבּור ּבכל היטב ואכּון מדּבר, ּׁשאני מה ׁשאׁשמע מּפי, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמֹוציא
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נפׁש. ּבמסירת ּתמיד ּולהתחּנן להתּפּלל ׁשאזּכה ותעזרני הּתפּלה. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשל

ּוגבּורה ּכח לי ותּתן ׁשּבּתפּלה. זרֹות מּמחׁשבֹות ותּצילני ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹותׁשמרני

ּולגרׁשם ּולׁשּברם להכניעם ׁשּבּתפּלה זרֹות הּמחׁשבֹות ּכל על ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָלהתּגּבר

ּכלל. לתפּלתי יתקרבּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹּולבּטלם

‰Óe˜Âׁשאזּכה ּדקדּׁשה. ּוגבּורה ועצה ודעת ּבינה ּבלּבי ותן ּבעזרתי ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשּבאי ּבּתפּלה מקֹום ּבכל ּביֹותר זרֹותלהתּגּבר מחׁשבֹות עלי ׁשם ם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּגדֹול ּבהתּגּברּות ּדיקא הּמקֹומֹות ּבאּלּו ׁשאתּגּבר וׁשלֹום חס ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלבלּבל

עז ּבכל אז להתּגּבר ואזּכה ּביֹותר. נפׁש ּובמסירת מאד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹועצּום

ּולנּצחם, לׁשּברם ׁשאזּכה עד ויֹותר יֹותר אז נפׁשי ואמסר ְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹותעצּומֹות,

לברר ואזּכה ּובלּבּולים. זרֹות מחׁשבֹות מיני מּכל הּתפּלה את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּולטהר

כח ּבי ותּתן זרֹות, ּבהּמחׁשבֹות המלּבׁשין הּקדּׁשה ניצֹוצי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻֻּולהעלֹות

הּקדּׁשה. אל להׁשיבם חֹוצבם למקֹור ּולהעלֹותם ּולתּקנם ְְְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָֻלבררם

ּפסלת ׁשּום ּבלי ּונקּיה זּכה תפּלתי ׁשּתהיה תמיד ותֹוׁשיעני עלי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּותרחם

ּולרצֹון לנחת לעלֹות תפּלתי ׁשּתּוכל ּבאפן זרֹות. מחׁשבֹות ׁשּום ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹּובלי

ותתעּנג ותתּפאר .לראׁש ּכתר להיֹות ותּנׂשא ותעלה כבֹוד כּסא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלפני

תמיד. ּותחּנֹותנּו מּתפּלתינּו ּגדֹולים ׁשעׁשּועים ל ויהיּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַָָָּבתפּלתנּו,

צדקנּו מׁשיח את לנּו ותביא אלינּו, ּפני ותׁשיב עלינּו, רחמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָותּמלא

אמן. בימינּו ְְִֵֵֵָָָבמהרה

ÊÎכסלו ה

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"Î ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èמל הּׁשלֹום, אדֹון אבתינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

עד הּׁשלֹום ויתרּבה יׂשראל. עּמ ּבין ׁשלֹום ׁשּתׂשים ׁשּלֹו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּׁשלֹום

וקנאה ׂשנאה ׁשּום יהיה ולא עֹולם, ּבאי ּכל ּבין הּׁשלֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּימׁש

ּגדֹול וׁשלֹום אהבה יהיה רק לחברֹו, אחד ּבין וקנטּור ונּצחֹון ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָותחרּות

ּומבּקׁש טֹובתֹו דֹורׁש ׁשחברֹו חברֹו, ּבאהבת ידע אחד וכל ּכּלם. ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבין

יחד ּולהתקּבץ להתועד ׁשּיּוכלּו עד הּנצחּיית, ּבהצלחתֹו וחפץ ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאהבתֹו
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עד האמת. לזה זה ויסּבירּו זה עם זה וידּברּו חבריו עם אחד ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

היטב עצמֹו על להסּתּכל זה את זה ּולהזּכיר זה את זה לעֹורר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּיּוכלּו

ׁשל כצּלֹו לא עֹובר. צל עין. ּכהרף העֹובר עֹולם הּזה. ּבעֹולם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיטב

ויׂשיח וידּבר הּפֹורח. עֹוף ׁשל כצּלֹו אּלא ּכתל ׁשל כצּלֹו ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּדקל

הּת מהּו חברֹו עם אחד ועלּכל והבליו. הּזה עֹולם ּתאֹות מּכל כלית ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ואחוה ּבאהבה זה עם זה לדּבר וירּבּו ׁשפלה. עלמא להאי אתינן ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמה

וקנטּור נּצחֹון ׁשּום ּבלי דלּבא, מעמקא לאמּתֹו ּבאמת גדֹולה ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻוחּבה

ּולהׁשלי ּבאמת, יי אל לׁשּוב חברֹו את אחד ּכל ׁשּיעֹורר עד ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכלל.

ולא הרע לּבם ּבׁשרירּות עֹוד ילכּו ולא זהבֹו. ואלילי ּכסּפֹו אלילי ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹאת

הֹון להרּבֹות הּמֹותרֹות אחר ירּדפּו ולא ימיהם, ּכל הּבצע אחרי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיּטּו

ּבעֹולם, הּׁשלֹום ויתּגּדל ויתרּבה מּקרּבם. ׁשטּות הרּוח ויגרׁשּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהבל.

הּטֹוב. ּכרצֹונ ׁשלמה ּבתׁשּובה ּבאמת אלי יׂשראל ּכל ׁשּיׁשּובּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעד

כּלם ויׁשּובּו לאמּתֹו האמת ויּכירּו ּדעלמא, אּמין ּכל גם ׁשּיתעֹוררּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻֻעד

"ּכי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים עליהם. מלכּות על את כּלם ויקּבלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻאלי

ּולעבדֹו יי ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה ׂשפה העּמים ּכל אל אהּפ ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹֻאז

אחד". ְֶֶָׁשכם

ÔÎ·eרחמים מלא אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

על ּגמל טֹובֹות, לחּיבים הּגֹומל והחסד, הּברית ׁשֹומר ּדּלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹחֹומל

ועזרני האמּתּיים, ּוברחמי הרּבים בחסדי וזּכני ואחיה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעבּד

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת קדׁש הּברית לׁשמירת מעּתה ׁשאזּכה ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹוהֹוׁשיעני

רעים. הרהּורים מיני ּומּכל הּברית ּפגם מיני מּכל מעּתה ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָותּצילני

ׁשאזּכה ּוגבּורה, ועצה ודעת ּובינה חכמה לי ותּתן בעזרי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָותהיה

מהם להּמלט רעים, והרהּורים רעֹות הּמחׁשבֹות ּכל על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהתּגּבר

מעלי ּולבּטלם ּולׁשּברם לגרׁשם הּגדֹול, ּבכח לגמרי מהם ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּולהּנצל

מּק ׁשטּות הרּוח ּכל לגרׁש ברחמי ואזּכה ּגבּולי. יהיהּומעל ׁשּלא רּבי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מעלי ואבּטלֹו ואגרׁשֹו אׁשּברֹו רק אצלי. ׁשטּות להרּוח אחיזה ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּום

עֹולם. ועד מעּתה ּגבּולי ְְִֵֵַַַָָּומעל
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È	¯ÊÚ˙Âּבּקלּפֹות ידי על ׁשּנפלּו הּקדּׁשה ניצֹוצֹות כל להֹוציא ּותזּכני ¿««¿≈ƒְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּברחמי ותעזרני הּברית. ּפגם ידי על אחרא והּסטרא ׁשטּות הרּוח ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָּבין

ׁשם ׁשּקלקלּתי ּובמקֹום מּמׁש, הּמׁשקל לתׁשּובת ׁשאזּכה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצּומים

וׁשלֹום חס עלי להתּגּבר ׁשּירצּו מקֹום ּובכל עת ּובכל .ּברחמי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאתּקן

ּולגרׁש ּתאותי לׁשּבר אזּכה ּדיקא ׁשם רעים, והרהּורים רעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמחׁשבֹות

הּמחׁשבֹות ּכל ּולבּטל ּולבער ּולסּלק לגרׁש מּקרּבי, ׁשטּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהרּוח

נּצֹוצי ּכל ּולהעלֹות לברר עלֿידיֿזה ׁשאזּכה עד מּמּני, רעים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהרהּורים

ּולהעלֹותם לבררם הּקלּפֹות, ּבין ידי על ונתערּבבּו ׁשּנפלּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהּקדּׁשה

ּברחמי ּכלל נּדח ׁשּום מּמ יּדח ואל הּקדּׁשה. אל ולהׁשיבם ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻֻּכּלם

ׁשּבקדּׁשה זקנים אמת צּדיקי וכח ּובזכּות הּגדֹולים. ּובחסדי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהרּבים

מעּתה ואזּכה הּׁשלמּות. ּבתכלית ּבאמת הּברית לׁשמירת זכּו ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאׁשר

מקרא ּבי ויקּים וטהרה. קדּׁשה רּוח ׁשעה ּובכל עת ּבכל עלי ְְְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻֻלהמׁשי

ּוגבּורה, עצה רּוח ּובינה, חכמה רּוח יי, רּוח עליו "ונחה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָָׁשּכתּוב:

יי". ויראת ּדעת ְְְִַַַַָרּוח

‡p‡מּמ יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב ּכל, אדֹון רחמים מלא יי »»ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

עת ּבכל ועצּומים רּבים וחסדים טֹובֹות עּמי גֹומל אּתה אׁשר ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנּדח,

אׁשר חסּד רב מה עּמי, עׂשית אׁשר טּוב רב מה מּמׁש, רגע ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּובכל

נפלאֹותי אלהי, יי אּתה עׂשית "רּבֹות ,עבּד עם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהפלאת

מּסּפר". עצמּו ואדּברה אּגידה אלי ערֹו אין אלינּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּומחׁשבֹותי

והּנֹוראֹו הּגדֹולֹות והּטֹובֹות החסדים כל והּמפלגֹותואחרי והעצּומֹות ת ְְְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָֻ

ּומה אֹומר מה ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי עּמי ּגמלּת אׁשר מאד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמאד

לׁשֹון ּובאיזה זה. אדֹוני עם לדּבר זה אדֹוני עבד יּוכל ואי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָאדּבר,

חטאי ידי על המרּבים. ּומכאֹובי נפׁשי נגעי צרעת ׁשריֹון את ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֻאכּנה

ואלהי אלהי יי לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ּופׁשעי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹועֹונֹותי

הרהּורים עת ּבכל עלינּו ּובאים נמׁשכים ידם על אׁשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאבֹותי.

ּבאתי מעמד. ואין מצּולה ּביון "טבעּתי ּומגּנֹות. זרֹות ְְְְֲֳִִִֵֵַַָָָָָָָֻּומחׁשבֹות

ּבׁשרׁשֹו, הּיׂשראלי איׁש קדּׁשת לפי ּכי ׁשטפתני". וׁשּבלת מים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻבמעמּקי
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מצּולה, ּביון מטּבע נקרא רחֹוק, ּבזמן אחד הרהּור עליו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשּבא

ּובאיזה ׂשיחתנּו, נפרׁש ואי צרֹותינּו נכּנה אי ועּתה ים. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמצּולֹות

מתּגּברים ים הּמצּולֹות אׁשר ּומכאֹובי, לבבי נגעי לסּפר יכל אני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלׁשֹון

"אּולת אדּבר, ּומה אֹומר מה רּוחי. הׁשב יּתנּוני לא עלינּו, עת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבכל

ּכל לי גרמּתי בעצמי אני ּכי לּבֹו", יזעף יי ועל ּדרּכֹו ּתסּלף ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָאדם

אחריהם ׁשהלכּתי המבלּבלֹות ּומחׁשבֹותי הרעים מעׂשי ידי על ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻזה

ּׁשּבאתי, למה ׁשּבאתי עד מעלי, ּולגרׁשם לׁשּברם נתּגּברּתי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹולא

ּכי ידעּת ואּתה לנפׁשי. אֹוי לי. וי לי אֹוי ׁשּנתרחקּתי. ּכמֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָונתרחקּתי

ּולהסּתּכל ,אלי ּולהתחּנן לצעק אם ּכי ותחּבּולה עצה ׁשּום לי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאין

חּנם ּבמּתנת ׁשּתחּנני ,לחסדי ואצּפה ואיחל ואׁשב ,לרחמי ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּולצּפֹות

ואפּלּו בהם, ּפגמּתי העצֹות כל ּכי העליֹונה. בקדּׁשת ּותקּדׁשני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻלגמרי,

ּכי בעצמּה, העצה לקּים לי קׁשה טֹובה, עצה לי מׁשּפיע ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשאּתה

על אם ּכי ּומׁשען. ועצה תחּבּולה ׁשּום יֹודע ואיני אני. לב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָקׁשה

בטּוחים. אנּו הרּבים רחמי על ּכי הּגדֹולים, וחסדי הרּבים ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָרחמי

ולסליחֹות נׁשענים, אנּו חסדי אנּוועל וליׁשּועת מקּוים אנּו י ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

זקנים אמּתּיים צּדיקים ּבזכּות ותֹוׁשיענּו עלינּו ׁשּתרחם ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָמצּפים,

לבד ּכחם ועל עּתה. עד אבֹותינּו מימי ּדֹור ּבכל ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּבקדּׁשה

אביו, לפני הּמתחּטא ּכבן ,אלי ּולהתחּנן ולזעֹוק לצעק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹסמכנּו

,לפני ׁשלמה בתׁשּובה ׁשּתחזירנּו ,ליׁשּועת ּולקּות לרחמי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּולצּפֹות

מהרה. קל ְִֵַָחיׁש

כסלו אלהיÏÚו אברהם אלהי אבֹותי ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי ּכן «ְְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

הראׁשֹונים אלהי האמּתּיים, הּצּדיקים ּכל ואלהי יעקב ואלהי ְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹֹֹיצחק

ועיני ,ּברית ארֹון מּול ּפרּוׂשֹות וכּפי יׂשראל, כל אלהי ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוהאחרֹונים,

ׁשּתעֹורר ,קדּׁשת למעֹון צֹופּיֹות ורעיֹוני ,חסדי להמֹון ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻמיחלֹות

והּזקנים האמּתּיים הּצּדיקים וכח ּבזכּות עלי והּגדֹולים הרּבים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹרחמי

קדּׁשה רּוח יׂשראל ּבית עּמ ּכל ועל עלי ותׁשּפיע ותמׁשי ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֻֻּדקדּׁשה.

יי, ויראת ּדעת רּוח ּוגבּורה, עצה רּוח ּובינה, חכמה רּוח ְְְְְְֳִִֵַַַַַַָָָָָָָָוטהרה,



תפילות ראשוןÊÎליקוטי חלק כסלו ˜ˆ‰ו

לׁשּברם רעֹות, ּומחׁשבֹות ההרהּורים ּכל על להתּגּבר ׁשאזּכה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבאפן

טֹוב לא הרהּור איזה עלי ׁשּיבא עת ּובכל מּמּני. ּולבּטלם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּולגרׁשם

ּולגרׁשֹו לׁשּברֹו יצרי, את ולכֹוף ּתאותי לׁשּבר ּבכח אזּכה וׁשלֹום, ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹחס

ּכל מהּקלּפֹות להֹוציא ואזּכה לגמרי. מּמּנּו ּדעּתי ּולהסיח ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּמּני,

הרּוח מן טֹובה הרּוח ּולברר ּביניהם. ידי על ׁשּנפלּו הּקדּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּניצֹוצֹות

לגרׁש ּברחמי ׁשאזּכה עד אתּקן. ׁשם ׁשּקלקלּתי ּובמקֹום ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשטּות.

ׁשּום יהיה ׁשּלא לגמרי, יׂשראל ּומּכל מּמּני ׁשטּות הרּוח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּולבּטל

ונׁשמתי ורּוחי ּבנפׁשי ולא בגּופי לא ׁשטּות להרּוח ואחיזה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָֹֹׁשליטה

מעּתה ואזּכה דאתי. בעלמא ולא הּדין בעלמא לא עֹולם. ועד ְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָמעּתה

ותּצ ּתמיד. ּוטהֹורֹות קדֹוׁשֹות בלּבּוללמחׁשבֹות מיני מּכל מעּתה ילני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

זּכה ּוטהֹורה קדֹוׁשה מחׁשבּתי ׁשּתהיה אזּכה רק ׁשּבעֹולם, ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדעת

תמיד. ְִִָָּונקּיה

È	¯ÊÚ˙Âותמחל קדּׁשֹות. מיני ּבכל הּברית בקדּׁשת עצמי לקּדׁש ¿««¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹֻֻ

ׁשּפגמּתי מה הן הּברית, ּבפגם הּנה עד ׁשּפגמּתי מה ּכל לי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָותסלח

האזן ּובׁשמיעת העין בראּית ׁשּפגמּתי מה הן ּומעׂשה. ּדּבּור ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹבמחׁשבה

הּיֹום עד מּנעּורי ּברצֹון, אֹו ּבאנס ּבמזיד אֹו ּבׁשֹוגג חּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּובׁשאר

ּכל ּותמּלא סליחֹות. אלֹוּה לי ּותכּפר ותסלח ּתמחל ּכּלם על ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהּזה.

ותֹוׁשיעני בעזרי תהיה ּומעּתה הּגדֹול. בׁשמ ׁשּפגמּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשמֹות

ּבאמת. הּברית לקדּׁשת ׁשאזּכה ּבאפן עת ּבכל ותעזרני ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻותצליחני

B	Ba¯הֹוׁשיעני וארפא יי "רפאני ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹ

את לבבי, מרירּות את ידעּת אּתה ּכי אּתה". תהּלתי ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָואּוׁשעה

מרה נפׁשי ּכי האמללה, נפׁשי מרירּות את האנּוׁשֹות מּכֹותי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֻמרירּות

מּלענה מר מּמות, מר מרירּותי, ואמׁשיל אדּמה מה ואל מאד. ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלי

אׁשר עֹולם. ׁשל רּבֹונֹו ידעּת ואּתה ׁשּבעֹולם. מרירּות מּכל מר ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוראׁש.

הרעים והּמכאֹובים החֹולאת ורּבּוי עצם לפי נפׁשי, חלׁשֹות עצם ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻלפי

הרעים, מעׂשי עלֿידי ּבנפׁשי ׁשהּטלּתי העצּומים והּפגמים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוהּמרים

ּברחמי ּתּמצא אם ואפּלּו לי. להֹועיל ׁשּתּוכל ּבעֹולם רפּואה ׁשּום ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאין
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לפי הרפּואה מרירּות לסּבל לי אפׁשר אי לי, ׁשּיֹועיל רפּואה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹאיזה

מאד האנּוׁשֹות הרפּואהמּכֹותי מרירּות לסּבל לי אפׁשר אי ּכי , ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹ

הרהּורים ׁשּכן מּכל אחד, הרהּור ּפגם לתּקן לסּבל ׁשּצריכים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּתׁשּובה

קצה אפס לסּפר אמרּתי ואם ּכאּלה. ועצּומים רּבים וחטאים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּופגמים

ׁשּנקרא הּיֹום ׁשל הּפגמים אפּלּו הּזמן. יכלה אחד, יֹום ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמהּפגמים

ׁשּבכל הּפגמים ּולהערי לׁשער אפׁשר אי ּכן ּגם קצת, טֹוב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאצלנּו

ואבֹוי, אֹוי אֹוי, לי. ׁשהיה רעים הּימים ׁשּכן מּכל ׁשעה, ּובכל ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָעת

יּגיע, ׁשמים עד נפׁשי מרירּות אדּבר, ּומה אֹומר מה ומר. אֹוי ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָאֹוי

לׁשער. יּוכל מי נׁשמתי ְְְִִִֵֵַַָּכאב

B	Ba¯חּטאתי ּכל גּו אחרי תׁשלי אפּלּו ואם ידעּת, אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

רפּואתי את תלּביׁש ולא ּברחמים, ּברּיֹותי עם מתנהג אּתה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּכאׁשר

לפי ּכי ּכלל. לסּבל לי אפׁשר אי ּכן ּגם ּדמעט מעט ּבמרירּות אם ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָָֹּכי

אפׁשר אי נפׁשי. חליי עצם לפי לרפּואתי הּמכרח הּמרירּות רּבּוי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעצם

רבבֹות, ורּבי אלפים מאלפי אחד חלק אפּלּו ולסּבל לקּבל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלי

הּמרּבים. ּופׁשעי ועֹונֹותי חטאי עצם לפי לרפּואתי, הּמכרח ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻֻמהּמרירּות

חּטאתי. ּכל גּו אחרי והׁשלכּת ּבלי". מּׁשחת נפׁשי חׁשקּת "אּתה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּכי

ּדמעט מעט ּבמרירּות אם ּכי ׁשּלי והרפּואה הּׁשלֹום את הלּבׁשּת ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹולא

לקּבל לי קׁשה הּמרירּות מעט זה ּגם כן, ּפי על ואף יכלּתי. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכפי

ּופּזּור מאד האנּוׁשֹות נפׁשי ּומּכֹות וחלׁשֹותי חליי עצם לפי ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹֹֹֻולסּבל,

ּכלל. מרירּות ׁשּום לסּבֹול לי אפׁשר אי ְְְְְִִִִִֶַָָּדעּתי,

ÏÚÂ.אבֹותי ואלהי אלהי יי לפני ּתחּנתי להּפיל ּבאתי זאת ¿«ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ

נּסים חקר, אין עד גדֹולֹות עֹוׂשה העלילּיה". ורב העצה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"ּגדֹול

ולא ּתּוכל "ּכל הן מּמּך, נמנע ּדבר ואין מסּפר, אין עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹונפלאֹות

ו נאמן רֹופא ואּתה מזּמה". מּמ הּכליּבצר ּוביד אמת, רחמן ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

מה ל יאמר ּומי לּכל". ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה ּכח ּוביד"ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ

אלי ואצעק ואׁשּוע ואזעק אעמדה", מׁשמרּתי "על ּכן על ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹּתעׂשה,

את ּברחמי ותֹורני רפּואתי, מרירּות את ותמּתיק ׁשּתחּנני, עד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּתמיד,
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ּכל מּמּני ותסיר הרעים, הּמים מרירּות ּולבּטל להמּתיק החּיים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעץ

ּולקּבל לסּבל והתחּזקּות ּוגבּורה כח לי ותּתן .ּברחמי מרירּות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹמיני

רפּואתי, ּבׁשביל לסּבל מכרח ׁשאני הּמרירּות מעט ּבאהבה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹֻעלי

ּותמהר הּמעּוט. בתכלית רפּואתי ׁשל הּמרירּות את בחסּד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּותמעט

אני ּכי הּגּוף, ּורפּואת הּנפׁש רפּואת ׁשלמה, רפּואה אֹותי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלרּפאת

ּובכל עת ּבכל עּמי מגּדיל ׁשאּתה הּגדֹולים, חסדי מרחֹוק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹואה

לבד. עלי יהבי מׁשלי אני ּכן על ּומסּפר, וער ׁשיעּור ּבלי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשעה

רפּואה ותעלה .ׁשלֹומ סּכת את עלי ותפרס ּבעדי ותגן עלי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשּתרחם

ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ּותקּים וגּופי, נפׁשי ּומכאֹובי ּתחלּואי לכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשלמה

יי, אמר ולּקרֹוב לרחֹוק ׁשלֹום ׁשלֹום ׂשפתים, ניב ְְְִִֵַַָָָָָָָָָ"ּבֹורא

ְִָּורפאתיו".

È	kÊ˙eּבאֹור עלי ותאיר ותׁשּפיע ּבאמת. הּברית לקדּׁשת מעּתה ¿«≈ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ

ּפנים להארת ּפנים להדרת ׁשאזּכה ּפנים, הארת עלי ותמׁשי ,ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּפני

והּדעת והּבינה החכמה ׁשפע עלי ותׁשּפיע ּדעּתי, את ותפּתח ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻּדקדּׁשה.

עת ּבכל ּבּתֹורה לחּדׁש ׁשאזּכה עד ,ּתֹורת ּבמאֹור עיני ותאיר .ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמאּת

מּדֹות עׂשרה ּבׁשלׁש הּתֹורה את לדרׁש ואזּכה אמּתּיים. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹחּדּוׁשים

ּובאּורים ּדרּוׁשים זה ידי על ּולבאר ּולגּלֹות ּבהן. נדרׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּתֹורה

האמּתּייםוחּדּוׁשים וחסדי ּברחמי עלי ותמׁשי ּבּתֹורה. אמּתּיים ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּתּקּוני מּתליסר ּדקדּׁשה והּׂשכל הּדעת ׁשפע קדׁשא", רבּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻֻ"מׁשח

ׁשאזּכה עד ׁשּבקדּׁשה זקנים ּבכלל נכלל להיֹות ּותזּכני קּדיׁשא. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻדיקנא

ּפנים. להדרת ּפנים ְְְִִֶַַַָָָלהארת

כסלו יי¯ÊÚ˙Â	Èז את לכּבד ואזּכה זה. ידי על קֹולי ׁשּיזּדּכ ּותזּכני, ¿««¿≈ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ּבׂשמחה ּתמיד אֹות לעבד ׁשאזּכה בעזרי ׁשּתהיה ּומּגרֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹמהֹוני

חּיי ימי ּכל אנּגן ּונגינֹותי ּדקדּׁשה, ונּגּונים וׁשירים וזמרה רּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבקֹול

הּנּגּון ידי ׁשעל עד ּכ ּכל רּנתי קֹול ׁשּיזּדּכ ואזּכה יי. ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

מּכל לנּו ׁשּיׁש בצרֹותינּו ּתראה זה ידי על ,לפני ּונרּנן ׁשּנׁשיר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלבד

איזה ּברחמי ותׁשּגיח ותסּתּכל וצרֹותינּו, בעניינּו ותראה ולׁשֹון, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעם
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ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ּותקּים מהם. ותּצילנּו ותֹוׁשיענּו לנּו, מצרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאּמה

רּנתם". את ּבׁשמעֹו להם ּבּצר ה' ְְְִֶֶַַַַָָָָ"וּירא

B	Ba¯ויֹועצים חֹוׁשבים אׁשר הּמחׁשבֹות את ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ

יערימּו עּמ "על עכׁשו, עלינּו הּמֹוׁשלים העּכּו"ם ּבין עת ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָעלינּו

לרעה עלינּו מחׁשבֹותם ּכל את ידעּת אּתה ."צפּוני על ויתיעצּו ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָסֹוד

עֹוד". יׂשראל ׁשם יּזכר ולא מּגֹוי, ונכחידם לכּו "אמרּו וׁשלֹום, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹחס

הארץ", מן חסיד "אבד ּבעדנּו. ׁשּיעמד מי אין הּללּו, העּתים ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובצֹוק

ׁשּבּׁשמים. אבינּו על להּׁשען לנּו מי על אין, ּבּפרץ ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוגֹודר

‡ÏÓמכאֹובינּו רּבּו ּכי בענינּו הּביטה ּתמיד. יׂשראל עּמ על רחמים »≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ואין עֹוזר ואין מאד, מרּודים יׂשראל עּמ את ּוראה לבבנּו. ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹוצרֹות

ו ,למעןסֹומ עׂשה למעננּו. ולא למענ עׂשה ועזּוב. עצּור אפס ְְְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכל ואּדירי הּמה ּבארץ אׁשר "לקדֹוׁשים עפר, ׁשֹוכני אמּתּיים ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּצּדיקים

והּׂשרים הּמלכּות לב ותּטה והֹוׁשיענּו. למענ עׂשה בם". ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָחפצי

הרעֹות מחׁשבֹותם ּכל ּותבּטל ּותׁשּבר ּותגרׁש לטֹובה, עלינּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָוהּיֹועצים

רעֹות הּגזרֹות ּכל ּברחמי ּותבּטל הּקדֹוׁש. עּמ יׂשראל על להם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיׁש

ׁשּכבר והּפקּדֹות הּגזרֹות אֹותן הן ליׂשראל, טֹובֹות ׁשאינן הּפקּדֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻוכל

ותעקר ּתׁשּבר ּכּלם וׁשלֹום, חס עדין לגזר ׁשרֹוצים אֹותם והן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻנגזרּו.

והּׂשרים והּמלכים הּקיסרים ּכל לב ותהפ ּגמּור. ּבבּטּול אֹותם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּותבּטל

ׁשּיעמד מי אין ּכי אלהינּו, יי ידעּת אּתה ּכי תמיד. לטֹובה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹעלינּו

הרּבים רחמי אם ּכי הּזאת, צרה ּבעת דמׁשיחא ּבעקבא עּתה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻּבעדנּו

ּברחמי זּכנּו ."לעּמ הרעה על והּנחם ,אּפ מחרֹון "ׁשּוב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלבד.

ּכל ּולבּטל הּדינים ּכל להמּתיק ׁשּנזּכה עד רּנתנּו. קֹול ׁשּיזּדּכ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהרּבים

הּנּגּונים ידי על יׂשראל. ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו הּגזרֹות וכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהּצרֹות

ותֹוׁשיענּו עלינּו ּותרחם רּנּוננּו, ל ויערב רּנתנּו, קֹול ׁשּתׁשמע .לבד ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

‰kÊ	Âלׁשמ ותׁשּבחֹות וׁשירֹות נּגּונים לפני ּולנּגן ּולרּנן לׁשיר ¿ƒ¿∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּׁשירים "ׁשיר ברחמי לעֹורר ׁשּנזּכה עד ּתמיד, ּבאמת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָולעבֹודת
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מיני עׂשרה לכל ונזּכה הּׁשירים. ּכל על הּמעּלה ׁשיר לׁשלמה", ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאׁשר

הּטֹוב, בׁשלֹומ אֹותנּו ּותבר ּתהּלים. ספר ּבהם ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנגינה

יׂשראל ּכל ּבין ׁשלֹום ׁשּיהיה לעֹולם, יׂשראל עּמ על ׁשלֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָותׁשּפיע

יה ולא לאׁשּתֹו. איׁש ּובין לחברֹו אחד וקנאהּבין ׂשנאה ׁשּום יה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּׁשלֹום, ויתּגּדל ויתרּבה לעֹולם. עּמ יׂשראל ּכל ּבין וקנטּור ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָותחרּות

לעֹורר ואחד אחד ּכל ׁשּיכלּו עד עֹולם ּבאי ּכל ּבין ׁשלֹום ׁשּימׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻעד

ימיו יבּלה ולא הּנצחי, ּתכליתֹו על ׁשּיסּתּכל האמת, אל חברֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאת

זהבֹו, ואלילי כסּפֹו אלילי את איׁש ּכל ׁשּיׁשליכּו עד ולריק, ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלהבל

לקּבל ּותזּכנּו ּובאהבה. ּביראה ּבאמת לעבּד ּבאמת אלי כּלם ְְְְְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻויׁשּובּו

סּכת עלינּו ותפרס תמיד, ועצּומה גדֹולה וחדוה ּבׂשמחה ׁשלֹום ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשּבת

ּורפּואת הּנפׁש רפּואת ותרּפאנּו ּבגּופנּו. ׁשלֹום ׁשּיהיה ונזּכה .ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשלֹומ

ּכּלם רק ׁשּבגּופנּו, יסֹודֹות הארּבע ּבין מחלקת יהיה ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻהּגּוף,

ותׁשלח מּקרּבנּו, מחלה ותסיר ּגדֹול. ּבׁשלֹום הּׁשוה ּבּמזג ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיתנהגּו

יׂשראל ּבית עּמ לחֹולי ׁשלמה eÎÂ')רפּואה ˙È�BÏt Ôa È�BÏÙÏ Ë¯Ù·e). ְְְְְִֵֵֵֵַָָָƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿

e	¯ÊÚ˙Âמעׂשה ּבכל והצלחה ּברכה ותׁשלח ּבממֹוננּו. ׁשלֹום ׁשּיהיה ¿««¿≈ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

וחפצי ממֹון על מּיׂשראל אחד ׁשּום ּבלב קנאה ׁשּום יעלה ולא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹידינּו

עלי אדם קנאת יעלה ולא ּבינינּו ועׁשק ּגזלֹות ׁשּום יהיה ולא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹחברֹו.

להם. ׁשּנצטר קדם ּפרנסֹותינּו לנּו ותזמין אחרים. על קנאתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹולא

הלואתם. לידי ולא ודם ּבׂשר מּתנת לידי לא ּתצריכנּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹואל

e	kÊ˙eהיטב להבין ונזּכה קׁשּיֹות. ּבלא ּבתֹורתינּו ׁשלֹום ׁשּיהיה ¿«≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ

תֹורת ּדברי ּכל להבין ונזּכה ׁשם. ׁשּנלמד מקֹום ּבכל ּגדֹול ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבמהירּות

ּבאּורים ּתמיד לחּדׁש ּותזּכנּו ותעזרנּו ּכלל. קׁשיֹות ׁשּום ּבלי ּבּורין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻעל

ּבאמת ּובטהרה, ּבקדּׁשה הּקדֹוׁשה, ּבתֹורת אמּתּיים ְְְְְְֱֲֳִִִִִִֶֶַָָָָָֻוחּדּוׁשים

הּׁשלמּות, ּבתכלית ׁשלֹום ּבחינֹות לכל ונזּכה הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָּובאמּונה

ּכ לעֹורר ׁשּנזּכה אליעד כּלם ויׁשּובּו ּבאמת, לעבֹודת ּכּלֹו העֹולם ל ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

מׁשאלֹותינּו ּומּלא עלינּו, וחמל חּוס ּובאהבה. ּוביראה ּבאימה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹויעבדּו

יבר יי יּתן לעּמֹו עז "יי ונּׂשא, רם אל ּבּׁשלֹום ּברכנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּברחמים.
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תצאּו ּבׂשמחה "ּכי ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים בּׁשלֹום". עּמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאת

הּׂשדה עצי וכל רּנה, לפניכם יפצחּו והּגבעֹות ההרים ּתּובלּון, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּובׁשלֹום

ׁשלֹום עֹוׂשה מכׁשֹול". למֹו ואין תֹורת לאֹוהבי רב ׁשלֹום כף. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָימחאּו

ואמרּו יׂשראל, ּכל ועל עלינּו, ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבמרֹומיו,

ֵָאמן.

ÁÎכסלו ח

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Á"Î ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
B	Ba¯ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי זּכני והחסד, הרחמן אב עֹולם ׁשל ƒְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אברהם ׁשל ּבמּדתֹו ּולהתּדּבק לאחז ואזּכה ּדקדּׁשה. החסד ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻלמּדת

ּברחמי ּותזּכני ימיו. ּכל חסד עֹוׂשה ׁשהיה הּׁשלֹום, עליו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאבינּו

ועד ּבית ביתי ויהיה ּביתי. ּבתֹו הגּונים אֹורחים להכניס ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהרּבים

אמּתּיים וצּדיקים חכמים ּתלמידי אֹורחים להכניס ׁשאזּכה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלחכמים,

ּובׂשמחה ּגדֹול ּובכבֹוד ּגדֹולה ּבאהבה לקּבלם ואזּכה ּביתי. ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָלתֹו

ׁשרּות מיני ּבכל ּבעצמי ּולׁשּמׁשם ּולׁשרתם לפניהם לעמד ּותזּכני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹרּבה.

אמּתּיים, צּדיקים חכמים ּתלמידי יד ּתחת כבּוׁש תמיד ואהיה ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוׁשּמּוׁש.

אברהם ׁשל ּבמּדתֹו נכלל להיֹות ׁשאזּכה עד ּתמיד, אֹותם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּולׁשּמׁש

ּברחמי ּותזּכני ּבאמת. החסד ּבמּדת ׁשלם להיֹות הּׁשלֹום, עליו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאבינּו

אמּתּיֹות. ולענוה ׁשלמה ואדעלאמּונה ּבאמת, ׁשפלּותי להרּגיׁש ואזּכה ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חרפֹות מיני מּכל ברחמי ותּצילני איׁש". ולא תֹולעת "אנכי ּכי ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבאמת

האמת על והחֹולקים הּׂשֹונאים ּכל על להתּגּבר כח לי ותּתן ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּובזיֹונֹות.

עפר. עד ּולהׁשּפילם אֹותם ְְְִֵַַַַָָָָלנּצח

È	kÊ˙e.ּבאמת ׁשלמה לאמּונה העצּומים, וחסדי הרּבים ברחמי ¿«≈ƒְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ולא האמּתּיים. הּׁשם ּוביראי האמּתּיים ּובצּדיקי ּב להאמין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואזּכה

מּכל וׁשלֹום. חס אחריהם להרהר ּומחׁשבה הרהּור ׁשּום ּבדעּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיבא

ׁשּום עליהם אדּבר ולא וׁשלֹום, חס עליהם מּפי עתק יצא ׁשּלא ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּכן

ּבגּופי ּבאמת, ּתמיד ּולפארם לכּבדם אזּכה רק ּכבֹודם, ּכנגד ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדּבּור
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ותצילני ותעזרני ּותזּכני ותפארת. ויקר כבֹוד מיני ּבכל ּומאדי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹונפׁשי

חכמים תלמידי מּפי הּיֹוצאים תֹורה ּדברי ׁשּום לאזני נׁשמע יהיה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

יהּודאין". ׁשדין חכמים "ּתלמידי נקראין ׁשהם ּוכׁשרים, הגּונים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינם

ותרחיקני מהם. ּתֹורה אקּבל ולא אׁשמע ולא מהם, ּברחמי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹותרחיקני

זרעי ואת אֹותי ותּציל ּומּתלמידיהם. מהם מּגבּולם ותפריׁשני ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָותבּדילני

חס התנּגדּות מיני מּכל יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת זרעי זרע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואת

יראי על וחֹולק מתנּגד ׁשּום בנּו יּמצא ׁשּלא הּׁשם, יראי ּכנגד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוׁשלֹום

ּובּזיֹון חרּוף ׁשּום וׁשלֹום חס ידינּו על יתּגלּגל ולא האמּתּיים. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹהּׁשם

להחזיקם כבֹוד, מיני ּבכל לכּבדם נזּכה רק ּבאמת. הּׁשם ליראי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָכלל

יראי עבּור ּומאדנּו נפׁשנּו למסר ונזּכה סמיכה. מיני ּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּולסמכם

ּבאמת. ֱֵֶֶַהּׁשם

ÌÁ¯˙eּובאּורי חּדּוׁשי מיני מכל ותּצילני הרּבים. ּברחמי עלי ¿«≈ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

נפּולה ּתֹורה להם ׁשּיׁש הּׁשדין ידי על הּקלּפֹות ּדר הּנמׁשכין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתֹורה,

ותׁשמ הּנפּולין. ּבאּורימאלפין ׁשּום לעֹולם אׁשמע ׁשּלא תמיד רני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ולא הּקלּפֹות. ּדר הּנמׁשכין הּנפּולֹות הּתֹורֹות מאּלּו תֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוחּדּוׁשי

ותעזרני ּובחסדי ּברחמי עלי ותגן ּכלל. ּובלּבי ּבאזני דבריהם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָיּכנסּו

תמיד ואזּכה הּקדּׁשה, ּדר אמּתּיים תֹורה חּדּוׁשי לי נמׁשכין ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיהיּו

העליֹון מּׁשרׁשם אמּתּיים ּדאֹוריתא חּדּוׁשין ּולקּבל ּבדעּתי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהמׁשי

ּכלל. אחרא והּסטרא הּקלּפֹות אחיזת ׁשּום ּבלי הּקדּׁשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻּדר

‡p‡ּבעצמי יֹודע אני ּכי לבבי. את ידעּת אּתה רחמים, מלא יי »»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מעׂשי את הרעֹותי ּכי ּדקדּׁשה, אמּתּיים תֹורה מחּדּוׁשי רחֹוק אני ְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכּמה

הּקדֹוׁשים חכמי ידי על עלינּו ּגזרּת ּכבר כן, ּפי על אף אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמאד.

יֹודעי ּכל על וחֹובה וׁשלֹום. חס יבׁש עץ ׁשּיהיה להאדם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאסּור

ׁשּיזּכה עד ּבאמת, עצמֹו ּולטהר לקּדׁש עז, ּבכל להתאּמץ ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּתֹורה

ּולחּדׁש אמּתּיּות, ּבחכמה לפלּפל ּבאֹוריתא, ּפרי" עֹוׂשה "עץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהיֹות

לפני להתחּנן לּבֹו את עבּד מצא ּכן על אמּתּיים. ּדאֹוריתא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּדּוׁשין

הּנֹוראים, ּובחסדי הּגדֹולים ּברחמי עלי ותחֹוס ׁשּתחמל זה, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל
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תמיד עּמי ותהיה ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ותחזירני ותֹוׁשיעני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָותעזרני

ּולבבי, ּדעּתי את ׁשּתפּתח עד ּבאמת, עצמי ּולטהר לקּדׁש ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשאזּכה

ותׁשּפיע ּדקדּׁשה. הּׂשכל ׁשבילי לי ותפּתח .ּתֹורת ּבמאֹור עיני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻותאיר

הּקדֹוׁשה הּתֹורה מּׁשרׁשי תֹורה ּובאּורי חּדּוׁשי עת ּבכל תמיד ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָלי

חּדּוׁשים מיני מּכל הרּבים ּברחמי ותּצילני העליֹונה. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּקדּׁשת

ׁשּיהיּו תמיד אזּכה רק וׁשלֹום, חס הּקלּפֹות ּדר הּנמׁשכין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּובאּורים

הּקדּׁשה. ּדר אמּתּיים תֹורה חּדּוׁשי לי ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֻנמׁשכין

È	kÊ˙eּדקדּׁשה ּבנינים ּתמיד לבנֹות הרּבים ּובחסדי ּברחמי ¿«≈ƒְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

הקּדמֹות על מּוסד יסֹוד וחזק, אּמיץ יסֹוד על הּקדֹוׁשה ְְְְְְְִַַַַַָָָָָָּבתֹורת

ּבמעלה הּגדֹולים עלּיה, ּבני אמּתּיים צּדיקים ׁשּגּלּו ויׁשרֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָנכֹונֹות

הּׁשלמּות בתכלית הּקדׁש לרּוח זכּו אׁשר מאד. עצּומה ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוהּׂשגה

להגֹות ואזּכה אּׁשען, עליהם ,אסמ עליהם הּמעלֹות. לרּום ְְְְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּמעלה

עד וצדק. ּבאמת הּנאמרים הּקדֹוׁשים ּבדבריהם ּולהׁשּתעׁשע ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹולחׁשב

לעמק ולירד ּבאמת, ּדבריהם להּׂשיג ואזּכה הּדעת, אֹור לי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֻׁשּיפּתח

ּדבריהם לבאר ׁשאזּכה עד ּדבר. מּתֹו ּדבר ּולהׂשּכיל ּולהבין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדעּתם,

ּבנינים החזק יסֹודם על ולבנֹות אמּתּיים, חּדּוׁשים ּבהם ּולחּדׁש ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאמת,

ּובטהרה ּבקדּׁשה ּובאמּונה ּבאמת ּובעבֹודת ּבתֹורת ּוׁשלמים ְְְְְְֱֱֲֲֳִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאמּתּיים

לי, ׁשּתׁשּפיע ּדקדּׁשה ּתֹורה החּדּוׁשי ידי על ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻגדֹולה,

ׁשחטאתי ּופׁשעים והעֹונֹות החטאים וכל הּפגמים ּכל ידם על ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָלתּקן

ותׁשמרני ותעזרני הּזה. הּיֹום עד מּנעּורי לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוׁשעויתי

חטאים מיני מּכל מעּתה ותּצילני עֹוד, אחטא ׁשּלא הרּבים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹברחמי

ּבכל תמיד לי ותזמין ׁשּבעֹולם. פגמים מיני ּומּכל ּופׁשעים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָועֹונֹות

ּגדֹול תּקּון ׁשּיהיּו הּקדּׁשה ּדר אמּתּיים ּדאֹורייתא חּדּוׁשין ויֹום ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָֻיֹום

לגּלֹות רׁשּות לי ׁשּיהיה ּבאפן העליֹונה בקדּׁשת ּותקּדׁשני ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלנפׁשי.

לעֹורר כח לי ותּתן יׂשראל. לעּמ לגּלֹותם עלי, ׁשּתׁשּפיע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהחּדּוׁשין

ׁשּתזמין תֹורה חּדּוׁשי עלֿידי ּבאמת לעבֹודת יׂשראל [עּמ] ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולהמׁשי

ּובטהרה ּבקדּׁשה לאמרם ואזּכה .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ולהׁשיבם ְְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלי,
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עלינּו ּותרחם .ּכרצֹונ ׁשּלא ּדבר אֹומר ולא הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹגדֹולה,

תלמיד מּפי ּתֹורה דבר איזה לׁשמע מכרחים ׁשאנּו ּבעת בעזרנּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻותהיה

הּגנּו הּטֹוב לברר הּגדֹול ּבכח ׁשאזּכה הגּון. ׁשאינֹו ּבדבריו,חכם ז ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

דברי על החֹופה והּקלּפה הרע ולזרק להׁשלי הרע. מן הּטֹוב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלברר

ּבגּויּה. הּגנּוז הּטֹוב מעט רק ּוללּקט ּוללּבן ּולברר ְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָתֹורתֹו,

כסלו החפצים¯ÊÚÂ	Èט יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ואת חברתינּו ּכל ואת אֹותי ¿»¿≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

על וחֹולקים מתנּגדים מיני מּכל ותּצילנּו ּבאמת, אלי ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלהתקרב

יהיה ׁשּלא ׁשּלהם, ּובזיֹונֹות ּובּוׁשֹות חרּפֹות מיני מּכל ותּצילנּו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהאמת,

בדברים לא וׁשלֹום, חס אֹותנּו ּולבּזֹות ּולבּיׁש לחרף ּכח ׁשּום ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלהם

יי ּב .ב חסיתי ּכי אבׁש אל והּצילני נפׁשי "ׁשמרה ּבמעׂשה. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹולא

והּבזיֹונֹות החרּפֹות ּגדל ידעּת אּתה ּכי לעֹולם". אבֹוׁשה אל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹחסיתי

הּסּבל. ּכח "ּכׁשל אׁשר עד הּׁשם. יראי את עכׁשו ּומחרפין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּמבּזין

מּפני ּומגּדף מחרף מּקֹול ּכסתני. ּפני ּובׁשת נגּדי ּכלּמתי הּיֹום ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכל

רֹואי ּכל עם. ּובזּוי אדם חרּפת איׁש ולא תֹולעת ואנכי ּומתנּקם. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאֹויב

ּתֹולעת והּצל ורחם וחמל חּוס ראׁש". יניעּו בׂשפה יפטירּו לי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹילעיגּו

את לבּקׁש דרּכ ּכי מּפיהם. והּצילנּו הּיֹום. ּכמֹונּו ונּדׁש ונרּפס ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנמאס

כח החלּוׁשי ּכמֹו ּבעֹולם נרּדפים אין ּכי ידעּת ואּתה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹהּנרּדפים,

חּלׁש וכחם ,אלי להתקרב ּומׁשּתֹוקקים ּומתאּוים החפצים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּביׂשראל

מתּגּבר עליהם אׁשר יצרם, את ולכף ּתאותם על להתּגּבר קטן ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹודעּתם

ּכי עליהם, ּגם רחמים מלא אּתה ּבאמת אבל מאד. והּׂשנאה ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקטרּוג

רחמי על ּובטחֹוננּו ,אלי ּותׁשּוקתנּו אנחנּו, עפר ּכי יצרנּו יֹודע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּתה

,אלי המיחלים על ּומרחם אֹוהב ואּתה חסד חפץ ואּתה ,ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוחסדי

אףֿעלּֿפיּומצּפי ,לפני ּתחּנתם ּומּפילים ּכּפיהם ּופֹורׂשים לרחמי ם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבדעת ואביֹונים ענּיים והם ,אלי להתקרב והגּונים ּכדאים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינם

ּכמֹו חלילה. אֹותם ּוממאס מׁשּקץ אּתה אין אףֿעלּֿפיֿכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּובמעׂשים.

מּמּנּו, ּפניו הסּתיר ולא עני, ענּות ׁשּקץ ולא בזה לא "ּכי ְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּכתּוב,

להּׁשען מי על לנּו אין ּכי נׁשעננּו". עלי ּכי עזרנּו ׁשמע. אליו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּובׁשּועֹו
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מׁשאלֹותינּו את ּומּלא עלינּו, וחמל חּוס ׁשּבּׁשמים. אבינּו על אם ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכי

אֹויבינּו, את לנּצח וזּכנּו למעננּו, ולא למענ ועׂשה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹברחמים.

ׁשּום להם יהיה ולא עפר. עד ּולהׁשּפילם ּולהכניעם עליהם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּולהתּגּבר

ולא ׁשּבקדּׁשה, ּדבר מּׁשּום וׁשלֹום חס אֹותנּו לבּטל אֹו למנע ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֻּכח

אלי לׁשּוב ּותזּכנּו בעזרנּו ותהיה הּטֹוב. רצֹונ ׁשהּוא ּדבר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּום

ועד מעּתה ּתמיד הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבאמת

הארץ מלאה יי חסּד .ּפי עדּות ואׁשמרה חּייני ּכחסּד" ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעֹולם.

ואמן. אמן לּמדני". ְְִֵֵֵֶַָָֻחּקי

ËÎ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"Î ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÚÓLּוברצֹון ּברחמים וקּבל עלינּו, ורחם חּוס אלהינּו, יי קֹולנּו ¿«ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

ּתעלם ואל מּמּני" ּפני ּתסּתר "אל הרחמן, אב אבינּו ּתפּלתנּו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת

תסּתם ולא האביֹון", מאחי לבב את תאּמץ "לא מּׁשועתי. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹאזנ

נכסֹוף כּמה זה ּכי עלי, יעֹוררּו ורחמי מעי המֹון מּצעקתי. ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאזנ

אלי ּומתחּננים ּומתּפּללים צֹועקים ואנּו .עּז ּבתפארת לראֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻנכספּתי

ואנּו ואהמה". אׂשיחה וצהרים ובקר "ערב וׁשנים. ימים ּכּמה ְְְְֱֳִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹזה

לעבֹודת ּברחמי ּותקרבנּו אלינּו, ּפני ׁשּתׁשיב ּתמיד ּפני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמחּלים

הּגלּות עלינּו אר ּכי יׁשּועה. מּמּנּו ורחֹוק נֹושענּו לא ועדין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבאמת.

ידענּו ּובאמת מחברֹו. מרּבה צרֹותינּו יֹום ּובכל ונפׁש, ּבגּוף מאד ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻמאד

אֹות הֹוׁשעּת לא יד מּקצר לא ׁשמעּתּכי לא אזני מּכבד ולא נּו, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

הרּבים בעֹונֹותי ּכי .ּובינ בינינּו הבּדילּו עֹונֹותינּו אם ּכי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָּתפּלֹותינּו,

תחּנֹותי ּדברי ּכל אׁשר עד הרחּוק, ּבתכלית הּטֹוב מן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָנתרחקּתי

זה ּומחמת אדּבר, בדעת לא ּכי אמּתי. מּטֹוב רחֹוקים הם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּובּקׁשֹותי

אינם ּדּבּורי ּכל אׁשר עד ונתקּבל, הּנׁשמע ּדּבּור ׁשּום לדּבר זֹוכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאיני

ואין ּדקדּׁשה מהּדעת נמׁשכין ׁשאינם מאחר ּכלל, ּדּבּור ּבׁשם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻנקראים

לי עזר אבּקׁש ּומאין ׁשּבּׁשמים, אבי אעׂשה מה ועּתה טֹוב. ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבהם
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הּנׁשמע לדּבּור זה ידי על לזּכֹות ּדּבּורי לתֹו טֹוב להמׁשי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָלזּכֹות

ׁשּום לי אין ׁשעכׁשו אבֹותי ואלהי אלהי יי ידעּת אּתה ּכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹונתקּבל.

ודבר ּגדֹול ּדבר ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות צרי ּׁשאני מה ּבכל ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָסמיכה

חּנם בחסד ׁשּתחּנני חסד, ונדבת חּנם מּתנת מּמ לבּקׁש אם ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָקטן,

ּברחמים אלי ּותקרבני יי, לעבֹודת צרי ּׁשאני מה כל לי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָותּתן

קטן ּדבר ׁשּום אין ּכי ּבאמת. לפני ׁשלמה לתׁשּובה ׁשאזּכה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּבאפן

ׁשּום לי ואין לעׂשֹותֹו. אצלי נקל ׁשּיהיה יי לעבֹודת הּנֹוגע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבעֹולם

ׁשאני הּדבר ּגּוף ּכמֹו לקּים לי קׁשה ּבעצמּה העצה ּכי ותחּבּולה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָעצה

ואם הרּבים. רחמי על אם ּכי ּתקוה ׁשּום עּתה לי אין ּכן ועל .ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָצרי

ּכפי ּורבבֹות מאלפים אחד חלק אפּלּו עּמי עֹוׂשה אּתה וׁשלֹום ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחס

איזה ּבהם יׁש אם ּותחּנתי, ּבתפּלתי לחּפׂש ותרצה הרעים, מעׂשי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָער

"מאין נפׁשי ידעּתי לא ונתקּבל, נׁשמע ׁשּלי הּדּבּור ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹטֹוב,

אמּתי מּטֹוב רחֹוקים הם ּדברי ׁשּכל ּבאמת יֹודע אני ּכי עזרי". ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיבא

הרחּוק. ְְִִַָּבתכלית

כסלו ארּוצה"¯Ba	Bי מה "ויהי אמרּתי מאד. לי מר מאד לי צר עֹולם ׁשל ƒְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹ

ירא "אּולי ירחם. אּולי יחֹוס אּולי לי". וירוח "אׂשיחה ,לפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָדברי

ּתקוה". יׁש "אּולי אצפצף. אמרתי ּומעפר אדּבר ּומארץ ּבעניי". ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיי

לּכל, ּומטיב טֹוב אּתה ּכי ירחם. אּולי ואביֹון עני עם יחֹוס ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹאּולי

נקּדֹות איזה ּכן ּגם בדברי למצֹוא יכֹול אּתה ּובוּדאי ולּטֹובים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻלרעים

הּמעּוט ּובתכלית ּגדֹול ּובהסּתר ּבהעלם ׁשהם ּפי על אף ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָטֹובֹות,

ונתקּבלים נׁשמעים להיֹותם ּדּבּורי ראּויים ׁשאינן עד גדֹולה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּובהעלמה

אּתה אףֿעלּֿפיֿכן בהם. ׁשּנעלמּו הּזה הּטֹוב מעט הסּתרת ידי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָעל

נסּתרֹות והמֹון ּתעלּומֹות ּכל נגלּו ּולפני להטיב, ּומרּבה חסד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרב

ׁשּיׁש הּטֹוב מעט ּגם לגּלֹות הּגדֹול ּבחסּד יכל ואּתה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּמּבראׁשית,

נגּד ׁשּפגמּתי ׁשאףֿעלּֿפי ּכּלא. דעלמא רּבֹונֹו ידעּת אּתה ּכי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבדברי.

והרע הּזה. הּיֹום עד מּנעּורי לפני ּופׁשעּתי עויתי חטאתי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהרּבה,

כֹוסף אני ּכי לטֹובה. ּבדברי ּכּונתי כן ּפי על אף עׂשיתי, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעיני
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ּברחמי ׁשאזּכה ּבאמת. לעבֹודת ּבאמת ּומתּגעּגע וחפץ ְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּומׁשּתֹוקק

אינם מעׂשי אמנם ואם תמיד. ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות לגמרי מרע ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלסּור

לאמּתֹו. ּבאמת הם ּותחּנֹותי ּבּקׁשֹותי ּדברי זה, ּכל עם ּכלל, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנאים

לפני ּולהתחּנן להתּפּלל האמּתּיים צּדיקי עלֿידי לּמדּתנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָואּתה

ּכי ּבאמת. יי לעבֹודת להתקרבּות צריכין ּׁשאנּו מה ּכל על ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד

ּפי על אף ּברע, ולמאס ּבּטֹוב לבחֹור ּבחירה לנּו ׁשּנתּת ּפי על ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹאף

ּבאמת. אלי לבבנּו ׁשּתּטה בעצמֹו, זה על ותחנּונים ּתפּלה מֹועיל ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָכן,

ּדר לעזב אֹותנּו ותכריח לנּו ותעזר .ל להׁשּתעּבד יצרנּו את ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹותכף

ׁשּום לי אין ּובאמת החּיים. ּבדר והּיׁשר הּטֹוב ּבדר ולאחז ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹרׁשע,

אלי ּוזעקה ּוצעקה וׁשועה ותחנּונים ּתפּלה על זה, על אם ּכי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּתקוה

לעבֹודת ברחמי ּותׁשּברׁשּתקרבני ותכניע יצרי את ותכף ּבאמת,  ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

לגמרי מרע לסּור ׁשאזּכה ּבאפן ,ּכחסדי עּמי ותעׂשה ּתאותי, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

עֹולם. ועד מעּתה תמיד ּבעיני הּטֹוב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָולעׂשֹות

B	Ba¯ּולבאר לפרׁש כבדֹות וידי אטּום, ולּבי קצרה ּדעּתי עֹולם ׁשל ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ועזרני ,רחמי ּכרב עלי חּוסה עלי, וחמל חּוס .לפני ׂשיחתי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּכל

ׁשבח מיני ּבכל האמּתּיים הּצּדיקים את ּולפאר לׁשּבח תמיד ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאזּכה

לרֹומם הּצּדיקים ׁשבח עלֿידי ׁשאזּכה עד ותפארת. וכבֹוד ּופאר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹועז

לתֹו אמּתי טֹוב הּקדֹוׁש הּדעת עלֿידי נמׁש ׁשּיהיה עד הּדעת. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָאת

מעּתה ׁשאזּכה עד ּבאמת, טֹובים ּדּבּורים ּדּבּורי כל ויהיּו ׁשּלי. ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּדּבּור

ּבאי כל ּובעיני ּבעיני ונתקּבלים הּנׁשמעים ּדּבּורים ּדּבּורי כל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיּו

אֹותם, ּולפאר לׁשּבח ׁשּנזּכה האמּתּיים הּצּדיקים וכח ּוזכּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹולם.

על לעֹורר ׁשּנזּכה עד ירחף", ּגֹוזליו על קּנֹו יעיר "ּכנׁשר עלינּו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיגּנּו

ודעּתנּו מחנּו לנּו ׁשּיׁשּובּו ונזּכה ּדקדּׁשה. בינה" קנה חכמה "קנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻידם

ּבקדּׁשה ּדעּתי להׁשלים ואזּכה הרעים. מעׂשינּו ידי על מאּתנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנגזלּו

טֹוב ּולהמׁשי הּקדֹוׁש מהּדעת ּדּבּורי ּכל לקּבל ׁשאזּכה עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָגדֹולה

ונתקּבלים הּנׁשמעים דּבּורים ּדּבּורי ּכל ׁשּיהיּו עד ּדּבּורי, לתֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶַַַַַָָאמּתי

ּתזּכני רק ונתקּבל, נׁשמע ׁשאינֹו ּדּבּור ׁשּום מּפי יצא ולא ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּתמיד.
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טֹוב ּתמיד ותמׁשי ּדּבּורי, בעת ּפי עם תמיד ותהיה הרּבים, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּברחמי

הּנׁשמעים דּבּורים יהיּו ּדּבּורי ׁשּכל עד ׁשּלי, הּדּבּורים ּכל לתֹו ְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָאמּתי

ּולהתּפּלל לפני ׂשיחתי לפרׁש צרי ּכׁשאני הן כל. ּבעיני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹונתקּבלים

ּכל על אבֹותי ואלהי אלהי יי אֹות ּולהפציר ּולהעּתיר ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּולהתחּנן

ּׁשחסר חןמה ּדברי טֹובים ּדּבּורים לפני לדּבר תמיד אזּכה לי, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

דברי ויּכנסּו ויתקּבלּו .אצל ונתקּבלים הּנׁשמעים ּדּבּורים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַָָָותחנּונים

ּבאמת. אלי ּותקרבני ּברחמים, מׁשאלֹותי כל ׁשּתמּלא ּבאפן ,ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבלּב

Èkׁשעּור ּבלי ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות מאד, מאד מרּבים הּמה צרכי ƒְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹֻ

וחסדי הרּבים רחמי על אם ּכי ּומבטח מׁשען ׁשּום לי ואין .ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוער

את ּולהֹוכיח כּבּוׁשין ּדברי לעצמי לדּבר רֹוצה ּכׁשאני והן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּגדֹולים.

רֹוצה ואני ונׁשמתי, ורּוחי ונפׁשי ּגּופי על אכזר עֹוד אהיה לבל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָעצמי.

הּנׁשמעים דּבּורים לעצמי לדּבר תמיד אזּכה עצמי, על רחמים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלעֹורר

לׁשּוב עצמי את לעֹורר ואזּכה בלּבי. דברי ׁשּיכנסּו ּבאפן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻונתקּבלים,

ּומחׁשבֹותי המגּנֹות, ּופעּלֹותי הרע דרּכי מעּתה ולעזב ּבאמת, ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻֻאלי

עצמי ּולקּׁשר ּדעּתי את לצמצם מעּתה ואזּכה מאד. מאד ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻהמבלּבלֹות

להתחיל ּולבבי ּדעּתי את אּניח ולא ּתמיד. אלי וחזק אּמיץ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבקׁשר

ׁשּבעֹולם. ּבלּבּול לׁשּום ולא וׁשלֹום, חס ּתאוה ּדבר לׁשּום ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹלהּטֹות

ולכסף ּובמעׂשה, ּובדּבּור ּבמחׁשבה ּבאמת מרע לסּור ְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹואזּכה

בעבֹודת עצמי ּולהרּגיל ׁשלמה. ּבאמּונה ּתמיד אלי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולהׁשּתֹוקק

הּכל ּולהפקיר ,אלי הּכל למסר ּוממֹון, ונפׁש ּבגּוף לב ּבכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבאמת

לדּבר הּטֹוב רצֹונ ּכפי ּומכרח צרי ּכׁשאני והן הּטֹוב. רצֹונ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻּבׁשביל

וענין חפץ איזה בׁשביל אֹו ,לעבֹודת לעֹוררם אדם ּבני עם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדּבּורים

ּדברי, לכל מאּת טֹוב ותמׁשי ּתמיד, ברחמי ּתזּכני ,רצֹונ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ולא כל. ּבעיני ונתקּבלים הּנׁשמעים ּדּבּורים ּתמיד דברי ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבאפן

ּדּבּורים טֹובים, ּדּבּורים יהיּו ּדּבּורי ּכל רק לעֹולם, ּבטלים ּדברים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָאדּבר

הּנׁשמעים ּדּבּורים ּבאמת, ולעבֹודת לׁשמ ּגדֹול ּתֹועלת מהם ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיבא

ׁשא ּבאמתונתקּבלים, הּטֹוב רצֹונ ׁשהם ּדברים ידם על לפעל .זּכה ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
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כסלו ותעזרניÔÎ·eיא ותֹוׁשיעני החסד, אב הרחמן אב אבי עלי ּתרחם ¿≈ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּותזּכני האמּתּיים. ּובחנינֹותי הּגדֹולה, ּבחמלת עלי ותחמל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמהרה.

ּכל על לי ותסלח ותמחל הּברית. ּתּקּון ׁשהּוא הּכללי לתּקּון ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹמעּתה

מה ּובפרט .לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ּופׁשעי וחטאי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעֹונֹותי

ּבמחׁשבה הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי קדׁש הּברית ּבפגם לפני ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּפגמּתי

ּבׁשֹוגג חּוׁשים, ּובׁשאר האזן ּובׁשמיעת העין ּבראּית ּומעׂשה, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּדּבּור

ׁשל הּפגמים הן ּבהּתר, ׁשּפגמּתי הּפגמים הן ּוברצֹון, ּבאנס ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּובמזיד

לסלח. הּמרּבה חּנּון סליחֹות, אלֹוּה לי ותסלח ּתמחל הּכל על ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַַַַַֹֹֹאּסּור,

ּותקּדׁשני הּברית. פגם מיני מּכל מעּתה ותּצילני ותֹוׁשיעני ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָותעזרני

ּבׁשלמּות. הּברית לתּקּון חּוׁשה מהרה ׁשאזּכה עד העליֹונה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבקדּׁשת

È	¯ÊÚאין ּכי לדּבר, מה ּכלל יֹודע איני ּכי ׁשּבּׁשמים, אבי והֹוׁשיעני »¿≈ƒְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

אלי צֹועק אני רק ידֹו, על ׂשיחתי לפרׁש ׁשאּוכל ּבעֹולם לׁשֹון ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּום

ּוזעקה ּבׁשועה ואנקה, ּבאנחה ּומרה גדֹולה זעקה מר, ּבקֹול ְְְְְְְֲֲַַַַַָָָָָָָָָָָָלבד

יי אל "קֹולי ׁשּבעֹולם. ואנחֹות ּוצעקֹות קֹולֹות מיני ּבכל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּוצעקה,

אל קֹולי אזעק יי אל קֹולי אלי. והאזין יי אל קֹולי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָואצעקה.

ּבצע מה אתחּנן. יי ואל אקרא יי אלי אתחּנן. ּבדמייי ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

חּוס עלי, וחמל חּוס ."אמּת היּגיד עפר היֹוד ׁשחת, אל ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּברדּתי

צֹופּיֹות עיני ּכי ּבאמת, הּברית לתּקּון וזּכני והֹוׁשיעני עזרני עלי. ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָורחם

וכל .לחנינּותי פרּוׂשֹות וידי חּנם, לחסד האמּתּיים וחסדי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלרחמי

אם ,לרחמי ואצּפה ואיחל ואׁשב אלי ואׁשּוע אזעק בי נפׁשי ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַעֹוד

ואם ּבנים, על אב ּכרחם עלי רחם ּכבנים אם ּכעבדים. אם ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּכבנים

מּפגם ּותחּלצני מּמסּגר ותֹוציאני ׁשּתחּנני עד ּתלּויֹות ל עיני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָּכעבדים.

מיני מּכל מעּתה ותּצילני ותׁשמרני ׁשחת. מּני נפׁשי ּותמּלט ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָהּברית.

חּוׁשים, ּובׁשאר ּובעינים ּוברגלים ּבּידים ׁשּבעֹולם, הּברית ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָפגם

מיני מּכל וטהֹור קדֹוׁש להיֹות אזּכה ּבכּלם ּומעׂשה. ּדּבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבמחׁשבה

בתכלית ּבאמת הּברית לתּקּון מהרה ּותזּכני ׁשּבעֹולם. הּברית ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָפגם

הּברית, תּקּון עלֿידי ׁשאזּכה עד אמּתּיים, צּדיקים ּבמדרגת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּׁשלמּות
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וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי והּפׁשעים והעֹונֹות החטאים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלתּקן

ּכנגד ׁשהם ׁשּבּתֹורה לאוין ּבׁשס"ה ׁשּפגמּתי פגמים מיני וכל ,ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלפני

כללּיּות ׁשהּוא הּברית תּקּון ידי על לתּקן אזּכה ּכּלם גידין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשס"ה

ּכל ׁשל הּדמים ּכל ּולזּכ לתּקן ואזּכה הּכללי. תּקּון ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּגידין,

פגמים מיני ּכל ׁשּלי הּדמים מּכל ותסיר ּותבּטל ותעביר גידי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשס"ה

בׁשס"ה ׁשּפגמּתי הּפגמים ידי על ּבהם ׁשהּטלּתי ולכלּוכים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָועכירֹות

כתמים מיני ּכל ּותבּטל ּתסיר הרּבים, ּוברחמי ׁשּבּתֹורה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלאוין

ׁשהתּגּברּו הרעים הּדמים תגּברת עלֿידי ּכביכֹול להּׁשכינה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּגרמּתי

ּדם ּבחינת ּכביכֹול להּׁשכינה ּגרמּתי אׁשר עד המרּבים, עֹונֹותי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻעלֿידי

מאד. ּגדֹול ּבגלּות הּׁשכינה ירדה ּבעֹונֹותי אׁשר עד מאד. הרּבה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹנּדֹות

ּוׁשכינּתיּה. הּוא ּברי קדׁשא בין אפרׁשּותא הרּבים ּבעֹונֹותי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻוגרמּתי

חטאה "חטא ׁשּכתּוב: ּכמֹו מנֹוח". מצאה לא בּגֹוים יׁשבה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ"היא

היתה". לנידה ּכן על ְְִִֵַַָָָָָירּוׁשלים

B	Ba¯.עֹוני את מצא האלהים אדּבר, מה אֹומר מה עֹולם ׁשל ƒֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ועׂשה עלי, ורחם חּוס נעּכר". ּוכאבי מּטֹוב. החׁשיתי ּדּומּיה ְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"נאלמּתי

צעקת ּולמען הּגדֹול ׁשמ ּולמען אמּתּיים, הּצּדיקים ּולמען ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַַַַַַָלמענ

יׁשאג מּמרֹום "יי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּוׁשכינּתיּה. הּוא ּברי קדׁשא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻוׁשאגת

אנכי ּדילּה. נוה על נוהּו" על יׁשאג ׁשאג קֹולֹו, יּתן קדׁשֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּומּמעֹון

הּגדֹול, ּבגלּותּה ּתזעק במר היא גם והיא ּבאזּקים. אסּור והּוא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָחטאתי

תמרּורים", ּבכי "נהי מר, ּבקֹול צֹועקת והיא מּדֹודּה. נפרדה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָאׁשר

נפׁשנּו. על לנּו אֹוי ׁשּדדנּו". ּכי לנּו "אֹוי מּזרֹועי. קּלני מראׁשי ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֻקּלני

ּכי לנּו. אֹוי אֹוי ּוׁשנֹותינּו. ימינּו על אֹוי חטאנּו". ּכי לנּו נא ְִִֵֵַָָָָָָ"אֹוי

והיא המרּבים. ּופׁשעינּו ועֹונֹותינּו חטאינּו עלֿידי זה, ּכל גרמנּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאנחנּו

מעֹונֹותינּו. ּבכתמים מלכלכים ּובגדיה ּולבּוׁשיה ּדידן. ּבחֹובין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻמגעלת

לּכל ּומטיב טֹוב עינים. טהֹור רחמים. מלא ּנדּבר. ּומה ּנאמר ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹֹמה

קל חיׁש זה ּכל לתּקן ׁשּתזּכנּו ּבאפן ׁשּתעׂשה, מה עׂשה ורחּום ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹחּנּון

לתּקן עלֿידיֿזה ׁשאזּכה ּבאפן ּבׁשלמּות, הּברית לתּקּון וזּכני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמהרה
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ועֹונֹותי חטאי ּכל על לי ּותכּפר ותסלח ותמחל ׁשּבעֹולם. הּפגמים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּכל

ותמׁשֹו ּדקדּׁשה, הּדעת ּברחמי ּותעֹורר הרּבים. ּברחמי ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻּופׁשעי

גידין הּׁשס"ה ּכל ׁשל הּדמים ּכל ּולזּכ ּוללּבן לברר לבנּונית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמּנּו

לזרק ּותזּכני ׁשּבהם. והּקלקּולים הּפגמים כל ׁשּיתּתּקנּו עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלי,

ׁשּום לׁשם ׁשּיּגיע אפׁשר ׁשאי והּדּקים הּצרים הּמקֹומֹות לכל ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּתּקּונים

ּגם ּתּקּונים לזרק אזּכה ,ברחמי ׁשּתזּכני הּברית תּקּון ועלֿידי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּתּקּון.

הּתּקּון בתכלית ּגדֹול ּבׁשלמּות פגמים מיני ּכל לתּקן ׁשאזּכה עד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשם,

ּבאמת. הּטֹוב ְְֱִֶֶַּכרצֹונ

È	kÊ˙e.תמיד עּמי ותהיה ותֹוׁשיעני ותעזרני הרּבים ברחמי מעּתה ¿«≈ƒְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכתם וׁשּום לכלּו ׁשּום עליהם יבא ׁשּלא ּובגדי לבּוׁשי את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹותׁשמר

ּבעצמּה ּבהּׁשכינה הּנֹוגע הּפגם ּגדל ידעּת לבד אּתה ּכי רבב. ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹוׁשּום

אֹותם ׁשֹומרים ּכׁשאין הּבגדים פגם עלֿידי עליֹונים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּובעֹולמֹות

ּכׁשאין זה, על האדם את ּדנין ּבעצמן והּבגדים ולכלּוכים. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּכתמים

ּגם מאד עלי וכבד קׁשה הרּבים, ּובעֹונֹותי מּכתמים. אֹותם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשֹומרים

אּסיח ׁשּלא אפׁשר אי ּכי מּכתמים. הּבגדים את לׁשמר הּזה, ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּדבר

ואז עסקים. ּוׁשאר והּתפּלה הּתֹורה עסק ּבׁשעת ּובפרט מהם. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדעּתי

עלֿידי גרמּתי זה וכל הּדעת. ּבהּסח ּכתמים עליהם וׁשלֹום חס ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבאים

איני עלֿידיֿזה אׁשר מאד, המבלּבלֹות ּומחׁשבֹותי המרּבים, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻֻעֹונֹותי

מּכתמים ּולהּצילן ּבנקּיּות, ּולהחזיקן הּבגדים את לׁשמר ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹזֹוכה

ְְִִולכלּוכים.

כסלו אבֹותי,‰Ôיב ואלהי אלהי יי לפני ׂשיחתי לפרׁש ּבאתי אּלה ּכל על ≈ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

יׁשענּו אלהי ּתעננּו ּבצדק "נֹוראֹות טֹובֹות. לחּיבים ּגֹומל רחמים, ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמלא

ועזרני ,ׁשמ למען הפלא נֹוראֹות רחֹוקים". וים ארץ קצוי ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמבטח

מעּתה ׁשאזּכה מהרה, קל חיׁש זה ּכל ּבחּיי לתּקן ׁשאזּכה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוהֹוׁשיעני

ּדקדּׁשה, הּדעת את ּולעֹורר להרים ואזּכה ּבׁשלמּות. הּברית ּתּקּון ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻלתּקן

ׁשל הּדמים ּכל ּפגם לתּקן הּקדֹוׁש, מהּדעת ּדקדּׁשה לבנּונית ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻּולהמׁשי

ׁשּבּתֹורה. לאוין ׁשס"ה ּכנגד ׁשהם גידין, הּׁשס"ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
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È	kÊ˙eׁשמרּתי ׁשּלא הּבגדים ׁשל הּכתמים ּכל ּפגם עדלתּקן אֹותם ¿«≈ƒְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מעּתה ותעזרני האּלה. הּפגמים ּכל על לי ותסלח ותמחל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּנה.

את לׁשמר מעּתה ותעזרני ּומכׁשֹול. ועֹון חטא מּכל ותּצילני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹותׁשמרני

יּמצא ׁשּלא ּותזּכני ּבנקּיּות. ּולהחזיקן לכּבדן ׁשּלי והּלבּוׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבגדים

ּבעדי, ותגן ּכלל. ּורבב לכלּו וׁשּום ּכתם ׁשּום ּולבּוׁשי ּבגדי ּכל ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּכּלם ּולבּוׁשי ּובגדי ונפׁשי גּופי ויהיּו ּתמיד. ּבגדי ואת אֹותי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻותׁשמרני

עֹולם. ועד מעּתה ּתמיד ּוקדֹוׁשים ּוטהֹורים ְְְְִִִִִֵַַָָָנקּיים

CÈLÓ˙Âמים "ּבאר נמׁש ויהיה החּיים, מּמקֹור חּיים מים ּברחמי ¿«¿ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ

את ּתטהר וׁשם קּדיׁשא, ּדמחא לּבּונא מן לבנֹון" מן ונֹוזלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹחּיים

ּבאהבה ּדֹודּה אל ותׁשיב מּגלּותּה, אֹותּה ותעלה מּנּדתּה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשכינה

טהֹורים מים עלינּו ותזרק תמׁשי הרּבים ּוברחמי ורעּות. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹואחוה

מקרא ּבנּו ּותקּים טמאֹותינּו. מּכל ּבגדינּו ואת אֹותנּו ּותטהר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהאּלה.

ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ּוטהרּתם, טהֹורים מים עליכם "וזרקּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּכתּוב:

ׁשּכתּוב: ּכמֹו וכּצמר, ּכּׁשלג חטאינּו ותלּבין אתכם". אטהר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגּלּוליכם

ילּבינּו, ּכּׁשלג ּכּׁשנים חטאיכם יהיּו אם יי יאמר ונּוכחה נא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"לכּו

"ּבכל ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ונזּכה יהיּו". ּכּצמר כּתֹולע יאּדימּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאם

יחסר". אל ראׁש על וׁשמן לבנים, בגדי יהיּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹעת

ÔÎ·eּותלּמדני ותֹורני תמיד. עּמי ותהיה הרּבים ּברחמי עלי ּתרחם ¿≈ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבענ להתנהג אי עת. ּדּבּורּבכל מּפי יצא ׁשּלא אדם. ּבני עם ּדּבּורי ין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ותׁשמרני לגּלֹות. צריכין ׁשאין סֹוד ׁשּום אגּלה ולא .ּכרצֹונ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹׁשּלא

סֹוד", מגּלה רכיל הֹול" ּבכלל וׁשלֹום חס אהיה ׁשּלא תמיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹותּצילני

ּבהם לדּבר צריכין תֹורה דברי איזה מה, עד יֹודע אּתנּו אין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכי

עליהם אׁשר ּולגּלֹותם, לאמרם ׁשאסּור תֹורה דברי ואיזה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּולגּלֹותם,

על אעבר ׁשּלא ּברחמי תמיד עזרני סֹוד". מגּלה רכיל הֹול" ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר:

ּבדברים חֹול. ּבדברי הן תֹורה. ּבדברי הן לעֹולם. רכיל" ּתל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ"לא

אֹומר ולא הּטיפי. ּבעת ּפי עם והיה וחּנני חּוס לחברֹו. אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבין

עֹולם. ועד מעּתה ּכרצֹונ ׁשּלא ְְְִֵֶַַָָָָֹּדבר
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ÌÁ¯Â.לּה ׁשאצטר קדם הּׁשמים מן ּפרנסתי לי ותן והֹוׁשיעני. עלי ¿«≈ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ולמכּסה לׂשבעה לאכל ללּבׁש. ּובגד לאכל "לחם ּולביתי לי ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹותּתן

ולא ּבכבֹוד ּכלל ויגיעה טרחא ׁשּום ּבלי ּפרנסתי לי ותזמין ְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָָֹעתיק".

הרחבה יד מּתחת בצער ולא ּבנחת ּבאּסּור ולא ּבהּתר ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבבּזּוי

הלואתם. לידי ולא ודם ּבׂשר מּתנת לידי לא ּתצריכני ואל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהּמלאה,

ׁשנה, ארּבעים ּבּמדּבר יׂשראל לעּמ ּופרנסה מזֹון ׁשּנתּת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָּוכׁשם

ּכן מעליהם, בלתה לא וׂשמלתם הּׁשמים, מן הּמן את להם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהֹורדּת

לנּו ותזמין הּׁשמים. מן הּטֹוב אֹוצר את לנּו ותפּתח עלינּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתרחם

מּכל תמיד אֹותנּו ותּציל ּגדֹול. ּברוח טרח ׁשּום ּבלי בנקל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּפרנסֹותינּו

תמיד. ּב לבטח מאּת ודעת ׂשכל לנּו ותׁשּפיע ּפרנסה, ּדאגֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמיני

אׁשר ּכל ואת זרעי ואת ּביתי ואת אֹותי הּׁשמים מן תכלּכלני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָואּתה

לעסק ׁשאּוכל ּבאפן להם, ׁשאצטר קדם מחסֹורי ּכל לי ותׁשּפיע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלי.

ׁשּום עלי יבא ולא ונפׁש. לב ּבכל ּבאמת תמיד ועבֹודת ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבתֹורת

לבד, עלי יהבי מׁשלי אני ּכי ּכלל הּפרנסה מּטרּדת ּבעֹולם ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָּבלּבּול

" ׁשּכתּוב ּכמֹו תכלּכלני. יכלּכל".ואּתה והּוא יהב יי על הׁשל ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

e	¯ÊÚÂותּצילנּו ּבאמּונה. ּומּתן מּׂשא לעׂשֹות ׁשּנזּכה הרּבים ּברחמי ¿»¿≈ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

אפּלּו לעֹולם חברנּו את נעׁשֹוק ולא נגזל ולא גזלֹות, מיני מּכל ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹתמיד

ׁשּום נחמֹוד ולא ּכלל. חברנּו וחפצי ּבממֹון נּגע ולא ּפרּוטה. ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשוה

ּומּתן, ּבמּׂשא ׁשּנעסֹוק עת ׁשּבכל ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו לרענּו. אׁשר ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

ּבאמת. ולעבֹודת לׁשמ רק ּומּתן הּמּׂשא בעסק ּכּונתנּו כל ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָיהיה

ּבׁשעת ונל ׁשּנדּבר ,והּלּו הּלּו ּובכל ודּבּור ּדּבּור ּבכל לכּון ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָונזּכה

הּמּׂשא ּבעׂשּית ּכּונתנּו ׁשּכל עת, ּבכל ּתמיד נכּון ּבכּלם ּומּתן, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּמּׂשא

ּומּתן. הּמּׂשא ּבזה ׁשּנרויח הרוח עלֿידי צדקה לּתן ׁשּנזּכה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּומּתן

ּבאמת, לבד זה ּבׁשביל רק יהיה ּומּתן, במּׂשא וחפצנּו עסקנּו ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכל

ותעזרני הּזה. ּומּתן הּמּׂשא ׁשל מהרוח צדקה לּתן ׁשּנזּכה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבׁשביל

הּלּו ּבכל עת, ּבכל זאת ּולכּון ּתמיד זאת לזּכר ׁשּנזּכה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹותֹוׁשיעני

ּומּתן. הּמּׂשא ׁשל ּותנּועה ּתנּועה ּובכל ודּבּור ּדּבּור ּובכל ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהּלּו
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הרּבה צדקה לּתן ׁשּנזּכה ּבאמת, זאת לקּים ּותזּכנּו לבבנּו, את ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹותפּתח

טֹובה ׁשפע לנּו ותׁשּפיע ּבאמת. ּוכׁשרים הגּונים לענּיים עת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבכל

ונזּכה ּבאמת. יי ועֹובדי תֹורה לֹומדי ידי להחזיק ונזּכה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּוברכה.

ּפנים ּובסבר טֹוב ּובלב הּטֹוב, ּכרצֹונ בׁשלמּות צדקה מצות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלקּים

הּצדקה עלֿידי ׁשּנזּכה עד ועצּומה. רּבה וחדוה גדֹולה ּובׂשמחה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיפֹות,

הּמּׂשא ׁשל הּכללי ּתּקּון ּולתּקן ּדקדּׁשה, והּדעת הּמחין את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻלרֹומם

ו החטאים ּכל עלֿידיֿזה לתּקן ונזּכה במּׂשאּומּתן. ׁשּפגמנּו הּפגמים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּצדקה ּוזכּות הּזה. הּיֹום עד מּנעּורינּו הּממֹון וחמּדת ּובתאות ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּומּתן,

וחטאנּו ּבעדנּו ּותכּפר ירחף". ּגֹוזליו על קּנֹו יעיר "ּכנׁשר עלינּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיגן

הּכללי. לּתּקּון הּצדקה עלֿידי ונזּכה נפרק. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבצדקה

כסלו ועזרנּוÌÁ¯Âיג יׂשראל, ּבית עּמ ּפליטת ועל ּפלטתנּו ועל עלינּו ¿«≈ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

אׁשר מאד, מאד והעמּקה הּגדֹולה מּנפילתינּו מהרה והקימנּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻוהֹוׁשיענּו

ונפׁש ּבגּוף ׁשנים כּמה זה מאד ּגדֹול בגלּות ונפלנּו מּטה, מּטה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹירדנּו

נֹופלים, סֹומ כּלא דעלמא מרא ּובפרט. ּבכלל ּוברּוחנּיּות, ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֹּבגׁשמּיּות

מקרא ּבנּו ויקּים הרּבים, ברחמי אֹותנּו ּוסמ עלינּו, וחמל ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻחּוס

ּבחׁש אׁשב ּכי קמּתי, נפלּתי ּכי לי אֹויבּתי ּתׂשמחי "אל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכתּוב:

ּבני מּיד רּבים, מּמים והּצילני ּפצני מּמרֹום. ידי ׁשלח לי. אֹור ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָיי

זרֹוע אף עּמי ּתּכֹון יד לּמרֹום. עיני ּדּלּו והקימני. חּנני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָנכר.

ׁשּירדּתי והירידֹות הּנפילֹות מּכל מהרה והעלני והֹוציאני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּתאּמצני".

ּכרב עלי חּוסה מאד. ּומעבֹודת מּמ ונתרחקּתי הּנה עד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹונפלּתי

הּגדֹולה ּבנפילתנּו ּבעדנּו ׁשּיעמד מי אין ּכי ידעּת אּתה ּכי ,ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹרחמי

לּה". עֹוזר אין ּפלאים "וּתרד ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפלאים. ירדנּו אׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּזאת,

רמא מאּגרא יׂשראל," ּתפארת ארץ מּׁשמים הׁשלי" ׁשּכתּוב: ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּוכמֹו

אֹותנּו להקים ׁשּיּוכל מי ואין ּבעדנּו. ׁשּיעמד מי ואין עמיקּתא. ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלבירא

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ׁשּכתּוב מקרא ּותקּים לבד. אּתה אם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּנפילֹותינּו

אּתה ותאמר עֹוד. לּפֹול ּתֹוסיף ולא "נפלה לברכה: זכרֹונם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֹֹחכמינּו

את לתּקן לנּו ועזר עלינּו, וחמל חּוס יׂשראל". ּבתּולת קּום ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹליׂשראל.
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מעּתה ותּצילני ּבׁשלמּות. ּבאמת הּברית תּקּון עלֿידי ודעּתנּו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמחנּו

לנּו ותעזר וׁשלֹום. חס מעבֹודת נפילֹות מיני לעלֹותמּכל מעּתה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּדויד "סּכת את ותקים הּנה. עד ׁשּנפלנּו הּנפילֹות מּכל מהרה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻולקּום

ואחיה. הקימני ּכּפי. את ׁשּטחּתי אלי עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּנֹופלת".

ּתקים". והקם ּתעזב. עזב האביֹון. מאחי להתעּלם תּוכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ"לא

È	ÏÈv˙Â,יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת זרעי זרע ואת זרעי ואת אֹותי ¿«ƒ≈ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חס נֹופל לחלי מּיׂשראל אחד ׁשּום יבא ׁשּלא ּותמּלטנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹותׁשמרנּו

לחֹולאת ּבאּו ׁשּכבר אֹותן ּכל על יׂשראל, עּמ על ּותרחם ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוׁשלֹום.

אֹותם ותקים ׁשלמה, רפּואה הרּבים ּברחמי ותרּפאם הּזאת. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹהּמרה

מן ׁשלמה רפּואה מהרה להם ותׁשלח לאיתנם, ּותׁשיבם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמּנפילתם

ורחמן נאמן רֹופא מל אל ּכי הּגּוף, ּורפּואת הּנפׁש רפּואת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמים

ַָאּתה.

ÌÁ¯Âמיני מּכל יׂשראל ּבית עּמ וכל זרעי ואת אֹותי והּצל עלינּו ¿«≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשכרּות לידי אבֹוא ולא המׁשּכרין. מׁשקים ּוׁשאר יין ׁשל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹׁשכרּות

ׁשל הּנֹורא הּפגם ּגדל הּקדֹוׁשים חכמי עלֿידי ּגּלית אּתה ּכי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלעֹולם.

מרּבה מּׁשתּיה והּצילנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס וׁשלֹום. חס ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּׁשכרּות

וימים ּבׁשּבתֹות הּמכרחת הּׁשתּיה מעט ואפּלּו ׁשכרּות. לידי ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֻהּמביאה

להרים ונזּכה גדֹולה. ּובטהרה בקדּׁשה הּׁשתּיה ׁשּתהיה ּתזּכני ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻטֹובים,

ּבּימים הּׁשתּיה מעט עלֿידי ולעבֹודת לׁשמ ודעּתנּו מחנּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאת

עלֿידי ,ּכרצֹונ ׁשּלא ּדּבּור ׁשּום מּפינּו יצא ׁשּלא ונזּכה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹהּקדֹוׁשים.

ּדּב ׁשּום אז נדּבר ולא המׁשּכר. מׁשקה אֹו הּיין צריכיןׁשתּית ׁשאין ּור ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

הּטֹוב רצֹונ ׁשהם ּדּבּורים ּובטהרה ּבקדּׁשה לדּבר נזּכה רק ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלגּלֹות,

ותּצילני לעֹולם, ׁשכרּות לידי נבא ולא לבב. ּובטּוב ּבׂשמחה ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּבאמת,

ואנׁשים". אלהים "המׂשּמח ליין ּותזּכני המׁשּכר. מּיין ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹּברחמי

ÒeÁהּכללי לתּקּון מהרה וזּכנּו ברחמים, מׁשאלֹותינּו ּומּלא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָוחּננּו

ׁשהּוא הּגידין כללּיּות ׁשהּוא הּברית ּתּקּון הן הּבחינֹות, ּבכל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָבׁשלמּות
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ׁשל הּכללי ּתּקּון הן ׁשּבּתֹורה, לאוין הּׁשס"ה ּכל ׁשל הּכללי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָתּקּון

ּומּתן הּמּׂשא ׁשל הּכללי ּתּקּון הן הּצּדיקים, ׁשבח עלֿידי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּדּבּור

חיׁש הרּבים ּברחמי ּתזּכנּו לכּלם הּבגדים, ּתּקּון הן הּצדקה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻעלֿידי

ודבר ּדבר ּכל לתּקן לנּו אפׁשר אי ּכי ידעּת אּתה ּכי מהרה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָקל

עלינּו רחם מאד. הרּבה פגמנּו ּכי מאד, רּבים הם ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹּבפרטּיּות

העצּומים ּובחסדי הרּבים ּברחמי וזּכנּו ׁשמ למען מהרה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהֹוׁשיענּו

ּולמען למענ ועׂשה הּבחינֹות, ּבכל ּובׁשלמּות ּבאמת הּכללי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלתּקּון

ּדּלּותנּו ּומאׁשּפֹות ּתקימנּו, ּומעפר למעננּו. ולא אמת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּצּדיקי

הּגדֹול ּובטּוב ּתתּקננּו, והּפרטּיים הּכללּיים הּתּקּונים ּובכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָתרֹוממנּו,

מיני ּובכל ותחנּונינּו ּותפּלתנּו צעקתנּו ּותקּבל ותׁשמע ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָּתׂשּביענּו,

ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ּותקּים ּותקּדׁשנּו. ּתטהרנּו ּוקדּׁשֹות ְְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻטהרֹות

ועננּו חּננּו ועׂשיתם". ּתׁשמרּו ּומׁשּפטי ּתלכּו ּבחּקי אׁשר את ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ"ועׂשיתי

יׂשראל עּמ ּפה ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ּתפּלֹותינּו. קֹול ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשמע

ּתפּלה. ׁשֹומע אּתה ּברּו ְְֲִִֵַַַָָָּברחמים.

Ïכסלו יד

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Ï ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
Ïi‡k"צמאה אלהים. אלי תערג נפׁשי ּכן מים אפיקי על ּתערג ¿«»ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

יי אּתה ּכי אלהים". ּפני ואראה אבֹוא מתי חי לאל לאלהים ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹנפׁשי

יד ּכילבד .והתנּׂשאּות ורֹוממּות ותפארּת ּוגבּורת גדּלת עּת ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

לית ּכי מאד, ּומנּׂשא מרֹומם אלהּות והּׂשגת חקר, אין ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻֻלגדּלת

אּתה אׁשר וחנינּות רחמנּות מעצם אבל ּכלל. ּב ּתפיסה ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹמחׁשבה

רּבֹות, סּבֹות וסּבבּת ּגדֹולֹות ּפעּלֹות עׂשית ,לברּיֹות להטיב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻחפץ

מּׂשכל לעּלּול, מעּלה ׁשֹונים, צמצּומים ּבכּמה אלהּות הּׂשגת ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוצמצמּת

הּׂשגת להּׂשיג האמּתּיים לצּדיקי ּכח ונתּת ּתחּתֹון. לׂשכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעליֹון

אׁשר והׂשּכל. ּבינה ּדעה אֹותם וחננּת ,רֹוממּות וידיעת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאלהּות

ּבדעּתנּו ּגם אלהּות הּׂשגת להכניס ּכח להם יׁש ּבינתם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּבעצם
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נביא מׁשה ידי על אלהּות הּׂשגת לגּלֹות התחלּת ּכאׁשר ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּפחּותה.

ממ"ט מּמצרים הֹוציאנּו אׁשר ּבית ÚL˙Â‰]נאמן ÌÈÚa¯‡Ó],טמאה ׁשערי ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָ≈«¿»ƒ¿ƒ¿»ְֲֵַָֻ

ּבמ"ט ÚL˙Â‰]והכניסנּו ÌÈÚa¯‡a]אלי אֹותנּו וקרב קדּׁשה, ׁשערי ְְְִִָ¿«¿»ƒ¿ƒ¿»ְְֲֵֵֵֶַַָָֻ

ׁשעּורים ּכּלם ׁשהם הּקדֹוׁשים, והּמצֹות הּתֹורה את לנּו ונתן ,ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻולעבֹודת

ּומצוה מצוה כל עלֿידי ּכי .אלהּות הּׂשגת ידם על להּׂשיג ְְְְְְְֱִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹוצמצּומים

ּכׁשאנּו ּפה ּובעל ׁשּבכתב הּקדֹוׁשה מּתֹורת ואֹות אֹות ּכל ידי ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָועל

ּדעת לנּו להמׁשי כח לנּו יׁש כראּוי, ּובטהרה ּבקדּׁשה לעׂשֹותם ְְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹֻזֹוכים

הּקדֹוׁשה. הּתֹורה ׁשל וצמצּומים ׁשעּורים ּכּמה עלֿידי אלהּות ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהּׂשיג

אׁשר הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ידי על עּמנּו עׂשית אׁשר טּוב רב ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמה

מעמקי ּגדֹול לאֹור מחׁש לאֹורה מאפלה והֹוציאנּו עינינּו האיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹהּוא

קדּׁשה. ׁשערי למ"ט טמאה ׁשערי ממ"ט ּוממֹון, ונפׁש ּבגּוף ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּגלּות

להכניס יכֹול היה הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה מעלת ּגדּלת מעצם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻּכי

ּכמֹונּו מאד, הּתחּתֹונה ּבּדיֹוטא ּפחּותים לאנׁשים אפּלּו אלהּות ְְְְְֱֲֲִִִַַַַַַָָָָָֹֹהּׂשגת

.הּיֹום ַ

‰zÚÂורב העצה "ּגדל אבֹותי. ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי ¿«»ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ּבאיזה זכּות ּבאיזה אפן ּבאיזה ּדר ּבאיזה והֹורני לּמדני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהעלילּיה".

לכ אׁשר אלהּות הּׂשגת להּׂשיג ּכן גם אנכי אזּכה ותחּבּולה, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעצה

אּלא הּזה, הּׁשפל ּבעֹולם נבראתי לא ּכי ידעּת אּתה ּכאׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹנֹוצרּתי.

.יתּבר אלהּות הּׂשגת להּׂשיג הּזה, הּטֹוב הּתכלית אחר לרדף ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֹֹּכדי

B	Ba¯ּכי אלהּות. מהּׂשגת התרחקּותי ּגדל ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ידם על אׁשר ,ּומצֹותי תֹורת ּדברי ּכל לקּים נזהרּתי ׁשּלא די ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלּביּה, ּדמׁשער מה לפּום חד ּכל אֹות להּׂשיג ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָזֹוכין

ּגם אף ּבלּביּה', ּדמׁשער מה לפּום חד 'ּכל ּבעלּה", ּבּׁשערים ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָ"נֹודע

ּׁשּקלקלּתי, מה וקלקלּתי ּׁשּפגמּתי, מה ּופגמּתי ּׁשעׂשיתי, מה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָעׂשיתי

ּבזדֹון ּבנפׁש ּבׁשאט עׂשיתי, ּבעיני והרע ּופׁשעּתי עויתי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָחטאתי

ּתכלית בתכלית ׁשּנתרחקּתי ּכמֹו מּמ נתרחקּתי אׁשר עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַּובמעל,

ּונתיב ּוׁשביל צּנֹור קלקלּתי ּופגם, ועֹון חטא ּכל עלֿידי ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהרחּוק.
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הּׂשגת להּׂשיג יכֹול הייתי ידם על אׁשר והּדעת, והּבינה החכמה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי מאד המרּבים עוֹונֹותי ּברב אׁשר עד .ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻאלהּות

על ראׁשינּו, מּׂשערֹות ועצמּו הארץ, מעפר ורּבּו יּמים, מחֹול ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכבדּו

ּונתיבֹות ּוׁשבילים צּנֹורֹות מיני ּכל והחרבּתי והרסּתי קלקלּתי זה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָידי

ּובכל .אֹות מּׂשיגין ידם על אׁשר הּדרכים והחרבּתי הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהחכמה

על ּופׁשעים עוֹונֹות על ועוֹונֹות חטאים על חטאים הֹוספּתי ְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַָָָּפעם

ראׁשי עברּו "עוֹונֹותי אׁשר עד מאד. מאד ועצּומים רּבים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָֹֹֹּפׁשעים

מּמ יכּבדּו כבד וכּמהּכמּׂשא כּמה עׂשיתי זה ידי על אׁשר עד ּני". ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

.הּׂשגת ּובין ּביני הּמבּדילים ּומסכים ּברזל מחּצֹות ּורבבֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאלפים

‡¯Óהּׂשגת ּבנּו להכניס ׁשּיּוכל מי אין ּכי ידעּת אּתה ּכּלא, דעלמא »»ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּכי מאד. מאד ּבמעלה הּגדֹולים האמּתּיים הּדֹור צּדיקי ּכיֿאם ְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹֹאלהּות,

ׁשאנּו נפׁשנּו, ּפחיתּות ּוכפי מאד, מּמ והתרחקּותנּו ירידתנּו עצם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלפי

ּבמעלה גדֹול ׁשּיהיה אמּתי מנהיג עכׁשו צריכים אנּו ּבעצמנּו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָיֹודעים

הּוא ּביֹותר נחלׁש ּׁשהחֹולה מה כל ּכי מאד. מאד ועצּומה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמפלגת

מאד ּפחּותה במדרגה ׁשהיּו ּבמצרים, ויׂשראל ּביֹותר. גדֹול רֹופא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹצרי

רּבנּו מׁשה אם ּכי להם לעזר ׁשּיּוכל מי היה לא טמאה, ׁשערי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבמ"ט

ויֹותר יֹותר ונפׁש ּבגּוף ּגדֹול בגלּות ׁשּנפלנּו ועכׁשו הּׁשלֹום. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעליו

הּגדֹול הּצּדיק אם ּכי אֹותנּו לעזר ׁשּיּוכל מי אין ּבוּדאי מצרים, ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹמּגלּות

זֹוכין אנּו ׁשאין ּדי ולא רּבנּו. מׁשה בבחינת ׁשּיהיה מאד, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמעלה

חמת ׁשפכּת הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו גם אף כזה, אמּתי לצּדיק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלהתקרב

הּגדֹולים האמּתּיים צּדיקינּו ּכל עינינּו, מאֹורי כל מאּתנּו ולקחּת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָעלינּו

ּבפרט הּזאת, ּבעת עכׁשו ּנעׂשה ּומה מאד. ועצּומה מפלגת ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבמעלה

ּכמֹוני. והּגּוף הּנפׁש בּיּסּורי ּומעּנה מדּכא כמֹוני, חֹולה ּכמֹוני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאיׁש

ּפצעים מלא חלי", וידּוע מכאבֹות "איׁש ּומבלּבל, ּומטרף ּומּכה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹֻֻנגּוע

ּפצע מתֹום, ּבי אין ראׁש ועד רגל "מּכף ׁשעּור. ּבלי ועצּומים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹרּבים

יחמל מי אצטּדק. ּומה אדּבר ּומה אֹומר מה טרּיה". ּומּכה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹוחּבּורה

ּבעדי. יקּום ּומי ֲִִַַָָעלי
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È·‡רֹואה וחּלצני", עניי "ראה לבבי, ּכל את ידעּת אּתה ׁשּבּׁשמים, »ƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

"מּציל ּדּלּותנּו. על חמל ּדל על החֹומל ּבעלּבֹוני. ראה עלּובים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹּבעלּבֹון

ּכמֹוני, ואביֹון עני והֹוׁשיע הּצל מּגֹוזלֹו", ואביֹון ועני מּמּנּו, מחזק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעני

יחידתי". ּכלב מּיד נפׁשי מחרב "הּצילה הּכפירים. ׁשּני מּבין ְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהֹוציאני

ּבכל החּיב בעצמי ׁשאני ונפׁש, לב ּבכל לפני ּומתוּדה מֹודה אני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכי

דֹומה אני ּכי ׁשּבּׁשמים, אבי אעׂשה מה אבל סֹוף. ועד מּתחּלה ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלה,

נחׁשת. ודלתֹות ברזל ּבכבלי ּוכאסּור ּברׁשת, תפּוס הייתי ּכאּלּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹבעיני

ּכמֹו האמּתּיים, וחנינּותי וחסדי לרחמי אם ּכי ּתקוה, ׁשּום לי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָואין

ּכדאים ׁשאינם ּפי על אף ּומרחם חֹונן ׁשאּתה רּבנּו למׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהֹודעּת

על טּובי ּכל אעביר אני "וּיאמר ׁשּכתּוב: ּכמֹו עליהם, לרחם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהגּונים

את ורחמּתי אחֹון אׁשר את וחּנֹותי .לפני יי בׁשם וקראתי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפני

כדאי ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ודרׁשּו ארחם". ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאׁשר

להֹודֹות נפׁשי מּמסּגר "הֹוציאה לרחם, כדאי ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלחֹון,

עלי". תגמל ּכי צּדיקים יכּתירּו ּבי ,ׁשמ ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹאת

כסלו בעצה¯ÊÚ	Èטו ותּקנני המרּבים. עוֹונֹותי ּכל על לי ּומחל והֹוׁשיעני »¿≈ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻ

אלי להתקרב וזּכני .ׁשמ למען מהרה והֹוׁשיעני מּלפני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָטֹובה

להּׂשיג ׁשאזּכה ּבאפן ּׁשּתעׂשה מה ועׂשה עֹולם, ועד מעּתה ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבאמת

גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת אלהּות ְְְְְֱֱֱֳִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּׂשגת

וׁשמרני ּבעדי והגן האמּתּיים. צּדיקי וכרצֹון ּכרצֹונ אמּתּיֹות, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובענוה

לממֹון ותאוה חמּדה ׁשּום לּבי על יעלה ׁשּלא ממֹון, מּתאות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוהּצילני

ּבתכ הּממֹון את לׂשנא בצע, ׂשֹונא להיֹות ואזּכה הּׂשנאה.ּכלל. לית ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אבלּבל ולא הּזה. העֹולם ּורדיפת ּומיגיעת הּפרנסה, מּטרּדת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹותּצילני

הּזה העֹולם מעסקי ּדבר בׁשּום מחׁשבּתי את אטריד ולא ּדעּתי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאת

יהיּו וגּופי, ונפׁשי ולּבי ודעּתי ּובינתי וחכמתי מחׁשבֹותי ּכל רק ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִַַַַַָָָָָּכלל.

לרֹוממּות ּומׁשּתֹוקקים ,אלי ּותאבים ּב ּודבּוקים חבּוקים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָתמיד

לחכמה דקדּׁשה ׁשלמה לחכמה ׁשאזּכה עד ׁשלמה. ּובאמּונה ְְְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּבאמת

ּבאמת אלהּות הּׂשגת ּתמיד להּׂשיג ׁשאזּכה עד עּלאה ּולחכמה ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּתּתאה
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ּבידיעת אמּתּיֹות חדׁשֹות להּׂשגֹות ּתמיד ּותזּכני ׁשלמה. ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובאמּונה

ּבינה ּדעה מאּת ּותחּנני הּקדֹוׁשה. אמּונת ּובתׁשּוקת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַָָָָָרֹוממּות

אנׁשים ּבׁשאר ּגם אלהּות הּׂשגת להכניס ּברחמי ׁשאזּכה עד ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהׂשּכל.

לגּלֹות ברחמי ואזּכה הּטֹוב. ּכרצֹונ גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻרּבים

ּפעּול ּכל וידע עֹולם, ּבאי לכל ואדנּות ורֹוממּות אלהּות ְְְְְְְְְְְֱֵֵֵַַַָָָָָֹּולפרסם

ׁשמ ויׁשּתּבח ויתּבר יצרּתֹו. אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין ּפעלּתֹו אּתה ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּכי

מלכּות ויתעּלה ויתנּׂשא ויתּפאר ויתרֹומם ויתּגּלה כל. ּבפי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמלּכנּו

מל יׂשראל אלהי יי באּפֹו נׁשמה אׁשר ּכל ויאמר ועד. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלעֹולם

מׁשלה. ּבּכל ְַַָָָֹּומלכּותֹו

ÔÎ·eמּגלּות הּזה, הּמר מּגלּות ותֹוציאנּו הרּבים, ּברחמי ּתחּננּו ¿≈ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגדֹול ּבגלּות מׁשּקעים הם ּכּלם אׁשר ּדקדּׁשה, והּממֹון והּנפׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻהּגּוף

מּבין מּגלּותם, יׂשראל ּוכנסת הּׁשכינה את ותעלה מאד. מאד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹומר

ּדקדּׁשה מלכּות אׁשר ׁשנים. וכּמה ּכּמה זה אׁשר מלכּיֹות. ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻהארּבע

ּבעוֹונֹותינּוהּמֹוׁשל מּכסאּה ירדה עֹולמֹות, הארּבע ּכללּיּות ּבכל ת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּגלינּו ועלֿידיֿזה מלכּיֹות. להארּבע ממׁשלה בידּה ונתנה ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻהרּבים,

אל ּומּגֹולה ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות אדמתנּו, מעל ונתרחקנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמארצנּו

ידינּו ּומטה ּכחנּו ּתׁש אׁשר עד הּורקנּו, ּכלי אל ּומּכלי הלכנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגֹולה

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל על הּפרטי הּגלּות מתּגּבר זה ידי ועל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמאד.

נמׁש זה ׁשּכל והבליו, הּזה עֹולם ּתאֹות ידי על הּנפׁש ּגלּות ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא

וּילמדּו בּגֹוים וּיתערבּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּביניהם, ׁשאנּו העּכּו"ם מן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָרק

ּוׁשמע אל". ּתׁשקט ואל ּתחרׁש אל ל ּדמי אל "אלהים ְְְֱֱֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹמעׂשיהם,

גדֹולה זעקה וׁשֹואג צֹועק ּכביכֹול בעצמ ׁשאּתה ,וזעקת צעקת ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָקֹול

מּמרֹום "יי ׁשּכתּוב ּכמֹו יׂשראל. ּוכנסת הּׁשכינה ּגלּות על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּומרה

צעקת קֹול ּוׁשמע נוהּו". על יׁשאג ׁשאג קֹולֹו, יּתן קדׁשֹו ּומּמעֹון ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹיׁשאג

צרֹות על מר ּבקֹול זֹועקת היא אׁשר יׂשראל, ּוכנסת הּׁשכינה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוזעקת

מֹוׁשלים ׁשהם די ולא יֹום. ּבכל עלינּו מתּגּברים העּכּו"ם אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנפׁשנּו.

ּבחכמתם להתּגּבר וׁשלֹום חס רֹוצים הם ּגם אף ּוממֹון. בגּוף ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָעלינּו
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כסילּות הּוא חכמתם ּכל ּבאמת אׁשר והּסכלה, הּמטעית ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהחיצֹונית

ּברׁשּתם יׂשראל ּבני מאחינּו הרּבה נתּפסּו ּוכבר ּגמּור. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואּולת

עֹוד וׁשלֹום חס ולטרף לקחת צֹודים הם ועֹוד הרעה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹּובמצּודתם

ואּפיקֹורסּות ּפילֹוסֹופיא ׁשל הּמטעית חכמתם ּברׁשת יׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻנפׁשֹות

את והֹוצא עלינּו וחמל חּוס ּבעוֹונֹותינּו. מאד נתּפּׁשטה אׁשר ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּוכפירֹות

זרענּו ואת אחינּו ואת אֹותנּו ּתּציל והּצל ּתּׂשיג הּׂשג מּפיהם. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבלעם

עכׁשו הּפרּוסה רעה ּומצֹודה מרׁשת יׂשראל ּבית עּמ זרע ּכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואת

ׁשלמה לאמּונה זּכנּו קדם. מימי כזאת היתה לא אׁשר החּיים ּכל ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעל

גידנּו ּוׁשס"ה אברינּו רמ"ח ּכל ועל נפׁשינּו ועל עלינּו אֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלהמלי

לסּבל יּוכל מי ּכי ,ּבני ועל עלי לּב רחמי יעֹוררּו ועת עת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכל

לאטם יּוכל מי ּוׁשכינּתיּה. הּוא ּברי קּדׁשא וזעקת צעקת קֹול ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֻאת

מּקֹול ּולבבֹו ּתמידאזנֹו לצעק ּבלּבנּו ותן הּמרה. וׁשועתם צעקתם ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹ

ּדמי אל יי את "הּמזּכירים הּנני. ותאמר נׁשּוע ׁשּתרחמנּו. עד ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאלי

ּתהּלה ירּוׁשלים, את יׂשים ועד יכֹונן עד לֹו, ּדמי ּתּתנּו ואל ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלכם.

ֶָָּבארץ".

B	Ba¯ּדֹור ּבכל ּוממׁשלּת עֹולמים, ּכל מלכּות מלכּות" עֹולם ׁשל ƒְְְְְְְִֶֶַַַָָָָ

עֹולמֹות, הארּבע ּבכל הּמתּפּׁשטת מלכּות על ורחם וחמל חּוס ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹודֹור",

ותעלה הּגֹוים. מּבין ּומלכּות עּז ׁשכינת את והעלה והֹוצא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֻּופדה

ּומלכּות מלכּיֹות. הארּבע ּגלּות מן יׂשראל ּוכנסת ּדקדּׁשה הּמלכּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻאת

ותׁשּפילם ותכניעם ּותכּלם ּותמּגר ּותׁשּבר תעּקר מהרה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָהרׁשעה

חכמֹות ׁשל הּזרֹות הּדעֹות ּכל ּותבּטל ּותׁשּבר ותעקר בימינּו. ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבמהרה

רּוח ּבקרּבם ותמס העֹולם. מן ואּפיקֹורסית ּופילֹוסֹופיא ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָֹהחיצֹונּיֹות

ּותבּטל ּותׁשּבר ותעקר ּפיהם. את ותסּתם ּדעּתם את ּותערּבב ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעועים.

להּגיע ׁשּנזּכה והֹוׁשיענּו. ועזרנּו העֹולם: מן הרעה ּומחׁשבּתם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּדעּתם

עליו אבינּו אברהם ּכמֹו הּׁשלמּות, בתכלית ּבאמת החסד ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּדת

עם ואמת חסד לעׂשֹות ונזּכה ּבׁשלמּות. החסד ּבמּדת ׁשאחז ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשלֹום,

אדם. ּבני ְֵָָָּכל
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כסלו אמתkÊ˙e	eטז מֹוכיחי אמּתּיים צּדיקים לנּו ותׁשלח הרּבים ברחמי ¿«≈ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

מסּתר מאהבה מגּלה ּבתֹוכחה אֹותנּו להֹוכיח תמיד ותּתןׁשּיעסקּו ת. ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשּתהיה ּפי על אף הּטֹובה. ּתֹוכחּתם לקּבל ולּבנּו אזנינּו ׁשּנּטה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבלּבנּו

ּבאהבה תֹוכחּתם ּדברי לקּבל נזּכה כן ּפי על אף ּבּזיֹון, ּבדר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפעמים

לׁשּוב ונזּכה ּתֹוכחֹות. אֹוהבי בכלל ונהיה גדֹולה, ּובׂשמחה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָּובחּבה

ּתֹוכחּתם ידי על ּגדֹול חסד ויתּגּלה ּבאמת. לפני ׁשלמה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבתׁשּובה

לׁשֹונּה". על חסד ותֹורת בחכמה ּפתחה "ּפיה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּטֹובה.

ונהיה ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּבׁשלמּות החסד למּדת זה עלֿידי ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻונזּכה

מּדתֹו ׁשהיה הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ׁשל ּבמּדתֹו ּתמיד ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָנכללים

את ּולהעלֹות ּולהבּדיל לחּת ברחמי נזּכה הּזה החסד ועלֿידי ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַֹחסד.

להרג ונזּכה אחרא. ּדסטרא מלכּיֹות הארּבע מן ּדקדּׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻֻהּמלכּות

ׁשּכלּול הרׁשעה עמלק מלכּות קלּפת ּולבּטל ולעקֹור ּולׁשּבר ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּולהכניע

ּכמֹו העֹולם, מן וזכרֹו ׁשמֹו למחֹות ותעזרנּו מלכּיֹות, הארּבע ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֻמּכל

ויקּים ּתׁשּכח". לא הּׁשמים מּתחת עמלק זכר את "ּתמחה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּכתּוב:

זכרם אבד נתׁשּת וערים לנצח חרבֹות ּתּמּו "האֹויב ׁשּכתּוב: ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָמקרא

ּותבּטל ּותׁשּבר ותעקר ּכסאֹו". לּמׁשּפט ּכֹונן יׁשב לעֹולם ויי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּמה.

ויתּגּלה העֹולם מן והּכפירּות האּפיקֹורסית וכל חיצֹונּיֹות החכמֹות ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

ותמל מלכּות עֹול את כּלם ויקּבלּו ּכּלֹו העֹולם ּבכל הּקדֹוׁשה ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָֹֻֻאמּונה

אל ּדקדּׁשה הּמלכּות את להעלֹות ונזּכה ועד לעֹולם מהרה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעליהם

רגלים. ּבׁשלׁש הּמאיר הּפנים. ְְִִִֵַַָָָֹאֹור

ÌÁ¯˙eׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו הּגדֹולים ּובחסדי הרּבים ּברחמי עלינּו ¿«≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

סּכֹות ׁשבּועֹות ּפסח ׁשהם הּקדֹוׁשים רגלים הּׁשלׁשה ּכל את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻלקּבל

ּכל את לכּבד ונזּכה מאד. ועצּומה רּבה ּובחדוה גדֹולה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבקדּׁשה

טֹובים והּימים ּומׁשּתההרגלים ּבמאכל ּופאר, ועז כבֹוד מיני ּבכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

גדֹולה, ּובׂשמחה טֹוב ּובלב הּמלאכה, מן ּובׁשביתה נקּיה, ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּוכסּות

יׂשראלי לאיׁש ּכראּוי נפלא והתעֹוררּות עצּומה ּבכּונה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָּובתפּלה

מצוֹות לעׂשֹות ותעזרנּו ּותזּכנּו קדׁש. טֹוב ּביֹום ּולהתנהג ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹלהתּפּלל
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ׁשּיתקּבץ ונזּכה רּבה. ּובׂשמחה גדֹולה ּבקדּׁשה הּׁשנה, ּבכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהרּבה

הּׁשלׁש ׁשהם הּקדֹוׁש הּלב לתֹו הּׁשנה, ּכל ׁשל הּמצוֹות ּכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׂשמחת

ּכמֹו הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת טֹוב יֹום לׂשמחת נזּכה ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָרגלים,

רּבה ּבחדוה מאד מאד לׂשמח ונזּכה ."ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּכתּוב:

ּבנּו ּבחרּת אׁשר ."ּב ונׂשמחה "נגילה רגלים. הּׁשלׁש ּבכל ְְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָָֹועצּומה

לראֹות לעלֹות ׁשּנזּכה עד הּלׁשֹונֹות מּכל ורֹוממּתנּו העּמים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּכל

ּבכל הּנֹוהגֹות הּמצוֹות ּכל לקּים ותעזרנּו יי. ּפני ּבאֹור ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָולראֹות

ידם על אׁשר רגל ּבכל הּנֹוהגֹות מצֹות הארּבע ּובפרט ורגל ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרגל

ארּבע ּבפסח ׁשהם הּפנים, לאֹור ד' ּבחינת ׁשהיא הּׁשכינה את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמעלין

ארּבע ׁשהּוא הּמׁשנה סדר ׁשהּוא הּתֹורה קּבלת ּבׁשבּועֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכֹוסֹות.

רחם יי אּנא ׁשּבּלּולב. מינים ארּבע ּבסּכֹות אחד, ּכל ּביד ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻּפעמים

האּלה הּנֹוראֹות הּמצוֹות ּכל ּובׁשלמּות ּבאמת לקּים וזּכנּו ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלינּו

הּקדֹוׁשֹות הּמצֹות ׁשאר ּכלל עם ורגל, רגל ּבכל ּובזמּנם ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבמֹועדם

ּבׂשמחה הּׁשלמּות ּבתכלית לקּימם ונזּכה ורגל. רגל ׁשּבכל ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּנֹוראֹות

את להעלֹות ׁשּנזּכה ּבאפן ּובאהבה, ּוביראה ועצּומה רּבה ְְְְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובחדוה

לׁשּוב ּותזּכנּו רגלים. ּבׁשלׁש הּמאיר הּפנים אֹור אל ּדקדּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּמלכּות

ּותחּנני טֹובים. הּימים ּבכל ׂשמחה, מּתֹו לפני ׁשלמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבתׁשּובה

ׁשאינם העוֹונֹות על אפּלּו ׁשלמה ּתׁשּובה לעׂשֹות הרּבים ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּברחמי

לי .ידּועים ְִִ

B	Ba¯יֹוםֿטֹוב וׂשמחת מּקדּׁשת רחֹוק אני ּכּמה ידעּת אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

העצּומים, ּבחסדי וזּכני הרּבים, ּברחמי עלי וחמל חּוס ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁש,

ׁשאזּכה עד רּבה, ּובׂשמחה גדֹולה ּבקדּׁשה טֹובים הּימים לקּבל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשאזּכה

מּבין ּדקדּׁשה הּמלכּות את להעלֹות טֹוב יֹום וׂשמחת קדּׁשת ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֻֻעל

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים יי. ּפני לאֹור ּולהעלֹותּה מלכּיֹות, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻהארּבע

יֹודּו צּדיקים א" ונאמר: ּפעמיו". לדר ויׂשם יהּל לפניו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ"צדק

וׂשמחת קדּׁשת עלי להמׁשי ּותזּכני ."ּפני את יׁשרים יׁשבּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻלׁשמ

עד תמיד, דקדּׁשה לׂשמחה ואזּכה ּכּלה, הּׁשנה ּבכל ּתמיד ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻֻיֹוםֿטֹוב
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ּבאמת אמּונת ּותׁשּוקת רֹוממּות וידיעת אלהּות להּׂשגת ְְְְְְְֱֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשאזּכה

גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ׁשלם, ְְְְְְְֳִִֵֵֵָָָָָָָֻּובלב

כסלו לקּבלÌÁ¯Âיז ׁשאזּכה ּכדי ּדקדּׁשה, לעּזּות וזּכני והֹוׁשיעני עלי ¿«≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

על לנּו גּלית אּתה ּכי אמּתּיים. תֹורה חּדּוׁשי זה ידי על ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּולהמׁשי

אם ּכי הּקדֹוׁשה לּתֹורה לזּכֹות אפׁשר אי אׁשר הּקדֹוׁשים, חכמי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָידי

עז 'הוי לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּדקדּׁשה, עּזּות ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻעל

אחרא, ּדסטרא עּזּות ׁשל הּפגם עצם ּגדל לנּו הֹודעּת אּתה וגם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּכּנמר'.

ּבתֹורת חלק ׁשּום להם ׁשאין דֹורֹות הּתּתקע"ד מן הם פנים העּזי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכי

ׁשּתחּנני אבֹותי, ואלהי אלהי יי ּפני לחּלֹות ּבאתי ּכן על ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹמׁשה.

ׁשאזּכה עת ּבכל תמיד ּותלּמדני ותֹורני והׂשּכל, ּבינה ּדעה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמאּת

ּברחמי ּתמיד ׁשאּנצל ּבאפן העּזּות, עם להתנהג אי ּתמיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלידע

ּפנים. ּומעּזּות פנים מעּזי ותּצילני אחרא, ּדסטרא עּזּות מיני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָמּכל

ׁשל והחּדּוׁשים הּתֹורֹות מּכל האמּתּיים, ּברחמי ותּצילני ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָותׁשמרני

ּדקלּפה.הּסט מעּזּות הּנמׁשכין ּפסילים, הּנקראים והּקלּפה אחרא רא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

,מאּת דקדּׁשה ּוגבּורה ּכח עלי ותמׁשי ,בעבֹודת ּותאּמצני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּותחּזקני

ּדקדׁשה העזּות ידי על ואזּכה .מאּת ּדקדּׁשה עזּות עלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻותׁשּפיע

לחּדׁש תמיד ואזּכה ּבאמת. ּוליראת ּולתֹורת לעבֹודת ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתקרב

ּבאמת ונכנסים הּנכללים חּדּוׁשים הּקדֹוׁשה, ּבהּתֹורה אמּתּיים ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָחּדּוׁשים

.כבֹוד כּסא לפני ּולרצֹון לנחת ל ׁשּיהיּו חּדּוׁשים מׁשה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבתֹורת

ÚÈtL˙Âמאד ּולהתאּמץ להתחּזק ׁשאזּכה נגּד ּדקדּׁשה עּזּות עלי ¿«¿ƒ«ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

אלי לקּוֹות לבבי את ואאּמץ ואחּזק ותעצּומֹות. עֹוז בכל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבתפּלה

לפני ּולהתחּנן ּולהתּפּלל לבּקׁש נגּד ּפני ואעיז .לרחמי ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולצּפֹות

נגּד אּכלם ולא אבֹוׁש ולא יי. ּבעבֹודת לי ּׁשחסר מה ּכל על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹתמיד

ּפלאֹות ּפלאי עּמי ׁשּתעׂשה ונֹוראֹות, ּגדֹולֹות מּלפני לבּקׁש .לעֹולם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

B	Ba¯הּבלּבּולים עצם יֹודע ואּתה הּכל, נגלה לפני עֹולם ׁשל ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּביֹותר עלי ׁשּבא מאד מאד והעצּום המרּבה הּדעת וערּבּוב ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהרּבים
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לדּבר יכֹול ׁשאיני עד ,לפני ּולהתחּנן להתּפּלל עֹומד ׁשאני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשעה

ׁשּיׁש הּדעת והערּבּוב הּבלּבּולים וכל ּכראּוי. ּבתפּלה אחד ּדּבּור ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפּלּו

ּדיקא, הּתפּלה ּבׁשעת אלי ּבאים ּכּלם ּכּלֹו, הּיֹום ּבכל פעם ּבאיזה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻֻלי

מאד, מערּבבת תפּלתי זה ּומחמת ּתפּלתי. לבּטל מיניורֹוצים ּבכּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

מאד רּבים ּובלּבּולים ּופנּיֹות זרֹות, ּומחׁשבֹות הּדעת. וערּבּוב ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹּפסלת,

הּדעת הּבלּבּול מעצם ּכי ּלעׂשֹות. מה יֹודע ואיני ׁשעּור. ּבלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַֹֹמאד

הרּבים הּבלּבּולים נגד לעמד אי ּדר ׁשּום יֹודע איני עלי ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבא

ורחם חּוס ׁשּבּׁשמים. אבי על אם ּכי להּׁשען מי על לי ואין ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהאּלה.

ּומּכל הּדעת, ערּבּוב מיני מּכל ּתפּלתי את והּצל ּומּלטני והֹוׁשיעני ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעלי

וזּכני ועזרני ׁשּבעֹולם. ּובלּבּולים והרהּורים זרֹות מחׁשבֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמיני

ׁשאזּכה עד וחזק. אּמיץ ּבקׁשר הּתפּלה, ּבדּבּורי מחׁשבּתי את ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשאקּׁשר

ּונכֹונה, זּכה ּובּקׁשתי, ּותחּנתי תפּלתי ותהיה הּלב. ּבכּונת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלהתּפּלל

ולא למענ ועׂשה עלי, וחמל חּוס ּופסלת. סיג מּכל ּונקּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹּברה

ותחנּונים. ּתפּלה על אם ּכי ּתקוה ׁשּום לי אין ּכי ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָלמעני,

B	Ba¯מּיד" עׁשּוקים והּצל ריבנּו. וריבה ּבענינּו נא ראה עֹולם ׁשל ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

מקרא ּותקּים הּוא". דל ּכי "ּדל לגזל ּתּניח ואל ּכח". ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹעֹוׁשקיהם

אׁשית יי, יאמר אקּום עּתה אביֹונים מאנקת ענּיים "מּׁשד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּכתּוב:

מחׁשבֹות מיני מּכל ּומּלטני וחּלצני והֹוׁשיעני, עזרני לֹו". יפיח ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָּביׁשע

ועד מעּתה הּדעת, וערּבּוב בלּבּולים מיני ּומּכל רעים והרהּורים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָרעֹות

תמיד. ּוטהֹורה קדֹוׁשה ּונקּיה זּכה מחׁשבּתי ׁשּתהיה וזּכני ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹולם.

עד ביֹותר, מחׁשבּתי את ּולקּדׁש לטהר אזּכה הּתפּלה, ּבׁשעת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּובפרט

ׁשּום ולא הּדעת ּבלּבּול ׁשּום ללּבי יבֹוא ולא יּגיע ולא יעלה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא

היא אפּלּו הּתפּלה, מענין ׁשאינּה מחׁשבה ׁשּום ולא זרה, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹמחׁשבה

רק הּתפּלה. ּבׁשעת לּבי על תעלה ולא תבֹוא לא קדֹוׁשה, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹמחׁשבה

ׁשּום אז אׁשמע ולא גדֹולה. ּוביראה ּבאימה הּתפּלה ּבכל לעמד ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאזּכה

ּבכּונה להתּפּלל ואזּכה לבד. אֹות אם ּכי ׁשּבעֹולם, ּדבר וׁשּום ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאדם

אמּתּיים הּצּדיקים לכל ּתפּלתי לקּׁשר ואזּכה הּׁשלמּות. ּבתכלית ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָגדֹולה
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הּצ ּולכל אתׁשּבדֹורנּו, יקּבלּו והם עפר, ׁשֹוכני האמּתּיים ּדיקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּומסטין ואֹורב אֹויב מּכל אֹותּה ויּצילּו אֹותּה, ויזּככּו ויבררּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָּתפּלתי,

ּכללּיּות ּבתֹו כבֹוד כּסא לפני ניחֹוח לריח אֹותּה ויעלּו ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבּדר

.לראׁש ּכתר להיֹות ותּנׂשא ותעלה יׂשראל. ּבית עּמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּתפּלֹות

כסלו תמידÒeÁיח ׁשאזּכה ּדקדּׁשה, לעּזּות וזּכני והֹוׁשיעני, עלי ורחם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻוחּנני,

ואעיז ,מּלפני אבֹוׁש ׁשּלא הּבּוׁשה, לסּלק להתּגּבר הּתפּלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבׁשעת

לעבֹודת הּנֹוגעים ׁשּבעֹולם ּגדֹולֹות ּבּקׁשֹות מיני ּכל אֹות לבּקׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּפני

ּפלאי עּמי ותעׂשה התקרבּות, מיני ּבכל אלי ׁשּתקרבני ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָבאמת,

הּמעלֹות לרּום הּתחּתֹונה, הּמדרגה מּׁשפל אֹותי להעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפלאֹות,

ׁשל העליֹונֹות הּמדרגֹות לכל מהרה ּולהּגיע לבֹוא ואזּכה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּקדֹוׁשֹות,

העליֹונה, מדרגה ּבתכלית אלהּות להּׂשיג ׁשאזּכה עד ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּקדּׁשה,

עלּיה. ּבני ּבמדרגת ונֹוראים, ּגדֹולים וצּדיקים אמּתּיים נביאים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָּבמדרגת

ּכל לׁשאל בֹוׁשּו ולא ּב ּבטחּו אׁשר אבֹותינּו ּבדרכי לאחֹוז ְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹואזּכה

וּתפּלטמֹו. ּבטחּו אבֹותינּו ּבטחּו ּב" ׁשּכתּוב: ּכמֹו .מּלפני ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּגדֹולֹות

עצם ׁשּלפי יֹודע אּתה ּכי בֹוׁשּו". ולא בטחּו ּב ונמלטּו, זעקּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאלי

אפׁשר היה לא ּופחיתּותנּו, ׁשפלּותנּו עצם ּולפי ,ורֹוממּות ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻּגדּלת

ׁשּבעֹולם, קטן ּדבר ׁשּום על מלפני ּולבּקׁש לפני לעמד להתחיל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלנּו

ּכי אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני להתּפּלל ׁשאזּכה אנכי מי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכי

וא ּותהּלה. ּברכה ּכל על מרֹומם וׁשמ מאד, ּגדלּת יי נעיזאּתה י ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָֹ

ּכמֹוני, איׁש ּובפרט ּכאּלה, ּגדֹולֹות מּמ לׁשאל ערּפנּו ונקׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּפנינּו

ידי על לּמדּתנּו הרּבים ּברחמי א ּכמֹוני, איׁשים וחדל ונבזה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּפגּום

חסד חפץ אּתה אׁשר הּטֹובים, ּדרכי לנּו והֹודעּת האמּתּיים, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָצּדיקי

רֹוצה ואּתה ,מאּת ּדקדּׁשה עּזּות עלינּו מׁשּפיע ואּתה להיטיב, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּומרּבה

אֹות ונפציר וׁשּנעּתיר ונֹוראֹות, גדֹולֹות מּמ לבּקׁש נגּד ּפנינּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנעיז

לפעל ּכביכֹול אֹות לנּצח ׁשּנזּכה עד וׁשנים ימים מאד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרּבה

הּמעל אלהי יי "אנכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו .אצל ּברחמים ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבּקׁשתינּו

לּבֹו את עבּד מצא ּכן על ואמלאהּו". ּפי הרחב מצרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמארץ
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.מאּת ּדקדּׁשה עּזּות עלי ׁשּתׁשּפיע אּלה, ּכל על מּלפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻלהתחּנן

ועּזֹו ּגאותֹו יׂשראל על לאלהים עֹוז "ּתנּו ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻויקּים

ותעצמֹות עז נֹותן הּוא יׂשראל אל מּמקּדׁשי אלהים נֹורא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻּבּׁשחקים,

ונֹוראֹות, ּגדֹולֹות תמיד מּמ לבּקׁש ונזּכה אלהים". ּברּו ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָֹלעם,

מהרה קל חיׁש מעּתה ותעלני ותֹוציאני ּפלאֹות, ּפלאי עּמי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּתעׂשה

מיני ּבכל ּותקרבני הּנה, עד ׁשּירדּתי והירידֹות הּנפילֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּכל

הרּבים ּברחמי ּותקרבני רחמנּות, מיני ּבכל עלי ּותרחם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהתקרבּות,

הּגדֹול ּדקדּׁשה להרב הּזה, ׁשּבּדֹור האמת להרב אמּתי, ּגדֹול ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻלצּדיק

ּכמֹוני. ּופחּות ּבׁשפל ּגם אלהּות הּׂשגֹות להכניס כח לֹו ׁשּיׁש ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּבמעלה

ּברע, טֹוב ּולהמיר להחליף וׁשלֹום, חס עצמי אטעה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹותּצילני

ׁשּלא ותׁשמרני ׁשקר. ׁשל מּמנהיגים והּצבּועים, הּׁשקרנים מן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹותׁשמרני

אם לפניהם ׁשּדי האֹומרים אדם, ּבני ּכּמה ׁשל הּטעּות לּבי על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיעלה

באמת ּכי ּבמעלה. הּקטן ּפׁשּוט ּכׁשר לאיׁש אפּלּו מקרבים ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיהיּו

מפלגת ּבמעלה הּגדֹול אמּתי מנהיג ּדוקא צריכים ּכמֹוני ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻהּפחּותים

ּבמהרה צדק הּגֹואל לנּו ּוׁשלח ,ּברחמי עלינּו רחם מאד. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמאד

אראּנּו מצרים מארץ צאת "ּכימי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻבימינּו.

ל ּולהׁשּתחוֹות ולראֹות לעלֹות מהרה וזּכני ּבביתנפלאֹות". פני ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

רגלינּו. ּפעמי ּבׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶַָָָֹּבחירת

ÒeÁוהעלני ויׁשּועֹות. הּצלֹות מיני בכל והֹוׁשיעני והּצילני ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָוחּנני

מהרה ּותטהרני לׂשמחה. מּיגֹון לגאּלה מּׁשעּבּוד לאֹורה מאפלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָֻמהרה

ּולהּכלל לעלֹות ואזּכה קדּׁשֹות. מיני בכל ּותקּדׁשני טמאֹות מיני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻמּכל

ּובענוה ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת קדּׁשה ׁשערי החמּׁשים ּבכל ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמהרה

להּׂשיג ּבהיכלֹו", ּולבּקר יי ּבנעם "לחזֹות ׁשאזּכה עד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאמּתּיית,

אלהּות הּׂשגת ּולהכניס העליֹונה, מדרגה ּבתכלית אלהּות ְְְְְְְְֱֱִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּׂשגת

ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה עּמ יׂשראל ּכל ְְְְְְֱֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּבלב

הֹוׁשיעני עבּד על פני "האירה הּטֹוב. ּכרצֹונ אמּתּיית ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּובענוה

ּפני אחזה ּבצדק אני .חּקי את ולּמדני ּבעבּד האר ּפני .ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻבחסּד
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יי נקרא. ּובׁשמ ּתחּיינּו מּמּך נסֹוג ולא .ּתמּונת בהקיץ ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאׂשּבעה

ואמן. אמן ונּוׁשעה". ּפני האר הׁשיבנּו, צבאֹות ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹאלהים

)(ÏÈÚÏ ÌL¯pk ‰lÙz‰ CB˙a ‰Ê ¯Ó‡È „ÏÈÏ ‰L˜ÓÏ¿«¿»≈≈…«∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿≈

‡Ïn˙Âצער מּכל ותּצילם הּמׁשּבר, על הּיֹוׁשבֹות ּכל על רחמים ¿ƒ»≈ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָ

eÎÂ')ונזק ˙È�BÏt ˙a ˙È�BÏÙÏ Ë¯Ù·e)רּבים רחמים מלא עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו . ֶֶָƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ֲִִִֵֶַַָָ

אביה ּולבב לבבּה את ידעּת אּתה ּומכאֹובּה, צערּה ידעּת אּתה ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּתמיד,

במכאֹובם. והּביטה ועמלם, ענים ראה ּבצרתּה. הּמצטערים וכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָואּמּה,

הּיֹוׁשב זאת ענּיה על הּגנּוזים, רחמי העצּומים רחמי עליעֹוררּו ת ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

והחמלה והחסד הרחמים ׁשערי לּה ּופתח ונדּכא. נׁשּבר ּבלב ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשּבר

הּמ"ם את ּתחּת הרּבים ּוברחמי ההֹולדה, ׁשער לּה ּפתח ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹוהחנינה,

הּולד. מלּבׁש ׁשּׁשם הּולד, יצירת ׁשל יֹום מ"ם ּכנגד ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻסתּומה

ׁשּתי מּמּנה ותעׂשה הּזאת. סתּומה הּמ"ם את ּתחּת הּגדֹול ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּובחסּד

בטנּה ּדלתי האמּתּיים וחסדי ּברחמי תפּתח זה ידי ועל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָדלתי"ם.

ּבנקל מּיד ׁשּתלד ּבעזרּה ותהיה הּמׁשּבר. על הּיֹוׁשבת הּזאת הענּיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשל

האֹומר ."ידי "הרף לּמלא ותאמר ּכלל. עֹוד הֹולדה קּׁשּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבלי

וחמל חּוס להטיב, ּומרּבה חסד רב ּדי. לצרתּה אמר ּדי, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולמֹו

קל חיׁש ההֹולדה ּדלתי לּה ּפתח עּמּה, עׂשה הּגדֹול ּכחסּד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָורחם,

צער מרירּות סבלה כבר ּכי ּכלל. עֹוד ועּכּוב אחּור ׁשּום ּבלי ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָמהרה

עׂשה טֹובים חסדים ּגֹומל הּסּבל". ּכח "ּכׁשל אׁשר עד הרּבה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּומכאֹוב

והֹוׁשיעה והּצל עזר ּכלל. עֹוד לדתּה ּתאחר ואל חּנם, חסד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעּמנּו

ּומּיד. ּתכף ּגדֹולים ּברחמים בטנּה ודלתי צירי לּה ׁשּיפּתח ,ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבחסּד

ּברחמים אם ּכי ּכלל, עֹוד ּומכאֹוב צער ׁשּום ּבלי ּבקל מּיד ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָותלד

לחּיים העֹולם לאויר לׁשלֹום הּולד ותֹוציא ּגדֹול. ּבחסד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּובחמלה

אמן. טֹובים. וׁשנים ימים ּולאר ּולׁשלֹום ְְְִִִִֵֶָָָָֹטֹובים

)¯‡·Ók ,'eÎÂ Ì‰Ó ˙"Ïc‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ‰Ê È„È ÏÚL ,„ÒÁa ÈeÏz ¯wÚ‰ Èk ,„‡Ó ‰˜„ˆa ea¯ÈÂ¿«¿ƒ¿»»¿…ƒ»ƒ»»¿∆∆∆«¿≈∆¿ƒ∆«»∆≈≈¿«¿…»

Ô"¯‰BÓ ÈËe˜Ïa ÔÈiÚ .¯Ùqa ¯‡·Ók ,„ÏÈÏ ‰L˜n‰ ÏL dÓÁ¯ ÁzÙ� ‰Ê È„È ÏÚL Ï"p‰ ‰¯B˙a¿»««∆«¿≈∆ƒ¿»«¿»∆««¿»≈≈«¿…»«≈∆«≈¿ƒ≈¬«

Ô·‰Â ,BÙBÒa ‰"Ï˜ ÔÓÈÒ·e 'Ï ÔÓÈÒ( ƒ»¿ƒ»¿¿»≈
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‡Ïכסלו יט

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡"Ï ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È„ÒÁ"והרינ ּבפי". אמּונת אֹודיע ודֹור לדֹור אׁשירה, עֹולם ייי «¿≈ְְְְֱֲִִִִֵַַָָָָָָ

ּובצּדיקי העֹולם, ּובחּדּוׁש ואחדּות ּביחּוד ׁשלמה, ּבאמּונה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמאמין

ּובכל ּפה, ׁשּבעל ּובּתֹורה ׁשּבכתב בּתֹורה הּקדֹוׁשה, ּובתֹורת ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהאמּתּיים

ּכי ּבחרּת. ּבהם אׁשר יׂשראל עּמ ּובכללּיּות אמּתּיים, צּדיקים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָספרי

העליֹונים. הּׁשמים ּובׁשמי ּובארץ ּבּׁשמים האלהים יי הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאּתה

אלהים. אין ּומּבלעדי אחרֹון הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה ְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמת

ּבראת עליה הראׁשֹון ואדם צבאם. וכל הארץ ואת הּׁשמים את ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָּובראת

ּומאהבת והרּגעּת. ונחּת ׁשבּת הּׁשביעי ּובּיֹום בראׁשית. ימי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבׁשׁשת

יֹום את לנּו נתּת .עּמ יׂשראל על הּגדֹולה ּומחמלת אלהינּו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיי

יֹום ונֹורא, וקדֹוׁש ּגדֹול יֹום ּוקדּׁשה, מנּוחה יֹום לנחלה, ְְְְְְְֲַָָָָָָָֻמנּוחת

ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות והּנפׁשֹות להּגּופֹות ּומרּגֹוע ּומנּוחה ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָׁשביתה

למעלה העֹולמֹות ּכל עלּית יֹום ּכּלם, העֹולמֹות ּובכל הּזה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָֻּבעֹולם

העליֹונה, הּקדּׁשה ּתכלית עד העליֹונה, מדרגה ּתכלית עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻמּמדרגתן

וׁשּום ּדין אחיזת ׁשּום ּבֹו ׁשאין יֹום ׁשּברצֹונֹות, רצֹון דרעוין רעוא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָעד

ורצֹון וטֹוב ׁשּבת ׁשּכּלֹו יֹום ּכלל, והּקלּפֹות הּסטראֿאחרא ְְְְְְֲֳִִִֶַַַַָָָָָָֻאחיזת

אׁשר ונֹורא. קדֹוׁש ׁשּכּלֹו יֹום ּופׁשּוטים, ּגדֹולים ורחמים וחסד ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻואהבה

ּולהּכלל ּב להתדּבק יכֹולים אנּו קדׁש, יֹום ׁשל עּצּומֹו קדּׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻמעצם

בכל הּׁשלמּות בתכלית הּקדֹוׁשה אמּונת עלינּו ּולהמׁשי ,ְְְְְְְְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָָּבאחדּות

הּמעׂשה. ימי ְֲֵֵֶֶַַׁשׁשת

ÔÎ·eאברהם אלהי אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני אלהיּבאתי ¿≈ְְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

בחסדי ׁשּתחּנני טֹובים, חסדים ּגֹומל עליֹון אל יעקב, ואלהי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹיצחק

ּברחמי ׁשאזּכה עז, ּבכל ותעזרני הרּבים, ברחמי ּותזּכני ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהאמּתּיים,

גדֹולה וחדוה רּבה ּובׂשמחה גדֹולה ּבקדּׁשה ׁשּבתֹות לקּבל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻהרּבים

ּבכל ולׂשמח ולׂשּוׂש לגיל יׂשראלי לאיׁש ּכראּוי מאד, מאד ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֹֹועצּומה

ׂשׂשֹון יֹום קדׁש, ׁשּבת ּביֹום הּזה, והּנֹורא והּקדֹוׁש הּגדֹול ּבּיֹום ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעז
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דמלּכא רּבא הּלּולא יֹום ּכּלם, העֹולמֹות ּבכל וחדוה ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָָֻוׂשמחה

ׁשאפּלּו יֹום ּכלל, ואנחה ויגֹון עצבּות ׁשּום ּבֹו ׁשאין יֹום ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָּומטרּוניתא,

נהירּו ּבֹו ׁשּמאיר יֹום וטֹוב, אֹור ׁשּכּלֹו יֹום ּביּה, ניחין ּגיהּנם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻחּיבי

נׁשמֹות ּבֹו ׁשּנמׁש יֹום חּיים, מל ּפני אֹור ּכּלם, העֹולמֹות ּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻעּלאה

.עּמ יׂשראל מּבני ואחד אחד לכל ונֹוראֹות קדֹוׁשֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיתרֹות

e	È·‡,יעקב קדֹוׁש קדֹוׁשנּו יֹוצרנּו ּגֹואלנּו ּבֹוראנּו אּדירנּו מלּכנּו »ƒְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַֹ

ונזּכה ּכראּוי. ׁשּבתֹות לקּבל ועזרנּו ּתמיד קדׁש ׁשּבת בקדּׁשת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻקּדׁשנּו

ּומׁשּתה, ּבמאכל הן וענג, כבֹוד מיני ּבכל הּׁשּבת את ּולעּנג ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלכּבד

מיני וכל טֹובים ּומׁשקֹות מאכלים קדׁש ּבׁשּבת להרּבֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנזּכה

הֹוצאֹות על קפידא ׁשּום אצלנּו יהיה ולא ּתענּוגים. מיני וכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמעדּנים

ּׁשּנֹוציא מה כל לנּו ׁשּתמּלא ּב בטּוחים ונהיה טֹובים. וימים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹות

ּברחמי ׁשּנזּכה כבֹוד, ּבמלּבּוׁשי והן קדׁש. טֹוב ויֹום ׁשּבת ּכבֹוד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעל

ּותזּכנּו ּוטהֹורים. ּוקדֹוׁשים נקּיים יקרים לבגדים הרּבה, ׁשּבת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָלבגדי

קדׁש. ׁשּבת ּבליל ּבנרֹות ּולהרּבֹות קדׁש, ׁשּבת לכבֹוד נאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלדירה

È	kÊ˙eהל"ט מּכל הרּבים, ּברחמי ÚL˙Â‰]ותׁשמרני ÌÈLBÏM‰]אבֹות ¿«≈ƒְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ«¿ƒ¿ƒ¿»ָ

מלאכה ּבׁשּום נּכׁשל ׁשּלא ותּצילנּו ּבעדנּו ותגן ּומּתֹולדֹותיהן. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמלאכֹות

ּד ׁשבּות ּובׁשּום אתדאֹורייתא לקּדׁש ותעזרנּו קדׁש. ׁשּבת ּביֹום רּבנן ְְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשל ּכדּבּורנּו ׁשּבת ׁשל דּבּורנּו יהא ׁשּלא הּׁשּבת, ביֹום ודּבּורנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹפינּו

ׁשּבת ׁשל קדּׁשֹות מיני בכל וקּדׁשנּו עלינּו רחם עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻחֹול.

ׁשּנזּכה עד ואהבה, ּוביראה מאד, ועצּומה גדֹולה וחדוה ּבׂשמחה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקדׁש

ימי ׁשׁשת על ׁשּבת קדּׁשת ּולהמׁשי קדׁש, ׁשּבת קדּׁשת ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻֻלהּכלל

יֹום את "זכֹור ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּתמיד. הּׁשּבת את לזּכר ונזּכה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהחֹול.

לקּדׁשֹו". ְְַַַָהּׁשּבת

e	kÊ˙eלהאמין ׁשּנזּכה תמיד. ּבאמת ׁשלמה לאמּונה הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לנּו נתּת אׁשר ּפה, ּובעל ׁשּבכתב הּקדֹוׁשה ּובתֹורת אלהינּו, יי ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּב

בכל ׁשהיּו האמּתּיים צּדיקי ּובכל ,ּבית נאמן נביא מׁשה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעלֿידי
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הּזה, ׁשּבּדֹור אמּתּיים ּוכׁשרים האמּתּיים צּדיקי ּובכל ודֹור, ְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּדֹור

ּדֹור ּבכל ּבהם מתּפאר אּתה אׁשר הּקדֹוׁש, יׂשראל עּמ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּובכללּיּות

ּונכֹונה, חזקה ׁשלמה ּבאמּונה להאמין ּברחמי אזּכה ּבכּלם ְְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻודֹור,

מּוצק "ּכראי ּבאמּונת חזק ואהיה הּקדֹוׁשה, ּבאמּונת קּים ְְְְְְְֱֱֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואעמד

לעֹולם". אּמֹוט ְֶַָּבל

כסלו את¯Ba	Bכ ידעּת אּתה והּנמהר, הּמר לבבי את ידעּת אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

את ידעּת אּתה לסבלם. אפׁשר ׁשאי מאד מאד המרּבים נפׁשנּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻצרֹות

ועמלנּו וענינּו ודחקנּו מאד הּמרּבֹות וצרֹותינּו אנחֹותינּו ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֻמרירּות

ונׁשמֹותינּו לרּוחנּו אֹוי נפׁשנּו, על אהּה יי, אהּה ומרולחצנּו. אֹוי , ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ

מעמקי הּגלּות, מעמקי לפני ונאנחים צֹועקים אנּו הרי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלגּופנּו.

וכּלם וחרבֹות, ּורמחים חּצים מיני ּכל בֹו עברּו אׁשר ּכאיׁש ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻעמקים,

ּורבבֹות אלפים ּכּמה ּתחּובים ואבר אבר ּובכל ּבגּופֹו. עדין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּתחּובים

קׁשים, וארסּיים מרים סּמים מיני ּבכל מׁשּוחים ּוקׁשתֹות ּורמחים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָחּצים

והּוא צד, מּכל אֹותֹו סֹובבים ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות חּיֹות ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָוכּמה

ואֹורבים ׁשֹומרים ּורבבֹות אלפים ואלפי מסּגר, על ּבמסּגר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻמסּגר

ראׁשֹו להרים אֹותֹו מּניחים ואינם עקבֹו, את וׁשֹומרים עליו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹעֹומדים

את ּומערּבבין ּפיו את וסֹותמין קּלה. רגע אפּלּו הּׂשערה, כחּוט ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָאפּלּו

ּולבל ,אלי יצעק לבל רגע ּובכל עת בכל לבבֹו את ּומעּקמין ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדעּתֹו,

הרּבה ּגרּוע וכֹואב, עני ואני .ליׁשּועת יצּפה ּולבל ,לרחמי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָיסּתּכל

מרּבים לבבי ונגעי נפׁשי ּוכאבי וצרֹותי .לפני ׁשהזּכרּתי זה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּכל

לפרׁש ׁשאּוכל ּבעֹולם לׁשֹון ׁשּום אין ּכי זה. מּכל מאד הרּבה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרּבה

אבי מאד לי מר ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו מאד לי מר ידֹו. על ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָֹֹֹׂשיחתי

לי, מרה נפׁשי ׁשּבעֹולם. מרירּות מיני מּכל מאד לי מר ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּׁשמים,

קמים רּבים צרי, רּבּו מה יי אֹוחילה. מעי "מעי לּבי, עלי ְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהֹומה

ּונפילתי התרחקּותי אי זה, מּכל קצת יֹודע ׁשאני ואףֿעלּֿפי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעלי",

על אף ּכלל, לדעת יכֹול ּׁשאיני מה ויֹותר, יֹותר תהֹום מעמקי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻעמּקה

ּפניֹות עלי ּבאים המרּבֹות, מּצרֹותי לדּבר רֹוצה ׁשאני עת ּבכל כן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּפי
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ּבלי אחד דּבּור אפּלּו לדּבר יכֹול ׁשאיני עד ּובלּבּולים הרּוח ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוגּסּות

מנֹוח אבּקׁש מאין עזרי". יבֹוא "מאין ועּתה הרּבה. ּוׁשקרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָּפנּיֹות

ּכי בעניי הּביטה ּומנֹוס. הּצלה אבּקׁש מאין לעד, לי ייטב אׁשר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלי

ּתחּייני. לבד ּובחסּד וחּלצני. עניי ראה לבבי. וצרֹות מכאֹובי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָרּבּו

אנה עד מּמּני. ּפני את ּתסּתיר אנה עד נצח ּתׁשּכחני יי אנה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ"עד

עלי". אֹויבי ירּום אנה עד יֹומם. ּבלבבי יגֹון ּבנפׁשי עצֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָאׁשית

‰p‰Âנתרחקּתי אׁשר ּובלּבּולי, וערּבּובי ולחצי ודחקי הּמר בעניי ¿ƒ≈ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַָָ

לעׂשֹות לפעמים זֹוכה ּכׁשאני ואפּלּו ׁשּנתרחקּתי, ּכמֹו הרּבים ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָּבעוֹונֹותי

ּופנּיֹות ּובלּבּולים עצבּות ּפצעים, מלא הּוא ׁשּבקדּׁשה, דבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻאיזה

ׁשּום לי אין הּמר, ּגלּותי ּובעצם מאד. הרּבה הּדעת וטרּוף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹוׁשּגעֹון

והּתמימה. והּטהֹורה הּקדֹוׁשה אמּונת על אם ּכי ותקוה ונחמה ְְְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָָָָחּיּות

יׂשראל מּזרע להיֹות ּפנים ּכל על ּׁשּזכיתי מה בעניי", נחמתי ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ"זאת

לרחמי ּכּפי לׁשטח ּבאתי ּכן על מאמינים. ּבני מאמינים ,ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעבדי

ואחיה". עבּד על "ּגמל ּתּטׁשני. ואל ּתעזבני אל האמּתּיים, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוחסדי

ׁשאזּכה תמיד, הּקדֹוׁשה ּבאמּונת וחּנני האמּתּיים, ּבחסדי עלי ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּגמל

ּונטּיה ּבלּבּול ׁשּום ּבלי תמיד, הּקדֹוׁשה ּבאמּונת וחזק קּים ְְְְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָָָלהיֹות

ּכמֹו הּקדֹוׁשה, אמּונת על אם ּכי ותקוה, חּיּות ׁשּום לנּו אין ּכי ְְְְְְֱִִִִֵַַַָָָָָּכלל.

יחיה". ּבאמּונתֹו "וצּדיק ְְֱִִֶֶֶַָָׁשּכתּוב:

B	Ba¯והאּפיקֹורסּות הּכפירּות רּבּוי עצם את ידעּת אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

אׁשר דמׁשיחא, ּבעּוקבא הּללּו ּבּדֹורֹות הּזאת ּבעת עכׁשו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּמתּגּבר

הבטחּת ואּתה ּבעדנּו. ׁשּיעמד מי ואין עֹולם, מימֹות נהיתה לא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּכמֹוהּו

מי ּביׂשראל ׁשּכׁשאין חכמתם", נסרחה מּבנים עצה "אבדה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָאֹותנּו,

הּמינים ׁשל חכמתם נסרחה אזי לאּפיקֹורסים ויׁשיב ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיעמד

אׁשר מּכה אֹותנּו הּכית הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ועכׁשו ּכן. ּגם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוהאּפיקֹורסים

הּצּדיקי ּכי הּצדדים, מּכל מּכֹותינּו את והפלאת בּתֹורה, כתּובה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלא

ׁש נסּתּלקּואמת דקדּׁשה, ׁשלמה אמּונה לנּו להמׁשי יכֹולים היּו ְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

עד ּביֹותר, עכׁשו מתּגּברים והּפילֹוסֹופים האּפיקֹורסים וכת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעוֹונֹותינּו.
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על ּגם ּומכמֹורֹות רׁשתֹות ּופֹורׂשים הרעֹות. חּציהם זֹורקים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהם

אֹותם, מטעים הם ּכי לתּמם. והֹולכים הּקרּואים והּתמימים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָֻהּכׁשרים

יׂשראל, ותּקנת ּבטֹובת רֹוצים ּוכאּלּו ּככׁשרים לפניהם עצמן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומראין

ּומכניסים ׁשּלהם, ּברׁשתֹות ּכׁשרֹות נׁשמֹות ּכּמה ּגם ׁשּנאחזין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעד

ּומתּגּברים הּקדֹוׁש. עּמ יׂשראל ּבלב ואּפיקֹורסית ּופילֹוסֹופיא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּכפירּות

וללכת ּבמלּבּוׁשיהם להתלּבׁש העּכּו"ם, ּבדרכי יׂשראל את ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלהרּגיל

צרה ּכי ׁשּדדנּו", ּכי לנּו "אֹוי ּולׁשֹונֹותיהם. ספריהם וללמד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבדרכיהם,

אל להּׁשען, לנּו מי ועל עֹולם. מימֹות ליׂשראל עדין היתה לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹכזאת

ּבנינּו את ּולהּציל מּפניהם, להתחּבא הּמקֹום ואּיה לעזרה, ננּוס ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמי

יגּור מי ּומחּציהם. מרׁשתֹותיהם יׂשראל ּבית עּמ זרע וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוזרעינּו

ירחם מי עלינּו, יחּוס מי עֹולם, מֹוקדי לנּו יגּור מי אֹוכלה, אׁש ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָלנּו

עזרנּו. יבֹוא מאין ְִֵֵֵֶַָָעלינּו,

B	Ba¯עלי ּכי עזרני הּזאת. הּצרה עצם ידעּת לבד אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

חזק להיֹות ועזרנּו עלינּו ורחם חּוס ּבּפה. אּלא ּכחנּו אין ּכי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹנׁשעננּו,

ׁשּום לּבי על יעלה ולא הּטֹוב. ּכרצֹונ תמיד, הּקדֹוׁשה ּבאמּונת ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹוקּים

רק מּדרכיהם. ּדר וׁשּום מּקׁשיֹותיהם קׁשיא וׁשּום מּסברֹותיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻסברה

ּבדרכי ּתמיד ליל יׂשראל, ּבית עּמ וכל חברתנּו וכל וזרעי אני ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאזּכה

ודוד, יֹוסף ואהרן מׁשה ויעקב יצחק אברהם הּקדֹוׁשים ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹאבֹותינּו

ואמֹוראים. ותּנאים ואחרֹונים ראׁשֹונים האמּתּיים הּנביאים כל ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָּובדרכי

ּדֹור בכל ׁשהיּו והּתמימים והּכׁשרים אמּתּיים הּצּדיקים כל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּובדרכי

ּוספקֹות. ּובלּבּולים ּכפירֹות מיני מּכל והּצילנּו מּלטנּו ּובזכּותם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָודֹור.

וחזקה ׁשלמה לאמּונה ּברחמי תמידוזּכנּו ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבאמת ְְְְְֱֱֲֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ועד. ְֶָָלעֹולם

כסלו הרּבה,kÊÂ	Èכא הגּונים לענּיים הרּבה צדקה לּתן הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מקרא לקּים ותעזרני מאד. ּגדֹול ּבפּזּור מאד ּבצדקה להרּבֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹואזּכה

ׁשל לצדקה ּותזּכני לעד". עֹומדת צדקתֹו לאביֹונים נתן "ּפזר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכתּוב:

ּולהכניס קדׁש, ׁשּבת צרכי על הגּונים לענּיים לּתן ׁשאזּכה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבת,
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עלי להמׁשי ואזּכה קדׁש. ׁשּבת ּבכל ׁשלחני על הגּונים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻאֹורחים

ולבטח להאמין ׁשלמה לאמּונה אזּכה זה ידי ועל ּתמיד, ׁשּבת ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻקדּׁשת

עד גדֹולה. ּובׂשמחה טֹוב ּבלב לצדקה הרּבה ממֹון ּולפּזר תמיד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּב

האמּונה ידי על ׁשּלי, הּצדקה מצות מאד לפני חׁשּובה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּתהא

וׁשל הּצדקה ׁשל והּׁשלמּות החׁשיבּות עּקר ׁשהיא ׁשּתזּכני. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשלמה

וּיחׁשבה ּביי "והאמין ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים ּכּלה. הּתֹורה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻּכל

קדּׁשת ידי על ּגדֹול באֹור ׁשּלי הּצדקה אֹור ׁשּתאיר ואזּכה צדקה". ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּלֹו

צדקה ׁשמׁש ׁשמי יראי לכם "וזרחה ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים קדׁש. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּבת

ּבכנפיה". ְְִֵֶַָָּומרּפא

CÈLÓ˙Âהּברכה נמׁשכת ותהיה הּברכֹות. מּמקֹור ברכה עלינּו ¿«¿ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת ּכל על קדׁש ּבׁשּבת הּנמׁשכת הּקדֹוׁשה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמהאמּונה

ודעת ורחמים ּוברכה טֹובה ׁשפע עלינּו וימׁש הּברכה. מקֹור היא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻּכי

לנּו ותזמין ּתמיד. יׂשראל עּמ ּכל ועל עלינּו טֹוב וכל וׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָוחּיים

להם, ׁשּנצטר קדם גדֹולה, ּבהרחבה ּבצער,פרנסֹותינּו ולא ּבנחת ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

והּמלאה. הרחבה יד מּתחת ּבבּזּוי ולא ּבכבֹוד ּבאּסּור, ולא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבהּתר

הלואתם. לידי ולא ודם ּבׂשר מּתנת לידי לא ּתצריכני ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹואל

È	¯ÊÚÂּכרצֹונ הּׁשלמּות ּבתכלית ּבאמת הּברית לׁשמירת וזּכני ¿»¿≈ƒְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

הּגדֹולים בחסדי ותׁשמרני העצּומים, ּברחמי מעּתה והּצילני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּטֹוב.

הּמח ּבטּפי אפּגם ׁשּלא ׁשּבעֹולם. הּברית ּפגם מיני מּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹוהּנֹוראים,

לי ּומחֹול ּברצֹון. ּבין ּבאנס ּבין ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין וׁשלֹום, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹחס

הּזה. הּיֹום עד מּנעּורי קדׁש ּבברית ׁשּפגמּתי מה על לי וכּפר לי ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹּוסלח

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבׁשלמּות הּברית לתּקּון מהרה ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוזּכני

È	ÏÈv˙Âמיני מּכל ותּצילני ותׁשמרני ּדרכים. מּסּכנת הרּבים ברחמי ¿«ƒ≈ƒְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

תמיד ותהיה ּומסטין. ואֹויב אֹורב ּומּכל ,ּבּדר ועּכּוב ויּסּורין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָצער

ּובׁשמ לׁשלֹום, לּדר אצא ּבׁשמ .ּבּדר ּובלכּתי בביתי, ּבׁשבּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָעּמי

הּזיקֹות מיני מּכל ותּצילני לׁשלֹום. לביתי ואׁשּוב ּבׁשלֹום, הּדר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאעבר
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צאתנּו ּוׁשמר ּוממֹון. ונפׁש ּבגּוף ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ּבּדר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהפסד

צדקה לּתן ּותזּכני עֹולם. ועד מעּתה ּולׁשלֹום טֹובים לחּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּובֹואנּו

ּפעמיו", לדר ויׂשם יהּל לפניו "צדק ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,לּדר צאתי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹקדם

לפני ּתל הרּבים ּברחמי ואּתה .הּדר לפני תּכֹון זה ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל

ּותביאני הּגדֹול. ּבאֹור לפני ותאיר ּבּה. אל אׁשר הּדר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלהנחֹותי

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּולׁשלֹום לחּיים חפצי למחֹוז ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָותּגיעני

ÔÎ·eהּגדֹולי ּבחסדי ּותחּנני הרּבים, ּברחמי עלי ותׁשמרניּתרחם ם. ¿≈ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבתֹורת לעסק ּותזּכני ּודרּבנן, ּדאֹוריתא אּסּורים מיני מּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹותּצילני

ספרי גדֹולה ּבהתמדה ללמד ותעזרני ולילה. יֹומם ּתמיד ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשה

לברר והׂשּכל, ּבינה ּדעה מאּת ּותחּנני תמיד, עּמי ותהיה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהּפֹוסקים.

עד לאמּתתן, הּדינים ּכל ּבברּור לידע ואזּכה והּתר, אּסּור ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

הּטהֹור הּפסּול, מן הּכׁשר הרע, מן הּטֹוב לברר ידיֿזה עלֿ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאזּכה

גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ללמד ּותזּכני האסּור. מן הּמּתר הּטמא, ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֻֻמן

ּבאהבה תֹורת ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹללמד

לׁשמירת ּותזּכני ּבאמת. ולמדן צּדיק להיֹות ואזּכה גדֹולה. ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבקדּׁשה

עּלאה ּברית לׁשמירת הּׁשלמּות, ּבתכלית הּבחינֹות ּבכל הּברית ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָותּקּון

ּבאמת. גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ּתּתאה, ּברית ְְְְְְֱֳִִִִֶֶַַָָָָָָֻולׁשמירת

ÔÎ·eּותזּכני תמיד. ותֹוׁשיעני ותעזרני הרּבים, ברחמי ּתחּנני ¿≈ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּומתּגעּגע ,אלי ּתמיד ּומׁשּתֹוקק נכסף ׁשאהיה ּדקדּׁשה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻלכּסּופין

תׁשּוקתי תהיה ּכּלֹו הּיֹום וכל .ואהבת ליראת ּבאמת ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻלעבֹודת

ּכלֹות יהיּו ועיני ּבאמת. ולעבֹודת אלי רק וגעּגּועי וכּסּופי ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָותקותי

לתׁשּועת "ּכלתה ׁשּכתּוב: ּכמֹו האמּתּיית. עבֹודת להּׂשיג הּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָּכל

נכספה ּתנחמני. מתי לאמר לאמרת עיני ּכלּו יחלּתי. לדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנפׁשי

ּכלה חי. אל אל ירּננּו ּובׂשרי לּבי יי לחצרֹות נפׁשי ּכלתה ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוגם

ּכמּה נפׁשי ל צמאה לעֹולם. אלהים וחלקי לבבי צּור ּולבבי ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשארי

נפׁש צמאה מים. ּבלי ועיף צּיה ּבארץ בׂשרי חיל לאל לאלהים י ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

אלהים". ּפני ואראה אבֹוא ְְֱִֵֵֶַָָָֹמתי
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È·‡,ּוקדֹוׁשי לבבי צּור ואלהי, מלּכי אדֹוני אבי אבי יׂשראל, רכב אבי »ƒְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ההרחקה לכּנֹות אפׁשר אי אׁשר עכׁשו מּמ רחּוקינּו עצם יֹודע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּתה

ּולהׁשּתֹוקק לכסף אם ּכי סמיכה ׁשּום לנּו ואין ׁשּבעֹולם. לׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּבׁשּום

לנּו ּגּלית ּכאׁשר ,לרחמי ּולקּוֹות ליׁשּועת ּולצּפֹות אלי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולהתּגעּגע

ּבעצמם הם ּדקדּׁשה וההׁשּתֹוקקּות ׁשהּכּסּופין האמּתּיים, צּדיקי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻעלֿידי

אבֹותי. ואלהי אלהי יי מּלפני לבּקׁש ּבאתי ּכן על מאד. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹטֹובים

ותרּגילני הרּבים, ברחמי ׁשּתזּכני ּבהּצלתי, והּמׁשּתּדל ּבתּקּוני ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהחפץ

ותּצילני ׁשלם. ּובלב ּבאמת תמיד, אלי ּולהתּגעּגע ּולהׁשּתֹוקק ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלכסף

ּומּכל רעים כּסּופין מיני מּכל נפׁשי ּותמּלט ותׁשמרני הרּבים ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָברחמי

ולא רעים. והרהּורים תאֹות מיני ּומּכל רעים, וגעּגּועים הׁשּתֹוקקּות ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָֹמיני

עֹולם ועד מעּתה ּכלל רעים והׁשּתֹוקקּות ּכּסּופין ׁשּום לּבי על .יעלה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

כסלו הּכּסּופין¯ÊÚ˙Â	Èכב את ּבפי ּולהֹוציא לדּבר ׁשאזּכה הרּבים, ּברחמי ¿««¿≈ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ּבכל לפני ׂשיחתי ּכל לפרׁש תמיד ותעזרני ׁשּלי. טֹובים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהּגעּגּועים

תמיד. קֹוני לבין ביני ּובׂשיחה ּבהתּבֹודדּות להרּבֹות ואזּכה ונפׁש. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלב

אׂשיחה לבבי עם אׁשר וכל ּתמיד. לפני ׁשיחי ּכל לׁשּפ ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹואזּכה

והׁשּתֹוקקּות ּגדֹולים ּבכּסּופין ּובתמימּות, ּבאמת רחמים, מלא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָלפני

הּכּסּופין ידי על ּדקדּׁשה רּבֹות נפׁשֹות לעׂשֹות ׁשאזּכה עד ,אלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻנמרץ

ויֹום יֹום ּבכל ּבפרּוׁש ּבפי ּולפרטם להֹוציאם ׁשאזּכה ׁשּלי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהּקדֹוׁשים

לאֹותּיֹות קדֹוׁשֹות נקּדֹות זה ידי על לעׂשֹות ואזּכה יעבר. ולא ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַֹֹֹֻחק

אצלי נעׂשים ויהיּו לטֹוב. הּתֹורה אֹותּיֹות ּולצּיר ּדבריהּתֹורה ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

תמיד ּובעבֹודת ּב להתדּבק ואזּכה חּיים. סם הּקדֹוׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּתֹורה

ּבי יתּדּבק ולא יתּגלּגל ׁשּלא תמיד, ותּצילני ותׁשמרני ועד. ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלעֹולם

חס רעים מּכּסּופין ונעׂשית הּיֹוצאת וׁשלֹום חס רעה נפׁש ׁשּום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּובזרעי

הרּבה, וטֹובֹות קדֹוׁשֹות נפׁשֹות תמיד מּמּני ׁשּיצאּו ותעזרני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשלֹום.

הּנפׁשֹות, אּלּו ויתּגּברּו ּבפינּו. ׁשּנֹוציאם ׁשּלנּו. הּטֹובים ּכּסּופין ידי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל

כּלם ׁשּיׁשּובּו עד ּבאמת, ׁשלמה ּבתׁשּובה ּכּלֹו העֹולם כל ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻויעֹוררּו

ּבאמת רצֹונ לעׂשֹות אלי. ְְֱֲֵֶֶֶַ
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ÔÎ·eונֹוראה גדֹולה ּבקדּׁשה לאכל ּותזּכנּו ותֹוׁשיענּו עלינּו. ּתרחם ¿≈ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ

וכל העּכּו"ם ׁשּכל ותעזרנּו הּפנים. לחם ּבבחינת אכילתנּו ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעד

צּלם ותסיר ּפרנסֹותינּו. ּבׁשביל טֹורחים כּלם יהיּו ּומּזלֹות ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָֻהּכֹוכבים

אל אּתנּו ויי מעליהם צּלם "סר ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמעליהם,

ּותבּטל ּותׁשּבר ותעקר העֹולם. מן הּטבע חכמת ּותבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻּתיראם".

ּבאי לכל והׁשּגחת מלכּות ותתגּלה העֹולם. מן הּמטעֹות ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּדעֹותיהם

מתנהג הּכל רק ּכלל, ּבעֹולם טבע ׁשּום ׁשאין הּכל וידעּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעֹולם,

מּמּנּו. ּפני ּתסּתר ואל ּפני באֹור עלינּו ותאיר לבד. ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהׁשּגחת

אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ."ּבחסּד הֹוׁשיעני עבּד על פני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ"האירה

מׁשּגיח אּתה ּכי הּכל וידעּו יצרּתֹו. אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹּפעלּתֹו

ּובכל עת ּבכל ּפרטּיּות ּבפרטי ׁשּבעֹולם, ּדבר ּכל על ּפרטּיית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָּבהׁשּגחה

"ּפנה לבד. מאּת הּכל רק ּכלל. ּבעֹולם הּטבע ּדר ׁשּום ואין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹרגע.

ּבעבּד האר ּפני .אמת לבן והֹוׁשיעה לעבּד עּז ּתנה וחּנני ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאלי

הּטבעול חכמת ּותבּטל יי". ּפני אֹור עלינּו נסה .חּקי את ּמדני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

יי. ּפני מהסּתרת הּנמׁשכין העֹולם, מן ּומּזלֹות הּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָחכמת

יי ּפני אֹור אי ּבעֹולם הׁשּגחת ּפני הנהגת חכמת אמּתת ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּותגּלה

נפלאה ּבחכמה ּפרטּיית ּבהׁשּגחה עֹולמֹו ּומנהיג הּיֹום. ּכל עלינּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָחֹופף

הּטבע. ּבדר הנהגתֹו עכׁשו ּומסּתיר להּׂשיג, אפׁשר אי אׁשר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָונֹוראה

וגם לבד, ּבהׁשּגחת מנהיג אּתה ּבעצמּה הּטבע ׁשּגם הּכל ְְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹוידעּו

ההנהגה עכׁשו ּגם ותמׁשי עלינּו, רחמים ותּמלא הׁשּגחה. היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָהּטבע

עֹולמ את ותנהיג לגמרי, הּטבע ּתבּטל ׁשאז לעתיד, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתהיה

ּבלי לבד, ּבהׁשּגחת אֹותנּו ּתנהיג עכׁשו ׁשּגם ונזּכה לבד. ְְְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָּבהׁשּגחת

ּכל גדֹולה ּבקדּׁשה אכילתנּו ׁשּתהיה ותעזרנּו ּכלל. הּטבע ּדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּום

הּׁשלחן על נאמר ויהיה ּכּמזּבח. מכּפר ׁשּלנּו הּׁשלחן ׁשּיהיה עד .ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻּכ

יי:" לפני אׁשר הּׁשלחן "זה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֻׁשּלנּו

¯‰Ó˙eצדקנּו מׁשיח את לנּו ותביא עֹולם. ּגאּלת לגאלנּו ותחיׁש ¿«≈ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

לפני ונׁשּתחוה ונראה נעלה וׁשם ותפארּתנּו. קדׁשנּו ּבית לנּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָותבנה
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כל יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש :ּבתֹורת ּכּכתּוב רגלנּו. ּפעמי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּבׁשלׁש

ּובחג הּמּצֹות ּבחג יבחר, אׁשר ּבּמקֹום אלהי יי ּפני את ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹזכּור

ּכמּתנת איׁש ריקם, יי ּפני את יראה ולא הּסּכֹות. ּובחג ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּׁשבּועֹות

הּמקּדׁש ּבבית לסּדר ונזּכה ."ל נתן אׁשר אלהי יי ּכברכת ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹידֹו

הּׁשמׁש ותתגּלה מּנרּתיקּה חּמה ותֹוציא ּתמיד. לפני הּפנים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלחם

אֹור עצם לקּבל כח לנּו ותּתן העליֹונה, בקדּׁשת ּותקּדׁשנּו ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבתקּפּה,

מּכל ידּה על ותרּפאנּו ּובגבּורתּה. ּבתקּפּה לעתיד ׁשּתתּגּלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהחּמה

ּותתּקן הּגּוף. ּורפּואת הּנפׁש רפּואת מכאֹובינּו, ּומּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָּתחלּואינּו

ׁש הּפגמים ּכל מקראּברחמי ויקּים ּכּלם. העֹולמֹות ּבכל לפני ּפגמנּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

ותכניס ּבכנפיה". ּומרּפא צדקה ׁשמׁש ׁשמי יראי לכם "וזרחה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּכתּוב:

עֹוד תל ולא הּקדּׁשה לתֹו לפנים החּוץ מן והּפרנסה הּׁשפע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻאת

הּׁשפע ּכל רק וׁשלֹום, חס והרׁשעים להעּכּו"ם והּפרנסה הּׁשפע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָרּבּוי

מקרא לנּו ּותקּים .מאּת לנּו נמׁש יהיה והעׁשירּות והּפרנסה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָטֹובה

מטר לתת הּׁשמים את הּטֹוב אֹוצרֹו את ל יי "יפּתח ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכתּוב:

לא ואּתה רּבים ּגֹוים והלוית יד מעׂשה ּכל את ּולבר ּבעּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹארצ

רּבים ּגֹוים והעבטּת .ל ּדּבר ּכאׁשר ּברכ אלהי יי ּכי ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹתלוה.

ימׁשלּו". לא ּוב רּבים ּבגֹוים ּומׁשלּת תעבט. לא ְְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹֹֹואּתה

ÒeÁׁשּבת לקדּׁשת וזּכנּו ברחמים, מׁשאלֹותינּו ּומּלא עלינּו. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹֻוחמל

ׁשלמה ולאמּונה והּתר, אּסּור ולׁשמירת ּבאמת. הּברית ולׁשמירת ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹקדׁש,

מּדת עלינּו ותׁשּפיע ודעת. ּבינה חכמה מאּת ּותחּננּו ּבאמת. ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻדקדּׁשה

ּבׂשמחה הרּבה צדקה לּתן הּברּיֹות על לרחם ונזּכה ּתמיד. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהרחמנּות

ּדקדּׁשה, לכּסּופין וזּכנּו ועזרנּו הרּבה. הגּונים לענּיים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֻגדֹולה

ּפרנסֹותינּו לנּו ותן ּתמיד. ּבאמת ולעבֹודת לׁשמ נמרץ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּולהׁשּתֹוקקּות

ּבתֹורת לעסק נזּכה למען והרחבה, הּמלאה מּיד גדֹולה ְְְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹבהרחבה

וצאצאינּו אנחנּו חּיינּו, ימי ּכל ּבאמת רצֹונ ולעׂשֹות ,ְְְְְְְֱֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּובעבֹודת

להתדּבק נזּכה אׁשר עד עֹולם. ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוצאצאי

ויברכנּו יחּננּו "אלהים .ּפני ּבאֹור ולראֹות לעלֹות ּתמיד ּב ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּולהּכלל
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ותׁשמר סלה". אּתנּו ּפניו לנּויאר ּותקּים הּנאמנים. ּדוד חסדי לנּו ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ונראהּו לֹו". נאמנת ּובריתי חסּדי לֹו אׁשמר "לעֹולם ׁשּכתּוב: ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמקרא

יי ּבׁשּוב יראּו ּבעין עין "ּכי ּכּכתּוב: נוהּו אל ּבׁשּובֹו ּבעין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָעין

יי ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו יי ּכבֹוד "ונגלה ונאמר: ְְְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָָָצּיֹון".

.מֹורי את ראֹות עיני והיּו .מֹורי עֹוד יּכנף "ולא ונאמר: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּדּבר".

פי אמרי לרצֹון יהיּו ונּוׁשעה. ּפני האר הׁשיבנּו צבאֹות אלהים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹיי

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי ְְְְְֲִִִִֶֶָָוהגיֹון

·Ïכסלו כג
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È	„‡"אדֹון עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ."ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי ¬…»ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ

ׂשׂשֹון ּבראת הרּבים ּוברחמי .ּבמעֹונ הּׂשמחה אׁשר והחדוה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּׂשמחה

הרּבים ּברחמי זּכני וחדוה, ּדיצה ורּנה ּגילה וכּלה, חתן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוׂשמחה

ּבקדּׁשה הּׁשלמּות בתכלית לחּפה ּכּלה הכנסת מצות לקּים ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻֻׁשאזּכה

עז ּבכל לׂשּמחם וכּלה, חתן לׂשּמח עת ּבכל ואזּכה גדֹולה. ְְְְְְְְְְֳֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּובטהרה

ּכחי ּבכל לפניהם ולרקד לפניהם, ׂשמחה מיני ּבכל להרּבֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוחדוה,

הּדינים ּכל להמּתיק הרּקּודין עלֿידי ואזּכה גדֹולה. וחדוה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבׂשמחה

רגלי ׁשּיתנּׂשאּו עד ּבלּבי, ׂשמחה ותּתן יׂשראל. ּכל ּומעל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמעלינּו

ּבכל ּולכרּכר ּולפּזז וכּלה, חתן לפני הרּבה לרקד הּלב ׂשמחת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹעלֿידי

ה' להמׁשי הרּקּודין ידי על ואזּכה לפניהם. אלפין[MÓÁ‰]עז ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ¬ƒ»ְִַ

לרחמים הּדין ויתהּפ ּדינים, "הּׁש ּכל זה ידי על להמּתיק ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשּבּבינה,

ויקּים הּקדֹוׁשים. קֹולֹות החמּׁשה ּכל עלינּו להמׁשי ונזּכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּפׁשּוטים.

קֹול ירּוׁשלים ּובחצֹות יהּודה ּבערי יּׁשמע "עֹוד ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻמהרה

יי את הֹודּו אֹומרים קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה, וקֹול ְְְְְִִֶַָָָָָָׂשׂשֹון

ּבתֹורה לעסק תמיד ואזּכה חסּדֹו". לעֹולם ּכי יי טֹוב ּכי ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹצבאֹות,

ג וחדוה ּבׂשמחה טֹובים ּומעׂשים ּוצדקה ׁשאזּכהּותפּלה עד דֹולה, ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

,קדׁש עם יׂשראל ּכנסת על ּותרחם העליֹונים. וכּלה חתן ּולחּבר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָליחד
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,ּובחמלת ּבאהבת ּבנעימה קרּואה ּכּלה ,אחרי הּמׁשּוכה ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָרעית

ּבגׁשמּיּות יׂשראל ּבית עּמ ּכל מעל הּדינים ּכל ּותבּטל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָותמּתיק

ותעלנּו לגאלנּו, ותחיׁש ּותמהר תמיד, ביׁשּועת ּותׂשּמחנּו ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָורּוחנּיּות.

מקרא מהרה ויקּים ותפארּתנּו. קדׁשנּו ּבית ותבנה לארצנּו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻבׂשמחה

והפכּתי יחּדו. ּוזקנים ּובחרים ּבמחֹול ּבתּולה ּתׂשמח "אז ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשּכתּוב:

,זיו ּבנעם לראֹות ונזּכה מיגֹונם". וׂשּמחּתים ונחמּתים, לׂשׂשֹון, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹאבלם

יׂשראל ּכל ׁשל טֹובים מעׂשים ידי על ּתפארת ּבעטרת ׁשּתתעּטר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבעת

ׁשעּטרה ּבעטרה ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה "צאינה ּכאמּור: .ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹעּמ

אמן. בימינּו ּבמהרה לּבֹו", ׂשמחת ּוביֹום חתּנתֹו ּביֹום אּמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻּלֹו
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Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‚"Ï ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÔBa¯ּכל על עּלאה הּוא אנּת ּבחׁשּבן. ולא חד הּוא אנּת עלמין ƒְְְְְְְְִִַַַַָָָָָֹֻ

הּוא אנּת ּכלל. ּב ּתפיסה מחׁשבה לית סתימין, ּדכל סתימא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָעּלאין

מלא ּכי ּכלל, מּנ ּפנּוי אתר ולית עלמין ּכל וסֹובב עלמין ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹממּלא

ּכל ּכּלם. את מחּיה ואּתה מׁשלה. ּבּכל ּומלכּות ,ּכבֹוד הארץ ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻּכל

וכל הּקדֹוׁשֹות, והּמדרגֹות ההיכלין ּכל מּטה, צבא וכל מעלה ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָָצבא

ּכתרין ּבעׂשר ואפּלּו אחרא. והּסטרא הּטמאה ׁשל וההיכלין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּמדרגֹות

סטרא ׁשּום ואין נצחים. ּולנצח לעד יתּבר חּיּות מלּבׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻּדמסאבּותא

,יתּבר חּיּות ּבהם מלּבׁש יהיה ׁשּלא בעֹולם וטמאה ּוקלּפה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻאחרא

ּכלל.ּכ וקּיּום חּיּות ׁשּום להם אין ּומּבלעדי ּכּלם. את מחּיה אּתה י ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

רעֹות, הּתאֹות ּובכל רעֹות הּמּדֹות ּובכל הּגֹוים לׁשֹונֹות בכל ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָואפּלּו

,יתּבר חּיּות ּומסּתר מלּבׁש ׁשּבּתֹורה, והאּסּורים העברֹות ּבכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻואפּלּו

מׁשלה. ּבּכל מלכּות ְְִַַָָָֹּכי

ÏÚלחּלֹות ּכל. אדֹון אבֹותי. ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי ּכן «ְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

בחסדי ׁשּתחּנני .וחנינּותי לרחמי ּכּפי ולׁשטח .ּפני ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּולחּנן

.מאּת ּוגבּורה וכח ּדקדּׁשה. ודעת ׂשכל עלי ותׁשּפיע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻהּגדֹולים.
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ואזּכה באמת ל להׁשּתעּבד ּולכֹופֹו הרע יצרי על להתּגּבר ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשאזּכה

חס ּבעקּו ּבין ּבטיבּו ּבין מקֹום, ּבכל אלי ּולהתקרב אֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהּכיר

"ּב ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ואזּכה .אלי אתקרב ּתמיד ייוׁשלֹום, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּותזּכני תמיד. ּב ּולהתּדּבק ּדבר", אהּלל ּבאלהים ּדבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹאהּלל

ׁשלמה ּבתׁשּובה ולׁשּוב ּבאמת אלי ּולהתקרב אֹות להּכיר ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָותעזרני

הרּבים ּבעֹונֹותי ואם הּזאת. ּבעת עכׁשו ׁשם ׁשאני מּמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלפני

אני כן ּפי על אף ׁשּירדּתי, למקֹום וירדּתי ׁשּנפלּתי למקֹום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָנפלּתי

הּזאת. ּבעת עכׁשו ׁשם ׁשאני ּבמקֹומי ׁשּגם ׁשלמה. ּבאמּונה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמאמין

הּמקֹומֹות ּובכל .מּנ ּפנּוי אתר לית ּכי נמצא. אּתה ׁשם ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָּגם

.ְְֶֶַממׁשלּת

ÏÚהּללּו ּבמקֹומֹות אפּלּו מּמּני, ּפני ּתסּתר ואל עלי, וחמל חּוס ּכן «ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

רחמים, מלא ."ימינ ותאחזני תנחני יד ׁשם "ּגם מאד, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻהמגּנים

הּמקֹומֹות אּלּו מּכל מהרה והֹוציאני ּבי אחז ּתרף", אל יד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ"מעׂשי

ׁשאני הּמקֹומֹות ּבכל תמיד אֹות לבּקׁש ותעזרני והמגּנים. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשפלים

אלהי יי את מּׁשם "ּובּקׁשּתם ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ואזּכה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשם.

תמיד עּמי נמצא ותהיה "נפׁש ּובכל לבב ּבכל תדרׁשּנּו ּכי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָּומצאת

ּותקרב עת, ּולבּקׁשּבכל לדרׁש זֹוכה ׁשאיני ּפי על אף ּברחמי אלי ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

נמצאתי ׁשאלּו, ללא "נדרׁשּתי ׁשּכתּוב: מקרא ּותקּים ּכראּוי. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאֹות

אלי ׁשּטחּתי בׁשמי. לאֿקרא אלּֿגֹוי הּנני הּנני אמרּתי בקׁשני, ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻללא

נׂשאתי אלי סלה, ל עיפה ּכארץ נפׁשי הּיֹום. ּכל ידי ּפרׂשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָכּפי

ׁשחה ּכי בּוז. ׂשבענּו רב ּכי חּננּו יי חּננּו ּבּׁשמים, הּיׁשבי עיני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹאת

.ּכדברי חּיני נפׁשי לעפר ּדבקה ּבטננּו. לארץ ּדבקה נפׁשנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָלעפר

ּתׁשּועתי". אדני לעזרתי חּוׁשה .חסּד למען ּופדנּו ּלנּו, עזרתה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקּומה

והמטּנפים המגּנים הּמקֹומֹות אּלּו מּכל ּולהֹוציאני לחּלצני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻֻּומהר

ּבאר עלי ּתאטר ואל מצּולה ּתבלעני "אל מאד. והמגּׁשמים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻוהּנמּוכים

מּכל ּולטהרני ּולהעלֹותני ּולהֹוציאני ברחמי לגאלני ּומהר ְְְְְֲֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּפיה"

והּפׁשעים והעֹונֹות החטאים ּכל ידי על לפני ׁשּפגמּתי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּפגמים
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ּבׁשֹוגג הּזה הּיֹום עד מּנעּורי לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחטאתי

ּוברצֹון. ּבאנס ְְְִֵֶָֹּובמזיד

ÒeÁוהּגבּורה הּכח מן דקדּׁשה ּוגבּורה ּכח עלי ותׁשּפיע עלי ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוחמל

ּדֹומים הם אׁשר יצרם, את לכֹוף זכּו אׁשר האמּתּיים הּצּדיקים ְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל

וכבׁשּו מסּפר, אין רּבֹות ּבנסיֹונֹות ועמדּו מּמׁש. צבאֹות יי ְְְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָלמלא

יצרם את ּובּטלּו ׁשברּו אׁשר עד תחּתם, יצרם את וכפּו ּתאותם, ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ׁשאין והּׁשלמּות. הּמעלה ּבתכלית ּבאמת ּב להתדּבק וזכּו ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלגמרי.

עלי ותחמל ׁשּתחס נׁשענּתי, הּגדֹול וכחם ּובזכּותם אחריו. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשלמּות

לכף ּכן ּגם ׁשאזּכה ותעזרני ּוגבּורתם, מּכחם עלי ותׁשּפיע ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּבזכּותם,

ּכלּולהכ ּולבּטל לׁשּבר ׁשאזּכה הרע, יצרי את ּולבּטל ּולׁשּבר ניע ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ואזּכה ּכלל. רע ׁשּום ּבי יּׁשאר ולא לגמרי, רעֹות ּומּדֹות רעֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּתאוֹות

ׁשהרע ותעזרני ׁשלם. ּובלב ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלׁשּוב

ונסּתר הּנעלם הּקדֹוׁשה והּתֹורה והּטֹוב לגמרי. ויתּבּטל יּפל ּבי ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּנאחז

עד מּלעּלא, רב אֹור עליו ויּתֹוסף ויתּגּלה יתּברר הּכל ּובמּדֹותי, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבי

לדרּגא מּדרּגא לעלֹות ּותזּכני ׁשּבי. הּטֹוב ּכל ּולהאיר לגּלֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאזּכה

ּובהּתֹורה ּב ּולהתּדּבק אלי להתקרב ׁשאזּכה עד גדֹולה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבקדּׁשה

אֹות להּכיר ׁשאזּכה הּדעת אֹור לי ותפּתח ּובתמימּות. ּבאמת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּקדֹוׁשה

ּבאמת עֹולם ואהבת רּבה ּבאהבה יתרה, ּבאהבה ּתמיד ּב ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּולהתּדּבק

והּמסכים והּלבּוׁשים הּצמצּומים ּותמעט ּובטהרה. ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֱֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּובאמּונה

רּבים, ּולבּוׁשים צמצּומים ּבלי אֹות ּולהּכיר לידע ּותזּכני ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַהּמבּדילים,

ועד מעּתה ּדקדּׁשה, הּדעת ּובהתּגּלּות ּגדֹול ּבהתקרבּות אלי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּותקרבני

ָעֹולם.

כסלו חֹוׁשב‡p‡כד חזק, ּגֹואל ּומּציל, ּפֹודה רחמים, מלא רחמן יי »»ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

והֹוׁשיעני ועזרני וסמכני ימיני על עמד נּדח, מּמ יּדח לבל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמחׁשבֹות

הּתאֹות ּכל ּולבּטל לׁשּבר ואזּכה .ל להׁשּתעּבד יצרי את לכף ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאזּכה

להגּביר ואזּכה טֹוב, לימי מעּתה ּותזּכני בי. ׁשּנתאחזּו רעֹות הּמּדֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכל

רע הימי ּכל ּולבּטל ּולׁשּבר ּולהׁשּפיל להכניע רע, הימי על טֹוב ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָהימי
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המלּבׁש הּטֹוב ּולגּלֹות ולמצא ולראֹות להבין ואזּכה טֹוב. הימי ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּתחת

ותּצילני מעּתה, עלי ותחמל ותחֹוס הרע. מן הּטֹוב ּולברר רע, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹּבימי

חס עלי להתּגּבר ּכח ׁשּום להם יהיה ׁשּלא רע. מימי ּתמיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹברחמי

אׁשר עד מּדי, יֹותר הרּבה רע ימי עלי עברּו ּכבר ּבעוֹונֹותי ּכי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוׁשלֹום,

והּצילני מעּתה עלי וחמל חּוס הּסּבל". ּכח נפׁשי"ּכׁשל ּופדה ּומּלטני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּתחת רע הימי ּכל ּולבּטל ּולהכניע לׁשּבר וזּכני ועזרני רע. הימי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָמן

ּומּדֹות הּתאֹות ּומּכל עֹון, מכׁשֹול מּכל רע, מּכל והּצילני טֹוב. ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהימי

ׁשּיהיּו מעּתה ואזּכה גדֹולה ּבקדּׁשה לי ּבּמּתר עצמי לקּדׁש ואזּכה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻרעֹות.

ׁשאזּכה העליֹון, ּבנעם ּוׁשנֹותי האמּתי, ּבּטֹוב ימי ואבּלה טֹובים, ימי ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹכל

ּביראה ּב ּולהּכלל ּולהתּדּבק ּבאמת, ּובתֹורת ּבעבֹודת ימי ּכל ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלעסק

ועד. לעֹולם תמיד ּובטהרה ּבקדּׁשה ּובאמּונה ּבאמת גדֹולה ְְְְְֱֱֲֳִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻואהבה

ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע "סּור ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואזּכה

ּבמּדֹותי ׁשלֹום לי ׁשּיהיה ּתמיד, ׁשלֹום לבּקׁש ואזּכה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָורדפהּו".

ּובכל זמן ּובכל מקֹום ּבכל יתּבר הּׁשם אמצא ׁשּתמיד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּובמאֹורעֹותי,

,עּמ יׂשראל ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות ׁשלֹום, רֹודף ׁשאהיה תמיד ּותזּכני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאדם.

ותעזרני גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה לאׁשּתֹו איׁש ּובין לחברֹו אדם ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻּבין

ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום העֹוׂשים ּבכלל .ׁשאהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

È	kÊ˙eּבכל ּתקרבני זה ידי ועל תמיד. הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לעסק ¿«≈ƒְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

נתיבֹותיה וכל נעם דרכי "ּדרכיה ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּׁשלֹום אל יֹותר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּפעם

ּכל לקּים ואזּכה ּבאהבה. תֹורת ּדברי ּכל את לקּים ותעזרני ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשלֹום".

ענפיהם ּכל עם ּדרּבנן, הּמצוֹות וכל ּדאֹורייתא מצוֹות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּתרי"ג

ׁשאי הּמצוֹות ואפּלּו ודקּדּוקיהם. ּפרטיהם ּכל ועם מהם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּיֹוצאים

ּולקּימם ּבהם, ולהגֹות ללמד ּתזּכני עכׁשו, לקּימם אדם לכל ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאפׁשר

על יׂשראל עּמ ׁשל ּכללּיּות ידי ועל הּתֹורה, עסק ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּברּוחנּיּות

ו האהבה עצם נכללידי ואהיה .עּמ יׂשראל ּכל ּבין ׁשּיהיה הּׁשלֹום ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּקדֹוׁש עּמ יׂשראל בני כּלנּו אנחנּו ׁשּנהיה עד ּגדֹול ּבכללּיּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבתֹוכם

אחד. ּכאיׁש ְְִִֶֶָָנחׁשבים
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‰ÏÚ˙Âּכּלֹו להיֹות ׁשאזּכה עד מהרה, קל חיׁש מעלה מעלה אֹותי ¿«¬∆ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

הּצּדיקים ּובכח הּגדֹול ּובכח ּברחמי ׁשאזּכה עד ּבאמת, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹטֹוב

הרׁשעים ּכל ּבין ונסּתר הּכבּוׁש הּטֹוב ולמצא ּולהאיר לגּלֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹהאמּתּיים

אֹו והרׁשעים, העּכּו"ם עם ּכׁשאדּבר ׁשאפּלּו עד העּכּו"ם. ּבין ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואפּלּו

אֹו עסק ּבאיזה לעסק מכרח ּכׁשאהיה אֹו הרעֹות מּדֹותיהם ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשאראה

חּיּות ּולגּלֹות למצא תמיד אזּכה והרׁשעים, העּכּו"ם עם ּומּתן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמּׂשא

מּדֹותיהם ּובכל הּגֹוים לׁשֹונֹות ּבכל ּבקרּבם ונסּתר הּׁשֹוכן ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹאלהּות

הרע יּפל עּמהם, עֹוסק אהיה אֹו ּכׁשאדּבר ׁשּתכף ותעזרני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרעֹות.

ויהיּו ּגדֹול. ּבאֹור ויאיר יתּגּלה ׁשם הּׁשֹוכן והּקדּׁשה והּטֹוב ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפני.

הּדברים ּכל מחּיין ׁשהם ׁשם המלּבׁשין הּתֹורה אֹותּיֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻנתּגּלין

רב אֹור עליהם ויּתֹוסף ּומצטרפֹות ּבֹולטֹות יהיּו והאֹותּיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּבעֹולם.

מּכל הּקדֹוׁשה הּתֹורה אֹותּיֹות ּולברר ללּקט ׁשּנזּכה עד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּלעּלא.

ׁשלמים ּבנינים מהם ולבנֹות הרעֹות, מּדֹותיהם ּומּכל העּכּו"ם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלׁשֹונֹות

עֹוׂשי כח ּגּבֹורי מלאכיו, יי "ּברכּו ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדקדּׁשה.

רצֹונֹו. עֹוׂשי מׁשרתיו צבאיו ּכל יי ּברכּו ּדברֹו. ּבקֹול לׁשמע ְְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹדברֹו,

יי". את נפׁשי ּברכי ממׁשלּתֹו מקֹומֹות ּבכל מעׂשיו ּכל יי ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּברכּו

B	Ba¯ּכל לבּקׁש ּדעּתי על עֹולה היה לא ּכי ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אבל ,מּמ התרחקּותי ּכל יֹודע ׁשאיני ּפי על אף ּכי .מּלפני ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלה

היה לא ּכן ּגם ,מּמ מהתרחקּותי ידיעתי מעט לפי עלאפּלּו עֹולה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

כל ּכי לבבי, את ידעּת יי אּתה א מאּלה. מעט על לבּקׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּדעּתי

זכּות על רק הּוא עדין. ּומבטחי ּתקותי וכל ּובּקׁשֹותי תחּנֹותי ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָּדברי

עליהם ּכן על ּכנפיהם. ּבצל חֹוסים אנּו אׁשר האמּתּיים הּצּדיקים ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוכח

עלי, אפּלּו מסּפיק הּגדֹול כחם ּכי אּלה, ּכל מּמ לבּקׁש נׁשען ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאני

ּבכחם כן ּפי על אף ,וער ׁשעּור ּבלי מאד העצּום ּבהתרחקּותי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹאפּלּו

לזּכֹות ּתקוה לי יׁש ׁשעדין ונאחז, ונסמ ונׁשען ּבטּוח אני ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגדֹול

כלים. לא רחמי ּכי מּזה. ויֹותר ויֹותר ,מּלפני ּׁשּבּקׁשּתי מה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלכל

ואין לעֹולם. נפסק אינֹו האמּתּיים הּצּדיקים ּכל ּוגבּורת וכח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּוזכּות
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וגבהם ּומעלתם קדּׁשתם נגד לעמד ׁשּתּוכל ּדמסאבא סטרא ְְְְְֲֲֳִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּום

ויֹוׁשיע ויגן יעזר הּגדֹול וכחם ּוזכּותם ּוגבּורתם. וכחם וחזקם ְְְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹותקּפם

מּבחּייהם, יֹותר ּבמיתתם צּדיקים גדֹולים ּכי ּבהם, החֹוסים ּולכל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלנּו

צּיּון על לבֹוא ּביֹותר רגיל להיֹות ּותזּכני ּתמיד. חּיים נקראים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהם

ּבאמת, לפניהם ׂשיחתי ּולפרׁש ׁשם, ּולהׁשּתּטח הּקדֹוׁשים, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקבריהם

עלי. לּבם רחמי לעֹורר ואזּכה ויֹותר. ויֹותר חּיּותם ּבחּיים היּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכאּלּו

ׁשנים ּכ ּכל וסגּור ּכלּוא אני אׁשר עלי, רחמיהם ויכמרּו ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָויהמּו

ענינינּו ּכל ּבברּור יֹודעים הם ּכאׁשר מּמ הרחֹוקים ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבמקֹומֹות

עצם יֹודעים והם סֹוף. ועד מּתחּלה העֹובר העֹולם בזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּומהּותנּו

ללּון", נטה "ּכאֹורח הּזה ּבעֹולם העֹובר האדם על ׁשּיׁש ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהרחמנּות

ּולנצח לעד והּקּים העֹומד ּבעֹולם ּיעׂשה מה אחריתֹו על חֹוׁשב ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָואינֹו

עמל על חּוסה ׁשּל והּנׁשמה ׁשּל הּגּוף ּכּלא, דעלמא מרא ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹנצחים.

ואמּתּיית. ׁשלמה יׁשּועה והֹוׁשיעני ועזרני ,ׁשמ למען ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָועׂשה

כסלו ׁשאּתהkÊÂ	Èכה הּגדֹולה אהבת ּולהּכיר ּבאמת, ּתמיד ּב להתדּבק ¿«≈ƒְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

העּמים, מּכל ּבנּו ּבחרּת אׁשר הּקדֹוׁש, יׂשראל עּמ את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹוהב

מלּבׁש ּבהם אׁשר ,במצֹותי וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות מּכל ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻורֹוממּתנּו

אמּתּיית אהבה יׂשראל, עּמ את אֹוהב אּתה אׁשר הּגדֹולה, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאהבת

הּגדֹולה מאהבת אׁשר ותכלית, קץ לּה ׁשאין וחמלה ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאהבה

ּכביכֹול אלהּות צמצמּת הּקדֹוׁש, יׂשראל עּמ על האמּתּיית ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומחמלת

על ּבאהבה לנּו נתּת אׁשר הּקדֹוׁשים ּומצֹות ּבהּתֹורה אהבת ְְְְְְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָוהלּבׁשּת

וצמצּום ׁשעּור היא ּומצוה מצוה ּכל אׁשר ,ּבית נאמן נביא מׁשה ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹידי

ּולעבּד אֹות ּולהּׂשיג אֹות להּכיר זה ידי על ׁשּנזּכה ּכדי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּקדֹוׁש

ּבאהבה מצֹותי ּכל לקּים וזּכני וחּנני חּוס ואהבה. ּביראה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאמת

האהבה אֹור ּולהבין להּׂשיג ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי ותעזרני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָגדֹולה,

ּדעתידא סתימאה דעּתיקא אֹוריתא ׁשהיא תֹורה סתרי ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבּדעת,

ּובין ּבינ ׁשהיה הּגדֹולה האהבה ׁשהיא לבֹוא, לעתיד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלאתּגלּיא

למעלה היא הּזאת האהבה אׁשר העֹולם, ׁשּבראת קדם עּמ ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹיׂשראל
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הּזאת האהבה אֹור להּׂשיג אפׁשר אי אׁשר והּימים, והּמּדֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמהּזמן

ּכל ּומבּטלים יצרם, את הּכֹופים אמּתּיים צּדיקים ידי על אם ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָּכי

ּברׁשּותם. ולּבם הּבּטּול ּבתכלית רעֹות והּמּדֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָהּתאֹות

e	È·‡ּבהּצּדיק ּולהּכלל ּולהתּדּבק להתקרב ּברחמי עזרני מלּכנּו, »ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

האהבה אֹור ּבנּו ּגם ּולהאיר להכניס הּזה הּכח לֹו יׁש אׁשר הּזה ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהאמת

ּבזכּותֹו ּכן גם ׁשאזּכה ותעזרני הרּבים ברחמי ּותחּנני ׁשּבּדעת. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּזאת

ּולבּטל ּולסּלק הרע, יצרי את ּולבּטל ּולׁשּבר ּולהכניע לכף מּמּניוכחֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּכל ואקּׁשר תמיד, ברׁשּותי לּבי ויהיה רעֹות. הּמּדֹות וכל הּתאֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

הּקדֹוׁש ׁשּבהּדעת ּוכמֹו הּקדֹוׁש. הּדעת אל ׁשּבּלב והּימים ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּמּדֹות

מעט ּכפי אׁשר עד ,ּכבֹוד הארץ כל ׁשּמלא יֹודעים אנּו ּבנּו, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשרׁש

ואחדּות ויחּוד ורֹוממּות מּגדּלת ּבנּו ׁשּמתנֹוצץ הּדעת ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻהתנֹוצצּות

ּכּלם, רעֹות הּמּדֹות וכל הּתאֹות כל לגמרי מתּבּטלים היּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּוממׁשלּת

ּתעזרנּו ּכן ,בלעדי רגלינּו ואת ידינּו את להרים לנּו אפׁשר היה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹולא

לּבי ויהיה הּזה. הּקדֹוׁש הּדעת אל ּומּדֹותיו הּלב את לקּׁשר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנזּכה

הּתאֹות כל מּמּני ּולבּטל ּולסּלק לׁשּבר ּברחמי ׁשאזּכה עד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָברׁשּותי,

הּקדֹוׁש, ּבהּדעת הּטֹובים ּומּדֹותיו הּלב נכלל ויהיה רעֹות, הּמּדֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוכל

ּבּזמן גם ׁשאזּכה עד ׁשּבּדעת, האהבה מאֹור ּומּדֹותי לּבי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָויקּבל

אֹור ׁשהּוא הּגנּוז אֹור טעם ולטעם ּולהבין להּׂשיג ּובּמּדֹות ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹּובּימים

ּותזּכני אמּתּיים, תֹורה סתרי ּולהּׂשיג להבין ואזּכה ׁשּבּדעת. ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהאהבה

ואל הּקדֹוׁשה ּתֹורת ואל אלי להתקרב ּפעם ּבכל לעלֹות ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָותעזרני

תֹורה סתרי להּׂשיג תמיד ואזּכה ויֹותר. יֹותר ּגדֹול ּבהתקרבּות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשלֹום

יֹותר. ְִֵַהּגבֹוהים

e	kÊÂוהּצּדיקים הּגנּוזה הּתֹורה לנּו ׁשּיתּגּלה הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

הּגנּוז ּבאֹור להׁשּתּמׁש עכׁשו ּכדאי העֹולם אין אמנם ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהּגנּוזים.

ּתעׂשה אףֿעלּֿפיֿכן הּגנּוזים. והּצּדיקים הּגנּוזה הּתֹורה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּזה,

עלינּו, האמּתּיים וחסדי רחמי ּותעֹורר הּדין, מּׁשּורת לפנים ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעּמנּו

ּברחמי לנּו ׁשּיתּגּלּו ׁשּנזּכה הּגדֹולים וחנינֹותי ּבטֹובֹותי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָותעזרנּו
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הּג והּתֹורה הּגנּוזים הּצּדיקים אלהינּוהרּבים יי ידעּת אּתה ּכי נּוזה. ְְְְְֱִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הּגנּוזים הּצּדיקים ידי על אם ּכי ותקוה סמיכה ׁשּום עכׁשו לנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשאין

הּמר הּגלּות ּבעמק עכׁשו עלינּו מגּנים לבּדם הם ּכי הּגנּוזה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹוהּתֹורה

עלינּו, מעי יהמּו ברחמי עלינּו חּוסה דמׁשיחא, ּבעּוקבא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּזה,

ולעׂשֹות הּטֹוב, ּכרצֹונ לגמרי מרע לסּור יצרנּו, את לכּבׁש ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹועזרנּו

מאֹור הּזה ּבעֹולם ּגם ולטעם להנֹות ׁשּנזּכה עד ּתמיד ּבעיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּטֹוב

ּוליׁשרי לּצּדיק זרּוע "אֹור ׁשּכתּוב: ּכמֹו לּצּדיקים, וזרּוע וצפּון ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּגנּוז

יאכלּו". מעלליהם פרי ּכי טֹוב ּכי צּדיק "אמרּו ּוכתיב: ׂשמחה". ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלב

מן מחלקת מיני ּכל ּותבּטל לעֹולם, יׂשראל עּמ על ׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹותמׁשי

הרחֹוקים ּכל ויתקרבּו יּמׁשכּו הּׁשלֹום רּבּוי ידי על אׁשר עד ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהעֹולם

מאד מאד הּקדּׁשה מן הרחֹוקים אפּלּו ּבאמת. ּוליראת ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹֻלעבֹודת

תֹועבֹות מיני ּבכל והמלכלכים המׁשּקעים אפּלּו הרחּוק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻֻּבתכלית

ׁשהם. מּמקֹום אלי ויׁשּובּו ּבאמת. יתעֹוררּו ּכּלם ולכלּוכים. ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻוטּנּופים

אלהּות לגּלֹות ּתמיד העֹוסקים האמּתּיים הּצּדיקים כח ידי ְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֹֹעל

לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ולעׂשֹות עֹולם ּבאי ּכל על אדנּות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּולפרסם

עתיד ׁשאּתה הּנפלא הּׁשלֹום הּזה ּבעֹולם עּתה ּגם ותמׁשי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּבּׁשמים.

ּגדי עם ונמר ּכבׂש עם זאב "וגר ׁשּכתּוב: ּכמֹו לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלגּלֹות

ולא ירעּו לא ּבם. נהג קטן ונער יחּדו ּומריא ּוכפיר ועגל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹירּבץ

לּים ּכּמים יי את ּדעה הארץ מלאה ּכי קדׁשי. הר ּבכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָיׁשחיתּו

ׁשלֹום ׁשלֹום ׂשפתים, ניב "ּבֹורא ׁשּכתּוב: מקרא ּותקּים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמכּסים".

ואין תֹורת לאֹוהבי רב ׁשלֹום ּורפאתיו. יי אמר ולּקרֹוב ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָלרחֹוק

אמן בּׁשלֹום". עּמֹו את יבר יי יּתן, לעּמֹו עז יי מכׁשֹול. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלמֹו

ועד. סלה ֶֶֶַָָנצח

„Ïכסלו כו

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· „"Ï ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
Èt"חכמֹות האזינהידּבר ּתפּלתי ׁשמע אלהים תבּונֹות. לּבי והגּות ƒְְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַָָָָֹ
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יי האזינה לּמדני. ּומׁשּפטי יי נא רצה ּפי נדבֹות פי. ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאמרי

אלי ּבׁשּועי ּתחנּוני קֹול יי ׁשמע ּתחנּונֹותי. ּבקֹול והקׁשיבה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּתפּלתי

עלילֹות להתעֹולל רע לדבר לּבי ּתט אל .קדׁש ּדביר אל ידי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבנׂשאי

יסּור עּקׁש לבב ּבמנעּמיהם. אלחם ּובל און ּפֹועלי איׁשים את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּברׁשע

ּברא טהֹור לב ּבצע. אל ואל עדֹותי אל לּבי הט אדע. לא רע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּני,

ּבקרּבי". חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים ְְְֱִִִִֵַַָֹלי

È	¯ÊÚלּבי את לקּׁשר ׁשאזּכה ּכּלא דעלמא מרא עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו »¿≈ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אדּבר ׁשּלא הרּבים ּברחמי ותּצילני לּבי. כן ּכפי ויהיה פי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלאמרי

לׁשּפ ואזּכה פי. מאמרי לּבי חלק יהיה ולא מרמה ׂשפתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלפני

עד ׁשלם, ּובלב מלא ּבפה לפני ּובּקׁשתי ּותחּנתי ּותפּלתי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׂשיחי

תמיד עּמי ותהיה ּובּקׁשֹותי. ּבתחּנֹותי פי לאמרי לּבי ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּיתקּׁשר

ואת לב, ּבכל תמיד לפני ׂשיחתי ּכל לפרׁש ּותזּכני ותעזרני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָותֹוׁשיעני

ואזּכה ׁשלם. ּובלב ּבאמת תמיד לפני אׂשיחה לבבי עם אׁשר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּכל

ׁשּתתּגּלה עד קֹוני, לבין ּביני ּובׂשיחה ּבהתּבֹודדּות מאד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלהרּבֹות

ּכמֹו מֹוׁשל, צּדיק ּבחינת ׁשהיא ּבי הּמׁשרשת הּקדֹוׁשה הּנקּדה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻותאיר

ּתאיר הּזאת הּקדֹוׁשה והּנקּדה צּדיקים', ּכּלם יׂשראל ועּמ' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּכתּוב:

לּבי לקּׁשר ואזּכה ּובּקׁשֹות. ּותחּנֹות ּבתפּלֹות פי אמרי ידי על ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹותמׁשל

הּקדֹוׁשה הּנקּדה ׁשּתאיר עד וחזק, אּמיץ ּבקׁשר הּזאת הּקדֹוׁשה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻלּנקּדה

להּׁשם הּקדֹוׁשה האהבה אֹור ׁשּיתּגּלה עד ללּבי מּפי יתּברהּזאת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

לב, ערלת לב, חרּפת מּלּבי ויּפל יתּבּטל זה ידי ועל ּבי. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻהּמׁשרׁשת

רעֹות ּומחׁשבֹות רעֹות ּומּדֹות רעֹות הּתאֹות ּכל ׁשהם לב, ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשבירת

נׁשּבר לּבי ּכל אׁשר עד לּבי על הּׁשֹורין ּובלּבּולים, רעים ְְְְֲִִִִִִִִִִִֶַַַַָָוהרהּורים

יתּבּטלּו וכּלם הּללּו. החרּפֹות רּבּוי ידי על מאד מאד ונתקלקל ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻונׁשחת

ׁשּתתּגּלה ׁשּתזּכני ׁשּבי, הּקדֹוׁשה הּנקּדה אֹור ידי על לגמרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻמּמּני

אלי והתעֹוררּות ּובּקׁשֹות ּתחּנֹות דברי ידי על ללּבי מּפי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָותאיר

ּבאמת דלּבא מעּומקא ׁשלם ּובלב ּבאמת לאמרם ׁשאזּכה ְְְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָולעבֹודת

ֲִַלאמּתֹו.
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‡p‡,אביֹונים אנקת ׁשֹומע ּדּלים, חֹומל רּבים, רחמים מלא יי »»ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

חפץ ואינֹו רׁשעים ׁשל ּבתׁשּובתן החפץ עלּובים, ּבעלּבֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָרֹואה

חרּפה צררי. ּכל נגּד ּוכלּמתי ּובׁשּתי חרּפתי ידעּת "אּתה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּבמיתתם,

הריני מצאתי". ולא ולמנחמים ואין לנּוד ואקּוה ואנּוׁשה לּבי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשברה

אדּבר מה אֹומר מה ּובזיֹונֹות. חרּפֹות מלא ּוכלּמה. בּוׁשה מלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלפני

מׁשּפטי ּכי יגרּתי אׁשר חרּפתי "העבר עלי. וחמל חּוס אצטּדק. ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומה

ׂשיחתי לפרׁש זּכני ּבאמת. לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב זּכני ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטֹובים".

ׁשּיׁש הּטֹובה הּנקּדה לעֹורר ׁשאּוכל ּבאפן ׁשלם ּובלב ּבאמת ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלפני

מאד, הּפגּום לּבי את לתּקן ׁשאזּכה ּבאפן ללּבי מּפי ּבי ותאיר ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבי.

וכל לב, הערלת וכל לב החרּפֹות ּכל מּלּבי ּולבּטל להסיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואזּכה

וער ׁשעּור ּבלי מאד רע עקמימּיֹות מלא לּבי ּכי ׁשּבלּבי, ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהעקמימּיֹות

לב חֹוקר יי ואּתה ידעּנּו". מי הּוא ואנׁש מּכל הּלב "עקב ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻּומסּפר.

מאד. המרּבים נפׁשי מכאֹובי את וחבׁש ׁשברי, את רפא ּכליֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻּובֹוחן

והעקמימּיּות לבבי רע ידעּת אּתה ּכי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עלי וחמל ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹחּוס

ותאֹות הרהּורים מלא לּבי ׁשּכל עד ּבלּבי, ונתערב ׁשּנאחז ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרע

ה ליּובלּבּולים ׁשּקׁשה עד ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי מאד, מאד רּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

והּבלּבּולים הּתאֹות רֹודפין וׁשעה עת בכל ּכי אחת. ׁשעה ולׁשקט ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹלנּוח

ּדר ׁשּום יֹודע איני אׁשר עד לבבי. את ּומׁשּברין ּומחרפין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאחרי

לי ּׁשּמתנֹוצץ מה ואפּלּו מהם. להּמלט אי ותחּבּולה ועצה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּונתיב

החליׁשּות מעצם מקּימם איני טֹובֹות, עצֹות התנֹוצצּות איזה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעדין

והּנפׁש. הּלב ּופּזּור ְִֵֶֶַַַַַהּדעת

כסלו אּתה¯Ba	Bכז העצּום. מרירּותי ידעּת אּתה מאד. לי מר עֹולם ׁשל ƒְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ואין ודקּדּוקיה. ּפרטיה ּבכל ּבחינֹותיה ּבכל לבבי ורע חרּפתי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹידעּת

אבֹותי, ואלהי אלהי יי לבד, אּתה אם ּכי אֹותי לרּפאֹות ׁשּיּוכל ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹמי

זֹוכה ׁשאיני ּפי על אף לבד. חּנם ּבחסד לבד, האמּתּיים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחסדי

אֹותי מחרפים ּכי ידעּת, אּתה ּכאׁשר ּבאמת, אּלּו דברים אפּלּו ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלדּבר

יניעּו בׂשפה יפטירּו לי, ילעיגּו רֹואי "ּכל ּובזיֹונֹות. חרפֹות מיני ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָּבכל
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ּומגּדף מחרף מּקֹול ּכּסתני. ּפני ּובׁשת נגּדי ּכלּמתי הּיֹום ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹראׁש.

מיני ּכל ולּבי ּבדעּתי מערּבב ורגע עת ּובכל ּומתנּקם". אֹויב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻמּפני

ּבכל לבבי את ּומׁשּברים אֹותי ׁשּמחרפים די ולא ּובזיֹונֹות. ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹחרּפֹות

ּבתֹו ּגם אף ּומגּנים, רעים והרהּורים רעֹות ּומּדֹות רעֹות ּתאֹות ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֻמיני

לרחמי אמרתי ּולצפצף אלי מעט עיני לּׂשא רֹוצה ּכׁשאני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכ

הרּוח וגּסּות ּגדֹולים ּובלּבּולים ּבפנּיֹות לּבי מלא ּכ ּבתֹו ,ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָוחנינֹותי

ׁשּכתּוב: ּכמֹו וׁשלֹום, חס מאּת נמאסת ּתפּלתי זה ידי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאׁשר

אנּוס להיכן אפעל, ּומה אעׂשה מה ועּתה לב". ּגבּה ּכל יי ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ"ּתֹועבת

מכאֹו רּבּו ּכי בעניי הּביטה אףֿעלּֿפיֿכןלעזרה, א לבבי. וצרֹות בי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

יֹודע אּתה ּכי הּגנּוזים, ולחסדי הרּבים לרחמי ּומיחל מקּוה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאני

ּבי יׁש לאמּתֹו ּבאמת אׁשר הּטֹובה. נקּדתי ׁשרׁש ועצם לבבי ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻצפּון

ונׁשמתי יׂשראל. ּבית מּזרע אני ּכי ּוטהֹורה, ּוקדֹוׁשה טֹובה נקּדה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשרׁש

ּבני נׁשמת ּכללּיּות ׁשרׁש ׁשהּוא האמּתי הּצּדיק ּבנׁשמת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמׁשרׁשת

אני הּטֹובה, נקּדתי ׁשרׁש ּבפנימּיּות לאמּתֹו ּבאמת ּכן על ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻיׂשראל.

מאֹוצר ּותחּנני עלי. ּותרחם עלי ׁשּתחס ׁשלם ּובלב ּבאמת אלי ְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹצֹועק

לּבי. וחרּפת לּבי ּוׁשבירת לּבי ערלת מּמּני להסיר ותעזרני חּנם. ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּתנת

ּכל מּלּבי ּולבּטל ּולׁשּבר לאמּתֹו. באמת אלי לבבי להּטֹות ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָואזּכה

ותחזירני הּלב. ורֹוע ׁשּבּלב ועקמימּיּות רעֹות ּומּדֹות רעֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּתאֹות

טהֹור ללב מהרה ואזּכה ׁשלם. ּובלב ּבאמת לפני ׁשלמה ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָבתׁשּובה

הּטֹוב. ּכרצֹונ ׁשלם ללב קדֹוׁש ללב טֹוב ְְְְְִֵֵֵֵַָָללב

ÔÎ·eּבראת אׁשר ּבּכל, מֹוׁשל אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי ¿≈ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

את יׂשראל ׁשּיקּבלּו ּכדי ,עּמ יׂשראל ּבׁשביל הּטֹוב, ּברצֹונ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעֹולמ

"צּדיק ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּכביכֹול, ּב למׁשל יזּכּו זה ידי ועל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּתֹורה,

אֹות ּכן על ממׁשלֹותיו". "יׂשראל ּוכתיב: אלהים". יראת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָֹמֹוׁשל

ּבכריעה ּבקידה אׁשּתּטח לפני אתחּנן, לפני אבּקׁש, אֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאדרׁש

וזיע ּברתת ּביראה ּבאימה חיל, ּבכניעת ראׁש ּבכפיפת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבהׁשּתחויה,

ּוקדֹוׁשֹו, יׂשראל צּור ּוממרט. ממּׁש ונדּכא, נאנח ונדּכה, נׁשּבר ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבלב
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להתקרב העצּומים בחסדי וזּכנּו ׁשמ למען עלינּו רחם יׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגֹואל

יׂשראל. נׁשמֹות ּכללּיּות ׁשרׁש ׁשהם האמּתּיים, לּצּדיקים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּולהתקּׁשר

ּדּבּורים הּקדֹוׁש מּפיהם ולׁשמע ּפה, אל ּפה עּמם לדּבר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּותזּכני

לקּׁשר ואזּכה הּלב. על הּמתיּׁשבין דברים לּבי על וידּברּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָקדֹוׁשים.

ותאיר ותמׁשל הּקדֹוׁשה. לנקּדתם הּקדֹוׁשים פיהם לדברי לּבי, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאת

החרּפֹות ּכל מּלּבי יתּבּטל זה ידי ועל ללּבי. מּפיהם הּקדֹוׁשה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻנקּדתם

יי עם יׁשר לּבי ויהיה ׁשּבּלב, העקמימּיּות וכל לב הערלת וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלב

ִָּתמיד.

ÔÎ·eועבֹודה ּבתֹורה קדׁש עם יׂשראל ּכללּיּות עם לדּבר ּתזּכני ¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

יתּבר להּׁשם והתעֹוררּות טֹובה הארה לקּבל ׁשאזּכה עד ׁשמים, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָויראת

ּׁשאין מה מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁש הּקדֹוׁשֹות הּנקּדֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּכל

וכל .עּמ יׂשראל ּכל ּבין ּגדֹול וׁשלֹום אהבה ׁשּיהיה ונזּכה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבחברֹו.

יׂשראל ּבית עּמ ׁשּכּלנּו עד ׁשמים ביראת חברֹו עם ידּבר ואחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאחד

מחברֹו יקּבל אחד וכל ורעּות. ואחוה ּבאהבה בזה זה נכללים ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנהיה

מּמּנּו. יֹותר ּבחברֹו ׁשּיׁש הּקדֹוׁשה מּנקּדה יתּבר להּׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהתעֹוררּות

לאמּתֹו. ּבאמת ּולתֹורת לעבֹודת זה את זה ּונעֹורר מּזה, זה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּונקּבל

È	kÊ˙eּכל ואת זרעי זרע ואת זרעי ואת אֹותי הרּבים. ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּונעֹורר קֹונֹו. לבין ּבינֹו לדּבר ואחד אחד כל ׁשּנזּכה יׂשראל. ּבית ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעּמ

ויֹום יֹום ּבכל לפני ׂשיחתנּו לפרׁש תמיד ונזּכה ׁשמים. ליראת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלּבנּו

רּצּויים ּובדברי ּגדֹולים, ותחנּונים ּברחמים ּבֹו, ׁשּמדּברים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָּבלׁשֹון

ּבאמת, ּגדֹול ּובהתעֹוררּות נכֹונֹות, ואמתלאֹות ּובטענֹות הרּבה, ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָּופּיּוסים

לקּׁשר ׁשּנזּכה עד ותחנּונים, חן הּקדֹוׁשהּובדברי הּנקּדה אל לּבנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

,לפני הרּבה להעּתיר ונזּכה מֹוׁשל". "צּדיק ּבחינת ׁשהיא ּבנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש

לפני לֹומר ונזּכה ּתפּלה. זֹו ּבׂשיחה ויֹום יֹום ּבכל מאד ְְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹּולהרּבֹות

והפצרֹות. ּותפּלֹות ּווּדּוים ּובּקׁשֹות ּתחּנֹות וכּמה ּכּמה ויֹום יֹום ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָּבכל

ּדמי נּתן ואל ותעצּומֹות. עז ּבכל ותחנּונים ּבתפּלה ונתאּמץ ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹונתחּזק

האמּתּיים רחמי ׁשּנעֹורר עד ׁשּתעננּו. עד אלי נקרא ׁשּתחּננּו עד ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל
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ּפני ׁשּתׁשיב וׂשיחתינּו, ּותחּנֹותינּו ּבתפּלתנּו אֹות לנּצח ונזּכה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעלינּו.

ונפׁש. לב ּבכל ּבאמת לפני ׁשלמה בתׁשּובה ּותׁשיבנּו ּותרחמנּו, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאלינּו

e	kÊ˙eהארת ׁשהם הּללּו הּקדֹוׁשֹות נקּדֹות הּׁשלׁשה כל ּבנּו ׁשּיאירּו ¿«≈ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הּקדֹוׁשה הּנקּדה והארת האמּתי, הּדֹור הּצּדיק ׁשל הּקדֹוׁשה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהּנקּדה

הארת ּבחברֹו יאיר אחד ׁשּכל לחברֹו, מאחד עּמ יׂשראל ּכללּיּות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשל

הּקדֹוׁשה הּנקּדה והארת ּבחברֹו, ּׁשאין מה ּבֹו ׁשּיׁש הּקדֹוׁשה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻהּנקּדה

מהּנקּדה ּוביּה מּניּה יקּבל ואחד אחד ׁשּכל ּבעצמֹו. אחד ּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשל

קֹונֹו לבין ּבינֹו ׁשּידּבר ידי על ללּבֹו מּפיו ׁשּתאיר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּקדֹוׁשה

ׁשלם. ּובלב ּבאמת ּובּקׁשה ּותחּנה וׂשיחה ּבתפּלה הּלב, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהתעֹוררּות

ונזּכה ּבלּבנּו. עֹולם יסֹוד צּדיק הארת ׁשּיאיר נזּכה זה כל ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועל

ׁשלׁשה לאֹור עד לעֹולמי וחזק אּמיץ ּבקׁשר באמת לבבנּו ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיתקּׁשר

ׁשֹורה הּקדֹוׁש והחסד האהבה אֹור ׁשם אׁשר הּללּו הּקדֹוׁשֹות ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֻנקּדֹות

ערלת הּנקראין הּלב על הּׁשֹורין החרּפֹות ּכל זה ידי על ׁשּיתּבּטל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָעד

ׁשּיּטהר ואזּכה רעים. והרהּורים רעֹות הּתאֹות ּכל ׁשהם לב. ׁשבירת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלב

ּומּכל ׁשּבּלב ּכפירֹות מיני ּומּכל ׁשּבּלב העקמימּיּות מּכל ּבאמת ְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלּבי

רעים ההרהּורים וכל רעֹות הּתאֹות ּכל ּולבּטל לׁשּבר ותעזרני הּלב. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹרע

ועכירּות ּפסלת מיני וכל ּבלּבּולים, מיני וכל רעֹות מחׁשבֹות מיני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוכל

ל טֹוב, ללב קדֹוׁש, ללב טהֹור ללב ׁשאזּכה עד לבׁשּבּלב, יׁשרּות ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עם יׁשר לּבי ויהיה האמּתּיים. הּצּדיקים וכרצֹון ּכרצֹונ לאמּתֹו ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבאמת

ּובאהבת הּטֹוב. ּברצֹונ ּולהּכלל ּב להתדּבק ׁשאזּכה עד ּתמיד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיי

ּתכּסה ּפׁשעים ּכל "ועל ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפׁשעינּו ּכל על ּתכּסה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגדֹולה

ועוֹונֹותינּו חטאינּו ּכל על לנּו ּותכּפר ותסלח ותמחל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹאהבה".

עֹוד נחטא ׁשּלא בעזרנּו תהיה ּומעּתה חרּפתנּו. את ותאסף ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּופׁשעינּו,

מּכל ותּצילנּו ּברצֹון. ּבין ּבאנס ּבין ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹלעֹולם,

ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ונזּכה ׁשּבעֹולם, ּפגמים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמיני

כסלו הּפגמיםkÊ˙e	Èכח ּכל לתּקן לי ותעזר קדֹוׁשים. ּבדּבּורים ּפי את לקּדׁש ¿«≈ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

פי ויּמלא יי ּברּכת מלא ּפי ׁשּיהיה ׁשאזּכה עד ּבפי, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּפגמּתי
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עד ּגדֹול ּבׁשלמּות פי אמרי ׁשהם ׁשּלי הּׁשפע ּכלי ויהיּו .ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָתהּלת

על וׁשלֹום וחּיים ורחמים ּוברכה טֹובה ׁשפע ּתמיד להמׁשי ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאזּכה

ונגזר רצֹוננּו מּפני רצֹונ ּותבּטל תמיד, ּתפּלתנּו ותׁשמע פי. אמרי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹידי

מארץ הּמעל אלהי יי "אנכי ׁשּכתּוב: מקרא ּותקּים ויקּום. ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר

לקדּׁשת מהרה ׁשּנזּכה ּברחמי ותעזרנּו ואמלאהּו". ּפי הרחב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמצרים,

הּנה. עד ׁשּפגמנּו הּברית ּפגם מיני ּכל לתּקן ונזּכה ּבאמת. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּברית

ׁשעמדּו אמּתּיים הּצּדיקים ּכל ּוזכּות ּבנּסיֹון ׁשעמד הּצּדיק יֹוסף ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזכּות

עלינּו. יגּנּו ׁשמ למען יצרם את וכפּו מסּפר אין רּבֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבנסיֹונֹות

ּגם ׁשאזּכה אבֹותי ואלהי אלהי יי מעּתה לי ּתעזֹור וכחם ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּובזכּותם

הּב ּפגם מיני מּכל ּברחמי ותּצילני ותאותי. יצרי את לכף ריתּכן ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

מעּתה ּכלל רע והרהּור מכׁשֹול ּבׁשּום אּכׁשל ולא אבֹוׁש ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבעֹולם.

ּכרצֹונ ּובׁשלמּות ּבאמת הּברית לתּקּון מהרה ּותזּכני עֹולם. ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָועד

ּותחּננּו הּמעֹור. ּוברית הּלׁשֹון ּברית ּבׁשלמּות לתּקן ואזּכה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּטֹוב.

ּבהתמדה ּוללּמד ללמד ואזּכה ּדקדּׁשה. ודעת ּובינה חכמה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמאּת

עלינּו ורחם וחּננּו חּוס באהבה. תֹורת ּדברי ּכל את ּולקּים ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָגדֹולה

ׁשֹומע אּתה ּכי ּתפּלתנּו. ּוׁשמע ועננּו חּננּו ברחמים. מׁשאלֹותינּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָּומּלא

"יהיּו ּתפּלה. ׁשֹומע אּתה ּברּו ּברחמים. יׂשראל עּמ ּפה ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתפּלת

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָלרצֹון

‰Ï
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L‡¯aּגדֹול ּבקֹול אמר. אמרי ּבעיר ׁשערים ּבפתחי אקרא הֹומּיֹות ¿…ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּכמֹו ביד הנני ּגֹומר. עלי לאל ואקרא קֹולי ארים מר ּבקֹול חזק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבקֹול

"ּבּׁשוקים אׁשֹוטטה ׁשֹומר. מּליל מה מּלילה מה ׁשֹומר חמר. הּיֹוצר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּביד

ואתמרמר ּגדֹול ּבקֹול ואזעק נפׁשי" ׁשאהבה את אבקׁשה ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוברחֹובֹות

ׁשכבּתי אני סלה. קדׁשֹו מהר ויענני אקרא יי אל "קֹולי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואֹומר.

אתחּנן". יי ואל אקרא יי אלי יסמכני. יי ּכי הקיצֹותי ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואיׁשנה
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B	Ba¯וחפץ לרׁשע הּצֹופה והּסליחֹות הרחמים אדֹון עֹולם. ׁשל ƒְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשאׁשּוב הרּבים ּברחמי זּכני בתׁשּובה. לדֹופקי ׁשער הּפֹותח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבהּצדקֹו.

ּופׁשעי ועֹונֹותי חטאי ּכל על מהרה קל חיׁש לפני ׁשלמה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבתׁשּובה

ּתטרף ואל הּזה. הּיֹום עד מּנעּורי לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשחטאתי

הׁשיבנּו .עבדי על והּנחם מתי עד יי "ׁשּובה הּׁשעה. את ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעלי

הֹודעּת ּכזאת מראׁשית ּכי ּכקדם". ימינּו חּדׁש ונׁשּובה אלי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיי

ׁשּבראת קדם ּכי ּגּלית. אֹותּה הּקדּומה,ּומּלפנים ּבחכמת העֹולם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

ּכי ידעּת ּכי לעֹולם. קדמה תׁשּובה ּכי תחּלה. הּתׁשּובה את ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָָהקדמּת

יחמתני ּובחטא חֹוללּתי ּבעֹון "הן קרצנּו. ּומחמר אנחנּו, ודם ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹבׂשר

ּתעלה הקּדמּת עלּֿכן אנחנּו. עפר ּכי יצרנּו ידעּת ואּתה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאּמי".

אּתה ואין העֹולם, ּבקּיּום חפץ אּתה ּכי למכאֹובינּו. ּוצרי ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלמּכֹותינּו

זאת עלתה מּתחּלה ּכן על וׁשלֹום. חס העֹולם ּבהׁשחתת ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹחפץ

אבל .אלי ׁשּנבא עת ּבכל לפני ּתׁשּובתנּו ׁשּתקּבל לפני ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבמחׁשבה

מצּולת יון ּכ ּכל בנּו ונתּפסּו נתאחזּו כבר ּכי ּנדּבר ּומה ּנאמר ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹמה

ידינּו ּומטה ּכחנּו ּתׁש אׁשר עד החמר, עכירת וגׁשמּיּות ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהחטאים,

ּכי ּתקוה ׁשּום לי ואין ּבאמת. אלי לׁשּוב ּבעצמנּו לנּו וקׁשה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמאד,

ּבתׁשּובה ותחזירנּו ּתׁשיבנּו בעצמ ׁשאּתה הרּבים, רחמי על ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאם

ּותפּלֹותינּו ואנחֹותינּו אנקֹותינּו לפני ויראה ויעלה .לפני ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשלמה

עת ּבכל וזֹועקים ּומחּכים ּומצּפים מתאּנחים ּׁשאנּו מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּותחּנֹותינּו,

ּכאּלּו עלינּו, ּׁשּמּוטל מה ּכל עׂשינּו ּכאּלּו באמת, אלי ׁשּתׁשיבנּו ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאלי

חטאינּו ּכל על הּמׁשקל, ּתׁשּובת ׁשלמה, תׁשּובה ועׂשינּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָנתעֹוררנּו

מּמה להּנצל ואי ּלעׂשֹות, מה יֹודעין אנּו אין ּכי ּופׁשעינּו. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָועוֹונֹותינּו

הּנה, עד ּׁשעׂשיתי מה עֹוד אעׂשה לבל מעּתה, להּנצל צרי ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשאני

ׁשּום לי ואין ּומעׂשה. ּדּבּור ּבמחׁשבה ּׁשּפגמּתי, מה עֹוד אפּגם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלבל

ׁשאּתה הּגדֹולים וחסדי הרּבים רחמי על אם ּכי ותקוה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָסמיכה

הּמה ּבארץ אׁשר "קדֹוׁשים אמת צּדיקי ּבזכּות ּבתּקּוננּו. ּתעסק ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבעצמ

אּתה ּכי ואׁשּובה אלי הׁשיבני וכחם ּבזכּותם בם", חפצי ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹואּדירי
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הרע ּדרּכי את ואעזב לאּולּתי. עֹוד אׁשּוב ׁשּלא ּברחמי ועזרני ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאלהי.

הּדעת ּבלּבּולי וכל המערּבבֹות, ודעֹותי המגּנֹות, המרּבים,ּומחׁשבֹותי ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָֻֻֻ

אזּכה ּכּלם הּזרים. ּופעּלֹותי הרעים מעׂשי ּכל לי ּבאּו ידם על ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻאׁשר

עֹולם. ועד מעּתה לגמרי מעלי ּולסּלק ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָֹלעזב

כסלו ּומחׁשבּתי¯ÊÚ	Èכט מֹוחי את לׁשמר ואזּכה חכמתי. את לתּקן מעּתה »¿≈ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ולא חיצֹונּיים. וׂשכלּיֹות רעֹות מחׁשבֹות מיני מּכל וׂשכלי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַָָָָָֹוחכמתי

ּכלל, חיצֹונה חכמה וׁשּום חיצֹונה מחׁשבה ׁשּום ּבדעּתי לכנס ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָֹאּניח

חקירֹות עניני ׁשאר והן הּפילֹוסֹופיא, חקירֹות ׁשל חיצֹונּיֹות חכמֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָהן

ּבעניני לחקר ,מעבֹודת לבלּבל הּמח על העֹולים חיצֹונּיֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוחכמֹות

צּדיקים אחר וׁשלֹום חס להרהר אֹו וׁשלֹום, חס ּודרכי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהנהגֹותי

חיצֹונּיֹות חכמֹות עניני כל ׁשאר וכן האמּתּיים, הּדֹור ּוכׁשרי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָאמּתּיים

ּבעיניהם חכמים הם אׁשר הּזה ּבּדֹור ּובפרט ּבעֹולם, הּנהּוגים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוליצנּות

ּכי ּכלל, חכמֹות אינם החכמֹות אּלּו ּכל ּובאמת נבֹונים. ּפניהם ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָונגד

חכמֹות מיני ּכל מּׁשאר וכן להם". מה וחכמת מאסּו יי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ"בדבר

מיני ּומּכל האמּתּיֹות, לעבֹודת צריכים ׁשאינם חיצֹונּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָוׂשכלּיֹות

הּדעת, וערּבּוב ּובלּבּולים הרהּורים מיני ּומּכל חיצֹונּיֹות ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָמחׁשבֹות

ּובכל עת ּבכל תמיד עּמי ותהיה ּותפּלטני. ותׁשמרני ּתּצילני ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמּכּלם

אתחיל ׁשּלא ּומחׁשבּתי, וחכמתי מחי את ותׁשמר ּבעדי ותגן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹרגע.

מאּלּו מחׁשבה ׁשּום ּומחׁשבּתי ּומֹוחי ּבדעּתי וׁשלֹום חס לכנס ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹלהּניח

לקּדׁש ואזּכה ּכלל. וחיצֹונה זרה מחׁשבה ׁשּום ולא רעֹות, ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמחׁשבֹות

גדֹולה. ּבקדּׁשה תמיד ּומחׁשבּתי מחי ְְְֲִִִִֶַַָָָֹֻאת

Èkוכל הרעים מעׂשי ׁשּכל אבֹותי, ואלהי אלהי יי נגלה לפני ƒְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

והעו ּכּלםהחטאים ,לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי והּפׁשעים ֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

את לקּדׁש נזהרּתי ׁשּלא ידי על לבד. זה ידי על רק אלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבאּו

לכנס להּניח לבלי ּולקׁשרּה, לתפסּה מחׁשבּתי את לאחז ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹמחׁשבּתי,

הּמחׁשבה ׁשמרּתי ולא ׁשּבעֹולם. הרהּור וׁשּום הּדעת ּבלּבּול ׁשּום ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּבּה

זרֹות ּבמחׁשבֹות ּומחׁשבּתי ּדעּתי את לפּזר ׁשהּנחּתי עד ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹׁשּבּמח,
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זרה מחׁשבה ּׁשהכנסּתי מה וכל והבל. ׁשטּות ׁשל חיצֹונּיֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוחכמֹות

רעֹות הּמּדֹות ּכל נבנה זה ועל ׂשכלי. קדּׁשת נתמעט כן ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻּבּמח,

אני אׁשר עד הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי ּבהם ׁשּנתּפסּתי רעֹות הּתאֹות ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוכל

ּורמחים, חּצים מיני ּכל ּבֹו עברּו אׁשר ּכאיׁש עכׁשו ּבעֹולם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָהֹול

אחריו, הֹולכים והּׂשֹונאים האֹורבים ּכל ועדין ּבגּופֹו, ּתחּובים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַָָָועדין

הּצלה מקֹום לאיזה יברח לבל ורגע עת ּבכל אֹותֹו ואֹורבים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוסֹובבים

ּפגם ידי על זה וכל נחׁשּתי". הכּביד אצא ולא ּבעדי "ּגדר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּומנֹוס.

נתּפּזר אׁשר עד ּבזה, מאד לפׁשע הרּביתי אׁשר ׁשּבּמח, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּמחׁשבה

ודעּתי מחי ּכל נתמּלא וׁשלֹום חס ׁשּכמעט עד מאד, מאד ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹּדעּתי

"ראה מאד. הרּבה חיצֹונּיֹות ּומחׁשבֹות וזרים, ּומגּנים רעים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָֹֻמּבלּבּולים

חמסים מאיׁש רע מאדם יי חּלצני חּיני. ּכחסּד וחּלצני. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָעניי

ׁשּום אין ּכי ׂשיחתי, ּכל לפרׁש לי אפׁשר ׁשאי יֹודע אּתה ּכי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתנצרני".

ואני .מּמ והתרחקּותי נגּד ּפגמי ּבֹו לכּנֹות ׁשאּוכל ּבעֹולם ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלׁשֹון

אבל זה. ּבכל החּיב ּבעצמי ואני ים. מצּולֹות ּבעמקי כתֹועה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדֹומה

ואלהי אלהי יי ,מּלפני ּולהתחּנן ולׁשאל לבּקׁש ּבאתי זה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹעל

ּתעׂשה הרּבים ּוברחמי עֹוד. חּיב אהיה לבל ּברחמי ׁשּתחּנני ְְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאבֹותי,

חּיב ולא זּכאי .אֹותי ְִַַַָֹ

ÌÁ¯ּכי תמיד. מחׁשבּתי את לקּדׁש מעּתה לי ועזר .ּברחמי עלי «≈ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ועֹולים מאד. הרּבה ּובלּבּולים ערּבּובים מלא מחי ׁשּכל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹאףֿעלּֿפי

חיצֹונּיים וׂשכלּיֹות זרֹות ּומחׁשבֹות רעים הרהּורים מחׁשבּתי ְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַַָָָעל

ּבכח מהם להּנצל ּתקוה לי יׁש עדין אףֿעלּֿפיֿכן מאד. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹהרּבה

על עֹולם. ועד מעּתה ּגבּולי ּומעל מעלי ּולסּלקם לגרׁשם ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָהּגדֹול,

ואלהי אלהי יי לפני ּכּפי ולׁשטח ׂשיחתי, לפרׁש ּבאתי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּכן

וחסדים אמּתּיים רחמים ּומלא לּכל ּומטיב טֹוב אּתה ּכי ֲֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹאבֹותי.

עּמי והיה עלי. וחמל חּוס רגע. ּובכל ׁשעה ּובכל עת ּבכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעצּומים

ואזּכה תמיד. וחכמתי מחׁשבּתי את לקּדׁש וׁשמרני ועזרני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָתמיד.

במחׁשבּתי לכנס אּניח ולא ּומחׁשבּתי, ודעּתי מֹוחי את ולתּפס ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַֹֹֹֹלאחז
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ּבהם לגער ואזּכה ּכלל. חיצֹונה מחׁשבה וׁשּום חיצֹונה חכמה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּום

ׁשּכתּוב: ּכמֹו לגמרי, מהם ּדעּתי ּולהּסיח ּגבּולי, ּומעל מעלי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּולגרׁשם

מּמּני ּולבּטלם ּולׁשּברם לסּלקם ׁשאזּכה ּבאפן קנה", חּית ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ"ּגער

בינה קנה חכמה לקנה ואזּכה עֹולם. ועד מעּתה ּגמּור ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבבּטּול

.ּדקדּׁשה ְִָֻ

È	¯ÊÚ˙Â.מּׁשם נחצבּתי אׁשר לּמקֹור מהרה לׁשּוב ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני ¿««¿≈ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבּתחּלה, אהלּה ׁשם היה אׁשר מקֹום אל ונׁשמתי ורּוחי נפׁשי ְְְְְְֲֳִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָותׁשיב

עּלאה חכמה ׁשהּוא מּתּמן, ּדאתנטילת לאתר הּנחלה, ואל הּמנּוחה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאל

עׂשית". ּבחכמה "ּכּלם ׁשּכתּוב: ּכמֹו נחצבנּו. מּׁשם אׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻֻדקדּׁשה,

חכמה ּבׁשּום לא ּכלל, ועסק ּדבר ּבׁשּום ּבׂשכלי אׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּותזּכני

עבֹודת ּבהתּבֹוננּות אם ּכי ּכלל. חיצֹונה מחׁשבה בׁשּום ולא ְְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָֹחיצֹונה

ויהיה ׁשלמה. ּובאמּונה ּבאמת גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה יתּבר ְְְְְְְֱֱֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהּׁשם

חכמהׂשכלי ּולהֹוסיף תמיד, ׂשכלי את לקּדׁש ואזּכה וגדל. הֹול ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

תמיד ואזּכה ועת. עת ּובכל ויֹום יֹום ּבכל גדֹולה ּבקדּׁשה ודעת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּובינה

ּבאמת גדֹולה, ּבקדּׁשה ּדגדלּות, למחין ּדקטנּות מּמחין ולעלֹות ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻלצאת

עבֹודת הּׂשגת ּפעם ּבכל להּׂשיג ואזּכה הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָּובאמּונה

להיֹות ׁשאזּכה עד יתרה. וטהרה ּובקדּׁשה יֹותר ּגבֹוּה ּבמדרגה ְְְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבאמת

ּבאמת. הּטֹוב ְְֱִֶֶַּכרצֹונ

כסלו תמיד¯ÊÚÂ	Èל ּותלּמדני ותֹורני תמיד. ונׁשמתי וׂשכלי מחי את לחּדׁש ¿»¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכי תמיד. מחי את לחּדׁש ׁשאּוכל ּבאפן הּׁשנה ּבענין להתנהג ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאי

את לחּדׁש ּכדי מאד הּׁשנה את לׁשמר מכרחים אנחנּו ּכי ידעּת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻאּתה

ידעּת אּתה וגם וׁשלֹום. חס ּדעּתנּו יתּבלּבל ׁשּלא ּכדי וׂשכלנּו, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹמחנּו

מּכל הּיקר הּזמן ׁשּמפסידין וׁשלֹום חס ׁשנה רּבּוי ׁשל ההפסד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעצם

חס הּזה עֹולם ּבהבלי אֹו ּבׁשנה מהּזמן ׁשּנאבד הּׁשעה אׁשר ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהֹון.

אבדת ּכמֹו ּבעֹולם, אבדה ׁשּום ואין ּבעֹולם. ּתמּורה לּה אין ְְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָוׁשלֹום,

הנהגֹות ּבענין ּבזה, להתנהג אי ּכלל. אדע ולא ּבער ואני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּזמן.

ּכלל. ְֵַָָהּׁשנה
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ÏÚּביד" לבד, עלי עצמי מֹוסר ואני ,לפני ׂשיחתי מפרׁש אני ּכן «ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּובֹואי, צאתי ׁשּתׁשמר אמת", אל יי אֹותי ּפדיתה רּוחי ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹאפקיד

להתנהג אי עת ּבכל ּותלּמדני .ּבאמּת ותדריכני תמיד, עּמי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָותהיה

ּכרצֹונ לבד ההכרח ּבעת ּובזמּנֹו ּבמֹועדֹו ליׁשן הּׁשנה, הּטֹוב,ּבענין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּכל ּותגרׁש גדֹולה. בקדּׁשה ּותקּדׁשני ּבׁשנה. למעט ׁשאזּכה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻותעזרני

לתת ׁשנה מעט ידי על ׁשאזּכה עד ּומחׁשבּתי מּמחי בלּבּולים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמיני

ויתחּזקּו ׁשּלי, והּנׁשמה הּמחין ויתחּדׁשּו ׁשּלי. להּמחין ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹנייחא

הּמעּוט. ּבתכלית ׁשנה מעט ידי על ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָמעיפּותם,

È	kÊ˙eותפּתח ותעזרני, עלי ּותרחם גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ליׁשן ¿«≈ƒְְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ

את ׁשּיּניחּו הּקדֹוׁשים למלאכי ּותצּוה וחסד. רחמים ׁשערי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלנׁשמתי

נׁשמתי ותּכנס ותעלה ׁשנתי, ּבׁשעת הּקדּׁשה לׁשערי ׁשּתּכנס ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻנׁשמתי.

ׂשכלי את לחּדׁש ואזּכה ׁשנתי. ּבׁשעת הּקדֹוׁשה האמּונה לתֹו ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוׂשכלי

"חדׁשים ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ׁשנה ּבׁשעת האמּונה ּבתֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻונׁשמתי

חדׁשה ּונׁשמה חדׁש ׂשכל ּתמיד לקּבל ואזּכה ."אמּונת רּבה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלּבקרים

ּובטהרה. ּבקדּׁשה הּׁשנה ידי על הּפנים ְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָֻמאֹור

È	kÊ˙eונֹוראה גדֹולה ּבקדּׁשה הּמּטה ׁשעל ׁשמע קריאת לקרֹות ¿«≈ƒְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ

חּטאתי ּכל על להתוּדֹות ואזּכה ּבאמת. הּׁשם קּדּוׁש על נפׁש ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּובמסירת

מה ּכל על ׁשלמה ּבתׁשּובה ולׁשּוב הּׁשנה. קדם ּופׁשעי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹועוֹונֹותי

עֹוד אׁשּוב ׁשּלא ּבאמת עלי לקּבל ואזּכה הּיֹום. ּבאֹותֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּפגמּתי

ּדין ּבית מיתֹות ארּבע תמיד הּׁשנה קדם עלי לקּבל ואזּכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלאּולּתי.

על לי ּותכּפר לי ותסלח ותמחל עלי תרחם ואּתה ׁשלם. ּובלב ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבאמת

ּותצּוה ונׁשמתי, ורּוחי נפׁשי את ּותטהר .נגּד ּׁשּפגמּתי מה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכל

הּקדֹוׁשה. האמּונה ׁשערי הרחמים, ׁשערי לנׁשמתי לפּתח ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּברחמי

על ׁשּתעלה עד ׁשנה, ּבׁשעת הּקדֹוׁשה האמּונה לתֹו נׁשמתי ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹותכנס

נׁשמתי את לחּדׁש ׁשאזּכה עד ּדקדּׁשה, הּפנים לאֹור האמּונה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻידי

ח ׂשכל ּפעם ּבכל ּולקּבל עלי להמׁשי מאֹורוׂשכלי, חדׁשה ּונׁשמה דׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הּקדֹוׁשה. האמּונה ּדר ְֱֶֶֶַָָָָּפני



תפילות ראשוןÏ‰ליקוטי טבתחלק א Á�¯

B	Ba¯ּבזכּות זה לכל וזּכני הרּבים, ּברחמי עלי רחם עֹולם ׁשל ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּתטהרני וכחם ּבזכּותם סגּור. ׁשער ׁשּום אין לפניהם אׁשר אמת ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹצּדיקי

האמּונה ׁשל הּׁשערים ּכל לי ותפּתח העליֹונה, בקדּׁשת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻּותקּדׁשני

הּפנים. לאֹור נׁשמתי ׁשּתעלה עד הּקדּׁשה. ׁשל הּׁשערים וכל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּקדֹוׁשה

עבּד על ּפני האירה יּה. אֹודה בם אבֹוא צדק ׁשערי לי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ"ּפתחּו

להמׁשי וזּכני ."חּקי את ולּמדני ּבעבּד האר ּפני .בחסּד ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהֹוׁשיעני

הּקדֹוׁשה. הּתֹורה ׁשל ּפנים מּׁשבעים חדׁש וׂשכל חדׁשה נׁשמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּולקּבל

ּבמאֹור עיני ותאיר הּתֹורה. ׁשל ּפנים הּׁשבעים ּולהבין להּׂשיג ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָואזּכה

האמּתּיים, הּצּדיקים ּפני אֹור עת ּבכל ּתמיד לראֹות ּותזּכני .ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּתֹורת

ּגדֹול, וחסד ּברחמים עלי הּקדֹוׁשים ּפניהם ויאירּו ּתמיד. ּפניהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלקּבל

נׁשמה לקּבל ׁשאזּכה עד יפֹות, ּפנים ּבסבר גדֹולה, וחמלה ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּובאהבה

הּצּדיקים. ּפני מאֹור חדׁש וׂשכל ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָחדׁשה

ÌÁ¯Â,יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת אֹותנּו וזּכנּו הרּבים, ּברחמי עלינּו ¿«≈ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּובאמּונה ּבאמת תמיד ּב ּדבּוקים להיֹות ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנזּכה

ּבתכלית הּטֹוב ּכרצֹונ ּבׁשלמּות תדּבק" "ּובֹו מצות לקּים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָונזּכה

למחנּו נייחא לתת ונזּכה גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה העליֹונה ְְְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהּמעלה

הּמח ׁשּיתיּגע ּובעת אזוׂשכלנּו. לעסק נזּכה הּדבקּות, ּגדל מחמת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹ

ּתמיד ּבתֹורת להגֹות ונזּכה ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת אֹורייתא ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבפׁשטי

וׂשכלנּו מחנּו ויתחּדׁשּו יחזרּו זה ידי ועל ּופֹוסקים. ׁש"ס הרּבה ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹֹוללמד

מאֹור חדׁשה ּונׁשמה חדׁש ׂשכל ּולקּבל להמׁשי ונזּכה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָונׁשמֹותינּו.

ׁשלמה. ּובאמּונה ּבאמת אֹורייתא ּפׁשטי לּמּוד ידי על ּדקדּׁשה. ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּפנים

טבת ּבמּׂשאÔÎ·eא לעסק ּותזּכנּו יׂשראל ּבית עּמ ּכל ועל עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

ּבׁשביל אפּלּו לעֹולם ּדּבּורנּו נׁשּנה ולא נעבר ולא גדֹולה. ּבאמּונה ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּומּתן

ּומּתן למּׂשא ונֹוגעים הּׁשּיכים הּדינים ּכל ּולקּים ללמד ונזּכה רב. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהֹון

הּקדֹוׁשה הּתֹורה אל מחׁשבּתנּו לקּׁשר ונזּכה ממֹונֹות. ּדיני ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהם

המלּבׁשין הּתֹורה ּבדיני קׁשּורה ּתהיה ּומחׁשבּתנּו ּומּתן. הּמּׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּבׁשעת

לעֹולם, ּומׁשקֹולֹות מּדֹות ּבעֹון נּכׁשל ׁשּלא ותּצילנּו ּומּתן, הּמּׂשא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבתֹו
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ׁשּום חברי את אטעה ולא ּברצֹון. ּבין ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבין

ּומּתן הּמּׂשא לעׂשֹות ואזּכה ּבעֹולם. ּדברים ואֹונאת ממֹון ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאֹונאת

לקּים ׁשּנזּכה ותעזרנּו לאמּתֹו. ּבאמת ׁשלמה ּובאמּונה גדֹולה ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבקדּׁשה

לעֹולם נׁשּנה ולא ספרא. ּכרב ּבלבבֹו" אמת "ודבר ּומּתן הּמּׂשא ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבׁשעת

ׁשּנגמר מה ּכפי הּמּקח לקּים נזּכה רק ּבלבבנּו, ׁשּנגמר מה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמּכפי

ותגן הרּבים ּברחמי ּתזּכנּו זה ידי ועל לקנֹותֹו. אֹו למכרֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבלבבנּו

החׁשמ"ל אֹור ּברחמי ותמׁשי .ׁשלֹומ סּכת עלינּו ותפרס ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֻּבעדנּו

זר. ּבּה יּגע ׁשּלא הּקדֹוׁשה האמּונה את לׁשמר הּבינה מעֹולם ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁש

עלֿידי ׁשּנזּכה עד גדֹולה, ּבקדּׁשה ּתמיד ּבאמת ׁשלמה לאמּונה ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻונזּכה

חדׁשה ּונׁשמה חדׁש ׂשכל לקּבל ּובאמּונה, ּבאמת ּומּתן הּמּׂשא ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעׂשּית

יׂשראל ּבית עּמ אנחנּו כּלנּו ׁשּנהיה אֹותנּו ּותזּכה הּפנים. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמאֹור

הּסֹוחרים ׁשל ּבאמּונה ּומּתן הּמּׂשא ׁשעׂשּית עד בזה. זה ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנכללים

להּתלמידי טֹובה יהיה ּוכׁשריםהּכׁשרים ּולהּצּדיקים אמּתּיים. חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

תמיד. ועבֹודה ּבתֹורה ועֹוסקים ּומּתן מּׂשא עסקי מּכל הּבטלים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָאמּתּיים

העֹוסקים הּכׁשרים הּסֹוחרים ׁשל ּומּתן הּמּׂשא ידי על ׂשכלם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתחּדׁש

ּולקּבל להמׁשי כּלנּו ׁשּנזּכה עד ׁשלמה. ּובאמּונה ּבאמת ּומּתן ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבמּׂשא

הּפנים מאֹור חדׁשה ּונׁשמה חדׁש ׂשכל עת .ּבכל ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

e	¯ÊÚ˙Âּבין ׁשּנפלּו הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל ּולהעלֹות לברר ׁשּנזּכה ¿««¿≈ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

אל ּכּלם ּולהעלֹות לברר ונזּכה המרּבים. ועוֹונֹותינּו ּבחטאינּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהּקלּפֹות

מּׂשא עׂשּית ידי על הּקדֹוׁשה, האמּונה לתֹו ּולהכניסם לחזר ְְְְְְֱֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָָֹֻהּקדּׁשה,

ּכל על הּנּדחים, ּכל על ּותרחם ׁשלמה. ּובאמּונה ּבאמת ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּומּתן

ותחזר והעּכּו"ם, הּקלּפֹות ּבין ּומפּזרים הּנפֹוצים הּקדֹוׁשֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָֹֻהּניצֹוצֹות

ּותטהרם הּקדֹוׁשה. האמּונה ּבתֹו הּקדּׁשה, ּבתֹו ותכניסם ְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵַַַַַָָָָֻּותקּבצם

ולאֹור לפני ולראֹות לעלֹות ׁשּיזּכּו עד העליֹונה, ּבקדּׁשת ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּותקּדׁשם

.ּפני ְֶָּבאֹור

e	kÊ˙eודקּדּוקיה ּפרטיה ּכל עם ּכראּוי ּתפּלין מצות לקּים ּברחמי ¿«≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

גדֹולה ּובׂשמחה טֹוב ּובלב ּבּה, הּתלּויים מצֹות ותרי"ג ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוכּונֹותיה
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הּתפּלין מן ּדעּתי את אּסיח ׁשּלא ותעזרנּו עצּומה. ואהבה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּוביראה

ּתפּלין מצות קדּׁשת ידי על ּפני אֹור עלי ׁשּיאיר ואזּכה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻלעֹולם.

יי ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל "וראּו ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּקדֹוׁשים.

ואזּכ מּמּך". ויראּו עלי הּקדֹוׁשנקרא החׁשמ"ל אֹור עלי ׁשּימׁש ה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

לאמּונה אזּכה זה ידי ועל הּתפּלין. ׁשל הּקדֹוׁשֹות הרצּועֹות ידי ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעל

ידי על ּבאמת ּב ּולהתּדּבק להתקּׁשר ואזּכה ּתמיד. ּבאמת ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשלמה

קדּׁשת ּתמיד עלי להמׁשי ּותזּכני ּובזרֹועי, ּבראׁשי הּתפּלין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָֹֻקׁשירת

מאֹור חדׁשה ּונׁשמה חדׁש ׂשכל ּתמיד ּולקּבל הּקדֹוׁשים, הּתפּלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹור

ִַָהּפנים.

e	kÊÂהגּון מּתֹוקע הּׁשנה ּבראׁש ׁשֹופר קֹול לׁשמע הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

עליֹונים, מּפנים אֹורֹות לעֹורר הּתקיעֹות ּבׁשעת כח לנּו ויהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכׁשר.

על הּׁשנה להתעֹוררּות ונזּכה .ּפני ּבאֹור הּתֹוקע ּפני אֹור ׁשּיאיר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד

עלינּו ּולקּבל ּולהמׁשי אז, ונׁשמֹותינּו ׂשכלנּו ּולחּדׁש הּתקיעֹות, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָידי

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים הּפנים. מאֹור חדׁשה ּונׁשמה חדׁשה וחכמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֻׂשכל

עלינּו ּפני אֹור יהּלכּון". ּפני ּבאֹור יי תרּועה, יֹודעי העם ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ"אׁשרי

גאּלה לגאלנּו ּומהר ונּׂשא. נכֹון הּבית אל מהרה והעלנּו נסה, ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאדֹון

עכׁשו. ּגדֹול ּבגלּות הם ּכּלם אׁשר והּממֹון, והּגּוף הּנפׁש ּגאּלת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשלמה,

עֹולם גאּלת לגאלנּו ּומהר יׂשראל, ּבית עּמ ּפליטת על וחמל ְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֻחּוס

ּבן צדקנּו, מׁשיח את לנּו ותביא ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ּובפרט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבכלל

נאמנה. קריה הּצדק עיר ירּוׁשלים. חרבֹות ותבנה ויגאלנּו. יבֹוא ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדוד

ותפארּתנּו, קדׁשנּו ּבית לבנֹות ותחיׁש ּותמהר .ּפני באֹור עלינּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָותאיר

הּתמיד קרּבן להקריב ונזּכה חֹובֹותינּו. קרּבנֹות את לפני נקריב ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשם

נזּכה ועלֿידיֿזה ּבזמּנּה, קטרת ּולהקטיר ּכהלכתֹו, ּובמקֹומֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבמֹועדֹו

להכרית הּכרם, מן הּקֹוצים ּולבער לכּלֹות עמלק. ׁשל זרעֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהכרית

העליֹונה, הּׁשֹוׁשּנה את הּסֹובבים והּקֹוצים החֹוחים ּכל ּולבּטל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹולעקר

יתּדּבקּו וכּלם והעּכּו"ם, הּקלּפֹות מּבין הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻֻּולהעלֹות

ׁשּיׁשּובּו עד מעלה מעלה ויעלּו ויתּבררּו הּקדֹוׁשה. ּבאמּונה ְְְְְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָויתאחזּו
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ּולהתחּדׁש הּׁשםלעלֹות ויהיה תכין, מהרה ּדוד וכּסא הּפנים. ּבאֹור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

הּוא ,ּכלבב אחד ורֹועה אחד מל לנּו ותּתן ׁשלם. והּכּסא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשלם

עֹולם ּבאי ּכל על מלכּות ותתגּלה יׂשראל. מל ּדוד ּבן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמׁשיח

ּכל על למעלה למעלה ּומלכּות אמּונת ותתרֹומם ותתנּׂשא ְְְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַַַָָָָותתּגּדל

אּתה ותמל הּקדֹוׁשה. לאמּונת ויׁשּתֹוקקּו יכספּו וכּלם עֹולם. ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹֻיצּורי

עד ּולעֹולמי היא ׁשּל הּמלכּות ּכי ,מעׂשי ּכל על לבּד מהרה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָיי

ונאמר: ועד". לעֹולם ימל "יי :ּבתֹורת ּכּכתּוב ּבכבֹוד. ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּתמל

ּוׁשמֹו אחד יי יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על למל יי ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ"והיה

ֶָאחד".

ÂÏטבת ב

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Ï ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÚÓL"בקֹולי ׁשמעה יי חּיי. ּתּצר אֹויב מּפחד בׂשיחי קֹולי אלהים ¿«ְְְְֱִִִִִִִִֵַַַָָָֹֹ

האזינה ּלי חּוׁשה קראתי יי ּתחנּוני. לקֹול קּׁשבֹות אזני ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּתהיינה

אל ׁשמעּת, קֹולי קֹולי. ׁשמעּת ׁשּועּתי ׁשאֹול מּבטן .ל ּבקראי ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָקֹולי

יי האזינה אּתה אלי ליי אמרּתי לׁשועתי. לרוחתי אזנ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָּתעלם

ּכמֹו אפעה. ּכּיֹולדה אחזּוני. "צירים עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ּתחנּוני". ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָקֹול

ּכי יי". מּפני היינּו ּכן ּבחבליה. ּתזעק ּתחיל ללדת ּתקריב ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרה

הּזה הּיֹום עד מּנעּורינּו ּכי מצאתנּו, אׁשר הּתלאה ּכל את ידעּת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאּתה

ׁשהם אּמֹות, הּׁשבעין ּכל ׁשל הּמר הּגלּות על מאד עלינּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻהתגּבר

הרע ׁשהּוא ּביֹותר, הרעה ּתאוה ּובפרט הרעֹות, ּומּדֹותיהן ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּתאֹותיהם

ׁשה אּמין, הּׁשבעין ּכל ׁשל הּתאוההּכֹולל זאת אׁשר הּמׁשּגל. ּתאות יא ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

את ידעּת ואּתה מאד. עלינּו והתּפּׁשטה התּגּברה מאד והּמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהרעה

המֹון יכלּו ּכמֹו אסּפרה אמרּתי אם עלֿידיֿזה, עלינּו עבר אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

ּותפּלֹות ואנחֹות קֹולֹות מיני ּבכּמה אלי צעקּתי פעמים וכּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיריעֹות.

לא ׁשעדין ידעּתי, אמת הן ׁשלמה, יׁשּועה לי אין ועדין ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹותחנּונים,

א לצעק, לי ּכראּוי ּורבבה מאלף אחד חלק ּכלל לצעק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהתחלּתי
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לזעק ּכלל לי אפׁשר ׁשאי יֹודע אּתה ּכי ׁשּבּׁשמים, אבי אעׂשה ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמה

לצעק לי מסּפיקים אינם ׁשּבעֹולם הּקֹולֹות כל ּכי לי. הראּוי ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹקֹול

מאד. המרּבים נפׁשי צרֹות על ְְְְְִִִַַַָֹֻולזעֹוק

‰zÚÂהראׁשֹונים אלהי אבֹותי. ואלהי אלהי יי אלי ּבאתי אׁשר ¿«»ְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ּכגדל עּמי ותעׂשה ,חסּד ּכגדל עלי ותחמל ׁשּתחס ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹוהאחרֹונים

ׁשבעין ׁשל הּזה הּמר הּגלּות מן ותעלני ותּצילני ותֹוציאני ,ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָנפלאֹותי

הרעֹות. ּומּדֹותיהם ּתאוֹותיהם ּכל מּמּני ּותבּטל ּותגרׁש ּותרחק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאּמין.

ּגמּור. ּבבּטּול מּמּני ּותבּטל ּותׁשּבר ּותגרׁש ּתרחק נאּוף ּתאות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּובפרט

צעקתי, ותׁשמע הּמקלקלת. ׁשועתי ותקׁשיב הּפגּום קֹולי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻותאזין

ותּתן מתנים. ּבׁשברֹון מאד ונדּכא נאנח אני אׁשר אנחתי על ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹותחמל

ּדמי אּתן ולא יסף". ולא ּגדֹול "קֹול תמיד אלי ואצעק ׁשאזעק ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבלּבי

חכמה ּבלּבי ותּתן ותּצילני. ותֹוׁשיעני עלי ותחמל ׁשּתענני עד ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹל

לׁשּבר ׁשאזּכה ּבאפן לּמלחמה, ּוגבּורה ועצה ּדקדּׁשה ודעת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּבינה

ואזּכה רעֹות. ּומּדֹות הּתאֹות ּכל עם נאּוף ּתאות לגמרי מעלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּולבּטל

לטהרּה אּמֹות, ׁשבעים ׁשל מּגלּות נפׁשי את ּולמּלט להֹוציא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּברחמי

מּתאוה ּובפרט הרעֹות, ּומּדֹותיהן ּתאֹותיהן מּכל ּולזּככּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּולקּדׁשּה

הּמׁשּגל. ּתאות ׁשהיא ְְֲִִִֶַַַַָָהּכללּיּות

‡p‡,אנחתי לקֹול צעקתי, לקֹול אזנ הּטה הּפגּום. קֹולי ׁשמע יי »»ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

ׁשֹומע .אלי צֹועק אני קֹולֹות מיני ּבכל ּתחנּוני. לקֹול ּדמעתי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלקֹול

והמקלקל והּפגּום הּמר קֹולי ויראה ויעלה צעקתנּו, קֹול ׁשמע ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻצעקה,

צֹועק אני ּכאּלּו ּתמיד, רחמים מלא אבֹותי, ואלהי אלהי יי ,ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלפני

יי אל "קֹולי הּלדה. קדם הּיֹולדת ּכמֹו רצּופים קלין ׁשבעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפני

אל קֹולי ואצעקה, אלהים אל קֹולי אתחּנן. יי אל קֹולי ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאזעק,

אלי יחידתי". ּכלב מּיד נפׁשי מחרב הּצילה אלי. והאזין ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאלהים

,הּמל אדֹוני הֹוׁשיעה הֹוׁשיעה, הֹוׁשיעה הּצל, הּצל ּכּפי את ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּטחּתי

העׁשּוקים, דמעת ראה הרחמן, אב אבי מּלטני ׁשּבּׁשמים, אבי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָעזרני

אני אׁשר ּכמֹוני, עלּוב ּכמֹוני, נרּדף והּצל עזר עלּובים. ּבעלּבֹון ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹראה
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את להּציל אי ּכלל יֹודע איני ּכן ּפי על ואף בעצמי. מּמּני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנרּדף

ׁשחת. מּני נפׁשי למּלט ְְְִִִִֵַַַַָעצמי,

B	Ba¯ּלי עׁשקה יי לּמרֹום. עיני "ּדּלּו עֹולם. ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

נפׁשי חּלצה יי קּומה זדים". יעׁשקּוני אל לטֹוב עבּד ערֹוב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָערבני.

הרעֹות, ותאֹותיהם מּדֹותיהם ׁשהם אּמֹות, ׁשבעין ׁשל הּמר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגלּות

היתה ּכּונת ּכי ׁשּלהם. הּכללּיּות ּתאוה ׁשהיא הּזאת מּתאוה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּובפרט

הרעֹות, ּומּדֹותיהן ּתאֹותיהן ׁשל הּזה ּבּגלּות אֹותנּו והכנסּת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלטֹובתנּו.

ּבּנּסיֹון לעמד ׁשּנזּכה ּכדי הּזה, הּגלּות ידי על נפׁשנּו ּולצרף לנּסֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּכדי

ׁשהיא הּכללּיּות ּבּתאוה ּובפרט ּומּדֹותיהן, ּתאֹותיהן ׁשל הּזה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוצרּוף

אפ ואי הּזה, ּבעֹולם אדם ּכל ׁשל והּצרּוף הּנּסיֹון לׁשּוםעּקר לזּכֹות ׁשר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבתאוה ונצטרפין ׁשּנתנּסין ידי על אם ּכי ועבֹודה, ּבתֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהתּגּלּות

ּכי אדּבר, מה אֹומר מה אבל נאּוף. ּתאות ׁשהיא הּזאת, ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּכלליּות

והּנה ּפי". יעבר ּבל זּמתי ּתמצא, בל צרפּתני לילה, ּפקדּת לּבי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"ּבחנּת

לּפרי, הּקֹודמת הּקלּפה לׁשּבר זכיתי ׁשּלא ּדי ולא הּגלּות, ּבעמק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹבאתי

על ּפגמּתי ּגם אף הּתֹורה, להתּגּלּות לזּכֹות ,ּכ אחר הּפרי ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַַָָָֹולאכל

כחי ּבעֹוני ּכׁשל באנחה ּוׁשנֹותי חּיי ביגֹון "ּכלּו אׁשר עד מאד זה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹידי

עׁשׁשּו". ֲֵַַָָועצמי

Ï·‡לי יׁש ועדין יקּום". עפר על "ואחרֹון חי. גֹואלי ידעּתי אני ¬»ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָ

נפׁשי עֹוד ּכל ּכן על ּכלל. ּבעֹולם יאּוׁש ׁשּום ואין עכׁשו. ּגם ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָּתקוה

זמן ּכל לרחמי אצפצף ּבקרּבי רּוחי עֹוד ּכל .אלי אצעק ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבי

.לתׁשּועת ואיחל ואקּוה אצּפה ּבקרּבי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּנׁשמה

טבת אברהםÔÎ·eג אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹ

הּגדֹול האל האמּתּיים, הּצּדיקים כל ואלהי יעקב, ואלהי יצחק ְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹֹאלהי

ׁשּתעזרני הּכל, וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל עליֹון אל והּנֹורא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּגּבֹור

עמדּו אׁשר כח, ּגּבֹורי האמּתּיים, הּצּדיקים ּבזכּות אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹבזכּות

הּתֹורה, להתּגּלּות וזכּו יצרם, את וכפּו מסּפר, אין רּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבנסיֹונֹות



תפילות ראשוןÂÏליקוטי טבתחלק ג „Ò¯

ּתאוה ּולבּטל ּולגרׁש לׁשּבר ׁשאזּכה והֹוׁשיעני עזרני וכחם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבזכּותם

ּבאפן עת ּבכל תמיד בעזרי ותהיה נאּוף. תאות ׁשהיא מּמּני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּכלליּות

הּבּטּול. ּבתכלית לגמרי מּמּני זֹו ּתאוה ּולבּטל ּולגרׁש לׁשּבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאזּכה

ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבאמת, ּגדֹול ולפריׁשּות הּברית לקדּׁשת ְְְְְְְְֱֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻֻואזּכה

ּופריׁשּות קדּׁשת עלינּו ותמׁשי עלינּו ּותרחם הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻגדֹולה

עלי רּבנּו גדֹולהמׁשה ּבקדּׁשה הּפריׁשּות לתכלית ׁשּזכה הּׁשלֹום, ו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

הּגדֹולה קדּׁשתֹו עלינּו ותמׁשי עּמדי". עמד ּפה "ואּתה ׁשּכתּוב: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻּכמֹו

לׁשּבר האמּתּיים הּצּדיקים ּכל ּובזכּות ּבזכּותֹו ּותזּכנּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוהּנֹוראה;

וזרענּו אנחנּו ּכּלנּו ונזּכה נאּוף. תאות לגמרי מאּתנּו ּולבּטל ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּולגרׁש

עליו רּבנּו מׁשה ּופריׁשּות ּבקדּׁשת ּבאמת, ּוטהֹורים קדֹוׁשים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻלהיֹות

ַָהּׁשלֹום.

ÏÓÁ˙Âּוגבּורה כח לנּו ותּתן ּותזּכנּו, ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו עלינּו ¿«¿…ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבכח ׁשּנזּכה תמיד, עּמנּו ותהיה ּבעדנּו ותגן העצּומים, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּברחמי

הּצּדיקים ּכל ּוזכּות ּובכח הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ּוזכּות ּבכח ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹהּגדֹול

הרׁשע ּבלעם קלּפת ּולבּטל ּולכּלֹות ולעקֹור ּולׁשּבר לגרׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהאמּתּיים,

ּביֹותר. ּבזּמה ׁשטּוף ׁשהיה נאּוף, תאות התּגּברּות ׁשהיא העֹולם, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמן

האמּתּיים. הּצּדיקים ּכל ּוקדּׁשת רּבנּו מׁשה קדּׁשת תמיד עלינּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻֻותמׁשי

נאּוף תאות ׁשהּוא אּמֹות, הּׁשבעין ׁשל מּגלּות לצאת מהרה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּותזּכנּו

ּולבּטל ּולגרׁש לׁשּבר ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו רעֹות. הּתאוֹות ׁשארי ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָוכל

מהרה. קל חיׁש ּגבּולנּו, ּומעל מעלינּו ְְִֵֵֵֵֵַַָָָֻּכּלם

e	kÊ˙eנפׁשנּו ותהיה לׁשרׁשּה. נפׁשנּו ׁשּתחזר הרּבים, ּברחמי ¿«≈ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עׂשר ׁשנים ּבתֹו יעקב, ּבית ׁשל נפׁשֹות העי"ן ּבתֹו ּברחמי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנכללת

ארּבע ּבתֹו יּה, אׁשרׁשבטי הּקדֹוׁשים, ׁשמֹותיהם ׁשל אֹותּיֹות ותׁשע ים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

להּכלל עלֿידיֿזה ואזּכה ונׁשמֹותינּו. ורּוחנּו נפׁשנּו ׁשרׁש הּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשם

להתּגּלּות מהרה לבֹוא ּותזּכני הּקדֹוׁשה. הּתֹורה ׁשל ּפנים העי"ן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבתֹו

ׁשלמה, ּובאמּונה ּבאמת גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ועבֹודה ּבתֹורה ְְְְְֱֱֲֳִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻּגדֹול

אמּתּיים, חּדּוׁשים ּתמיד ּבּתֹורה לחּדׁש ּותזּכני ּבתֹורת עיני ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָותאיר
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הּמביאין חּדּוׁשים הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ׁשל ּפנים מעי"ן הּנמׁשכין ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָחּדּוׁשים

מּגלּות האדם את להֹוציא ּכח להם ׁשּיׁש חּדּוׁשים טֹובים, מעׂשים ְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלידי

ואל הּתֹורה אל ּולקרבֹו הרעֹות, ּומּדֹותיהן מּתאֹותיהן אּמֹות עי"ן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

הּׁשֹומעין לכל חדׁשֹות נׁשמֹות ידם על ׁשּנמׁשכין חּדּוׁשין ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָהעבֹודה,

הּללּו. החּדּוׁשין ִִֶַַָאת

È	¯ÊÚÂ.ּבאהבה ׁשמים מלכּות על ּתמיד עלי לקּבל הרּבים ּברחמי ¿»¿≈ƒְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּפסּוקים ׁשני אמירת ידי על רעים מהרהּורים נפׁשי את להּציל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואזּכה

יי אלהינּו יי יׂשראל "ׁשמע ׁשהם: ׁשמים. מלכּות על קּבלת ׁשל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלּו

ּתמיד רגיל להיֹות ּותזּכני ועד". לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאחד.

גדֹולה ּובׂשמחה ועצּומה גדֹולה ּבכּונה הּפסּוקים אּלּו ּפעם ּבכל ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָלֹומר

גדֹולה וחפצה ּותׁשּוקה ּבאהבה לבבי את ּותעֹורר נפׁש. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובמסירת

ׁשמים מלכּות על קּבלת ּבׁשעת ּדמעֹות להֹוריד ׁשאזּכה עד ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאלי

מלכּות עלי ּולהמׁשי לקּבל זה ידי על ואזּכה האּלּו. ּפסּוקים ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשני

העֹולם מן הרׁשעה מלכּות ּולבּטל ולעקר ּולׁשּבר ּולהכניע ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻּדקדּׁשה,

הּׁשפחה ותברח זֹונה. אּׁשה ּביׁשא ׁשפחה ׁשהיא נאּוף, ּתאות ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיא

ואזּכה ּבֹורחת". אנכי ּגברּתי ׂשרי "מּפני ׁשּכתּוב: ּכמֹו גברּתּה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּפני

ותּפל ותּכנע זֹונה. האּׁשה על יי" יראת "אּׁשה ּולהמלי להגּביר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָֹֹּבכח

תאות מּמּני לבּטל ׁשאזּכה ּבאפן מּפניה, ותברח גברּתּה לפני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשפחה

ּולבּטלם ּולׁשּברם לגרׁשם רעים, ההרהּורים ּכל על ּולהתּגּבר ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָנאּוף,

מ ּגמּור ּבבּטּול ׁשנימעלי אמירת ידי על ואזּכה עֹולם. ועד עּתה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

על נכללת נפׁשי ׁשּתהיה ּתבֹות, עׂשר ׁשנים ּבהם ׁשּיׁש אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּפסּוקים

ידי ועל ּדקדּׁשה. מלכּות ּכללּיּות ׁשהם יּה, ׁשבטי עׂשר ּבׁשנים זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻידי

ÚL˙Â]המ"ט ÌÈÚa¯‡‰]להיֹות אזּכה אּלּו, ּפסּוקים ּבׁשני ׁשּיׁש אֹותּיֹות ַ»«¿»ƒ»≈«ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶ

עׂשר ׁשנים ׁשהם יׂשראל ּבני ּבׁשמֹות ׁשּיׁש אֹותּיֹות מ"ט ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָנכלל

יּה. ְִֵָׁשבטי

È	¯ÊÚ˙Âותׁשמר עיני. ואחר לבבי אחר אתּור ולא העינין. ּפגם לתּקן ¿««¿≈ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ

הּמביא ּדבר ּבׁשּום אסּתּכל ולא הראּות. ּפגם מיני מּכל ּתמיד עיני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאת
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ּגל חּיני. ּבדרכ ׁשוא מראֹות עיני "העבר וׁשלֹום. חס הרהּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלידי

."מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה ְְִִִֵֶַַָָָעיני

È	kÊ˙eוׁשּגעֹון ׁשטּות ּבהרּוח ותגער ותֹוׁשיענּו, ותעזרנּו ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּברחמי מאּתנּו ּותסּלקֹו ּותגרׁשֹו הרעים. מעׂשינּו ידי על ּבנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּנדּבק

ּובפרט הרעֹות, ּתאֹותינּו ׁשּכל ידעּת אּתה ּכי עֹולם. ועד מעּתה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָהרּבים

והּׁשּגעֹון ׁשטּות הרּוח ידי על רק נמׁשכין ּכּלם נאּוף, ׁשל הרעה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּתאוה

ׁשֹולל ּכאיׁש דֹומים אנּו אׁשר עד הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו ּבנּו ְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאחז

הּמרּבים. חטאינּו ידי על מּמׁש ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻֻוכמׁשּגע

‡p‡ולעקֹור ּולׁשּבר לגרׁש וזּכנּו וחּננּו חּוס ּדעת, לאדם חֹונן יי »»ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

מאּתנּו. והּׁשּגעֹון ׁשטּות הרּוח ּכל לרּוחּולבּטל הרּבים ּברחמי וזּכנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשאזּכה ּבאפן יי, ויראת ּדעת רּוח ּוגבּורה עצה רּוח ּובינה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחכמה

ׁשּיהיה ואזּכה מהרה. קל חיׁש הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת הּברית ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָלתּקּון

חּוס יי אּנא ּגדֹולה. ּבקדּׁשה ּגדֹול ּבׁשלמּות ּבאמת ּדעּתי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻנׁשלם

לכל מהרה להּגיע וזּכני ועזרני ּברחמים. מׁשאלֹותי ּומּלא עלי, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹוחמל

.מּלפני ּׁשּבּקׁשּתי ְְִִִֶֶַַָמה

טבת צּדיקים¯ÊÚÂ	Èד מּפי אמּתּיים, תֹורה חּדּוׁשי לׁשמע ׁשאזּכה ּברחמי ¿»¿≈ƒְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

חדׁשֹות נׁשמֹות להמׁשי ּכח להם ׁשּיׁש ּבמעלה, הּגדֹולים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאמּתּיים

עלי להמׁשי ּברחמי ואזּכה הּקדֹוׁשה. תֹורתם ּדברי הּׁשֹומעים ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלכל

ׁשאזּכה ּתֹורה חּדּוׁשי ידי על עת, ּבכל קדֹוׁשה חדׁשה נׁשמה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּולקּבל

ּגדֹולים אמּתּיים צּדיקים ׁשל קדֹוׁשים ּבספרים וללמד מּפיהם, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶַַָֹֹלׁשמע

ואזּכה חּיים. סם תֹורתם מחּדּוׁשי אצלי נעׂשה ׁשּיהיה ותעזרני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָונֹוראים.

על אף וטֹובה, ּברכה ּבבחינת מלמעלה, הּבא הּפׁשּוט האֹור את ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָלצּיר

והּקלקּולים הּפגמים עצם את ידעּת אּתה ּכי לזה. כדאי ׁשאיני ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפי

הּברית ּפגם עלֿידי מאד. ׁשּלי הּמחין ּכלי את וקלקלּתי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּפגמּתי

לברכה. האֹור את לצּיר עזרי יבא ּומאין הּדעת. ּפגם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהּוא

נׁשען, אני חסדי ועל ּבֹוטח, אני הרּבים רחמי על ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאףֿעלּֿפיֿכן



תפילות ראשוןÂÏליקוטי חלק טבת ¯ÊÒד

ּכחסדי עּמי ׁשּתעׂשה מקּוה, אני ולסליחֹותי מצּפה, אני ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָוליׁשּועת

נּסים עּמי ותעׂשה רחמים, עלי ותּמלא והּנֹוראים, הּגדֹולים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָונפלאֹותי

ּבבחינת מלמעלה הּבא האֹור ּבעצמ ּותצּיר ונֹוראֹות, ּגדֹולֹות ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָונפלאֹות

מלמעלה הּקדֹוׁש האֹור עלינּו וימׁש וטֹוב. וחּיים וׁשלֹום ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻּברכה

ולא ּובר לקחּתי בר "הּנה ׁשּכתּוב: ּכמֹו לקללה. ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹֹלברכה

אל לׁשמע אלהי יי אבה "ולא ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאׁשיבּנה".

לבר הּקללה את ל אלהי יי ויהפ ייּבלעם. אהב ּכי כה ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

עלי אם ּכי ּומׁשען, ּומבטח ּומנֹוס ּתקוה ׁשּום לי אין ּכי ."ְְְֱִִִִִִִֵֶֶָָָָָֹאלהי

ּבכחם ּתמיד, עליהם נׁשענים אנּו אׁשר אמּתּיים הּצּדיקים ועל ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלבד.

מה עּמי עׂשה .וליׁשּועת לרחמי ּולצּפֹות תמיד, אלי לצעק ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנׁשענּתי

ּבאמת הּברית לׁשמירת מהרה קל חיׁש ּבחּיי ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּׁשּתעׂשה,

העליֹונה. ּבקדּׁשת להתקּדׁש ואזּכה גדֹולה. ּבקדּׁשה עֹולם ועד ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻמעּתה

הּקדֹוׁשה. הּתֹורה ׁשל ּפנים לׁשבעים ׁשאזּכה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָעד

È		Ú.ענני ּבֹוראי ענני ענני. אבי ענני ענני. אלהי ענני ענני. יי ¬≈ƒְְֱֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹ

ותיק ענני ענני. הּנאמן האל ענני ענני. ּדֹורׁשי [ענני ענני. גֹואלי ְֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָענני

ּומטיב טֹוב ענני ענני. וקּים חי .ענני ענני ויׁשר ז ענני ענני. ְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָוחסיד

צדקֹות לֹובׁש ענני ענני. ּכעסים ּכֹובׁש ענני ענני. יצר יֹודע ענני ְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָענני.

סֹולח ענני ענני. ונׂשּגב נֹורא ענני ענני. הּמלכים מלכי מל ענני ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָענני.

ענני ענני. ּומּציל ּפֹודה ענני ענני. צרה ּבעת עֹונה ענני ענני. ְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּומֹוחל

ענני ענני. וחּנּון רחּום ענני ענני. לקֹוראיו קרֹוב ענני ענני. ויׁשר ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָצּדיק

לכעס קׁשה ענני ענני. ּתמימים ּתֹומ ענני ענני. אביֹונים אל ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹׁשֹומע

אברהם אלהי ענני ענני. אבֹותי אלהי ענני ענני. לרצֹות ר ענני ְְֱֱֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָֹֹענני.

הּׁשבטים עזרת ענני ענני. יעקב אּביר ענני ענני. יצחק ּפחד ענני ְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹענני.

ּדּין ענני ענני. יתֹומים אבי ענני ענני. אּמהֹות מׂשּגב ענני ְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָענני.

ּוקדֹוׁשי יֹוצרי ואלהי מלּכי ענני.] רצֹון ּבעת עֹונה ענני ענני. ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאלמנֹות

מכניסי צעקה. ׁשֹומע לפני צעקתנּו הׁשמיעּו צעקה מׁשמיעי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָענני.

אנחה מׁשמיעי ּבדמעֹות. מתרּצה מל לפני דמעֹותינּו הכניסּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָדמעה



תפילות ראשוןÊÏליקוטי טבתחלק ד ÁÒ¯

ּדּלּותי, על חמל ּדל על החֹומל אנחֹות. ׁשֹומע לפני אנחֹותינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֹהׁשמיעּו

חיׁש ׁשבּותי את והׁשב אחריתי, והטיבה ּגלּותי, ואר ׁשפלּותי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּוראה

עבּד על פני "האירה .ּפני ּבאֹור יחד ּכּלנּו אבינּו ּברכנּו מהרה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻקל

ּפני סלה. אּתנּו ּפניו יאר ויברכנּו יחּננּו אלהים .בחסּד ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהֹוׁשיעני

רחמנא ענינא. לענּיי דעני רחמנא ."חּקי את ולּמדני ּבעבּד ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהאר

רחמנא ענינא. רּוחא למּכיכי דעני רחמנא ענינא. לּבא לתבירי ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָדעני

רחמנא ׁשזיב. רחמנא ּפרק. רחמנא חּוס. רחמנא ענינא. רחמנא ְְֲֲֲֲֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹענינא.

לרצֹון "יהיּו קריב. ּובזמן ּבעגלא הׁשּתא עלן. רחם רחמנא עלן. ְְְְְְֲֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָרחם

וגֹואלי" צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי .אמרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָ

ÊÏ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"Ï ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÈLÙ	"ּכלב מּיד נפׁשי מחרב הּצילה ּבבּקׁשתי. ועּמי ּבׁשאלתי «¿ƒְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אילּותי. ואּתה תקותי אּתה ּכי חסיתי. ּב ּכי נפׁשי" ּתער אל ְְְְְְֱִִִִִִִִִִַַַַַָָָָָָיחידתי,

יי לעזרתי חּוׁשה .ב חסיתי ּכי אבֹוׁש אל והּצילני נפׁשי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ"ׁשמרה

יגֹוללּו אבֹותי. ואלהי אלהי יי ּבעיני נפׁשי נא ּתיקר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּתׁשּועתי".

האמללה נפׁשי על לּב רחמי ויכמרּו יהמּו ,מּדֹותי על ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻרחמי

על מאד, והעיפה והּצמאה הרעבה נפׁשי על מאד, מאד ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹֹוהעלּובה

ּורבבֹות ּבאלפים ּוברזל עני ּבכבלי הּלכּודה נפׁש ּכזֹו, מרה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹנפׁש

מלא מאד. העׁשּוקה נפׁש ּבּפח, האחּוזֹות ּכצּפרים ּומצּודֹות ְְְְֲֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹרׁשתֹות

"ּדמעת ּוראה נא הּביטה עלּובים, ּבעלּבֹון רֹואה רחמים, מלא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָרחמים,

ּכח עֹוׁשקיהם "ּומּיד ונאנחים, ונאנקים ּובֹוכים הּצֹועקים ְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻהעׁשקים"

רחמן לחים. על ודמעתם בכה הרּבה יבּכּו ּבכֹו מנחם". להם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואין

ואל מּצעקתם, אזנ ּתאטם ואל מּׁשועתם, ּפני ּתסּתר אל ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאמּתי.

מּדמעתם. עיני ְְִִִֵֶַָָּתעלים

B	Ba¯נפׁשי אלי ידי ּפרׂשּתי אּׂשא. נפׁשי יי אלי" עֹולם. ׁשל ƒְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הֹוׁשיבני חּיתי. לארץ ּדּכא נפׁשי אֹויב רדף ּכי סלה. ל עיפה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכארץ
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ׁשּובה מתי. עד יי ואּתה מאד נבהלה ונפׁשי עֹולם. ּכמתי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹּבמחׁשּכים

אהּגה אצפצף ּכן עגּור ּכסּוס .חסּד למען הֹוׁשיעני נפׁשי חּלצה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָיי

אל לטֹוב עבּד ערב ערבני. ּלי עׁשקה יי לּמרֹום עיני ּדּלּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹּכּיֹונה.

מּלטה יי אּנא ."ּפּקּודי ואׁשמרה אדם מעׁשק ּפדני זדים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻיעׁשקני

הרּבים ּברחמי והֹוׁשיעה עזר הרעים. ּומּדֹותיו הּגּוף ּתאֹות מּכל ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹנפׁשי

ּו ּכח לּה ותן האמללה, נפׁשי את האמּתּיים ּברחמימאּת גבּורה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

נפׁשי ותתּגּבר הּגּוף. על להתּגּבר ׁשּתּוכל אבֹותי, ואלהי אלהי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹיי

את ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ׁשאזּכה עד חמרי, על צּורתי גּופי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

וימׁש הּקדֹוׁשה, וצּורתי נפׁשי הארת ותתגּלה לגמרי, והחמר ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻהּגּוף

ּתבניתֹו. ּדמּות צלם אלהים, צלם ְְֱִִֶֶֶֶַַָֹעלי

È	kÊ˙eלהכניע ואזּכה ודעת. ּבינה לחכמה ּדקדּׁשה, הּׂשכל לאֹור ¿«≈ƒְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ותֹוציאני והחמר. הּגּוף ׁשל ּוכסילּות סכלּות מיני ּכל מּמּני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּולבּטל

חמרּיּות ׁשל וחׁשכת מּכסילּות ּגדֹול, לאֹור מחׁש לאֹורה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמאפלה

חלקי ותן הּקדֹוׁשה. הּנפׁש ׁשל החכמה להארת והמגּׁשם, העכּור ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּגּוף

ותן ולילה. יֹומם ּובעבֹודת ּבתֹורת ולהגֹות ללמד ואזּכה ,ְְְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבתֹורת

ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד לׁשמע ּולהׂשּכיל, להבין ּבינה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹֹּבלּבי

לּבי ודּבק ּבתֹורת עיני והאר ּבאהבה. ּתֹורת ּדברי ּכל את ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּולקּים

ותגן חיצֹונּיֹות. ּבחכמֹות הּתֹועים מן ותבּדילני ותפריׁשני .ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבמצֹותי

לעֹולם נעסק ׁשּלא יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ּובעד תמיד, זרעי ּובעד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבעדי

ספר ּבׁשּום נלמד ולא עין נׂשים ולא כלל. חיצֹונה חכמה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹּבׁשּום

ּבספרי הן יׂשראל, ׁשל חקירֹות ּבספרי הן ּכלל, החקירֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמּספרי

ׁשּום ּומחׁשבּתנּו ּבדעּתנּו יּכנס ׁשּלא לנּו ותעזר העּכּו"ם. ׁשל ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹחקירֹות

ודעֹותיהם מּסברֹותיהם ודעה סברה ׁשּום ולא מחקירֹותיהם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹחקירה

ּכל ּבאמת אׁשר יקרֹות. נפׁשֹות ּברׁשּתם הּצדים והּמרֹות, ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּזרֹות

ּגמּור והבל ּוׁשטּות וסכלּות ּכסילּות רק הם החיצֹונּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחכמֹותיהם

ּומּתאֹותיהם הּגּוף, חמרּיּות וחׁשכת מּכסילּות רק ונמׁשכים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבאמת

וחמרםּו ּגּופם ּתאֹות התּגּברּות ּתקף מחמת אׁשר הרעֹות. ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּדֹותיהם
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והּטּנּוף הזהמה ּבתכלית מאד מאד והמׁשּקץ והמזהם והמגּׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻֻֻהעב

ׁשּנתעּו עד הערל, ולּבם ּדעּתם ונׁשחת ונתקלקל נתעּכר מּׁשם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּמאּוס,

ּוׁשטּות טעּות לידי ׁשּבאּו עד לסברא, ּומּסברא לדעה מּדעה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָונבֹוכּו

החיצֹונּיֹות. ְִִֵֶַָחכמֹותיהם

טבת נׁשארנּו¯Ba	Bה אׁשר ּפלטתנּו, ועל זרענּו ועל עלינּו רחם עֹולם ׁשל ƒְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּצל ּבעדנּו. ׁשּיעמד מי ואין ,וסֹומ עֹוזר ּבאין ההר ּבראׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּכּתרן

מיני מּכל הרּבים ּברחמי זרעינּו ואת אֹותנּו ּומּלט והֹוׁשיעה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּצל

ידנּו ותהיה ּבהם. ועסק חלק ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא חיצֹונּיֹות. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹחכמֹות

ּגֹורלנּו. באּלה ולא חלקנּו, באּלה לא ּכי מהם. מסּלקת ולּבנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻוׂשכלנּו

ואנחנּו מאמינים. ּבני מאמינים ויעקב, יצחק אברהם מּזרע אנחנּו ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּכי

נביא מׁשה ידי על הּקדֹוׁשה ּתֹורת ּולקּבל סיני הר על לעמד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹזכינּו

יי "ּתֹורת תמיד; הּקדֹוׁשה ּבתֹורת חלקנּו ׁשּיהיה עזרנּו .ּבית ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנאמן

וחמל חּוס ּפתי". מחּכימת נאמנה יי עדּות נפׁש. מׁשיבת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּתמימה

צרה ּבעת אֹותנּו ּוׁשמר ,מרעית צאן ּבני על מעי נא יהמּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעלינּו.

ׁשּלא ּובנֹותינּו ּבנינּו ונפׁש נפׁשנּו ּומּלט והּצל מׁשיחא, ּבעּקבֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּזאת

להכניע ׁשּנזּכה כח לנּו ותן ּכלל. חיצֹונה חכמה ּבׁשּום לעֹולם ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹנעסק

"יּמחּו העֹולם. מן והּכֹופרים האּפיקֹורסים ּכל ולעקר ּולבּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּולׁשּבר

ּבפילֹוסֹופיא העֹוסקים וכל יּכתבּו". אל צּדיקים ועם חּיים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּספר

העֹולם. מן וזכרם ׁשמם נּמח יהיה החיצֹונּיֹות, חכמֹות ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָוחקירֹות

"יהיּו ועֹונה. ער ּובדרכיהם ּבחקירֹותיהם יעסק אׁשר לאיׁש יי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיכרת

יּמח אחר ּבדֹור להכרית אחריתֹו יהי אלמנה. ואׁשּתֹו יתֹומים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָבניו

אּמֹו וחּטאת יי אל אבֹותיו עֹון יּזכר נגדׁשמם. יהיּו ּתּמח. אל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

מן ודעֹותיהם סברֹותיהם ויתּבּטלּו זכרם" מארץ ויכרת ּתמיד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיי

ּבׁשמם. עֹוד יּזכרּו ולא לב על עֹוד יעלּו ולא ְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹהעֹולם,

ÌÁ¯˙eותאיר ּותגּלה ּותרֹומם ּותנּׂשא ותעלה יׂשראל. עּמ על ¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבאמת ולעבֹודת לתֹורת ּכּלנּו ונׁשּוב ּבעֹולם. הּקדֹוׁשה הּתֹורה ְְְְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָָָָָָֻחכמת

לאמּונת ּתמיד להׁשּתֹוקק ונזּכה גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֱֱֳִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻּובאמּונה,
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ּבעֹולם ּגם ּבאמת אֹות להּכיר ונזּכה הּטֹוב; ּכרצֹונ ּבאמת ְְְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁשה

ּכל ּבראת זה ּבׁשביל ּכי עת, ּבכל הּגדֹול ׁשמ את ּולכּבד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּזה,

הּנקרא "ּכל ׁשּכתּוב: ּכמֹו ליּה. ּדיׁשּתמֹודעין ּבגין ּכּלם, ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֻהעֹולמֹות

והֹוׁשיעה, ורחם עזר עׂשיתיו". אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַָָֹבׁשמי

הּתֹורה חכמת ׁשּתתּגּבר הּקדֹוׁשה. ּתֹורת ּכבֹוד ּולמען למענ ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָועׂשה

כל ויתּבּטלּו החיצֹונּיֹות, חכמֹות על הּפילֹוסֹופיא, חכמת על ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשה

והּטהֹורה הּקדֹוׁשה מּתֹורת אחד אֹות ּכנגד ׁשּבעֹולם. ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהחכמֹות

לתֹורת כּלם ויׁשּובּו ּפה. ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻוהּתמימה,

ונפׁש. לב ּבכל ּבאמת ּוליראת ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָולעבֹודת

‡p‡והיה מאד. האמללה נפׁשי על חּוסה רחמים, מלא רחמן יי »»ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

ּבאפן ותעצּומֹות, עז מיני בכל נפׁשי את ואּמץ וחּזק תמיד. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹבעזרי

הרעים, ּומּדֹותיו ותאֹותיו הּגּוף על והּטֹובה הּקדֹוׁשה נפׁשי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּתתּגּבר

ואטהר ּומּדֹותיו. הּגּוף תאֹות מיני מּכל נפׁשי את להפׁשיט ׁשאזּכה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָעד

אתואקּדׁש להֹוציא ואזּכה ּוקדּׁשֹות. טהרֹות מיני ּבכל וגּופי נפׁשי את ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

ׁשל חמרּיים יסֹודֹות מארּבע הּנמׁשכים רעֹות ּומּדֹות הּתאֹות מּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנפׁשי

ַהּגּוף.

EÈÓÁ¯·e,אדם לבחינת ּבהמה מּבחינת ותעלני ּתֹוציאני הרּבים ¿«¬∆ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

מחכמֹות לחכמה, מּסכלּות לאֹור, מחׁש לצּורה, מחמר לנפׁש, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹמּגּוף

לזּכרֹון. מּׁשכחה הּקדֹוׁשה, הּתֹורה לחכמֹות חיצֹונּיֹות ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּומחׁשבֹות

ּדברי ּכל את היטב ּתמיד לזּכר ואזּכה הּזּכרֹון. ּכח מאּת עלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹותׁשּפיע

מה הן קדֹוׁשים, ּבספרים לֹומד ּׁשאני מה הן ,ועבֹודת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָתֹורת

הּדברים ּכל וחברי. רּבֹותי מּפי לׁשמע עתיד ּׁשאני מה אֹו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּׁשּׁשמעּתי

לזּכר אזּכה ּכּלם ותֹורתֹו, ולעבֹודתֹו יי ליראת הּנֹוגעים ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדֹוׁשים

ׁשּום אׁשּכח ולא עֹולם. ועד מעּתה ּדקדּׁשה הּזּכרֹון ּבכח היטב ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻּתמיד

וסֹופי. אחריתי את היטב היטב ּתמיד לזּכר ואזּכה מּמׁשנתי. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּדבר

ּבסֹופי ּיהיה ּומה ׁשפלה, עלמא להאי אתינא מה על היטב לּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָולׂשּום

לזּכר ואזּכה חּיי; ימי ּכל זאת אׁשּכח ולא קּצי. יבא ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹואחריתי,
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ּכחלֹום הבל, הם ּוׁשנֹותינּו ימינּו כל ּכי ויֹום, יֹום ּבכל היטב ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹזאת

אפׁשר ואי ּפֹורח. ּוכאבק נֹוׁשבת, ּוכרּוח ּכלה, ּכענן עֹובר, ּוכצל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיעּוף,

ּנחׁשב ּומה ּבּמלחמה". מׁשלחת "ואין אפן, ּבׁשּום הּמיתה מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹלהּמלט

נפׁשי. עלי ותׁשֹוח ּתזּכר "זכֹור ּפקּדה. ליֹום ּנעׂשה ּומה יי, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹֻעל

הּיֹום עד מּנעּורי "אלהי יי את הקצפּת אׁשר את ּתׁשּכח אל ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹזכֹור

עזרני עיניו. מּנגד נעלם ואין כבֹודֹו, כּסא לפני ׁשכחה אין ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּזה.

מעּתה עלי לרחם ׁשאזּכה ּבאפן ּתמיד, זאת ּכל את לזּכר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹוהֹוׁשיעני

זוּדין ואפּלּו רחיקא ארחא לדרּכי. צדה ּולהכין ׁשחת, מּני נפׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹלמּלט

לן. לית ִֵַָָקּלילא

È	¯ÊÚÂזרֹות מחׁשבֹות מיני ּכל את לׁשּכח ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי ¿»¿≈ƒְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

רעים הרהּורים מיני וכל חיצֹונּיֹות וחכמֹות חיצֹונּיֹות ְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָמחׁשבֹות

מיני וכל הרּבים. ּבעוֹונֹותי ּובדעּתי ּבלּבי ׁשּנדּבקּו ׁשּבּלב ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָועקמימּיּות

הרּבים ּברחמי אזּכה ּכּלם האמּתּיֹות, מעבֹודת המבלּבלים ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמחׁשבֹות

עֹולם. ועד מעּתה לגמרי ּולׁשכחם לגמרי, ולּבי מּדעּתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלהעבירם

בּדר ּובלכּתי ּבביתי ּבׁשבּתי עת ּבכל תמיד אֹות לזּכר אזּכה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּומעּתה

ולעבֹודת ּולתֹורת תמיד, אלי מחׁשבּתי ּולדּבק ּובקּומי. ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבׁשכבי

ּובאמּונה ּבאמת גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ואהבה ּביראה ְְְְְְֱֱֱֲֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבאמת

ּולמצֹותי ּולתֹורת אלי ּומחׁשבּתי לּבי ׁשּיתּדּבק ואזּכה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשלמה.

לזּכר ׁשאזּכה עד מאד. וחזק אּמיץ ּובהתקּׁשרּות ּגדֹול ּבדבקּות ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבאמת,

אׁשּכח ולא ועד. לעֹולם תמיד ועבֹודת תֹורת ּדברי ּכל את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיטב

ּבעלמא ּתמיד לזכרם אזּכה רק לעֹולם. ועבֹודה תֹורה מּדברי ּדבר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּום

דאתי. ּובעלמא ְְְֵֵָָָדין

טבת אברהםÔÎ·eו אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹ

ראׁשֹונים האמּתּיים הּצּדיקים כל ואלהי יעקב, ואלהי יצחק ְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹאלהי

הּיֹודע הרחמן אב אבינּו הּקדֹוׁש, יׂשראל עּמ כל ואלהי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹואחרֹונים,

ּדעה מאּת ּותחּנני הרּבים. ּברחמי עלי ׁשּתרחם לב, ּתעלּומֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

לדעת עת ּבכל ּותזּכני תמיד. ּבאמּת ותדריכני ותֹורני והׂשּכל. ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּבינה



תפילות ראשוןÊÏליקוטי חלק טבת ¯Ú‚ו

להתעּנֹות אם נדבה. תענּיֹות ּבעניני להתנהג אי הּיׁשר, הּדר ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבאמת

ּולהתנה לאמּתֹו, האמת לידע ּותזּכני לחּדל. ּכרצֹונאם האמת ּבדר ג ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

עצמי מׁשלי הנני ּכן על זה. ּבענין ואנה אנה הֹול לּבי ּכי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּטֹוב,

לבד. אלי ונׁשמתי ורּוחי ונפׁשי ּגּופי מֹוסר והריני לבד, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעלי

ּדעּתי אבלּבל ׁשּלא ותעזרני אעׂשה. וכרצֹונ ּׁשּתרצה מה עּמי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּתעׂשה

לי ותׁשּפיע מהרה. ׁשלמה לעצה תמיד אזּכה רק זה, ּבענין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרּבה

אי ּולהבין לידע ואזּכה ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ מאּת טֹובה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעצה

ּבאפן ׁשּבעֹולם. הּדברים ּבכל להתנהג ואי הּתענּיֹות. ּבענין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלהתנהג

ולעסק והּצּורה. הּנפׁש לגּבי והחמר הּגּוף ּולהכניע מרע לסּור ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹׁשאזּכה

עֹולם. ועד מעּתה הּטֹוב ּכרצֹונ ּבאמת תמיד ּובעבֹודת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבתֹורת

אלי ּכי אל זּו ּדר הֹודיעני בטחּתי. ב ּכי חסּד בּבקר ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ"הׁשמיעני

נפׁשי". ְִִַָָנׂשאתי

ÔÎ·eלּתן ׁשּתעזרני אבֹותי. ואלהי אלהי יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּובחסדי ּברחמי עלי ותחמל הרּבה. הגּונים לענּיים הרּבה ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹצדקה

לתמ יׂשראל, לארץ הרּבה צדקה לּתן ותעזרני והעצּומים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּגדֹולים

יׂשראל. ּבארץ הּדרים הגּונים לענּיים מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּבסּיּוע ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולסּיע

הּקדֹוׁש ּבאויר יׂשראל, דארץ ּבאוירא זה ידי על להּכלל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואזּכה

ּכל ּולבּטל להמּתיק זה ידי על ונזּכה חטא. ּבֹו ׁשאין וההבל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבהאויר

לדחֹות תמיד ונזּכה יׂשראל. ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו ּדינים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמיני

העֹולם. מן חיצֹונּיֹות חכמֹות מיני וכל והּסכלּות והחׁש הּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּולבּטל

הּקדֹוׁשה. והּתֹורה הּקדֹוׁשה הּנפׁש ּולנּׂשא ּולהעלֹות להגּביר ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָותעזרנּו

טֹובים חסדים עלינּו ותמׁשי הּקדֹוׁשה, החכמה אֹור עלינּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָותאיר

טֹובה ׁשפע מאּת עלינּו ותׁשּפיע ּדקדּׁשה, לזּכרֹון ונזּכה תמיד. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמאּת

הרּבים ּוברחמי טֹוב. וכל וׁשלֹום ורחמים וחסד חן חּיים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּוברכה,

מקראּתז לנּו ּותקּים ויעקב. יצחק אברהם אבֹותינּו ּברית את לנּו ּכר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

את ואף יצחק, ּבריתי את ואף יעקב ּבריתי את "וזכרּתי ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכתּוב:

אזּכר". והארץ אזּכר אברהם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹּבריתי
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e	¯ÊÚ˙Âּולקּׁשט לקּדׁש ונזּכה .לפני נפׁשנּו ּולהעלֹות לגּדל ׁשּנזּכה ¿««¿≈ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

נּוקּבין. מּיין ּבבחינת להּׁשכינה לעלֹות נפׁשנּו ׁשּתּוכל ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹנפׁשנּו.

."לגּב קאתינא ּברא ּבּמה "חזי נפׁשֹותינּו, עם לפני הּׁשכינה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָותתּפאר

ידי על ּוׁשכינּתיּה הּוא ּברי קדׁשא יחּוד נעׂשה ׁשּיהיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻונזּכה

ליי. אּׁשה ניחֹוח לריח לפני לטֹובה ׁשּיעלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנפׁשֹותינּו

e	kÊ˙eּכׁשאנּו ּובפרט תמיד. ּובטהרה ּבקדּׁשה אכילתנּו ׁשּתהיה ¿«≈ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻ

עד אכילתנּו, ּבׁשעת ּביֹותר להתקּדׁש ּתעזרנּו החי מן ּדבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָאֹוכלין

הּנפׁש להעלֹות אֹוכלים, ׁשאנּו ּבחי הּמלּבׁש הּנפׁש להעלֹות ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻׁשּנזּכה

לֹומר ונזּכה אכילתנּו. על מברכין ׁשאנּו הּברכה ידי על למדּבר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמחי

ּבאמת. הּגדֹול לׁשמ ועצּומה גדֹולה ּבכּונה הּברכֹות ְְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָּכל

e	¯ÓL˙Âיבא ולא אסּורֹות. מּמאכלֹות הרּבים ּברחמי ותּצילנּו ¿ƒ¿¿≈ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּוטרפֹות, ּבנבלֹות לעֹולם נּכׁשל ולא לנּו. האסּור ּדבר ׁשּום ּפינּו ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹלתֹו

הגּונים. ׁשאינם מּׁשֹוחטים ּברחמי אֹותנּו ותּציל ּובאנס. ּבׁשֹוגג ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאפּלּו

אֹותנּו ותבּדיל אֹותנּו ּדאֹורייתאותפריׁש ּוטרפֹות נבלֹות מיני מּכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ותהיה ּוכׁשרים. הגּונים ׁשֹוחטים ּתמיד ּברחמי לנּו ותזמין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּודרּבנן.

ידם על יׂשראל עּמ יּכׁשלּו ׁשּלא ואֹותנּו אֹותם ותׁשמר ּתמיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹעּמהם

תמיד ׁשּיכּונּו להּׁשֹוחטים ותעזר וׁשלֹום. חס ּוטרפֹות ּבנבלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹלעֹולם

ּבהחי, המלּבׁש הּנפׁש להעלֹות ׁשּיזּכּו ּבאפן הּׁשחיטה, ּבברּכת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהיטב

ּבחּיֹות המּגלּגלים העׁשּוקֹות הּנפׁשֹות ּכל ׁשּיעלּו עד למדּבר. ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻמחי

הּוא ּברי קּדׁשא יחּוד נעׂשה ויהיה הּׁשכינה. אל ּובהמֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻועֹופֹות

טֹובה ׁשפע עלינּו זה ידי על נמׁש ׁשּיהיה ונזּכה ידם. על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוׁשכינּתיּה

ׁשּום ּבלי ּבכבֹוד טֹובה לפרנסה ונזּכה וׁשלֹום. וחּיים ורחמים ְְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּוברכה

טֹובֹות, לחּיבים ּגֹומל ׁשּבּׁשמים אבינּו ּכלל. וטרּדא וטרחא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיגיעה

מּׁשֹוחטים עצמנּו לׁשמר כח ּבנּו ׁשאין יֹודע אּתה טֹובים, חסדים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּגֹומל

ּבעדנּו ׁשּיעמד מי ואין מאד. הרּבה עכׁשו הּמצּויים הגּונים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינם

הגּונים ׁשאינם הּׁשֹוחטים מּפגם אֹותנּו ויּציל נפׁשֹותינּו, ּבתּקּון ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָויׁשּתּדל

לּצלן. רחמנא ׁשּגֹורמים, מה ְְְֲִִִֶַַַָָָהּגֹורמים



תפילות ראשוןÊÏליקוטי חלק טבת Ú¯‰ז

B	Ba¯ּולמען ,עּז ׁשכינת ּולמען ,ׁשמ למען עלינּו רחם עֹולם ׁשל ƒְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ

ועזרנּו אמּתּיים, הּצּדיקים ּכל ּולמען ויעקב, יצחק אברהם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאבֹותינּו

הגּונים. ׁשאינם מּׁשֹוחטים רעים, מּׁשֹוחטים ּומּלטנּו והּצילנּו ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָוהֹוׁשיענּו

ּכי ּוטרפה, נבלה מכׁשֹול ׁשּום ּפינּו לתֹו יבֹוא ׁשּלא תמיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹוׁשמרנּו

יכֹול ואּתה הּכל. ּוביד מזּמה", מּמ יּבצר ולא ּתּוכל "כל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹֹֹאּתה

ּומּׁשֹוחטים ּוטרפֹות מּנבלֹות הּללּו ּבּדֹורֹות עכׁשו גם אֹותנּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹלׁשמר

וקּדׁשנּו למעננּו, ולא למענ עלינּו, וחמל חּוס הגּונים. ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשאינם

אתכם "ואבּדיל ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורֹות מאכלֹות מן והבּדילנּו ,ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבקדּׁשת

ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ונזּכה לי". להיֹות העּמים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמן

ּוכתיב: אֹותֹו" ּתׁשלכּון לּכלב תאכלּו, לא טרפה ּבּׂשדה ּובׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלי

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים אני". קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָֻ"והתקּדׁשּתם

ּבריתֹו". לעֹולם יזּכֹור ליראיו, נתן ְְְִִִֵֶֶַָָָ"טרף

טבת לבנינּו¯ÊÚÂ	eז והגּונים טֹובים מלּמדים לנּו ותזמין הרּבים ּברחמי ¿»¿≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבּתכלית ּבנינּו עם הרּבה ללמד ּבאמּונה, ּבמלאכּתם עֹוסקים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיּו

וצּדיקים ּכׁשרים אנׁשים תינֹוקֹות המלּמדי ּכל ויהיּו ּבאמת. ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹועיל

ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות ׁשל הּקדֹוׁש ההבל את וׁשלֹום חס יקלקלּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

לפני ויּׁשמע וירצה ויראה ויעלה חטא. ּבֹו ׁשאין ּפה הבל ׁשהּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָרּבן,

ּברית את ּתזּכר זה ידי ועל רּבן. ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות ׁשל הּקדֹוׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹההבל

ּכל יׂשראל ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו ּותבּטל ותמּתיק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָאבֹותינּו,

אֹו ּבכלל יׂשראל עּמ על ׁשּנגזרּו טֹובֹות ׁשאינם הּגזרֹות וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּדינים

ּתמּתיק ּכּלם ּדין. ּגזר לאחר ׁשהּוא ּבין ּדין ּגזר קדם ׁשהּוא ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבפרט,

רּבן. ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות ׁשל חטא ּבֹו ׁשאין ּפה הבל ּבזכּות ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּותבּטל

לׁשּוב ּותזּכנּו העליֹונה, בקדּׁשת ּותקּדׁשנּו הרּבים ברחמי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּותזּכנּו

ּכל את לתּקן ונזּכה ונפׁש. לב ּבכל באמת לפני ׁשלמה ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבתׁשּובה

לגמרי הּגּוף ׁשּיתּבטל עד הּגּוף, על הּנפׁש להגּביר ונזּכה ׁשחתנּו. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַאׁשר

נכללים ׁשּנהיה עד יׂשראל. לארץ הרּבה צדקה לּתן ונזּכה הּנפׁש. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלגּבי

כּלנּו ׁשּנזּכה עד חטא. ּבֹו ׁשאין הּקדֹוׁש ּבההבל יׂשראל, דארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבאוירא
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אוירא ּכמֹו חטא ּבֹו ׁשאין הבל ּפינּו הבל ׁשּיהיה יׂשראל ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָעּמ

ותעזר רּבן. ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם הבל ּוכמֹו יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹדארץ

ּג ּפיהם הבל ׁשּיהיה עד ּבאמת עצמן ויטהרּו ׁשּיקּדׁשּו םלהּׁשֹוחטים ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

המּגלּגלֹות הּנפׁשֹות להעלֹות ׁשּיּוכלּו ּבאפן חטא, ּבֹו ׁשאין הבל ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּכן

ּברּכת ׁשל ּפיהם הבל ידי על ׁשּבקדּׁשה לׁשרׁשם להעלֹותם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבהחי.

המּגלּגלֹות נפׁשֹות על ׁשּיׁש הרחמנּות עצם יֹודע אּתה ּכי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻהּׁשחיטה.

ועזרנּו ,למענ ועׂשה ועלינּו, עליהם ּברחמי נא חּוסה חּיים. ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבבעלי

העליֹון לׁשרׁשן המּגלּגלֹות הּנפׁשֹות ּכל להעלֹות ׁשּנזּכה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻוהֹוׁשיענּו

ְִֶָֻׁשּבקדּׁשה.

ÔÓÁ¯עלינּו רחם אביֹונים, אנקת ׁשֹומע ּדּלים, חֹומל רחמים, מלא «¬»ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

לפני נגלה ּכאׁשר ּבּפח, האחּוזֹות ּכּצּפרים העׁשּוקֹות נפׁשֹותינּו ְְְְֲֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָועל

ּגדל את ידעּת אּתה ּכי ׁשחת. מּני נפׁשי למּלט ועזרני ּתעלּומֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹיֹודע

רּבּוי את ידעּת אּתה וגם העליֹון. ּבׁשרׁשּה נפׁשי ּתפארת והדר ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָיקר

מאד. מאד העלּובה נפׁשי וטּנפּתי ׁשּלכלכּתי והּלכלּוכים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹהּטּנפת

מאד, היגעה מאד, האמללה נפׁשי ׁשעל הרחמנּות עצם נגלה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּולפני

אמרּו ּפיהם עלינּו ּפצּו הּכפירים. ׁשּני ּבין מאד והמטרפת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּנדּכאת

ּכי להֹוׁשיענּו, ׁשּיּוכל מי ואין רב, זמן זה אלי צֹועקים ואנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבּלענּו.

את להּציל יכֹול אּתה אבל נפׁשינּו. על אכזרּיים היינּו ּבעצמנּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָאנחנּו

לבבנּו את ותּטה לטֹובה, לבבנּו את ׁשּתהפ ,חמלת ּבּתקף ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנפׁשינּו

ּבאפן ועצה. ּוגבּורה וכח ּדקדּׁשה ודעת ׂשכל לנּו ותּתן ּבאמת; ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאלי

ותאֹותיו הּגּוף ׁשּיתּבטל עד ּתמיד הּגּוף על הּנפׁש להגּביר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנזּכה

ּבאמת העליֹונה בקדּׁשת תמיד נפׁשי ּולנּׂשא להעלֹות ואזּכה ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻלגמרי.

ׁשלמה. ְֱֵֶָָּובאמּונה

e	È·‡.ּבנּו ׁשהׁשּפעּת הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּכבֹוד על חמל הרחמן אב »ƒְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּבנּו. הּנעלמת הּיקרה הּתֹורה קדּׁשת יפי עצם את יֹודע אּתה עזרנּוּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּבאפן ּבאמת, עצמנּו ּולקּדׁש לטהר מעּתה ׁשּנזּכה הרּבים ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּברחמי

והּצילנּו גדֹולה. ּבקדּׁשה ּבנּו הּנעלמת הּתֹורה ּולגּלֹות להֹוציא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנזּכה
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וזּכנּו ועד. לעֹולם נּכׁשל ולא נּכלם ולא נבֹוׁש ולא ּובזיֹונֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹמחרּפֹות

לׁשמ גדֹולה, ּבקדּׁשה הּכבֹוד את לקּבל ונזּכה ּדקדּׁשה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻלכבֹוד

רק ּכלל, ּבׁשבילנּו הּכבֹוד עם נׁשּתּמׁש ולא לבד. הּגדֹול ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹולכבֹוד

ּומחׁשבה ּפנּיה ׁשּום ּבלי ּובתמימּות, ּבאמת לבד ולעבֹודת ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָלׁשמ

ידי על ותעזרנּו לׁשרׁשֹו. הּכבֹוד ּולהעלֹות להחזיר ונזּכה ּכלל. ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָחיצֹונה

ּולגּלֹות להֹוציא זה ידי על ׁשּנזּכה ּברחמי ׁשּתחּננּו ּדקדּׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּכבֹוד

ותהיה גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבנפׁשנּו הּנעלמים הרּבה תֹורה ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻחּדּוׁשי

ּבעת ּפינּו עם ותהיה .ּכרצֹונ ׁשּלא ּדבר נאמר ולא תמיד, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹעּמנּו

מעּבדנּו. ּבעת ידינּו ועם ְְְִִֵֵֵֵַַָָהּטיפנּו

B	Ba¯והּצמאה הרעבה והּדּלה, הענּיה נפׁשי על חּוסה עֹולם ׁשל ƒְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּגּופי על נפׁשי ׁשּתתּגּבר ּברחמים. מׁשאלֹותי ּומּלא מאד, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹוהעיפה

ּבקדּׁשה למעלה, למעלה נפׁשי ותתנּׂשא ותתעּלה עֹולם. ועד ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻמעּתה

ּדקדּׁשה, ודעת ּובינה ּבחכמה ׁשלמה, ּובאמּונה באמת גדֹולה ְְְְְְֱֱֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻּובטהרה

ּובלב ּבאמת ,לפני ׁשלמה ּובתׁשּובה ּובאהבה ּביראה ועבֹודה ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתֹורה

ּכי עליכי. ּגמל יי ּכי למנּוחיכי נפׁשי "ׁשּובי הּטֹוב: ּכרצֹונ ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָׁשלם

לפני אתהּל מּדחי רגלי את ּדמעה מן עיני את מּמות נפׁשי ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחּלצּת

חסיד תּתן לא לׁשאל, נפׁשי תעזב לא ּכי החּיים. ּבארצֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָֹֹֹֹיי

צד במעּגלי ינחני יׁשֹובב, נפׁשי ׁשחת. למעןלראֹות ׁשמֹו. למען ק ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ

ּתצמית ּובחסּד נפׁשי. מּצרה ּתֹוציא ּבצדקת ּתחּיני, יי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָׁשמ

ּביי ּתגיל ונפׁשי .עבּד אני ּכי נפׁשי צֹוררי ּכל והאבדּת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאֹויבי,

יכּתירּו ּבי ׁשמ את להֹודֹות נפׁשי מּמסּגר הֹוציאה ּביׁשּועתֹו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּתׂשיׂש

עלי". תגמל ּכי ְִִִִַָָֹצּדיקים

ÁÏטבת ח

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Á"Ï ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
‰˜·c"אל יי בעדֹותי ּדבקּתי .ימינ ּתמכה ּבי אחרי נפׁשי »¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּגדֹולים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי עזרני הרחמן אב אבי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּתביׁשני".
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ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת עת ּבכל ּתמיד אלי עצמי לדּבק ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאזּכה

עצמי לפׁשּפׁש ואזּכה גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה ּומיּׁשבת. נכֹונה ְְְְְְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻּובדעה

מצות לקּים ׁשאזּכה עד ּבאמת, יתּבר ּבהּׁשם דבּוק אני אם עת ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבכל

הּטֹוב. ּכרצֹונ הּׁשלמּות ּבתכלית ּבאמת, תדּבק" ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָ"ּובֹו

È	kÊÂּפרטיה ּבכל ּכראּוי ּתפּלין מצות לקּים הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבכל להניח ואזּכה ּבּה. הּתלּויים מצֹות ותרי"ג וכּונֹותיה ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָודקּדּוקיה

נכּתבין ויהיּו אמּתי. וצּדיק הגּון מּסֹופר ּוקדֹוׁשים ּכׁשרים ּתפּלין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַָָיֹום

ּכתיבת ּבׁשעת לכּון ּכראּוי, ונֹוראה עצּומה ּובכּונה גדֹולה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻּבקדּׁשה

ּותפירתן והרצּועֹות, הּבּתים ותּקּון הּפרׁשּיֹות ּוכתיבת ותּקּונן ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָהּתפּלין

טֹוב הּיֹותר צד על נעׂשה יהיה הּכל הּתפּלין, ּתּקּוני וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבגידין

ּתמיד ּכׁשרים ׁשּלי הּתפּלין ויהיּו הּקדֹוׁשה, הּתֹורה דיני ּכפי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונאֹות

ּוקדֹוׁשים והּיפי, הּנֹוי ּבתכלית ּביֹותר ונאים דיניהם ּפרטי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבכל

ּדרּבנּוֿתם. ּותפּלין ּדרׁש"י ּתפּלין להניח ואזּכה הּקדּׁשה. ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבתכלית

הּזרֹוע ועל הראׁש על הראּוי ּבמקֹומם להניחם ואזּכה ויֹום. יֹום ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבכל

ּובכּונה מאד, מאד ועצּומה גדֹולה וחדוה רּבה גדֹולהּבׂשמחה ְְְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשאזּכה עד גדֹולה. ּבׂשמחה ּגדֹול ּובהתעֹוררּות ונֹוראה, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָעצּומה

ּתפּלין הנחת ידי על ועצּומה, גדֹולה קדּׁשה עלי נמׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּיהיה

הּתפּלין קדּׁשת עלי נמׁש ויהיה מאד. מאד והּנֹוראים ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹֻהּקדֹוׁשים

אלי ּגדֹול לדבקּות ׁשאזּכה עד העליֹונה, ּבקדּׁשת העליֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּׁשרׁשם

לעֹולם, הּתפּלין מן ּדעּתי אּסיח ולא ּתפּלין. מצות ידי על ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹּבאמת

ּבכתרי ּבתפּלין מכּתר ׁשאני ּבעת ּבטלה ׂשיחה ׁשּום אדּבר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻולא

עטרת ּבנזר להתעּטר ואזּכה עּלאה, זיינא ּבחגירת עּלאה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדמלּכא

טֹוב ּבלב ועצּומה גדֹולה ּוביראה ּבאימה הּקדֹוׁשים הּתפּלין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתפארת

ּתפּלין מצות לקּים ׁשאזּכה ּבאפן גדֹולה, וחדוה רּבה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּובׂשמחה

ּתמיד יתּבר ּב להתדּבק ׁשאזּכה עד הּטֹוב, ּכרצֹונ הראּוי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשלמּות

הּנֹוראים. הּתפּלין קדּׁשת ידי ְְְִִִֵַַַַָֻעל

e	È·‡בקדּׁשת וחּננּו ועזרנּו עלינּו, חמל ּדּלים חֹומל ׁשּבּׁשמים »ƒְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
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מצוה עבּד מׁשה ידי על לנּו ונתּת אֹותנּו ׁשּזּכית ּוכׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּתפּלין.

ּגדֹול ּובׁשלמּות ּבאמת לקּים ּברחמי ּותזּכנּו ּתחּננּו ּכן הּזאת, ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּגדֹולה

עֹונֹותינּו יגרמּו ואל תמיד, ּב להתדּבק ונזּכה ּתפּלין. ׁשל זאת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמצוה

ּוברחמי סליחֹות, אלֹוּה אּתה ּכי .לבינ ּבינינּו וׁשלֹום חס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָלהפסיק

להתּבּיׁש ונזּכה ּבאמת. אלי ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ּתזּכנּו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהרּבים

ּובחסּד .ּתתּבר נגּד וחּטאתנּו ּפׁשעינּו עצם על ּבאמת ּתמיד ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּמ

וׁשעוינּו ׁשחטאנּו ּופׁשעינּו וחטאנּו עֹונֹותינּו ּכל על לנּו ּתמחל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול

ּותתּקן הּזה. הּיֹום עד האדמה על היֹותינּו מּיֹום לפני ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוׁשּפׁשענּו

עלינּוּברחמי להמׁשי ׁשּנזּכה עד הּגדֹול. ּבׁשמ ׁשּפגמנּו הּפגמים ּכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבדבקּות ּתמיד ּב להתדּבק ׁשּנזּכה עד ּבאמת, הּתפּלין קדּׁשת ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻתמיד

אלי גדֹולה ואהבה וחמּדה וחפצה וחׁשקה ּבתׁשּוקה ועצּום, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָנפלא

לדבר נפׁשי לתׁשּועת "ּכלתה ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָּבאמת

אחת לעֹולם. אלהים וחלקי לבבי צּור ּולבבי ׁשארי ּכלה ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹיחלּתי.

לחזֹות חּיי ימי ּכל יי ּבבית ׁשבּתי אבּקׁש אֹותּה יי מאת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָׁשאלּתי

ּבהיכלֹו". ּולבּקר יי ְְְְֵֵַַָָֹּבנעם

ÔÎ·eׁשּתעזרני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ולא לעֹולם. ּפי ּדּבּור את אפּגם ולא רעים מּדּבּורים ותּצילני ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹותׁשמרני

אחר אחקר ולא ׁשּבעֹולם. יׂשראל ׁשּום על רע ּדּבּור ׁשּום מּפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיצא

אחר ּתמיד לחקר ׁשאזּכה לבבי את ותּטה ּתעזרני רק אדם, ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחֹובֹות

ּבהּגרּוע אפּלּו מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל למצא ׁשאפׁשר וטֹוב זכּות ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכל

זכּות איזה למצא לחּתר זה, אחר ולטרח להתיּגע ואזּכה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹׁשּבּגרּועים.

בידי ׁשּיעלה ותעזרני תמיד עּמי ותהיה ׁשּבּפחּותים. בהּפחּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאפּלּו

אדם ּכל את לדּון ואזּכה וטֹוב. זכּות צד ּתמיד בהם למצא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאזּכה

מאד, והחמּור הּגדֹול מעֹון הרּבים ברחמי ותּצילני ּתמיד. זכּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלכף

ׁשלׁש ּכנגד הּׁשקּול ּביֹותר, החמּור ּורכילּות לׁשֹוןֿהרע עֹון ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא

ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה עבֹודה ׁשהם ׁשּבּתֹורה, הּגדֹולים ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהעברֹות

ּכּלם. ּכנגד ׁשקּול לׁשֹוןֿהרע ועֹון ְְֲִֶֶַָָָָָֻּדמים.
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‡¯Ó.ּדּבּורי ּבעת תמיד ּפי עם והיה ,למענ עלי רחם ּכּלא, ּדעלמא »»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ואבק הרע לׁשֹון ּדּבּור ׁשּום מּפי יצא ׁשּלא פי, ּפתחי ׁשאׁשמר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוזּכני

ׁשּבעֹולם, יׂשראל ׁשּום על הרע ותּצילנילׁשֹון הגּון. ׁשאינֹו ּדּבּור ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבטלים ּומּדברים ּומרכילּות הרע מּלׁשֹון רעים, ּדּבּורים מיני ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵָָָָָָמּכל

לגּלֹות, צריכים ׁשאין סֹוד ּומּלגּלֹות ּומּׁשקרים, ּומחניפּות ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָּומּליצנּות

ּובזמן ּבמקֹום ׁשמים ויראת תֹורה ּדברי ולֹומר ּומּלגּלֹות ּפה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּומּנּבּול

ּומּכל טֹובים, ׁשאינם דּבּורים מיני ּומּכל ּולגּלֹותם. לאמרם ראּוי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשאין

הּקדֹוׁש ׁשל ּפיו רּוח ׁשהּוא הּקדֹוׁש הּדּבּור את הּפֹוגמין ּפה הבל ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמיני

הּוא. ָּברּו

e	È·‡לפני ּנסּפר ּומה מרֹום יֹוׁשב לפני ּנאמר מה ׁשּבּׁשמים, »ƒְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

יֹודעים אנּו אין ּפגּומים, בדּבּורים רגילּותנּו מרב ּכי ׁשחקים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹׁשֹוכן

יי לפני ּבאתי ּכן על מעּתה. מהם עצמנּו להרחיק אי ּדר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּום

יׁשרה, דר ותֹורני ותדריכני ברחמי ׁשּתעזרני אבֹותי, ואלהי ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹאלהי

ׁשאינֹו ּדּבּור ּבׁשּום אּכׁשל ׁשּלא ּברחמי עצמי לׁשמר ׁשאזּכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּבאפן

ּתמיד. לּכל טֹוב להיֹות ּותזּכני .ּכרצֹונ ׁשּלא ּדבר אֹומר ולא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹטֹוב.

אזּכה אדרּבא רק וׁשלֹום, חס אדם ּבני חֹובֹות אחר לעֹולם אחקר ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא

ּבכל וטֹוב זכּות תמיד למצא ּוגבּורה ועז ּכח ּבכל ּתמיד ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹֹֹלהׁשּתּדל

ׁשּבּפחּותים, ּבהּפחּות אפּלּו הּקדֹוׁש, עּמ יׂשראל מּבני ואחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

אזּכה ּכּלם אֹותי. והרֹודפים ּבהחֹולקים אפּלּו ׁשּבּקּלים, ּבהּקל ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻואפּלּו

אי ,מאּת ודעת ׂשכל לי ותּתן ּתמיד. זכּות לכף לדּונם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּברחמי

ּתמיד. טֹובֹות ּונקּדֹות זכּות בהם ולמצא ְְְְְִִֵֶַָָֹֻלחּפׂש

טבת הרעים,ּברחמיÏÈv˙Â	Èט אדם ּבני מּכל ּבׂשר", ּכל ּד"קץ מּסטרא ¿«ƒ≈ƒְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

ּבני חֹובֹות אחר ּתמיד ּומחּפׂשים החֹוקרים ׁשּבּדֹור, פנים עּזי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהם

ׁשל רּבֹונֹו ואחד. אחד ּבכל ּופגם חב למצא ּתמיד ּומבקׁשים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאדם.

יעלה ואל ּדבריהם ּתׁשמע ואל ּומהמֹונם, מהם ּברחמי הּצילנּו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעֹולם

יּכנסּו ואל הרעים, דבריהם ּבפני הּפרּגֹוד ותסּתם ּכלל. לפני ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקטרּוגם

עֹומדים והם הרע, לבבם את ידעּת אּתה ּכי ּכלל. ּבאזנ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָדבריהם
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מעבֹודת וׁשלֹום חס לרחקנּו ורֹוצים עלינּו, ּומקטרגים עת ּבכל ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָעלינּו

והּבלּבּולים והּנסיֹונֹות הּקטרּוגים כל עלינּו ּובאּו נמׁשכּו ּומהם ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאמת.

ּבאמת. מעבֹודת נתרחקנּו ידם על ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָאׁשר

B	Ba¯וכל הּנה. עד עלינּו ּׁשעבר מה ּכל את ידעּת אּתה עֹולם ׁשל ƒְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

עלינּו קמּו רּבים ּכי ׁשעה. ּובכל יֹום ּבכל עת בכל עלינּו ּׁשעֹובר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמה

הּיֹום ּכל כּמים סּבּוני עלי. קמים רּבים צרי רּבּו מה "יי ְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָֹמאד.

"בי ּכי אבֹותי, ואלהי אלהי יי ידעּתי והאמת יחד". עלי ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּקיפּו

ׁשמרּתי ׁשּלא ידי על אּלה, ּכל ּבנפׁשי סּבֹותי ואנכי העֹון", אדֹוני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאני

הּפגמים ידי על אׁשר הּמעֹור. ּובברית הּלׁשֹון ּבברית ּופגמּתי עצמי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאת

ּולקטרג ּולהלׁשין לדּבר ּכח להם ׁשּיׁש ּדּבּורים להם נמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהאּלה,

חסד, חפץ ׁשאּתה אלהינּו יי הבטחּתנּו ּכבר אבל וׁשלֹום. חס ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעלינּו

אּתה ואין רׁשעים, ׁשל ּבתׁשּובתן אּתה ורֹוצה להטיב, מרּבה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואּתה

ּכל את והּמאּוס הּׂשנאה ּבתכלית ּוממאס ׂשֹונא ואּתה ּבמיתתם, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָחפץ

יׂשראל ּבני על וׁשלֹום חס ּולקטרג ּולהלׁשין ּדין לעֹורר ׁשרֹוצה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמי

ּופׁשעיהם חטאיהם ידי עלֿ מּלפני נזּופים ׁשהם ּבׁשעה ּובפרט ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעּמ

רצֹונ אין עלּֿפיֿכן אףֿ באמת, לפני ׁשחטאּו אףֿעלּֿפי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָועֹונֹותיהם,

מי את ּומחּבב ּומקרב ּבֹוחר ואּתה וׁשלֹום. חס יׂשראל על ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיקטרגּו

ללּמד ועֹוסק יׂשראל על אז ּומֹוסרׁשּמרחם ההיא, ּבעת עליהם זכּות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עליו רּבנּו מׁשה ּכמֹו ּבׁשבילם, אֹות ּולהפציר עבּורם, להעּתיר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹנפׁשֹו

ּבעת אפּלּו ּתמיד, עליהם והתּפלל יׂשראל על נפׁשֹו ׁשּמסר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשלֹום,

אֹותֹו וחּבבּת תמיד, ּתפּלתֹו ׁשמעּת ּברחמי ואּתה ּׁשעׂשּו. מה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשעׂשּו

זה. ּבׁשביל חּבה מיני ְְִִִִֵֶָָּבכל

‰p‰Âואין אין". ּבאדם ויׁשר הארץ מן חסיד "אבד ּבעוֹונֹותינּו עּתה ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ

עלינּו, קמים רּבים עֹוד אם ּכי זה, ּבכל לנּו די ולא ּבעדנּו. ׁשּיעמד ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמי

ׁשּבּׁשמים. אבינּו על להּׁשען לנּו מי על ידעּת. אּתה ּכאׁשר מאד, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרּבים

מּׁשמים הּבט ּובזיֹוננּו. ׁשפלּותנּו ּוראה ּדּלּותנּו, על חמל ּדל על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָֹהחֹומל

ּכסתני. ּפני ּובׁשת נגּדי ּכלּמתי הּיֹום "ּכל וקלס. לעג היינּו ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוראה
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רּבּו ּכי ּבעניינּו. הּביטה ּומתנּקם". אֹויב מּפני ּומגּדף מחרף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָמּקֹול

חרֹונ ּתׁשּפ ואל ׁשבינּו, ּבארץ עלינּו חּוסה לבבנּו. וצרֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמכאֹובינּו

עני "מּציל נׁשעננּו. עלי ּכי עזרנּו .ּברית ּבני אנחנּו עּמ ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעלינּו

ּומרֹודפי אֹויבי, מּיד נא הּצילני מּגֹוזלֹו", ואביֹון ועני מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמחזק

הּצילנּו ּומּציל ּפֹודה חזק. ּגֹואל נא הּצילני ׁשּבּׁשמים. אבי ִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּצילני

ּבגׁשמּיּות ּומקטרגים ּומלׁשינים ׂשֹונאים מיני מּכל ּופדנּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָּומּלטנּו,

הּצּדיקים ּכל ּולמען אבֹותינּו ּולמען למענ עלינּו חּוסה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּוברּוחניּות.

הּצל רחם, רחם ּתעלּומֹות, יֹודע ּתמיד. ּבהם חֹוסים אנּו אׁשר ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאמּתּיים,

אביֹון". חזק ּומּיד מּפיהם, "מחרב והּצילנּו הֹוׁשיענּו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּצל,

ÚÈtL˙Âותעזרנּו אמת. הּצּדיקי ּבזכּות מאּת ּוגבּורה כח עלינּו ¿«¿ƒ«ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

החֹולקים הּמתנּגדים ּכל ארץ עדי ּולהׁשּפיל להכניע ׁשּנזּכה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָותֹוׁשיענּו

על והּמלׁשינים המקטרגים ּכל ּולבּטל ּולׁשּבר לעקר ונזּכה האמת. ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹעל

;ׁשמ את ליראה החפצים ּבאמת, אלי להתקרב הּבאים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרחֹוקים

ּפי על אף מעׂשינּו, לפי אלי להתקרב ּכדאים אנּו ׁשאין ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאף

מה עּמנּו אּתה עׂשה מאד, רּבים רחמי יי" רּבים רחמי" ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹכן,

ׂשם מי אבל ּתעׂשה, מה ל יאמר ּומי עּמנּו. עׂשה וכרצֹונ ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתרצה

חלילה. עלינּו ּולקטרג וׁשלֹום, חס אֹותנּו לדּון וׁשֹופט, לדּין ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָאֹותם

הּכית אׁשר אּתה "ּכי חלילה. הּנרּדפים על לרמס מּידם זאת ּבּקׁש ְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמי

רחמיו רּבים ּכי יי ביד נא אּפלה יסּפרּו. חללי מכאֹוב ואל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרדפּו,

אּפלה". אל אדם ְֶַַָָָֹּוביד

B	Ba¯,ּומּתחּתיו ּתחּתּיֹות הּׁשאֹול מעמקי צעקה ׁשֹומע עֹולם, ׁשל ƒְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מאד. העמּוקה מאד הּכבדה מאד, הּמרה ואנחתי ונאקתי צעקתי ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹׁשמע

עצמי את רֹודף בעצמי ּׁשאני מה ּורדיפתי, לצערי הקיצּו ׁשמים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאי

ּפנים עלי הּמלחמה וּתהי מאד, מאד אֹותי רֹודפים אחרים וגם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹביֹותר,

אהּה יי, אהּה "עבדי על והּנחם מתי עד יי "ׁשּובה ְְְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָואחֹור.

ההסּתרה עמקי מעמקי עמקים, עמקי מעמקי ּכּפי אלי ׁשּטחּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיי,

ׁשּבּׁשמים, אבי מאד לי צר הסּתרֹות, ּורבבֹות מאלפים הסּתרה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּבתֹו
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לפרׁש ּבעֹולם לׁשֹון ׁשּום לי ואין מאד, לי ּומר צר מאד, לי ּומר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹצר

לׁשועתי". לרוחתי אזנ ּתעלם אל ׁשמעּת, "קֹולי וצערי. ׂשיחתי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּבֹו

ּבׂשר", ּכל "ּדקץ סטרא אחרא, הּסטרא לאכּפיא ׁשאזּכה ועזרני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָחּנני

להֹוציא מּפיהם, ּבלעם להֹוציא ואזּכה הּקדּׁשה. ׁשל הּדּבּור ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻּתחת

הּד וכל רעים הּדּבּורים ּכל אחרא מהםמהּסטרא ׁשּינקּו ּפגּומים ּבּורים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

וכּלם ּוברצֹון, ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג ּבֹו ׁשּפגמּתי הּדּבּור פגם ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻעל

מן הּדּבּורים ּכל להֹוציא ׁשאזּכה עד הרּבים, ּברחמי לתּקן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאזּכה

הרׁשעה אׁשר עד ׁשּבּקדּׁשה. לׁשרׁשם ּכּלם ולהׁשיבם אחרא, ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻהּסטרא

ׁשקר". ּדֹוברי כל ּפי "יּסכר ּכי ּפיה. ּתקּפץ ועֹולתה ּתכלה ּכעׁשן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻּכּלּה

ּכל ׁשל ּולׁשֹונם ּפיהם את ותעקר ּותעּקם חצץ. ּפיהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּותמּלא

הּכׁשרים יׂשראל עּמ על רעֹות ודֹוברים ּומלׁשינים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָהמקטרגים

הרעה, מּדרּכם ׁשּיׁשּובּו ּבלּבם ותּתן ּבאמת. ׁשמ את ליראה ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהחפצים

מקרא ויקּים ּבעֹולם. האמת ויתּגּלה האמת, אל ּבאמת לּבם ְְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻויּטּו

יי אל ויׁשּוב מחׁשבֹותיו, און ואיׁש ּדרּכֹו רׁשע "יעזב ְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּכתּוב:

לסלח". ירּבה ּכי אלהינּו ואל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַֹֹוירחמהּו,

טבת ּבתֹורתÔÎ·eי לעסק ותעזרנּו הרחמן, אב אבינּו ּברחמי ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

לּמּוד ּבלי מּלילֹותי לילה ׁשּום אֹובד ולא ולילה. יֹומם תמיד ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁשה

ללמד מעיני ׁשנה לנּדד ותעזרני חּיי. ימי ּכל ועבֹודה, ּבתֹורה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹועסק

ּבכל הרּבה ּובּקׁשֹות ּותחּנֹות ּבתפּלֹות ולעסק הּקדֹוׁשה, תֹורת ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהרּבה

כח יהיה ׁשּלא תמיד, בעזרי ותהיה ויֹום. יֹום ּובכל ולילה ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלילה

העבֹודה. ּומן הּתֹורה מן וׁשלֹום חס לבּטלנּו ּבעֹולם ּבּטּול ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָלׁשּום

ּבענּיּות ּכׁשּיֹוׁשבים אפּלּו וׁשלֹום, חס לאדם ּכׁשּצר ּבעת ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָואפּלּו

תמיד, ועבֹודה ּבתֹורה לעסק ּברחמי ּכן גם נזּכה חלילה, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּובדחקּות

עלינּו ּתרחם ּברחמי ואּתה לעֹולם. תֹורה מּדברי ּבטלים נהיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹולא

חסד ׁשל חּוט עלינּו ותמׁשי ועמלנּו, ודחקנּו ּבענינּו ּברחמיותראה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּדאברהם. מּבקר החסד אֹור עלינּו וימׁש הּגדֹולים ּובחסדי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהרּבים

"יֹומם והחנינה. והחמלה והרחמים החסד אֹור עלינּו יזרח ּבקר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּוכאֹור



תפילות ראשוןÁÏליקוטי טבתחלק י „Ù¯

אֹור ידי ועל חּיי". לאל ּתפּלה עּמי ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, יי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹיצּוה

זה ידי על הרּבים, ּברחמי עלינּו ׁשּתמׁשי ּדאברהם ּבקר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהחסד

סערה, הרּוח ׁשהּוא ּבׂשר, ּכל ּדקץ סטרא ּולאכּפיא להכניע ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָּתזּכנּו

דברֹו". עֹוׂשה סערה "רּוח ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּדקדּׁשה. הּדּבּור ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֻֻּתחת

ׁשּבעֹולם, רעים הּדּבּורים ּכל ּגבּולנּו ּומעל מעלינּו העֹולם מן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָויתּבּטלּו

ׁשּיצא ונזּכה הּדּבּור. ּפגם ּולתּקן ּבׁשלמּות, ּדקדּׁשה לדּבּור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻונזּכה

ּותזּכנּו .יתּבר להּׁשם והּלל ורּנן וׁשבח ּבׁשיר מּפינּו ּבקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻהּדּבּור

יהיּו ּדּבּורנּו ּכל רק ּכלל. ּפגּום ּדּבּור ׁשּום מּפינּו יצא ׁשּלא ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמעּתה

וׁשירֹות ּובּקׁשֹות ּותחּנֹות ּותפּלה ּבתֹורה קדֹוׁשים ּדּבּורים ְְְְְִִִִִִַַָָָרק

ועבֹודת ׁשמים ּוביראת והּקדֹוׁש, הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָותׁשּבחֹות

גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ׁשלם, ּובלב ּבאמת ּתמיד, יתּבר ְְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּׁשם

יי ּתהּלת .ּתפארּת הּיֹום ּכל תהּלת פי "יּמלא הּטֹוב. ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכרצֹונ

יי את אברכה ועד. לעֹולם קדׁשֹו ׁשם ּבׂשר ּכל ויבר ּפי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָידּבר

.ּתׁשּועת הּיֹום ּכל ,צדקת יסּפר ּפי ּבפי. ּתהּלתֹו ּתמיד עת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכל

אביֹון לימין יעמד ּכי אהּללּנּו, רּבים ּובתֹו ּבפי, מאד יי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹאֹודה

נפׁשֹו" מּׁשֹופטי .להֹוׁשיע ְְְִִֵַַ

ÔÎ·e,העצּומֹות וטֹובֹותי הּגדֹולים וחסדי הרּבים ּברחמי ּתעזרני ¿≈ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

תמיד. עלינּו הּגדֹולה ואהבת החזקה, וחמלת האמּתּיֹות, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחנינֹותי

חמּׁשה ׁשהּוא לׁשרׁשֹו הּדּבּור את להעלֹות ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּותזּכני

ּותזּכני הּפה. מֹוצאֹות חמּׁשה ּכנגד ׁשהם ׂשמאל, ׁשּבזרֹוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאצּבעֹות

ו ׁשלם. ּובלב ּבאמת יֹום ּבכל ּתמיד לפני ׂשיחתי לפרׁש אתּברחמי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּלב ּובהתעֹוררּות ּובתמימּות ּבאמת לפני אׂשיחה לבבי עם אׁשר ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

אלי לּבי לעֹורר ּדקדּׁשה, ּגדֹול ּבחמימּות לדּבר ואזּכה מאד. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻמאד

ּבאמת. לעבֹודת ּולהתעֹורר הּגבּורֹות, ּבׁשלהבת קֹוני לבין ּביני ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּולדּבר

ּפחיתּותי ולראֹות ׁשּבּלב אמת ּדברי ׁשּבּלב ּבחמימּות לדּבר ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַואזּכה

ׁשחטאתי ּופׁשעי, וחטאי עוֹונֹותי ּכאב והּמר. העצּום ּוכאבי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוׁשפלּותי

הּזה. הּיֹום עד מּנעּורי לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָוׁשעויתי



תפילות ראשוןÁÏליקוטי חלק טבת ¯Ù‰יא

È	¯ÊÚ˙Âועצּומה גדֹולה ּבּוׁשה עלי נמׁש ׁשּיהיה הרּבים ּברחמי ¿««¿≈ƒְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּפׁשעי ועצם רּבּוי על מאד מאד מּפני להתּביׁש ואזּכה ,ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹמאּת

על וׁשּליט רב עלמין ּדכל וׁשרׁשא עּקרא וׁשּליט רב ּכנגד ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָועוֹונֹותי,

ּכל וסֹובב עלמין ּכל ממּלא מּניּה. לעּלא ולית ּכּלא מן ּולעּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹֹּכּלא

מעלה ּברּואי ּכל אׁשר מּניּה, ּפנּוי אתר ולית עלמין, ּכל ּובתֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעלמין,

והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמֹו מאימת ויפחדּון ירעדּון ּכּלם מּטה, ּברּואי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻוכל

מי גדֹול. ּובפחד ּוביראה ּבאימה ּבאהבה רצֹונֹו עֹוׂשים וכּלם ,ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻיתּבר

לפׁשע הרּביתי הרּבים ּובעוֹונֹותי .מּׁשמ ירעד לא מי מּפני יירא ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא

אפּלּו יכֹול ׁשאיני עד .ּכ ּכל לּבי נּטמטם אׁשר עד ּתתּבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנגּד

ועּתה אדע. לא הכלים ּגם אבֹוׁש לא ּבֹוׁש ּגם ּכראּוי. מּמ ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹלהתּבּיׁש

אלהי יי ,אֹות ואפּיס ארּצה ּובּמה המרּבים. עוֹונֹותי יכּפרּו ְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֻֻּבּמה

אבֹותי. ֲֵֵַֹואלהי

טבת ׁשאזּכהוÒeÁיא ּבאפן והׂשּכל. ּבינה ּדעה מאּת וחּנני עלי, חמל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּכל ּולפרׁש לדּבר ואזּכה .נגּד ּפׁשעי ּגדל על מאד מּפני ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלהתּבּיׁש

מעמק לֹוהט, אׁש ׁשלהבת ּברׁשּפי ּגדֹול, ּבהתעֹוררּות לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׂשיחתי

לּבי "חם ׁשּכתּוב: ּכמֹו אׁש. ּכגחלי יהיּו ּדברי וכל ׁשּבּלב. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאמת

ּבאמת לּבי לעֹורר ואזּכה ּבלׁשֹוני". ּדּברּתי אׁש, תבער ּבהגיגי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּבקרּבי,

ּדברי ׁשּבּלב ּבחמימּות ּתמיד ּולדּבר ,ּולתֹורת ּוליראת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלעבֹודת

ּבאמת ּדברי כל ׁשּיהיּו האמת, ראׁש מבחר לנקּדת ּותזּכני ׁשּבּלב. ְְְְְֱֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻאמת

"ראׁש ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבֹו. חפץ ׁשאּתה האמת נקּדת ּבתכלית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻלאמּתֹו,

אמת ּבדּבּורי להרּבֹות ואזּכה ."צדק מׁשּפט ּכל ּולעֹולם אמת, ְְְְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדבר

ׁשאתעֹורר עד הּלב, ּבחמימּות ּדקדּׁשה הּגבּורֹות ּבׁשלהבת יֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבכל

.מּפני עת ּבכל ּגדֹולה ויראה ּבּוׁשה עלי וימׁש .לעבֹודת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבאמת

‰kÊ‡Âּופׁשעי ועוֹונֹותי חטאי ּכל על ׁשלמה ּתׁשּובה לעׂשֹות מהרה ¿∆¿∆ְְְְֲֲֲֵֵַַַַַַָָָָָָ

על אף ּכּלם. על לי ּותכּפר ותסלח ּתמחל הרּבים ּוברחמי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֻֻהמרּבים.

עוֹונֹותי ּכל על ּכראּוי ּתׁשּובה לעׂשֹות אפן ּבׁשּום לי אפׁשר ׁשאי ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּפי

אחד ּופגם אחד חטא לתּקן לי יסּפיקּו לא ימי כל ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהעצּומים.
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ׁשאזּכה ּותזּכני ,ּברחמי עלי ּתרחם כן ּפי על אף המרּבים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֻמעֹונֹותי

הרּבים ּברחמי ואּתה ּכחי. ּכפי ׁשלמה ּתׁשּובה לעׂשֹות ּפנים ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹעל

ותסיר ׁשּתעביר ׁשאזּכה עד ּוברצֹון, ּברחמים לפני ּתׁשּובתי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתקּבל

הרעים. מעׂשי ידי על ּבי ׁשנדּבק ׁשטּות הרּוח ּכל מּמּני ּותבּטל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּותגרׁש

ּותגרׁשֹו ׁשּבקרּבי, ׁשטּות ּבהרּוח ותגעֹור עלי, האמּתּיים רחמי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּותעֹורר

ודעת ּובינה חכמה לרּוח ּותזּכני ּגמּור. ּבבּטּול מּמּני ּותבּטלֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּותרחקֹו

ידי ועל ׁשלם. ּובלב ּבאמת אֹות ולדעת להּכיר ׁשאזּכה עד ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּדקדּׁשה,

לּב נּטמטם עכׁשו ּכי ּפני, על ּבפעל הּבּוׁשה ׁשּתתּגּלה אזּכה וׂשכליזה י ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

אפּלּו וׂשכל ּדעת ׁשּום לי ׁשאין עד המרּבים. עוֹונֹותי ידי על ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻּכל

יי ידעּת אּתה ּכאׁשר להתּבּיׁש, לי ּכראּוי ּבאמת מּפני ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהתּבּיׁש

אבֹותי. ואלהי ֱֲֵֵַַֹֹאלהי

‡p‡וזּכני עלי, וחמל ורחם חּוס מעללי. ּכרע עּמי ּתעׂשה אל יי, »»ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

הּבּוׁשה ׁשּתתּגּלה ׁשאזּכה עד ּבאמת, לפני ׁשלמה לתׁשּובה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמהרה

גדֹולה ּבבּוׁשה ּבאמת מּפני להתּבּיׁש ואזּכה ּפני. על ּבפעל ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻדקדּׁשה

ואלהי אלהי יי מּפני להתּבּיׁש לי ראּוי ּכאׁשר הּבּוׁשה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּבתכלית

טֹובֹות ּגמלּתני אׁשר הּנׁשמֹות, ּכל אדֹון הּמעׂשים ּכל רּבֹון ְְְֲֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָאבֹותי,

ואני אחריתי. להטיב מרחֹוק וחׁשבּת ׁשעה, ּובכל עת ּבכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכאּלה

רּבים ּופגמים ּופׁשעים ועוֹונֹות וחטאים רּבֹות רעֹות הרעה, ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָָּגמלּתי

יֹוׁשב לפני אֹומר מה מּמׁש. יֹום ּובכל עת ּבכל ונֹוראים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָעצּומים

והּנגלֹות הּנסּתרֹות כל הלא ׁשחקים, ׁשֹוכן לפני אסּפר ּומה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמרֹום,

יֹודע. ֵַַָאּתה

¯eˆהחיני ּפני ּבאֹור והֹוׁשיעני, הּצילני וחּנני, ּפדני עזרני ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָעֹולמים

מּׁשרׁשם הּקדֹוׁשים הּתפּלין קדּׁשת עלי נמׁש ׁשּיהיה זּכני ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻוקּימני.

תמיד ואזּכה ּתמיד. הּקדֹוׁשה ּבהּתֹורה ׂשכלי לחּדד ואזּכה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהעליֹון.

חדׁשה ּולהּכרה חדׁשים למחין ּתפּלין הנחת עלֿידי ויֹום יֹום ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֹּבכל

ּולנצח לעד ׁשמ ויתעּלה יתּבר רֹוממּות וידיעת אלהּות ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּבהּׂשגת

ותה ּתמיד, מּפני גדֹולה ּבּוׁשה עלי ותמׁשי עלנצחים, יראת יה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
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,ּפני ּבאֹור עלי ותאיר עֹולם. ועד מעּתה אחטא לבלּתי הּבּוׁשה זֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּפני

ּדקדּׁשה הּבּוׁשה אֹור עלֿידי גדֹולה ּבקדּׁשה מאירֹות פני ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻויהיּו

מּפני ויּבהלּו ׁשּיבֹוׁשּו עד הּגדֹולים, ּובחסדי ּברחמי עלי ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּתמׁשי

אֹור קדּׁשת ידי עלֿ מּפני, גדֹולה ויראה ּבּוׁשה עליהם ׁשּיּפל רֹואי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

והּכרה גדֹולה ידיעה להם ויּתֹוסף ,ּברחמי עלי ׁשּתמׁשי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתפּלין

הּפנים אֹור קדּׁשת עלֿידי גדֹולה, ּובּוׁשה ויראה דקדּׁשה ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֻֻחדׁשה

ּכל "וראּו ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים הּגדֹולה. ּבחמלת עלי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּתמׁשי

מּמּך:" ויראּו עלי נקרא יי ׁשם ּכי הארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָעּמי

È	ÏÈv˙Âּותמּלטני ותֹוׁשיעני ותעזרני פנים, מעּזי הרּבים ּברחמי ¿«ƒ≈ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

להכניע מהרה ּותזּכני ּכלל. אחרא ּדסטרא עּזּות ׁשּום לי יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

עלי ּותרחם הרעים. ּומּדֹותיו ותאֹותיו הּגּוף עּזּות ּולבּטל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּולׁשּבר

ּדּבּור ּבמחׁשבה ׁשּבעֹולם, הּברית פגם מיני מּכל ותּצילני ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָותֹוׁשיעני

אזּכה ּבכּלם חּוׁשים, ּובׁשאר האזן ּובׁשמיעת העין ּבראּית ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּומעׂשה,

הּטֹוב ּכרצֹונ גדֹולה ּבקדּׁשה הּברית ּבקדּׁשת וטהֹור קדֹוׁש ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָֻֻלהיֹות

ּבחרּת. ּבהם אׁשר יׂשראלי, לאיׁש ּכראּוי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָּבאמת,

È	kÊ˙e,רּבה וחדוה ּובׂשמחה גדֹולה ּבקדּׁשה ׁשּבתֹות לקּבל ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ותעזרני ּגדֹול. וׁשלֹום ורעּות ואחוה אהבה וחדוה ּדיצה רּנה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבגילה

מּכל קדׁש ּבׁשּבת ותּצילני ּכהלכתֹו, הּׁשּבת את לׁשמר הרּבים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּברחמי

הל"ט ÚL˙Â‰]מכׁשֹול ÌÈLBÏM‰]ּומּכל ּומּתֹולדֹותיהן, מלאכֹות אבֹות ְִַ«¿ƒ¿ƒ¿»ְְִִֵֶָָָ

ולא עׂשּויה. מלאכּתי ּכל ּכאּלּו ּבעיני אז ויהיה ּדרּבנן. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשבּותים

חל חפצי ּבׁשּום ולא ּומּתן, ּומּׂשא ועסק מלאכה ׁשּום אחר אז ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאהרהר

את לקּדׁש ואזּכה ולאּכלל. ועצּומה. יתרה ּבקדּׁשה קדׁש ּבׁשּבת ּדּבּורי ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

ּבטל ּדּבּור ׁשּום מּפי יצא ולא חל, ׁשל ּכדּבּורי ׁשּבת ׁשל דּבּורי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹיהיה

קדּׁשֹות, מיני ּבכל הּׁשּבת את לקּדׁש ּותזּכני ותעזרני קדׁש. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּבׁשּבת

ּובדירה נקי, ּוכסּות ּומׁשּתה ּבמאכל ּופאר, ועז כבֹוד מיני ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּולכּבדֹו

ואברי, ּבלּבי נאים, וכלים נאה ּובדירה ּבגׁשמּיּות, נאים וכלים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָנאה

רּבה ואהבה ּביראה גדֹולה, וחדוה ּבׂשמחה וזמרה ורּנן וׁשבח ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּובׁשיר
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ׁשאזּכה עד והּקדֹוׁש. הּגדֹול לׁשמ ועצּום נפלא ּובדבקּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָועצּומה,

ׁשׁשת ׁשּכל עד החל, ימי ׁשׁשת ּכל על קדׁש ׁשּבת ׁשל הּקדּׁשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻלהמׁשי

להכניע ואזּכה קדׁש. ׁשּבת ּבקדּׁשת ּוקדֹוׁשים טהֹורים יהיּו הּמעׂשה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻימי

הל"ט מּכל הּנחׁש זהמת ÚL˙Â]ּולבּטל ÌÈLBÏM‰],החל ימי ׁשל מלאכֹות ְֲִֵַַַַָָָֻ«¿ƒ»≈«ְְֵֶַָֹ

מזּדּככים יהיּו ׁשּלי, ּומּתן והּמּׂשא העסקים וכל מלאכֹות הל"ט ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָעד

הּׁשּבת את ׁשאזּכר ּותזּכני קדׁש. ׁשּבת ּבקדּׁשת גדֹולה ּובטהרה ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻּבקדּׁשה

את "זכֹור ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבׁשּבת, מאחד לׁשּבת יפה מנה ּולהכין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּתמיד,

ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ואזּכה ּבׁשּבת. מאחד זכרהּו לקּדׁשֹו", הּׁשּבת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיֹום

ענג, לּׁשּבת וקראת קדׁשי, ּביֹום חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ"אם

ּדבר. ודּבר חפצ מּמצֹוא ,ּדרכי מעׂשֹות וכּבדּתֹו מכּבד, יי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלקדֹוׁש

יעקב נחלת והאכלּתי ארץ, ּבמתי על והרּכבּתי יי, על ּתתעּנג ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאז

ּוקדֹוׁשֹו, יׂשראל צּור ּדּלים, חֹומל רחמים מלא דּבר". יי ּפי ּכי ,ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָאבי

ּב ּדבּוקים להיֹות וזּכנּו ּברחמים, מׁשאלֹותנּו ּומּלא בעזרתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָקּומה

ּכרצֹונ גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת עת ּבכל ְְְְְְְֱֱֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּתמיד

ּב הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ּבאמת. אלהיכםייהּטֹוב ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ועד סלה נצח אמן הּיֹום". ּכּלכם .חּיים ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ËÏטבת יב

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"Ï ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
‰NBÚ"יהי ׁשּלֹו, ׁשהּׁשלֹום מל הּׁשלֹום, אדֹון ּבמרֹומיו", ׁשלֹום ∆ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּבעֹולם. ׁשלֹום ותמׁשי הרּבים, ּברחמי עלינּו ׁשּתרחם מּלפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָרצֹון

מן מחלֹוקֹות מיני ּכל ּותבּטל יׂשראל. עּמ ּכל ּבין ׁשלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָותׂשים

ּגרמּו וצרֹות רעֹות ּכּמה ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו ידעּת אּתה ּכי ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָָָֹהעֹולם.

ׁשּנתּפּׁשטה העצּומה הּמחלקת ּובפרט יׂשראל, ׁשּבין הּמחלֹוקֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלנּו

והּכׁשרים חכמים והּתלמידי הּצּדיקים ּכל ּבין דמׁשיחא, ּבעּוקבא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָעכׁשו

ּברחמי עלינּו רחם חכמים. ּתלמידי ּבין קּטגֹוריא ונעׂשה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּדֹור,

ּכל ועל עלינּו וׁשלֹום וחּיים רחמים ותמׁשי מעלינּו, ּכעס ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָּותׁשּכ
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חברֹו, על ׁשּירחם ואחד אחד ּכל ּבלב ותּתן לעֹולם. יׂשראל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעּמ

"ואהבּת מצות ּבאמת לקּים ונזּכה נפׁש. אהבת ּבאמת חברֹו את ְְְְְְְֱֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹוּיאהב

ּכלל היא זאת מצוה אׁשר ּוממֹון, ונפׁש ּבגּוף לב ּבכל ,"ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלרע

ּדסטרא ונּצחֹון וקנטּור וקנאה ׂשנאה מיני ּכל ּותבּטל ּבּתֹורה. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָּגדֹול

אחרים, על קנאתי ולא עלי אדם קנאת יעלה ולא העֹולם. מן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹאחרא

ּתמיד יׂשראל עּמ ּכל ּבין ורעּות ואחוה ואהבה ּגדֹול ׁשלֹום יהיה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָרק

ועד. ְֶָָלעֹולם

ÔÎ·eּתאות מאּתנּו לׁשּבר ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו עלינּו, ּתרחם ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

האדם לקּיּום ההכרח ּכפי רק ּבצמצּום אכילתנּו ׁשּתהיה ונזּכה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאכילה.

לׁשמ גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה לאכל ונזּכה טבענּו, ּתאות ּונמעט ְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלבד.

רעבֹון ׁשּום נרּגיׁש ולא רעב, חרּפת מּמּנּו ותסיר לאמּתֹו. ּבאמת ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹלבד

הּבהמיֹות ּתאֹות ּכל ּולבּטל ּולׁשּבר לׁשּדד ונזּכה לעֹולם. ׁשלּבקרּבנּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּגּוף, ּתאֹות ׁשהם ּובזיֹונֹות חרּפֹות מיני כל מאּתנּו ותסיר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּגּופנּו.

קדּׁשֹות. מיני ּבכל ּותקּדׁשנּו החרּפֹות. ּכל נמׁשכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּמהם

e	¯ÊÚ˙Â.ּבאמת לגמרי הּמׁשּגל ּתאות לׁשּבר ׁשּנזּכה הרּבים ּברחמי ¿««¿≈ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

עּמ ליׂשראל ּכראּוי גדֹולה ּבקדּׁשה הּברית ּבקדּׁשת להתקּדׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻּותזּכנּו

ותֹוׁשיענּו תמיד, עּמנּו ותהיה ּבאהבה. ּבחרּת ּבהם אׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש

מּׁשּבת רק זּוּוגינּו ויהיה לנּו, ּבּמּתר עצמנּו לקּדׁש ׁשּנזּכה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻותעזרנּו

ׁשּבקרּבנּו, הּמתאּוה נפׁש לׁשּבר ונזּכה ונֹוראה. גדֹולה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻלׁשּבת,

ּתאֹות ׁשּום ּבלי גדֹולה ּבקדּׁשה זּוּוגינּו ויהיה הּבהמּיּות. תאות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשהּוא

ּבכל לעלֹות ונזּכה ׁשד. ּכֹופה ּכאּלּו ּבעינינּו דֹומה ויהיה ּכלל, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּגּוף

העליֹונה ּבקדּׁשת להּכלל ׁשּנזּכה עד עליֹונה, לקדּׁשה מּקדּׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻּפעם

ּתאות הן הּבהמּיּות, ּתאֹות ּכל לׁשּבר ונזּכה ּבאמת. הּטֹוב ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכרצֹונ

ּולבּטלם לׁשּברם נזּכה ּכּלם הּתאֹות, ּכל הן אכילה, ּתאות הן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּמׁשּגל,

ּכל מּמקֹור וטהרה קדּׁשה עלינּו ותמׁשי ּגבּולנּו. ּומעל מעלינּו ְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֻלגמרי

אלי ונׁשּוב תמיד, העליֹונה ּבקדּׁשת להתקּדׁש ונזּכה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻהּקדּׁשֹות.

ּתמיד. הּטֹוב רצֹונ ולעׂשֹות לגמרי מרע לסּור ונזּכה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאמת.
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e	È·‡.העליֹונה בקדּׁשת וקּדׁשנּו .ׁשמ למען עלינּו רחם מלּכנּו »ƒְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּברו פרנסתינּו לנּו ותזמין עלינּו ורחם ּבאמת. לעבד לּבנּו חוטהר ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הלואתם. לידי ולא ודם ּבׂשר מּתנת לידי לא ּתצריכנּו ואל .ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹמאּת

ורחמים ּוברכה טֹובה ׁשפע לנּו ותׁשּפיע הּטֹוב, אֹוצר לנּו ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָותפּתח

בטננּו ּפרי ואת ידינּו. מעׂשה ּכל את ּותבר עֹולם. עד וׁשלֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחּיים

לאר ּוביראת ּובתֹורת ּבעבֹודת וקּימים חּיים ּובנֹותינּו ּבנינּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹויהיּו

יׂשראל. ּבית עּמ וצאצאי צאצאינּו על ּותרחם טֹובים. וׁשנים ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָימים

('eÎÂ ˙È�BÏt Ôa È�BÏt È‡ˆ‡ˆ ÏÚ Ë¯Ù·e).וארּוּכים טֹובים חּיים עליהם ותמׁשי . ƒ¿»«∆¡»≈¿ƒ≈¿ƒ¿ְְֲֲִִִִֵֶַַַ

יֹונקֹותם ילכּו טֹובים, וׁשנים ימים מאריכים חלצינּו יֹוצאי ּכל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָויהיּו

מּצער ּברחמי ותּצילם הארץ. ּכעׂשב צאצאיהם ויהיּו פארֹותם, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוירּבּו

לתֹורה ּובנֹותיהם ּבניהם לגּדל יזּכּו ּכּלם רק וׁשלֹום, חס ּבנים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּגּדּול

להם, להּולד העתידים הן ּכבר, הּנֹולדים הן טֹובים. ּולמעׂשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּולחּפה

ויתרּבּו ּבארץ. ׁשארית יׁשאירּו וכּלם טֹובים, וׁשנים ימים יאריכּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻּכּלם

ּכל סֹוף עד ּולדֹורֹות לעד לרב, הּׁשמים ּוככֹוכבי הּים ּכחֹול ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹצאצאיהם

ַהּדֹורֹות.

B	Ba¯את ידעּת אּתה ּכי מכאֹובם. ּוראה בענים הּביטה עֹולם. ׁשל ƒְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

מרא הּנה. עד ׁשּסבלּו המרּבֹות וצרֹותיהם צערם ידעּת אּתה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻלבבם.

יאמר ּדי, לעֹולמֹו האֹומר רחמים, להם יּתן ׁשּדי אל ּכּלא, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹדעלמא

ועזרם לבביהם וׂשּמח אבֹותיהם, זכּות למען עׂשה ּדי. ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלצרֹותיהם

ויאריכּו ּובנֹותיהם, ּבניהם ּכל לגּדל ויזּכּו צאצאיהם, ׁשּירּבּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעּתה

ּובהם ּבנּו ויקּים ּדֹורֹותיהם. כל ויצמחּו ויגּדלּו ירּבּו ּוׁשנֹותיהם, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻימיהם

מרב. יּספר ולא יּמד לא אׁשר הּים ּכחֹול יׂשראל ּבני מסּפר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ"והיה

חי". אל ּבני להם יאמר אּתם, עּמי לא להם יאמר אׁשר ּבמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹוהיה,

טבת ותCÈLÓ˙Âיג ּבעֹולם, ּגדֹול ׂשבע ותׁשּפיע ,מאּת ּברכה ׁשלחעלינּו ¿«¿ƒְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב: ּכמֹו מּמּנּו. ולׂשּבע מעט לאכל ׁשּנזּכה ּבמעינּו, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׂשביעה

מקרא לנּו וקּים ּבארצכם". לבטח ויׁשבּתם לׂשבע לחמכם ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ"ואכלּתם

והרּביתי הּדגן אל וקראתי טמאֹותיכם, מּכל אתכם "והֹוׁשעּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּכתּוב:
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הּׂשדה, ּותנּובת העץ ּפרי את והרּביתי רעב. עליכם אּתן ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותֹו,

ּבּגֹוים". רעב חרּפת עֹוד תקחּו לא אׁשר ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹלמען

e	È·‡ּבחמלת והֹוׁשיענּו ועזרנּו ,ׁשמ למען עלינּו חמל ׁשּבּׁשמים »ƒְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּנזּכה .מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל לבֹוא מהרה ׁשּנזּכה עלינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּגדֹולה

הּבהמּיֹות. ּתאוֹות וכל האכילה ותאות הּמׁשּגל ּתאות לגמרי ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָלׁשּבר

ּבאמת גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה הנהגֹותינּו וכל ואכילתנּו זּוּוגנּו ְְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻויהיה

ּכּלם חלצינּו. יֹוצאי וכל ּובנֹותינּו ּבנינּו ימי ותארי הּטֹוב. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻּכרצֹונ

ּבּנעימים. ּוׁשנֹותיהם ּבּטֹוב ימיהם יבּלּו טֹובים, וׁשנים ימים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָיאריכּו

ּבאמת יי ועבֹודת ּבתֹורה ּוׁשנֹותיהם ימיהם ּכל תמיד ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויעסקּו

יהיּו". ורענּנים ּדׁשנים ּבׂשיבה ינּובּון "עֹוד הּטֹוב. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָּכרצֹונ

Ïh·˙eוׁשלֹום וחּיים רחמים ותמׁשי העֹולם. מן מחלקת מיני ּכל ¿«≈ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

מעּתה יׂשראל ּבית עּמ ּכל ועל עלינּו טֹובה וׁשפע ּוברכה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָוׂשֹובע

ּפרי ּובר והרּב ּוברכ ואהב" ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים עֹולם. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועד

ועׁשּתרֹות אלפי ׁשגר .ויצהר ותירׁש ּדגנ ,אדמת ּופרי ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹבטנ

חּזק "ּכי ונאמר: ."ל לתת לאבֹותי נׁשּבע אׁשר האדמה על ,ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹצאנ

ּגב הּׂשם .ּבקרּב ּבני ּבר ׁשערי חּטיםּבריחי חלב ׁשלֹום ּול ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

יי ׁשם את והּללּתם וׂשבֹוע אכֹול "ואכלּתם ונאמר: ."ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיׂשּביע

וידעּתם לעֹולם. עּמי יבׁשּו ולא להפליא, עּמכם עׂשה אׁשר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאלהיכם

עּמי יבׁשּו ולא עֹוד, ואין אלהיכם יי ואני אני יׂשראל ּבקרב ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכי

בּׁשלֹום". עּמֹו את יבר יי יּתן לעּמֹו עז יי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹלעֹולם.

Ó
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Ó ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èותהיה עלי ׁשּתרחם אבֹותינּו. ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבצאתי ּובקּומי, ּבׁשכּבי ,בּדר ּובלכּתי ּבביתי, ּבׁשבּתי תמיד, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָעּמי

להתנהג אי עת ּבכל תמיד ּותלּמדני ּבאמּת ותדריכני ותֹורני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָּובבֹואי.

לּסע, ּומתי לּסע ואי אחּדל, ואם אּסע אם לּדרכים, הּנסיעֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעניני
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ּפרטי וכל ּבדרּכי, אתעּכב וכּמה לנסע, ועיר מקֹום ּולאיזה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּולהיכן

ּותלּמדני ּתֹודיעני הּכל וקצר. אר וקטן ּגדֹול דר לאיזה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּנסיעֹות

עת. ּבכל ּתמיד הּיׁשר ּבדר ותֹוליכני האמּתּיים. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּברחמי

ÔB„‡ּדרכי ּכל על ּפקחֹות עיני אׁשר העלילּיה ורב העצה "ּגדל ּכל, ¬ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

האמּתּיים רחמי יעֹוררּו וסֹודם, מחׁשבֹותם ּומבין ויֹודע אדם", ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבני

לּדרכים. נסיעֹות ּבעניני להתנהג אי עת ּבכל ּתמיד ולּמדני וזּכני ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָעלי.

,ּכרצֹונ ּפי על נסיעתם ּכל והיּו ּבּמדּבר, יׂשראל עם ׁשהיית ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּוכׁשם

עלי, ּתרחם ּכן יּסעּו", יי ּפי ועל יחנּו יי ּפי "על ׁשּכתּוב: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכמֹו

ּתנּועֹותי ּכל עם ּבאמת לבד עלי עצמי מֹוסר ואני עּמי. תמיד ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָותהיה

וע ּבביתי, אחנה ּפי על לחּייםּתמיד. ּובֹואי צאתי ותׁשמר אּסע. ּפי ל ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשאני עת ּבכל ּתמיד עלי ּותרחם עֹולם. ועד מעּתה ּולׁשלֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָטֹובים

תמיד, עּמי ׁשּתהיה הּטֹוב, רצֹונ ּפי על דר לאיזה לנסע ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמכרח

טֹובים לחּיים חפצי למחֹוז ותּגיעני לׁשלֹום, ותדריכני לׁשלֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָותֹוליכני

ּולחסד לחן ותּתנני ,ּבּדר ואֹורב אֹויב ּכל מּכף ותּצילני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּולׁשלֹום.

ּתמיד. טֹובים חסדים ותגמלני רֹואי כל ּובעיני ּבעיני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּולרחמים

ּובתֹורתי, ּובממֹוני ּובנפׁשי ּבגּופי ׁשלֹום לביתי. לׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּותׁשיבני

רעים הרהּורים מיני ּומּכל ועֹון, חטא מכׁשֹול מּכל ּברחמי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָותׁשמרני

הּלּוכי ּבעת ּובפרט ּתמיד. רעים הסּתּכלּות ּומּכל רעֹות, ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָּומחׁשבֹות

ּבגׁשמּיּות לעֹולם. ּדרכים מּסּכנת ּברחמי ותׁשמרני ותּצילני .ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּדר

ּוממֹון. ונפׁש ּבגּוף ְְִֶֶָָָורּוחנּיּות

È	¯B‰"הדריכני ׁשֹוררי. למען מיׁשֹור ּבארח ּונחני ּדרּכ יי ≈ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ויׁשר טֹוב הּיֹום. ּכל קּויתי אֹות יׁשעי, אלהי אּתה ּכי ולּמדני, ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבאמּת

ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט ענוים ידר .ּבּדר חּטאים יֹורה ּכן על ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָיי

יי הֹורני ועדֹותיו. בריתֹו לנֹוצרי ואמת חסד יי ארחֹות ּכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדרּכֹו.

חּייני נפׁשי לעפר ּדבקה .ׁשמ ליראה לבבי יחד ּבאמּת אהּל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּדרּכ

הבינני ּפּקּודי ּדר .חּקי לּמדני וּתענני סּפרּתי ּדרכי .ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּכדברי

ׁשקר ּדר .ּכדבר קּימני מּתּוגה נפׁשי ּדלפה .ּבנפלאֹותי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָואׂשיחה
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ּדבקּתי ׁשּויתי. מׁשּפטי בחרּתי אמּונה ּדר חּנני. ותֹורת מּמּני ְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהסר

הֹור לּבי. תרחיב ּכי ארּוץ מצֹותי ּדר ּתביׁשני. אל יי ניבעדֹותי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

בכל ואׁשמרּנה תֹורת ואּצרה הבינני עקב. ואּצרּנה חּקי ּדר ְְְְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻיי

ואל עדֹותי אל לּבי הט חפצּתי. בֹו ּכי מצֹותי ּבנתיב הדריכני ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלב.

אמרת לעבּד הקם חּיני. ּבדרכ ׁשוא מראֹות עיני העבר ּבצע. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאל

הּנה טֹובים. מׁשּפטי ּכי יגרּתי אׁשר חרּפתי העבר .ליראת ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשר

חּיני". ּבצדקת לפּקּודי ְְְְְִִִִֵֶַַָָּתאבּתי

טבת מרֹוממיÒeÁ‰יד מּׂשֹונאי עניי ראה יי "חננני ,רחמי ּכרב עלי »ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

"ואּתה נפׁשי. ּופּזּור לּבי מרירּות את ידעּת אּתה ּכי מות", ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּׁשערי

ואין ּוראה ימין הּבט לי. פח טמנּו ,אהּל זּו ּבארח נתיבתי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹידעּת

חּוס עלי, וחמל חּוס לנפׁשי". ּדֹורׁש אין מּמּני, מנֹוס אבד מּכיר, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלי

צרי ּׁשאני מּמה מּלטני להּנצל, צרי ּׁשאני מּמה והּצילני ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחּנני

עזרני ּתנצרני". חמסים מאיׁש רע מאדם יי "חּלצני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָלהּמלט,

ּבביתי ּבׁשבּתי ּומרֹודפי, אֹויבי מּיד והּצילני תמיד, עּמי והיה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָוהֹוׁשיעני

על ּבּדר וליל לנסע מכרח ׁשאהיה עת ּבכל ּותזּכני .בּדר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּובלכּתי

גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ּונסיעתי הּלּוכי ׁשּיהיה הּטֹוב, רצֹונ ְְְְְְְֳִִִִִִִֶֶַָָָָָֻּפי

ּותזּכני רע. ּדבר מּכל נׁשמר ואהיה ּוטהֹורֹות, קדֹוׁשֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּובמחׁשבֹות

והּגלּות האמּונה. ּפגם את לתּקן נסיעֹותי ידי על ׁשאזּכה ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָותעזרני

על אׁשר ,לפני ׁשּפגמּתי האמּונה ּפגם על יכּפר ּבּדר ׁשּלי ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהּטלטּול

וׁשלֹום. חס למעלה טלטּול ּגרמּתי זה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָידי

‡p‡רדפּוני ׁשקר אמּונה מצֹותי "ּכל לאמּונה, הלֹוא עיני יי, »»ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

עֹולם. ועד מעּתה הּקדֹוׁשה אמּונת עלי ותׁשּפיע וחּנני. עזרני ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָעזרני".

ּכ ּבדעּתי ּובלּבּול ּכפירה ׁשּום עלי יבֹוא לׁשּובולא מעּתה ותעזרני לל. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ּתמחל הרּבים ּוברחמי ׁשלם. ּובלב ּבאמת לפני ׁשלמה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבתׁשּובה

הּפגמים ּכל על לסלח, הּמרּבה חּנּון סליחֹות, אלֹוּה ותסלח, ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֹּותכּפר

האּלה הּפגמים ּכל ּבחּיי לתּקן ּותזּכני הּקדֹוׁשה. ּבאמּונת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּפגמּתי

ּבין הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי הּקדֹוׁשה ּבאמּונת ׁשּפגמּתי מה ּכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
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קל חיׁש בׁשלמּות לתּקן אזּכה הּכל אחר. ּבגלּגּול ּבין זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבגלּגּול

ּכרצֹונ ּובׁשלמּות ּבאמת הּקדֹוׁשה לאמּונה מעּתה ואזּכה ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמהרה,

ַהּטֹוב.

ÌÁ¯˙eמאֹות ּכּמה זה ּגדֹול ּבגלּות ונדים הּנעים ,ּבני ועל עלי ¿«≈ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

"ּכצּפֹור ּבּגלּות, עּמהם ּכביכֹול והּׁשכינה מקּבץ, ואין נּדח צאן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשנים,

יׂשראל עּמ העּתים, ּובצֹוק מּמקֹומֹו", נֹודד איׁש ּכן קּנּה, מן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָנֹודדת

ועמלם, ענים ראה כּלא דעלמא מרא ּומבלּבלים. מטרפים ונדים, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻנעים

ּפזּורינּו וקרב הארץ. ּכנפֹות מארּבע נּדחינּו קּבץ טלטּולם. על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹוחמל

ּברּנה, עיר לצּיֹון והביאנּו ארץ. מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמּבין

מהרה. קל חיׁש ּבחּיי יׂשראל לארץ ולבֹוא ולנסע ליל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוזּכני

È	¯ÊÚÂ.ולילה יֹומם ּתמיד לׁשמּה הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לעסק וזּכני ¿»¿≈ƒְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

הּפגמים ּכל את ּבחּיי מהרה ּולתּקן ׁשלמה ּתׁשּובה לעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָותעזרני

הייתי אׁשר ּתֹורה. ּבּטּול ׁשל הּגדֹול ועֹון חטא ידי על נגּד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפגמּתי

ה וׁשנים ימים תֹורה מּדברי הּפגמיםּבטל כל לתּקן עלי רחם רּבה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּבאמת ּתמיד לׁשמּה ּובעבֹודת ּבתֹורת לעסק מעּתה וזּכני ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאּלה,

ּבתכלית אם ּכי ּתנּומה, ּולעפעּפי לעיני ׁשנה אּתן ולא ׁשלם. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּובלב

יֹוקׁשים, מּפח הּצילני הּגּוף. קּיּום ּבׁשביל הּגדֹול וההכרח ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָהּמעּוט

ּכי נׁשענּתי. עלי ּכי עזרני יקּוׁש". מּיד ּוכצּפֹור מּיד "ּכצבי ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּצילני

למענ עׂשה לעזבני. ל נאה ואין הרּבה להֹוׁשיעני התחלּת ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָכבר

ּבזכּותם אׁשר הּמה", ּבארץ אׁשר "קדֹוׁשים אמּתּיים, הּצּדיקים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּולמען

חסיתי. ּובכחם נׁשענּתי, ְְְְִִִִַָָָֹלבד

È	¯ÊÚ˙Âׁשּום אעׂשה ולא תמיד. ּב ּובבּטחֹון ּבאמּונה ׁשלם ׁשאהיה ¿««¿≈ƒְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּפרנסה ּבׁשביל נסיעה ׁשּום אּסע ולא עסק ּבׁשּום אעסק ולא ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּפעּלה

חזק ּובבּטחֹון ׁשלמה ּבאמּונה ּב ּולהאמין לידע אזּכה רק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלל,

נסיעה ׁשּום ּבלי ּבביתי ּבׁשלמּות ּפרנסתי לי ותזמין תכלּכלני. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשאּתה

נסיעתי וכל ּכלל. ועסק ועּובּדא עׂשּיה ׁשּום ּובלי ּכלל, ּבעֹולם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָָוטלטּול
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לבד ולעבֹודת לׁשמ אם ּכי יהיּו לא ּופעּלֹותי עסקי וכל דר ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלאיזה

עצמי ּתֹועלת ׁשּום ועסקי ּבנסיעתי אכּון ולא אעׂשה, וכרצֹונ ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבאמת.

את ארים לא ּובלעדי ,ׁשּל והּגּוף ׁשּל הּנׁשמה .ׁשּל הּכל ּכי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכלל.

אלֹוהי אּתה "ּכי ּבעֹולם. נסיעה וׁשּום עסק ׁשּום לעׂשֹות רגלי ואת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָידי

לבד מאּת ּפרנסתי לי ותזמין מיׁשֹור". ּבארץ ּתנחני טֹובה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָרּוח

ּבתֹורת לעסק ׁשאּוכל ּבאפן לּה, ׁשאצטר קדם גדֹולה ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּבהרחבה

טרּדת ידי על וׁשלֹום חס ּבלּבּול ׁשּום לי יהיה ולא ּתמיד. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹועבֹודת

לברכה ּבעּתֹו הּמטר ותּתן הּטֹוב, אֹוצר לנּו ותפּתח ּכלל. ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָהּפרנסה

יׂשראל עּמ יצטרכּו ולא ּבעֹולם. וזֹול ׂשבע ותׁשּפיע ולׂשבע. ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּולחּיים

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּבעֹולם. ׁשלֹום ותמׁשי אחר. לעם ולא לזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻזה

תמיד בעזרנּו ותהיה ."יׂשּביע חּטים חלב ׁשלֹום, ּגבּול ּבאפן"הּׂשם , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ימינּו ּכל לעסק הּנצחי, ּבּטֹוב האמּתי, ּבּטֹוב ימינּו לבּלֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנזּכה

הּתֹורה מּדברי נסּור ולא הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת יי ועבֹודת ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבתֹורה

ואת ּבּה אל אׁשר הּדר את תמיד ּותלּמדני ותֹורני ּוׂשמאל. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹימין

חּוׁשה מּמּני. ּתרחק אל אלהי, יי ּתעזבני "אל אעׂשה. אׁשר ְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּמעׂשה

ּתׁשּועתי". יי ְְְְִִֶָָָלעזרתי

‡Óטבת טו

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡"Ó ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èּותזּכני עלי ׁשּתרחם אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

מצוה. ׁשל ּבׂשמחה ּתמיד ׂשמח להיֹות ואזּכה תמיד. ּבׂשמחה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלהיֹות

עּמנּו. עׂשית אׁשר החסדים ּכל על תמיד ּוביׁשּועת ּב ואׂשמח ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָואגיל

וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות מּכל ורֹוממּתנּו העּמים מּכל ּבנּו ּבחרּת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאׁשר

עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבמצֹותי

ולׂשמח תמיד, הּזה הּגדֹול והחסד הּטֹובה לזּכר ּברחמי ואזּכה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹקראת.

וימים ּבׁשּבתֹות ּוביֹותר ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל ּתמיד מאד ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹּבזה

גֹומל אּתה אׁשר והּטֹובֹות החסדים לרּבּוי וער ׁשעּור אין ּכי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטֹובים.
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ּכל ליי אׁשיב "מה עּמי. עׂשית אׁשר טּוב רב מה עת. ּבכל ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָעּמי

אדם ּובני קלמֹוסין, אגּמים וכל ּדיֹו הּיּמים ּכל אּלּו עלי". ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֻּתגמּולֹוהי

אלף מּני אחת ּולסּפר לבאר יסּפיקּו לא מקּלסים, ּולׁשֹונֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלבלרים

הּגדֹולֹות והיׁשּועֹות וההּצלֹות והחסדים הּטֹובֹות רּבּוי ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָּורבבֹות,

הפליא אׁשר ּפלאֹות, ּפלאי ּפלאי ונפלאֹות, רּבים נּסים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהּנֹוראֹות,

הּתלאֹות מּכל נפׁשנּו הּציל אׁשר הּצבאֹות, אדֹון עּמנּו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָחסּדֹו

ּומחׁשבֹותיוההרּפתק נפלאֹותי אלהי, יי אּתה עׂשית "רּבֹות אֹות. ְְְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּבוּדאי ּכן על מּסּפר". עצמּו ואדּברה אּגידה אלי ער אין ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹאלינּו.

והּמתחּדׁשֹות הּתמידּיֹות וחסדי טֹובֹותי לזּכר עת ּבכל עלי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹחֹובה

ּתמיד. ּביׁשּועת ולׂשמח ּתמיד, עת ּבכל ְְְְִִִִֵַַָָָָָֹעלי

לעֹורר	‡ ואזּכה תמיד. ּבׂשמחה ׁשאהיה וזּכני עזרני הרחמן אב »ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ואזּכה טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות ּבפרט גדֹולה. לׂשמחה תמיד ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָעצמי

הּלב ּבהתלהבּות דקדּׁשה הּׂשמחה ידי על מאד מאד לּבי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֻׁשּיתלהב

לׁשמ גדֹולה וחמּדה וחפצה וחׁשקה ּובתׁשּוקה ּגדֹול ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּובהתעֹוררּות

ׁשּימׁש עד גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה ּובאמּונה, ּבאמת ְְְְְְֱֱֲֳִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻולעבֹודת

ּבׂשמחה רגלי את להרים ׁשאזּכה עד רגלי, לתֹו הּלב ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָההתלהבּות

ּבׁשּבתֹות ּובפרט גדֹולה. ּבׂשמחה ּדקדּׁשה לרּקּודין ואזּכה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֻגדֹולה,

ליׂשראל. נּסים ּבהם ׁשעׂשית וימים טֹובים, ְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָָוימים

È	ÏÈv˙Âהמׁשּכר מּיין ּברחמי ותּצילני ותׁשמרני ּתמיד, מּׁשכרּות ¿«ƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ולא וׁשלֹום. חס אחרא מהּסטרא הּנמׁשכין ורּקּודין הּלב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹּומהתלהבּות

"המׂשּמח ליין ּותזּכני ּכלל. ּתאוה לׁשּום הּיצר התלהבּות ׁשּום לי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָיהיה

ּבׁשּבתֹות וׁשכר יין לׁשּתֹות ההכרח ׁשּיהיה עת ּובכל ואנׁשים". ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאלהים

ּגדֹול ּבצמצּום ׁשתּיתי ׁשּתהיה ּתזּכני ּברכה, ׁשל ּובכֹוס טֹובים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָוימים

מצוה, ׁשל לׂשמחה ולבֹוא גדֹולה, ּבקדּׁשה ּדעּתי להרחיב ּכדי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻרק

ּדקדּׁשה, הּלב להתלהבּות זה, ידי על ּדקדּׁשה אמּתּיית ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻלׂשמחה

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת ולעבֹודת לׁשמ גדֹולה ּבקדּׁשה לּבי ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּיתלהב

ׁשכרּות לידי אבֹוא ולא מרּבה מּׁשתּיה ּברחמי ותּצילני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻותׁשמרני
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המׂשּמח. יין ׁשרׁש לעֹורר כח לי ׁשיהיה וזּכני עלי, ורחם חּוס ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹלעֹולם.

תמידּכמֹו לבבי את ּותׂשּמח אנֹוׁש". לבב יׂשּמח "ויין ׁשּכתּוב: ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָ

הרּקּודין ידי ועל ּדקדּׁשה. לרּקּודין ׁשאזּכה עד ּבאמת, גדֹולה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻּבקדּׁשה

להמּתיק ּברחמי אזּכה המׂשּמח. יין ידי על ּדקדּׁשה הּלב ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֻּבהתלהבּות

לבּטלם כח לנּו ותּתן ּוברגלין. ּבעקבים הּנאחזין הּדינים ּכל ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּולבּטל

ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו הּדינים ּכל ויתּבּטלּו ּולהמּתיקם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּולׁשּברם

הּבכֹורה ׁשרׁש ּברחמי עלינּו ותמׁשי עֹולם. ועד מעּתה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיׂשראל

"אף ונאמר: יׂשראל". בכֹורי "ּבני ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהּברכה,

טֹובה ׁשפע עלינּו ותמׁשי ארץ". למלכי עליֹון אּתנהּו ּבכֹור ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאני

ּבעֹולם. ׁשלֹום ותמׁשי ּתמיד. טֹוב וכל וׁשלֹום וחּיים ורחמים ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָּוברכה

העֹולם. מן מחלקת מיני ּכל ְֲִִֵֵֶַַָָָֹּותבּטל

È	kÊ˙eּותעֹורר האמּתּיים. הּדֹור לצּדיקי ּפדיֹון על מעֹות ּתמיד לּתן ¿«≈ƒְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

החזקה ויד הּגדֹולה יד ׁשהם ׁשּבּבינה הּקדֹוׁשים הּידים ׁשרׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּברחמי

מ"ב ׁשל ׁשם ּברחמי ויתעֹורר הרמה. Èa˙]ויד ÌÓ]ּבכח אּנא ׁשהּוא: , ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ∆≈ְֶַָָֹ

נא נֹורא. טהרנּו ׂשּגבנּו עּמ רּנת קּבל צרּורה. ּתּתיר ימינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻּגדּלת

ּתמיד צדקת רחמי טהרם ּברכם ׁשמרם. ּכבבת יחּוד ּדֹורׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּגּבֹור

ּפנה לעּמ ּגאה יחיד .עדת נהל טּוב ּברב קדֹוׁש חסין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגמלם.

ּובזכּות ּתעלּומֹות. יֹודע צעקתנּו ּוׁשמע קּבל ׁשועתנּו .קדּׁשת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻזֹוכרי

ּבתפּלה המצרפים אֹותּיֹות ׁשּׁשה ׁשל אחד ׁשּכל ׁשמֹות הּׁשבעה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל

הּדינים ימּתקּו זה ידי על מ"ב, ׁשל ׁשם ׁשהּוא תבֹות ּבראׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻזֹו

ש"ע ּותעֹורר הּפנים, מאֹור העליֹונים רחמים ּברחמי ּותעֹורר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשרׁשן.

[ÔÈÚ ÔÈL]מסּפרנהֹור ׁשהם חּורּתא" "וחית העליֹונים הּפנים ׁשל ין ƒ«ƒְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכל ּומעל מעלינּו הּדינים ּכל ּותבּטל ּתמּתיק זה ידי ועל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבּׁשלֹו"ם.

הּווי"ן ּותקּׁשר ּותחּבר ותמׁשי ועד, לעֹולם ּתמיד יׂשראל ּבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעּמ

ּבסֹוד יחד ויתקּׁשרּו ויתחּברּו העּמּודים. עם אּלּו ׁשמֹות הּׁשבעה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשל

החסד עלינּו נמׁש יהיה ועלֿידיֿזה ּכסף". וחׁשקיהם העּמּודים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ"וו"י

ּכל יתּבּטלּו זה ידי ועל והּקדֹוׁש, הּטהֹור הּכסף סֹוד ׁשהּוא ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעליֹון
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לעֹולם. יׂשראל עּמ זרע ּכל ּומעל זרענּו ּומעל מעלינּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּדינים

.עּמ לחֹולי ׁשלמה רפּואה ¯Ù‡ותׁשלח ‡� Ï‡ 'eÎÂ ˙È�BÏt Ôa È�BÏÙÏ Ë¯Ù·e) ְְְְְִֵֵֶַַָָƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿≈»¿»

(BÏ מכאֹוביהם,�‡ ּולכל ּתחלּואיהם לכל ּומרּפא ארּוכה והעלה »ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מן ׁשלמה רפּואה מהרה להם ותׁשלח ּבקרֹוב. לאיתניהם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּותׁשיבם

ורחמן נאמן רֹופא מל אל ּכי הּגּוף. ּורפּואת הּנפׁש רפּואת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמים

ּותזּכנּו העליֹונה, בקדּׁשת ּותקּדׁשנּו לנּו ותעזר עלינּו ּותרחם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻאּתה.

ּפדיֹון לעׂשֹות ּכן ּגם ידינּו לאל ׁשּיהיה מאּת כח לנּו ותּתן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹברחמי

לכל חסד ּולהמׁשי ּובפרטּיּות, ּבכללּיּות יׂשראל מּכל ּדינים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָלהמּתיק

עלֿידי אֹו ידי, לתֹו הּפדיֹון ּכסף ׁשאקּבל ידי על חסד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּצריכים

ל ורגלי ידי להרים ואזּכה גדֹולה. ּבקדּׁשה המׂשּמח יין ייׁשתּית ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

ּובהתלהבּות ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת וארץ" ׁשמים קנה עליֹון ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ"אל

הּׁשמירה עלי ותמׁשי הּטֹוב. ּכרצֹונ גדֹולה ּבׂשמחה ּדקדּׁשה ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻהּלב

ּובגדי לבּוׁשי ואת אֹותי ּותטהר העליֹון. מחׁשמ"ל הּנמׁש ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהעליֹונה

ּולׁשלֹום טֹובים לחּיים ּובֹואי צאתי ותׁשמר ּוברּוחנּיּות. ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹּבגׁשמּיּות

עֹולם ועד .מעּתה ְֵַַָָ

טבת אמּתּייםkÊ˙e	Èטז חכמים ּתלמידי ׁשל ּגרֹונם למּלאת ׁשאזּכה ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לי ותעזר ידי. על גדֹולה לׂשמחה ׁשּיבֹואּו ואזּכה המׂשּמח, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹיין

ותרח וצּדיקיםותֹוׁשיעני חכמים לתלמידי לּתן ׁשאזּכה ידי את יב ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

יֹוצאי וכל ּובנֹותי ּבני ונפׁש נפׁשי ּפדיֹון על הרּבה מעֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאמּתּיים

ׁשּיהיּו ּברחמי ׁשּנזּכה עד יׂשראל. עּמ ּכללּיּות נפׁשֹות ּבתֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָחלצי

ּותעֹורר הּדין. מּדת על החסד מּדת ויתּגּבר ּבׁשרׁשן. הּדינים ּכל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנמּתקין

טֹובים חסדים עלינּו נמׁשכין יהיּו ּומּׁשם עלינּו. העליֹון החסד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברחמי

לברכנּו בעיני יהיה וטֹוב וׁשלֹום. וחּיים ורחמים ּוברכה ּוצדקה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתמיד,

הּטֹוב. ּבׁשלֹומ ׁשעה ּובכל עת ּבכל יׂשראל עּמ ּכל את ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּולבר

יי לּמּודי ּבני "וכל ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּבעֹולם, הּׁשלֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻויתרּבה

ּוראה מכׁשֹול. למֹו ואין תֹורת לאֹוהבי רב ׁשלֹום .ּבני ׁשלֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָורב

.ּבארמנֹותי ׁשלוה ּבחיל ׁשלֹום יהי יׂשראל. על ׁשלֹום לבני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָבנים
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אבקׁשה אלהינּו יי ּבית למען .ּב ׁשלֹום ּנא אדּברה ורעי אחי ְְְְְְֱֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹלמען

בּׁשלֹום". עּמֹו את יבר יי יּתן לעּמֹו עז יי .ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹטֹוב

·Ó
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"Ó ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

‰ÚÓL"ׁשאזּכה אלהי. יי עזרני ּתפּלתי". הקׁשיבה רּנתי אלהים ƒ¿»ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּותזּכני ּבאמת. הּלב והתעֹוררּות רּבה ּובׂשמחה גדֹולה ּבכּונה ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלהתּפּלל

ואזּכה ורּנן; ּגילה ּבקֹול לפני ּתפּלתי לסּדר ותעזרני הרּבים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּברחמי

ּבזּכּות וצח וז יפה יהיה הּנגינה וקֹול הּתפּלה, אֹותּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלנּגן

ּבלבּוׁשין עּז ׁשכינת את להלּביׁש ׁשאזּכה עד ּגדֹול, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֻּובבהירּות

בצרֹותינּו ותראה יׂשראל, עּמ על רחמים תּמלא זה ידי ועל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדנהירין.

ויקּיםועני מאּתנּו. חמת ותׁשיב ּוממֹון, ונפׁש ּבגּוף ודחקנּו ועמלנּו ינּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

אבֹותינּו ּברית ותזּכר עֹולם". ּברית לזּכר "ּוראיתיה ׁשּכתּוב: ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָֹֹמקרא

ותקׁשיב ּתפּלתנּו ותאזין ּבזכּותם. עלינּו ּותרחם יעקב, יצחק ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹאברהם

להם ּבּצר "וּירא ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים רּנּוננּו. לפני ויראה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשועתנּו,

יׂשראל ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו ּותבּטל ותמּתיק רּנתם". את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבׁשמעֹו

וחּיים ורחמים ּוברכה טֹובה ׁשפע עלינּו ותמׁשי ׁשּבעֹולם, הּדינים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכל

ּברחמי ּתזּכנּו ּובכן ּתמיד. טֹובים חסדים ותגמלנּו טֹוב, וכל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוׁשלֹום

חכמים לאמּונת ּותזּכנּו הּקדֹוׁשה, אמּונת עלינּו ותׁשּפיע ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהרּבים.

ׁשּכל אמּתּיים וצּדיקים ּבחכמים להאמין ואזּכה הּׁשלמּות. ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבתכלית

עלֿידיֿזה ואזּכה רזין. ּבהם יׁש אּלא ּפׁשּוט אינֹו ּומעׂשיהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדבריהם

ּדפׁשטין, ּדקדרנּותא לבּוׁשין מּנּה ּולהפׁשיט למטרֹוניתא ְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָלאנהרא

ועלֿידיֿזה ּדאֹורייתא. רזין ּדאּנּון ּדנהירין ּבלבּוׁשין אֹותּה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָּולהלּביׁש

מעּתה יׂשראל עּמ ּכל ּומעל מעלינּו הּדינים ּכל ּולבּטל להמּתיק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאזּכה

עֹולם. ְַָועד

È	¯ÊÚÂענּיים ּולהלּביׁש לכּסֹות ערּמים, להלּביׁש ׁשאזּכה והֹוׁשיעני ¿»¿≈ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַֻ

נאים לבּוׁשים לעׂשֹות ׁשאזּכה ותעזרני ּותזּכני והגּונים. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָטֹובים
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הּׁשנה ּבראׁש ׁשֹופר קֹול לׁשמע ּברחמי וזּכנּו אמּתּיים. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלצּדיקים

הּתקיעה קֹול לפני ויעלה מרּבים. אלהים וירא וכׁשר הגּון ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּתֹוקע

ויעקב. יצחק אברהם אבֹותינּו זכּות את ויעֹוררּו והּתרּועה. ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹוהּׁשברים

מעלינּו. חמת ּותבּטל ותמּתיק ּתׁשּכ זה ידי ועל ּבזכּותם, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָותּביט

ועזרנּו עלינּו, וחמל חּוס מלּכנּו, אבינּו ּבנּו. ּפני ותאיר אלינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹותׁשּוב

לבד עלי ּכי חּנני, חּנני עזרני, עזרני .מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלבֹוא

הצליחה ּנא". הצליחה יי אּנא ּנא. הֹוׁשיעה יי "אּנא ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָָָָָנׁשענּתי.

מהּיֹום. לעבּד הּזהנא עֹולם הבלי ּכל על ולקּפץ לדּלג וזּכני ועזרני ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

אּמיץ ּבקׁשר ּבאמת אלי להתקּׁשר ואזּכה מהרה. קל חיׁש ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָותאֹותיו

עׂשה ׁשמ למען עׂשה ולילה. יֹומם תמיד ּבעבֹודת ּולהתּדּבק ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוחזק

וכל ּולפרׁש. לבאר קצרה ודעּתנּו מרּבים, הּמה צרכינּו ּכי .ימינ ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻלמען

לבאר ימינּו יסּפיקּו לא יי, ּבעבֹודת צריכים ׁשאנחנּו וקטן ּגדֹול ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּדבר

יסּפיקּו ולא זה. על ׁשּיׁש והעּכּובים הּמניעֹות רּבּוי עצם את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּולפרׁש

לׁשּבר ׁשּתזּכנּו זה. על אֹות ּולהפציר ּולהעּתיר ּולחּנן לבּקׁש ימינּו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָכל

ּבאמת יֹודע אני ּכי הּפעל. אל מּכח להֹוציאֹו ולזּכֹות הּמניעֹות. ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכל

לבד עלי א הרּבים. ּבעוֹונֹותי ׁשּבקדּׁשה הּדברים מּכל רחֹוק ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשאני

עיני "ּדּלּו ורגע. רגע ּובכל עת ּבכל לרחמי ּתלּויֹות ועיני ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנׁשענּתי.

זדים". יעׁשקּוני אל לטֹוב, עבּד ערב ערבני. ּלי עׁשקה יי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹלּמרֹום,

לבד ּבזכּותם אמּתּיים. הּצּדיקים ּכל ּובזכּות אבֹותינּו ּבזכּות ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָעזרני

ּכן ׁשּבקדּׁשה, הּדברים מּכל רחֹוק ׁשאני ׁשּכמֹו חסיתי, ּובהם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻנׁשענּתי

להּגיע ּותזּכני ותעזרני העליֹונה, בקדּׁשת ּותקּדׁשני ,ּברחמי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻּתחּנני

ואזּכה ּבאמת. לגמרי מרע לסּור ׁשאזּכה ׁשּבקדּׁשה, הּדברים לכל ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻמהרה

ּובתפּלה ּבתֹורה לעסק ויֹום, יֹום ּבכל הרּבה מצוֹות לעׂשֹות ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹתמיד

ׁשאזּכה הרּבים, ּברחמי ּותזּכני חּיי. ימי ּכל ּתמיד חסדים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּובגמילּות

תהיה ונפׁשי נׁשמתי. לׁשרׁש הּׁשּיכה ּבהּמצוה ּביֹותר לעסק ּולכּון ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹלדעת

ואזּכה העליֹון. לׁשרׁשי הּׁשּיכה הּמצוה אֹותּה אחר ּביֹותר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנמׁשכת

ּכל את ּבחּיי לתּקן ׁשאזּכה ּבאפן עת, ּבכל תמיד זֹו ּבמצוה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהרּבֹות
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ואל מאּתי. חמת ּותׁשּכ תמיד עלי רחמים ותּמלא ׁשחתּתי. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאׁשר

"ׁשּובנּו ּכמפעלי. ּתדינני ואל ּכחטאי, עּמי והפרּתעׂשה יׁשענּו אלהי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּלנּו, עזרתה קּומה לנּו. ּתּתן ויׁשע ,חסּד יי הראנּו עּמנּו. ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכעס

אזנ אלי הּטה לי, צר ּביֹום מּמּני, ּפני ּתסּתר אל .חסּד למען ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּופדנּו

היית ּכי ,חסּד לּבקר וארּנן עּז אׁשיר ואני ענני. מהר אקרא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּביֹום

ּבנבל ,ּל אׁשירה חדׁש ׁשיר אלהים לי. צר ּביֹום ּומנֹוס לי ְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמׂשּגב

ל אׁשירה .ּל אזּמרה אליייעׂשֹור עּזי ּבעֹודי. לאלהי אזּמרה ּבחּיי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

חסּדי" אלהי מׂשּגּבי אלהים ּכי .אזּמרה ְְֱֱֲִִִִִֵֵַַַָֹֹ

‚Óטבת יז

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‚"Ó ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èבעזרנּו ׁשּתהיה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

ותׁשמר רׁשעים. עם מּלהתחּבר ותרחיקנּו הרּבים ּברחמי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹותׁשמרנּו

ּבני ׁשהם רׁשעים ׁשל ּדּבּורים לעֹולם לאזני נׁשמע יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹותי

נאּוף ּומֹולידים נאּוף, ׁשל ארסּיים אוירים הם ּדּבּוריהם אׁשר ְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָדעה,

ּכי אּלּו. מּדּבּורים והרחיקני עלי רחם יי אּנא ּדבריהם. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבהּׁשֹומע

נׁשמר להיֹות בעצמי לי אפׁשר ואי אנכי, ודם בׂשר ּכי ידעּת ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָָָֹאּתה

הּוא מי ולידע להבחין יֹודע ואיני מאיׁש" אנכי בער "ּכי וגם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹמהם.

את מׁשלי אני עלי ּכן על מּמּנּו. להתרחק הרׁשע הּוא ּומי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּצּדיק,

ולא הרׁשעים. מן ותרחיקני הרּבים, ּברחמי ּתׁשמרני ׁשאּתה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיהבי,

ּכׁשּיהיה ואפּלּו ּפעם, ּבׁשּום ּדבריהם אׁשמע ולא לעֹולם, עּמהם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאדּבר

,ׁשלֹומ סּכת עלי ותפרס הּגדֹול, ּבכח ּבעדי ּתגן עּמם, לדּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻההכרח

ותׁשמרני ּדבריהם. מארס להּנצל ׁשאזּכה ּבאפן .ּכנפי בצל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹותסּתירני

ּדבריהם, פגם לי יּזיקּו ולא וחּציהם. ארסיהם ּבי יכנס ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹותּצילני

העליֹונה. ּבקדּׁשת ְְְְְִִֵֶַָָָֻּותקּדׁשני

È	kÊ˙eותהיה עלינּו ותחמל ּבאמת. הּברית לׁשמירת הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּותעּקר ּותׁשּבר ותכניע ותעזרנּו ּתֹוׁשיענּו הּגדֹול ּובחסּד תמיד, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָעּמנּו
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נאּוף. ּתאות פגם ׁשהּוא העֹולם, מן הרׁשע ּבלעם קלּפת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּותבּטל

עליו רּבנּו מׁשה ּופריׁשּות קדּׁשת יׂשראל עּמ ּכל ועל עלינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻותמׁשי

ּבזכּותם ּבאמת. הּברית ׁשֹומרי האמּתּיים הּצּדיקים ּכל ּוקדּׁשת ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּׁשלֹום,

ותׁשמרנּו ּבאמת. הּברית ׁשֹומרי להיֹות ּכן ּגם ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּתחּינּו

ּומּכל רעים הרהּורים מיני ּומּכל הּברית פגם מיני מּכל מעּתה ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָותּצילנּו

הּדעת ולקדּׁשת הּברית לקדּׁשת ּותזּכנּו הּדעת. וערּבּוב בלּבּולים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַֻֻמיני

ּבאמת. הּׁשלמּות ְְְֱִֵֶֶַַּבתכלית

ÌÁ¯˙eלהיֹות ונזּכה הּקפדּות. ּומן הּכעס מן תמיד ותּצילנּו עלינּו ¿«≈ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

קנטּור וׁשּום ּוקּפדא ּכעס ׁשּום בלּבנּו יהיה ולא ּתמיד. לּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹטֹוב

ּבאמת להתקּׁשר ונזּכה ּבאמת. לעבֹודת ּותקרבנּו ּכלל. ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבעֹולם

ּבאמת ,יתּבר ּולהּׁשם הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ואל אמּתּיים, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלצּדיקים

עד לעֹולמי וחזק אּמיץ ּבהתקּׁשרּות ׁשלמה, ּובאמּונה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָּובתמימּות

מיני מּכל וטהרנּו קּדׁשנּו ּברע", מראֹות עינים "טהֹור נצחים. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָּולנצח

ואל מּטיט "הּצילני נאּוף. ּתאות זהמת מּפגם ּובפרט וזהמֹות. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָֻֻֻטמאֹות

מּטיט ׁשאֹון "מּבֹור העליני מים". ּומּמעמּקי מּׂשֹונאי אּנצלה ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאטּבעה,

רעים מהרהּורים ּפדני מּלטני הּצילני הּדעת. מּפגם הּצילני ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָהּיון".

רעֹות להּׁשעןמּמחׁשבֹות מי על לי אין ּכי נׁשענּתי, עלי ּכי עזרני . ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

עליכם "וזרקּתי ׁשּכתּוב: מקרא ּבי וקּים ׁשּבּׁשמים. אבי על אם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכי

אתכם. אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ּוטהרּתם, טהֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמים

ּתׁשּועתי. יי לעזרתי חּוׁשה מּמּני. ּתרחק אל אלהי יי, ּתעזבני ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאל

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָיהיּו

ÂÓ-‰Ó-„Ó
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ÂÓ-‰Ó-„Ó ˙Â¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èאלהי אברהם אלהי אבתינּו. ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹֹ

תמיד ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו הרּבים. ּברחמי ׁשּתזּכנּו יעקב. ואלהי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹיצחק

ועצּומה. גדֹולה ּבכּונה ונפׁש. לב ּבכל לפני ּתפּלתנּו להתּפּלל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנזּכה
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ּובמחׁשבה ּובאהבה ּוביראה ׁשלמה. ּובאמּונה ּבאמת ּובטהרה ְְְְְְְֱֱֲֲֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּבקדּׁשה

ׁשּבעֹולם. זרֹות מחׁשבֹות מיני מּכל ּברחמי ותּצילנּו ּונכֹונה. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָזּכה

לקּדׁש ׁשּנזּכה קדׁש. אדמת על תמיד ּתפּלתנּו ׁשּתהיה ותֹוׁשיענּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּותזּכנּו

את ּותעֹורר יׂשראל. ארץ ּבקדּׁשת להתּפּלל עליו עֹומדים ׁשאנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּמקֹום

עד ונֹורא, ּגדֹול ּבהתעֹוררּות להתּפּלל ואזּכה הּתפּלה. ּבׁשעת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלבבי

ל ידי להרים ואזּכה הּתפּלה. ּבׁשעת ידי יתעֹוררּו ּולהּכֹותייאׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּובהתעֹוררּות רּבה ּבׂשמחה הּתפּלה, ּבׁשעת ּגדֹול ּבהתלהבּות ּכף אל ְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָּכף

ׁשּיתעֹוררּו אזּכה ּכף אל ּכף המחאת ידי ועל ּבאמת. לבד לׁשמ ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָנפלא

כ"ח ׁשהם הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידיו ּדידים[ÈÁŒÛk˙]כח ּפרקין ֵֶֶַַָָָָֹ»≈ְְִִִַָ

לטהר נזּכה זה ידי ועל בראׁשית. מעׂשה ׁשל אתון כ"ח ׁשהם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהעליֹונים

דארץ 'אוירא ּבבחינת ּבֹו מתּפּללים ׁשאנּו הּמקֹום אויר את ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּולזּכ

לארץ חּוץ ׁשל הּטמא אויר לגרׁש הּקדֹוׁש, אויר ׁשהּוא מחּכים', ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

הּקדֹוׁש אויר ,לפני להתּפּלל עליו עֹומדים ׁשאנּו הּמקֹום אל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּולהמׁשי

הּטֹוב ּברצֹונ עֹולמ ּבראת ּובכח .ׁשּל הּכל ּכי יׂשראל. ארץ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשל

ּפרקי ּכמֹובכ"ח בראׁשית. ּדמעׂשה אתון כ"ח ׁשהם הּקדֹוׁשים ּדידים ן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

"ּבדבר ּוכתיב: ׁשמים". טּפחה וימיני ארץ יסדה ידי "אף ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב:

כח נתּת הּטֹוב ּוברצֹונ צבאם". ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָֹיי

את ּולטהר עממין, הּׁשבעה מּיד יׂשראל ארץ לכּבׁש עּמ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹליׂשראל

אויר לׁשם ּולהמׁשי העּמים, ׁשל הּטמא אויר מּׁשם לגרׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהארץ

מעׂשיו "ּכח ׁשּכתּוב: ּכמֹו יׂשראל. ארץ ּבקדּׁשת הארץ לקּדׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקדֹוׁש,

ּותחּננּו ּתזּכנּו הרּבים ּברחמי ּכן ּגֹוים". נחלת להם לתת לעּמֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּגיד

ׁשם ׁשּנעמד מקֹום ּבכל ׁשּנזּכה ,מאּת ּוגבּורה ּכח לנּו ותּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּותאּמצנּו,

לעֹורר ּכּפים. מחאת ידי על ההּוא הּמקֹום את לטהר ,לפני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלהתּפּלל

יׂשראל, ארץ ׁשל הּקדֹוׁש אויר לׁשם ּולהמׁשי מעׂשי ּכח זה ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל

את לזּכ נזּכה זה ידי ועל לארץ. חּוץ ׁשל הּטמא אויר מּׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּולגרׁש

זרה עבֹודה הרהּורי ּומּכל זרֹות, מחׁשבֹות מיני מּכל ּולטהרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָּתפּלתנּו

הּגדֹולים. ּובחסדי הרּבים ּברחמי ּתּצילנּו מּכּלם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּוכפירּות.
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e	kÊ˙eהגּונים ענּיים ידי להחזיק ונזּכה יׂשראל, לארץ צדקה לּתן ¿«≈ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

דארץ ּבאוירא נכללים ׁשּנהיה ׁשּנזּכה עד יׂשראל, ּבארץ ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּדרים

הּמחׁשבֹות ׁשהם מאּתנּו, הּמּבּול מי לגרׁש נזּכה זה ידי ועל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיׂשראל.

מעבֹודת אֹותנּו ּומֹונעים תמיד, אֹותנּו המבלּבלים והּבלּבּולים ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָזרֹות

את ּומבלּבלים עלינּו ּבאים ׁשּכּלם הּתפּלה, ּבׁשעת ּובפרט ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהאמּתּיית,

הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּכי הּסּבל". ּכח "ּכׁשל אׁשר עד מאד, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹּתפלֹותינּו

הּגבֹו ההרים ּכל ויכּסּו הארץ על "מאד הּמים אׁשרּגברּו עד הים", ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

הרּבינּו ּכי ּכאּלה, רּבֹות זרֹות ּומחׁשבֹות ּבלּבּולים נגד לעמד ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹקׁשה

מאד. ְְִַֹֹלפׁשע

B	Ba¯עֹומדים ומי מי ידעּת אּתה ּכּלא, דעלמא מרא עֹולם ׁשל ƒְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹ

ּבענינּו נא ראה לבבנּו. את יֹודע אּתה הּתפּלה. ּבׁשעת ּבפרט ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעלינּו,

נפׁש. עד מים באּו ּכי אלהים "הֹוׁשיעני ולחצנּו. ועמלנּו ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹודחקנּו

וׁשּבלת מים ּבמעמּקי ּבאתי מעמד. ואין מצּולה ּביון ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹטבעּתי

ְְִָָׁשטפתני".

טבת ואל¯Ba	Bיח מצּולה ּתבלעני ואל מים ׁשּבלת ּתׁשטפני "אל עֹולם. ׁשל ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מּׂשֹונאי אּנצלה אטּבעה, ואל מּטיט הּצילני ּפיה. ּבאר עלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּתאטר

,רחמי ּכרב עלי חּוסה עלי, ורחם חּוס יי אּנא מים". ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּומּמעמּקי

הּצל, הּצל יי אהּה נא, חּנני נא, ּפדני נא, מּלטני נא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָהּצילני

מאד ּגברּו אׁשר ּכאּלה ּובלּבּולים בתהֹומֹות ּכי כּפי", אלי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ"ׁשּטחּתי

ּכי להּנצל, ותחּבּולה עצה ׁשּום יֹודע איני האּלה, ּבּימים הארץ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעל

מּמי יׂשראל ארץ אויר את ׁשהּצלּת ּכׁשם נׁשענּתי. לבד עלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאם

הרּבים ּברחמי ּכן זעם", ּביֹום גׁשמּה לא "ארץ ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּמּבּול,

יׂשראל. ארץ ּבקדּׁשת קדֹוׁש עליו ׁשאתּפּלל הּמקֹום ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּתזּכני

זרֹות הּמחׁשבֹות ׁשהם הּזדֹונים, מים הּמּבּול מי מּׁשם ּותסּלק ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָותעביר

ולא ּבלּבּול לׁשּום כח יהיה ולא הּתפּלה. את המבלּבלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹוהּבלּבּולים

ּבׁשּום וׁשלֹום חס ּתפּלתי את לבלּבל ּוכפירֹות זרֹות מחׁשבֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלׁשּום

ותעלה ּונקּיה. צחה ּונכֹונה זּכה תפּלתי ותהיה ׁשּבעֹולם. ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבלּבּול
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להּׂשיג הּתפּלה ידי על ׁשאזּכה עד ,כבֹוד כּסא לפני ּולרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלרחמים

ּבכל ּתפּלֹותינּו עם ותתנּׂשא ותתּפאר הּתֹורה. סֹודֹות עליֹונֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּׂשגֹות

ׁשעׁשּו ל ויהיה ּותחּנֹותינּוהעֹולמֹות. מּתפּלֹותינּו ּגדֹולים עים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ

יי, ּביד ּתפארת עטרת "והיית ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּובּקׁשתינּו.

"ׁשמע יבֹואּו. ּבׂשר ּכל עדי ּתפּלה, ׁשֹומע .אלהי ּבכף מלּוכה ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּוצניף

מאּתנּו. ּפני ּתסּתיר ואל עמקים. מעמקי ואנחֹותינּו ואנקֹותינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּתפּלתנּו

אל אלהי יי, ּתעזבני "אל וצעקתנּו. מּׁשועתנּו אזנ ּתעלם ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹואל

ּתׁשּועתי". יי לעזרתי חּוׁשה מּמּני, ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּתרחק

‰Óֿמו

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"Ó ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÔÎ·eידי על ׁשּנזּכה אבתינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּכנפי ׁשהם הּקדֹוׁשים ּכנפים עלֿידיֿזה לעֹורר ּבתפּלה, ּכּפים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמחאת

ּובּקׁשתי. ּותחּנתי ּבתפּלתי לפני ּוקדֹוׁשים ׁשלמים דּבּורים להֹוציא ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָראה,

ׂשמאל, ׁשּביד אצּבעֹות ּבחמּׁשה ימין יד אצּבעֹות חמּׁשה הּכאת ידי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹועלֿ

נזּכה עלֿידיֿזה ימין, ׁשּביד ּבחמּׁשה ׂשמאל, ׁשּביד אצּבעֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוחמּׁשה

יחד. האֹורֹות נכללים ׁשּיהיּו עד בזה, זה האֹורֹות הּכאת למעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלעֹורר

נזּכה ועלֿידיֿזה הּגדֹול. יֹובל ׁשהּוא בינה ׁשערי חמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָויתעֹוררּו

מהּגלּות. ּדקדּׁשה הּדּבּור ּולהֹוציא ורּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ׁשלמה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻֻלגאּלה

הּדּבּורים לקּבל קדֹוׁש ּפה ּולתּקן ּולהכין לעׂשֹות עלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונזּכה

מלא ּבפה ּתמיד לפני ּולהתחּנן להתּפּלל ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבתֹוכֹו,

אמרנּו ויעלּו גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה ּוׁשלמים, קדֹוׁשים ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵַָָָָָֻּובדּבּורים

ּברחמים לטֹובה מׁשאלֹותינּו כל ּותמּלא .ּכבֹוד כּסא לפני .לרצֹון ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ÂÓ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Ó ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

e	kÊ˙eונזּכה ׁשּבעֹולם. הּדינים ּכל להמּתיק ּכּפים מחאת עלֿידי ¿«≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

החזקה ויד הּגדֹולה יד ׁשהם ׁשּלמעלה. הּקדֹוׁשים הּידים ׁשלׁשה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָלעֹורר
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נזּכה ועלֿידיֿזה יקו"ק. הּקדֹוׁשים ׁשמֹותי ׁשלׁשה ׁשהם הרמה. ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויד

ונזּכה ׁשּבּגרֹון. אלהים מּׁשלׁש הּיֹוצאים הּדינים ּכל ּולבּטל ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלהמּתיק

להמּתיקם אלהים הּׁשלׁש אל יקו"ק הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות ׁשלׁשה ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלהמׁשי

ּכל ּומעל מעלינּו הּדינים כל ויתּבּטלּו ימּתקּו ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻעלֿידיֿזה,

מאּתנּו. ּדקטנּות מחין לדחֹות ונזּכה עֹולם. ועד מעּתה יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעּמ

ּדגדלּות קדֹוׁשים למחין ּותזּכנּו מאּתנּו. הּׁשכחה ּותסּלק ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹותעביר

ולא תמיד, הּקדֹוׁשה תֹורת ּדברי ּכל את לזּכר ּדקדּׁשה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻּולזּכרֹון

לעֹולם. מּמׁשנתי ּדבר ְְְִִִֶַָָָָאׁשּכח

‰kÊ	Â,ּבימין ׂשמאל נכלל ויהיה העֹולם, מן מחלקת מיני ּכל לבּטל ¿ƒ¿∆ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

העֹולם. מן ואבּדֹון והרג חרב ּותבּטל ּבעֹולם, ּגדֹול ׁשלֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָותמׁשי

תעבר לא וחרב ּבארץ ׁשלֹום "ונתּתי ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּותקּים

ּבכּונה לפני ּתפּלתנּו להתּפּלל וזּכנּו עלינּו וחמל חּוס ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבארצכם".

ּובמסירת גדֹולה ּוביראה ּבאימה ּגדֹול, ּובהתעֹוררּות ונפׁש ּבלב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָגדֹולה

זּכֹות ּובמחׁשבֹות ועצּומה, רּבה וחדוה ּובׂשמחה מאהבה, ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנפׁש

ׁשליטה ׁשּום להם יהיה ׁשּלא זרֹות הּמחׁשבֹות ּבכל ותגעֹור ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹּונכֹונֹות.

הרּבים ּברחמי זּכני רחמים, מלא וׁשלֹום. חס ּתפּלתנּו את ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבלּבל

ּותחּנֹותינּו ּתפּלֹותינּו ּבׁשעת ּוביֹותר תמיד, הּמחׁשבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻלקדּׁשת

ּכי סמיכה ׁשּום עכׁשו לנּו ואין ּבּפה. אּלא ּכחנּו אין ּכי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּובּקׁשֹותינּו,

ּגדֹול ּבהתעֹוררּות לפני להתּפּלל עזרנּו ותחנּונים, ּתפּלה על ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם

ל ידי ׁשּיתעֹוררּו עד הּלב, ּכףייּובהתלהבּות להמחאת ונזּכה . ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

אל אל ּכּפים אל לבבנּו "נּׂשא הּתפּלה. ּבׁשעת גדֹולה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבקדּׁשה

בכּפיּבּׁשמי נפׁשי סלה. ל עיפה ּכארץ נפׁשי אלי ידי ּפרׂשּתי ם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשכחּתי". לא ותֹורת ְְְִִָָָָֹתמיד

e	kÊÂ,ּבעזרנּו אברהם אלהי יהיה ועלֿידיֿזה לתפּלתנּו, מקֹום לקּבע ¿«≈ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבקדּׁשת להתּפּלל עליו עֹומדים ׁשאנּו הּמקֹום לקּדׁש ּבזכּותֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנזּכה

ׁשּום ּבלי הּטהֹור ּכּכסף וז צח וׂשכלנּו מחנּו ויהיה יׂשראל. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹארץ

ּכי ּכלל. הּדעת ּובלּבּול זרֹות מחׁשבֹות ׁשּום ּובלי ּופסלת סיג ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּתערבת
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יי ּכח נא יגּדל "ועּתה לּכל. ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה ּכח ְְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹֹֹביד

להתחּזק ׁשּנזּכה הּגדֹול, ּבכח ואּמצנּו חּזקנּו לאמר". ּדּברּת ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹּכאׁשר

ונזּכה לגאלנּו. ותחיׁש ּותמהר הרׁשעה. אדֹום מלכּות על ְְְְְְְְְֱֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּולהתּגּבר

את לנּו ותביא פגע. ּבלי ּבׁשלֹום מהרה קל חיׁש יׂשראל לארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלבֹוא

אחד, להיֹות האהל את לחּבר עֹולם ּגאּלת ויגאלנּו צדקנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמׁשיח

אמן. בימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

ÊÓטבת יט

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"Ó ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
e	È·‡יעקב קדֹוׁש קדֹוׁשנּו יֹוצרנּו ּגֹואלנּו ּבֹוראנּו אּדירנּו מלּכנּו »ƒְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַֹ

ּובחסדי הרּבים ּברחמי והֹוׁשיענּו עזרנּו יׂשראל, רֹועה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָרֹוענּו

ונסּתּפק לגמרי. מאּתנּו אכילה ּתאות ּולׁשּבר לבּטל ׁשּנזּכה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּגדֹולים

מּמּנּו. ולׂשּבע ּגדֹול, ּובדקּדּוק בצמצּום חּיּוני ּכדי מעט לאכל ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻּבּמעט,

עצמנּו להחיֹות ותעזרנּו מּקרּבנּו. הרעבֹון ּותבּטל ּותגרׁש ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָותסיר

ועד מּכּזית ּבאכילתי לדקּדק ואזּכה מעטת. ּבאכילה נפׁשנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻּולהׂשּביע

ּכרצֹונּכביצה ּבאמת גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה יהיה אכילתי ּומעט . ְְְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

מארץ טֹובֹות הׁשּפעֹות וכל ּופרנסתי מזֹונֹותי ׁשאמׁשי ּותזּכני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּטֹוב.

ההׁשּפעֹות ּכל ׁשרׁש ׁשּׁשם החּיים, ארץ הּקדֹוׁשה ארץ ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיׂשראל.

הּברכֹות. ְְַָָוכל

ÔÎ·eּבמּדתֹו נכלל להיֹות ׁשאזּכה הרּבים, ּברחמי ּותזּכני ּתעזרני ¿≈ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

אמת ּדברי לדּבר ואזּכה אמת. ׁשּמּדתֹו הּׁשלֹום, עליו אבינּו יעקב ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל

ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין לעֹולם, מּפי ׁשקר ּדבר ׁשּום יצא ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּתמיד,

ּדבר ּבׁשּום נכׁשל אהיה ׁשּלא ותּצילני, ותׁשמרני ּברצֹון. ּבין ּבאנס ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין

ּבתכלית ׁשקר מּדברי עצמי להרחיק ואזּכה ּבטעּות. אפּלּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשקר

הרּבים ּברחמי ּותזּכני ּתרחק". ׁשקר "מדבר ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרחּוק,

אמת ּולדּבר האמת, ּבדר להתנהג הענינים; ּבכל אמת איׁש ְְְְְְְֱֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות

ּוׂשמאל. ימין האמת נקּדת מּמרּכז אסּור ולא אּטה ולא ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּבלבבי.
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‡ÏÓבמּתנת לי ּתן להטיב, ּומרּבה חסד רב ּדּלים, חֹונן רחמים, »≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

ליעקב אמת "ּתּתן ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים אמת. מּדת חסד ונדבת ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻחּנם

נזּכה זה ידי ועל קדם". מימי לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר לאברהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָחסד

והּברכה הּׁשפע להמׁשי ונזּכה החּיים, ּבארץ יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָלהתּפּלל

וכל טֹובה ּופרנסה וׁשלֹום וחּיים ורחמים ּוברכה טֹובה ׁשפע ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָמּׁשם.

ּפרנסתנּו לנּו ותזמין יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ועל עלינּו מאּת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָטֹוב

ּתצריכנּו ואל ּובכבֹוד. ּובנחת ּבהּתר להם, ׁשּנצטר קדם מאּת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּברוח

הלואתם. לידי ולא ודם ּבׂשר מּתנת לידי ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹלא

e	È·‡ּומ חּיים אלהים אמת. אלהים "יי הרחמן. עֹולם".אב ל »ƒְֱֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מּקרּבנּו, אכילה ּתאות לׁשּבר מהרה וזּכנּו ּברחמים מׁשאלֹותינּו ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָמּלא

אלפים וכּמה לבבי, ּתעלּומֹות יֹודע ואּתה הּכל נגלה לפני ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכי

יֹודע איני אׁשר עד צדדים, מּכּמה זה על לי ׁשּיׁש ועּכּובים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמניעֹות

ׁשּבּׁשמים, אבי ּכחסּד עּמי עׂשה ּכלל. זה על ּבנפׁשי עצֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלׁשית

בקדּׁשת וקּדׁשני חּנם, במּתנת חּנני חּנני ּכמפעלי. ּתגמלני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻואל

ּבאמת, אכילה ּתאות לׁשּבר מהרה וזּכני חסד. ּבנדבת ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעליֹונה

לׁשמ גדֹולה ּובטהרה בקדּׁשה יהיה אכילתי ּומעט הּטֹוב. ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָָֻּכרצֹונ

ּבכח ואזּכה ּכלל. הּגּוף ּתאות ׁשּום ּבלי לאמּתֹו, ּבאמת לבד ְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּגדֹול

והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ ּולׁשּבח ּולהּלל להֹודֹות גדֹולה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻאכילתי

מלכּותֹו, ּכבֹוד ׁשם על ליֹוצרי ּולפאר ּתמיד, אמת ּדברי ּולדּבר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּתמיד,

ּבכלל להיֹות גדֹולה ּבקדּׁשה באמת ּדּבּורי עלֿידי ׁשאזּכה ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻעד

חדׁשה וארץ חדׁשים ׁשמים הּבֹוראים מֹופת, אנׁשי אמּתּיים ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּצּדיקים

ּבּׁשמים אמּתּיים ּגדֹולים מֹופתים ועֹוׂשים האמּתּיים, ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַָָּבדּבּוריהם

ּבעֹולם, אמּתּיים מֹופתים לעׂשֹות הּגדֹול ּבכח ּכן ּגם ואזּכה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובארץ.

לכל ותפארּת וגדל ּוממׁשלּת ואדנּות אלהּות ּולפרסם ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִֵֶַַַַַָָָֹלגּלֹות

הּטֹוב. ּברצֹונ עֹולמ מנהיג לבד אּתה ּכי כּלם וידעּו עֹולם. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻּבאי

לבּטל ּכח להם נתּת אׁשר יׂשראל, עּמ את אהבת עצם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויּכירּו

ׁשל רּבֹונֹו ּבעֹולם. ּגדֹולים מֹופתים ולעׂשֹות ּבתפּלתם, הּטבע ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָּולׁשּנֹות
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ּבאפן ,ּברחמי ּׁשּתרצה מה עּמי עׂשה כּפי". אלי "ׁשּטחּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹעֹולם,

ּתמיד הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות מׁשּפטי ולׁשמר ּבחּקי ליל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּתזּכני

עֹולם ועד .מעּתה ְֵַַָָ

È	kÊÂחיׁש הּקדֹוׁשה, לארץ החּיים לארץ יׂשראל, לארץ ולבֹוא ליל ¿«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּקדֹוׁש מאוירה ולׁשאב רגבֹותיה ּולנּׁשק ּבעפרּה להתּגֹולל מהרה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹקל

לׁשלֹום מהרה לבֹוא וזּכני עלי, ורחם וחּנני חּוס ּבצּלּה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּולהסּתֹופף

הּקדֹוׁשה ארץ הארצֹות, מּכל ּבּה ּבחרּת אׁשר הארץ יׂשראל, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָלארץ

לחם, ּבּה ּתאכל במסּכנת לא אׁשר "ארץ החּיים, ארץ קדּׁשֹות. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּבעׂשרה

עיני ּתמיד אֹותּה ּדֹורׁש אלהי יי אׁשר ארץ ּבּה. ּכל תחסר ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלא

ׁשנה". אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלהי ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיי

ÒeÁּׁשּבּקׁשּתי מה לכל מהרה לבֹוא וזּכני והֹוׁשיעני, עלי ורחם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוחּנני

ּבאמת, אמת למּדת ולזּכֹות לגמרי, אכילה ּתאות לׁשּבר ,ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּלפני

ּומן הענּיּות מן ּברחמי ותּצילני לארץֿיׂשראל. מהרה לׁשלֹום ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָולבֹוא

ּבית עּמ ּולכל חברתנּו ּולכל ביתי ולבני לי ּתמיד ותמׁשי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהחסר,

וכל וׁשלֹום וחּיים ורחמים טֹובה ּופרנסה ּוברכה טֹובה ׁשפע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָיׂשראל.

ּבנּו ויקּים העֹולמֹות. ּבכל ּבנּו ׁשּתתּפאר ונזּכה עֹולם. ועד מעּתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻטֹוב

ּברחמי אֹותנּו ותּציל אתּפאר". ּב אׁשר "יׂשראל ׁשּכתּוב: ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמקרא

ותּמלא מאּתנּו. ּפני ּתסּתיר ואל ּובּוׁשֹות. חרּפֹות מיני מּכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרּבים

הּדינים ּכל ּותבּטל ותמּתיק ּתמיד, יׂשראל עּמ ּכל ועל עלינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָרחמים

אלינּו, ּפני ותׁשיב ורעֹות. צרֹות מיני מּכל ּותמּלטנּו ותּצילנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעלינּו.

ׁשלֹום. ל ויׂשם אלי ּפניו יי "יּׂשא ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻויקּים

הֹוׁשיעני עבּד על פני האירה .חּקי את ולּמדני ּבעבּד האר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּפני

מקרא לנּו וקּים סלה". אּתנּו ּפניו יאר ויברכנּו, יחּננּו אלהים .ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹבחסּד

אׁשר אלהיכם, יי ׁשם את והּללּתם וׂשבֹוע, אכֹול "ואכלּתם ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּכתּוב:

להפלי עּמכם יׂשראלעׂשה בקרב ּכי וידעּתם לעֹולם. עּמי יבׁשּו ולא א, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

אלהים יי לעֹולם. עּמי יבׁשּו ולא עֹוד, ואין אלהיכם יי ואני ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹאני,

ואמן. אמן ונּוׁשעה". ּפני האר הׁשיבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָצבאֹות
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ÁÓטבת כ

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Á"Ó ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÚÓBL"והקׁשיבה ּתפּלתי יי האזינה יבֹואּו. ּבׂשר ּכל עדי ּתפּלה ≈«ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָ

אל ידי ּבנׂשאי אלי ּבׁשּועי ּתחנּוני קֹול יי ׁשמע ּתחנּונֹותי. ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבקֹול

ּברחמי והֹוׁשיענּו עזרנּו הּכל, יֹוצר עֹולמים, צּור ."קדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדביר

ּבכל ּבאמת לפני להתּפּלל תמיד ׁשּנזּכה האמּתּיים, ּובחסדי ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהרּבים

ונזּכה ."כמֹו מי יי ּתאמרנה עצמֹותי "ּכל ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכחנּו.

הּכחֹות ׁשאר וכל ּובׂשר וגידים ּבעצמֹות ּבנּו ׁשּיׁש הּכחֹות ּכל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹלהכניס

הּתפּלה, ּדּבּורי ּבתֹו להכניסם ּברחמי אזּכה ּכּלם ונפׁשי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבגּופי

ּגדֹול ּבכח הּקדֹוׁשה הּתפּלה ׁשל ודּבּור ּדּבּור ּכל להֹוציא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאזּכה

חּוס ואברי. עצמֹותי ּבכל הּדּבּור להרּגיׁש ׁשאזּכה עד לאמּתֹו, ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבאמת

ּבאמת, גדֹולה ּובכּונה ּבכח לתפּלה וזּכני והֹוׁשיעני עלי ורחם ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוחּנני

ּבאמת; חפץ ואּתה לעד, וקּים אמת ּודבר אמת אלהים אּתה ְְְְֱֱֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכי

ׁשאיני די ולא הּתפּלה. ׁשל אחד מּדּבּור רחֹוק אני ּכּמה יֹודע ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואּתה

הרּבים ּבעוֹונֹותי ּגם אף ּכראּוי ּבאמת, ּובכּונה ּבכח להתּפּלל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹיכֹול

ׁשל רּבֹונֹו לּמרֹום". עיני "ּדּלּו הרחּוק. ּבתכלית מּתפּלה רחֹוק ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאני

ּבאיזה יֹודע ואיני אּׂשא", נפׁשי יי אלי כּפי. אלי "ׁשּטחּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעֹולם,

ּול לבּקׁש תחּבּולה, ּבאיזה אפן, ּבאיזה ואיניּדר .אֹות ּולפּיס רּצֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

הּטֹוב ולמצא לחּפׂש אזּכה אפן ּבאיזה ּבנפׁשי, עצֹות לׁשית ּכלל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיֹודע

העצּומים ּבעוֹונֹותי מּמּני ׁשּנסּתּלק הּטֹוב למצא ואי ּבי, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכבּוׁש

ּׁשּפגמּתי מה ּובפרט ואיכּות. וכּמּות ּבמהּות מאד והּגדֹולים ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹוהרּבים

וכּמה כּמה ודּברּתי פי. פתחי ׁשמרּתי לא ּכי מאד, הרּבה הּדּבּור ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹּבפגם

ּומסּפר, וער ׁשעּור אין עד הּזה, הּיֹום עד היֹותי מּיֹום ּפגּומים ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּדּבּורים

ּוׁשאר ּפה, ונּבּול ּוׁשקרים וליצנּות ּורכילּות הרע ּולׁשֹון ּבטלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָּדברים

ּכּלם ׁשּלי ּדקדּׁשה הּדּבּורים כל אפּלּו וגם מאד. הרּבה ּפגּומים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻּדברים

מּפי יצא לא מעֹולם אׁשר דרכי חּׁשבּתי אׁשר עד מאד, מאד ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּפגּומים

ריב מאד עלינּו התּגּברּו זה ּומחמת ּפגם. ׁשּום ּבלי ׁשלם ּדּבּור ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹעדין
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ארץ מלכי "יתיּצבּו מאד. רּבים עלינּו, קמים רּבים אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשֹונֹות,

ּולׁשֹונם ּפיהם בּׁשמים ׁשּתּו מׁשיחֹו. ועל יי על יחד נֹוסדּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָורֹוזנים

צּדיקים ועל יי על סרה ודֹוברים מּפיהם עתק יצא ּבארץ". ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּתהל

ּבחרּת. ּבהם אׁשר הּקדֹוׁש עּמ יׂשראל ּכללּיּות ועל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאמּתּיים,

dÈ¯Óרּבים מּמים והּצילני ּפצני מּמרֹום, ידי "ׁשלח ּכּלא. ּדעלמא »≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

לנפׁשי אֹוי ׁשקר". ימין וימינם ׁשוא ּדּבר ּפיהם אׁשר נכר, ּבני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּיד

ּופגמּתי הּגלּות, את והארכּתי הרּבים ּבעוֹונֹותי זה ּכל ּגרמּתי אנכי ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּכי

ּגם אף ּדוד. סּכת להקים הׁשּתּדלּתי ׁשּלא די ולא הּנפלת. ּדוד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֻֻּבסּכת

לׁשֹונֹות נֹוצרים סּכת והגּברּתי יֹותר להּפילה הֹוספּתי הרּבים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָֻּבעוֹונֹותי

ּבגלּות הם יׂשראל ּוכנסת הּׁשכינה הרּבים ּבעוֹונֹותי אׁשר עד ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהעּכּו"ם,

ּומארצם אביהם מּׁשלחן ּגלּו אׁשר ּבנהא על ּבגלּותּה ריב והיא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגדֹול,

ָָיצאּו.

B	Ba¯,מאד והּכבדֹות מאד, המרּבֹות בצרֹותינּו ראה עֹולם ׁשל ƒְְְְְְְֵֵֵֶַַָָֹֹֻ

כּסאהארּכֹו לפני ּומתחּננים צֹועקים אנּו ויֹום יֹום ּובכל מאד. ת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹֻ

מּטעּותנּו ׁשבנּו לא ועדין ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ׁשּתחזירנּו ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹכבֹוד

וחמל חּוס וחמל חּוס והּצל, ורחם והֹוׁשיע עזר רחמים מלא ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָֹֹֹּוׁשטּותנּו.

החּיים מארץ מגרׁש על הּזה. העֹולם ּתאֹות מצּולֹות ּביון מטּבע ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻעל

לפני אני הרי ּכמני. ּופתלּתל" "עּקׁש לב על ּכמֹוני, ּפגּום על ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכמֹוני.

אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ּוכלּמה. בּוׁשה מלא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹֹּכלי

חּנני והקימני חּנני הֹוׁשיעני. הֹוׁשיעני עזרני. עזרני עֹוד. אחטא ְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא

ּומּלטני הּצילני מּגֹוזלֹו" ואביֹון ועני מּמּנּו מחזק עני "מּציל ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהקימני,

ערבני". לי עׁשקה "יי ְְְְִִִֵֵָָָָּופדני.

È·‡ׁשּבּׁשמים אבי עלי. חמל ׁשּבּׁשמים אבי עלי. רחם ׁשּבּׁשמים »ƒֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

מׁשּפטי ואת אל ּבחּקי אׁשר את ועׂשה ואּמצני. וחּזקני בעזרי. ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻהיה

הם ימינּו כל ּכי וׁשלֹום. חס ּבחּנם עֹולמי את אֹובד ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאׁשמר,

ּוכאבק נֹוׁשבת, ּוכרּוח ּכלה, ּוכענן עֹובר, ּוכצל יעּוף ּכחלֹום וריק, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהבל
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אמּתי רחמן אבי, אהּה אדֹוני, אהּה ואבֹוי, אֹוי אֹוי, אֹוי אֹוי ֲֲֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָּפֹורח.

אֹובד. ולא חנינה לי ותן חּנם, חסד עּמי עׂשה אמּתי, חסּדן עלי, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹרחם

ונדבת חּנם ּבמּתנת יׂשראל ּבקדּׁשת חּנני ּגאלני. למענ חזק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻּגֹואל

ולזעק אלי לצעק אם ּכי ּתקוה ׁשּום לי ׁשאין יֹודע אּתה ּכי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹחסד,

קדֹוׁש עזרני. יי לעֹולם מרֹום ענני. קֹוראיו לכל קרֹוב .ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלחנינֹותי

לקדּׁשת זּכני אמת אלהים יי קּדׁשני. ּבקדּׁשת הּקדּׁשֹות ּכל ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻֻעל

נפיל אחר נפילה הּנֹופלת סּכת הקם וערּבאמת. ׁשעּור ּבלי ה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּברחמי לבד אּתה אם ּכי להקימּה ׁשּיּוכל מי אין אׁשר עד ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּומסּפר,

מּבירא ּתקּומה, אחר תקּומה מהרה הקימה הּגנּוזים. ּובחסדי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרּבים

רמא. לאּגרא ְְְֲִִָָָָעמיקּתא

‡ÏÓלּבי הט לטֹוב. מרע לבבי את הפ להטיב, מרּבה רחמים »≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

מיני ּבכל עצמי לקּדׁש ׁשאזּכה עזרני הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאלי

יצא ׁשּלא עזרני הּמעֹור. ּוברית הּלׁשֹון ּברית ּבקדּׁשת ּובפרט ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻֻקדּׁשֹות.

ּפתחי לׁשמר ואזּכה ּפגּום. ּדּבּור ׁשּום ולא לעֹולם, מּפי ׁשקר ּדבר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּום

ּבאמת גדֹולה ּובכּונה ּכחי ּבכל לפני ּתפּלתי להתּפּלל וזּכני ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹפי.

יהיּו תפּלתי ּדברי ׁשּכל עד ּתפּלתי, ּבׁשעת ּב נכלל ואהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלאמּתֹו.

כ"ח תפּלתי ידי על ויתעֹוררּו ּבעצמן. יי אתון[ÈÁŒÛk˙]דברי ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָ»≈ְַָ

ידי ועל העֹולם. נברא ׁשּבהם מאמרֹות עׂשרה ׁשהם בראׁשית, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדמעׂשה

ּותחּבק ,ׁשלֹומ סּכת עלינּו ותפרס עלינּו, הּגדֹול חסּד תמׁשי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻזה

ותּצילנּו ּבעדנּו ותגן הּקדֹוׁש. ּבצּל להסּתֹופף ונזּכה ,ּבימינ ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותנּו

ּכנפי ּובצל ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ורֹודפינּו וׂשֹונאינּו אֹויבנּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָמּכל

וימינֹו לראׁשי ּתחת "ׂשמאלֹו ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻּתסּתירנּו.

ְְִֵַּתחּבקני".

È	¯ÊÚ˙Âּבזמּנּה סּכה מצות לקּים ׁשּנזּכה הרּבים ּובחסדי ּברחמי ¿««¿≈ƒְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ּבּה, הּתלּוים מצֹות ותרי"ג וכּונֹותיה ודקּדּוקיה ּפרטיה ּכל עם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכראּוי

ּותבּטל ותעקר ּותמּגר ותׁשּפיל ותכניע גדֹולה. ּובׂשמחה טֹוב ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּובלב

ׁשקר". ימין וימינם ׁשוא ּדּבר ּפיהם "אׁשר עּכּו"ם סּכת נֹוצרים ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻסּכת



תפילות ראשוןÁÓליקוטי חלק טבת ˘È‚כא

ּדוד סּכת את ותקים ּבעֹולם, האמת ותגּביר העֹולם, מן הּׁשקר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּותבּטל

ּתּכֹון אמת "ׂשפת ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ארּגיעההּנפלת. ועד לעד, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

עלינּו ּותסֹוכ הּקדֹוׁשה, ּבסּכת אֹותנּו ותצּפין ותסּתיר ׁשקר". ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻלׁשֹון

עלינּו ּכח ׁשּום להם יהיה ׁשּלא לׁשֹונֹות מריב ותּצילני הּקדֹוׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבצּל

מהרה ּותזּכני ּבעֹולם. האמת ּותגּלה העֹולם, מן הּׁשקר ותעקר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכלל.

מהרה. קל חיׁש הּקדֹוׁשה לארץ יׂשראל לארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבֹוא

טבת ּוליראתkÊÂ	eכא לעבֹודת וקּימים. חּיים לבנים הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ

.ּולתֹורתÔ‡k B¯ÈkÊÈ ÔÏˆÈÏ ‡pÓÁ¯ ÌÈ�a Ïecb ¯Úˆ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ Ïlt˙‰Ï ‰ˆB¯Lk) ְֶָ¿∆∆¿ƒ¿«≈«ƒ∆≈««ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿««¿ƒ»

('eÎÂ ˙È�BÏt Ôa È�BÏÙÏ Ë¯Ù·e :¯Ó‡ÈÂולבנֹותינּו לבנינּו ותן ורחם וחמל חּוס ¿…«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָֹ

וארּוּכים. טֹובים חּיים חלצינּו יֹוצאי È�BÏt˙ּולכל Ôa È�BÏt „Ïi‰Ï Ë¯Ù·e) ְְֲֲִִִֵֵַַָָƒ¿»¿«∆∆¿ƒ∆¿ƒ

('eÎÂ ˙È�BÏt ˙a ˙È�BÏt ‰cÏi‰Ïe .'eÎÂותן אבֹותם, ּבזכּות ועלינּו עליהם רחם . ¿¿««¿»¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָ

ויכמרּו נא יהמּו ּוׁשנֹותם. ימיהם ותארי וארּכים, טֹובים חּיים ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻלהם

לּטֹובים יי "היטיבה לצרֹותם. ּדי ותאמר ועלינּו, עליהם רחמי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנא

ואין ּפרץ אין ּבארמנֹותם. ׁשלוה ּבחילם ׁשלֹום יהי ּבלּבֹותם". ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוליׁשרים

ּדֹורֹותם. ּולדֹורֹות ּולדֹורֹות, לעד ּברחֹובֹותם, צוחה ואין ְְְְְִֵֵַָָָָָיֹוצאת

והארץ החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר אחריתם. מאד יׂשּגה מצער, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹראׁשיתם

ּבית עּמ ילדי וכל אֹותם ותּציל ּוׁשמֹותם. זרעם יעמד ּכן ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹהחדׁשה,

להם ותׁשלח ּומחלה. נגע מיני ּומּכל רע ּומּפגע הרע מעין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָיׂשראל

ויזּכּו גידיהם. ּוׁשס"ה אבריהם רמ"ח לכל הּׁשמים מן ׁשלמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרפּואה

ּבּנעימים ּוׁשנֹותיהם ּבּטֹוב ימיהם יבּלּו וקּימים. ּבריאים חּיים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָלהיֹות

הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד דֹורֹות ודֹורי הרּבה. ּדֹורֹות מהם ׁשּיצאּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָונזּכה

ּולחּפ לתֹורה ּותגּדלם ,ׁשמ למען ועלינּו עליהם ּולמעׂשיםרחם ה ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

יהיּו". ורענּנים ּדׁשנים ּבׂשיבה ינּובּון "עֹוד וׁשנים. ימים לאר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹטֹובים,

‡ÏÓידעּת אּתה ּולפרׁש. לבאר קצרה ודעּתנּו מרּבים צרכינּו רחמים. »≈ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֻ

ולא למענ ּברחמים לטֹובה מׁשאלֹותינּו מּלא מחסֹורינּו. ּכל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאת

ולעׂשֹות ׁשלם, ּובלב ּבאמת אלי לׁשּוב וזּכני עלי וחמל חּוס ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלמעננּו.

ּפעלּתי און "אם לכסלה. עֹוד אׁשּוב ולא חּיי, ימי ּכל ּבאמת ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרצֹונ
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ּבאמת ּכרצֹונ להיֹות וזּכני האמּתּיים ּברחמי עלי רחם אֹוסיף" ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא

אלי עֹולם ּבאי כל ויׁשּובּו ּבעֹולם, האמת ּותגּלה עֹולם. ועד ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמעּתה

אז "ּכי ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים ואהבה. ּביראה ּבאמת ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבּד

ׁשכם לעבדֹו יי ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה ׂשפה העּמים ּכל אל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻאהּפ

הּטֹוב יּתן יי גם נׁשקף. מּׁשמים וצדק ּתצמח מארץ אמת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד.

ּוברחמי נׁשקּו". וׁשלֹום צדק נפּגׁשּו ואמת חסד יבּולּה. תּתן ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָוארצנּו

ׁשּתׁשיב יׂשראל ּוכנסת עּז ׁשכינת את ּותרּצה ּתפּיס הּגדֹולים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻוחסדי

ּפנים ּוׁשכינּתיּה, הּוא ּברי קדׁשא יחּוד נעׂשה ויהיה .אלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּפניה

ורּבנים צּדיקים לנּו ותׁשלח עֹוד. מאּתנּו ּפני ּתסּתר ואל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבפנים.

ּבּה נל אׁשר הּדר את והּיׁשר הּטֹוב הּדר את לנּו ׁשּיֹורּו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאמּתּיים

ׁשקר. ׁשל ורּבי מהּמנהיג אֹותנּו ותּציל נעׂשה. אׁשר הּמעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָואת

מּטּוב ׂשּבענּו .ּפני ּבאֹור החינּו ,ּברחמי עזרנּו ,ליׁשּועת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָקרבנּו

הּנאמנים". דוד "חסדי טֹובים, חסדים עלינּו ּגמל האמּתּיים, ְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוחסדי

ּבפי ּדברי "ואׂשים ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים חּננּו. חּנם מּתנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּומאֹוצר

אּתה". עּמי לצּיֹון ולאמר ארץ וליסֹוד ׁשמים לנטע ּכּסיתי ידי ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּובצל

ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ּברחמים. ּתפּלתנּו ּוׁשמע ועננּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָחּננּו

יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון עֹוׂשה"יהיּו וגֹואלי." צּורי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָ

אמן. ואמרּו יׂשראל ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה הּוא ּבמרֹומיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשלֹום

ËÓ
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¯eˆאדֹון הּמעׂשים, ּכל רּבֹון הּכל, יֹוצר עֹולמים, צּור ּוקדֹוׁשי, ְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹלבבי

את ידעּת אּתה לבבי. את ידעּת אּתה הּתעלּומֹות, יֹודע הּנׁשמֹות, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּכל

אלֹוּה חלק אנחנּו ּכי ּבלּבי, הּׁשֹופע האלהּות אֹור קדּׁשת ּתבערת ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֻעצם

לּבי לּבי, עלי הֹומה ּכן על לבבנּו. ּבתֹו אלהּות ּוׁשכינת ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּמעל

לעֹולם. אלהים וחלקי לבבי צּור ּולבבי ׁשארי "ּכלה יהמה. ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹכּכּנֹור

חי". אל אל ירּננּו ּובׂשרי לּבי יי, לחצרֹות נפׁשי ּכלתה וגם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנכספה
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יּוכלּו לא רּבים מים ,אלי ונכסף הּבֹוער לבבי ׁשלהבת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹורׁשּפי

ּבאֹור ּומחּבר מקּׁשר לבבי אֹור ּכי יׁשטפּוה, לא ּונהרֹות ְְְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֻֻלכּבֹותּה

אין ּכי סֹוף. אין עד הּוא לבבי להבּיּות אֹור ּכן על סֹוף. האין ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּגדֹול

ואּמיץ חזק וכסּפי וחפצי וגעּגּועי ,אלי לתׁשּוקתי ּתכלית ואין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָסֹוף

אין עד הּלב להבּיּות אֹור עצם לפי אׁשר עד .וער ׁשעּור ּבלי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאלי

קדּׁשת אֹור ּכי ּכלל, עבֹודה ׁשּום לעׂשֹות אפׁשר היה לא ותכלית ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻסֹוף

ּדבּוק להיֹות חזק, ּוברצֹון נמרץ ּבחׁשק אלי ּומתלהב ּבֹוער ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלבבי,

חכמי ידי על לנּו ּגּלית אּתה א ועד; לעֹולם תמיד ּב ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָונכלל

הּקדֹוׁשה ּכּונת היתה זאת ולא ּבזה, רצֹונ אין אׁשר ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשים,

להיֹות לנּו אפׁשר ואי אנחנּו, ודם בׂשר ּכי ידעּת אּתה ּכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּבבריאתנּו.

טֹובים, ּובמעׂשים ּבעבּדֹות ּבעבֹודתנּו חפץ ואּתה תמיד, ּב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻּדבּוקים

ּבא זה ּבׁשביל ּובמצֹותאׁשר ּבתֹורה אֹות לעבד הּׁשפל הּזה ּבעֹולם נּו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לבער ולבלי יי, אל לעלֹות להרס לבלי עלינּו ּגזרּת ּכן על ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמעׂשּיֹות.

ׁשּבלבבנּו, ההתלהבּות אֹור לצמצם עלינּו וגזרּת מהּמּדה. יֹותר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאלי

ּכדי ּבקרּבי". חלל "ולּבי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבּלב ּפנּוי חלל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָולעׂשֹות

ּוקדֹוׁשֹות, טֹובֹות הּמּדֹות ּכל ּבלבבנּו לצּיר נזּכה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשעלֿידיֿזה

הּטֹובים, ּבדרכי וללכת ּבאמת, עבֹודת על עלינּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולהמׁשי

ידי ועל ּובמּדה. ּבהדרגה אֹות ולעבד הּקדֹוׁשֹות, ּבמּדֹותי ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּולהתּדּבק

לכל מלכּות ּולגּלֹות ׁשלמה, ׁשמים מלכּות על עלינּו לקּבל נזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹזה

מלכּות ׁשּיתּגּלה ּכדי האדם. ּבבריאת ּכּונת היה זה אׁשר עֹולם, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבאי

ָָּבעֹולם.

טבת אלהיÔÎ·eכב אברהם אלהי אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי ¿≈ְְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

הראׁשֹונים אלהי האמּתּיים. הּצּדיקים כל ואלהי יעקב, ואלהי ְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹֹֹיצחק

עלי, וחסדי רחמי נא ויכמרּו נא יהמּו יׂשראל, ּכל ואלהי ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוהאחרֹונים

ׁשאזּכה ּותלּמדני, ּבאמּת ותדריכני ותֹורני ּכמֹוני, ּומבלּבל ּפגּום ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעל

לצמצם אפן ּבאיזה דר ּבאיזה זה, ּבענין להתנהג אי ּבאמת ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלדעת

אני ּכי ידעּת אּתה ּכי ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ ּובמּדה ּבהדרגה ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהאֹור
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"ּכגּבֹור אלי ולרּוץ ּבאמת, אלי ּולהׁשּתֹוקק ּתמיד, אלי לכסף ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹצרי

ּכבר ּכי .מּלפני נזּוף ׁשהייתי ּבּזמן ליל יכל ׁשהייתי הּזה ארח" ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלרּוץ

מרֹום יֹוׁשב לפני אֹומר מה וריק. ּבהבל הרּבה וׁשנים ימים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּליתי

להרים מצח ולא להׁשיב ּפה לי אין ׁשחקים. ׁשֹוכן לפני אסּפר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּומה

ׁשּום אין ּבוּדאי הרּבים, ּבעוֹונֹותי ּבהם ׁשּנתּפסּתי אּלּו ּובמקֹומֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹראׁש.

מהרה, מּׁשם לברח ההכרח ּובוּדאי ּכסדר. ּבהדרגה מהם לצאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּדר

ולבלי נפׁשי, על להּמלט למהר ּגדֹול, ּובזריזּות ּבמהירּות מּׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָולרּוץ

ו חס עֹוד להתמהמּה אּוכל לא ּכי אחרי, כרגע.להּביט אפּלּו ׁשלֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

ּולהֹוציאני ,אצל הּגנּוזים עלי, האמּתּיים רחמי לעֹורר צרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואּתה

,אלי אֹותי ּולהביא נׁשרים. ּכנפי על אֹותי ולּׂשא ,עּז ּבזרֹוע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמהרה

ותֹוחלּתי תקותי אבדה לא עדין ּכי מהרה. קל חיׁש לעבֹודת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלקרבני

אבל רחמיו", כלּו לא ּכי תמנּו, לא ּכי יי "חסדי ּכי ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֹמיי.

נגלה ּכאׁשר לבבי התלהבּות אֹור לצמצם מכרח אני ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻאףֿעלּֿפיֿכן

ידי על ּבאתי פגמים לכּמה לפני וידּוע גלּוי ּכי ׁשּבּׁשמים. אבי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלפני

הייתי ּבהמֹות אדע, ולא בער "ואני מהּמּדה. חּוץ ההתלהבּות ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹרּבּוי

יׂשראל ּגֹואל אדֹוני, אדֹוני אבי, אבי לפני ּבאתי ּכן על ."ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעּמ

ונפׁשי ּגּופי מֹוסר הריני .עלי עצמי מׁשלי הריני לבבי, צּור ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּוקדֹוׁשי,

אל יי אֹותי ּפדיתה רּוחי אפקיד ּביד" לבד, אלי ונׁשמתי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָורּוחי

"הֹורני לבד. עלי לבבי ּכל מֹוסר ואני אּׂשא". נפׁשי יי אלי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמת.

אי ולּמדני הֹורני ."ׁשמ ליראה לבבי יחד ,ּבאמּת אהּל ּדרּכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיי

את לצמצם ואי .אלי וההתלהבּות הּתׁשּוקה ּבענין ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָלהתנהג

ּבדרכי וליל ּבאמת, ׁשלמה לתׁשּובה ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹההתלהבּות,

מלכּות על תמיד עלי ּולקּבל הּטֹובֹות. ּבמּדֹותי ּולהתּדּבק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּקדֹוׁשים

גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ּוביראה ּבאימה ּוברצֹון, ּבאהבה ׁשלמה ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵַַָָָָָָָָָָֻׁשמים

ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ ּובמּדה ּבהדרגה לאמּתֹו ּבאמת אֹות ְְְְְְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹולעבד

B	Ba¯לפרׁש לי אפׁשר אי ּכי יֹודע אּתה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבׁש לפני עזרני,ׂשיחתי עזרני זה; ּבענין ּבפרט אפן, ּבׁשּום למּות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
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נא הּצילני הּצילני, מּלטני ּגאלני, ּפדני חּנני, חּנני הֹוׁשיעני, ְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהֹוׁשיעני

וחּנני ּפדני לב, מערלת לב, מּטּפׁשּות הּצילני הרע. הּיצר מן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּברחמי

עּקר ׁשהם רעֹות, מחכמֹות רעֹות מּמחׁשבֹות הרּבים ּברחמי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומּלטני

ּופֹודה מּמות ּגֹואל וחּנני. חּוס עלי, וחמל חּוס ׁשּבּלב. הרע ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיצר

נפׁשי מּלטה רעֹות, מּמחׁשבֹות ּפדני ים, מּמצּולֹות ּפדני ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָמּׁשחת,

ידעּת אּתה ּכאׁשר מאד, מאד יׂשראל ּבנפׁש הּפֹוגמים רעים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמהרהּורים

זרֹות מחׁשבֹות מיני מּכל מּלטני הּצילני אבֹותי. ואלהי אלהי ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹיי

לב, ערלת הם אׁשר ׁשּבּלב, הרע הּיצר עּקר הם הם אׁשר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובלּבּולים

נתּפסּתי ידם על ּכי בעֹוכרי, היּו הם ורק הּלב, את מטמטמין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהם

וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי העצּומים, ּופׁשעי ּבעוֹונֹותי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָונלּכדּתי

ׁשּלא ידי על רק עלי, ּבאּו ּכּלם אׁשר הּזה. הּיֹום עד מּנעּורי ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלפני

והלכּתי ּוטהֹורֹות, קדֹוׁשֹות ּבמחׁשבֹות מחׁשבּתי את לקּדׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָנזהרּתי

רעֹות הּמחׁשבֹות רּבּוי ידי על מעׂשי את והרעֹותי לּבי. ׁשרירּות ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָאחרי

מּמּני לגרׁשם התּגּברּתי ולא ּבלּבי. לכנס הּנחּתי אׁשר רּבים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּובלּבּולים

ידם על אׁשר עד כחי. הכׁשילּו צּוארי על עלּו הׂשּתרגּו אׁשר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹעד

נתרחקּתי אׁשר ההתרחקּות ּולכל ,נגּד ׁשּפגמּתי הּפגמים לכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבאתי

ואיני מּמּני, נעלמּו ּבאמת הּתׁשּובה ּדרכי אׁשר עד הּנה. עד ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמּמ

מאין עזרי, יבא מאין ועּתה מהם. ּולהּמלט לצאת אי ּדר ׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיֹודע

עזר יי, אהּה לעד. לי ייטב אׁשר מנֹוח אבּקׁש מאין ּתׁשּועתי. ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּתבא

עד מים באּו ּכי אלהים "הֹוׁשיעני הֹוׁשיעה, הֹוׁשיעה הּצל, הּצל ֱֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹעזר,

העצּומה, ּבקדּׁשת מחׁשבּתי את קּדׁש קּדׁשני. טהרני הֹוׁשיעני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻנפׁש".

אחרא סטרא ׁשּום אין אׁשר הּנֹוראה, ּבקדּׁשת הּגדֹולה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻּבקדּׁשת

והּנֹוראה. הּגדֹולה קדּׁשת נגד לעמד ְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָֹֻיכֹולה

È·‡ערלת ּכל ׁשּבלּבי, הּטּפׁשּות ּכל קדּׁשת מּפני ּגרׁש ׁשּבּׁשמים »ƒְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

לבב את אלהי יי "ּומל ׁשּכתּוב: מקרא ּברחמי לי וקּים ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבבי,

נפׁש ּובכל לבב ּבכל אלהי יי את לאהבה ,זרע לבב ְְְְְְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואת

מּמחׁשבֹות הּצילני ּוטהֹורֹות. קדֹוׁשֹות למחׁשבֹות זּכני ."חּיי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלמען
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מחׁשבּתי את קּדׁש הּצילני. הּצילני רעים. מהרהּורים נא הּצילני ְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָרעֹות.

ּתעלּומֹות יֹודע העצּומים. ּברחמי הּגדֹולים ּברחמי הרּבים, ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּברחמי

קּדׁשני יעקב קדֹוׁש עלי. מעי ויכמרּו יהמּו רחמים מלא עלי, ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹחמל

חסד ונדבת חּנם ּבמּתנת לי ּתן הּקדּׁשֹות. ּכל על קדֹוׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻוטהרני.

ּפנּוי לּבי ׁשּיהיה מהרה זּכני לקּבלּה. ׁשאזּכה ּבאפן הּנֹוראה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקדּׁשת

מחׁשבֹות מיני מּכל הּלב, טּפׁשּות מיני מּכל לב, ערלת מיני מּכל ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָוחלל

הרע. מהּיצר הּנמׁשכין חיצֹונּיֹות וחכמֹות רעים והרהּורים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָזרֹות

È	¯ÊÚÂמחׁשבֹות ּובמּדה ּבהדרגה לּבי לתֹו להמׁשי ׁשאזּכה ¿»¿≈ƒְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהם טֹובֹות מחׁשבֹות ּונכֹונֹות, זּכֹות מחׁשבֹות ּוטהֹורֹות, ְְְֲֲֵֶַַַָָקדֹוׁשֹות

להגּביר הרע, הּיצר על טֹוב הּיצר להגּביר כח לי ותּתן הּטֹוב. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּיצר

ּכל מּלּבי ּולסּלק לגרׁש רעֹות, הּמחׁשבֹות על קדֹוׁשֹות ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּמחׁשבֹות

ואזּכה ׁשּבעֹולם. הּטֹורדֹות הּמחׁשבֹות וכל ּובלּבּולים רעֹות ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמחׁשבֹות

ּבלי וצחה זּכה ּבמחׁשבה ּבאמת אֹות לעבד אי ּכראּוי ּבאמת ְְְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלחׁשב

ּות ותֹורני תמיד, עּמי תהיה ואּתה ּכלל. הּדעת ּבלּבּול לּמדניׁשּום ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

עלי לקּבל ׁשאזּכה עד הּקדֹוׁשֹות, ּבמּדֹותי ּותדּבקני הּטֹובים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָדרכי

ּבקדּׁשה ּובאמּונה ּבאמת ּוביראה ּבאהבה ּבׁשלמּות, מלכּות ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻעל

ּב ּולהתּדּבק ּבאמת, ׁשלמה ּבתׁשּובה אלי ולׁשּוב גדֹולה, ְְְְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּובטהרה

הארח ּכל מהרה לרּוץ ואזּכה ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ ועד לעֹולם ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹתמיד

ׁשאזּכה ותעזרני .מּלפני נזּוף ׁשהייתי ּבּזמן ליל יכֹול ׁשהייתי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּזה

הּזה. הּיֹום עד מּנעּורי לפני ׁשּפגמּתי הּפגמים ּכל ּבחּיי מהרה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָלתּקן

והעצּומים. הרּבים ּופׁשעי ועוֹונֹותי חטאי ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָעלֿידי

ÒeÁׁשלמה יׁשּועה מהרה קל חיׁש והֹוׁשיעני עלי ורחם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָוחּנני

עד לעֹולמי הּנצחּיית יׁשּועה ּבאמת. והּגּוף הּנפׁש יׁשּועת ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָואמּתּיית.

עלינּו. נקרא ׁשמ ּכי הֹוׁשיענּו נׁשענּתי. עלי ּכי עזרני נצחים. ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּולנצח

ּכי וחסדי יי רחמי "זכֹור ּתעזבנּו. ואל ּתּטׁשנּו ואל ּתּניחנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאל

לבבי טהר .ּביׁשּועת ּפקדני עּמ ּברצֹון יי זכרני הּמה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמעֹולם

עּורה ׁשחר". אעירה וכּנֹור הּנבל עּורה כבֹודי "עּורה ּבאמת. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעבּד
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אּולי הּגיֹון, ּבמיטב אל ּפני נא חּלי נא עמדי נא קּומי נא עֹוררי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנא

ירחם, אּולי ירחם אּולי ואביֹון עני עם יחֹוס אּולי ירחם אּולי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹיחס

דעלמא מרא ערבני". לי עׁשקה יי לּמרֹום עיני "ּדּלּו ירחם. ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָאּולי

ידעּת יי הן ּבלׁשֹוני מּלה אין "ּכי לדּבר, מה ּכלל יֹודע איני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹּכּלא,

לׁשטח רחמים, מלא אבֹותי ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי רק ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻכּלּה",

תקוה לי ּתן ּתקוה. יׁש אּולי קדּׁשת למעֹון עיני ולּׂשא ,אלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכּפי

ואנחה. יגֹון מּמּני הסר אמּתּיים. חּיים לי ּתן מהרה. קל חיׁש ְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטֹובה

לתׁשּובה מהרה זּכני אּׂשא". נפׁשי יי אלי ּכי עבּד נפׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ׂשּמח

עלֿידי ואזּכה מּׁשם. ׁשּנחצבּתי לּמקֹור לׁשּוב ואזּכה ּבאמת, ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשלמה

ּתּתאה. ויחּודא עּלאה יחּודא ליחד ְְְִִִִֵַַָָָָָָָתׁשּובתי

טבת ׁשניkÊ˙e	Èכג ׁשהם הּקדֹוׁשים, החדׁשים ּבׁשני ּביֹותר עצמי לקּדׁש ¿«≈ƒְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

ּבכל ׁשאזּכה תׁשּובה, ימי ׁשהם ותׁשרי ניסן ׁשהם הּׁשנה, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָראׁשים

יתרה ּבקדּׁשה ּבהם ּולהתקּדׁש ׁשלמה, ּבתׁשּובה ּבהם לׁשּוב וׁשנה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֻׁשנה

ׁשלמה ּותׁשּובה גדֹולה קדּׁשה עלי להמׁשי ואזּכה גדֹולה. ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻּובׂשמחה

ּולגּלֹות לעֹורר ּותזּכני ּכּלה. הּׁשנה ּכל על האּלּו החדׁשים מּׁשני ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּתמיד

ׁשירֹות ּתמיד יֹום ּבכל לפני לסּדר מהרה ואזּכה נגינה. מיני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעׂשרה

וׁשבח ּבׁשיר והּקדֹוׁש, הּגדֹול לׁשמ ורּנן ּגילה ּבקֹול הרּבה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָותׁשּבחֹות

ׁשּנזּכה עד הּקדֹוׁשים, נגינה מיני עׂשרה ּבכל וחדוה, ועז וזמרה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹונּגּון

מׁשּלׁש ּכפּול ּפׁשּוט ׁשיר ׁשהּוא לעתיד, ׁשּיתער הּׁשיר ידינּו על ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיתער

ּבנּו ויקּים חג". התקּדׁש ּכליל לכם יהיה "הּׁשיר ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻמרּבע.

ּולהּׂשיג לידע ּותזּכנּו ."ּב מעיני ּכל ּכחללים "וׁשרים ׁשּכתּוב: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמקרא

דעּתיקא אֹורייתא ולידע להּׂשיג ׁשאזּכה עד הּקדֹוׁשה, הּקּבלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָסֹודֹות

לבֹוא. לעתיד לאתּגליא דעתידא ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָסתימאה

È	kÊÂּפרטיה ּבכל ּבׁשלמּות ציצית מצות לקּים הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּובׂשמחה טֹוב ּובלב ּבּה הּתלּוים מצוֹות ותרי"ג וכּונֹותיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָודקּדּוקיה

עֹוׂשין ׁשאנּו ציצית מצות חׁשּובה ׁשּתהא לפני רצֹון ויהי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָגדֹולה.

וידּוע ּגלּוי ּכי ׁשּבּציצית, ּתכלת מצות ּגם קּימנּו ּכאּלּו לבן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּצמר
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מצות לקּים ּומתּגעּגעים חפצים ואנּו ,רצֹונ לעׂשֹות ׁשרצֹוננּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלפני

מפּזרים היינּו לציצית ּתכלת למצא זֹוכים היינּו ואם ׁשּבּציצית. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּתכלת

ּבית חרב הרּבים ּבעוֹונֹותינּו א ּבׁשלמּות. הּמצוה לקּים ּכדי רב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָהֹון

זֹוכים אנּו אין והלאה ּומאז ּבעוֹונֹותינּו. החּלזֹון ונתעּלם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָמקּדׁשנּו,

מצות חׁשּובה ׁשּתהא מּלפני רצֹון יהי ּכן על ּבׁשלמּות. מצות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלקּים

עלינּו ורחם ׁשּבּציצית. ּתכלת מצות קּימנּו ּכאּלּו לפני לבן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָציצית

וזּכנּו הּקדֹוׁשה, לארץ לׁשלֹום והביאנּו בימינּו, ּבמהרה עיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּובנה

ועלֿידיֿזה ׁשּבּציצית ּתכלת מצות לקּים ונזּכה החּלזֹון. ויתּגּלה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּיחזר

מקרא ויקּים העֹולם. מן הרׁשעה מלכּות ּותמּגר ותעקר ּותׁשּבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻּתכּלה

ּביעקב מֹוׁשל אלהים ּכי וידעּו ואינמֹו, ּכּלה בחמה "ּכּלה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּכתּוב:

סלה". הארץ ְְֵֶֶַָָָלאפסי

e	kÊ˙e.ּתמיד ּב ּדבּוקים להיֹות יׂשראל. ּבית עּמ ּכל ואת אֹותנּו ¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

חּיים עלינּו ותׁשּפיע ותמׁשי ּבאהבה. מלכּות על את עלינּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּולקּבל

הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים וקּימים. טֹובים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻארּוּכים

מעלינּו הּדינים ּכל ּותבּטל ותמּתיק הּיֹום". ּכּלכם חּיים אלהיכם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻּביי

ׁשפע עלינּו ותמׁשי ועד. לעֹולם ּתמיד יׂשראל ּבית עּמ ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומעל

ּבנּו ויקּים ּדקדּׁשה. ועׁשירּות וׁשלֹום וחּיים ורחמים ּוברכה ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָֻֻטֹובה

ּדי". ּבלי עד ּברכה לכם "והריקֹותי ׁשּכתּוב: ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָמקרא

e	kÊÂ,הּכׁשרים וכּלה חתן לׂשּמח ועזרנּו מצוה. ׁשל לׂשמחה ¿«≈ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

וחדוה ּבׂשמחה לפניהם ּולרּקד ּולזּמר ׂשמחֹות, מיני ּבכל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם

וכּלה חתן ליחד עלֿידיֿזה ונזּכה גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻרּבה

ורעּות. ואחוה ּבאהבה ּדֹודּה עם נעּורים אׁשת ּולחּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעליֹונים,

אֹותּיֹות ארּבע יחד ויתחּברּו ּתּתאה, ויחּודא עּלאה יחּודא ליחד ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָונזּכה

ה ׁשמ ולאׁשל קדֹוׁש ּבקרּב" ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים והּקדֹוׁש. ּגדֹול ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ּכל ואת אֹותי ותעזר אמּתּיים. לצּדיקים להתקרב וזּכני ּבעיר". ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹאבא

ולא העּכּו"ם, ׁשל חיצֹונּיֹות מחכמֹות לצאת ׁשּנזּכה יׂשראל, ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעּמ

תהיה מחׁשבּתנּו רק ּכלל, חיצֹונה חכמה לׁשּום מחׁשבּתנּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנּטה
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יתּגּדל ועלֿידיֿזה ועד. לעֹולם תמיד הּקדֹוׁשה ּובתֹורת ּב ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָדבּוקה

עליֹונֹות הּׂשגֹות ּתמיד להּׂשיג ויזּכּו האמּתּיים הּצּדיקים אֹור ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָויתעּלה

הּגדֹול מאֹורם ולהנֹות לקּבל הרּבים ּברחמי ּותזּכנּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחדׁשֹות.

ְַָוהּקדֹוׁש.

e	kÊÂגדֹולה ּבׂשמחה ׁשּבתֹות לקּבל ׁשּנזּכה קדׁש ׁשּבת לקדּׁשת ¿«≈ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּדיצה רּנה ּבגילה וזמרה הּלל וׁשבח ּבׁשיר ועצּומה, רּבה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּובחדוה

ונזּכה גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה ּובאמּונה ּבאמת ואהבה ּביראה ְְְְְְְְְְֱֱֲֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוחדוה,

לנּו יהיה ׁשּלא מאּתנּו, ממֹון ּתאות ּולבּטל לׁשּבר ׁשּבת קדּׁשת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻּבכח

ּתמיד ולכסף להתאּוֹות נזּכה רק ּכלל. לממֹון וחמּדה ּתאוה ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּום

לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ליֹום מקּׁשט להיֹות הּנצחי, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻֻלתכלית

ִָָהעֹולמים.

‡ÏÓמעּתה ׁשּנזּכה ּברחמים, מׁשאלֹותינּו ּומּלא עלינּו רחם רחמים »≈ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

עלינּו ונמׁשי מּלבבנּו. רעֹות הּמחׁשבֹות ּכל ּולבּטל ּולבער ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָלגרׁש

לעבד מעּתה ונתחיל ּונכֹונֹות. זּכֹות ּוטהֹורֹות קדֹוׁשֹות ְְְְְְְְֲִֵַַַַָָָמחׁשבֹות

ּולהּגיע לבֹוא ׁשּנזּכה ּבאפן הּטֹוב, ּכרצֹונ ּובמּדה ּבהדרגה ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאמת

הּׁש לתכלית הֹורנּומהרה ׁשּבּׁשמים, אבינּו האמּתי. לּתכלית למּות, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

לּב על כחֹותם "ׂשימני ,אלי קרבנּו ,רצֹונ לעׂשֹות לּמדנּו ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָדרכי

רׁשפיה קנאה, ּכׁשאֹול קׁשה אהבה, ּכּמות עּזה ּכי ,זרֹוע על ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכחֹותם

ּונהרֹות האהבה, את לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים ׁשלהבתיה. אׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹרׁשּפי

לֹו". יבּוזּו ּבֹוז ּבאהבה ּביתֹו הֹון ּכל את איׁש יּתן אם יׁשטפּוה, ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלא

ּובפרטּיּות, ּבכללּיּות לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר עלינּו, חמל ּדּלים ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחֹומל

ונראה ונחיה ונזּכה צדקנּו. מׁשיח את לנּו ותביא ּוברּוחניּות, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבגׁשמּיּות

"הׁשיבני הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמׁשיח ימֹות לׁשני ּוברכה טֹובה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָונירׁש

.עבדי על והּנחם מתי עד יי ׁשּובה אלהי. אּתה ּכי ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹואׁשּובה

פי אמרי לרצֹון יהיּו ּכקדם. ימינּו חּדׁש ונׁשּובה, אלי יי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהׁשיבנּו

אמן. אמן וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָוהגיֹון
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‰ÏÈv‰"ּומּקרני אריה מּפי הֹוׁשיעני יחידתי. ּכלב מּיד נפׁשי מחרב «ƒ»ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ורגלי". ידי ּכארי הּקיפּוני מרעים עדת ּכלבים סבבּוני ּכי עניתני. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָרמים

הּיון. מּטיט ׁשחת מּבאר הּצילני הּברית. מּפגם הּצילני עֹולם ׁשל ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָרּבֹונֹו

חּוס וׁשלֹום. חס הּברית ּפגם על הּמּגיע הּקׁשה ּגהּנם מּדין ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּצילני

ורחם זכר הּמה". מעֹולם ּכי וחסדי יי רחמי "זכֹור עלי, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹוחמל

יֹודע אּתה ּכי ּתחּתּיֹות, הּׁשאֹול מן האמללה נפׁשי את והֹוׁשיעה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּצל

זכה ולא וׁשלֹום, חס ּבבריתֹו ׁשּפגם מי על ׁשּיׁש והרחמנּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּצער

.וסֹומ עֹוזר ּבאין ׁשאֹול ׁשל הּתחּתֹונה לּמדרגה ׁשּיֹורד ּבחּייו, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלתּקן

הּקׁשים והּיּסּורים הּצער עצם ּבדעּתנּו לׁשער לנּו אפׁשר אי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאׁשר

זאת.והּמר יֹודע לבד אּתה רק ׁשעליו. הרחמנּות ועצם מאד, מאד ים ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּכי ּבעֹולם, רחמנּות ׁשּום מֹועיל אין דאתי ּבעלמא ׁשּׁשם יֹודע ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואּתה

חֹוׁשב ּׁשאּתה מה הּוא ׁשּל הרחמנּות ועּקר ּכלל. וּתרן אּתה אין ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשם

תׁשּובה הרהּורי ּומזמין ׁשֹולח ואּתה נּדח. מּמ יּדח לבל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמחׁשבֹות,

ואּתה ׁשבים. לקּבל יד ּפֹוׁשט ואּתה ואחד. אחד לכל ויֹום יֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבכל

לּטהר. הּבאים לכל ּבאמת אלי לׁשּוב ועֹוזר ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמסּיע

ÏÚוחפץ לרׁשע הּצֹופה אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי ּכן «ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

וחּנני חּוס עלי, וחמל חּוס היקרה. נפׁשי על וחמל חּוס ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹּבהּצדקֹו,

מּׂשֹונאי אּנצלה אטּבעה ואל מּטיט "הּצילני הּברית. מּפגם ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּופדני

ואל מצּולה ּתבלעני ואל מים ׁשּבלת ּתׁשטפני אל מים. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומּמעמּקי

מלא ׁשל חרּבֹו מּמרירּות ּברחמי הּצילני ּפיה". ּבאר עלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּתאטר

הּקׁשים חּבלה הּמלאכי מן הּצילני פּיֹות. ּתרי לּה ּדאית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמות

חס ּבּברית הּפֹוגם ׁשל נפׁשֹו הּטֹורפים ּכלבים, הּנקראים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהאכזרּיים

מּפחּדם הּצילני הב. הב וצֹווחין לגיהּנם אֹותֹו ּומֹוליכין ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָוׁשלֹום,

הּצילני הּמרירּות. ּבתכלית הּמר מּדינם הּקׁשה, מּדינם הּצילני ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּקׁשה,

חּוס והּצל, חּוס. ורחם, חּוס וחמל, חּוס מסאבין. מּמיין מרירין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָֹמּמיין
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עֹוד אפּגם ׁשּלא מעּתה והֹוׁשיעני ועזרני מאד. העׁשּוקה נפׁשי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּופדה

ּובׁשאר ּובׁשמיעה ּבראּיה הן ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה הן ּכלל, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבבריתי

אחר אתּור ולא ּברצֹון. ּבין ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹחּוׁשים,

ּוגבּורה כח לי ותּתן לּבי. ּבׁשרירּות עֹוד אל ולא עיני, ואחר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹלבבי

ל טֹוב,מאּת יצר לי ותּתן ּתאותי. את ולכּבׁש הרע, יצרי את ׁשּבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּברׁשּותי. לבבי ְְְְִִִִֶָויהיה

B	Ba¯רב ּכי חּנני יי חּנני וחּנני. חּוס עלי. ורחם חּוס עֹולם ׁשל ƒְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׂשבעּתי רּבת הּׁשאנּנים. הּלעג נפׁשי ּלּה ׂשבעה רּבת בּוז. ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַַַַַָָָָָׂשבעּתי

אל ּבטרם ואבליגה מּמּני "הׁשע והבליו. הּזה עֹולם ּתאֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמרירּות

אני הרי ּתבעט. אל יד ּבעמל מעט. ואבליגה מּמּני הׁשע ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָואינּני".

החּיב. הּׁשבּוי ּכעין אדֹוניו. אל העבד ּכעין ּבּפתח. ּכעני לפני ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹומד

הּיֹום ּכל ּכלֹות ועיניו נפׁשֹו, על ּומבּקׁש ׁשֹואל חּנם, למּתנת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהמצּפה

ּבתׁשּובה ויׁשיבני ׁשּיחּנני, עד יי אל ּתמיד עיני ּכן חסד, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלנדבת

ל עיפה ּכארץ נפׁשי הּיֹום ּכל ידי "ּפרׂשּתי ּבאמת. לפניו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשלמה

אעׂשה מה הרּבה, ּבפנּיֹות מערּבבים אּלה ּדברי ּגם אמנם ואם ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻסלה".

אברח. להיכן ְְֲִֵֶַָאדֹוני,

dÈ¯Óּבצע מה אתחּנן, יי ואל אקרא יי אלי" ּכּלא ּדעלמא »≈ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

מה עּמי עׂשה ."אמּת היּגיד עפר היֹוד ׁשחת, אל ּברדּתי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבדמי

הּברית ּפגם מיני מּכל מעּתה ׁשּתּצילני ּבאפן הרּבים, ּברחמי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּׁשּתעׂשה

ּותבּטלֹו ותרחיקהּו ּותגרׁשהּו והּׁשּגעֹון. ׁשטּות ּבהרּוח ותגער ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּבעֹולם.

ועויתי ּׁשחטאתי מה וכל עֹולם. ועד מעּתה ּגמּור ּבבּטּול ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמעלינּו

וטּפה טּפה וכל הּזה. הּיֹום עד מּנעּורי הּברית ּבפגם לפני ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּופׁשעּתי

ּתמחל הּכל על ּוברצֹון, ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג לבּטלה מּמּני ׁשּיצא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹקרי

מארּבע נּדחינּו ּותקּבץ לסלח, הּמרּבה חּנּון סליחֹות, אלֹוּה לי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹותסלח

הּׁשמֹות ּכל ּותמּלא ׁשנית, ּבקדּׁשה ּותקּבצם ותחזר הארץ, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּכנפֹות

ּבאפן תמיד עּמי ותהיה הּגדֹול. ּבׁשמ הּבריתׁשּפגמּתי לתּקּון ׁשאזּכה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבקדּׁשה להתקּדׁש מעּתה ואזּכה הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבׁשלמּות
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הרע עֹוד אעׂשה ולא לכסלה. עֹוד אׁשּוב ולא ּבאמת, גדֹולה ְְְְְְֱֱֳִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּובטהרה

ּבּמּתר עצמי ּולקּדׁש קדּׁשה, על קדּׁשה ּתמיד להֹוסיף ואזּכה .ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻֻּבעיני

עֹולם. ועד מעּתה ּבאמת, הּטֹוב ּכרצֹונ גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְֱֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלי,

טבת בעזריÔÎ·eכה ׁשּתהיה אבֹותינּו. ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

ּבכל ועצּומה, גדֹולה ּבכּונה לפני ּתפּלתי להתּפּלל ותעזרני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָתמיד,

ׁשל ודּבּור ּדּבּור ּבכל היטב לכּון ואזּכה לאמּתֹו. ּבאמת ונפׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָלב

ּבכּונה. ׁשּלא ּבתפּלתי מּפי ּדּבּור ׁשּום יצא ולא הּקדֹוׁשה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּתפּלה

ּותחּנתי ּבתפּלתי מּפי מֹוציא ּׁשאני מה היטב היטב לאזני ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואׁשמיע

לפני לסּדר ׁשאזּכה והֹודאֹות, ותׁשּבחֹות ׁשירֹות מיני ּובכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּובּקׁשתי,

מתיקת להרּגיׁש ׁשאזּכה עד מתיקין למיין ּותזּכני ּתמיד. יֹום ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבכל

ּכל מתיקּות להרּגיׁש ואזּכה הּקדֹוׁשה. הּתפּלה ּדּבּורי ּונעימּות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוערבּות

על עצמֹותי ּכל וידּׁשנּו עצמֹותי. ּכל ּבתֹו הּתפּלה ׁשל וּדּבּור ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֻּדּבּור

"ּכל ׁשּכתּוב: מקרא ּבאמת לקּים ואזּכה הּקדֹוׁשים. הּתפּלה ּדּבּורי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָידי

ואביֹון ועני מּמּנּו מחזק עני מּציל ,כמֹו מי יי ּתאמרנה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעצמֹותי

.כבֹוד כּסא לפני ּולרצֹון לרחמים לפני ּתפּלתי ותעלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּגֹוזלֹו".

ּולהעלֹותּה ּתפּלתי את לאכל הּקדֹוׁשה העליֹונה ׁשּבּמרּכבה אריה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוירד

עּזי הּכלבים מן ּתפּלתי את ּתּציל הרּבים ּוברחמי .כבֹוד כּסא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלפני

ּומעּזּו פנים מעּזי ותּצילני וׁשלֹום. חס ּתפּלתי את יטרֹופּו ׁשּלא תנפׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּתפּלתי. על יחלֹוקּו ולא ׁשּבּדֹור, פנים עּזי ּבתפּלתי יתּגרּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּפנים.

על ּומקטרגים החֹולקים ׁשּבּדֹור. פנים העּזי ּכנגד לעמד כח לנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹותּתן

ותעזרנּו וׁשלֹום. חס מּתפּלתינּו אֹותנּו לבלּבל ורֹוצים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּתפּלתנּו.

לפנינּו, ויּפלּו יכרעּו ּכּלם עפר. עד ּולהׁשּפילם ּולׁשּברם ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻלהכניעם

ּבנּו אין ּכי ידעּת אּתה ּכי ,מלכּות כח ויּכירּו ּבאמת אלי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹויׁשּובּו

ּוזכּות ּובכח הּגדֹול, ּובכח הרּבים ּברחמי אם ּכי ּכנגּדם, לעמד ְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹכח

קדּׁשתם ּכח אׁשר ימיהם, ּכל ּבתפּלה עסקּו אׁשר האמּתּיים, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּצּדיקים

ּבקדּׁשה עצמנּו ּולטהר לקּדׁש ּבזכּותם ׁשּנזּכה עלינּו ּגם להגן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻיכֹולה

רּבה, ּובׂשמחה נפׁש ּובמסירת גדֹולה ּבכּונה ּולהתּפּלל ּבאמת, ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָגדֹולה
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ּדל מעפר "מקים ׁשּבּדֹור. ּפנים העּזי ּכל מן ּתפּלתנּו את ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּולהּציל

מׁשאלֹותינּו ּומּלא עלינּו, וחמל וחּננּו חּוס אביֹון", ירים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹמאׁשּפֹות

מׁשּתף ׁשמ ּכי עלינּו, ׁשּנקרא והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמ למען ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּברחמים

ְִֵּבׁשמנּו.

ÔÎ·eאי ּבאמת לידע ׁשאזּכה ּותלּמדני, ותֹורני ּותזּכני עלי, ּתרחם ¿≈ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

על ּתׁשּובה ּבׁשביל להתעּנֹות מחּיב ׁשאני הּתענּיֹות ּבענין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֻלהתנהג

הּספקֹות וכל הּמניעֹות ּכל את ידעּת לבד אּתה ּכי הרּבים. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָעוֹונֹותי

ּכלל ּבנפׁשי עצֹות לתת יֹודע ׁשאיני עד זה, על לי ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּבלּבּולים

אׁשר עד להתעּנֹות צרי אני ּכּמה יֹודע ואּתה תענּיֹות. ׁשל זה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבענין

ּׁשאני מּמה ּורבבה מאלף אחד חלק להתעּנֹות לי יסּפיקּו לא ימי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

ּופגמי ּופׁשעי מחטאי אחד ּופגם חטא ּתּקּון על להתעּנֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָצרי

ּדעּתנּו ליּׁשב מחׁשבֹות לחׁשב מה, עד יֹודע אּתנּו ואין מאד. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹֻהמרּבים

עלי, ורחם וחּנני חּוס ּכל. אדֹון לפני נגלה ּכאׁשר זה, ּבענין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכלל

להתנ אי לאמּתֹו האמת ולּמדני ּבאמּת ּובכלוהדריכני זה, ּבענין הג ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מחׁש לטֹוב, מרע לצאת ׁשאזּכה ּבאפן ׁשּבעֹולם, וההנהגֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהענינים

ואזּכה ׁשלם. ּובלב ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ולׁשּוב ּגדֹול, ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָלאֹור

ּבאמת. גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבתׁשּובה ימי ּכל ְְְְְֱֳִִִֶֶַָָָָָָָֻלהיֹות

È	kÊ˙eּתאות ׁשּום ּבלי גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה אכילתי ׁשּתהיה ¿«≈ƒְְְְְֲֲֳִִִִִֶֶַַָָָָָֻ

ּדקדּׁשה. נפׁשי להׂשּביע גדֹולה ּבקדּׁשה מעט לאכל רק ּכלל, ְְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻֻהּגּוף

ּכמֹו ּדקדּׁשה. נפׁשם לׂשבע האֹוכלים הּצּדיקים ּבכלל להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻואזּכה

ּדעלמא מרא עֹולם ׁשל רּבֹונֹו נפׁשֹו". לׂשבע אֹוכל "צּדיק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּכתּוב:

צֹופּיֹות, רעיֹוני לבד ל תלּויֹות, עיני לבד ל ּכּפי אלי ׁשּטחּתי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּכּלא,

"צפּו ודֹומּיֹות. מיחלֹות עיני יי, לתׁשּועת חסד לנדבת חּנם ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלמּתנת

מּבטן ּתחּתּיֹות. מּבֹור יי ׁשמ קראתי נגזרּתי. אמרּתי ראׁשי על ְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמים

לרוחתי אזנ ּתעלם אל ׁשמעּת קֹולי קֹולי. ׁשמעּת ׁשּועּתי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָׁשאֹול

יי וירא יׁשקיף "עד לרחמי ואצּפה ואיחל ואׁשב ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלׁשועתי".

יֹוציא הּוא ּכי יי אל ּתמיד "עיני נׁשענּתי. עלי ּכי עזרני ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמּׁשמים".
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טמאֹות מיני ּומּכל יסעדני. ּומּצּיֹון מּקדׁש, עזרי יׁשלח רגלי". ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמרׁשת

ּתׁשּובֹות מיני ּולכל יקּדׁשני. קדּׁשֹות מיני ּובכל יֹוציאני, מהרה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֻֻוזהמֹות

יּגיעני. מהרה נצחּיים חּיים ארּוּכים חּיים טֹובים ּולחּיים יזּכני, ְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבאמת

ּומריב יתּקנני, הּתּקּונים ּובכל יביאני. מהרה חּוׁשה הּקדֹוׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָולארץ

אל ּכחי ּככלֹות זקנה לעת ּתׁשליכני "אל יצּפנני. ּבסּכֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָֹֻלׁשֹונֹות

ּתע אל מּמּני. ּתּקח אל קדׁש ורּוח מּלפני ּתׁשליכני אל זבניּתעזבני. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָ

לרצֹון יהיּו ּתׁשּועתי. יי לעזרתי חּוׁשה מּמּני. ּתרחק אל אלהי ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹיי,

ואמן. אמן וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָאמרי

‡	
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ÈÈוהיה הּׁשקר, מן והּצילני הרּבים ּברחמי עזרני אמת, אלהים ¿»ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּבׁשֹוגג ּבין לעֹולם מּפי ׁשקר ּדבר ׁשּום יצא ׁשּלא וׁשמרני תמיד ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעּמי

ּדבר ּבׁשּום נכׁשל אהיה ׁשּלא ותעזרני ּברצֹון. ּבין ּבאנס ּבין ּבמזיד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבין

עלי וחמל חּוס הּגדֹולים. ּברחמי לאמת זּכני ּבטעּות. אפּלּו ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשקר

ּבאמת. העליֹונה ּבקדּׁשת קּדׁשני לקדׁש. מחל לטהרה מּטמאה ְְְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻוהעלני

ׁשקר אמּונה מצֹותי ּכל ּתנצרני, חמסים מאיׁש רע מאדם יי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ"חּלצני

ׁשקר ּדר רמּיה. מּלׁשֹון ׁשקר מּׂשפת נפׁשי הּצילה יי עזרני. ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרדפּוני

ׁשקרים ּדֹובר רמּיה עׂשה ּביתי ּבקרב יׁשב לא חּנני. ותֹורת מּמּני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹהסר

ּומן הרע מן האמללה נפׁשי ּופדה וענני חּנני עיני". לנגד יּכֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻלא

עלי ותׁשּפיע וחסד. אמת חּנם ּבמּתנת לי ותן הּׁשקר, ּומן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּטמאה

לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה החזירני וטֹוב. אמת וטהרה קדּׁשה ְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻמאּת

מּׁשקר לטהרה מּטמאה לטֹוב מרע מהרה לצאת מעּתה וזּכני ְְְְְֱֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבאמת,

עלינּו, הּׁשלמה הׁשּגחת ותמׁשי לאמּתֹו. האמת לעצם ואזּכה ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאמת,

ּב להּכלל ׁשּנזּכה עד והחנינה, החמלה ּבעין ּבׁשלמּות עלינּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָותׁשּגיח

הׁשּגחת עלֿידי הּבריאה ּבקדם הּבריאה אחר ויכללּו ויתאחדּו ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻּבאמת.

אמת ּכּלֹו קדׁש ּכּלֹו טֹוב ּכּלֹו אחד ּכּלֹו ויהיה .הּׁשלמה. ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָֹֻֻֻֻ
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טבת חסÏÈv˙Â	Èכו התנּגדּות צד ׁשּום ּבי יּמצא ׁשּלא התנּגדּות. מיני מּכל ¿«ƒ≈ƒְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּכׁשר אדם לׁשּום ולא ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לׁשּום אהיהוׁשלֹום רק ׁשּבעֹולם. ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

אהבה לי ויהיה והּקדֹוׁשים. הּטֹובים הּדברים ּבכל ּבאמת, ְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנכלל

ּכל ועם ׁשּבּדֹור, אמּתּיים הּכׁשרים ּכל עם ּפׁשּוט ואחדּות ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָאמּתּיּות

הּקדֹוׁש, יׂשראל עּמ ּבכללּיּות ׁשּיׁש הּטֹוב ּכל ועם האמּתּיים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּצּדיקים

ואזּכה אבֹותינּו. ואלהי אלהינּו יי ּב נכלל אהיה ׁשּבכללם ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעד

עֹולם. ועד מעּתה תמיד. ּבאחדּות ּולהּכלל ּבאמת ּב ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהתדּבק

נצחים. ּולנצח עד ְְְְִֵֵַַָלעֹולמי

È	ÏÈv˙Âעֹוד אסּתּכל ולא תמיד. עיני את ּותקּדׁש הראּות, מּפגם ¿«ƒ≈ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

,ּבתֹורת ּבעיני להסּתּכל אזּכה רק הראּות, את הּפֹוגם ּדבר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשּום

את המקּדׁשין הּדברים ּכל ועל האמּתּיים. צּדיקי על ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּולהסּתּכל

ואזּכה לאמּתֹו. ּבאמת ּתמיד ּוטהֹורים קדֹוׁשים עיני ׁשּיהיּו עד ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהעינים,

ּברחמי ותעזרני ּבעיני. ׁשּפגמּתי הּפגמים ּכל את מהרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלתּקן

עיני מאֹור יכהּו ולא וׁשלֹום, חס הראּות חּוׁש מּקלקּול ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹותׁשמרני

עיני אֹור את ותׁשמר ּתעזבני". אל וׂשיבה זקנה עד "וגם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלעֹולם.

מעיני. ׁשנה ּולנּדד ולילה, יֹומם ּבתֹורת להגֹות אזּכה למען ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּתמיד,

מאירֹות עיני ויהיּו לעיני. ּומחֹוׁש הּזק ׁשּום זה ידי על לי יּגיע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹולא

וכּירח. ְֵֶֶַַַָּכּׁשמׁש

„ÈÁÈוהרע הּׁשקר ּותבּטל ותעביר ותדחה ּבאמת, אלי קרבנּו ּומיחד »ƒְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

הּטמאה רּוח "ואת ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ּותקּים העֹולם. מן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻוהּטמאה

ּוקדּׁש טהרֹות מיני ּבכל ּותקּדׁשנּו ּותטהרנּו הארץ", מן ֹות.אעביר ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

מּכל ּוטהרּתם, טהֹורים מים עליכם "וזרקּתי ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּותקּים

חיׁש ּבעֹולם האמת ּותגּלה אתכם". אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻטמאֹותיכם

לׁשֹון ארּגיעה ועד לעד ּתּכֹון אמת "ׂשפת ּבימינּו: ּותקּים מהרה. ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָקל

צדק נפּגׁשּו ואמת חסד נׁשקף. מּׁשמים וצדק ּתצמח מארץ אמת ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשקר.

אֹות יׁשעי אלהי אּתה ּכי ולּמדני באמּת הדריכני נׁשקּו. ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשלֹום

ליראה לבבי יחד ּבאמּת אהּל ּדרּכ יי הֹוריני הּיֹום. ּכל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקּויתי



תפילות ראשון�·ליקוטי טבתחלק כו ÁÎ˘

ואל קדׁש הר אל יביאּוני ינחּוני הּמה ואמּת אֹור ׁשלח .ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשמ

נחלתֹו, לׁשארית ּפׁשע על ועֹובר עֹון נֹוׂשא ּכמֹו אל מי .ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמׁשּכנֹותי

עוֹונֹותינּו יכּבׁש ירחמנּו יׁשּוב הּוא, חסד חפץ ּכי אּפֹו לעד החזיק ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא

לאברהם חסד ליעקב אמת ּתּתן חּטאתם. ּכל ים ּבמצלֹות ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻותׁשלי

חּדׁש ונׁשּובה אלי יי הׁשיבנּו קדם. מימי לאבֹותינּו נׁשּבעּת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר

ואמן. אמן ּכקדם". ְְֵֵֵֶֶָָָימינּו

·	
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"	 ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÈLÙ	"ׁשמ בּלילה זכרּתי אׁשחרּך. בקרּבי רּוחי אף בּלילה. אּוית «¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָ

נפׁשי ׁשאהבה את ּבּקׁשּתי ּבּלילֹות מׁשּכבי על .ּתֹורת ואׁשמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיי

ויחּפׂש אׂשיחה לבבי עם ּבּלילה נגינתי אזּכרה מצאתיו. ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבּקׁשּתיו

יחיד אחד הּכל, אדֹון ּכּלא, ּדעלמא מריּה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹרּוחי".

ּבׁשביל הּטֹוב ּברצֹונ עֹולמ ּבראת אּתה ויהיה, הֹוה היה ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻּומיחד,

ּכדי ּכּלם, העֹולמֹות ּכל ּבראת ּבׁשבילם אׁשר הּקדֹוׁש עּמ ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻיׂשראל

וימׁשלּו ּבאמת רצֹונ ׁשּיעׂשּו ּכדי ּבעֹולם, יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהמׁשי

ּכל ּולנּׂשא להעלֹות הּטֹובה ּפעּלתם ידי על יּוכלּו למען ְְְְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָָֻּבעֹולם.

להעלֹות האצילּות ּתחּלת עד העׂשּיה ּתכלית מן ּכּלם. ְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָָֻהעֹולמֹות

ּבאחדּות ּכּלם העֹולמֹות ּכל ׁשּיכללּו העליֹון. לׁשרׁשם ּכּלם ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻֻּולהגּביּה

אּת ּכי נצחים. ּולנצח לעד ויתעּלה יתּבר ׁשּבראתהּפׁשּוט קדם הּוא ה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

העֹולם. ׁשּבראת לאחר הּוא ואּתה ְְֶַַַָָָָָָָָהעֹולם

ÔÎ·eעלי ׁשּתרחם אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ידי על ׁשאזּכה עד ּתמיד. ּבהתּבֹודדּות להרּבֹות ּותזּכני בעזרי ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָותהיה

ואהיה לגמרי. יׁשּותי ׁשּיתּבטל עד לגמרי, עצמי לבּטל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַההתּבֹודדּות

מיחד מקֹום לי ותזמין הרּבים. ּברחמי ּותזּכני ּבאמת. ּבאחדּות ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻנכלל

הּמבחר והּזמן הּמבחר הּמקֹום לי לבחר ואזּכה להתּבֹודדּות, מיחד ְְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻֻּוזמן

ׁשאזּכה יחידי, ּובדר יׁשנים. אדם ׁשּבני ּבעת ּבּלילה ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלהתּבֹודדּות.
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ּבמקֹום יחידי ּבדר ליל מיחד, ּבמקֹום להתּבֹודד ולילה לילה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבכל

ּבּלילה, ואתּבֹודד אל וׁשם בּיֹום. אפּלּו ׁשם הֹולכים אדם ּבני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

ּולפרׁש לבאר אזּכה לבבי עם אׁשר ּכל ואת .לפני ׂשיחתי ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָואפרׁש

ּבתׁשּוקה אלי ּבאמת לבבי ׁשּיתעֹורר עד ּבפרּוׁש. מלא ּבפה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלפני

על ּולהתוּדֹות לבּכֹות ׁשליׁש ּבדמעֹות ועצּומה, רּבה ּובבכּיה ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָגדֹולה,

עלי ּולקּבל ׁשלם. ּובלב ּבאמת עליהם ּולהתחרט הּמרּבים ּופׁשעי ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻעוֹונֹותי

יהיה ולא לכסלה. עֹוד אׁשּוב ׁשּלא ּבאמת. ׁשלם ּבלב גמּורה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹקּבלה

רחמי לעֹורר ואזּכה אֹוסיף. לא ּפעלּתי און אם ּכלל, רמּיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּברּוחי

תמיד. מעּתה ּבעזרי ותהיה חּנם, ּבמּתנת מאּת ׁשּתחּנני עלי, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּבים

הּתאוֹות ּומּכל ּופׁשעים. ועוֹונֹות מחטאים ּברחמי ותּצילני ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָותׁשמרני

ּתּצילני ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכלל ׁשהּוא הּברית מּפגם ּובפרט ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻרעֹות.

העצּומים ּברחמי הּגדֹולים ּברחמי הרּבים ּברחמי תמיד .ותׁשמרני ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכל לבּטל לגמרי, עצמי לבּטל ּבּלילה ההתּבֹודדּות ידי על ׁשאזּכה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָעד

מּכל לגמרי נקי ׁשאהיה עד רעה, ותאוה ּתאוה וכל רעה ּומּדה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמּדה

וגּסּות וגבהּות ּגאּות מיני ּכל לבּטל ואזּכה רעֹות. הּמּדֹות ּומּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתאוֹות

ּכרצֹונ לאמּתֹו ּבאמת הּבּטּול לתכלית לבֹוא ׁשאזּכה עד מּמּני. ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהרּוח

ּכל נכלל יהיה זה ידי ועל ּבאמת. ּבאחדּות להּכלל ׁשאזּכה עד ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּטֹוב,

ּבקדם הּבריאה אחר ויכלל ויתאחד הּפׁשּוט. ּבאחדּות נפׁשי עם ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻהעֹולם

ואחּודים דבּוקים ונהיה הּמציאּות. ּבחּיּוב הּמציאּות אפׁשרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָהּבריאה,

ויתּגּלה קּלה. ּכרגע אפּלּו מּמ נּפרד ולא ּבאמת, תמיד ּב ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוכלּולים

יצּור ּכל ויבין ּפעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ּבעֹולם. הּפׁשּוט ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָאחדּות

מל יׂשראל אלהי יי ּבאּפֹו נׁשמה אׁשר ּכל ויאמר יצרּתֹו אּתה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּכי

ּבהתּבֹודדּות להרּבֹות חּנני, חּנני עזרני עזרני מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּומלכּותֹו

הּבּטּול לתכלית ׁשאזּכה עד יחידי, ּבדר ּבּלילה קֹוני לבין ּביני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובׂשיחה

ּכּלנּו ונׁשּוב ּכּלם. העֹולמֹות ּכל עם ּבאמת ּב נכלל ׁשאהיה עד ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻּבאמת,

לא יֹומם יי". את לדעת נרּדפה "ונדעה ׁשלם, ּובלב ּבאמת ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאלי

עת ּבכל אֹות למצא נזּכה אׁשר עד נׁשקט, לא לילה .ננּוח, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ
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טבת הּטֹוב.Â	kÊ‰כז ּכרצֹונ ּבׁשלמּות ּבאמת, תדּבק" "ּובֹו מצות לקּים ¿ƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָ

ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל וזּכנּו וחּננּו חּוס עלינּו, ורחם חּוס עלינּו, וחמל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹחּוס

ּב נכללים כּלנּו ׁשּנהיה עד ּבאמת. עצמנּו לבּטל ׁשּנזּכה ,ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻמּלפני

העֹולמֹות ּכל ּבראת לבד זה ּבׁשביל ּכי אבֹותינּו. ואלהי אלהינּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹיי

יׁשענּו אלהי "ׁשּובנּו האמּתּיים. צּדיקי ידי על לנּו ּגּלית ּכאׁשר ְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכּלם,

ונּוׁשעה. ּפני האר הׁשיבנּו צבאֹות אלהים יי עּמנּו. ּכעס ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹוהפר

ה אלהי. אּתה ּכי ואׁשּובה חּדׁשהׁשיבני ונׁשּובה אלי יי ׁשיבנּו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ּכקדם: ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָימינּו

ְֲִוגֹואלי".

‚	
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‰z‡ּבינה חכמה מאּת חּננּו ּבינה, לאנֹוׁש ּומלּמד ּדעת לאדם חֹונן «»ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

הרּבים ּברחמי זּכנּו ּדעה, ּגדֹול ּברּו אל עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָודעת.

עד הּׁשלמּות. ּבתכלית ּדעּתי את להׁשלים ׁשאזּכה ואמת, ׁשלם ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָלדעת

ההתקרבּות, ּבתכלית יתּבר הּׁשם לדעת וסמּו קרֹוב דעּתי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיהיה

האדם ּדעת ׁשּנבּדל דברים ּבחמּׁשה אם ּכי ּביניהם הפרׁש יהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹולא

ּתמיד לינק ואזּכה להּׂשיגם. לאנֹוׁשי אפׁשר ׁשאי יתּבר הּׁשם ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמּדעת

הּׁשלמּות. ּבתכלית יתּבר הּׁשם ְְְְִִִֵֵַַַַַַָמּדעת

È	kÊ˙eׁשּיהיה הּׁשוה ּבמזג ממּזג חמר לי ׁשּיהיה הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

יי יראת ותהיה הּקדֹוׁשה. יראת עלי ותׁשּפיע ׂשכל, לקּבל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָראּוי

ידי ועל לחכמתי, קֹודמת חטאי יראת ותהיה אחטא, לבלּתי ּפני ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל

הּׁשלמּות. ּבתכלית ודעּתי חכמתי ּתתקּים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָזה

È	kÊ˙eהגּונים ּתלמידים להעמיד העצּומים, וחסדי הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ

להֹודיעם יׁשרה, ּבדר להדריכם ואמּתי, קדֹוׁש ּדעת ּבהם להאיר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבה

יעׂש אׁשר הּמעׂשה ואת בּה ילכּו אׁשר הּדר ּׁשּקּבלנּואת מה ּכפי ּו, ְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

אבֹותינּו ּבֹו ּדרכּו אׁשר ּבּדר לברכה, זכרֹונם הּקדֹוׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמרּבֹותינּו
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מּׁשנתם ולהקיצם ּולעֹוררם ויׁשרֹות נכֹונֹות עצֹות ּבהם להאיר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמעֹולם.

ּבכל ּבאמת אלי לׁשּוב ׁשּיזּכּו ּבאפן ׁשמים. ויראת ּדעת ּבהם ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלהכניס

אלי וחּטאים ּדרכי פׁשעים "אלּמדה מאדם. ּובכל נפׁשם ּובכל ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹלבבם

ׁשּום ּבדעּתי יעלה ׁשּלא הרּבים ּברחמי ותׁשמרני ותּצילני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיׁשּובּו".

ּבׁשביל אדם ּבני התקרבּות ּבענין וׁשלֹום חס חּוץ ּומחׁשבת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּפנּיה

ּכבֹוד ּבׁשביל ּבאמת תהיה ּכּונתי ּכל רק וׁשלֹום. חס ּכבֹודי ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָלהרּבֹות

ּכל ּבאהבה ּולקּבל לסּבל ּכמֹוני ליעף ּכח ותּתן .רצֹונ למּלאת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹּכדי

לעבֹודת אדם ּבני לקרב זה, עסק ּבׁשביל ׁשּצריכין והיגיעֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּטרחֹות

וכל ,לעבֹודת לקרבם ּכחי ּבכל אחריהם לרּדף ואזּכה .יתּבר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׁשם

הּׁשלמּות ּבתכלית ּדעּתי להׁשלים ּכדי ּבאמת, לבד לׁשמ יהיה ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּונתי

ּבקדּׁשה וקּימים חּיים ּבנים להֹוליד ּתזּכנּו זה ידי ועל הּטֹוב. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻּכרצֹונ

הּׁשמים ּוככֹוכבי הּים ּכחֹול זרענּו ותרּבה .ולעבֹודת לׁשמ ְְְְְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובטהרה

ָלרֹוב.

ÌÁ¯˙eּותלּמדנּו ּבתפּלתנּו. עקרֹות לפקד ׁשּנזּכה כח לנּו ותּתן עלינּו ¿«≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּבדבר לטֹובה לפקדם עקרֹות ּבׁשביל להתּפּלל אי הרּבים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּברחמי

העקרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשועתנּו ותאזין ּתפּלתנּו ותׁשמע ורחמים. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיׁשּועה

וקּימים. חּיים ּבנים ּברחמי ויֹולידּו מהרה, קל חיׁש לטֹובה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָנפקדֹות

ּוכׁשם יּספר". ולא יּמד לא אׁשר הּים ּכחֹול יׂשראל "ּבני עּמ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹויתרּבּו

ואׁשּתֹו אבינּו אברהם" היה "אחד הראׁשֹון אבינּו על רחמי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּגברּו

להם ונתּת זקנּותם, לעת וּתפקדם לטֹובה זכרּתם אׁשר אּמנּו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשרה

מעי נא יהמּו ּכן הּׁשמים, ּככֹוכבי זרעֹו להרּבֹות והבטחּתם יצחק, ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת

אלי ּתֹולֹות עיניהם אׁשר יׂשראל ּבית עּמ עקרֹות ּכל על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָורחמי

ׁש זרע להם ׁשּתּתן עליהםלבד, רחם .ּוליראת לעבֹודת קּימא ל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

להם, ותעתר ּברחמים מׁשאלֹותם ּומּלא לטֹובה. ּופקדם ,ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמענ

זרע להֹוליד ויזּכּו מהרה, קל חיׁש הריֹון להם ותּתן ּתפּלתם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָותׁשמע

ּולחּפה לתֹורה לגּדלם ויזּכּו ּבהם, ואּמם אביהם ויׂשמחּו קּימא. ְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשל

טֹובים. וׁשנים ימים לאר טֹובים ְְְֲִִִִִֶַָָֹּולמעׂשים
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B	Ba¯והתּפּיס והתרּצה והתּפּתה עלינּו, ורחם חּוס עֹולם, ׁשל ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

הרּבים, ּברחמי ּדעּתנּו את והׁשלם ּפגיעתנּו. קֹול ּוׁשמע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלתפּלתנּו.

ׁשלמּות ׁשאין הּׁשלמּות, ּבתכלית העֹולם ּבזה ּגם אֹות להּכיר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָונזּכה

לּדֹורֹות להֹודיע עֹולם. ּבאי לכל ּוגבּורת ּגדּלת ּולהֹודיע ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻאחריו.

מאבֹותינּו ׁשמענּו אׁשר והּנֹורא הּגדֹול יי מעׂשה ּכל את ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבאים.

אב יּגידּו. ּוגבּורֹותי מעׂשי יׁשּבח לדֹור "ּדֹור הּקדֹוׁשים. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָורּבֹותינּו

ׁשּכתּוב: מקרא ּבאמת לקּים ונזּכה ."אמּת אל יֹודיע ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלבנים

הּוא יי ּכי הארץ עּמי ּכל ּדעת למען .בני ולבני לבני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ"והֹודעּתם

עֹוד". אין ֱִֵָֹהאלהים

טבת	„ כח
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‰¯kÊ‡"בּלילה זכרּתי רּוחי. ויחּפׂש אׂשיחה לבבי עם בּלילה נגינתי ∆¿¿»ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ

.ּפלא מּקדם אזּכרה ּכי יּה מעללי אזּכר .ּתֹורת ואׁשמרה יי ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשמ

ּבהתעּטף אׂשֹוחח. ידי ּבמעׂשה ּפעל בכל הגיתי מּקדם ימים ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזכרּתי

ואמר ואען נפׁשי". עלי ותׁשּוח ּתזּכר זכֹור זכרּתי. יי את נפׁשי, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹעלי

ּבזהלנפׁש קביעּות ׁשּום ואין דאתי, עלמא ׁשּיׁש ּתׁשּכח אל זכֹור י, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּוכענן ּפֹורח, ּוכאבק עֹובר, ּכצל עין, ּכהרף עֹובר הּזה העֹולם ּכי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם.

ּדירה הּקביעּות ועּקר החּיים ועּקר יעּוף. וכחלֹום נֹוׁשבת, ּוכרּוח ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּכלה,

היטב, הּזּכרֹון את ּוׁשמר עלי חּוסה דאתי. ּבעלמא רק הּוא האדם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשל

מחׁשבּת והדּבק ּתׁשּכח. ולא דאתי ּבעלמא יֹום ּבכל ּתמיד ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּתזּכֹור

עצמ על הסּתּכל .מרעיֹונ דאתי עלמא זכרֹון יזּוז ואל דאתי ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבעלמא

ּתעׂשה מה ללּב ותן ּוזכר לאמּתֹו, ּבאמת ּדעּת ויּׁשב היטב, ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹהיטב

אחי הקיצה אחי, עלי לי צר עין. ּכהרף קּצ יבא ּבעת .ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאחרית

"ּבחּורֹותי ּבימי ּבֹורא את "ּוזכר .נפׁש על וחמל ּפתּיּות .מּׁשנת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ

ÔÎ·eלפני ּתחּנתי להּפיל אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי ¿≈ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

את לׁשמר ׁשּתזּכני העצּומים, לחסדי עיני ולּׂשא האמּתּיים, ְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹרחמי
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מחׁשבּתי ּולאדּבקא דאתי. ּבעלמא ּתמיד ׁשאזּכר היטב. הּזה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּזּכרֹון

ּתכף מּׁשנתי ּבהקיצי ויֹום יֹום ּובכל ּובפרט. ּבכלל דאתי ּבעלמא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָרק

עֹולם ׁשהּוא הּבא, ּבעֹולם מּיד לזּכר אזּכה עיני את ּכׁשאפּתח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּומּיד

הבל וריק. הבל הּוא הּזה והעֹולם נצחים, ּולנצח לעד והּקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעֹומד

ׁשּום ואין הבל". הּכל הבלים הבל נּדף. "הבל מּמׁש, ּבֹו אין ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהבלים

ּתכלית ׁשּום ואין הּזה. העֹולם ּבעסקי ׁשּיעמל עמלֹו ּבכל לאדם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹיתרֹון

ׁשאזּכר ּותזּכני הּבא. העֹולם להּׂשיג ּתמיד לרּדף אם ּכי ּבעֹולם. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוטֹוב

ּבפרטּיּות, זאת לקּים אזּכה ּכ ואחר ּדקדּׁשה. הּזּכרֹון ּבכח היטב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻזאת

ּכל את ׁשּבעֹולם מקֹום ּובכל ׁשעה ּובכל עת ּבכל להבין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָׁשאזּכה

ּכי ּבאמת. לעבֹודת להתקרב עת ּבכל לי מרּמז ׁשאּתה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהרמזים

ׁשהּוא הּבריאה, נקּדת מראׁשית אלהּות מצמצם אּתה הּגדֹול ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻּבחסּד

הּגׁש העׂשּיה עֹולם ׁשל הּמרּכז נקּדת סֹוף עד האצילּות הּזה,ּתחּלת מי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

ּבכל אדם לכל רמזים ּומרּמז מצמצם ואּתה תכלית. אין עד סֹוף ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָמאין

ּולפי הּׁשעה ּולפי הּמקֹום לפי ,לעבֹודת לקרבֹו עת ּובכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָמקֹום

את ּבאמת היטב להבין ׁשאזּכה ּדעּתי את ותפּתח וזּכני עזרני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאדם.

תמיד ּכרצֹונ להיֹות ּבאמת, אלי לׁשּוב אזּכה למען האּלה, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהרמזים

הּנֹוראה, ּובגבּורת הּגדֹול ּבחסּד ּותלּמדני ותֹורני עֹולם. ועד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמעּתה

הרמזים ּבענין ּדעּתי את להגּדיל אי ּבאמת ּולהבין לידע ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאזּכה

ׁשּלא מהּמּדה. חּוץ יצא ׁשּלא ּבקדּׁשה ּדעּתי את לצמצם ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻהאּלה.

ּׁשהרׁשתי ּבּמה רק מּמּני. ּבּמכּסה אחקר ולא מּמּני ּבּמפלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֻֻֻאדרׁש

מדרגתי. ּכפי ּובמּדה ּבהדרגה ּדעּתי את ּולהגּדיל להתּבֹונן ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאזּכה

לי מרּמז ׁשאּתה הרמזים ּכל את ׁשעה ּובכל עת ּבכל ּתמיד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהבין

הּמחׁשבֹות ּכל ידי ועל ׁשּבעֹולם. הּדברים ּכל ידי על ּברחמי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָתמיד

ּכּונת אין ּבכּלם אׁשר עת. ּבכל לי מזמין ׁשאּתה והעׂשּיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהּדּבּורים

ּבאמת. לעבֹודת להתקרב ידם על לי לרּמז אם ּכי ּדבר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּום

È	kÊ˙eמסּתּפק להיֹות ׁשאזּכה ההסּתּפקּות, למּדת הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

מה אם ּכי הּזה העֹולם ּבעסקי אׁשּתּמׁש ולא הּזה. מהעֹולם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבּמעט
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גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה וההסּתּפקּות, הּצמצּום ּבתכלית לבד ְְְְְְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻּׁשּמכרח

ׁשאזּכה ּבאמת, הּדעת להגּדלת ּכׁשּתזּכני ואפּלּו לבד. ּולזכר ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָלׁשמ

כן, ּפי על אף ּבהם, ׁשּיׁש ּדקדּׁשה הרמזים את הּדברים מּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלהבין

רק הּזה. העֹולם ּבעסקי וׁשלֹום חס להרּבֹות ּכלל נֹוטה אהיה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלא

ּג ּבצמצּום מאד ּבמּועט ּובקדּׁשהלהסּתּפק לבד, ּבהכרחּיּות דֹול ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

יי ּבעבֹודת רק יהיה עסקי ועּקר ּבאמת. לבד לׁשמ גדֹולה ְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּובטהרה

מּזה ׁשאפּלּו ותעזרני טֹובים. ּומעׂשים ּותפּלה ּבּתֹורה ימי ּכל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלעסק

לצדקה. מּמּנּו להפריׁש אזּכה לי ׁשּתׁשּפיע וההכרחּיּות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָההסּתּפקּות

ּדבריו יכלּכל ּומלוה חֹונן איׁש "טֹוב ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואזּכה

ועלֿידי הרּבה. הגּונים לענּיים ּבצדקה להרּבֹות ואזּכה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבמׁשּפט".

ׁשלים ּביחּודא ּוׁשכינּתיּה הּוא ּברי קּדׁשא ליחד אזּכה ׁשּלי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּצדקה

יׂשראל. ּכל ְְִֵֵָָּבׁשם

B	Ba¯עטה לבׁשּת והדר הֹוד מאד. ּגדלּת אלהי "יי עֹולם ׁשל ƒְְְְְֱֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מאיׁש אנכי בער "ּכי ידעּת אּתה ּכיריעה". ׁשמים נֹוטה ּכּׂשלמה ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאֹור

על זה. ּבכל ּדעּתי להגּדיל ׂשכל ׁשּום לי ואין לי", אדם בינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא

נעׂשים ׁשּיהיּו ּברחמי ׁשּתזּכנּו ואלהי, מלּכי אלי ּכּפי לפרׂש ּבאתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּכן

ׁשאנּו והּמצֹות העסקים עלֿידי מּמילא האּלה הּתּקּונים ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצלנּו

גדֹולה קדּׁשה עלי להמׁשי ּותזּכני בעזרי ותהיה יֹום, ּבכל ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻעֹוסקים

ּתערב ּוׁשנתי גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ליׁשן ׁשאזּכה עד הּׁשנה. ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻקדם

דאתי, ּבעלמא ותתּדּבק נׁשמתי ׁשּתעלה הּׁשנה עלֿידי ׁשאזּכה עד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלי.

ּתמיד דאתי ּבעלמא ּדבּוקה מחׁשבּתי ׁשּתהיה .עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

טבת ׁשמע¯ÊÚ˙Â	Èכט ּוקריאת ּותפּלין ציצית מצות יֹום ּבכל לקּים ּותזּכני ¿««¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָ

נפׁש ּובמסירת גדֹולה, ּובׂשמחה טֹוב ּבלב הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּותפּלה

ּפרטיהם ּכל עם ועצּומה, גדֹולה ּובכּונה ּובטהרה, ְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָָָָָָָֻּבקדּׁשה

לעסק ּותזּכני ּבהם. הּתלּוים מצֹות ותרי"ג וכּונֹותיהם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹודקּדּוקיהם

ּתנחני ּכ ואחר רּבה. ּובׂשמחה גדֹולה ּבקדּׁשה ויֹום יֹום ּבכל ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻּבּתֹורה

לבררּבצ ׁשאזּכה עד ׁשלמה, ּבאמּונה ּומּתן ּבמּׂשא לעסק דקת ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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הּדברים כל עלֿידי ונׁשמתי ורּוחי נפׁשי ּולהׁשלים קדֹוׁשים, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָּברּורים

ּבעּתֹו ּדבר ּכל ולמּכֹור לקנֹות ּולכּון לידע ואזּכה ואמּכר, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאקנה

לרׁשּות מרׁשּותי הּדבר ׁשּיצא הּׁשעה ׁשהּגיע ּבעת ּובזמּנֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמֹועדֹו

ּוכפי הּדבר ּבאֹותֹו ׁשּיׁש הּקדֹוׁשֹות הּניצֹוצֹות ּכפי להפ אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאחר,

ּונׁשמה רּוח נפׁש חלקי ׁשּיׁשלמּו ּבאפן ׁשּלי, ּונׁשמה רּוח נפׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻחלקי

הּוא ּברי קּדׁשא יחּוד לעׂשֹות ׁשאזּכה עד ּומּתן. הּמּׂשא עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּלי

ונזּכה ׁשּלי. העסקים כל ועלֿידי ׁשּלי ּומּתן הּמּׂשא עלֿידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּוׁשכינּתיּה

ּבאפן העליֹונים, והּיחּודים הּתּקּונים ּכל מּמילא אצלנּו נעׂשין ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהיּו

תמיד דאתי ּבעלמא מחׁשבּתא לאדּבקא ּדקדּׁשה, לזּכרֹון ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשּנזּכה

הּלב, מיתת ׁשהיא מּׁשכחה ותּצילני ותׁשמרני ּובפרטּיּות. ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבכללּיּות

מּזכרֹון לעֹולם ּדעּתי אּסיח ולא וסֹופי. ּתכליתי את אׁשּכח ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

דאתי .עלמא ְְֵָָָ

ÔÎ·eּבענינּו ׁשּתראה אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

,ּברחמי עלינּו ותציץ ּבעמלנּו. ותּביט ּבענינּו ותׁשּור ועמלינּו, ְְְְְְְֲֲֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָודחקנּו

ותּצילנּו הּטֹובים, ּברחמי ותׁשמרנּו .חמלת ּבעין עלינּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָותׁשּגיח

ׁשּבעֹולם. אדם ׁשּום על רעה עין ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא עין, מרע ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹתמיד

מּתלמידיו להיֹות ונזּכה טֹובה, ּבעין אחד ּכל על ּתמיד נסּתּכל ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרק

ׁשהם טֹובֹות מּדֹות ׁשלׁשה ּבהם ׁשּיׁש הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל

ׁשל מּתלמידיו ותּצילנּו ותׁשמרנּו נמּוכה. ורּוח ׁשפלה ונפׁש טֹובה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעין

ׁש להם ׁשּיׁש הרׁשע ּגבֹוההּבלעם ורּוח רעה עין ׁשהם רעֹות מּדֹות לׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

קדֹוׁשנּו, יֹוצרנּו, ּגֹואלנּו, ּבֹוראנּו, אּדירנּו, מלּכנּו, אבינּו רחבה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָונפׁש

טֹוב לּכל, והּמטיב הּטֹוב הּמל יׂשראל, רֹועה רֹוענּו, יעקב. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹקדֹוׁש

הּטֹובים ּבמּדֹותי להתדּבק ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי זּכני ּבאמת, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָעין

ׁשּלא רעה מעין הרּבים ּברחמי ותּצילנּו ּתמיד. ּבאמת עין טֹוב ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלהיֹות

ולא ׁשּבעֹולם. נברא ּומּׁשּום אדם מּׁשּום רעה עין ׁשּום ּבנּו ְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹֹיׁשלט

חס ּכלל לנּו להּזיק יּוכל ולא ׁשליטה. וׁשּום ּכח ׁשּום עין להרע ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹיהיה

ּברּוחנּיּות. ולא ּבגׁשמּיּות לא ְְְְְִִַָָֹֹוׁשלֹום
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B	Ba¯,לּכל ּומטיב טֹוב רחמים, מלא עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

עלינּו ׁשּמתּגּבר עין הרע התּגּברּות עצם את יֹודע לבד אּתה עין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹטֹוב

מתּגּבר ויֹום יֹום ּובכל קדֹוׁש. עם יׂשראל ּבקדּׁשת רעה ׁשעינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמאד.

ּבאמת, מעבֹודת וׁשלֹום חס להרחיקנּו ּתחּבּולֹות ּבכּמה ּביֹותר ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעלינּו

לבבנּו, את ידעּת אּתה טֹוב, מלא רחמים, מלא מאד. אֹותנּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹורֹודף

האֹויבים ׁשל עין הרע עלֿידי עלינּו עבר אׁשר ּכל את ידעּת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאּתה

.ּולתֹורת לעבֹודת ּבאמת להתקרב הּבאים אחר הרֹודפים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּׂשֹונאים

הֹודיענּו ועּתה הרעה. עינם נגד לעמד חליׁשּותנּו ּגדל ידעּת אּתה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹוגם

להתחּבא הּמקֹום איפֹוא ואּיה נברח, מּפניהם אנה ׁשּבּׁשמים אבינּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָנא

וצרֹות מכאֹובינּו רּבּו ּכי בעניינּו הּביטה הרעה. עינם מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּולהּטמן

ּכי ׁשֹוממֹותינּו, ּוראה עיני ּפקח ּוׁשמע. אזנ אלהי "הּטה ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹלבבנּו.

רחמי על ּכי לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו על ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלא

לּולא ּכי זה. ּבכל החּיבים ּבעצמנּו אנחנּו ּכי ּבאמת ידענּו ּכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהרּבים".

להתירא צריכים היינּו לא והעצּומים, הּמרּבים ּופׁשעינּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻחטאינּו

חטאנּו מאד. הרּבה הסּכלנּו ּכי אבינּו, ּנעׂשה מה אבל ּכלל. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּפניהם

וה מרינּוהעוינּו ואנחנּו הּצלּתנּו, רּבֹות ּפעמים .מּמצֹותי וסרנּו רׁשענּו ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָ

ּומׁשּתֹוקקים חפצים אנּו זאת ּובכל עוֹוננּו". ּביד "וּתמּוגנּו ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעצֹותי

רֹוצה אּתה ּכי ּבאמת, לעבֹודת להתקרב עת ּבכל ּומיחלים ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומחּכים

ועּתה ּבאמת, קֹוראי לכל וקרֹוב אּתה ורחּום חּנּון ּכי ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָּבתׁשּובה

נגד לעמד ּכח ׁשּום לנּו אין ּכי עין. הרע מן ּברחמי נא ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּצילנּו

על אם ּכי להּׁשען מי על לנּו ואין ּכּלם. נגד ּכי אף מּׂשֹונאינּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאחד

"ּדּלּו צֹופּיֹות, עיני לבד ל ּתלּויֹות, עיני לבד ל ׁשּבּׁשמים, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָאבינּו

הּבט ירחם. אּולי יחֹוס אּולי ּבעניי, יי יראה אּולי לּמרֹום". ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעיני

ּכלל. עין הרע ּבנּו ימׁשל ואל .מרעית צאן ּנא והֹוׁשיעה נא רחם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנא

מּזבּול ּוראה מּׁשמים "הּבט וקלס. לעג היינּו ּכי ּוראה" מּׁשמים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"הּבט

אלי ורחמי מעי המֹון .ּוגבּורת קנאת אּיה ותפארּת ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹקדׁש

ְִַָהתאּפקּו".
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‡ÏÓ,ולּטֹובים לרעים ּומטיב טֹוב ּומטיב, טֹוב לּכל טֹוב רחמים »≈ְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ

תּמּו לא ּכי והמרחם רחמי כלּו לא ּכי הּטֹוב ּתמיד, ּבאמת ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹטֹוב

הּבחינֹות. מּכל עין מרע והּצילנּו הרּבים ּברחמי עלינּו רחם ,ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָחסדי

עין ׁשּום ּבנּו יׁשלט ׁשּלא הן ּכלל, רעה עין ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהן

הּטֹוב ּבעינ עלי ותּביט ׁשּבעֹולם. נברא ּומּׁשּום אדם מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָרעה

ותּצילני ותׁשמרני עין. טּוב עלי ותׁשּפיע ותמׁשי ּדרחמי חדא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָּבעינא

ּכּלֹו. העֹולם ּכל ּובגדּלת חברי ּבגדּלת ּכלל רעה עיני יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻֻׁשּלא

הּמביא ּדבר ּבׁשּום אסּתּכל ׁשּלא תמיד ותׁשמרני הראּות מּפגם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹותּצילני

את הּפֹוגם ּדבר בׁשּום ולא וׁשלֹום. חס הרהּורים "העברלידי העינים. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

נפׁשי "ׁשמרה נֹואפת. מעין הּצילני חּייני". ּבדרכ ׁשוא מראֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעיני

ּופׁשעּתי עויתי ּׁשחטאתי מה וכל ."ב חסיתי ּכי אבֹוׁש אל ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָוהּצילני

עׂשיתי ּבעיני והרע ּוברצֹון, ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג ּבעיני ּופגמּתי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפני

אלֹוּה לי, ותסלח ּותכּפר ּתמחל הּכל על הּזה, הּיֹום עד ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַַֹֹמּנעּורי

ּבכל עין טֹוב להיֹות מעּתה ּותזּכני לסלח. הּמרּבה חּנּון ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹסליחֹות

ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְֱֳִִִֶֶַַָָָָֻהּבחינֹות

שבט ולאÏÈv˙Â	eא ׁשּבעֹולם. עין רע מּׁשּום רעה עין ׁשּום ּבנּו יׁשלט ׁשּלא ¿«ƒ≈ְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ּוממֹון. ונפׁש ּבגּוף ּברּוחנּיּות. הן ּבגׁשמּיּות הן ּכלל. הרעה עינם לנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיּזיק

אין ּכי עֹולם. ועד מעּתה ּולׁשלֹום טֹובים לחּיים ּובֹואנּו צאתנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹותׁשמר

עּתה "אׁשּורנּו ּכי ׁשּבּׁשמים. אבינּו לבד עלי אם ּכי להּׁשען מי על ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלנּו

אל עיני אּׂשא לי. עיניו ילטׁש צרי ּבארץ. לנטֹות יׁשיתּו עיניהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹסבבּונּו

אלי ּכי וארץ: ׁשמים עֹוׂשה יי מעם עזרי עזרי יבא מאין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹההרים

הּוא ּכי יי אל ּתמיד עיני נפׁשי. ּתער אל חסיתי ּב עיני יי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאלהים

כעיני הּנה ּבּׁשמים. הּיֹוׁשבי עיני את נׂשאתי אלי רגלי. מרׁשת ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיֹוציא

יי אל עינינּו ּכן ּגבירּתּה יד אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם יד אל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעבדים

בּוז". ׂשבענּו רב ּכי חּננּו יי חּננּו ׁשּיחּננּו. עד ְְְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאלהינּו

B	Ba¯את ידעּת אּתה ּכי ריבנּו. וריבה בענינּו נא ראה עֹולם ׁשל ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

עלי ּכי עזרנּו לפרׁש. קצרה ודעּתנּו מאד מרּבים צרכנּו ּכי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻלבבנּו.
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מּמּנּו. ּפני ּתסּתר אל אנחנּו. גדֹולה בצרה ּכי עננּו, יי עננּו ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָנׁשעננּו.

ּור ּתלאֹותינּו ּכל את יֹודע אּתה ּכי לׁשועתנּו. קרֹוב נא אתהיה אה ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּוראה הּביטה לנּו, היה מה יי "זכר לחצנּו. ואת עמלנּו ואת ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעניינּו

ּומקׁשֹות לי, יקׁשּו ּפח מידי "ׁשמרני עלינּו. וחמל חּוס חרּפתנּו". ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאת

רׁשעים מּפני ּתסּתירני, ּכנפי ּבצל עין ּבת ּכאיׁשֹון ׁשמרני און. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּפעלי

ּבית ׁשּום לי אין וכֹואב" עני ואני עלי. יּקיפּו ּבנפׁש אֹויבי ׁשּדּוני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזּו

מה אתחּנן. יי ואל אקרא יי אלי" לבד. אלי אם ּכי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמנֹוס

ולא נּגרה, עיני .אמּת היּגיד עפר היֹוד ׁשחת אל ּברדּתי ּבדמי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבצע

מלא הֹוׁשיענּו מּׁשמים". יי וירא יׁשקיף עד הפגֹות. מאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻתדמה

צרה "ועת ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו וקּים הּזאת צרה ּבעת הֹוׁשיענּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחמים.

יּוׁשע". ּומּמּנה ליעקב ְֲִִִֵֶַַָָֹהיא

È	ÏÈv‰הּלב מיתת ׁשהיא ׁשכחה לידי הּמביא עין מרע וׁשמרני «ƒ≈ƒְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אֹובד". ּככלי הייתי מּלב ּכמת "נׁשּכחּתי ׁשּכתּוב: ּכמֹו לב. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשבירת

ּכרב עלי חּוסה לעד. והּקּים הּנצחי עֹולמי את אׁשּכח ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹעזרני

עלי, מעי יהמּו .הּצלֹותי ּכרב ,טֹובֹותי ּכרב ,יׁשּועת ּכרב ,ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹרחמי

לבבי את וחּזק אּמץ ּכמֹוני. עצה חסר ּדעה חסר על ּכמני, נרּדף ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעל

ּובדעּתי ּבלּבי היטב ואזּכר לּבי אל ׁשאׂשים וזּכני .ועבֹודת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּביראת

תמיד ּולבבי מחׁשבּתי לדּבק ואזּכה האחרֹון הּתכלית את ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָתמיד

ּבעלמא ׁשּיהיה והּבּוׁשה הּצער ּגדל את יֹודע אּתה ּכי דאתי. ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבעלמא

חֹוזרת ׁשאינה אבדה והּוא הּזה. ּבעֹולם עצמֹו קּׁשט ׁשּלא מי על ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹדאתי

טרח ׁשּלא מי ּכי ּכלל. מֹועיל וחׁשּבֹון מעׂשה אין ׁשם ּכי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם,

ל וחסרֹון לתקן יּוכל לא "מעּות ּבׁשּבת. ּיאכל מה ׁשּבת יּוכלּבערב א ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻ

ּברחמי עּתה זּכני ּבעֹולם. רחמנּות ׁשּום ׁשם מֹועיל ואין ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהּמנֹות".

יּליזּו ואל תמיד. הּבא העֹולם את הּזה ּבעֹולם עּתה לזּכר ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשאזּכה

לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן ּתמיד הּבא העֹולם זכרֹון מּדעּתי אסּור ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמעיני

ׁשחתּתי אׁשר ּכל את ּבחּיי לתּקן ואזּכה ּבאמת. אלי ׁשלמה ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבתׁשּובה

הּצּדיקים וכח זכּות עלינּו ׁשּיגן ּותזּכנּו ּוברצֹון. ּבאנס ּובמזיד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשֹוגג
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ׁשּבעֹולם. עין רע מיני מּכל אֹותנּו להּציל ּכח להם ׁשּיׁש ְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמּתּיים

ּבׁשרׁשֹו עין רע מין ּכל את ויבּטלּו ויׁשּברּו ויכניעּו לפנינּו, יּלחמּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהם

ׁשרׁש ידי על התנּׂשאּות, ׁשל עין הרע את ויבּטלּו וימּתיקּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּלמעלה.

ראי". וטֹוב עינים "יפה ּדוד, ּבן מׁשיח מלכּות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמלכּות

צרֹותינּו ּומּכל ּבימינּו. ּבמהרה ׁשּיבא מׁשיח ׁשל אֹורֹו עלינּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוימׁשיכּו

ויגאלנּו. ְְִִֵֵָיֹוׁשיענּו

שבט מּלׁשֹוןÔÎ·eב ׁשּתּצילני אבֹותי ואלהי אלהי יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

יׂשראל ּבר ׁשּום על ּדּבה אֹוציא ולא הרע. לׁשֹון ּומאבק ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהרע

ּדּבּור ׁשּום מּפי יצא ולא קטּנים, על הן ּגדֹולים על הן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבעֹולם,

את אפּגם ׁשּלא ותׁשמרני ותּצילני ׁשּבעֹולם. יׂשראל ׁשּום על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹרע

הּנפּולֹות מאהבֹות ותּצילני דקדּׁשה לאהבה ּותזּכני ּכלל. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻּדעּתי

את לׁשּבר כח לי ותּתן ּותזּכני ותֹוׁשיעני ותעזרני רעֹות. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹמאהבֹות

ּכל את לׁשּבר מהרה ׁשאזּכה הּבהמּיּות. כח ׁשהּוא המדּמה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹהּכח

כח עלֿידי הּבאים הּטעּותים מן ותׁשמרני מאּתי. הּבהמּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹהּתאֹות

ּכח ׁשל הּטעּות עלֿידי לעֹולם האמת מן אטעה ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהמדּמה,

וׁשלֹום. חס ְְֶַַַָהמדּמה

È	kÊÂּבׂשמחה להיֹות ׁשאזּכה דקדּׁשה, לׂשמחה הרּבים ברחמי ¿«≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ל ּבידי ּכח ותּתן נכאהתמיד. הרּוח מן טֹובה הרּוח את ּולברר לּקט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

עד דקדּׁשה נגינה מיני לעׂשרה ּותזּכני רּוח. מעצבּות רעה הרּוח ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻמן

ׁשּבמדּמה הרע ּולבּטל להכניע המדּמה הּכח את ּולברר לזּכ ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹׁשאזּכה

ּולגרׁש ּולׁשּבר להכניע ואזּכה הּקדּׁשה. אל ׁשּבֹו הּטֹוב ּולהעלֹות ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּולברר

ּותזּכני נכאה. רּוח רּוח, עצבּות ׁשטּות, רּוח רעה, הרּוח מּמּני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּולבּטל

ּבארץ ּתנחני טֹובה רּוח אלהי אּתה "ּכי דקדּׁשה. טֹובה לרּוח ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמהרה

ּתׁשליכני אל ּבקרּבי. חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים לי ּברא טהֹור לב ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמיׁשֹור.

ורּוח יׁשע ׂשׂשֹון לי הׁשיבה מּמּני. ּתּקח אל קדׁש ורּוח ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמּלפני

ּתן ּובּתחּתֹונים ּבעליֹונים ׁשּליט הרּוחֹות אלהי אל תסמכני". ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנדיבה

עלי להׁשּפיע ּבׂשר" לכל הרּוחֹות אלהי יי "יפקד טֹובה. רּוח ְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹלי
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רּוח ּוגבּורה, עצה רּוח ּובינה, חכמה "רּוח הּקדּׁשה, רּוח טֹובה ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָֻרּוח

וחדוה. ׂשמחה רּוח וטהרה, קדּׁשה רּוח יי", ויראת ְְְְְְְְֳִִֶַַַַַָָָָָָֻּדעת

È	¯ÓLÂלתלמידי ּומּלהתחּבר מּלהתקרב הרּבים ּברחמי והּצילני ¿»¿≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּתֹורה ּדבר ׁשּום אׁשמע ולא ּבמעׂשיהם. הגּונים ׁשאינם ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹחכמים

חּדּוׁשי ּכל אׁשר המדּמה. הּכח לברר עדין זכּו ׁשּלא חכמים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹמהּתלמידי

הּטֹוב. מן יֹותר והרע ורע. טֹוב המערב המדּמה מּכח נמׁשכין ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹתֹורתם

וׁשלֹום חס ּדקדּׁשה והּׁשפע הּפרנסה נפסד חּדּוׁשיהם עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻאׁשר

זּכני מהם. ׁשמרני מהם. הּצילני וׁשלֹום. חס ּׁשּגֹורמים מה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוגֹורמים

ּכל אׁשר אמּתּיים. לצּדיקים ּולהתחּבר להתקרב הרּבים. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּברחמי

רּוח נבּואה רּוח טֹובה הרּוח מן הּקדּׁשה מן נמׁשכין תֹורתם ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָֻחּדּוׁשי

והׂשּכלהּקדׁש ּבינה ּדעה מאּת וחּנני ּכלל. ּפסלת ׁשּום ּתערבת ּבלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ּבּתֹורה לחּדׁש ּכן ּגם ׁשאזּכה ועזרני העליֹונה. ּבקדּׁשת ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוקּדׁשני

ּבלי טֹוב כּלם ׁשּיהיּו ועזרני הּקדּׁשה. מן הּנמׁשכין אמּתּיים ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָֻֻחּדּוׁשים

וזּכני ּופדני חּנני ּכלל. ּפסלת ׁשּום ּובלי וׁשלֹום, חס הרע אחיזת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּום

המדּמה הּכח לׁשּבר ואזּכה ּבאמת. עצמי ּולקּדׁש לטהר ׁשאזּכה ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹמהרה

מּמּני ּולבּטל לׁשּבר ּוגבּורה ועצה כח לי ותּתן מאּתי. ּולגרׁשֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּולבּטלֹו

מחטא ותּצילני ותׁשמרני הּבהמּיֹות. ּתאֹות המדּמּיֹות. ּתאֹות ּכל ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֻאת

ּפגם מיני ּומּכל הּדּבּור ּפגם מיני ּומּכל הרע. לׁשֹון ּומאבק הרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלׁשֹון

לחּדּוׁשי ׁשאזּכה עד ּבאמת. וטהרה לקדּׁשה ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּברית.

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּדקדּׁשה אמּתּיים ְְְֲִִִִִַָָֻתֹורה

È·‡.ולענה ּכראׁש ּבאחרֹונה הּמרה המדּמה, מּטֹוב הּצילני ׁשּבּׁשמים. »ƒְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׂשמחה להיֹות וזּכני הּנצחי. מּטּוב ׂשּבעני האמּתי. לטּוב ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָזּכני

ּבית על חּיי ימי ּכל אנּגן ּונגינֹותי .ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָתמיד.

ּכרצֹונ ּבאמת ולעבֹודת לׁשמ ונּגּון זמרה קֹול להרים ואזּכה ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָיי.

ּותזּכני נגינה. מיני העׂשרה ּכל ּתמיד ּולגּלֹות לעֹורר ואזּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּטֹוב.

הּיֹודע וטֹוב. ּכׁשר מּמנּגן מצוה. ׁשל ּבׂשמחה וזמרה נּגּון קֹול ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלׁשמע

ּדוד. ׁשל מּכּנֹור הּנמׁשכים ּדקדּׁשה נּגּונים ׁשיר. ּכלי על הּכּנֹור על ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻנּגן
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הרּוח ׁשיר ּבכלי המנּגן ידי על ׁשּיתּברר ּבאפן נּגן. ּומטיב קֹול ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹיפה

רּוח. מעצבּות וחדוה. ׂשמחה רּוח הּקדׁש. רּוח נבּואה. רּוח ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹטֹובה.

ולהיֹות ּבאמת. טֹובה לרּוח ׁשּנזּכה עד רעה. מרּוח נכאה. ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמרּוח

ּבאמת. נׁשּבר ּובלב ׁשלמה ּבתׁשּובה אלי לׁשּוב ונזּכה תמיד. ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבׂשמחה

נֹוכח כּמים לּבי לׁשּפ ׁשאזּכה עד ּדקדּׁשה. ונּגּון ׂשמחה מּתֹו ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּבא

ּו ּבתחּנתי יי לבּפני ּבכל לפני ׂשיחתי ּכל לפרׁש ואזּכה בּקׁשתי. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ׂשמחה. מּתֹו גדֹולה ּובבכּיה ְְְִִִִֶֶָָָָונפׁש

È	¯ÊÚ˙Âיעבר ולא מּמׁש. ּבחצֹות לילה ּבכל לקּום ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני ¿««¿≈ƒְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לילה ּבכל ולקּום להתעֹורר אזּכה רק לעֹולם. ּבׁשנה לילה חצֹות ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעלי

אז ואזּכה יעבר. ולא חק לעֹולם. חּיי ימי ּכל מּמׁש ּבחצֹות ְְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹולילה

הּנבל עּורה כבֹודי, "עּורה ּבאמת. ועבֹודה ּבתֹורה לעסק ּכארי ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהתּגּבר

ׁשחר". אעירה ְִִַָָָוכּנֹור,

e	kÊÂּומקּימי תֹורת עֹוסקי ויהיּו וקּימים. חּיים זכרים לבנים ¿«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

בניהם ּובני ּובניהם הם לעֹולם, ימיהם ּכל ,רצֹונ ועֹוׂשי ,ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָמצוֹותי

הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד דֹורֹות לדֹורי זכרנּו נׁשאר ויהיה עֹולם. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעד

ּוׁשנֹותיהם ימיהם ותארי ואׁשמה, ועֹון חטא מּכל ותּצילם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָותׁשמרם

עֹולם. עד ׁשמ ְְְִִַַָויגּדילּו

שבט המדּמה‡·È	eג מּכח והּצילנּו ּברחמים, מׁשאלֹותינּו מּלא ׁשּבּׁשמים, »ƒְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ

ּדקדּׁשה לזּכרֹון וזּכנּו הּבחינֹות, ּבכל עין ּומרע ּומּׁשכחה הּלב ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻּומּמיתת

מקֹום ּובכל ויֹום יֹום ּבכל דאתי ּבעלמא מחׁשבּתנּו לדּבק תמיד ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנזּכה

ונזּכֹור ּבחּנם, וׁשלֹום חס עֹולמנּו את נאּבד ולא ּובפרט, ּבכלל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּומקֹום

ּבֹוראנּו את ונזּכֹור הבל", ׁשּבא ּכל יהיּו הרּבה ּכי החׁש ימי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ"את

והּכֹוכבים והּירח והאֹור הּׁשמׁש תחׁש לא אׁשר "עד ּבחּורֹותינּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבימי

ונ הּגׁשם", אחר העבים הּזאת,וׁשבּו הּתֹורה ּדברי ּכל את לזּכר זּכה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

עינינּו ראּו אׁשר הּדברים את נׁשּכח ולא מּמׁשנתנּו, ּדבר נׁשּכח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹולא

תמיד, דאתי ּבעלמא ונזּכֹור האמּתּיים, חכמי מּפי אזנינּו ׁשמעּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָואׁשר
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ּוזכר ּתמיד; הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות ּבאמת, אלי לׁשּוב נזּכה אׁשר ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעד

"וזכרּתי ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים אבֹותינּו, ּברית את אלהינּו יי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלנּו

אזּכר, אברהם ּבריתי את ואף יצחק ּבריתי את ואף יעקב, ּבריתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאת

הֹוצאתי אׁשר ראׁשֹונים ּברית להם "וזכרּתי ונאמר: אזּכר". ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהארץ

יי, אני לאלהים להם להיֹות הּגֹוים לעיני מצרים מארץ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹותם

ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולֹותי אהבת נעּורי חסד ל "זכרּתי ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונאמר:

ׁשעׁשּועים ילד אם אפרים לי יּקיר "הבן ונאמר: זרּועה", לא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבארץ

ארחמּנּו רחם לֹו, מעי המּו ּכן על עֹוד אזּכרנּו זכֹור ּבֹו דּברי מּדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכי

נעּורי חּטאת הּמה, מעֹולם ּכי וחסדי יי רחמי זכר יי. ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻנאם

יי". טּוב למען אּתה, לי זכר ּכחסּד ּתזּכר אל ְְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָֹּופׁשעי

B	Ba¯יׁשּועה ּבפקּדת ּופקדנּו ,לפני טֹוב ּבזּכרֹון זכרנּו עֹולם ׁשל ƒְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

הּצּדיקים אהבת אלהינּו יי לנּו ּוזכר קדם, ׁשמי מּׁשמי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹורחמים

עּמ את ותזּכר האחרֹונים. את ותֹוׁשיע ותגן ּתעזר ּבזכּותם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקדמֹונים,

יי "זכרנּו רֹועה. להם אין אׁשר ּכּצאן ההרים על הּנפֹוצים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

ּבׂשמחת לׂשמח ּבחירי ּבטֹובת לראֹות ,ּביׁשּועת ּפקדנּו ,עּמ ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּברצֹון

ימים. לאר ּתעזבנּו ּתׁשּכחנּו לנצח לּמה .נחלת עם להתהּלל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּגֹוי

פי אמרי לרצֹון יהיּו ּכקדם. ימינּו חּדׁש ונׁשּובה אלי יי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהׁשיבנּו

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי ְְְְְֲִִִִֶֶָָוהגיֹון

‰	
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‡O‡"ׁשמים עֹוׂשה יי מעם עזרי עזרי, יבא מאין ההרים אל עיני ∆»ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

עׂשה יעקב, ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹוארץ".

ועזרנּו מהרה. קל חיׁש יׂשראל לארץ לבֹוא וזּכני אבֹותינּו, זכּות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמען

הּמר ּבּגלּות עכׁשו ּגם יׂשראל ארץ קדּׁשת ׁשּיתּגּלה וזּכנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻוהֹוׁשיענּו

אחרא, הּסטרא יד ּתחת היא יׂשראל ארץ הרּבים ּבעֹונֹותינּו אׁשר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּזה,

קדּׁשתּה ּתגּלה ויעקב, יצחק אברהם אבֹותינּו ּבזכּות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻאףֿעלּֿפיֿכן
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ויקּים ּתחּתנּו, אֹויבינּו את להּפיל נזּכה ועלֿידיֿזה עּתה. ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהעצּומה

."לרגלי הדֹום אֹויבי אׁשית עד לימיני "ׁשב ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבנּו

ואף יעקב ּבריתי את "וזכרּתי ׁשּכתּוב: ּכמֹו אבֹותינּו ּברית לנּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוזכר

ונאמר: אזּכר", והארץ אזּכר אברהם ּבריתי את ואף יצחק ּבריתי ְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאת

געלּתים ולא מאסּתים לא אֹויביהם, ּבארץ ּבהיֹותם זאת, ּגם ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ"ואף

אלהיהם". יי אני ּכי אּתם, ּבריתי להפר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹלכּלֹותם,

B	Ba¯ּבלבד אחד ׁשּלא עלינּו, עֹומדים ומי מי ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

עלינּו עֹומדים מאד הרּבה אּלא וׁשלֹום, חס לכּלֹותינּו עלינּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעֹומד

רּבים עלי, קמים רּבים צרי, רּבּו מה "יי עת, ּובכל יֹום ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּובכל

לי ילעיגּו רֹואי ּכל סלה. ּבאלהים לֹו יׁשּועתה אין לנפׁשי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹומרים

ועיניהם בּלענּו", אמרּו ׁשן וּיחרקּו ׁשרקּו ראׁש, יניעּו בׂשפה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹיפטירּו

הּיֹום. ּכל עלינּו רעה ועיניהם בי", יראּו יּביטּו "הּמה עלינּו, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָלטּוׁשים

B	Ba¯עינם עצם ּגדל את יֹודע אּתה הּתעלּומֹות, יֹודע עֹולם ׁשל ƒֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

אי יֹודעים אנּו אין אׁשר חלילה, עלינּו להתּגּבר ׁשרֹוצים מאד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהרעה

ואנכי לי, עיניו ילטׁש "צרי הרעֹות. עיניהם ארס מּפני ּולהּסתר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹלהּטמן

ונׁשחת, הרּוס ּומקלקל ּפגּום איׁשים", וחדל נבזה איׁש, ולא ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻּתֹולעת

ּבתכלית מרחק ּדעה, חסר ּכח חלּוׁש ּומבלּבל, מטרף ּומעּנה, ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֻֻנגּוע

אבּקׁש, ּתחּבּולה איזה עצה איזה אנּוס, להיכן אברח להיכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהרחּוק,

אצטּדק, מה אדּבר מה אֹומר מה הּמלחמה. ּבקׁשרי לעמד ּכח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלקּבל

הּזה, ּכּיֹום הּפנים בׁשת ולי הּצדקה יי ל עֹוני, את מצא ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהאלהים

מיחלֹות. ל עיני ּתלּויֹות, ל עיני לּמרֹום, עיני ּדּלּו לּמרֹום, עיני ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַַַָָּדּלּו

עׁשקה יי לּמרֹום, עיני ּדּלּו ּבּׁשמים, הּיֹוׁשבי עיני את נׂשאתי אלי"ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשמרה רגלי. מרׁשת יֹוציא הּוא ּכי יי אל ּתמיד עיני ערבני. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלי,

."ב חסיתי ּכי אבֹוׁש אל והּצילני ְְִִִִִִֵֵַַַָָנפׁשי

שבט ּותלּמדניÔÎ·eד ותֹורני העצּומים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי ּתעזרני ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשל הרעה עיניהם מארס להּנצל ׁשאזּכה ּבאפן והּנכֹון הּיׁשר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּדר
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ּבמּדֹותי להתדּבק ׁשּנזּכה ּותלּמדנּו ּותזּכנּו והּׂשֹונאים, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהאֹויבים

ּכּלם והּׂשֹונאים, האֹויבים וכל הרׁשעים ּכל את לדּון ונזּכה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֻהּקדֹוׁשֹות,

זכּות בהם למצא עז ּבכל ּולהׁשּתּדל ּתמיד, זכּות לכף לדּונם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹנזּכה

מּמׁשּפטם ּותפּלטם יד ּבמׁשּפט ותאחז הּגדֹולה, יד ותפׁשט ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֹּתמיד,

מארס ותּצילנּו עלינּו תכּסה הּקדֹוׁשה יד צל ועלֿידי ּכּביר. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָזמן

עיני מאֹור ותחׁשי ותכהה ּתסּתירנּו, ּכנפי ּובצל הרעֹות, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעיניהם

לארס ּכח ׁשּום יהיה ׁשּלא ּבאפן הּקדֹוׁשה, יד צל עלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהרׁשעים

ּבין הּמבּדיל ּומס ּפרּגֹוד ותׂשים ּכלל, לנּו להּזיק הרעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעיניהם

הרעֹות ּכּסיתי",עיניהם ידי "ּובצל ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ּותקּים ּובינינּו, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ותעזרני קדּׁשֹות, מיני ּבכל עינינּו את ּותקּדׁש עינינּו, מאֹור ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֻּותחּזק

ואל ּתּטׁשני ואל הראּות, את הּפֹוגם ּדבר ּבׁשּום אסּתּכל לבל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָותׁשמרני

ׁשּכתּוב: ּכמֹו מּמּנּו, מחזק ּכמני עני ותּציל וׁשלֹום, חס ּבידם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּתעזבני

מקרא ּבנּו ּותקּים מּגֹוזלֹו", ואביֹון ועני מּמּנּו מחזק עני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"מּציל

בידֹו יעזבּנּו לא יי להמיתֹו, ּומבּקׁש לּצּדיק רׁשע "צֹופה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּכתּוב:

ּובטהרה ּבקדּׁשה עינינּו מאֹור ׁשּיתחּזק עזרנּו ּבהּׁשפטֹו", ירׁשיעּנּו ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻולא

ונּׂשיג ונראה ונחיה ונזּכה למרחֹוק, לראֹות כח לנּו ׁשּיהיה עד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹגדֹולה,

ׁשהרׁשע ּפי על אף הּצּדיק, יי ּכי ונבין ונדע ,ּדרּכ ויׁשרת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָצדקת

ּב להאמין ונזּכה אמּונתנּו, ותתחּזק ּתתאּמץ ועלֿידיֿזה ּבּדין, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָזֹוכה

ׁשּבלבבנּו, מעקמימּיּות לּבנּו ותפׁשיט ונפׁש, לב ּבכל אלהינּו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיי

להאמין לבבנּו את ּותיּׁשר ׁשּבלבבנּו, עקמימּיּות מיני ּכל מאּתנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָותסיר

עצמי את לחּזק ואזּכה ּכלל, עקמימּיּות ׁשּום ּבלי אמּונה ּבׁשלמּות, ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּב

יי לפני צרכי ּכל על להתּפּלל הּקדֹוׁשה, האמּונה ׁשלמּות ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָעלֿידי

לפני ואסּפר אׂשיחה לבבי עם אׁשר ּכל ואת אבֹותי. ואלהי ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאלהי

ּכלל. ועקמימּיּות ערמימּיּות ׁשּום ּבלי לבב, ּוביׁשרת ּובתמימּות ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַָָּבאמת

מקּפח אּתה ואין הּטבע, לׁשּנֹות אפּלּו ּברׁשּות הּכל ּכי להאמין ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹואזּכה

ּולהֹודֹות להתּפּלל תמיד ואזּכה יי, ויׁשר צּדיק ּכי ּברּיה. ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׂשכר

גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת לבב ּביׁשר ְְְְְְֱֱֳִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻל
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B	Ba¯ה נא "הּנה עֹולם ואפר",ׁשל עפר ואנכי יי אל לדּבר ֹואלּתי ƒְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

להכניע תפּלתנּו עלֿידי ונזּכה ,לפני ּבׁשלמּות תפּלתנּו ׁשּתהיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעזרנּו

נפׁש ּבמסירּות לפני להתּפּלל ּותזּכנּו ותעזרנּו וׁשּבכלל, ׁשּבפרט ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרע

וגּופנּו ויׁשּותנּו חמרנּו ּכל ׁשּיתּבּטל עד לאמּתֹו, ּבאמת מאד ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעצּום

ּבׁשלמּות תפּלתנּו ותהיה הּתפּלה. ּבׁשעת לגמרי יתּבּטל הּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהמגּׁשם

התּפּׁשטּות הּתפּלה ּבׁשעת להם ׁשהיה הראׁשֹונים החסידים תפּלֹות ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָּכמֹו

הרע ּכל ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע הּגדֹול ּבכח נזּכה וגם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹהּגׁשמּיּות,

ותּתן עּמהם מתּפּללין ׁשאנּו יׂשראל ּופֹוׁשעי הרׁשעים ׁשל הּתפּלֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

ׁשּיהיה עד לּקדּׁשה, ּכּסא מהרע ולעׂשֹות ׁשּלהם הרע לבּטל כח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻלנּו

רׁשעים "ועּסֹותם ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים הּקדּׁשה, רגלי ּכּפֹות ּתחת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻאפר

רגליכם". ּכּפֹות ּתחת אפר יהיּו ְְִִֵֵֶֶַַַַּכי

e	ÚÈLB˙Âּבכלל עצמנּו לקּׁשר ּבתפּלתנּו ׁשּנזּכה הרּבים ּברחמי ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לעֹורר ונזּכה עפר. ׁשֹוכני ׁשל ונׁשמתין רּוחין נפׁשין עם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּובפרט

ׁשּכתּוב: ּכמֹו יחד. עּמנּו כּלם ׁשּיתּפּללּו ּבתפּלתנּו, אֹותם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּולהקיץ

עפר, ׁשֹוכני עם הּתפּלה ׁשל הּדּבּור ּונקּׁשר עפר". ׁשֹוכני ורּננּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ"הקיצּו

רּוח נפׁש חלקי ּכל ּבתפּלֹותנּו ּולהקיץ לעֹורר ׁשּנזּכה ּובפרט, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבכלל

ּולהקיץ לעֹורר נזּכה וגם ונתּתּקנּו. ּבגלּגּול ּכבר ׁשּבאּו ׁשּלנּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּונׁשמה

ׁשֹוכני הּצּדיקים ּכל ׁשל הּקדֹוׁשֹות והּנׁשמֹות והרּוחֹות הּנפׁשֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

עּמנּו. ׁשּיתּפּללּו ּכּלם את לעֹורר הּמה, ּבארץ אׁשר קדֹוׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻעפר,

ׁשועתנּו, ותקׁשיב קֹולנּו, ותאזין תמיד, ּתפּלתנּו ּתׁשמע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּובזכּותם

אׁשר "לקדֹוׁשים ׁשּכתּוב: ּכמֹו למעננּו, ולא למענם עלינּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּותרחם

בם". חפצי ּכל ואּדירי הּמה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבארץ

שבט ּובכחÔÎ·eה העצּומים ּבחסדי ּותזּכנּו בעזרי, ותהיה עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

כל ּבתפּלֹותינּו לתּקן ׁשּנזּכה אמּתּיים, הּצּדיקים ּוזכּות ּבכח ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּגדֹול,

ׁשל ּוׁשטּותים ּכסילּות קֹול ׁשהם הרׁשעים, ׁשל הרעֹות קֹולֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהּׁשלׁשה

המחּקרים ׁשל וגּדּופים חרּופים וקֹול ּכֹוזבּיֹות, ּבאמּונֹות ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַהּנֹופלים

יי יראי והמבּזים המחרפים ׁשל הּבזיֹונֹות וקֹול ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָוהאּפקֹורסים,
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ּכל את תפּלֹותינּו ידי על ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ׁשּנזּכה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהאמּתּיים.

האמֹורי. ּדרּכי וכל והבל ׁשטּות ׁשל אמּונֹות ּכֹוזבּיֹות, אמּונֹות ְְְְֱֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָמיני

הּנֹופלים ּכל את ּולהעלֹות תפּלֹותינּו, עלֿידי ּולבּטל לׁשּבר נזּכה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּכּלם

אמּונה ּבלּבם ולקּבע ּדקדּׁשה, אמּתּיית לאמּונה ּכֹוזבּיֹות ְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹֻּבאמּונֹות

ּתפּלֹותינּו, על לּבנּו ּכל לׂשים ונזּכה תפּלֹותינּו, ידי על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשלמה

ׁשּנזּכה עד ּבאמת. הּלב ּבכּונת ועצּומה גדֹולה ּבכּונה לפני ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּולהתּפּלל

והּפילֹוסֹופים המחקרים לב את לתּקן ׁשּבּתפּלה הּלב ּכּונת ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָעל

אּתה ּכי ׂשכלם. אֹותם יחטיא ׁשּלא ׂשכלם, את להכיל לּבם ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיּוכל

הרּבים והחרּבנֹות והּקלקּולים הּפגמים עצם את אלהינּו, יי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻידעּת

ונגד ּבעיניהם "חכמים ׁשהם והּפילֹוסֹופים המחּקרים לנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּגֹורמים

הם זה ּומחמת מּמעׂשיהם, מרּבה וׂשכלם וחכמתם נבֹונים". ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּפניהם

לא ּולהטיב "להרע, חכמים והם וׂשכלם, חכמתם ידי על ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹמחטיאים

והם ּבחכמתם מעלה ּכלּפי ׁשּמגּדפין עד הרּבה ּומתחּכמים ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָידעּו",

ּככּלם ׁשרּבם ּובפרט הרעה. ּבחכמתם מאד מאד יׂשראל לכלל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻמּזיקים

וקטן חסר ולּבם הּפילֹוסֹופיא ּבחכמת ועֹוסקים ּגדֹולים, נֹואפים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָהם

ועל אין", ולב חכמה "לקנֹות נאמר עליהם אׁשר חכמתם, את ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמהכיל

די ולא הרעה, וחקירתם חכמתם ידי על ּביֹותר, מחטיאים הם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹּכן

ּומ מׁשחיתים ּפֹורׂשיםׁשהם הם ּגם אף אֹובד, עדי נפׁשֹותם אּבדים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

עד לתּמם, והֹולכים הּקרּואים יׂשראל ּבני לׁשאר ּומכמֹורֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻרׁשתֹות

ּבעֹונֹותינּו אּלה, ּבדֹורֹותינּו הּזאת הרעה והּמסּפחת הּנגע ּפׂשתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאׁשר

הּזאת הּצרה עצם ידעּת לבד אּתה אׁשר ׁשּדדנּו". ּכי לנּו "אֹוי ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהרּבים,

מימֹות נהייתה לא ּכמהּו אׁשר מׁשיחא. ּבעּוקבֹות עכׁשו עלינּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּבאה

ׁשּבּׁשמים. אבינּו עלי אם ּכי להּׁשען מי על לנּו ואין ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעֹולם,

ÒeÁׁשל הּכּתֹות מּכל יׂשראל עּמ ׁשארית את והּצל עלינּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוחמל

ולא ׁשחת. לבאר לפרחֹות נפׁשֹות הּצדים והּפילֹוסֹופים ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהמחּקרים,

ׁשּום יׂשראל ּבית עּמ ּכל ּוללב ללּבנּו יּגיע ולא יבא ולא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיעלה

מּדעֹותיהם ּומבּוכה ּדעה ׁשּום ולא מּסברֹותיהם, סברה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹצד
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ּתזּכנּו רק מּקׁשיֹותיהם. וקׁשיא ּבלּבּול ׁשּום ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻֻּומּמבּוכֹותיהם,

ימינּו ּכל ּגמּור ּובפׁשיטּות ּבתמימּות טֹובים ּובמעׂשים ּבּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָלהרּבֹות

ּכמֹו לבד אמּונה על ונסמ ּגּונּו, אחרי החכמֹות ּכל ונׁשלי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹלעֹולם.

מרּבים הּטֹובים מעׂשינּו ויהיּו הּקדֹוׁשים. מאבֹותינּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֻׁשּקּבלנּו

את ּולכּלֹות ולעקר ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ּכח לנּו ותּתן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹמחכמתנּו.

את להפ ונזּכה והּפילֹוסֹופים. המחּקרים ּכל ׁשל הּזרֹות ּדעֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכל

והּטהֹורה הּקדֹוׁשה לאמּונת כּלם ׁשּיׁשּובּו האמת, אל ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלּבם

.והּתמימה ְְִַָ

e	kÊ˙eמּׂשֹונאינּו לנּו ׁשּיׁש והחרּפֹות הּבזיֹונֹות ּכל לבּטל ותעזרנּו ¿«≈ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּכל להפ תפּלֹותינּו ידי על ונזּכה ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹואֹויבינּו

מּכל עצמנּו לבּטל הּתפּלה ּבׁשעת ונזּכה לכבֹוד. והּבזיֹונֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהחרּפֹות

אז ּונבּטל הּמל ּבהיכל ולעמד ולכנס ׁשּלאוכל עד לגמרי יׁשּותנּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹ

ׁשּנזּכה עד נראה, לבּדֹו יתּבר הּמל את אּלא ּדבר, ׁשּום אז ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנראה

ּבכל ּולהתּבֹונן לכבֹוד. החרפֹות ּכל להפ ּדקדּׁשה לׂשכל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻעלֿידיֿזה

מהם ׁשּיתהּוּו ּולפרׁשם לצרפם והמגּדפים, המחרפים ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּדּבּורים

ּכבֹוד". אֹומר ּכּלֹו "ּובהיכלֹו ׁשּכתּוב: ּכמֹו .יתּבר להּׁשם כבֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאמרי

עלֿידי ׁשּיתּתּקן עד הּׁשלמּות, ּבתכלית ּגדֹול ּבׁשלמּות ּתפּלתנּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָותהיה

מׁשה ׁשּׂשרף אדּמה הּפרה עלֿידי ׁשּנתּתּקנּו הּתּקּונים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻתפּלֹותינּו

ויתנֹוצץ תפּלֹותינּו, עלֿידי אבֹותינּו ּברית ׁשּתזּכֹור עד ּבּמדּבר. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָרּבנּו

ּומחּלים מבקׁשים ׁשאנּו ּותפּלֹותינּו ּתחּנֹותינּו עלֿידי אבֹות זכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאֹור

קדּׁשת ּותגּלה עּז ׁשכינת את ּתזּכר אבֹותינּו זכּות ועלֿידי ּתמיד, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻּפני

הּזה. הּמר ּבּגלּות ּגם יׂשראל ְִֵֶֶֶַַַַַָָארץ

e	kÊ˙eעד יׂשראל, לארץ לבֹוא ּתמיד ּולהתּגעּגע ּולהׁשּתֹוקק לכסף ¿«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לארץ ולעלֹות לנסע הּפעל אל מּכח ּולהֹוציאּה מחׁשבּתנּו לגמר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹׁשּנזּכה

ועלֿידי העצּומים. ּובחסדי הרּבים ּברחמי מהרה קל חיׁש ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל,

ואֹויבינּו ׂשֹונאינּו ׁשל עין מרע להּנצל נזּכה יׂשראל ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻקדּׁשת

מקרא ויקּים ּבנּו. לראֹות רֹוצים ּׁשהם מה בהם נראה וגם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻורֹודפינּו.
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ּבהּכרת ארץ לרשת וירֹוממ ּדרּכֹו, ּוׁשמר יי אל "קּוה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב:

אמּונה". ּורעה ארץ ׁשכן טֹוב ועׂשה ּביי ּבטח ּתראה. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרׁשעים

B	Ba¯אחד נגד לעמד כח ּבנּו אין ּכי ידעּת, אּתה עֹולם, ׁשל ƒְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

האּלּו,מ קֹולֹות ׁשלׁש להכניע כח לנּו ואין ּכּלם. נגד ּכי אף ּׂשֹונאינּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

והם ּבהם להּכלל ׁשּתזּכנּו אמת צּדיקי וכח ּבזכּות לפני ּבאנּו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹרק

האּלּו, קֹולֹות הּׁשלׁשה ּכל את הּגדֹול ּבכחם ויכניעּו לפנינּו, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹיּלחמּו

ּכל את ויכּלּו ויעקרּו ויׁשּברּו ורֹודפינּו ׂשֹונאינּו ּכל את לפנינּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָויּפילּו

הּמֹונעים וכל האמת, נקּדת אל הּמתנּגדים ּכל את לרעה, עלינּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּקמים

ּכּלם הּטֹוב, ּכרצֹונ והאמת הּיׁשר מּדר יׂשראל ּבית עּמ וכל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻאֹותנּו

"צֹופה ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים יּתנּו. יקר ׁשמ ולכבֹוד ויּפלּו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֻיכרעּו

ירׁשיעּנּו ולא בידֹו יעזבנּו לא יי להמיתֹו, ּומבּקׁש לּצּדיק ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹרׁשע

ְְִָּבהּׁשפטֹו".

שבט ׁשלמה¯ÊÚ˙Â	eו ּבתׁשּובה לׁשּוב הרּבים ברחמי ּותזּכנּו ותֹוׁשיענּו ¿««¿≈ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עֹוׂשי צּדיקים ּבכלל להיֹות ׁשּנזּכה עד מהרה, קל חיׁש ּבאמת ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלפני

ּותזּכנּו ארץֿיׂשראל. קדּׁשת עלֿידי יי ּפני לנּו ׁשּיתּגּלה ונזּכה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטֹוב,

ּתמיד". פניו ּבּקׁשּו ועּזֹו, יי "ּדרׁשּו ׁשּכתּוב: מקרא ּבאמת ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻלקּים

‰kÊ	Âלתֹו יבא ולא לעֹולם נּכׁשל ולא ּבׁשלמּות. חּלה מצות לקּים ¿ƒ¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹ

מהרה צדקנּו מׁשיח לנּו ותביא חּלתּה. הּורמה ׁשּלא עּסה לעֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּפינּו

טהֹורה חּלה נתינת מצות לקּים נזּכה וׁשם ּבקרֹוב, לארצנּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָונׁשּוב

גדֹולה. ּבקדּׁשה ּגמּור ּבׁשלמּות ְְְְִִֵֵָָָֹֻלכהן,

e	ÏÈv˙Âׁשּום ּבנּו יׁשלט ׁשּלא תמיד זרענּו ואת אֹותנּו ותׁשמרנּו ¿«ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

להֹודֹות ונזּכה ׁשּבעֹולם. נברא ּומּׁשּום אדם מּׁשּום לעֹולם, הרע ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָעין

תמיד אלהינּו יי ל ונֹודה ,תהּלת פי ויּמלא ּתמיד, ּולברכ ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹל

"ּכ ּונׁשימה, נׁשימה ּכל מּצילעל ,כמֹו מי יי ּתאמרנה עצמֹותי ל ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָֹ

מּמתקֹוממי אלהי, מאֹויבי הּצילני מּגֹוזלֹו. ואביֹון ועני מּמּנּו מחזק ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעני

אלי ּכי ּתנצרני. חמסים מאיׁש רע, מאדם יי חּלצני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּתׂשּגבני.
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חסיתי ּב אלהי יי נפׁשי. ּתער אל חסיתי ּבכה עיני, יי ְְְְְְֱֱִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹאלהים

"ּפדה ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים והּצילני", רֹודפי מּכל ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהֹוׁשיעני

ּכל הללּוהּו, יי יראי עּמדי. היּו ברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָבׁשלֹום

אליו ּובׁשּועֹו עני ענּות ׁשּקץ ולא בזה לא ּכי ּכּבדּוהּו, יעקב ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹזרע

לׁשֹוררי הרע יׁשיב נפׁשי, ּבסֹומכי יי לי, עֹוזר אלהים הּנה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹׁשמע.

ּכי טֹוב, ּכי יי ׁשמ אֹודה ל אזּבחה ּבנדבה הצמיתם. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבאמּת

הללּויּה, יּה ּתהּלל הּנׁשמה ּכל עיני, ראתה ּובאֹויבי הּצילני צרה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹמּכל

הללּויּה". יּה ּתהּלל הּנׁשמה ְְְֵַַַָָָָָּכל

Â	
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"	 ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

‰nÏ"נפׁשי ּתזנח יי לּמה ולחצנּו. ענינּו ּתׁשּכח ּתסּתיר פני »»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּבּצרה. לעּתֹות ּתעלים ּברחֹוק ּתעמד יי לּמה מּמּני. ּפני ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּתסּתיר

יי אנה עד .חמת אׁש ּכמֹו ּתבער לנצח, ּתּסתר יי מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָעד

עצֹות אׁשית אנה עד מּמּני. ּפני את ּתסּתיר אנה עד נצח, ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּתׁשּכחני

ּפני ּתסּתר אל עלי. אֹויבי ירּום אנה עד יֹומם, ּבלבבי יגֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָּבנפׁשי,

ענני מהר ענני. מהר אקרא ּביֹום אזנ אלי הּטה לי, צר ּביֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמּני

"ענני בֹור, יֹורדי עם ונמׁשלּתי מּמּני, ּפני ּתסּתר אל רּוחי ּכלתה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיי

ּתתעּלם ואל מּמני, ּפני ּתסּתר "אל אני, גדֹולה בצרה ּכי ענני" ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיי

ְִִִָמּתחּנתי".

B	Ba¯,מסּתּתר אל ּבּכל, מֹוׁשל ּכל, אדֹון עֹולמים, מל עֹולם ׁשל ƒְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ההסּתרה ּתעלּומֹות ּתקף עצם את יֹודע לבד אּתה רחמים, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹמלא

הסּתרּת "ּכי דמׁשיחא, ּבעּוקבא הּללּו ּבעּתים מאד עכׁשו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹׁשהתּגּברה

ּבעוֹונֹותינּו עכׁשו ּבנּו ונתקּים עֹונינּו", ּביד וּתמּוגנּו מּמּנּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָפני

עׂשה", אׁשר ּכל על ההּוא ּבּיֹום ּפני אסּתיר הסּתר "ואנכי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהרּבים,

ּתקּפ מאּתנּו ונסּתר נעלם אׁשר עד מאד, מאד מאּתנּו נסּתרּת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכי

ּכי מׁשלה. ּבּכל אׁשר הּגדֹולה ּוממׁשלּת ּומלכּות ותפארּת ְְְְְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹוגדל
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הּיֹום עד מּנעּורי עׂשיתי ּבעיני והרע ,לפני ּופׁשעּתי עויתי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחטאתי

והפכּתי ּכהּתר לי נעׂשה אׁשר עד ּפעמים, ּכּמה וׁשניתי ועברּתי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּזה.

אׁשר עד הּקדֹוׁשה, הּתֹורה אֹותּיֹות צרּופי וקלקלּתי חּיים, אלהים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּדברי

לעׂשֹות הֹוספּתי עֹוד אם ּכי בזה, לי די ולא הּתר. מאּסּור אצלי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנעׂשה

ׁשעּור ּבלי ּפעמים ּכּמה ּבהם וׁשּלׁשּתי וכפלּתי מאּלה, ּגדֹולֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָתֹועבֹות

וכּמה ּכּמה חּטאתי. ימי המֹון רב מּלסּפר נלאתי אׁשר עד ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוער

עוֹונֹותי על צּוארי על עלּו הׂשּתרגּו אׁשר עד ,הכעסּתי ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹּפעמים

מסּפר", אין ּכי לסּפר חדל ּכי "עד מאד מאד והעצּומים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹֹֻהמרּבים

ההסּתרה, ׁשּבתֹו ההסּתרה עלי התּגּברה הרּבים ּבעוֹונֹותי אׁשר ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעד

גם ּכי הסּתרֹות. ׁשּבתֹו הסּתרֹות וכּמה ּבכּמה מאד מּמּנּו נסּתרּת ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכי

זאת אפּלּו ּכלל, יֹודעים אנּו ואין מאּתנּו, נסּתרת ּבעצמּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹההסּתרה

נתהּפכּו והעוֹונֹות ּכלל, מּמ יֹודעים אנּו אין ּכי מאּתנּו, נסּתר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשאּתה

מרֹום יֹוׁשב לפני ּנאמר מה ׁשּדדנּו", ּכי לנּו "אֹוי למיׁשֹור. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאצלנּו

אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות ּכל הלא ׁשחקים ׁשֹוכן לפני ּנסּפר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּומה

ֵַיֹודע.

‰zÚÂהּדל אנכי ּובפרט ּנפעל, ּומה ּנעׂשה מה ׁשּבּׁשמים אבינּו ¿«»ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

הסּתרה, ׁשּבתֹו ההסּתרה עצם לגּלֹות לי עזר אבּקׁש מאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוהאביֹון,

ונׁשיתי טֹובתי את ׁשכחּתי אׁשר עד מאד, מאד מּמּני נסּתרּת ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאׁשר

מּמקֹומֹו נׁשיתי ּכי טֹובה", נׁשיתי נפׁשי מּׁשלֹום "וּתזנח קדּׁשתי, ְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָֻאת

ותקּפ אלהּות מּגדל קצת לפעמים זֹוכר אני עדין אם וגם עֹולם, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשל

תערג ונפׁשי נצחים, ּולנצח לעד ּתתּבר ורֹוממּות ּוממׁשלּת ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוגדל

מאד ואּמיץ חזק וגעּגּועי ּותׁשּוקתי וכספי מאד מאד אלהים ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹאלי

להתּגּבר ידי לאל ואין גבּורתי נׁשתה אבל ּבאמת, אלי לׁשּוב ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמאד

ּוׁשנֹותי חּיי ביגֹון "ּכלּו אׁשר מאד, והּמרֹות הרעֹות ּתאוֹותי ְְְְֲֲֶַַַַַַַָָָָָֹעל

הרעֹות ּתאוֹותי מּפני אּטמן, היכן אברח להיכן יֹודע ואיני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבאנחה".

עלי ּכּלם ׁשהתּגּברּו ׁשחֹורה והּמרה והעצבּות העצּום, ּדעּתי ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻּובלּבּול

רּוחי. הׁשב יּתנּוני לא ְִִִֵַַָֹיחד,
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È·‡לענה ּומרּודי עניי ראה ועמלי, עניי ּוראה עלי, רחם ׁשּבּׁשמים »ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

מרֹו ּכי ּבקרּבי לּבי נהּפ חמרמרּו, מעי לי צר ּכי יי "ראה ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָורֹוׁש,

ל ּבענן סּכתה ועזּוב", עצּור ואפס יד אזלת "ּכי יי, ראה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹמרית".

רחמים מלא עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו וּתרּדפנּו", באף סּכתה ּתפּלה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמעבֹור

מּׁשערי מרֹוממי מּׂשֹונאי עניי ראה יי "חננני רּבים, חסדים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמלא

רֹוד אּתה מי אחרי ,ברחמי נא זכר הּטֹוב, ּברצֹונ נא זכרני ף,מות". ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

העלה אחד. ּפרעֹוׁש אחרי מת, ּכלב אחרי יׂשראל, מל יצא מי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ"אחרי

ּתרּדף". יבׁש קׁש ואת ּתערץ, ְְֲִִֵֶַַָָֹֹנּדף

שבט לדּבר¯Ba	Bז ּפה לי אין עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

כּלה, ידעּת יי הן ּבלׁשֹוני מּלה אין "ּכי ראׁש, להרים מצח ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻולא

ּפני הסּתרּת עז להררי העמדּת ּברצֹונ יי וּתׁשליכני, נׂשאתני ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּכי

ואל אלי, ּפנה רחמי ּכרב חסּד טֹוב ּכי יי ענני נבהל, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהייתי

יי ואל אקרא יי אלי ענני, מהר לי צר ּכי מעבּד ּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתסּתר

.אמּת היּגיד עפר היֹוד ׁשחת, אל ּברדּתי ּבדמי ּבצע מה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאתחּנן,

אי ּדר ׁשּום יֹודע אני אין ּכי לי", עֹוזר היה יי וחּנני יי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשמע

ּורבבֹות מאלפים הּכלּולה הּזאת, הסּתרה ׁשּבתֹו ההסּתרה עצם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלגּלֹות

נפׁשי להּציל ואי מהם להּמלט אי יֹודע איני אׁשר עד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהסּתרֹות,

יֹוקׁשים. ְִִַמּפח

Ï·‡והבטחּתנּו אחריתנּו, להטיב מרחֹוק חׁשבּת הרּבים ּברחמי ¬»ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

עת, ּבכל ּתמיד אֹות למצא נזּכה הּקדֹוׁשה הּתֹורה עסק ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעל

ּכמֹו הסּתרה, ׁשּבתֹו ההסּתרה ּבתקף האּלה, הּימים ּבאחרית ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאפּלּו

ההּוא ּבּיֹום ּפני אסּתיר הסּתר "ואנכי הּׁשירה[eÎÂ']ׁשּכתּוב: וענתה ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ¿ְְִַָָָ

יי לפני ּבאתי ּכן על זרעֹו". מּפי ּתּׁשכח לא ּכי לעד, לפניו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהּזאת

לּכל, ּומטיב טֹוב חנינּות, מלא רחמים מלא אבֹותי, ואלהי ֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹאלהי

ּברחמי ׁשּתזּכני ,מעׂשי ּכל על רחמי אׁשר הּברּיֹות על ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָהמרחם

ּבקדּׁשה ולילה יֹומם ּתמיד לׁשמּה הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לעסק ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָֹֻהרּבים

ההסּתרה לגּלֹות הּתֹורה עסק ידי על ׁשאזּכה ּבאפן גדֹולה, ְְְְְְְֳֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּובטהרה
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מקֹום, ּובכל זמן ּובכל עת ּבכל ּתמיד אלהּות ולמצא הסּתרה, ְְְְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָֹֹׁשּבתֹו

ּולׁשּום ּדבר לׁשּום כח יהיה אלהּותולא מּמּני להסּתיר ׁשּבעֹולם ענין ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבהּתֹורה לעסק ותֹוׁשיעני לי ותעזר .יתּבר ורֹוממּות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹוהׁשּגחת

כח לנּו ותּתן ּבׁשלמּות. ּבפי תֹורה ּדברי להֹוציא מלא, ּבפה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּקדֹוׁשה

ועל ,ׁשמ היא אׁשר הּקדֹוׁשה הּתֹורה עלֿידי החּיים חי אֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָלקרֹות

ּכי ,מאּת וארּוּכים טֹובים חּיים עלינּו ּולהמׁשי לקּבל נזּכה זה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָידי

ידי על סֹוף ועד מראׁש העֹולמֹות ּכל מחּיה ואּתה החּיים חי ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹאּתה

ּותזּכנּו ימינּו. ואר חּיינּו היא ּכי ,ׁשמ היא אׁשר הּקדֹוׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה

הּקדֹוׁשים והּכלים הּמּדֹות עלֿידי ּובמּדה, ּבהדרגה החּיים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָלקּבל

והּטעמים והּתבֹות והּסדרים והּפסּוקים הּפרׁשּיֹות עלֿידי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָהּנעׂשים

לחּיים ידם על ונזּכה הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ׁשל והאֹותּיֹות והּתגין ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻוהּנקּדֹות

ּדקדּׁשה. ודעת וׁשלֹום ורחמים וארּוּכים ְְְְֲֲִִִִַַַַָָֻטֹובים

B	Ba¯ּבאמת אֹות לקרא זּכנּו ּבאמת, לקֹוראיו קרֹוב עֹולם ׁשל ƒְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

חּננּו לנּו. ותעתר ל נעּתיר ותעננּו, ונקרא מהרה. ׁשּתעננּו ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבאפן

הּתֹורה עסק ידי על מאּת להמׁשי זּכנּו והׂשּכל, ּבינה ּדעה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמאּת

ודעת ּובינה וחכמה וׁשנים, ימים ואריכּות טֹובים חּיים ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה

אדם ּובכל זמן ּבכל ּתמיד נמצא ׁשאּתה לדעת ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻּדקדּׁשה,

אּתה ׁשם ּגם הסּתרה ׁשּבתֹו ההסּתרה ּבתקף ואפּלּו מקֹום. ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּובכל

ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ההסּתרֹות ּכל ּבתֹו נסּתר ּבעצמ אּתה ּכי ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָנמצא.

הסּתרֹות רבבֹות ורּבי אלפים ּבאלפי ואפּלּו הסּתרה ׁשּבתֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָבהסּתרה

מחּיה "ואּתה .מּנ ּפנּוי אתר לית ּכי נמצא אּתה ׁשם ּגם קץ, אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָעד

א ּובלעדי ּכּלם", ּכלאת ואפּלּו ׁשּבעֹולם. ּדבר לׁשּום חּיּות ׁשּום ין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ההסּתרֹות וכל אחרנין, הּסטרין וכל ׁשּבעֹולם, הּטמאֹות וכל ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻהּקלּפֹות

מה אם ּכי וכח חּיּות להם אין ּכּלם ,אלהּות הּמסּתירים ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻׁשּבעֹולם

ּומלכּות ּבּכל, מֹוׁשל "ואּתה לנצח. ּתתּבר ּבעצמ מּמ ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּׁשּמקּבלים

להסּתיר ׁשּבעֹולם הסּתרה לׁשּום ּכח אין ּובלעדי מׁשלה". ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּכל

ּבידיעה זאת ּכל לדעת הרּבים ּברחמי ּותזּכני .ּתתּבר אֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּולהעלים
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ׁשּבתֹו ההסּתרה לגּלֹות זה ידי על ׁשאזּכה עד ּובאמּונה, ּבאמת ְְְְְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

ּתֹורה ההסּתרֹות ּכל מן נעׂשה ׁשּיהיה לדעת, ּולהפכּה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָההסּתרה,

ההסּתרה ּתקף ּבתֹו ׁשם הּנעלמת הּקדֹוׁשה הּתֹורה ותתגּלה ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁשה,

רזין ּולהּׂשיג להבין תֹורה סתרי להתּגּלּות ונזּכה הסּתרה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבתֹו

הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ׁשל הּגדֹול הּכרּוז קֹול לׁשמע ׁשּנזּכה עד ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדאֹוריתא

"ּבראׁש מאד, מאד ועצּום ּגדֹול ּבקֹול ּתמיד וקֹוראת ׁשֹואגת היא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָֹֹֹאׁשר

אנּו אין הרּבים ּובעוֹונינּו פתי", ּתאהבּו ּפתים מתי עד ּתקרא, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהֹומּיֹות

הּזה. הּכרּוז קֹול ְְִֶַַׁשֹומעים

ÏÚּבפה הּקדֹוׁשה ּבהּתֹורה לעסק וזּכנּו ,ׁשמ למען עלינּו רחם ּכן «ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

הּתֹורה ׁשל הּגדֹול הּכרּוז קֹול לׁשמע ׁשּנזּכה עד גדֹולה, ּבקדּׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמלא

יסף", ולא ּגדֹול קֹול עֹולם, ּומל חּיים "אלהים ּדברי קֹול ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּקדֹוׁשה

ּכמֹו מסּתרת, מאהבה מגּלה ּבתֹוכחת אֹותנּו ּתֹוכיח ּבעצמּה ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻוהּתֹורה

על ׁשּנזּכה עד לׁשֹונּה". על חסד ותֹורת ּבחכמה ּפתחה "ּפיה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכתּוב:

ותחזירנּו ,לעבֹודת ּותקרבנּו מהרה, קל חיׁש ּבאמת אלי לׁשּוב זה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָידי

ּולהעלֹות לגּלֹות ּותזּכנּו ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו ,לפני ׁשלמה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבתׁשּובה

אל ּולהפכם ולחזר ההסּתרֹות מּתֹו הּקדֹוׁשה הּתֹורה אֹותּיֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹצרּופי

ּבצרּופים ּולצרפם הראׁשֹון, ּומכֹונם מקֹומם על ולהׁשיבם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֻהּקדּׁשה,

חּדּוׁשי ידם על ׁשּיתּגּלה עד ונֹוראים.ּדקדּׁשה, נפלאים אמּתּיים תֹורה ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

אׁשר הּקדֹוׁשה, ׁשּבתֹורת ונסּתרֹות נפלאֹות אֹוריתא, סתרי לנּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּותגּלה

הּקדׁש ּבין ּומּתר אסּור ּבין ּולהבּדיל לידע ונזּכה .ליראי וגנזּת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻצפנּת

להפריׁש ותעזרנּו לּפסּול. ּכׁשר ּובין הּטהֹור, ּובין הּטמא ּובין החל ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹּובין

ּבאמת הּקדּׁשה אל עצמנּו ּולדּבק לגמרי, והאסּור הרע מן ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻעצמנּו

הּטֹוב ּכרצֹונ תמיד ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות מרע לסּור ׁשלמה, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובאמּונה

ּולקּׁשט עצמנּו לקּׁשט ׁשּנזּכה עד ּדקדּׁשה ׁשלם לדעת ּותזּכנּו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻּבאמת,

ּבּתֹורה עסקנּו ידי על ׁשּנזּכה ּבאמת, לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה אחרים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּגם

מאּתנּו הרחֹוקים אפּלּו ׁשלמה ּבתׁשּובה אחרים ּגם לעֹורר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּקדֹוׁשה

לקדׁש. מחל לאֹור מחׁש לאֹורה מאפלה להֹוציאם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹמאד,
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e	¯ÊÚ˙Âהּמלכּות לתֹו וׁשנים ימים ואריכּות חּיים להמׁשי ׁשּנזּכה ¿««¿≈ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָ

ּבאתּגליא מלכּות, ּבבחינת חלק איזה ואחד אחד לכל לנּו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלנּו,

ולא ּכלל, עצמנּו לצר ׁשּלנּו הּמלכּות עם נׁשּתּמׁש ולא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹּובאתּכסיא.

ּבן אצלנּו הּמלכּות ׁשּתהיה נזּכה רק ּכעבד, אצלנּו הּמלכּות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַתהיה

אחד לכל ׁשּיׁש ׁשּלנּו והּממׁשלה הּמלּוכה עם נׁשּתּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחֹורין.

ודעת ׂשכל מאּת ּותחּננּו ּבאמת. לבד ולעבֹודת לׁשמ אם ּכי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואחד,

ׁשהם האנׁשים ּכל את ּולהֹוכיח להזהיר אי לידע ׁשּנזּכה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה,

ורעינּו אחינּו הן ּביתינּו, ואנׁשי ּובנֹותינּו ּבנינּו הן ממׁשלּתנּו, ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָּתחת

ּולהזהירם להֹוכיחם נזּכה ּכּלם למׁשמעּתנּו, הּסרים אנׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּוׁשאר

לּבם ׁשרירּות אחרי ילכּו ולא ּבאמת, יי אל ׁשּיׁשּובּו יי, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבתֹורת

ּבדרכיהרע עצמם לדּבק נפׁשם, על ויחּוסּו עצמם, על יסּתּכלּו רק , ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ

הּמצוה מן סּור ּולבלּתי טֹוב, ולעׂשֹות מרע לסּור ּתמיד, יי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָתֹורת

וׁשלֹום חס לנּו יּזיק ׁשּלא ּבעדנּו ותגן ותּצילנּו ותׁשמרנּו ּוׂשמאל. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹימין

וארּוּכים טֹובים חּיים להמׁשי נזּכה רק ׁשּלנּו, והּממׁשלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּמלכּות

להּׁשם והּממׁשלה הּמלּוכה ּכל ּולהחזיר להׁשיב ונזּכה הּמלכּות, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלתֹו

לבד לׁשמ אם ּכי ּכלל, לצרכינּו הּמלכּות עם להׁשּתּמׁש לבלי ,ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָיתּבר

הּמלּוכה". ליי "והיתה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְְֱֶֶֶַַָָָָָּבאמת,

שבט ותעזרנּוÔÎ·eח ממֹון. מּתאות ותּצילנּו הרּבים, ּברחמי עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

לאסף ּכלל נתאּוה ולא נחמֹוד ולא והעׁשירּות, הּנגידּות ּתאות ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלׁשּבר

וכסּפנּו ּותׁשּוקתנּו ּתאותנּו ׁשּכל נזּכה רק ׁשּלנּו. ׁשאינֹו ּבעֹולם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהֹון,

ּדקדּׁשה, ׁשלם ודעת חכמה לקנֹות הּקדֹוׁשה, ּבהּתֹורה רק יהיה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻועסקנּו

הּפגמים ּכל ּבחּיינּו לתּקן ּותזּכנּו הּקדֹוׁשים ּבמצֹותי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּולהתּדּבק

ניצֹוצֹות ּכל להֹוציא ונזּכה ממֹון. תאות ידי על לפני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּפגמנּו

הרעֹות תאֹותינּו ידי על הרּבים ּבעוֹונֹותינּו הּקלּפה ׁשּבלעה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשים

ּבלע "חיל ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים ממֹון. תאות ידי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּובפרט

אל". יֹוריׁשּנּו מּבטנֹו ְְִִִִֵֶֶַויקאּנּו

‰kÊ	Âהמן קלּפת ולעקר ּולכּלֹות ולמחֹות ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ¿ƒ¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹ
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מּמּנּו הּקדּׁשה חּיּות ּכל ּולהֹוציא ממֹון, תאות ׁשהּוא העֹולם, מן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעמלק

לׁשרׁשם הּקדּׁשה חּיּות וכל הּקדֹוׁשים הּניצֹוצֹות ּכל ּולהחזיר ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻּולהׁשיב

ונזּכה הּקדֹוׁשה. ּתֹורה מהם ולעׂשֹות ולחזר ׁשּבקדּׁשה, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהעליֹון

ותעזרנּו הּמלּכה. ואסּתר הּיהּודי מרּדכי קדּׁשת תמיד עלינּו ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻלהמׁשי

ּכ ּולהאיר לגּלֹות ּונחׁשתּותזּכנּו וזהב ּבכסף ׁשּיׁש עּלאין הּגונין ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הרּבים, ּברחמי עלינּו ותחמל הּטֹוב, ּכרצֹונ גדֹולה ּובטהרה ְְְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻּבקדּׁשה

הּברּיֹות על לרחם ונזּכה ּבאמת. הרחמנּות מּדת עלינּו ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָותׁשּפיע

פרנסה לנּו ותמׁשי הּׁשמים, מן עלינּו תרחם ואּתה ּבצדקה, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָּולהרּבֹות

ּדקדּׁשה ׁשלם ודעת וׁשלֹום וחּיים ורחמים ּוברכה ּוצדקה טֹובה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻוׁשפע

וקנאה ׂשנאה מיני ּכל ותעביר העֹולם. מן הּמחלקת ּותבּטל טֹוב. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל

רחמנּות ותמׁשי לעֹולם. יׂשראל ּבית עּמ מּכל ּומריבֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָוקנטּור

יׂשראל ּבית עּמ ּכל ּבין ּבאמת ּגדֹול ׁשלֹום ׁשּיהיה ּבעֹולם, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָוׁשלֹום

ּבאהבה זה על זה ירחמּו ּכּלם עֹולם ּבאי וכל ּכּלֹו. העֹולם ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻּובכל

הּׁשמים, מן טֹובה ּפרנסה לנּו ותּתן ּבאמת. ּגדֹולים ּוברחמים ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָגדֹולה

מן להם ונתּת ׁשנה, ארּבעים ּבּמדּבר יׂשראל עּמ את ׁשּכלּכלּת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּוכׁשם

עלינּו ּתחמל ּכן צרּכם, ּכל להם הסּפקּת ּכי חסרּו, לא ּדבר וכל ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹלאכל

מחסֹורנּו ּכל לנּו ותּתן הּׁשמים, מן טֹובה ּפרנסה לנּו ותׁשּפיע ,ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבחסדי

רצֹונ לעׂשֹות ׁשּנזּכה ּבאפן ּכלל, וטרּדא וטרחא יגיעה ׁשּום ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹּבלי

ׁשּום ּבלי ולילה יֹומם ּתמיד ּבתֹורת ולעסק ּומׁשּפטי חּקי ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻולׁשמר

עכׁשו לא ואם עֹובר ּכצל וימינּו הבל חּיינּו ימי כל ּכי ּכלל. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבּטּול

ֵַָאימתי.

e	¯ÊÚÂעל עת ּבכל עצמנּו ּולקּדׁש לטהר ׁשּנזּכה והֹוׁשיענּו וזּכנּו ¿»¿≈ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ידי על גדֹולה ּוקדּׁשה טהרה עלינּו להמׁשי ונזּכה מקוה, טבילת ְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻידי

והעוֹונֹות החטאים מּכל הּטמאֹות מּכל עצמנּו לטהר הּמקוה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻטבילת

וׁשּפׁש וׁשעוינּו ׁשחטאנּו הּזה,והּפׁשעים, הּיֹום עד מּנעּורינּו לפני ענּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

עלינּו ותׁשּפיע הּקדֹוׁשה. הּמקוה ידי על גדֹולה קדּׁשה עלינּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּולהמׁשי

ׁשּנזּכה ותעזרנּו ּכח לנּו ותּתן רּבים. ורחמים ּגדֹול ּדעת זה ידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹעל
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ּומעל מעלינּו ׁשּבעֹולם, הּדינים ּכל הּמקוה טבילת ידי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהמּתיק

הּגזרֹות וכל הּצרֹות ּכל ּולבּטל יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ּומעל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָזרעינּו

הּקדֹוׁשה הּמקוה טבילת ידי על תמיד לנּו ותֹוׁשיע זה. ידי על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָרעֹות

מֹוׁשיעֹו יי יׂשראל "מקוה ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים מאד, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻוהּנֹוראה

הּׁשבּועֹות חג ׁשל הּמקוה קדּׁשת עלינּו להמׁשי ּותזּכנּו צרה". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּבעת

לקּבל וזכּו אלי יׂשראל נתקרבּו ׁשאז ּתֹורתנּו, מּתן זמן ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁש

ּבחג כּלנּו ונזּכה הּמקוה, טבילת ידי על הּקדֹוׁשה הּתֹורה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻאת

החמּׁשים ׁשער ׁשל ּבּמקוה העליֹונה, בּמקוה עצמנּו לטּבל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשבּועֹות

ּגדֹול ודעת עליֹון וחסד ורּבים, ּגדֹולים רחמים ׁשהּוא הּקדּׁשה, ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשל

הּׁשנה ּבכל הּזאת הּמקוה קדּׁשת עלינּו להמׁשי ׁשּנזּכה ותעזרנּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻמאד.

ׁשערי מחמּׁשים מהרה ולצאת תמיד, עצמנּו ּולקּדׁש לטהר ונזּכה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכּלּה.

מקרא מהרה ּבנּו ויקּים קדּׁשה. ׁשערי החמּׁשים ּבתֹו ולכנס ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻֻֻטמאה,

ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ּוטהרּתם, טהֹורים מים עליכם "וזרקּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּכתּוב:

אתכם". אטהר ְֲִֵֵֶֶֶַּגּלּוליכם

שבט לידעkÊÂ	Èט ׁשאזּכה ׁשלם, ּדעת עלי ותׁשּפיע ּבאמת, חכמים לאמּונת ¿«≈ƒְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

אֹותי יבלּבל ולא אמּתּיים, והחכמים הּצּדיקים ּבכל ּבאמת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּולהאמין

אּלּו ּבאמת ּכי ּולהאמין לידע ואזּכה ׁשּביניהם. הּגדֹול הּמחלקת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּכלל

חס אבּזה ולא וצדק. אמת ּדבריהם וכל חּיים, אלהים דברי ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹואּלּו

ּכמֹותם. הלכה ׁשאין אמּתּיים החכמים אפּלּו מהם, אחד ׁשּום ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוׁשלֹום

להּׂשיג לנּו אפׁשר ואי ּדעים", ּתמים "נפלאֹות יי, ּדרכי הם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכי

א ולא אלהיםזאת. דברי ואּלּו אּלּו ּכי להאמין רק ּכלל, ּבזה חקר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹ

ִַחּיים.

ÏÓÁ˙Âעצבּות מיני ּכל מּמּני ּותבּטל ידים, מעּצבֹון ותּצילני עלי, ¿«¿…ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּתסיר הּפרנסה מּטרּדת ּודאגֹות עצבּות ּובפרט ׁשחֹורה, ּומרה ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָּודאגֹות

הּכבדּות מעצם הרּבים ּבעוֹונֹותי ּכי הרּבים, ּברחמי מּמּני ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּותבּטל

הרעֹות, תאֹותי ידי על לּבי על התּגּברה אׁשר ׁשחֹורה והּמרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוהעצבּות

עד לבבי, רּוח נּטמטם זה ּכל ידי על הּפרנסה, וטרּדת על לזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹונֹוסף
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האברים ּבכל מסּדרת ּתנּועה ליל יכֹול אינֹו ׁשּבלבבי הּדפק רּוח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאׁשר

רּוח נחלׁש הּכבדּות ּומעצם מאד. ּכבדים ואברי ידי זה ּומחמת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכראּוי.

והחליׁשּות הּכבדּות מעצם אׁשר עד חלילה. חֹוזרת וכן יֹותר, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּדפק

כפׂשע "ּכי וׁשלֹום, חס נפׁשי ׁשּתצא ּכמעט העצבּות מּגדל הּלב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹואטם

הּמות". ּובין ִֵֵֶַָּביני

B	Ba¯הּמר לבבי את ידעּת אּתה זה. ּכל את ידעּת אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּכח "ּכׁשל אׁשר עד יּגיע, ׁשמים ּגבהי עד לבבי מרירּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹוהּנמהר,

מאד, לי ּומר אֹוי נפׁשי, על לי אֹוי ילדּתני". ּכי אּמי לי אֹוי ְְְְִִִִִִִִִִַַַַַָֹהּסּבל,

רחמים מלא ּבעדי. הפּגינּו ׁשמים אי יי, אהּה ואבֹוי, אֹוי ואבֹוי, ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָאֹוי

אפצה איככה ּכי ּולדּבר. להתחיל אי ּכלל יֹודע איני ּכי עלי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחמל

ּכי זה, אדֹוני עם לדּבר זה אדני עבד יּוכל ואי עין, אּׂשא ואי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּפה

ל חטאתי והרע"אמנה, ּפׁשעּתי, עויתי חטאתי יׂשראל". אלהי יי ְְְְְֱִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכרֹוצח לי, עׂשיתי ּכן לעינים", וכעׁשן לּׁשּנים "ּכחמץ עׂשיתי. ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעיני

אׁשר הּימים על אֹוי ּכלל. עלי חסּתי ולא נפׁשי, על הייתי ּכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹנפׁשֹות

וגֹואלי, ּפֹודי צּורי אבי החסד, אב אבי הרחמן, אב אבי עלי. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָעברּו

להיטיב חֹוׁשב אּתה אׁשר ּוקדֹוׁשי מלּכי אלהי ּובֹוראי, ועֹוׂשי ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹיֹוצרי

ׁשאזּכה ּבאפן לקּימּה, ׁשאזּכה ותחּבּולה עצה והֹורני לּמדני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחריתי,

איני ּכי לעֹולם. לכסלה עֹוד אׁשּוב ולא ּבאמת, לפני ׁשלמה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלתׁשּובה

ותכף לי, ותעזר עלי, ׁשּתרחם אֹות לבּקׁש אם ּכי ּתחּבּולה, ׁשּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹיֹודע

ּבאמת. ל להׁשּתעּבד יצרי ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָאת

È	kÊּבאפן ּבאמת, לבבי מעמק אמּתית לאנחה הרּבים ּברחמי «≈ƒְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּדפק הרּוח את ּולהברֹות להחיֹות לׁשּוב אנחתי ידי על ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאזּכה

ּכסדר האברים ּבכל וינּׁשב ויל הּדפק הרּוח ויׁשּוב ׁשּבלבבי, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּדקדּׁשה

מהרה ואזּכה זה. ידי על ידי ויּטהרּו יתּתּקנּו אׁשר עד ּבהּידים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּובפרט

הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי ּבידי ּׁשּפגמּתי מה ּכל את הּידים, ּפגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָלתּקן

וארץ". ׁשמים קנה עליֹון "אל ליי, ידי ולּׂשא להרים אזּכה אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעד

ּבּׁשמים". אל אל ּכּפים אל לבבנּו "נּׂשא ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָואזּכה
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ׁשחֹורה ּומרה עצבּות ׁשּום עלי יבא ולא תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹּותזּכני

לדרּגא מּדרּגא ּפעם ּבכל ולעלֹות ּבאמת, וטהרה לקדּׁשה ואזּכה ְְְְְְְְְְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּכלל,

מן ּדּבּורים לקּבל אמת, הּצּדיקי ּבכח אזּכה אׁשר עד גדֹולה, ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבקדּׁשה

לדעת ּדקדּׁשה הּמחלקת את ּולהּׂשיג ּולהבין לידע ואזּכה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהּׁשמים.

וׁשלֹום ורעּות ואחוה אהבה רק ּכלל, מחלקת זה אין ּבאמת ְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאׁשר

את ותֹודיעני חּיים. אלקים דברי ואּלּו אּלּו ּכי מאד, ועצּום ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּגדֹול

ׁשהלכה אמּתּיים להּצּדיקים ּביֹותר ּולהתּדּבק להתקרב ּותזּכני ,ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדרכי

מקֹום ּבכל .ּכמֹותם ְְָָָ

e	È·‡לפני ׂשיחתי לפרׁש לי אפׁשר ׁשאי יֹודע אּתה מלּכנּו »ƒְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבעוֹונֹותי הּנה עד אּבדּתי אׁשר ּכל את יֹודע אּתה אפן. ּבׁשּום ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבׁשלמּות

הּגדֹולה, ּבחמלת עלי חמל ּדי, לצרֹותי אמר רחמים מלא ְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהרּבים.

קדם מאּת פרנסתי לי ותן מהרה, לפני ׁשלמה לתׁשּובה נא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹזּכני

והלואֹות. מחֹובֹות והּצילני ,ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאצטר

B	Ba¯.הּפרנסה מּטרּדת נא הּצילני ידים, מעּצבֹון הּצילני עֹולם ׁשל ƒְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח את לנּו ותביא אמּתּיים, הּצּדיקים ּבזכּות נא ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָנחמנּו

עזרנּו ידינּו", ּומעּצבֹון מּמעׂשנּו ינחמנּו "זה ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻויקּים

"ּפנה מּמּנּו, ּפני ּתסּתר ואל והֹוׁשיענּו אלינּו ּפנה חּננּו, חּננּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעזרנּו

אֹות עּמי עׂשה .אמת לבן והֹוׁשיעה לעבּד עּז ּתנה וחּנני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלי

אמן ונחמּתני", עזרּתני יי אּתה ּכי ויבֹוׁשּו, ׂשֹונאי ויראּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלטֹובה

ְֵָואמן.

Ê	שבט י

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"	 ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÈÈ"מרחֹוק עצֹות ּפלא עׂשית ּכי ׁשמ אֹודה ארֹוממ אּתה אלהי ¿»ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ורֹוממּתנּו העּמים, מּכל ּבנּו ּבחרּת הרּבים ברחמי ּכי אמן", ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאמּונה

וּתּתן ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּכל

ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה הּקדֹוׁשה, ּתֹורת את אלהינּו יי ְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָֹלנּו
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האמּתּיים, וחכמי ּבצּדיקי להאמין עלינּו וצּוית ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבעלּֿפה,

ּדב ּולקּים ּבהם ּולהתּדּבק אליהם מּפיהםּולהתקרב הּיֹוצא ּככל ריהם, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ימין ל יּגידּו אׁשר הּדבר מן ּתסּור "לא ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹנעׂשה,

.ּוׂשמאל" ְֹ

ÔÎ·eאברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹ

ּובלב ּבלּבנּו הּקדֹוׁשה אמּונת ותקּבע ׁשּתּטע יעקב, ואלהי יצחק ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹאלהי

ּבאמת הּׁשלמּות ּבתכלית חכמים לאמּונת ּותזּכנּו יׂשראל. ּבית עּמ ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

ּולהתקרב ּדקדּׁשה, אמּתּיים ּבחכמים ּבאמת להאמין ונזּכה ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻלאמּתֹו.

וליל ּדבריהם, את ּבּצמא ולׁשּתֹות רגליהם, ּבעפר ּולהתאּבק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאליהם

ּוׂשמאל. ימין מּדבריהם נסּור ולא אֹותנּו. יֹורּו אׁשר הּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבכל

יׂשראל, ּבית עּמ זרע ּובכל ּובזרעי ּבי יּמצא ׁשּלא מהתנּגדּות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹותּצילני

ּכׁשר אדם ׁשּום נגד ולא דקדּׁשה. אמּתי חכם לׁשּום התנּגדּות צד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּום

לקּים אזּכה רק וׁשלֹום. חס ּבהם אזלזל ׁשּלא ׁשּכן מּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבעֹולם.

ּבהם ּולהאמין ּבדרכיהם ולאחז אמּתּיים, והחכמים הּצּדיקים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּדברי

עד מּנעּורי חכמים ּבאמּונת ׁשּפגמּתי מה וכל ּבאמת. ׁשלמה ְְְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבאמּונה

ּתֹורת ּבכללּיּות ּפגמּתי זה ידי ועל ּבכבֹודם, וזלזלּתי הּזה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּיֹום

לכל לדרׁשּה אמּתּיים החכמים ּביד נמסרה ּכּלּה אׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֻהּקדֹוׁשה

ּבדבר הּנבראים הּקדֹוׁשים ּבהּמלאכים ּפגמּתי זה ועלֿידי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָחפציהם.

ּתסּור, דלא לאו על ועברּתי הּקדֹוׁשה, הּתֹורה אֹותּיֹות ידי על ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָיי,

ׂשמאל, ויד ימין יד ׁשהם הּקדֹוׁשים, הּמלאכים מן הּידים כח ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹוהסרּתי

מׁשּפיעים והיּו מלמעלה, הּׁשפע מקּבלים הּמלאכים היּו ידם על ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָאׁשר

חכמים אמּונת פגם ידי ועל ׁשּבעֹולם. הּדברים ּולכל העׂשבים ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלכל

ועל ּולהׁשּפיע, לקּבל ּכח להם אין אׁשר עד הּמלאכים, ידי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹנסּתּלקּו

לא אׁשר מּכה וׁשלֹום חס וגרמנּו רפּואה, לקּבל אפׁשר אי זה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹידי

רפּואה. לה ׁשאין מּכה ּבּתֹורה, ְְֵֶַַָָָָָכתּובה

‡p‡ּבית עּמ ּולכל לי ּותכּפר ותסלח ּתמחל הרּבים ּברחמי יי »»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּכי הּקדֹוׁשים, חכמים ּבאמּונת ׁשּפגמנּו האּלה הּפגמים ּכל על ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיׂשראל
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ּכי ּבזה, ּפגמנּו ּובמעל ּבמרד לא ּכי לבבנּו ּתעלּומֹות את יֹודע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאּתה

ידיעתנּו. ּומעּוט ּדעּתנּו עכירת מחמת ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָאם

‡p‡מעּתה ׁשּנזּכה ּבאפן זה, ּכל לתּקן ּברחמי מעּתה זּכנּו יי »»ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

יֹודע אּתה ּכי הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת הּׁשלמּות ּבתכלית חכמים ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלאמּונת

ּכי סמיכה ׁשּום לנּו ואין הּזאת, ּבעת חליׁשּותנּו ּגדל אלהינּו, ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֹיי

ּבכל להאמין זּכנּו ּכן על האמּתּיים, והּצּדיקים החכמים על ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָאם

נגד ּדּבּור ׁשּום לדּבר ולבלי אמּתּיים, והּכׁשרים והּצּדיקים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהחכמים

וחּננּו חּוס ׁשּבעֹולם. יׂשראל ּבר ׁשּום לבּזֹות ולבלי וׁשלֹום, חס ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכבֹודם

ועזרנּו מרמה, מּדּבר ּוׂשפתנּו מרע לׁשֹוננּו ּונצר עלינּו, נא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹוחמל

אמּונת לתּקן ונזּכה הּנפּולה, האמּונה את להקים ׁשּנזּכה ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהֹוׁשיענּו

הּידים ּכח ותּתן ּתחזיר זה ידי ועל ּבאמת. ּבׁשלמּות ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחכמים

הּדברים ּולכל העׂשבים לכל ּולהׁשּפיע לקּבל הּקדֹוׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָלהּמלאכים

ונפׁש ּבגּוף מּכֹותינּו לכל ׁשלמה רפּואה מהרה ותׁשלח ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבעֹולם.

תהּלתנּו ּכי ונּוׁשעה הֹוׁשיענּו ונרפא יי רפאנּו ורּוחנּיּות. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָּבגׁשמּיּות

ָָאּתה.

ÔÎ·eהעל ּבקדּׁשת להתקּדׁש ׁשאזּכה הרּבים, ברחמי יֹונה,ּתעזרני ¿≈ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

אבֹותינּו ּבדרכי לאחז ואזּכה ּבאמת. ּופריׁשּות לקדּׁשה מהרה ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻותּגיעני

לזּכֹות ּכדי הּטֹוב, רצֹונ ּבׁשביל מּיד, ּולקּימם נדרים לּדֹור ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָהּקדֹוׁשים,

הּנדר למקֹום לעלֹות ואזּכה ּבאמת. ּופריׁשּות לקדּׁשה הּנדרים ידי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻעל

ּוקדּׁשת מעלת להּכיר ּתעזרני זה ידי ועל חכמה. ּפליאֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻׁשהּוא

זה ידי ועל ּבׁשלמּות. חכמים לאמּונת ׁשאזּכה עד האמּתּיים, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחכמים

אברהם האבֹות אֹור ּבי ויתנֹוצצּו האבֹות, ּבאֹור ּולהּכלל לעלֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּתזּכני

ויעקב. ְְֲִַָֹיצחק

שבט ותֹוׁשיעניÔÎ·eיא ׁשּתעזרני אבֹותי ואלהי אלהי יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבקדּׁשה ׁשּבתֹות לקּבל ואזּכה ּבאמת. ּבׁשלמּות ׁשּבת לענג ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּותזּכני

ּבׁשּבת יי על ּולהתעּנג ועצּומה, רּבה וחדוה וׂשׂשֹון ּובׂשמחה ְְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָגדֹולה
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ּבקדּׁשה מעדּנים מיני ּבכל ׁשּבת ּבסעּדת ּולהרּבֹות ענג, מיני ּבכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻקדׁש

וימים ׁשּבתֹות הֹוצאֹות על קפדא ׁשּום אצלי יהיה ולא גדֹולה. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּובחדוה

רויה", ּכֹוסי ראׁשי ּבּׁשמן ּדׁשנּת צררי, נגד ׁשלחן לפני ּתער" ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻטֹובים,

מהרה ּותזּכני ותֹוׁשיעני ותעזרני הרּבים, ּברחמי מאּת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּותחּנני

ענג ּבבחינת גדֹולה, ּבקדּׁשה תמיד אכילתי ׁשיהיה ּדקדּׁשה, ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻלאכילה

ּכל ּולבּטל ּולׁשּבר ּולהׁשּפיל להכניע ּברחמי אזּכה זה ידי ועל ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּבת.

עלינּו הּקמים וכל ּומתנּקם", אֹויב "להׁשּבית והאֹויבים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׂשֹונאים

ּותזּכני מהרה. מחׁשבּתם ּותקלקל עצתם ותפר ויּפלּו, יכרעּו ּכּלם ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֻלרעה

אי ּכלל יֹודע איני ּכי תענּיֹות, ּבעניני להתנהג אי ּבאמת ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלדעת

ׁשּתדריכני ּבאמת, עצמי סֹומ אני לבד עלי אם ּכי ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלהתנהג

אעׂשה. וכרצֹונ תענּיֹות, ּבעניני להתנהג אי ּותלּמדני ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבאמּת

ÔÎ·eותעזרני לּכל, ּומטיב טֹוב הרחמן, אב אבי עלי ּתרחם ¿≈ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ

מן ותּצילני מּמּני. הּכעס מּדת ּולבּטל לׁשּבר מהרה ׁשאזּכה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָותֹוׁשיעני

אקּפיד ולא לעֹולם, אכעֹוס ולא הּקפדּות. ּומן האכזרּיּות ּומן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹהּכעס

להיֹות ּברחמי אזּכה רק ׁשּבעֹולם, אדם ׁשּום על ולא ּדבר ׁשּום ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל

מיני מּכל הרּבים ּברחמי ּתּצילני זה ידי ועל לּכל. ּומטיב ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹטֹוב

עלי ּולקטרג להלׁשין ּכח ׁשּום להם יהיה ׁשּלא ּומקטרגים, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׂשֹונאים

ְָּכלל.

B	Ba¯אחי מּיד נא הּצילני ּומרֹודפי. אֹויבי מּיד "הּצילני עֹולם, ׁשל ƒְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ואּתה ּבנים. על אם והּכני יבֹוא ּפן אֹותֹו אנכי ירא ּכי עׂשו, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמּיד

יּספר לא אׁשר הּים, ּכחֹול זרע את וׂשמּתי עּמ איטיב היטב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרּת

העיפה מאד, האמללה נפׁשי על חּוסה ,רחמי ּכרב עלי חּוסה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻמרב".

אּתה ּכי לנפׁשי". ּדֹורׁש אין מּמּני מנֹוס "אבד אׁשר מאד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהיגעה

והנני עת. ּבכל עלינּו עֹומדים ּומקטרגים ואֹויבים ׂשֹונאים ּכּמה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָיֹודע

זה, ּכל ּבנפׁשי סּבֹותי ואנכי החּיב, ּבעצמי אני ּכי ּומתוּדה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמֹודה

העצּומים ּופׁשעי ועוֹונֹותי וחטאי הרעים מעׂשי ידי על אֹותם ְְְְֲֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָועֹוררּתי

ולא ּפׁשע, על חטא הֹוספּתי עֹוד אם ּכי זה, ּבכל לי די ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹמאד.
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ּבי נבער אׁשר עד הּכעס, ׁשל הרעה מאׁש עצמי ׁשמרּתי ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹנזהרּתי

הּזה הּגדֹול עֹון ידי ועל מסּפר. ּבלי ּפעמים וכּמה ּכּמה הּכעס ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָאׁש

ׂשעיר", איׁש "עׂשו ׁשהּוא הּגדֹול והּׂשֹונא המקטרג עֹוררּתי הּכעס, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל

עד עלינּו, וׂשֹונאים ּומלׁשינים מקטרגים וכּמה ּכּמה נתעֹוררּו ידֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָועל

והאֹו הּׂשֹונאים רּבּו ּכמֹו רּבּו ּכללאׁשר יֹודע איני אׁשר עד מאד, יבים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

רּבים עלי קמּו רּבים ּכי מּפניהם. לברח להיכן יֹודע ואיני ּלעׂשֹות, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹמה

יּתן מי ּבּלענּו. "אמרּו ּפיהם, עלינּו ּפצּו חק לבלי פיהם ּופערּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹמאד,

סלה. ּבּמדּבר אלין נדד ארחיק הּנה ואׁשּכנה, אעּופה ּכּיֹונה אבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלי

אּתן אל יי, אל לּבי צעק מּסער", סעה מרּוח לי מפלט ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאחיׁשה

עיני. ּבת ּתּדֹום אל לי ִִִֵַַַּפּוגת

B	Ba¯ּכל ּפרׁשּתי ּוכבר ּובּקׁשֹות, ּתחּנֹות ּכּמה סּדרּתי ּכבר עֹולם ׁשל ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּפגמי עצם לפי אמנם ואם לדּבר. ידי מצאה אׁשר ּכל לפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׂשיחתי

עד יֹודע אּתי אין אבל ּכלל, לדּבר התחלּתי לא עדין מאד, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹֻהּמרּבים

ּתפּלה אם ּכי אחרת ותקוה עצה ׁשּום לי אין וגם יֹותר, לדּבר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמה

אֹויבי למען גאלּה נפׁשי אל "קרבה נׁשענּתי, עלי ּכי עזרני ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָותחנּונים.

וחמל חּוס ."ּדרּכ לפני היׁשר ׁשֹוררי למען ּבצדקת נחני יי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּפדני,

רצֹון. מלא טֹוב מלא חסד מלא עלי ורחם חּוס רחמים, מלא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעלי

ּדעה חסר על ּכמֹוני, נרּדף על עלי, ורחמי מעי המֹון ויכמרּו ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיהמּו

יׁשּועֹות מלא הֹוׁשיעני ,הּמל אדֹוני הֹוׁשיעה ּכמֹוני. עצה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחסר

לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן הּגדֹולים, ּברחמי ּׁשּתעׂשה מה עׂשה ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּצלֹות,

עלי, והמקטרגים הּמסטינים ּבכל ותגער ׁשלם, ּובלב ּבאמת ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאלי

ׂשֹונאים מיני ּכל מּיד נפׁשי ּותמּלט ּומרֹודפי, אֹויבי ּכל מּיד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָותּצילני

ורּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ְְְְְִִִַָואֹויבים

B	Ba¯יֹוׁשב לפני אֹומר מה לבבי, ּכל את יֹודע אּתה עֹולם ׁשל ƒְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

והּנגלֹות הּנסּתרֹות כל הלא ׁשחקים ׁשֹוכן לפני אסּפר ּומה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמרֹום

חֹופׂש אּתה חי ּכל סתרי ותעלּומֹות עֹולם רזי יֹודע אּתה יֹודע, ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָאּתה

בטן חדרי נסּתרּכל ואין מּמּך נעלם ּדבר אין ולב, ּכליֹות ּובֹוחן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
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לּכל, טֹוב להיֹות וזּכני מּטּוב ׂשּבעני לּכל, ּומטיב טֹוב ,עיני ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹמּנּגד

ועל והּפׁשעים והעוֹונֹות החטאים ּכל על לי ותסלח ותמחל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּותכּפר

עלי ּותרחם הּכעס, עֹון ידי על ׁשּגרמּתי והּקלקּולים הּפגמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּכל

האמּתי, מּטּוב לי ותטיב הּגדֹולה, בחמלת עלי ותחמל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמעּתה

ׁשּלא הּקפדּות, ּומן הּכעס מן מעּתה ותּצילני תמיד, עּמי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹותהיה

ּדבר ׁשּום על ולא אדם ׁשּום על ּבלּבי אפּלּו אקּפיד ולא ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹֹאכעֹוס

,ּפני ּבאֹור עלי ותאיר לעֹולם. ּוקּפדּות כעס לידי אבא ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבעֹולם,

ידי על מּמּני ׁשּנסּתּלקּו ּדקדּׁשה הּמחין לי להחזיר ּברחמי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּותצּוה

ּותחּנני חּיים. מל ּפני אֹור אלהים צלם עלי ותמׁשי הּכעס. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעֹון

והּדעת והּבינה החכמה ׁשפע עלי ותׁשּפיע חּנם, ּבמּתנת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָמאּת

אכילתי ׁשּתהיה ּותזּכני ּדקדּׁשה. ּפנים להארת אזּכה אׁשר עד ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻּדקדּׁשה,

להּסטרא יהיה ׁשּלא עד ׁשּבת, ענג ּבבחינת ּתמיד גדֹולה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּבקדּׁשה

ויתּגּבר הּמח. לפני הּכבד להכניע ואזּכה מאכילתי. חלק ׁשּום ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאחרא

ׁשליטה ׁשּום יהיה ולא הּכֹועס, הּכבד על ּדקדּׁשה והּׂשכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻהּמח

ׁשּלי. להּמח יהיה והּׁשליטה הּממׁשלה ּכל רק ּכלל, להּכבד ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּוממׁשלה

האדם ּבגדר להיֹות ואזּכה אלהים, צלם ּבפני ׁשּיאיר אזּכה אׁשר ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעד

מּדת מּמּני ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ותֹוׁשיעני ותעזרני ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֻּדקדּׁשה.

יהיה זה ידי על אׁשר עד לאדם, מּבהמה לצאת ואזּכה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבהמּיּות.

"ּומֹוראכם ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּׂשֹונאים, ּכל ועל הארץ חּית ּכל על ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָמֹוראי

וכל האֹויבים ּכל מּפנינּו ּותגרׁש הארץ". חּית ּכל על יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוחּתכם

צריו מּפניו "וכּתֹותי ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ּותקּים ׁשּבעֹולם. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּׂשֹונאים

האירה אּגֹוף, הארּומׂשנאיו ּפני .ּבחסּד הֹוׁשיעני עבּד על פני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

"חּקי את ולּמדני ּבעבּד. ְְְְִֵֶֶֶַַֻ

שבט הרּבה,kÊ˙e	Èיב צדקה לפּזר ואזּכה ּבצדקה, להרּבֹות הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ונזּכה ּבעֹולם, הּׁשלֹום יתרּבה זה ידי ועל הרּבה. הגּונים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלענּיים

ׁשלֹום ׁשּיהיה ודּבּור, ּפה לֹו ׁשּיׁש לׁשלֹום ּבאמת, ּבׁשלמּות ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָלׁשלֹום

ויעֹורר וצדק, אמת ּדברי וׁשלֹום ּבאהבה יחד וידּברּו לחברֹו, אדם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבין
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לגאלנּו,ותביא ותחיׁש ּותמהר .ּוליראת לעבֹודת חברֹו את אחד ְְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכל

ׁשל ׁשער את ּותכּלה ּותמּגר ּותׁשּבר ותכניע צדקנּו. מׁשיח את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָלנּו

ואנחנּו ויּפלּו, יכרעּו הּמה יקּומּו. ולא ויּפלּו נפילה, אחר נפילה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹארם

עּמ ּכל ּבין ׁשלֹום ותׂשים ּבדד, ּבטח יׂשראל ויׁשּכן ונתעֹודד. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹנקּום

יׂשראל עּמ ּכל את ּולבר לברכנּו ּבעיני יהיה וטֹוב לעֹולם. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיׂשראל

רב "ׁשלֹום ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים הּטֹוב. בׁשלֹומ ׁשעה ּובכל עת ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֻּבכל

.ּבארמנֹותי ׁשלוה ּבחיל ׁשלֹום יהי מכׁשֹול. למֹו ואין תֹורת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלאֹוהבי

ּנא אדּברה ורעי אחי למען ,ּבני ׁשלֹום ורב יי, לּמּודי ּבני ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָוכל

לעּמֹו עז יי .ל טֹוב אבקׁשה אלהינּו יי ּבית למען .ּב ְְְְְֱֲֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשלֹום

לּבי והגיֹון פי, אמרי לרצֹון יהיּו בּׁשלֹום. עּמֹו את יבר יי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיּתן,

וגֹואלי". צּורי יי ,ְְְֲִִֶָָלפני

Á	
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Á"	 ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰È,ּדעת לאדם החֹונן אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ּותזּכני ,מאּת ודעת ּבינה חכמה עלי ותׁשּפיע הרּבים ּברחמי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּתחּנני

להמׁשי הּדעת ׁשלמּות ידי על כח לי ׁשּיהיה עד ּדקדּׁשה, ׁשלם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻלדעת

הׁש ּבדעתהּׁשלׁשה ּכלּולים ׁשהם ּומלּבּוׁשים ּוׁשתּיה אכילה ׁשהם ּפעֹות, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אברהם אבֹות ּבהּׁשלׁשה נכלל דעּתי ׁשּיהיה ּותזּכני ותעזרני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה.

ללּמדּה, מנת על ּתֹורה ללמד חסד לתֹורת ואזּכה ויעקב. ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיצחק

רּבֹות, נפׁשֹות ולקנֹות ותלמידים, ּבחברים ּדקדּׁשה ּדעת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֻּולהכניס

עלי ותׁשּפיע .לעבֹודת ּבאמת ּולקרבם הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלהכניסם

לחכמתי. קֹודמת יראתי ׁשּתהיה ואזּכה חטא. יראת ׁשמים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיראת

ודּבּורי הטיפי ּבעת ּפי עם ותהיה והחסד, החן ׁשפע עלי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָותמׁשי

להֹוציא אי ּולדקּדק לידע ׁשאזּכה ותעזרני ,אלי לקרבם אדם ּבני ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעם

דברי ויהיּו נבזים, יהיּו ולא ותפארת, חן ּדברי דּבּורי ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹחכמתי,

כּלם ויתעֹוררּו כל. ּבעיני דברי ׁשּיתקּבלּו ּבאפן לׁשֹומעיהן, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻערבים
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ּדּבּורים גדֹולה, ּבקדּׁשה לדּבר ׁשּתזּכני דּבּורי, ידי על ּבאמת ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻלעבֹודת

הּטֹוב. ּכרצֹונ אפניו", על ּדבר "ּדבר לאמּתֹו, ּבאמת ונאים ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻיפים

ÔÎ·eיצחק אברהם אבֹותינּו ׁשלׁשת ּבזכּות הרּבים ּברחמי ּתזּכני ¿≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּצּדיקים ּכל ּובזכּות הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ּוזכּות ּובכח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹויעקב,

ּבאמת הּברית לׁשמירת ׁשאזּכה מעּתה ותֹוׁשיעני ותעזרני ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהאמּתּיים,

ׁשּירחמּו האמּתּיים הּצּדיקים רחמי ּותעֹורר גדֹולה. ּובטהרה ְְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבקדּׁשה

ויּפילּו ויׁשּברּו ויכניעּו ּבעדנּו, ויּלחמּו ּכמֹונּו, כח חלּוׁשי על ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹעלינּו

ויכניעּו עת. ּבכל עּמנּו הּנלחמים אחרינּו הרֹודפים הּצרים ּכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָויבּטלּו

עּמ ּכל ּומעל מּמּני הּברית, ּפגם ׁשהּוא עמלק, קלּפת ויבּטלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָויכּלּו

יׂשראל. ְִֵֵָּבית

B	Ba¯להתחּכם ׁשאזּכה מעּתה ועזרני ,ׁשמ למען עׂשה עֹולם ׁשל ƒְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשחת, מּבאר עצמי את להּציל ּבאמת נפׁשי על ולחֹוס אמּתּיית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבחכמה

קׁשים מענׁשים למּלטּה לׁשלל נפׁשי לי ותהיה ּתחּתּיֹות, הּׁשאֹול ְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמן

עצמי ּולקּׁשר ּגדֹולֹות, ּובּוׁשֹות מחרּפֹות למּלטּה וׁשלֹום, חס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּומרים

ּכצבי ואּנצל נפׁשי, למּלט ואמהר ּבאמת. אלי וחזק אּמיץ ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבקׁשר

ּכרב רחמי ּכרב עלי חּוסה רחמים, מלא יקּוׁש. מּפח ּוכצּפֹור ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹמּיד

ּבאמת, הּברית לׁשמירת וזּכני ,יׁשּועת ּכרב חנינֹותי ּכרב ,ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹחסדי

קרב, מּכלי הּטֹובה חכמה ּדקדּׁשה, ודעת ּבינה חכמה מאּת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻוחּנני

ואחּוס ואחמל יֹוקׁשים, מּפח ידּה על להּנצל ׁשאזּכה אמּתּיית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחכמה

ואּתה הרע. לּבי ׁשרירּות אחרי עֹוד אל ולא מעּתה, עצמי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוארחם

ׁשּנזּכה עד לפנינּו יּלחמּו אמּתּיים והּצּדיקים תמיד, בעזרנּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָתהיה

ּפגם ּולבּטל העֹולם, מן וזכרֹו ׁשמֹו למחֹות עמלק, קלּפת לבּטל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּבכחם

עֹולם. ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ ּומּכל ּומּזרענּו מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּברית

שבט חדÔÎ·eיג על ּבׁשּבת ּדאֹוריתא חּדּוׁשין לחּדׁש הרּבים ּברחמי ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

.לפני ּולרצֹון לנחת ׁשּיהיּו חּדּוׁשין ּדקדּׁשה, אמּתּיים חּדּוׁשין ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֻּתרין,

ּותזּכנּו תֹורה, מׁשנה ׁשהּוא הּׁשּבת ּביֹום מׁשנה לחם להׁשּפיע ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָונזּכה
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קדׁש, הּׁשּבת ּביֹום תֹורה מׁשנה ּכפּולה ׁשפע להמׁשי ּכפּולה, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלׁשפע

ותעזרנּו העֹולמֹות, לכל הּׁשפע נמׁש יהיה ׁשּבת קדּׁשת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועלֿידי

ּובקדּׁשה ואהבה ּביראה גדֹולה ּבׂשמחה קדׁש ׁשּבת לקּבל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻותֹוׁשיענּו

ׁשּבת קדּׁשת ועלֿידי ענג. מיני ּבכל הּׁשּבת את ּולעּנג גדֹולה, ְְְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻוטהרה

לנ הּגּוף ּורפּואת הּנפׁש רפּואת נמׁש ותרּפאנּויהיה יׂשראל, ּולכל ּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּכֹותינּו, לכל ׁשלמה רפּואה ותעלה ּתחלּואינּו. ּומּכל מכאֹובינּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּכל

('eÎÂ ˙È�BÏt Ôa È�BÏt ‰ÏBÁ‰Ï Ë¯Ù·e)את ידעּת אּתה ּכי לנּו נא רפא נא אל . ƒ¿»¿«∆¿ƒ∆¿ƒ¿ְְִֵֶַַָָָָָָָ

תהּלתנּו ּכי ונּוׁשעה הֹוׁשיענּו ונרפא יי רפאנּו ונפׁש. ּבגּוף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמכאֹובינּו

עּלאה, הּתׁשּובה הארת ׁשּבת, קדּׁשת ידי על עלינּו ותמׁשי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻאּתה.

לתׁשּובה ּותזּכנּו ּבאמת. לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב מהרה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָונזּכה

הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְֲִֵַַָמאהבה

CÈLÓ˙Â.האמּתּיים הּדֹור ּכׁשרי ּכל על ותפארת והדר והֹוד וחסד חן ¿«¿ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּכל ותרּפאם רֹואם. כל ּובעיני ּבעיני ורחמים וחסד חן להם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָותּתן

אחד וכל הּברּיֹות, ּבעיני מכּבדים ויהיּו מכאֹוביהם. ּומּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּתחלּואיהם

ועל הּבריֹות. ּבעיני ויתּגּדל והדר, יפי יקּבל ּכן ּכׁשרּותֹו לפי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואחד,

תֹורה, מׁשנה ּבתֹוכם לקּבל וציּון ּכלי אצלם נעׂשה יהיה זה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָידי

ּבכפלים. תֹורה חּדּוׁשי ּבׁשּבת לחּדׁש ּדאֹורייתא, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָחּדּוׁשין

ÌÁ¯˙eנהיה ׁשּלא ותׁשמרני הרּבים, ּברחמי לנּו ותעזר עלינּו, ¿«≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

האיברים ּבכל ׁשפלּותנּו להרּגיׁש ונזּכה וׁשלֹום, חס ּבגאּות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנכׁשלים

ׁשּנּוכל ּבאפן והׂשּכל, ּבינה דעה חכמה מאּת עלינּו ותׁשּפיע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתמיד.

לענוה ׁשּנזּכה עד ּוׁשקרים. ׁשטּותים ּבלי ּבאמת הענוה ּדרכי ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהפיק

ּפינּו את ותׁשמר הרּבים, ּברחמי ותֹוׁשיענּו לאמּתֹו. ּבאמת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשלמה

יצ ׁשּלא ּפגּומים, דּבּורים מיני ּומּכל ּורכילּות הרע ּפינּומּלׁשֹון מּתֹו א ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

ּכלל. ּפגּום ּדּבּור ׁשּום ולא ׁשּבעֹולם, יׂשראל ּבר ׁשּום על רע ּדּבּור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּום

È‰Ï‡ׁשּלא בעזרנּו ותהיה מרמה, מדּבר ּוׂשפתי מרע לׁשֹוני נצֹור ¡…«ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

נלּכדים נהיה ׁשּלא העֹולם, ּבני ׁשל הרע והּלׁשֹון הּדּבּור פגם לנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיּזיק
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ּולכל לנּו ּתעזר ּומעּתה וׁשלֹום. חס ּפיהם חּטאת עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבגאֹונם

ּפינּו את לקּדׁש כּלנּו ונזּכה הּדּבּור, מּפגם נׁשמרים ׁשּנהיה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻיׂשראל

הּׁשכינה את ותעלה וגדלּות, מּגאּות ותׁשמרנּו גדֹולה. ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻתמיד

עֹון עלֿידי הּבא הּגאוה ּפגם עלֿידי ּגדֹול ּבגלּות ירדה אׁשר ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָמּגלּותּה

לתּקן מעּתה ועזרנּו ,ׁשמ למען עלינּו רחם וׁשלֹום. חס הרע ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשֹון

ּומּכל מאד, החמּור הרע לׁשֹון מעֹון מעּתה ותּצילנּו ותׁשמרנּו זה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכל

קדּׁשֹות. מיני ּבכל ּפינּו ּדּבּור את לקּדׁש ונזּכה הּדּבּור, פגם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמיני

האמּתּיים הּדֹור מּפקחי קדׁש ׁשּבת הארת לקּבל נזּכה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹועלֿידיֿזה

ּותזּכנּו הרּוח, וגּסּות וגבהּות גאּות מיני מּכל אֹותנּו ותּציל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבׁשלמּות,

ּדקדּׁשה, חּיים אמּתּיים לחּיים ונזּכה ּבׁשלמּות, אמּתּיית ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָֻלענוה

הּנמׁש מאהבה ׁשלמה ולתׁשּובה ונפׁש, ּבגּוף ׁשלמה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָולרפּואה

קדּׁשת טעם לטעם ּותזּכנּו ,מּטּוב ותׂשּביענּו קדׁש. ׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֻֻמּקדּׁשת

ותׁשּפיע זכּו. חּיים טֹועמיה ּכאמּור העֹולמֹות, ּכל את המחּיה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּבת

חּיים ׁשמים, יראת ּבהם ׁשּיׁש חּיים טֹובים, חּיים ארּוּכים חּיים ְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעלינּו

ולעבד ּבאמת, ׁשלמה ּבתׁשּובה ולׁשּוב לגמרי, מרע לסּור ּבהם ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנזּכה

וזרעינּו אנחנּו חּיינּו ימי ּכל אמּתּיית ּובענוה ׁשלם ּובלב ּבאמת ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹות

ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ליֹום נצחּיים, לחּיים ׁשּנזּכה עד עֹולם, ועד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמעּתה

ועד. סלה נצח אמן העֹולמים. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָלחּיי

Ë	שבט יד

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"	 ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È¯L‡"מכֹוןׁשֹומרי ּומׁשּפט צדק עת. ּבכל צדקה עׂשה מׁשּפט «¿≈ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

אֹוהב רחמים, מלא עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ."פני יקּדמּו ואמת חסד ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכסא

עצמי לׁשּפט ׁשאזּכה ּדקדּׁשה, למׁשּפט הרּבים ּברחמי זּכני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשּפט.

ּדעּתי ּוליּׁשב ּדרכי ולחׁשב עֹוׂשה, אני אׁשר הּדברים ּכל על עת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבכל

העתיד, על הן העבר על הן ּבעצמי להּׁשפט ויֹום, יֹום ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיטב

ּבּה, ׁשאל יׁשרה דר לי לברר לאֹור, מׁשּפטי להֹוציא ׁשאזּכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָעד
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איגע ולא ּבאמת, ּומׁשּפטי חּקי ולׁשמר רצֹונ לעׂשֹות ׁשאזּכה ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֻּבאפן

ולא והּיׁשר, האמת הּמׁשּפט מן אּטה ולא לּבהלה, אלד ולא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹלריק

עסקי ּכל את ולדּון לׁשּפט אזּכה רק וׁשלֹום חס עצמי את ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאטעה

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת אלי לׁשּוב אזּכה למען לאמּתֹו, ּבאמת ְְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּומעׂשי

בחסדי עלי וחמל חּוס ."ּפי עדּות ואׁשמרה חּייני ּכמׁשּפטי"ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

יֹום ּבכל להתּבֹודד ואזּכה ׁשֹופטי. הּטֹוב יצר ׁשיהיה ּותזּכני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהעצּומים,

ּכל על ּבעצמי ּולהּׁשפט עלי ּולרחם היטב, היטב עצמי על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָּולהסּתּכל

ותחּבּולֹות, עצֹות ולחׁשב הּזה, הּיֹום עד מעֹודי עׂשיתי אׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּמעׂשים

ּבאמת ׁשלם ּבלב חזקה קּבלה עלי ּולקּבל ׁשחת, מּני נפׁשי למּלט ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָאי

ּבהתלהבּות לּבי ׁשּיתלהב עד תמיד, ּומׁשּפטי וחּקי מצֹותי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלׁשמר

ידי עלֿ ׁשאזּכה עד הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת אלי מאד וחזק ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּגדֹול

הרע הן ּבי, ׁשּנאחז הרע ּכל ּולבער ולׂשרף לכּלֹות הּלב ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהתלהבּות

אחרים, ידי על ּבי ׁשּנאחז הרע הן הרעים, מעׂשי ידי על ּבי ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּנאחז

ּגזרּת ּכאׁשר ,לעבֹודת לקרבם ׁשמים ּביראת עּמהם לדּבר עֹוסק ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשאני

להׁשּתּדל מחּיב מּיׂשראל אחד ׁשּכל הּקדֹוׁשים חכמי ידי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻעלינּו

אּתה אבל בזה. זה ערבים יׂשראל כל ּכי ,לעבֹודת אדם ּבני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלקרב

רּב בזהיֹודע ׁשּמתּגרה הרע התּגרּות וגדל זה, על ׁשּיׁש הּמניעֹות ּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

האנׁשים אּלּו ׁשל הרע ּכי ,לעבֹודת רחֹוקים לקרב העֹוסק ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהאיׁש

וׁשלֹום חס לבבֹו להּטֹות וׁשלֹום, חס המקרבם ּבלב להתאחז ְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָרֹוצה

.יתּבר ְִֵֵַַָמהּׁשם

ÏÚעלינּו ׁשּתרחם ,קדּׁשת מּול ּתחּנתי להּפיל לפני ּבאתי ּכן «ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

חכמה עלינּו ותׁשּפיע הּגדֹולה, בחמלת עלינּו ותחמל הרּבים ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּברחמי

יי, מּבית הּיֹוצא החכמה מעין עלינּו וימׁש ּדקדּׁשה, ודעת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֻֻּובינה

אׁש ׁשּיתעֹורר עד ּבּמׁשּפט, ּדברינּו ּולכלּכל ּדקדּׁשה, למׁשּפט ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻּותזּכנּו

על לעבֹודת הּמתקרבים הרחֹוקים ּכל ׁשל הרע ּכל ויׂשרף ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹהּמׁשּפט

לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה רּבים אנׁשים להחזיר כח לנּו ויהיה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹידנּו.

לגּדל הּקדׁש, היכל מהם ולבנֹות ּבאמת לעבֹודת רּבֹות נפׁשֹות ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּולקרב
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ּכבֹוד עּקר זה ּכי ידם, על הּגדֹול ּכבֹוד ּולהעלֹות ּולנּׂשא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּולרֹומם

יי גֹוים ּכל על "רם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,לעבֹודת מתקרבים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשהרחֹוקים

להכניע נזּכה רק ּכלל, ׁשּלהם הרע לנּו יּזיק ולא ּכבֹודֹו". הּׁשמים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹעל

ויתלהב ּדקדּׁשה, הּמׁשּפט אׁש עלֿידי מלבבנּו הרע ּולבער ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻולׂשרף

הרע ּכל נׂשרף ויהיה הּמׁשּפט, ּכּסא על ויׁשב ּגדֹול ּבהתלהבּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּלב

לא וׁשלֹום, חס להתאחז והּקלּפֹות להרע ּכח ׁשּום יהיה ולא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹלגמרי,

לׁשּוב ורֹוצים ,לעבֹודת הּמתקרבים הּנפׁשֹות ּבלב ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבלבבנּו

לעבֹודת ּכּלֹו העֹולם ּכל ׁשּיתעֹורר ונזּכה .לפני ׁשלמה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻּבתׁשּובה

ויׁשמעּו ׁשלם, ּבלב רצֹונ לעׂשֹות אחת אגּדה ּכּלם ויעׂשּו ְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻּבאמת,

ּכל "והיה ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ,מלכּות כח ויּכירּו ויבֹואּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻרחֹוקים

לחּיים הּכתּוב ּכל לֹו, יאמר קדֹוׁש ּבירּוׁשלים, והּנֹותר ּבצּיֹון ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּנׁשאר

ויֹועצינּוּבירּוׁשלים". ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטינּו ותׁשיב לגמרי. הרע ויתּבּטל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ּובּמׁשּפט. ּבצדק ּוברחמים ּבחסד לבּד יי אּתה ותמל ְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכבּתחּלה,

ּכסאֹו". לּמׁשּפט ּכֹונן יׁשב, לעֹולם "ויי ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻויקּים

העֹולם. מן אֹוחרנין הּסטרין וכל הּקלּפֹות ּכל ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּותבּטל

e	kÊ˙eּבבית וׁשם יד לנּו ּתּתן ועלֿידיֿזה ּבׁשלמּות ׁשּבת לקדּׁשת ¿«≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

טֹוב וׁשם, יד ּובחֹומֹותי ּבביתי להם "ונתּתי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּובחֹומֹותי

להעמיד ּותזּכנּו יּכרת". לא אׁשר לֹו, אּתן עֹולם ׁשם ּומּבנֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּבנים

אי לידע ׁשּנזּכה ּדקדּׁשה, וׂשכל חכמה לנּו ותּתן הרּבה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמידים

יּזיקּו ׁשּלא ּבאפן ּבמׁשּפט, ּדברנּו ּולכלּכל ואחד, אחד ּכל עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלדּבר

לבבם ויּטּו ּבאמת, ולעבֹודת לׁשמ אֹותם יעֹוררּו רק ּדברינּו, ְְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהם

הּטֹוב. ּכרצֹונ ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה כּלם ויׁשּובּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻאלי

שבט ותׁשמרkÊ˙e	eטו עלינּו ּותרחם עֹולם, עד ׁשמנּו ותגּדיל טֹוב, לׁשם ¿«≈ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹ

ׁשּום על ולא ּדבר ׁשּום על אכעֹוס ולא הּכעס. מעֹון תמיד ְְְְֲִֶַַַַַָָָָֹֹאֹותנּו

אל בידי יהיה ולא וׁשלֹום, חס ּבאּפי נפׁשי אטרף ולא לעֹולם. ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹאדם

ּכעֹובד ׁשהּוא הּכֹועס על נאמר ׁשּזה נכר, לאל אׁשּתחוה ולא ְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹזר

ּבתכלית הּקּפדנּות ּומן הרגז ּומן הּכעס מן ותׁשמרני זרה. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹעבֹודה
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נגּד ּׁשּפגמּתי מה ּכל על לי ּותכּפר לי ותסלח ותמחל ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשמירה,

רעה ׁשּמּדה יֹודע אּתה ּכי הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי הּכעס עֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָעלֿידי

מּנעּור ּבנּו נתאחזה ּׁשאּבדנּו.זאת מה ידּה על אּבדנּו אׁשר עד ינּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ÒeÁ,לּכל טֹוב להיֹות וזּכני הּגדֹול ּבטּוב עּמדי והטיבה עלי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹוחמל

ורב אּפים אר ורחּום חּנּון אּתה אׁשר הּקדֹוׁשֹות, ּבמּדֹותי ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹולאחז

ׁשּלא ּוקפדּות ּכעס מיני מּכל נׁשמר ואהיה לּכל, ּומטיב וטֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹחסד

העׁשירּות ׁשפע עלינּו ותׁשּפיע ּכלל, ללבבי יּגיעּו ולא יבֹואּו ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹיעלּו

רּבים נפׁשֹות ׁשּיתאּוּו עד זה, ידי על ונפׁשנּו ׁשמנּו ויתגּדל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻּדקדּׁשה

והּנפׁש הּׁשם ותגּדיל זה. ידי על ּבאמת אלי ויתקרבּו ּבנפׁשנּו, ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלהּכלל

נפׁש". ּתאות ּולזכר לׁשמ" ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים עֹולם. עד ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻֻּדקדּׁשה

e	¯ÓL˙Â,עבֹודת ּכנפי ּתחת לקרבם ׁשאסּור מהרׁשעים ּברחמי ¿ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ולא מּמדרגתֹו, המקרבם את וׁשלֹום חס להֹוריד יכֹולים הם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאׁשר

את לידע דעת ּבנּו אין ּכי יֹודע אּתה ּכי ּכלל, לקרבם עּמהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹנעסק

ונׁשענים. סֹומכים אנּו לבד עלי רק לרחק, מי ואת ּולקרב לבחֹור ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי

נעׂשה. וכרצֹונ עּמנּו, עׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָּכחסּד

È·‡,ּדקדּׁשה למׁשּפט וזּכני ּברחמים, מׁשאלֹותי מּלא ׁשּבּׁשמים, »ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ

הּמׁשּפט, אׁש ׁשּיתעֹורר עד הּטֹוב, ּכרצֹונ עת ּבכל עצמי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלׁשּפט

ותעזרני ּבאמת, טֹוב ּכּלֹו להיֹות ואזּכה ּבי, הּנאחז הרע ּכל ְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻויׂשרף

עֹולם. עד ׁשמ ויגּדל ּתמיד, ּכבֹוד ּולגּדל ,אלי רּבים נפׁשֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלקרב

,רצֹונ עֹוׂשי עלֿידי הּנבנה הּקדׁש ּבההיכל טֹוב חלק לי ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹואזּכה

ּבמהרה ירּוׁשלים עיר ותבנה ּבאמת, לעבֹודת רחֹוקים ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהמקרבים

נא "קריה הּקדׁש עיר ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ותּכֹונן ּתּבנה מנהּבימינּו. ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מן והּטמאה הרע ּכל ּותבּטל ּותכּלה ותׂשרף ּותבער מׁשּפט", ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻמלאתי

לירּוׁשלים יקראּו ההיא "ּבעת ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻהעֹולם.

ילכּו ולא לירּוׁשלים, יי לׁשם הּגֹוים כל אליה ונקוּו יי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּכּסא

וׁשביה ּתּפדה, ּבמׁשּפט "צּיֹון ונאמר: הרע" לּבם ׁשרירּות אחרי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעֹוד
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ולא ּבתׁשּובה. אחרים ּולהחזיר ּבאמת אלי לׁשּוב ונזּכה ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבצדקה".

ּבאמת, לעבֹודת רחֹוקים לקרב ׁשּנעסק העסק ּכלל לעבֹודתנּו לנּו ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּזיק

ּבאמת. לבד ׁשמ למען לטֹובה, ּבזה ּכּונתנּו ּכי יֹודע אּתה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכי

ÒeÁ,ׁשלם ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות ּומעּגלי צעדי והכן עלי, ורחם ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹוחמל

ינחני יׁשֹובב, נפׁשי פעמי, נמֹוטּו ּבל ּבמעּגלֹותי אׁשּורי ּתמֹו"ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

.ל יחלנּו ּכאׁשר עלינּו, יי חסּד יהי ׁשמֹו. למען צדק ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָבמעּגלי

ואל יעזבנּו אל אבֹותינּו, עם היה ּכאׁשר עּמנּו, אלהינּו יי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹיהי

וחּקיו מצֹותיו ולׁשמר ּדרכיו ּבכל ללכת אליו לבבינּו להּטֹות ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻיּטׁשנּו.

לפני התחּננּתי אׁשר אּלה דברי ויהיּו אבֹותינּו. את צּוה אׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומׁשּפטיו

עבּדֹו מׁשּפט לעׂשֹות ולילה יֹומם אלהינּו יי אל קרֹובים ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָֹיי

ּכי הארץ עּמי ּכל ּדעת למען ּביֹומֹו, יֹום ּדבר יׂשראל עּמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּומׁשּפט

עֹוד". אין האלהים הּוא ְֱִֵָָֹיי

Ò
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,ÈÈ"ּבקרב חּייהּו, ׁשנים ּבקרב ּפעל יי, יראתי. ׁשמע ׁשמעּתי ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּברג ּתֹודיע, ּפּלצּות,ׁשנים וּתכּסני בי יבא ורעד יראה ּתזּכר, רחם ז ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּכי הּגֹוים מל ירא לא מי יראתי, ּומּמׁשּפטי בׂשרי, מּפחּד ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹסמר

נערץ אל ,ּכמֹו מאין מלכּותם ּובכל הּגֹוים חכמי בכל ּכי יאתה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָל

אתּבֹונן אּבהל מּפניו ּכן על סביביו, ּכל על ונֹורא רּבה קדֹוׁשים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבסֹוד

מּמּנּו". ְְִֶֶַואפחד

B	Ba¯אׁשר ,ׁשמ ונֹורא אּתה קדֹוׁש ונֹורא, ּגדֹול אל עֹולם ׁשל ƒְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָ

והאֹופּנים הּׂשרפים ּכל ועל ׁשחק, ׁשנאּני ּכל על ואימת ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָיראת

ּדרי ּכל ועל ותחּתֹונים, עליֹונים העֹולמֹות ּכל ועל הּקדׁש, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחּיֹות

עלי וחמל חּוס .ׁשמ מאימת ויפחדּון ירעדּון ּכּלם מּטה, ודרי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻמעלה

ׁשאזּכה הּקדֹוׁשה, יראת עלי ותמׁשי ותׁשּפיע הּגדֹולה, ְְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבחמלת

נמליכ ּוברעד ּבפחד ּבאמת, ּתמיד מּמ ולרעד ולפחד ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלהתירא
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ּוׁשס"ה אברינּו רמ"ח ּבכל הּקדֹוׁשה יראת להרּגיׁש ונזּכה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעלינּו,

ּכלל ועֹון חטא ׁשּום נחטא לבלּתי ּפנינּו על יראת ותהיה ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָגידנּו,

חֹופפת ּתהיה יי ויראת עֹולם. ועד מעּתה ּבמזיד ולא ּבׁשֹוגג ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא

יי יראת עלֿידי ׁשּנזּכה עד ׁשלמה, ּובאמּונה ּבאמת ּתמיד, ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעלינּו

ׁשעה ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל להֹוסיף ימינּו ּולהגּדיל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָלהארי

ימינּו ּכל ונתּגּדלין ונתארכין נתרחבין ויהיּו יתרה, קדּׁשה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻּתֹוספֹות

ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל קדּׁשה ּבתֹוספת ויֹותר יֹותר ּפעם ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבכל

ולא הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת ּדקדּׁשה וׁשנים ימים לאריכּות ׁשּנזּכה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻעד

וׁשעֹותינּו ימינּו ּכל את לׁשמר נזּכה רק וׁשלֹום, חס להבל ימינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנבּלה

עלֿידי מרּבה קדּׁשה ּתֹוספֹות ּפעם ּבכל להֹוסיף ּורגעינּו ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻֻועּתֹותינּו

ימים", ּתֹוסיף יי "יראת ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים יי. ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻיראת

יֹודע אּתה ּכי לנּו, ּתרחיב ּובּצר ודחקנּו, בענינּו ותראה עלינּו, ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּותרחם

לנּו ׁשּיׁש ועמלנּו וענינּו ודחקנּו צרֹותינּו רּבּוי עצם ויֹוםאת יֹום ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבׁשּום להתחיל יכֹולים אנּו ואין מאד, מאד לנּו צר ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹּבתחּלתֹו.

ּדקדּׁשה. עּובדא ׁשּום ולא צדקה ולא ּתפּלה ולא תֹורה לא ְְְְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹֹֻעבֹודה

על עלינּו ּומכּביד וׁשלֹום, חס עלינּו מתּגּבר יצרנּו ויֹום יֹום ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹּובכל

ּומבלּבל ּבחזקה, אֹותנּו ולֹוחץ .וער ׁשעּור ּבלי מאד מאד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹעבֹודת

וסֹוגר וסֹותם ונׁשמֹותינּו, ורּוחנּו נפׁשנּו את ּומעּנה ּומיּגע ּדעּתנּו, ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאת

חס לאסרנּו ורֹוצה מּפנינּו, הּקדּׁשה ׁשל והּׁשבילים הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ואין נכׁשלנּו אׁשר עד לּבנּו ּבעמל וּיכנע ּוברזל, עני ּבכבלי ְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוׁשלֹום

.עֹוזר ֵ

שבט רעÏÓ‡טז ּכי לבבינּו צרֹות את ידעּת לבד אּתה ּכל, אדֹון רחמים »≈ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

מצאתנּו. אׁשר הּתלאה ּכל את ידעּת אּתה הּנפׁש, עד נגע ּכי ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּומר

אלינּו ּתפן עלינּו. נא וחמל ורחם חּוס ריבנּו. וריבה בענינּו נא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹראה

יֹום ּבכל ּוגבּורה, כח לנּו ותן הרחמים. ּבעל הּוא אּתה ּכי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹּברחמים

תמיד ׁשּנזּכה ועת, עת ּובכל וׁשעה ׁשעה ּובכל ורגע רגע ּובכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָויֹום

מלכּות על עלינּו ּולקּבל מּקרּבנּו, הרע יצרנּו ּולבּטל ּולגרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹלדחֹות
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ּוׁשנֹותינּו ימינּו ּולהארי רגע, ּובכל עת ּבכל ּבאמת ּבאהבה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשמים

וׁשעה ׁשעה ּבכל וטהרה קדּׁשה להֹוסיף ּבאמת, יי יראת ְְְְְְְְֱֳִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻעלֿידי

ׁשנה ּובכל וחדׁש חדׁש ּובכל וׁשבּוע, ׁשבּוע ּובכל ויֹום, יֹום ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָָָֹֹּובכל

טֹובה וׂשיבה לזקנה אמּתּיים, וׁשנים ימים לאריכּות ׁשּנזּכה עד ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָוׁשנה.

ּבאפן לעֹולם, ימינּו מּכל אחת ׁשעה ולא אחד יֹום נאּבד ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻּדקדּׁשה,

לפני ולראֹות ולעלֹות לבֹוא ּבׁשלֹום, אלי ּתאספנּו אׁשר ּבעת ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנזּכה

ׁשלמ כּלם ׁשּיהיּו ּוׁשנֹותינּו, ימינּו ּכל ּבתֹוספתעם ּוטהֹורים קדֹוׁשים ים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ועד לעֹולם נּכלם ולא נבֹוׁש ולא קדּׁשה, על .קדּׁשה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻ

ÔÎ·eׁשקר ׁשל מחן תמיד ותּצילני ותׁשמרני הרּבים, ּברחמי ּתזּכני ¿≈ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ולא הּנׁשים, יפי הבל ּבלבבי אתאּוה ולא אחמד ולא הּיפי, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֹּומהבל

ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּכלל, עיני ואחר לבבי אחר אתּור ולא עליהם, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאסּתּכל

לחם". ּכּכר עד זֹונה אּׁשה בעד ּכי ,ּבלבב יפיּה ּתחמד ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ"אל

‡p‡עלינּו חמל חסד. ונדבת חּנם ּבמּתנת עלינּו וחמל חּוס יי »»ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ואל ּכחטאינּו, עּמנּו ּתעׂשה ואל הּגדֹולים, ּברחמי הרּבים, ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּברחמי

להיֹות מעּתה זּכנּו ּכזה, מרע הּצילנּו מרע, לסּור זּכנּו ּכמפעלנּו. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּתדיננּו

ׁשחת. מּני והּצילנּו הּקדֹוׁשה נפׁשנּו על חמל ּבאמת, ּתעׂשה ואל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשב

אל מים. ּומּמעמּקי מּׂשֹונאי אּנצלה אטּבעה, ואל מּטיט ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ"הּצילני

ּפיה", ּבאר עלי ּתאטר ואל מצּולה, ּתבלעני ואל מים, ׁשּבלת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתׁשטפני

ּכי ,"אמּת היּגיד עפר היֹוד ׁשחת, אל ּברדּתי ּבדמי ּבצע "מה ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּכי,

עלי אם ּכי להּׁשמר, צרי ּׁשאני מּמה ּולהּׁשמר להּזהר אי יֹודע ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאיני

עּמי עׂשה ּוכלּמה, בּוׁשה מלא לפני הנני יהבי. את מׁשלי אני ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלבד

ּבתׁשּובה והחזירני הּגדֹולים ּובחסדי הרּבים ּברחמי ּׁשּתעׂשה ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמה

הרהּור ׁשּום עלי יבא ולא הּברית מּפגם והּצילני ּבאמת. לפני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשלמה

תמיד, העליֹונה בקדּׁשת ּותקּדׁשני ּכלל. רעה מחׁשבה ׁשּום ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹֻרע

אנהֹוג ׁשּלא ּותזּכני הּיפי. והבל החן מּׁשקר תמיד ותּצילני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹותׁשמרני

ּבהליכה ולא ּבעמידה ולא ּביׁשיבה לא ׁשקר, ׁשל חן ׁשּום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבעצמי

ועסק ּתנּועֹות ׁשאר ּובכל אדם ּבני עם ּובדּבּורי ּבאכילתי עםולא ים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָָֹ
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מאד, ׁשקר ׁשל החּנֹות ּבאּלּו נלּכדים אדם ּבני אׁשר אדם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבני

ּותנּועה. ּתנּועה לכל מיחד ּבחן ְְְְְְֲִִֵַָָָָֻּומתנהגים

‡p‡,ׁשקר ׁשל חן מיני אּלּו מּכל והּצילני וׁשמרני עלי רחם יי, »»ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

יהיּו מעׂשי ּכל רק עסק. ּובׁשּום ּתנּועה ּבׁשּום ּכלל ּבהם אּלכד ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹולא

חס אדם ּבני ּבעיני חן למצא להתּפאר ּפנּיה ׁשּום ּבלי ׁשמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹלׁשם

ל לבד, לׁשמ רק יהיּו ועסקי ּתנּועֹותי ּבכל ּכּונתי וכל ייוׁשלֹום. ְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָ

מֹורא ויהיה ּבאמת, מּפני תמיד ׁשלמה יראה עלי ואמׁשי ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלבּדֹו.

להארי הּיראה ידי על ׁשאזּכה עד ודם, בׂשר ּכמֹורא עלי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשמים

להאיר ונזּכה העליֹונה. ּבקדּׁשת ּוׁשנֹותי ימי ּולהגּדיל ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּולהרחיב

עּתיק מּתּקּוני גדֹולה ּוקדּׁשה הארה יׂשראל ּכל ועל עלינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻּולהמׁשי

ׁשּבקדּׁשה. הּזקנים האמּתּיים הּצּדיקים עלֿידי ונמׁשכין ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּנעׂשין

מּתאות ותּצילנּו ותׁשמרנּו ּדקדּׁשה. ּגדֹול לעׁשירּות נזּכה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻועלֿידיֿזה

הּלחֹות את לׁשמר עצמנּו על לרחם ׁשּנזּכה ותעזרנּו ּתמיד. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנאּוף

ּדעּתנּו את ּולהגּדיל להׁשלים הּמח אל ׁשּיעלּו ׁשּבגּופנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹוהּׁשמנים

חלילה. מׁשּגל רּבּוי עלֿידי וׁשלֹום חס לחּוץ יצאּו ולא גדֹולה, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻּבקדּׁשה

וׁשלֹום, חס הּמׁשּגל תאות עלֿידי הּבא וׁשּגעֹון ׁשטּות מרּוח ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָותּצילנּו

הּגּוף, ׁשל והּׁשמנים הּלחֹות וׁשלֹום חס נתיּבׁשים עלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאׁשר

ונחּוס מּזה, והּצילנּו עלינּו רחם ׁשּבעֹולם. המׁשּגעים ּכל נעׂשים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּמּזה

הּׁשמנים את מאד לׁשמר ונזּכה ונׁשמֹותינּו, ורּוחנּו ונפׁשנּו ּגּופנּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹעל

לאר ּותזּכנּו הּנׁשימה, ּומהפסק רּוח מּקצר ותּצילנּו יכתׁשּבגּופנּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּובכל עת ּבכל ּדקדּׁשה חּיים רּוח תמיד אלינּו להמׁשי ׁשּנזּכה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּנׁשימה,

ּתמיד להמׁשי ונזּכה תמיד, ׂשכלנּו את ותׁשמר ורגע. רגע ּובכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעה

ּבהתּבֹוננּות ּבֹוער ׂשכלנּו ׁשּיהיה עד לׂשכלנּו, קדֹוׁשים ׁשמנים עת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבכל

ּבאמת. גדֹולה ּבקדּׁשה וגדֹול הֹול וׂשכלנּו מחנּו ויהיה ּדקדּׁשה. ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻֻּגדֹול

מּׁשם אׁשר הּלּוחֹות ׁשל מּפסלת הּנמׁש ּדקדּׁשה ּגדֹול לעׁשירּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּותזּכנּו

הּגדֹול העליֹון, להתּבֹוננּות עלֿידיֿזה ׁשּנזּכה עד מׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹנתעּׁשר

ּדקדּׁשה. ּגדֹול עׁשירּות ידי על הּנמׁש מאד, והּנֹורא ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֻוהּקדֹוׁש
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שבט ּופרטיהÂ	kÊ‰יז חלקיה ּבכל הּבחינֹות ּבכל ּבׁשלמּות ליראה ¿ƒ¿∆ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשלׁש, מּׁשלׁש הּכלּולים הּיראה קּוי ׁשלׁשה עלינּו וימׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻודקּדּוקיה,

חלקיהם ּבכל ואם, אב ּומֹורא הרב ּומֹורא ׁשמים מֹורא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהם

על ואימת ,מעׂשי ּכל על אלהינּו, יי ,ּפחּד ותּתן ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּובחינֹותיהם.

הּברּואים, ּכל לפני ויׁשּתחוּו הּמעׂשים ּכל וייראּו ּׁשּבראת, מה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּכל

ׁשלם. ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות אחת אגּדה כּלם ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָֻֻויעׂשּו

ÔÎ·eהרּבים הּגדֹולים ּובחסדי הרּבים ּברחמי עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

עלינּו ּגברה הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּכי מּׁשנתנּו. ּותעֹוררנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָוהעצּומים,

אׁשר רּבים וׁשנים ימים זה אׁשר עד מאד, ּגדֹול ּבהתּגּברּות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה,

מּׁשנתנּו ולהקיצנּו לעֹוררנּו האמּתּיים הּצּדיקים עּמנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָעֹוסקים

ועצּומֹות ּגדֹולֹות ויגיעֹות רּבֹות וסּבֹות ואפנים ּפנים ּובכּמה ְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָותרּדמתנּו,

פני לנּו והאירּו עלינּו, יתּבר אלהּותֹו וצמצמּו ּבׁשבילנּו ויגעּו ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹטרחּו

ּפנים, וכּמה ּבכּמה הּקדֹוׁשה הּתֹורה פני לנּו והלּביׁשּו הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה

אׁש ּככל קדמֹונּיֹות, ׁשנים ׁשל מעׂשּיֹות ּובסּפּורי תֹורה ראינּוּבדרּוׁשי ר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ועצּומים ּגבֹוהים ּדברים הּקדֹוׁש, מּפיהם וׁשמענּו הּקדֹוׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבספריהם

ּדברים עֹולם, ׁשל רּומֹו ּברּום העֹומדים ּדברים סֹוף, אין עד ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָונֹוראים

ּבני ּכל ּולהקיץ לעֹורר ּכח להם ׁשּיׁש ּדברים ּבאמת, מאּת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנמׁשכים

ולא נתעֹוררנּו לא ועדין ּכּקטן. ּכּגדֹול הּגדֹולה, מּׁשנתם ּכּלם ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהעֹולם

אל עֹוד ולזעק צדקה עֹוד לנּו ּיׁש מה ועּתה עדין, מּטעּותנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשבנּו

וחכמיו צּדיקיו עלֿידי לנּו, עׂשה ולא לנּו ּלעׂשֹות מה ,ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמל

הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו מּתן מּיֹום ודֹור ּדֹור ּבכל ׁשהיּו והּנֹוראים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשים

ּבהתעֹוררּות אֹותנּו ּומקיצים מעֹוררים ּכאחד ּכּלם אׁשר הּזה, הּיֹום ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻעד

ׁשּום לי אין וגֹוע, וכֹואב עני ואני לב", על ׂשם איׁש "ואין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּגדֹול,

מהר ויענני אקרא, יי אל "קֹולי ואׁשּוע. אזעק אם ּכי והּצלה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמנֹוס

יסמכני". יי ּכי הקיצֹותי ואיׁשנה ׁשכבּתי אני סלה. ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָָָקדׁשֹו

‡p‡לא "הּנה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,לפני ּותנּומה ׁשנה אין אׁשר יי »»ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

נרּדמים, ּומקיץ יׁשנים מעֹורר ואּתה יׂשראל". ׁשֹומר ייׁשן ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹינּום
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אּלמים מׂשיח ּכפּופים, וזֹוקף עורים ּפֹוקח חֹולים, ורֹופא מתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַמחּיה

הקימני נא, הקיצני נא, עֹוררני הרּבים, ּברחמי אּנא אסּורים, ְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומּתיר

לבבי צרֹות אני. ועני יחיד ּכי וחּנני, אלי "ּפנה הרּבים. ּברחמי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָנא

ראה חּטאתי. לכל וׂשא ועמלי, עניי ראה הֹוציאני. מּמצּוקֹותי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹהרחיבּו,

אבֹוׁש אל והּצילני, נפׁשי ׁשמרה ׂשנאּוני. חמס וׂשנאת רּבּו, ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאֹויבי

הּגדֹולה מּׁשנתי להתעֹורר ׁשאזּכה מעּתה וחּנני עזרני ."ב חסיתי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכי

מ עלֿידי עלי ּגברה אכילהאׁשר תאות עלֿידי וגם הרעים, עׂשי ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

לאמּתֹו, ּבאמת אלי ולׁשּוב ּגדֹול ּבהתעֹוררּות להתעֹורר עזרני ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשתּיה.

ּופׁשעים, ועוֹונֹות חטאים מיני מּכל מעּתה והּצילני ּגדֹול, ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבזריזּות

ואזּכה ּוׁשתּיה. אכילה ּתאות מּפגם והּצילני וׁשמרני תמיד, עּמדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהיה

הּגּוף ּתאות ׁשּום ּבלי גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה תמיד אכילתי ְְְְְֲֲֳִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשּתהיה

ותגן אדם. למאכל ׁשּנתּברר מאכל תמיד ּוׁשתּיתי אכילתי ותהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכלל,

ׁשּלא ּומׁשקה מאכל ׁשּום ּפי לתֹו יבא ׁשּלא ותּצילני ותׁשמרני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבעדי

הּפנים את וׁשלֹום חס לאּבד יכֹולין אׁשר אדם, למאכל עדין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנתּברר

אזּכה רק וׁשלֹום. חס ׁשנה לתֹו ולּפל הּללּו, מאכלים עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּדקדּׁשה

לחם ּבקדּׁשת ׁשהם מאכלים ׁשּנתּבררּו, מאכלים גדֹולה ּבקדּׁשה ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻלאכל

ותּצילני ּדקדּׁשה. ּולפנים ׂשמח, ללב טֹוב ללב ידם על ׁשאזּכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּפנים,

הּלב. אל רע המביאין ְֲִִִִֵֶַַַַָֹמּמאכלים

B	Ba¯זּכני ׁשּבּלב. מעקמימּיּות הּצילני הּלב, מרע הּצילני עֹולם, ׁשל ƒְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

להׁשיב הרּבים ּבחסדי וצּוה חּנם, חסד עּמי עׂשה ּבאמת, לבב ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלטּוב

ּפנים עלי ותמׁשי הּנה. עד ׁשאּבדּתי האבדֹות ּכל מהרה לי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּולהחזיר

מׁשרׁשים ׁשם אׁשר ּפנים, מהדרת קדמֹונּיֹות, מּׁשנים הּנמׁשכין ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻּדקדּׁשה

,ּפי עדּות ואׁשמרה חּייני, ּכחסּד" ּתֹורה. ׁשל ּפנים הּׁשבעים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

את פני ּבּקׁשּו לּבי אמר ל חסד. ורב אּפים אר יי, ורחּום ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָחּנּון

עזרתי ,עבּד ּבאף ּתט אל מּמּני, ּפני ּתסּתר אל אבּקׁש. יי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפני

,עבּד על פני האירה יׁשעי, אלהי ּתעזבני ואל ּתּטׁשני אל ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהיית.

וחּנני, אלי ּפנה .חּקי את ולּמדני ,ּבעבּד האר ּפני .בחסּד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהֹוׁשיעני
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הׁשיבנּו צבאֹות אלהים יי .אמת לבן והֹוׁשיעה לעבּד עּז ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּתנה

ּפני ׁשחר".האר אעירה וכּנֹור הּנבל עּורה כבֹודי, עּורה ונּוׁשעה.  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

שבט הּתלמידיםÌÁ¯˙eיח ּבכלל להיֹות ׁשאזּכה ּותזּכני ותֹוׁשיעני עלי ¿«≈ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּצּדיקים ּדברי קֹול את היטב ולזּכר לׁשמע ׁשאזּכה ּוכׁשרים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹהגּונים

הּדּבּורים ּכל את למעננּו, ועׂשּו ּפעלּו אׁשר ּכל את ְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהאמּתּיים,

הּגדֹולֹות ּכל את כתבם, ּומּפי מּפיהם לׁשמע ׁשּזכינּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּקדֹוׁשים

אׁשר ּבׁשבילנּו, עׂשּו אׁשר הּגדֹול יי מעׂשה ּכל את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּנֹוראֹות,

רב ּומּפז מּזהב "הּנחמדים הּקדֹוׁשים, ספריהם ּברכה אחריהם ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהׁשאירּו

את ּומׁשיבין העינים את המאירין צּופים", ונפת מּדבׁש ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתּוקים

ולּבי, ּבאזני דבריהם ׁשּיּכנסּו ואזּכה חּיים. לדרכי מיתה מּדרכי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש

מּמׁשנתי. ּדבר אׁשּכח ולא הּקדֹוׁשים, ּדבריהם את היטב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואׁשמע

‡p‡ּבחמלת עלי וחמל מאד, והעלּובה האמללה נפׁשי על חּוסה »»ְְְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

עלי וחמל טֹוב. אחרית לי ותן אֹובד, ולא ּתקוה לי ותן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹהּגדֹולה,

ׁשּׁשמענּו יי ּדברי ּכל את עצמי את להזּכיר מהּיֹום ׁשאזּכה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעּתה

ּבאמת להתעֹורר ׁשאזּכה ּבאפן לברכה, זכרֹונם הּקדֹוׁשים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמרּבֹותינּו

ּבראׁש ּכּתרן רֹועה, ּבלא ּכּצאן ונד נע הֹול אני ּכי הּגדֹולה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹמּׁשנתי

אּנא ּגג". על ּבֹודד ּכצּפֹור ואהיה "ׁשקדּתי ים. ּבלב וכּספינה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָההר

נא חּלי נא, קּומי נא, עמדי נא, הקיצה נא, התעֹוררי נא, עּורה ְְְִִִִִִִַַָָָָָָָָָָכּנה,

נפׁש הּגיֹון, ּבמיטב אל ותןּפני לֹו, והׁשּתחוי לעפר הׁשּתּטחי נפׁשי י ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

יׁש אּולי ,אמרת ּתּׁשח ּומעפר ּתדּברי, מארץ "וׁשפלּת .ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבעפר

אׁשר נפלאֹותיו ּככל יי יעׂשה אּולי צבאֹות, יי יחנן אּולי ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָּתקוה,

יתעּׁשת אּולי ,אלהי אל קרא קּום נרּדם, ּל מה אבֹותינּו, עם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעׂשה

ירחם, אּולי ואביֹון עני עם יחֹוס אּולי נאבד". ולא לנּו ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹהאלהים

ּתׁשּכב, עצל מתי עד והקיצה. "העירה ,ּפתּיּות מּׁשנת אחי ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָהקיצה

לׁשּכב. ידים חּבק מעט ּתנּומֹות מעט ׁשנֹות מעט .מּׁשנת תקּום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻמתי

ּוכצּפֹור מּיד, ּכצבי הּנצל .לעפעּפי ּותנּומה ,לעיני ׁשנה ּתּתן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאל

זה "אלהי יי את הקצפּת אׁשר את ּתׁשּכח אל זכֹור יקּוׁש. ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמּפח
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עת ּובכל ,מּמ תמנּו לא יי חסדי כן ּפי על ואף וׁשנים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹימים

כּמה זה זכֹור המרּבים. ּבחסדיו מּׁשנת ולהקיצ לעֹורר עֹוסק ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּוא

וער ׁשעּור ּבלי התעֹוררּות מיני ּבכּמה אֹות ּומקיצים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָמעֹוררים

הּצעקה מּקֹול ליׁשן אפׁשר ׁשּיהיה יסּפר ּכי יאּמן לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻּומסּפר,

ּובאסּכסיא, ּבאתּגליא ּכאּלּו, והתנֹוצצּות ּורמזים והּכרּוזים ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוההתעֹוררּות

הֹול מאד", חזק ׁשֹופר וקֹול יסף. ולא ּגדֹול קֹול בחיל, קרא ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָֹֹ"ּכרֹוזא

קֹול ּבקֹולֹו יּתן "הן ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל ּבקֹולֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָּומתּגּבר

מּתנּומתכם, הקיצּו ונרּדמים מּתרּדמתכם, יׁשנים עּורּו ויאמר, יען ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹעז",

עכירת ּבתֹו המסּלה, ּבתֹו מתּגֹולל עֹוד .מּטעּות ׁשבּת לא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָֹועדין

עֹוד ּתׁשּוב, לא העֹוד ההבלים. מצּולת יון ּבתֹו וטיט, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹרפׁש

יֹוצר רצֹון לעׂשֹות ׁשּתׁשּוב חפׁשי, ׁשּלחּה לבלּתי ּבנפׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמסּתֹולל

והעצּום. החזק וכסּפּה וגעּגּועּה ּתׁשּוקתּה ּכל זה אׁשר ,ְְְְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּובֹורא

Ï‡Âאּתה ּובהם ,אּת עוֹונֹותי ּכי לאמר וׁשלֹום, חס נֹואׁש ּתאמרי ¿«ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּכי ,ּוׁשטּיֹותי מּכסילּות לׁשּוב עֹוד ל אפׁשר ואי וׁשלֹום חס ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֻנּמֹוק

ות נצח אבד וׁשלֹום חס אׁשר עד ,ראׁש עברּו אהּהעוֹונֹותי .ֹוחלּת ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

עֹוד ל ׁשּיׁש החרּוצים ימי מעט ועל עלי וחמל חּוס ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹאהּה,

ּכּדברים ּתאמרי ואל עין, ּכהרף העֹובר העֹולם ּבזה מעט ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלהתמהמּה

ורעיֹונים מחׁשבֹות ּכי הראׁשֹונה. מן קׁשה זֹו ּכי חלילה, ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָהאּלה

מּכל יֹותר ּבֹורא את ּומכעיסים ּומּזיקים, קׁשים ּכאּלה, ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּובלּבּולים

עדין ּכי הּזה. הּיֹום עד מעֹוד ׁשעׂשית והּפׁשעים והעוֹונֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהחטאים

ּכי יי "חסדי רגע, ּובכל ׁשעה ּובכל עת ּבכל גדֹולה ּתקוה ל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָיׁש

עצם תדע ולא מּמ ונעלם לעֹולם. רחמיו", כלּו לא ּכי תמנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹלא

ּבאמת, לׁשּוב החפצים ּכל על הּגדֹולים וחסדיו רחמנּותֹו ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרּבּוי

ּולרחם לׁשּוב יתּבר חפצֹו וכל יׁשעֹו וכל עדין. ׁשבּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי

הּצלה למצא ּבּמחּתרת וחֹותרים ּומתּגעּגעים ּומצּפים המחּכים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹעל

עת ּבכל עליהם ׁשּמתּגּברים אףֿעלּֿפי ,יתּבר להּׁשם לׁשּוב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּומנֹוס

אביהם, ּבית אל לׁשּוב הרּבה וׁשנים ימים אֹותם מּניחים ואין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיֹותר,
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וער ׁשעּור ּבלי מאד מאד ועלינּו עליהם גבר חסּדֹו כן, ּפי על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאף

ּדיֹו הּיּמים כל אּלּו לחׁשב. והּלב לדּבר יכֹול הּפה ׁשאין מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּומסּפר,

אין מקּלסים, ּולׁשֹונֹות לבלרים אדם ּבני וכל קלמֹוסים, אגּמים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻוכל

אׁשר המרּבים מחסדיו ּורבבה אלף מּני אחת ּולבאר לפרׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמסּפיקין

ונדּכאים הּנאנחים על ּובפרט ודֹור, ּדֹור ּבכל ּבחסּדֹו נֹוהג ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָהּוא

לֹו קראת מעּתה הלא ּבאמת. יתּבר אליו לׁשּוב ּומצּפים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּומחּכים

חזק לנצח". יׁשמר אם לעֹולם, הינטר אּתה. נעּורי "אּלּוף ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹאבי,

ּבאמת. ּבֹורא את לעבד מעּתה והתחל עת, ּבכל עצמ וחּדׁש ְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוהתחּזק

.ּוׁשטּיֹותי הבלי וׁשכחי המגּנֹות. ּומחׁשבֹותי הרעים, ּדרכי ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻֻועזב

להּׁשם ּבאמת עצמ קּׁשר ,"מּבׂשר רעה והעבר מּלּב ּכעס ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"והסר

לכסלה עֹוד ּתׁשּוב ואל היׁשנה.יתּבר אהבת ּוזכר לּמרֹום עיני ּדּלּו , ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אל ׁשיר, דּברי עּורי "עּורי עּורה, נפׁשי עּורה התעֹוררי, ְְְְְְִִִִִִִִִַַַָָהתעֹוררי

דברי ותֹוציא ּפי ּופתח הערב, קֹול הרימה ּתׁשקט", ואל ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּתחרׁש

.דברי ויאירּו ּפי ּפתח הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּנעימים

שבט לדּבּורÔÎ·eיט הּׁשנה התעֹוררּות עלֿידי ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי ּתזּכני ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּגדֹול ּבכח ּתמיד, קדֹוׁשים ּדּבּורים לדּבר ּברחמי ׁשאזּכה ּדקדּׁשה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻחזק

ּבדּבּורי ּכחי ּכל להכניס ואזּכה ׁשלם, ּובלב ּבאמת נפׁש ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּובמסירת

יי "ּברכּו ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּדקדּׁשה הּדּבּורים ּובכל ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָֻֻהּתפּלה

ּדברֹו". ּבקֹול לׁשמע דברֹו עֹוׂשי כח ּגּבֹורי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹמלאכיו

e	kÊ˙eהּפרנסה חסרֹון עצם יֹודע אּתה ּכי ּדקדּׁשה ּגדֹול לבּטחֹון ¿«≈ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

מרּבים עּמ וצרכי הּכיס, מן ּפרּוטה וכלה ּכסף אפס ּכי הּזאת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבעת

ּוׁשתּיה אכילה צרכי מאד, רּבים ּכן ּגם הם לבד ההכרחּיֹות ּכי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמאד,

מה נדע לא "ואנחנּו הּמכרחים. הצטרכּות ּוׁשאר ודירֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹֻּומלּבּוׁשים

לבּקׁש מהיכן מה, עד יֹודע אּתנּו אין ּכי עינינּו", עלי ּכי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּנעׂשה

לבד ל לבד. עלי אם ּכי ּומבטח ּתקוה ׁשּום לנּו ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּפרנסתנּו,

ּבחסדי ׁשּתחּננּו רחמים, מלא מּמ לבּקׁש ּבאנּו ּכן על תלּויֹות. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעינינּו

ּב לבטח ׁשּנזּכה ּבׁשלמּות, הּבּטחֹון מּדת עלינּו ותׁשּפיע ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּגדֹולים
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ּכל תמּלא ׁשאּתה ואּמיץ חזק ּבבּטחֹון ׁשלמה ּובאמּונה ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבאמת

עלינּו ּתּמלא ,ּברחמי ואּתה ּבׁשלמּות ּפרנסתנּו לנּו ותּתן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמחסֹורנּו,

ּבהרחבה ּביתנּו צרכי וכל צרכינּו ּכל לנּו ותּתן עת, ּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָרחמים

פרנסת לנּו ותזמין ּבאּסּורגדֹולה, ולא ּבהּתר להם, ׁשּנצטר קדם ינּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

והּמלאה, הרחבה יד מּתחת ּבצמצּום, ולא ּברוח ּבבּזּוי ולא ְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבכבֹוד

לעֹולם. חּיינּו ימי ּכל רצֹונ לעׂשֹות ׁשּנזּכה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּבאפן

‰kÊ	Âעקרֹות לפקד ּכח לנּו ׁשּיהיה עד גדֹולה ּבקדּׁשה דּבּורנּו ׁשּיהיּו ¿ƒ¿∆ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

עלֿידי לפעל ונזּכה ההֹולדה, לכלי סמּוכים הּדּבּור ּכלי ויהיּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבדּבּורנּו.

על אׁשר ּכחֹול יׂשראל עּמ ויתרּבּו קדֹוׁשֹות. הֹולדֹות ּבקדּׁשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻדּבּורנּו

ותפקד ועקרה. עקר ּבנּו יהיה ולא לרב, הּׁשמים ּוככֹוכבי הּים ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹׂשפת

ועלֿידיֿזה .ּוליראת לעבֹודת קּימא ׁשל ּבזרע ּבנים חׂשּוכי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלכל

יראת ותׁשּפיע ּבעֹולם, גדֹולה יראה ׁשלמה יראה ׁשּיתּגּלה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנזּכה

ּכל ויבין ּפעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול, ּכל וידע עֹולם, ּבאי ּכל על ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּופחּד

ועלֿידי ּבׁשלמּות, הּיראה חלקי לכל ונזּכה יצרּתֹו. אּתה ּכי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיצּור

ּכמֹו הּיפי, והבל החן ׁשקר ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע נזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּיראה

ונזּכה תתהּלל". היא יי יראת אּׁשה הּיפי והבל החן "ׁשקר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּכתּוב:

ּבכל וטהרה קדּׁשה להֹוסיף גדֹולה ּבקדּׁשה ּוׁשנֹותינּו ימינּו ְְְְְְְְֲֳִִִֵֵַָָָָָָָֻֻלהארי

ּכל לתּקּון ונזּכה לּבהלה. נלד ולא לריק ניגע לא למען ועת, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעת

הּנמׁשכים עּתיק ּתּקּוני הארת תמיד עלינּו ּולהמׁשי מחדׁש, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהעֹולמֹות

לׁשפע נזּכה ּובזכּותם הּקדֹוׁשים, הּזקנים אמּתּיים הּצּדיקים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָעלֿידי

עלֿידי ׁשּנזּכה ּבאפן ּדעלמא, הֹון לכל ּדקדּׁשה, ּגדֹול ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻועׁשירּות

ועבֹודת ּבתֹורת מאד ועליֹון ּגדֹול להתּבֹוננּות הּזאת ְְְְְְְְְֲֲִִֶַַָָָָֹֹהעׁשירּות

ּו ּבאמת גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה אלהּות ׁשלמהּובהּׂשגת באמּונה ְְְְְְֱֱֱֳִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ

עֹולם. ועד מעּתה ּבאמת הּטֹוב ְְְֱִֵֶֶַַַָָּכרצֹונ

ÌÈ‰Ï‡"מּמקּדׁשי אלהים נֹורא ּסלה, אּתנּו ּפניו יאר ויברכנּו יחּננּו ¡…ƒְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹ

יי יראי אלהים. ּברּו לעם ותעצמֹות עז נֹותן הּוא יׂשראל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֹֻאל

לא ּכי יׂשראל. זרע ּכל מּמּנּו וגּורּו ּכּבדּוהּו, יעקב זרע ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהללּוהּו,
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ׁשמע. אליו ּובׁשּועֹו מּמּנּו, ּפניו הסּתיר ולא עני ענּות ׁשּקץ ולא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹבזה

יי, יראת חכמה ראׁשית ארץ. אפסי ּכל אֹותֹו וייראּו אלהים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיברכנּו

אלהי אלהים יי ּברּו לעד. עֹומדת ּתהּלתֹו עֹוׂשיהם לכל טֹוב ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׂשכל

כבֹודֹו ויּמלא לעֹולם ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו, נפלאֹות עֹוׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָיׂשראל

ואמן". אמן הארץ, ּכל ְֵֵֶֶָָָָָאת

‡Ò
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Ï„b"ּבני ּדרכי ּכל על ּפקחֹות עיני אׁשר העלילּיה, ורב העצה ¿…ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

אּתה לֹוחציהם ּכל ּומּיד וסֹודם, מחׁשבֹותם ּומבין ויֹודע ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאדם",

והֹוׁשיעני רצֹונ לעׂשֹות ועזרני ,ׁשמ למען עלי רחם ּופֹודם, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָגֹואלם

והׂשּכל ּבינה דעה מאּת וחּנני ,מּלפני טֹובה בעצה ותּקנני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמהרה.

לעצה ּותזּכני ׁשּבעֹולם, ּדבר ּכל על לנפׁשי עצה לתת לדעת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשאזּכה

תתחּלק ולא ּדבר, ׁשּום על לעֹולם מסּפק אהיה ולא תמיד. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשלמה

עצה רּוח ּובינה חכמה "רּוח עלי ותׁשּפיע וׁשלֹום, חס לׁשּתים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעצתי

ּותזּכני ותֹוׁשיעני עלי ּותרחם יי", ויראת ּדעת רּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּוגבּורה

החכמים ּבכל להאמין ואזּכה הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת חכמים ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָלאמּונת

מּדבריהם אסּור ולא ׁשלם, ּובלב ּבאמת ׁשלמה ּבאמּונה ְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהאמּתּיים

לׁשּפט ׁשאזּכה ּדקדּׁשה, למׁשּפט תזּכני ועלֿידיֿזה ּוׂשמאל. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻימין

הּקדֹוׁשהעצ ּתֹורת ללמד ואזּכה לאֹור. מׁשּפטי ותֹוציא ּבאמת. מי ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד ּתמיד, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלׁשמּה

ודעת ּובינה חכמה לי ותּתן ,ּבתֹורת עיני ותאיר ּבאהבה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָתֹורת

ספרי ּבכל ללמד ׁשאזּכה הּלּמּודים מּכל ּולהׂשּכיל להבין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּדקדּׁשה,

יׁשרֹות הנהגֹות מׁשּפטי מּכּלם ּולהֹוציא להבין הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻתֹורת

לכּון אזּכה רק ּוׂשמאל. ימין האמת מן אסּור ולא אּטה ולא ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאמת,

עלֿידי ּדבר ּבכל להתנהג אי ּתמיד ולידע ּבאמת, רצֹונ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּתמיד

הּקדֹוׁשה הּתֹורה .לּמּודי ְִֵַַָָ
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שבט חּוס‡p‡כ אביֹונים, אנקת ׁשֹומע ּדּלים חֹומל רחמים, מלא יי »»ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

העצּומים, חסדי למען הרּבים, רחמי למען ׁשמ למען עלינּו ְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹוחמל

לאמּונת מהרה וזּכנּו והֹוׁשיענּו ועזרנּו האמּתּיים, הּצּדיקים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמען

ׁשּפגמנּו חכמים אמּונת ּפגם לתּקן ותעזרנּו ּבאמת. בׁשלמּות ְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחכמים

הּטּנפת ּומּכל הּגּלּולים מּכל ּותטהרנּו הּזה. הּיֹום עד ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמּנעּורינּו

חכמים. אמּונת ּפגם עלֿידי וׁשלֹום חס הּמח אל ועֹולים ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּנמׁשכים

אמּונת ּפגם עלֿידי מאד ונתּבלּבל ּדעּתנּו נפּגם הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֹּכי

הּמח, אל סרּוחים עׁשנים עת ּבכל עֹולים עלֿידיֿזה אׁשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹחכמים,

מאד, ּולבבנּו ּדעּתנּו את ּומבלּבלים ּומעּקמים ּדעּתנּו, את ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּומסּבבין

ּומחׁשבֹות ּובלּבּולים ּבקׁשיֹות מאד חּיינּו את וימררּו סבבּונּו, ּגם ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֻסּבּונּו

הּביטה מאד. הרּבה הּלב ועקמימּיּות הּדעת וטרּוף וׁשּגעֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹזרֹות

לבבנּו. וצרֹות מכאֹובינּו רּבּו ּכי ְְְְְִֵֵֵַַָָָבעניינּו

e	È·‡ּברחמי הרּבים, ּברחמי עלינּו רחם וקּים, חי אל מל »ƒְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

צדקֹותינּו על לא ּכי הּטֹובים, ּברחמי הּגדֹולים, ּברחמי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹהעצּומים,

רּבים רחמי הרּבים. רחמי על ּכי לפני ּתחנּונינּו מּפילים ְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָאנחנּו

ּותגרׁש ּבאמת. לעבֹודת ולּבנּו רעיֹוננּו וטהר חּיינּו. ּכמׁשּפטי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיי

מיני וכל רעים ּבלּבּולים מיני ּכל ּומּלּבנּו מּדעּתנּו ּותבּטל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּותרחק

מחנּו את ולרחץ ּולכּבס לטהר ונזּכה ּבהם. ׁשהרּגלנּו רעֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמחׁשבֹות

סרּוחים העׁשנים ּומּכל ולכלּוכים טּנֹופֹות מיני מּכל ּולבבנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָּומחׁשבּתנּו

מחנּו את לקּדׁש ונזּכה ּכלל, ודעּתנּו לּבנּו על יבֹואּו ולא יעלּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹולא

למחׁשבֹות ונזּכה גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה מעּתה ּולבבנּו ְְְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומחׁשבּתנּו

ּכלל. הּדעת ּבלּבּול ׁשּום ּבלי ּתמיד ְְְְִִִַַַָָקדֹוׁשֹות

ÌÁ¯˙e,הּׁשלֹום אדֹון ּכל, אדֹון ׁשּבּׁשמים אבינּו ותֹוׁשיענּו עלינּו ¿«≈ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מּכל ותּצילנּו וׁשלֹום, וחּיים ּברכה עלינּו ותמׁשי ׁשּלֹו, ׁשהּׁשלֹום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמל

וחרב ּדבר אֹויב מעלינּו והסר ּבעדנּו והגן ּומחלקת. מריבֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמיני

אֹויבנּו מּיד נא הּצילנּו ּומאחרינּו. מּלפנינּו ׂשטן והסר ויגֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָורעב

ּומּכל והּׂשֹונאים החֹולקים מּכל הּצילנּו ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָורֹודפינּו
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ּפיהם, את ותסּכר המקטרגים, ּומּכל נפׁשנּו על רע הּדֹוברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמלׁשינים

הפר מהרה לרעה, עלינּו הּקמים וכל ּתׁשּיה", ידיהם ּתעׂשנה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ"ולא

ותפר, עצה "עצּו ׁשּכתּוב: מקרא ּבהם ויקּים מחׁשבּתם. וקלקל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻעצתם

ּגֹוים, עצת הפיר "יי ונאמר: אל". עּמנּו ּכי יקּום, ולא דבר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּדּברּו

יּזיק ׁשּלא הרּבים ּברחמי והּצילנּו וׁשמרנּו עּמים". מחׁשבֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהניא

עלֿידי נזּכה רק ּברּוחנּיּות, ולא ּבגׁשמּיּות לא ּכלל, הּמחלקת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלנּו

ועוֹונ חטאינּו ּכל על ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ּופׁשעינּו,הּמחלקת ֹותינּו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

אמּתּיים חכמים ּבכבֹוד ּפגמּתי אׁשר חכמים אמּונת ּפגם על ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָּובפרט

דבריהם והיּו ּבאמת, ּבׁשלמּות בהם האמנּתי ולא הּקדֹוׁשים, ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּובספריהם

וספריהם ּדבריהם ּבעיני וחׁשּובים יקרים היּו ולא למֹותר, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאצלי

ְִַהּקדֹוׁשים.

‡p‡על לחּוס ׁשאזּכה זה, ּכל לתּקן הרּבים ּברחמי זּכני יי »»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּמחלקת מּתֹו ּולהׂשּכיל ּולהבין היטב, עצמי על ּולהסּתּכל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹנפׁשי,

ּבתׁשּובה ולׁשּוב חכמים, ּבאמּונת ּפגמּתי היכן עד עלי, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחֹולקים

החכמים ּדברי לקּים ואזּכה מעּתה. מעׂשי ּכל ּולתּקן זה, על ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשלמה

ויחׁשבּו ׁשּיחזרּו ואזּכה ּוׂשמאל, ימין מּדבריהם לסּור ולבלי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻהאמּתּיים,

וכל ּומּפנינים, מּפז ּבעיני יקרים ויהיּו הּקדֹוׁשים, ספריהם ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָבעיני

האמּתּיים. החכמים מּדברי וספר ספר ּכל נגד אצלי יׁשוּו לא ְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹחפצים

עלֿידי ונזּכה קץ. אין עד ּבעֹולם הּקדֹוׁשים הּספרים מאד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹויתרּבּו

למעלה קדֹוׁש ספר עלֿידיֿזה נעׂשה ׁשּיהיה ּבׁשלמּות, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּתׁשּובתנּו

רעהּו אל איׁש יי יראי נדּברּו "אז ׁשּכתּוב: ּכמֹו העליֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּבעֹולם

ּולחׁשבי יי ליראי לפניו זּכרֹון ספר ויּכתב וּיׁשמע, יי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוּיקׁשב

הּבחינֹות. ּבכל ּבׁשלמּות ּבאמת, חכמים לאמּונת מעּתה ּותזּכנּו ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשמֹו".

‰kÊ	Âספרים ּפעם ּבכל ויתחּדׁשּו דקדּׁשה, הרּבה ספרים ׁשּיתחּברּו ¿ƒ¿∆ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

יהיה ולא ּבכּלם, ׁשלמה אמּונה לנּו ויהיה הּקדֹוׁשה, ּבתֹורתנּו ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהרּבה

המדּברים הן הּקדֹוׁשה, תֹורתנּו מעניני הּמדּבר ספר ׁשּום למֹותר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאצלנּו

ספרי הן והמבארים, המפרׁשים ספרי הן סֹוד, ּדרּוׁש רמז ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבפׁשט
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ּותחּנֹות תפּלֹות ספרי הן מּוסר, ספרי הן ּותׁשּובֹות, ּוׁשאלֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָהּפֹוסקים

ספרים מיני וכל ,יתּבר להּׁשם ותׁשּבחֹות וׁשירֹות ּווּדּויים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָּובּקׁשֹות

ּבעינינּו ויקרים חׁשּובים יהיּו ּכּלם הּקדֹוׁשה, תֹורתנּו ּבעניני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻהמדּברים

להתחּבר. העתידים הן כבר, ׁשּנתחּברּו אֹותן הן וספר, ספר ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמאד,

ימינּו, ואר חּיינּו הם ּכי ּכּלם, צריכים ואנּו להעֹולם, מכרחים כּלם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻֻֻּכי

אלהים ּדברי ּבקֹול יחד ּביראה ּומׁשמיעים עֹולם, ּברּום עֹומדים ְְְְְְְְֱִִִִִִֵַַַָָָֹֻוכּלם

וכּלם קדֹוׁשים, ּכּלם ּברּורים ּכּלם אהּובים ּכּלם עֹולם, ּומל ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֻֻֻֻחּיים

מעֹוררים וכּלם הּקדֹוׁשה. ּבתֹורת הּגנּוז הּטֹוב מרצֹונ ְְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻמדּברים

מּדבׁש ּומתּוקים רב ּומּפז מּזהב "נחמדים וכּלם ,ּוליראת ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻלעבֹודת

צּופים". ְִֶֹונפת

שבט ׁשּלא¯Ba	Bכא ותּצילני תמיד ותׁשמרני לצים, מּכת הּצילני עֹולם ׁשל ƒְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ותּצילני הּקדֹוׁשה, מּתֹורת ספר מּׁשּום וׁשלֹום חס אתלֹוצץ ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאלעיג

נּדֹון ׁשהּוא חכמים ּדברי על להּמלעיג הּמּגיע והּמר הּקׁשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמענׁש

ּבעֹון אּכׁשל ׁשּלא נא ׁשמרני נא הּצילני לּצלן, רחמנא רֹותחת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבצֹואה

אמּתּיים חכמים ׁשל ּבגחלּתן אּכוה ׁשּלא ׁשמרני לעֹולם, וׁשלֹום חס ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזה

חכם מּׁשּום קפדא ׁשּום עלי יהיה ולא ּתמיד ּבכבֹודם ואּזהר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻּדקדּׁשה.

העצּומים. ּבחסדי הֹוׁשיעני הרּבים, ּברחמי עזרני דקדּׁשה. ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאמּתי

È	kÊÂּביגיעה הּקדֹוׁשה ּבתֹורת להתיּגע ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּולחּדׁש ּולהׂשּכיל להבין ׁשאזּכה עד ולילה, יֹומם ּבּה ולהגֹות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָגדֹולה

חּדּוׁש הּקדֹוׁשה, ּבתֹורת אמּתּיים ּולרצֹוןחּדּוׁשים לנחת ל ׁשּיהיּו ים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָ

לחּדׁש עז ּבכל ּולהזּדרז ּולהתאּמץ להתחּזק ואזּכה .כבֹוד ּכּסא ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלפני

ואחּוזה ּודבּוקה קׁשּורה מחׁשבּתי ותהיה ּתמיד. ּדאֹורייתא ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָחּדּוׁשין

עת בכל לי ותׁשּפיע עלי תרחם ואּתה הּקדֹוׁשה. ּבתֹורת ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָתמיד

ונׁשמתי, רּוחי לנפׁשי תּקּון ׁשּיהיּו חּדּוׁשים אמּתּיים, ּדאֹורייתא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶַַָָחּדּוׁשין

אמּונתי ּותחּזק הּזה. הּיֹום עד מעֹודי נגּד ׁשּפגמּתי הּפגמים ּכל ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעל

ל ויׁש מאד, ּבעיני יקרים ׁשּלי ׁשהחּדּוׁשין ּבעצמי להאמין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשאזּכה

ּבּתֹורה לחּדׁש זֹוכה ׁשאני ודּבּור ּדּבּור מּכל ּגדֹולים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשעׁשּועים
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ּותזּכני העֹולמֹות. ּבכל ּבהם ּומתּיּקר ּומתּכּבד מתּפאר ואּתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה.

ויתרּבּו הּטֹוב, ּכרצֹונ ּגדֹול ּבזריזּות ספר על ׁשּלי החּדּוׁשים ּכל ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלכּתב

ּוקדֹוׁשים. אמּתּיים ספרים ידי, על ּבעֹולם הרּבה ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָספרים

‡ÏÓלאמּונת מהרה וזּכני ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותי מּלא רחמים »≈ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

טהֹורים מים עלינּו ותזרק הּבחינֹות, ּבכל ּבאמת ּבׁשלמּות ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹחכמים

מים עליכם "וזרקּתי ּכאמּור: ּגּלּולינּו, ּומּכל טמאֹותינּו מּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּותטהרנּו

אתכם", אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ּוטהרּתם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻטהֹורים

יּטּמאּו "ולא ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים תמיד, ׁשלמה עצה עלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻותׁשּפיע

עֹוד". ממלכֹות לׁשּתי יחצּו ולא ּבגּלּוליהם, ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹעֹוד

ÒeÁמעצת נבערֹות, מעצֹות ּומּלטני מאד, העלּובה נפׁשי על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹוחמל

מעצֹות מּמּנינׁשים, תעלים ולא לׁשּתים, חלּוקה מעצה חלּוׁשֹות, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

יֹודע אּתה ּכי לעֹולם, לׁשּתים עצתי תתחּלק ולא האמּתיית, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹעצת

ּתמיד לי ׁשּיׁש והּבלּבּולים הּספקֹות רּבּוי עצם ּכּלא, ּדעלמא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמריּה

עצה לתת יֹודע ואיני עת ּבכל מסּפק ואני לׁשּתים, חלּוקה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻועצתי

מתּגעּגע אני ּפעם בכל ּכי ּדבר, ּבׁשּום להתנהג אי לנפׁשי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָׁשלמה

ואינֹו ּבאמת, אלי להתקרב אי טֹובה עצה למצא ּבּמחּתרת ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוחֹותר

לפעמים מאד, רּבים ּוספקֹותי חלּוקה עצתי זה ּומחמת בידי. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעֹולה

סברֹות לי ויׁש זה, ּבדר ּולהתנהג ,ּכ לעׂשֹות ּדעּתי על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעֹולה

עצתי ּכׁשּנגמר ּכ ואחר ,ּכ להתנהג מכרח ׁשאני הרּבה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהֹוכחֹות

ּכל וסֹותרת אחרת סברא מחׁשבּתי על עֹולה ּכ ּבתֹו ,ּכ ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלעׂשֹות

צרי ׁשאני הרּבה והֹוכחֹות סברֹות לי ונמׁשכים הראׁשֹונה. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָעצתי

ּבכף ּותלּויה מּמׁש לׁשּתים נחלקת עצתי אׁשר עד מּמׁש, ּבהפ ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלעׂשֹות

אם ואפּלּו לכאן. ולא לכאן לא להכריע יֹודע ואיני ּתמיד, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹֹמאזנים

ׁשּתהיה זֹוכה איני ,ּכ לעׂשֹות אחד לצד העצה אצלי נסּכם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפעמים

ּבכל ּבלבבי ועֹולים מאד, חלּוׁשה עצתי ותמיד אצלי. חזקה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָָֹהעצה

ּולבבי ּדעּתי את ּומהּפכים עצתי ּומחליׁשים ּובלּבּולים ספקֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָּפעם

חּיי, ביגֹון "ּכלּו אׁשר עד לעׂשֹות, צרי הייתי ּכ ׁשּלא עת, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבכל
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העׁשנים ּכי נחרּו". ּכמֹוקד ועצמֹותי ימי בעׁשן כלּו ּכי ּבאנחה, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּוׁשנֹותי

את ּומעּקמים ּומבלּבלים ּומסּבבים הּמח, על ּתמיד עֹולים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹסרּוחים

ּפעם ּבכל ּדעּתי את ּומגלּגלים ּומהּפכים מאד, מאד ּולבבי ְְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֹּדעּתי

יּתנּוני לא הּקלע, ּכף ּבתֹו ּכאבן לעצה, ּומעצה למחׁשבה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּמחׁשבה

ועוֹונֹות חטאים ּולכּמה מכׁשֹולֹות ּולכּמה פגמים ּולכּמה רּוחי. ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהׁשב

נבערֹות עצֹות עלֿידי זה, עלֿידיֿ ּבאתי ועצּומים, רּבים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּופׁשעים

האּלּו. וחלּוקֹות ֲֲֵַַָוחלּוׁשֹות

שבט עלי,‡·Èכב רחם ׁשלׁשּבּׁשמים לׁשֹון ּבאיזה יֹודע איני ׁשּבּׁשמים אבי »ƒְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

אזעק ואנקה אנחה ׁשל לׁשֹון ּבאיזה צעקה, ׁשל לׁשֹון ּבאיזה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָרחמים,

ּובכבֹוד ּבעצמ זה ּכל ּותתּקן ּבעזרתי ותעמד ׁשּתענני ּבאפן ,ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאלי

מּכל אחת נקּדה ואפּלּו זה. ּכל לתּקן כח לי אין ּכי הרּבים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻּברחמי

רחמים, מלא עזרני נׁשענּתי. לבד עלי רק לתּקן, יכֹול איני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלה

טֹובה ּבעצה ּתּקנני טֹובֹות, עצֹות מלא הּצלֹות מלא יׁשּועֹות מלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָעזרני

להּנצל ׁשאזּכה ּבאפן לקּימּה ׁשאזּכה ׁשלמה לעצה זּכני .ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמּלפני

עצת עלֿידי מעּתה ואזּכה להּנצל, צרי ּׁשאני מה מּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעּתה

עֹוד אפּגם ולא הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת קדׁש הּברית לׁשמירת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהּׁשלמה

מחמּׁשה חּוׁש ּבׁשּום ולא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור ולא ּבמחׁשבה לא ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹּכלל,

עֹוד ּדעּתי את אבלּבל ולא עיני, ואחר לבבי אחר אתּור ולא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹחּוׁשים,

ְָּכלל.

È	¯ÊÚעׂשה למענ למעני, ולא למענ למענ חּנני, חּנני עזרני, »¿≈ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹ

מעי לי, צר ּכי יי "ראה ורקים. ּדּלים עמידתנּו ראה לנּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹולא

למי והּביטה, יי ראה מריתי. מרֹו ּכי ּבקרּבי לּבי נהּפ ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָחמרמרּו,

היה מה יי זכר זֹוללה. הייתי ּכי והּביטה, יי ראה ּכה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹעֹוללּת

מכאֹובינּו רּבּו ּכי בענינּו הּביטה חרּפתנּו". את ּוראה הּביטה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלנּו,

יי, ּתעזבני אל יׁשעי, אלהי ּתעזבני ואל ּתּטׁשני "אל לבבנּו. ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹוצרֹות

מּטיט הּצילני ּתׁשּועתי, יי לעזרתי חּוׁשה מּמּני, ּתרחק אל ְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאלהי

מעֹוני ּכּבסני הרב מים. ּומּמעמּקי מּׂשֹונאי אּנצלה אטּבעה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואל
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ּכיּו אלּבין". ּומּׁשלג ּתכּבסני ואטהר, באזֹוב ּתחּטאני טהרני, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמחּטאתי

קרֹוב ויׁשר צּדיק אמת. ּפעּלת אמּונה עצת ותּוׁשּיה, עצה ְְְְְְֱֱֲִִִֵֶַָָָָָָָָֻעּמ

ועל נפׁשי ועל עלי וחמל וחּוס למענ עלי רחם ּבאמת, ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹלקֹוראיו

ּונכֹונה אמּתּיית ׁשלמה עצה לי ותן ּבי, הּתלּויים ּכל ועל וטּפי, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעֹוללי

תנחני ּבעצת" ׁשחת. מּני נפׁשי למּלט ׁשאּוכל ּבאפן לקּימּה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאזּכה

ּבלּבּול ׁשּום ּבלי האמת ּבדר ּתמיד ליל ואזּכה ּתּקחני", ּכבֹוד ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואחר

אני חּיי ימי ּכל ּבאמת תּמה עבֹודה ּתמיד אֹות ולעבד ּכלל, ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּדעת

ּבארח ּונחני ּדרּכ יי הֹורני עֹולם". ועד מעּתה זרעי וזרע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוזרעי

ויפח ׁשקר עדי בי קמּו ּכי צרי ּבנפׁש ּתּתנני אל ׁשֹוררי. למען ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמיׁשֹור

ולּמדני באמּת הדריכני חפצּתי, בֹו ּכי מצֹותי ּבנתיב הדריכני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחמס.

אב אבי עלי וחמל חּוס הּיֹום". ּכל קּויתי אֹות יׁשעי אלהי אּתה ְְֱֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹּכי

מבטח יׁשענּו, אלהי ּתעננּו ּבצדק "נֹוראֹות ּפלאֹות, עּמי עׂשה ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרחמן,

רחֹוקים". וים ארץ קצוי ְְְִֵֶֶַָָּכל

e	¯ÓLÂותׁשמרנּו ׁשקר, ׁשל מּמנהיגים הרּבים ּברחמי והּצילנּו ¿»¿≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

רּבי ּבׁשם אֹותם נסמי ולא ּתקף להם נּתן ולא אליהם נתקרב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּלא

לא ּדבר בׁשּום לנּו יּזיקּו ולא התרחקּות, מיני ּבכל מהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹונתרחק

והּקלקּולים הּפגמים עצם את יֹודע אּתה ּכי ּברּוחנּיּות. ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבגׁשמּיּות

ׁשקר, ׁשל והּמנהיגים המפרסמים אּלּו וׁשלֹום חס ּבעֹולם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּגֹורמים

יכֹולים אינם ּבעצמן הם ּכי ּכּדין. ׁשּלא ונסמכּו רּבי, ּבׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּנקראים

ּדעּתם, ּומסּבבים מחם מבלּבלים סרּוחים והעׁשנים לנפׁשם עצה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹלתת

ּבעצמן, להם יׁשרֹות והנהגֹות אמת מׁשּפטי להֹוציא יֹודעים ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָואינם

אחרים. להנהיג יּוכלּו ְְְְֲִִֵֵַואי

B	Ba¯לידע ׁשּנזּכה ׁשלם דעת לנּו ותן זה ּכל לתּקן זּכנּו עֹולם ׁשל ƒְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הם ּומי מהם, ּולהתרחק ׁשקר, ׁשל והּמנהיגים הּׁשּקרנים הם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי

ּולהתקרב ּבהם, להאמין ׁשּצריכין האמּתּיים והחכמים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּצּדיקים

הראּוים הגּונים ורּבנים מנהיגים ּבעֹולם נסמכים ׁשּיהיּו ונזּכה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאליהם.

יׂשראל עּמ יצטרכּו ולא ידינּו, ּכתב יתחּזק ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלסמכם,
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הּקדֹוׁש ּכתב לבד, יׂשראל ּכתב אם ּכי אחר, ולׁשֹון ּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹללמד

ּבתמּונֹות הּמׁשרׁשים מחּכימֹות אֹותּיֹות קדֹוׁשֹות, אֹותּיֹות ְְְְְִִִִִַַַָָֻוהּנֹורא,

ּברצֹונ ּכּלם העֹולמֹות ּכל ּבראת ּבהם אׁשר הּקדֹוׁשה, ּתֹורת ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָָֻאֹותּיֹות

הארת להמׁשי ׁשּנזּכה ועזרנּו ּברחמי זּכנּו הּגדֹולה. ּבחכמת ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּטֹוב,

הּסמיכה, מידי החכמה סֹוד הארת הּכתיבה ידי ויקּבלּו ּבהּידים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּׂשכל

יהיּו והעסקים הּמׁשּפטים וכל יׂשראל יד לכתב הּתקף ּכל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹויהיה

אׁשר עד יׂשראל ּכתב ּביֹותר ויתחּזק לבד. יׂשראל ּכתב עלֿידי ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָנעׂשים

"לעׂשֹות ונזּכה יׂשראל, ּכתב עלֿידי יהיה והנהגתם מׁשּפטם ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאפּלּו

ויהיּו ידינּו, ּכתיבת עלֿידי האויר לקּדׁש ּותזּכנּו ּכתּוב". מׁשּפט ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבהם

ּבהאויר, ונרׁשמים נחקקים יׂשראל ּכתב קדּׁשת ׁשל מחּכימֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהאֹותּיֹות

ויקּים יׂשראל, דארץ אוירא ּבקדּׁשת העֹולם אויר יתקּדׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻועלֿידיֿזה

מֹוׁשבֹות מקֹומֹות ּכל ויהיּו מעט". למקּדׁש להם "ואהי ׁשּכתּוב: ְְְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָמקרא

ׁשּלא ותעזרנּו ותׁשמרנּו יׂשראל. ארץ ּבקדּׁשת קדֹוׁשים יׂשראל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּבני

להֹוליד ּותזּכנּו לעֹולם. מּמקֹומנּו יׂשראל עּמ ּכל ואת אֹותנּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָיגרׁשּו

ׁשּתהיה ותעזרנּו .ּולתֹורת ּוליראת לעבֹודת וקּימים חּיים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבנים

זּכים ּגּופים להֹוליד ׁשּנזּכה עד גדֹולה, ּבקדּׁשה וזּוּוגנּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻאכילתנּו

נׁשמֹות ּגדֹולֹות, נׁשמֹות לקּבל ראּוים כּלם ׁשּיהיּו קדֹוׁשֹות,ּוקדֹוׁשים, ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֻ

לדעת העּבּור סֹוד ּבעֹולם להּׂשיג ׁשּיזּכּו גדֹולה, הּׂשגה להם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיהיה

ּכרצֹונ ידם על הּבאים והּׁשּנּוים הּדברים וכל הּגלּגּלים ּתהלּוכת ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָסֹוד

והּׂשכלּיים הּנׁשמֹות עלֿידי ּברחמים אֹותם מנהיג אּתה אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּטֹוב

היא ּכי ועׂשיתם, "ּוׁשמרּתם ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּגבֹוהים.

האּלה, החּקים ּכל את יׁשמעּון אׁשר העּמים, לעיני ּובינתכם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻחכמתכם

הּזה". הּגדֹול הּגֹוי ונבֹון חכם עם רק ְְְֶַַַַַָָָָָואמרּו

שבט ראׁש¯ÊÚÂ	eכג על אמּתּיים לצּדיקים לנסע ׁשּנזּכה הרּבים ּברחמי ¿»¿≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּובאהבה ּגדֹול ּבכללּיּות יחד נפׁשֹותינּו ּכל נכללים יהיּו וׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּׁשנה,

גדֹולה ואהבה ׁשלֹום ּבינינּו ׁשּיהיה החברים, לאהבת ונזּכה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָרּבה.

ּבתֹו ורעּות ואחוה ּבאהבה יחד נכללים כּלנּו ׁשּנהיה עד ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּבאמת,
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הּקדֹוׁשים. ראׁשֿהּׁשנה ּבימי ּובפרט ּתמיד, האמּתּיים הּצּדיקים ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹנפׁשֹות

ּבתֹו קדׁשים, קדׁשי ּבתֹו ׁשתּיה, האבן ּבתֹו יחד להּכלל ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונזּכה

הּדינים ּכל נמּתקין יהיּו ועלֿידיֿזה עּלאה. חכמה ׁשהּוא הּכֹולל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכל

ׁשּנמצא מקֹום וכל יׂשראל. ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו הּצמצּומים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכל

אֹו ּבכלל יׂשראל עּמ על טֹובה ׁשאינה ּוגזרה ודין צמצּום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאיזה

הּׂשכל הּכֹולל הּׂשכל אֹור עלֿידי ונתּבּטל נמּתק יהיה הּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבפרט,

ּבׁשרׁשן. הּדינים ּכל נמּתקין ויהיּו יי, מּבית הּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהעליֹון

e	·zÎ˙Âלׁשנה וארּכים, טֹובים לחּיים הּקדֹוׁשים הּׁשנה ראׁש ּבימי ¿ƒ¿¿≈ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֻ

עלינּו מלכּות על ּולקּבל ּבאמת, רצֹונ לעׂשֹות ׁשּנזּכה ּומתּוקה. ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹטֹובה

ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ועזרנּו עלינּו, וחמל חּוס זּכנּותמיד. . ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הּצּדיקים נפׁשֹות ּבתֹו גדֹולה ּבאהבה יחד נכללֹות נפׁשֹותינּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּיהיּו

ועצּומה, רּבה וחדוה גדֹולה לׂשמחה עלֿידיֿזה ׁשּנזּכה עד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאמּתּיים,

הּׁשנה ראׁש ּבימי ּוביֹותר יׂשמח". צּדיקים "אֹור ׁשּכתּוב: ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכמֹו

מׁשמּנים "אכלּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו ועצּומה, יתרה לׂשמחה נזּכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשים,

לאדנינּו, הּיֹום קדֹוׁש ּכי לֹו, נכֹון לאין מנֹות וׁשלחּו ממתּקים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹּוׁשתּו

ידעי העם "אׁשרי ונאמר: מעּזכם". היא יי חדות ּכי ּתעצבּו, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻואל

ּובצדקת הּיֹום, ּכל יגילּון ּבׁשמ יהּלכּון. ּפני ּבאֹור יי, ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָתרּועה,

מגּננּו, ליי ּכי קרננּו. ּתרּום ּוברצֹונ אּתה, עּזמֹו תפארת ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻירּומּו.

מעלינּו ּומחלקת מריבֹות מיני ּכל ּותבּטל מלּכנּו". יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולקדֹוׁש

נׁשעננּו, עלי ּכי עזרנּו עֹולם. ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּומעל

אֹות יׁשענּו, אלהי אּתה ּכי ולּמדנּו, ּבאמּת הדריכנּו ,דרכי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהֹורנּו

הּיֹום. ּכל ִִַָקּוינּו

È	kÊÂותׁשּפיע ,מאּת כח לי ותּתן דבר". מכּסה רּוח "נאמן להיֹות ¿«≈ƒְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּלא ותּצילני ותׁשמרני ּבאמת, ׁשלמה ואמּונה דקדּׁשה חכמה רּוח ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעלי

להעלים כח לי ּתּתן רק סֹוד", מגּלה רכיל הֹול" וׁשלֹום חס ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאהיה

עלינּו, וחמל חּוס לגּלֹותם. רּׁשאין ׁשאין הּדברים ּכל את ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּולהצּפין

ודעּתנּו מאד מרּבים צרכנּו ּכי ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֻּומּלא
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לפני ּכי ּפרטנּום. ּכאּלּו ּבעיני יהיּו ּכן על ּולפרטם, לבארם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקצרה

רחמים עלינּו ותּמלא ׁשּמּבראׁשית. נסּתרֹות והמֹון לב תעלּומֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנגלּו

ּבאמת ּבׁשלמּות חכמים לאמּונת ּותזּכנּו הרחמים, ּבעל הּוא אּתה ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכי

ּולעצ הּבחינֹות, ּבאמת.ּבכל הּטֹוב ּכרצֹונ תמיד ויׁשרה ׁשלמה ה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מׁשּפטי ּולהֹוציא תמיד, הּקדֹוׁשה ּבתֹורת ולהגֹות ללמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹונזּכה

מהרה ּותזּכנּו הּקדֹוׁשה. ּתֹורת ּבספרי ּׁשּנלמד מה מּכל יׁשרֹות ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהנהגֹות

ּבספריהם הּקדֹוׁשים רּבֹותינּו אֹותנּו הֹורּו אׁשר הּדר ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָליל

נעׂשה הּכל ואת וצדק. ּבאמת הּנאמרים ּדבריהם ּכל לקּים ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקדֹוׁשים,

יראי וכרצֹון ּכרצֹונ ּובזמּנֹו ּבמֹועדֹו ועת עת ּבכל ּבעּתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָיפה

ּוׁשנֹותינּו האמּתי ּבּטֹוב ימינּו לבּלֹות ונזּכה והּטהֹורים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָהּקדֹוׁשים

ּכרצֹונ האמּתּיֹות העבֹודה ועל הּתֹורה על ימינּו ּכל לבּלֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבּנעימים,

ׁשאינן הּגזרֹות וכל הּדינים ּכל ּותבּטל ּבעֹולם, ׁשלֹום ותמׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּטֹוב.

מקרא ויקּים עֹולם. ועד מעּתה יׂשראל עּמ ּכל ּומעל מעלינּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֻטֹובֹות

טֹובה ּבעצה ותּקננּו יסעדּך". ּומּצּיֹון מּקדׁש, עזר "יׁשלח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב:

ּבלב מחׁשבֹות רּבֹות ּכאמּור .ׁשמ למען מהרה ותֹוׁשיענּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּלפני

לּבֹו מחׁשבֹות ּתעמד, לעֹולם יי עצת תקּום. היא יי ועצת ְְְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָֹאיׁש,

יׁשיבּנה. ּומי הּנטּויה וידֹו יפר, ּומי יעץ, צבאֹות יי ּכי ודֹור. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָלדֹור

ּבעצה מחׁשבֹות ידלּנה. ּתבּונה ואיׁש איׁש, בלב עצה עמּקים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמים

"יּתן ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים מלחמה". עׂשה ּובתחּבלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻתּכֹון,

לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ימּלא. עצת וכל ,כלבב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָל

וגֹואלי". צּורי ְְֲִִָיי

·Òשבט כד
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È‰Èותּטע ׁשּתקּבע אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

אמּונתנּו ׁשּתהיה ונזּכה יׂשראל. ּבית עּמ ּכל ּובלב ּבלּבנּו ְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאמּונת

ּכלל. ּבעֹולם ּובלּבּול קׁשיא ׁשּום ּבלי ׁשלם ּובלב ּבאמת ּונכֹונה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻחזקה
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את מּמׁש ּבעינינּו רֹואין אנּו ּכאּלּו ,ּכ ּכל חזקה אמּונתנּו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָותהיה

ּבֹו. מאמינים ׁשאנּו ֲִִֶַַָָָהּדבר

B	Ba¯וחּננּו והֹוׁשיענּו, עזרנּו לאמּונה", הלֹוא עיני" עֹולם ׁשל ƒְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

חס לּבנּו חלק יהיה ולא ׁשלם, ּובלב ּבאמת הּקדֹוׁשה ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאמּונת

נפׁשנּו ּובכל לבבנּו ּבכל ׁשלם ּבלבב תמיד אֹות לעבד ונזּכה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוׁשלֹום.

יצרינּו, ּבׁשני ּגדֹול ּובׁשלמּות ּבאמת עבֹודתנּו ותהיה מאדנּו. ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּובכל

מיני וכל ּובלּבּולים, וקׁשיֹות ּכפירֹות מיני ּכל ּומּדעּתנּו מּלבבנּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻותסיר

ולא הּקדֹוׁשה, האמּונה את וׁשלֹום חס המבלּבלים זרֹות ְְְְְְֱֲִֶַַַַַָָָָָָֹמחׁשבֹות

ּכפירה ׁשּום ולא ּובלּבּול, קׁשיא ׁשּום ללּבי יּגיע ולא יבא ולא ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹֹֹֻיעלה

ודעת, ּבינה חכמה מאּת ּותחּנני ּולבבי, ּדעּתי את ותפּתח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכלל,

ּולהּׂשיג להבין מחּיב ׁשאני הּדברים ּכל ּבריֹו על ּולהבין לידע ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאזּכה

להבין מחּיב ּׁשאני מה לׂשכלי, ּׁשהגּבלּת מה ּכפי ּבחינתי, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָֻּכפי

ולדחֹות ּולגרׁש לאּפיקֹורס, להׁשיב לידע ׁשאזּכה עד ּבאמת, ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּולהׂשּכיל

ירּדף ׁשּלא בעזרי ותהיה ּומּדעּתי. מּלּבי ואּפיקֹורסּות ּכפירֹות מיני ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹּכל

חס ּולעּין לחקר אתחיל ולא וׁשלֹום. חס הּגבּול מן חּוץ לצאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹׂשכלי

ּבהענינים ּכלל אסּתּכל ולא ּבֹו, לחקר רׁשּות לי ׁשאין ּבּמה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוׁשלֹום

ּלאחֹור. מה ּלפנים מה ּלמּטה מה ּלמעלה מה ּבחינתי, לפי ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָהּנקראים

הנהגֹותי ּבדרכי וחקירה קׁשיא ּבׁשּום לכנס אתחיל ׁשּלא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻותׁשמרני

החֹוקרים על אׁשר להבינם, האנֹוׁשי לּׂשכל אפׁשר ׁשאי מה ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּקדֹוׁשים,

חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ולא יׁשּובּון לא ּבאיה "ּכל עליהם נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבהם,

לּמֹוט ּתּתן ואל תסעדני, ימינ והּצילני, ׁשמרני והּצילני, נפׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשמרה

ז וחּנני, עזרני עזרני". רדפּוני ׁשקר אמּונה, מצֹותי "ּכל ּכנירגלי, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּום ּבלי ׁשלם, ּובלבב ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת ּופׁשיטּות ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָלתמימּות

חכמתי את להׁשלי ׁשאזּכה עזרני ּכלל. וערמּומּיֹות וחקירֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחכמֹות

אׁשּתּמׁש ולא לבד. אמּונה על אסמ רק לגמרי, הּללּו ּבענינים ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹוׂשכלי

ּבׁשּום ּבׂשכלי לכנס אתחיל ולא הּקדֹוׁשה, ּתֹורת ּבעסק רק ׂשכלי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָֹֹעם

אדרׁש לא מּמּני ּובּמפלא לכנס. רׁשּות לי ׁשאין ּבּמה ּכלל, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻחקירה
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ּבאמת אתּבֹונן, ׁשהרׁשתי ּבּמה רק אחקר, לא מּמּני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻֻּובמכּסה

ׁשלם ּובלבב גדֹולה, ּובטהרה ּובקדּׁשה ׁשלמה ּובאמּונה ְְְְְְֱֳִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֻּובתמימּות,

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת ולעבֹודת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַָלׁשמ

ÔÎ·eהּפֹוסקים ּבספרי לעסק ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי ּתעזרני ¿≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ספרי ויֹום יֹום ּבכל הרּבה ללמד ותֹוׁשיעני ותעזרני גדֹולה. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹּבהתמדה

ּבמהירּות ללמד ׁשאזּכה לבבי, את ותכין ּדעּתי, את ותפּתח ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹהּפֹוסקים.

ּדיני ּבכל הלכה הּפסק ּוללּבן ּולברר ּבריֹו, על הּדין ּולהבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻּגדֹול,

ּבעלי ּכל ּבין ּבאמת, ההכרעה לידע ואזּכה לאמּתֹו. ּבאמת ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתֹורה

ׁשלֹום לעׂשֹות ואזּכה הּתֹורה. ּבדיני ׁשּמחלקים ּדקדּׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻהּמחלקת

ּבכל ׁשלֹום ויׁשּתלׁשל ימׁש הּזה הּׁשלֹום ועלֿידי ּביניהם. ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻוהכרעה

ּבין ׁשלֹום ותׂשים הּזה. ּבעֹולם ּגם הּׁשלֹום ׁשּיתּפּׁשט עד ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעֹולמֹות,

ויתרּבה העֹולם, מן מחלקת מיני ּכל ּותבּטל לעֹולם יׂשראל עּמ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכל

ויסּבירּו חבריו, עם אחד ּכל יחד להתועד ׁשּיּוכלּו עד ּבעֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשלֹום

להבל ימיהם יבּלּו ׁשּלא זה את זה ויזּכירּו לאמּתֹו, האמת לזה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה

ּובאמּונה ּבאמת כּלם ויעבדּו האמת אל כּלם ׁשּיׁשּובּו עד ְְְֱֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻולריק,

חס לּבנּו חלק יהיה ׁשּלא ּבעצמינּו ׁשלֹום ׁשּיהיה ּותזּכנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשלמה.

ּולעבּד האמּתּיים ּובצּדיקי ּב להאמין נזּכה רק ,מאּת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָוׁשלֹום

י לידע ונזּכה יצרינּו. ּבׁשני ׁשלם ּובלבב ּבאמתּבאמת ׁשלמה דיעה ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

עֹומד ּובכבֹוד ּבעצמ ואּתה ,ּכבֹוד הארץ כל ׁשּמלא ׁשלם ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּובלב

ודּבּור ּדּבּור ּכל ּומקׁשיב ּומאזין ׁשֹומע ואּתה הּתפּלה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאצלנּו

הּתפּלה, ּבׁשעת ּובפרט תמיד, עלינּו אלהּות ונרּגיׁש ּתפּלֹותינּו. ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשל

ּגדֹול ּבהתלהבּות להתּפּלל ּגדֹול ּבהתעֹוררּות זה עלֿידיֿ ׁשּנתעֹורר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד

ׁשּום יצא ולא ּדברינּו. את לכּון מאד ּולדקּדק ועצּומה, גדֹולה ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּובכּונה

ּבכּונה. ׁשּלא ּבתפּלה מּפינּו ְְִִִִִֶַָָָֹּדּבּור

e	È·‡וחמל חּוס מעללינּו, ּכרע עּמנּו ּתעׂש אל מחסינּו, מלּכנּו »ƒְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

לקּים ונזּכה ׁשלם. ּובלבב ּבאמת ּבׁשלמּות ּבכּונה לתפּלה וזּכנּו ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעלינּו,

ּותזּכנּו ,"צדק מׁשּפטי ּבלמדי לבב, ּביׁשר אֹוד" ׁשּכתּוב: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמקרא
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ולא ּכלל, וערמימּיּות עקמימּיּות ׁשּום ּבלּבנּו יהיה ׁשּלא לבב ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹליׁשרת

וׁשלֹום. חס רמּיה בלּבי ְְְְִִִִֶַָָיהיה

B	Ba¯ּכרצֹונ ּבאמת לבב ליׁשרת וזּכני והֹוׁשיעני עזרני עֹולם ׁשל ƒְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשלמה לאמּונה וזּכני האמּתּיית, ּבחמלת עלי ורחם חּוס ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּטֹוב,

הּמאכלים ּכל לברר הּקדֹוׁשה האמּונה עלֿידי ׁשאזּכה עד ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאמת,

מּמאכלים ּוסעּודתי אכילתי ּכל ׁשּיהיה גדֹולה, ּבקדּׁשה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻולאכל

הרע אחיזת ׁשּום ּבהם נׁשאר ׁשּלא הרע מן ּבׁשלמּות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנתּבררּו

ּברי קדׁשא יחּוד אכילתנּו עלֿידי נעׂשה ׁשּיהיה עד ּכלל, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהּקלּפֹות

ּבאּפין. אּפין ּוׁשכינּתיּה ְְְִִִֵַַהּוא

שבט מאּתp‡‡כה כח לנּו ותן הרּבים ּברחמי עזרנּו רחמים, מלא יי »»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

האמּתּיית, ולעבֹודת הּקדֹוׁשה לאמּונת רחֹוקים לקרב ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנזּכה

ויפים, נאים ּבקּׁשּוטין הּקדֹוׁשה האמּונה ותתקּׁשט ּתתעּטר ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועלֿידיֿזה

.לפני ּולרצֹון לנחת ׁשּיהיּו קּדיׁשין ּבקּׁשּוטין הוּו, ּדלא ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָּבקּׁשּוטין

e	kÊÂּולהעלֹות לברר ותעזרנּו הּדּבּור, ּפגם לתּקן הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

והּסטרא הּקלּפֹות ּבין ּגדֹול ּבגלּות ׁשּנפלּו הּדּבּור אֹותּיֹות ניצֹוצי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

ּתאות אחר ורדפנּו לּבנּו, ּבׁשרירּות ׁשהלכנּו ידי על ּבעוֹונֹותינּו, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָאחרא

ׁשאינֹו ּוׁשתּיה אכילה במֹותרֹות ּכרסנּו ממּלאים והיינּו ּוׁשתּיה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָאכילה

ּתאות ּפגם ידי על הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו אׁשר עד הּגּוף, לקּיּום ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻמכרח

קלּפֹות, ׁשלׁשה ׁשהם ּפרעה ׂשרי ׁשלׁשה עלינּו התּגּברּו ּוׁשתּיה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאכילה

ורידין. וׁשט קנה ׁשהם הּטּבחים, וׂשר האֹופים וׂשר הּמׁשקים ׂשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהם

הּגרֹון, מצר ׁשהּוא ּומצרים, פרעה ּגלּות על עלינּו גבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹועלֿידיֿזה

ּגרֹוני נחר אׁשר עד הּגרֹון, למצר להערף, ּדקדּׁשה הּדּבּור ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּנמׁש

.לפני הגּון ּדּבּור ׁשּום לדּבר יכֹול ְְְִִֵֵֶַָָָואיני

B	Ba¯ידעּת אּתה לבבי, את ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכל נגּד ּוכלּמתי ּובׁשּתי חרּפתי ידעּת אּתה סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאֹותי

אכילה ּבענין להתנהג אי עצה וׁשּום ּדר ׁשּום יֹודע ואיני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹצררי,
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ּוׁשתּיה. אכילה ּתאות מּפגם ּבאמת להּנצל ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּבקדּׁשה,

ודבר, ּדבר ּובכל ּומּדה, מּדה ּבכל מאד מרּבים צרכי עֹולם ׁשל ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָֹֻרּבֹונֹו

יׁשּועתי צרכי רּבּוי מעצם אׁשר עד יי, מעבֹודת וענין ענין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּובכל

יכֹול ואיני ּבלׁשֹוני, מּלה אין ּכן על ּדבר, איניּבכל ּכי ּכלל, לדּבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

ּבעצמי יֹודע אני ּובאמת ׂשיחתי. ּולפרׁש לדּבר אתחיל מהיכן ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָיֹודע

עלֿידי ּפגמּתי פגמים וכּמה סֹוף, ועד מּתחּלה החּיב ּבעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשאני

אׁשר עד מעלי, לגרׁשם ּכלל הׁשּתּדלּתי ׁשּלא ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹתאות

ּבגלּות ׁשּלי הּדּבּור חלקי ונפלּו מאד, ׁשּלי הּדּבּור נפּגם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעלֿידיֿזה

וראּוי, הגּון ּדּבּור ׁשּום לדּבר זֹוכה איני אׁשר עד מאד, ועצּום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּגדֹול

"יגעּתי ּוכבר ּבאמת, ּכראּוי ּכלל אֹות לקרֹות התחלּתי לא ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹועדין

לאלהי". מיחל עיני ּכלּו ּגרֹוני, נחר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹבקראי

‡¯Óואיני ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי מאד מאד לי צר ּכּלא, דעלמא »»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹ

האמללה נפׁשי למּלט אי ותחּבּולה ועצה ּדר ּבאיזה ּכלל ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻיֹודע

נמנע זה וגם לבד, ּבּפה אּלא ּכחי אין ּכי ׁשחת. מּני מאד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוהעלּובה

הּדּבּור חלקי ּכי כּלּה", ידעּת יי הן ּבלׁשֹוני, מּלה אין "ּכי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּמּני,

והנני מאד, לי צר יי אהּה מאד. וכבד עצּום ּבגלּות ירדּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשּלי

קראתי "מּמעמּקים הּגלּות, מעמק הּגרֹון מּמצר הּמצר, מן אלי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹקֹורא

קֹולי ּתחנּוני. לקֹול קּׁשבֹות אזני ּתהיינה ּבקֹולי, ׁשמעה יי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֻיי.

הּגדֹול ּבכח עזרני לׁשועתי". לרוחתי אזנ ּתעלם אל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹׁשמעּת,

ּוׁשתּיה, אכילה ּתאות ּבאמת לגמרי לׁשּבר ׁשאזּכה העצּומים ְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּובחסדי

ּבקדּׁשה ּבצמצּום, חּיּוני ּכדי מעט לאכל ּבּמעט, להסּתּפק ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻֻואזּכה

ּכלל. הּגּוף והנאת ּתאות ׁשּום ּבלי גדֹולה, ְְְְֲֲֳִַַַַַָָָָָּובטהרה

ÔÎ·eלהתעּנֹות ּותזּכני הּגדֹולים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי ּתעזרני ¿≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ּכרצֹונ לבב ּובטּוב ּבׂשמחה גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה הרּבה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָָֻּתעניתים

הּדּבּור, ּפגם לתּקן הּתעניתים עלֿידי ׁשאזּכה ּבאפן ּבאמת, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַֹהּטֹוב

וׂשריו ּפרעה מּגלּות מהּגלּות, הּדּבּור ּולהֹוציא הּקדּׁשה אחֹורי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻּולחּבר

ּונחני ּדרּכ יי הֹורני כּפי. אלי "ׁשּטחּתי ׁשּבּׁשמים, אבי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומצרים,



תפילות ראשוןÒ·ליקוטי חלק שבט ˘ˆ‰כו

יחד ,ּבאמּת אהּל ,ּדרּכ יי הֹורני ׁשֹוררי, למען מיׁשֹור, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּבארח

יׁשעי, אלהי אּתה ּכי ולּמדני, באמּת הדריכני .ׁשמ ליראה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלבבי

מה נדע לא ואנחנּו נׁשענּתי, עלי ּכי עזרני הּיֹום. ּכל קּויתי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹות

וכרצֹונ ּבאמת לבד עלי עצמי סֹומ ואני עינינּו". עלי ּכי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּנעׂשה

והֹורנּו ּבאמת. רצֹונ לעׂשֹות ולּמדני עלי ורחם וחּנני חּוס ְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאעׂשה,

ונזּכה ּוׁשתּיה, אכילה ּתאות ּבאמת לׁשּבר מהרה ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹדרכי

הּגרֹון. מצר ללחלח החסדים מימי להמׁשי הּדּבּור, ּפגם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָלתּקן

ויקּים הּגלּות, מן הּדּבּור אֹותּיֹות ניצֹוצי ּכל ּולהעלֹות לברר ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻותעזרנּו

ברּורה לׂשפה ונזּכה ."ּתחׂש אל בגרֹון "קרא ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָּבנּו

להֹוד ּכח ּתּתן הרּבים ּוברחמי מּללּו, ּברּור ׂשפתֹותינּו דעת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיה

מּביניהם ויברר והּקלּפֹות, העּכּו"ם אל ּפניו ׁשּיהפ המברר, הּדּבּור ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיפי

ׁשּום ּבלי והעּכּו"ם, הּקלּפֹות ׁשּיּׁשארּו עד הּקדּׁשה ניצֹוצֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשארי

ואלילי כסּפם אלילי את העּמים ּכל יׁשליכּו עלֿידיֿזה אׁשר עד ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָחּיּות,

הרחֹוקים ּכל ויתקרבּו יׂשראל, ּבאמּונת עצמם את וידּביקּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָזהבם

אז "ּכי ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים הּקדֹוׁשה, ולאמּונת ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻלעבֹודת

ׁשכם לעבדֹו יי ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה ׂשפה העּמים אל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻאהּפ

ֶָאחד".

שבט הּקדֹוׁש¯ÊÚ˙Â	eכו ּובתֹורת ּבעבֹודת ּתמיד ּובלבלעסק ּבאמת ה ¿««¿≈ְְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ונתחיל ויֹום, יֹום ּבכל חדׁשה אצלנּו עבֹודת ׁשּתהיה ונזּכה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשלם,

קטּני ּבפרט ,לעבּד מעֹולם עדין התחלנּו לא ּכאּלּו מחדׁש ּפעם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבכל

אמּתּיית התחלה ׁשּום עדין התחלּתי לא ּבאמת אׁשר ּכמֹונּו, ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹער

תמיד ּתזּכנּו ּכראּוי, ּבאמת אֹות לעבד ׁשּתזּכנּו ּבעת ואפּלּו .ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבעבֹודת

ּבתֹורת נעּורינּו ּכּנׁשר לחּדׁש ונזּכה מחדׁש. ּפעם ּבכל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהתחיל

ּכלל, ּכח ותׁשּות לזקנה וׁשלֹום חס נּפֹול ולא הּקדֹוׁשה. ְְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹֹּובעבֹודת

ואזּכה ּכחדׁשים. ּבעינינּו ועבֹודת מצֹותי יהיּו ויֹום יֹום ּבכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָרק

אבינּו רצֹון לעׂשֹות ּכארי וגּבֹור ּכּצבי רץ ּכּנׁשר וקל ּכּנמר עז ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלהיֹות

ויקּים ּתעזבני". אל ּכחי ּככלֹות זקנה, לעת ּתׁשליכני "אל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֻׁשּבּׁשמים.
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ירּוצּו ּכּנׁשרים, אבר יעלּו כח, יחליפּו יי "וקוי ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבנּו

ייעפּו". ולא ילכּו ייגעּו, ְְְִִֵָָֹֹולא

e	kÊ˙eונׁשלי ׁשלם, ּובלבב ּבאמת ּובּטחֹון לאמּונה הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּבּטחֹון ּבמּדת חזקים ונהיה לבד, עלי מחסֹורנּו וכל יהבנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ּכלל, אמצעי ּובׁשּום סּבה ּבׁשּום ּדבר ׁשּום נתלה ולא ּתמיד, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹּבׁשלמּות

וכל ּורפּואה ּובנים ּפרנסה הן לבד, ּבהׁשּגחת ׁשהּכל ונאמין נדע ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹרק

סּבה ּבׁשּום נתלה ולא נׁשּתּמׁש לא ּבכּלם ׁשּבעֹולם, הּדברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשאר

ּפרנסה לנּו להזמין יכל ׁשאּתה ּבאמת ונבטח ונאמין ונדע ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכלל.

יכל אּתה וכן ּבזה. וכּיֹוצא ּומּתן הּמּׂשא ׁשל סּבה ׁשּום ּבלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשלמּות,

אּתה ּכי וסּמים, רפּואֹות עסקי ׁשּום ּבלי ׁשלמה רפּואה לנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹלׁשלח

הּסּבֹות ּכל וסּבת העּלֹות ּכל עּלת אלהינּו יי ּכׁשאנּוהּוא ואפּלּו . ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּפרנסה ּבׁשביל סּבה ּבאיזה לעסק הּטֹוב רצֹונ ּכפי לפעמים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻמכרחים

וׁשלֹום. חס עּקר מהּסּבֹות לעׂשֹות ולא לבד, ּב להאמין נזּכה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹוכּיֹוצא,

חּיּוב את ּבתפּלתנּו לבּטל ׁשּנזּכה אמת, צּדיקי ּבזכּות כח לנּו ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹותּתן

ּבתפּלֹותינּו הּטבע ּולׁשּנֹות הּמערכֹות לׁשּדד הּמּזלֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָמערכת

הּטבע ּדר ׁשּום אין ּכי ּבאמת ויאמינּו הּכל ׁשּיראּו עד ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹּותחּנֹותינּו,

ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ּתמיד. לבד ּבהׁשּגחת מתנהג הּכל רק ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכלל,

ּולכל לנּו ותסלח ותמחל אֹור". נגּה ּדרכי ועל ,ל ויקם אמר ְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ"ותגזר

הּקדֹוׁשה, ּבאמּונת הּנה עד ׁשּפגמנּו הּפגמים ּכל על יׂשראל ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעּמ

תחּזק ּומעּתה הּטבע, ּדר ׁשל ּבסּבֹות הּדברים תֹולים ׁשהיינּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה

לידע כּלם ׁשּיזּכּו עֹולם, ּבאי וכל יׂשראל, עּמ ּכל ּולבב לבבנּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻאת

מתנהג והּכל ּובארץ, ּבּׁשמים האלהים יי הּוא אּתה ּכי ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹּולהאמין

לבד. מאּת הּכל הּסּבֹות וכל לבד, ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹּבהׁשּגחת

B	Ba¯ׁשלמה לאמּונה וזּכנּו ּברחמים מׁשאלֹותינּו מּלא עֹולם, ׁשל ƒְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכל ׁשּיתּבררּו האמּונה עלֿידי ׁשּנזּכה עד ׁשלם, ּובלבב ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבאמת

אכילתנּו ּכל ׁשּיהיּו עד ורע, טֹוב הּדעת עץ מּפגם ׁשּבעֹולם, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּמאכלים

ׁשהם מאכלים והּקלּפֹות, הרע מן לגמרי ׁשּנתּבררּו מּמאכלים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּוסעּודתנּו
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ּבקדּׁשה אכילתנּו ותהיה מעטת. ּבאכילה להסּתּפק ונזּכה טֹוב. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻּכּלם

ּברי קדׁשא יחּוד אכילתנּו עלֿידי נעׂשה ׁשּיהיה עד גדֹולה, ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּובטהרה

ועׂשה ּביי "ּבטח ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּבאּפין, אּפין ּוׁשכינּתיּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּוא

מׁשאלֹות ל ויּתן יי על והתעּנג אמּונה, ּורעה ארץ ׁשכן ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָטֹוב,

על פני האירה יעׂשה. והּוא עליו ּובטח ,ּדרּכ יי על ּגֹול .ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלּב

אלהים .חּקי את ולּמדני ּבעבּד האר ּפני .בחסּד הֹוׁשיעני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻעבּד

וי הׁשיבנּו,יחּננּו צבאֹות, אלהים יי סלה. אּתנּו ּפניו יאר ברכנּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָֹ

צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי, אמרי לרצֹון יהיּו ונּוׁשעה, ּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָהאר

ואמן. אמן ְְֲִֵֵָָוגֹואלי".

‚Ò
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‚"Ò ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

¯ÓBLאת לׁשמר מעּתה וזּכני ,ׁשמ למען עלי רחם והחסד הּברית ≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ואזּכה קדׁש. ּבברית ּפגם ׁשּום מעּתה עֹוד אפּגם ׁשּלא קדׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹהּברית

ּכרצֹונ והּפריׁשּות הּקדּׁשה ּבתכלית לי, ּבּמּתר ּגם עצמי את ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֻֻלקּדׁש

הּפגמים ּכל ּבחּיי לתּקן הרּבים ּברחמי ּותזּכני ותעזרני ּבאמת. ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָהּטֹוב

הּזה. הּיֹום עד מעֹודי קדׁש ּבברית ׁשּפגמּתי מאד והעצּומים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהרּבים

יפקד וכי ּפקּדה, ליֹום אעׂשה "מה ּכי עלי, וחמל חּוס ּדּלים ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻחֹומל

עֹולם, מֹוקדי לי יגּור מי אֹוכלה, אׁש לי יגּור מי אֹוי אׁשיבנּו". ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָמה

חמלה ּבעלי ּכל חרּפתי. את אֹולי אנה לעזרה, אנּוס אנה אברח, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאנה

לחמלה צרי על חמלּו ּבעדי, רחמים ּבּקׁשּו והּמתים, החּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָוחנינה

,יתּבר הּׁשם נגד הּפֹוגם על ּכאׁשר ּבעֹולם רחמנּות אין ּכי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכמֹוני,

הּברית. ּבפגם ְְְִִִַַָּובפרט

שבט לרחמים¯Ba	Bכז הּצריכים מּמ הרחֹוקים ּכל ועל עלי רחם עֹולם ׁשל ƒְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

הּברית, ׁשֹומרי אמּתּיים הּצּדיקים למען ,ׁשמ למען עלינּו רחם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָרּבים,

לכסלה. עֹוד נׁשּוב ולא ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב מעּתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוזּכנּו

ּבידינּו אין ּכי קדׁש, ּבברית ׁשּפגמנּו מה ּכל הּצּדיקים ׁשּיתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹונזּכה
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הּצּדיקים זכּות על רק הּברית, מּפגם אחד ּפגם נׁשעניםלתּקן אנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

סמּוכים. אנּו הּגדֹול ּכחם ְְִַַָָָֹועל

e	kÊהּברית ׁשֹומרי אמּתּיים לצּדיקים להתקרב הרּבים ּברחמי «≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

אֹותם ּתסּתיר ואל מהם, והֹודיענּו עלינּו רחם הּׁשלמּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבתכלית

קדּׁשה מהם ּולקּבל ּבאמת, אליהם ּולהתקרב מהם לידע זּכנּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻמּלפנינּו.

,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב מעּתה ׁשּנזּכה ּבאפן ּבאמת, ְְְְְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹוטהרה

ּתמיד. ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות מרע ְְֲִֵֵֶַַָָָלסּור

ÌÁ¯˙eואל ּתמיד. אמּתּיים ּבהּצּדיקים להאמין ׁשּנזּכה עלינּו ¿«≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

עליהם לנּו קׁשה יהיה ולא ולּבנּו ׂשכלנּו יתעּקם ואל ּדעּתנּו, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיתּבלּבל

מעינינּו נפלאה ודרכיהם מאּתנּו, מתרחקים ׁשהם ּבעת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכלל,

הּמח, ונתּבלּבל ונתעּקם ּותמיהֹות, קׁשיֹות עליהם ׁשּנֹופלים עד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֻמאד,

ּבלּבנּו. עליו ׁשּנֹופלים הּפליאֹות ְְְִִִִֵֵֶַָָמרּבּוי

‡p‡מהם להתרחק עוֹונֹותינּו יגרמּו ואל ׁשמ למען עׂשה יי »»ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

תמיד, ׁשלמה ּבאמּונה להתחּזק נזּכה רק עלֿידיֿזה. וׁשלֹום ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחס

ּדרכיהם ׁשּכל ׁשלמה, ּבאמּונה ּולהאמין לידע ּתמיד, ּבהם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהאמין

ּותנּועֹותיהם, ּדרכיהם ּבכל ויׁשרים צּדיקים והם מאד, ּונכֹונים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיׁשרים

ׁשּירחמּו ונזּכה מאד. ונׂשּגב הּנֹורא ּדרכיהם להּׂשיג לנּו אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרק

אלינּו, עצמן ויֹורידּו ּפעם, ּבכל אֹותנּו ויקרבּו הּצּדיקים, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעלינּו

הּנפלא אֹורם לנּו ׁשּיתּגּלה ׁשּנזּכה ּבאפן הּגדֹול, אֹורם ויכּסּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוילּביׁשּו

ויתקרבּו הּגדֹולה. מחכמתם ולׁשאב לינק כח לנּו ויהיה זה, ידי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹעל

וכל גדֹולה, ּובחמלה ּבאהבה עלינּו וירחמּו העֹולם. אל ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָעצמן

ול לקרבנּו יהיּו להיֹותמחׁשבֹותיהם נזּכה למען חלילה, לרחקנּו א ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ועד. לעֹולם עּמהם ְְִִֶֶָָָּדבּוקים

e	kÊ˙e.ּבאמת אלי ּולהתקרב אֹות להּכיר ׁשּנזּכה ּוזכּותם ּבכחם ¿«≈ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

אלי ּׁשּנתקרב מה וכל הּזה. ּבעֹולם ּגם אֹות ּולהּכיר לדעת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָונזּכה

ּפעם ּבכל לנּו ויתנֹוצץ .מּמ רחּוקנּו ּגדל ּפעם ּבכל לידע נזּכה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיֹותר,
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ׁשאמר ּכמֹו ּכלל, מּמ ולדעת להּׂשיג אפׁשר אי אׁשר ,ּגדּלת ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻנפלאֹות

ׁשּנזּכה ּבלּבנּו, ׁשעּור לנּו ותּתן ּכלל, ּב ּדידע מאן לית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאלּיהּו

לדּבר אפׁשר אי אׁשר ,אלהּות ידיעת מרחֹוק ּולהּׂשיג ,אלי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהתקרב

"נֹודע ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבלּביּה, ּדמׁשער מה ּכפּום חד ּכל אם ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּזה,

ּבלּביּה. ּדמׁשער מה לפּום חד ּכל ּבעלּה", ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּבּׁשערים

ÔÎ·eּכרצֹונ עלינּו לקּבל הּמכרחים ּביּסּורין לבעט לבלי ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹֻ

ּולהמׁשי תמיד, עלינּו הּטֹוב רצֹונ ּפני אֹור להמׁשי ונזּכה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּטֹוב.

ׁשּסבלּו אמּתּיים הּצּדיקים עלינּו ׁשּיגנּו ונזּכה ּתמיד. להעֹולם טּוב ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכל

וחסד טֹוב ּכל עלינּו ּתמׁשי ּובזכּותם יׂשראל. ּבׁשביל רּבים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיּסּורים

יׂשראל. לבית טּוב ורב ּומזֹוני, חּיי ּבני ּגדֹולים, ורחמים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָויׁשּועה

ּבׁשביל רּבים יּסּורים ׁשּסבלּו הּצּדיקים ׁשל וזרעם ּבניהם על ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּובפרט

צער מיני מּכל והּצילם טֹוב, ּכל להם ותן עליהם רחם יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכלל

מן ׁשלמה רפּואה להם ותׁשלח ּופחדים. ּדאגֹות מיני ּומּכל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָויּסּורים,

מּכֹותיה ּולכל מכאֹוביהם ּולכל ּתחלּואיהם לכל מהםהּׁשמים, ותסיר ם, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבעדם ותתּפּלל ּותחּים, ותחלימם להם, נא רפא נא אל מחלה. מיני ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות טֹובים חּיים ארּוּכים חּיים להם ותּתן ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָּתמיד,

וכבֹוד עׁשר טֹובה, ׁשפע עליהם ותׁשּפיע ידיהם, מעׂשה ּבכל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹותצליחם

ּבאהבה ּבאמת ויעבדּו אחד. ּבמקֹום ּוגדּלה לתֹורה ויזּכּו ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוחּיים,

הם לעֹולם, ימיהם ּכל הּלב הרחבת מּתֹו ּובׂשמחה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוביראה

לנּו ּכתבּת ּכאׁשר הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד צאצאיהם וצאצאי ְְְֱֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוצאצאיהם

ּולדֹורֹותיו לֹו זֹוכה זֹוכה, ׁשאדם ׁשּבזמן הּקדֹוׁשים, חכמי ידי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

הּיּסּורים ּכל ּתׁשּכח אל זכר הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ְְְִִִַַַַַָָָֹּולדֹורֹות

רחם ליּסרם. עֹוד ּתֹוסיף ואל ּדי, לצרֹותיהם ואמר הּנה עד ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּסבלּו

ּומזֹוני חּיי ּבני להם ותּתן יׁשּועֹות, מיני ּבכל ותֹוׁשיעם מעּתה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעליהם

ּבכל ּותׂשּמחם למעלה, למעלה ּומּזלם קרנם ּותרֹומם ּגדֹול, ְְְְְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבׁשפע

"ּופרי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים עֹולם. עד ׁשמם ּותגּדל ׂשמחֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻמיני

ימיהם ותארי הּברכֹות, ּבכל ּותברכם ּולתפארת", לגאֹון ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהארץ
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ּבׂשיבה, ינּובּון "עֹוד הֹודם, כּזית ויהי יֹונקֹותם, ילכּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּוׁשנֹותיהם.

יהיּו". ורענּנים ְְְֲִִִֵַַּדׁשנים

ÔÎ·eמּכל ּולׁשֹוננּו ּפינּו את ׁשּנׁשמר ּותזּכנּו ותֹוׁשיענּו, עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשל ּדּבּור ׁשּום לעֹולם מּפינּו יצא ׁשּלא ׁשּבעֹולם, רעים דּבּורים ְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמיני

ּפה, ונּבּול ּבטלים ּודברים וחניפּות וליצנּות ּורכילּות הרע ּולׁשֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשקר

חס ּולקנטרֹו לצערֹו אֹו חברנּו, ּפני לבּיׁש הּגֹורם ּדּבּור ׁשּום ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַֹולא

ׁשּבעֹולם. ּפגּום ּדּבּור ׁשּום ולא ְְִֶָָָָֹוׁשלֹום,

שבט מּכל¯Ba	Bכח והּצילנּו וׁשמרנּו עלינּו רחם רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

מּדּבר ּוׂשפתנּו מרע לׁשֹוננּו נצֹור אלהי ׁשּבעֹולם, ּפגּומים ּדּבּורים ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹמיני

על נּצרה לפינּו ׁשמרה יי ׁשיתה זהמרמה. ועלֿידי ׂשפתינּו. ּדל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הרעֹות חכמֹות מיני ּכל ּותבּטל ותעקר ּותכּלה ּותמּגר ּותׁשּבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּתכניע

מאד להעֹולם מּזקת הרעה חכמתם אׁשר והאּפקֹורסים הּפילֹוסֹופים ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשל

ּתחת עכׁשּוב חמת נחׁש ּכמֹו לׁשֹונם "ׁשננּו ידעּת. אּתה ּכאׁשר ְְְְְְֲֲֶַַַַַַַָָָָָָָֹמאד,

ׁשּניה. ּבין הּנחׁש ּפי ּבתֹו הּמּנחת הּנמלה על רחם סלה". ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻׂשפתימֹו

צער לסּבל יכל מי אֹוי הּקׁשה. ּומכאֹובּה בעניּה הּביטה רחמים, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹמלא

ראה עליה. ּותרחם ּתקּום מתי מתי", עד יי "ואּתה ּכזה, ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּומכאֹוב

,ׁשמ למען מהרה ׁשלמה גאּלה לגאלנּו ּומהר ריבנּו, וריבה בענינּו ְְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻנא

ׁשּלא והּפילֹוסֹופים האּפיקֹורסים ׁשל רעֹות חכמֹות מיני מּכל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּצילנּו

ּדקדּׁשה, הּכנפים ּכח ותגּביר ּתסּתירנּו, ּכנפי ּובצל עלינּו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻיּגיעּו

החֹוקרים להרע החכמים ׁשהם הּנחׁש, ּכנפי ּותבּטל ותסיר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹותעקר

ּבחכמתם לעּוף ּכח ׁשּום להם יהיה ׁשּלא ואּפיקֹורסית, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפילֹוסֹופיא

ּבעמק חכמתם תעֹופף לא וגם ּבעֹולם. חכמתם ּתתּפּׁשט ולא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹלמרחֹוק,

לעּוף יּוכלּו ׁשּלא ּבעצמן, חכמתם תעֹופף לא וגם והּלב. הּמח ְְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹלתֹו

ּבכל חכמתם ותחליׁש ּתמעט רק עמּוקֹות, לחקירֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָָּבחכמתם

ותתגּלה העֹולם, מן לגמרי הרעה חכמתם ׁשּתתּבּטל עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּבחינֹות,

ּכל וידעּו יּכירּו אׁשר עד ּבעֹולם, האמת חכמי ׁשל האמּתּיית ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחכמה

ממלכֹות לכל עליֹון לבּד האלהים יי הּוא אּתה ּכי עֹולם, ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבאי
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אׁשר ּכל ואת הּים את הארץ ואת הּׁשמים את עׂשית "אּתה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהארץ,

לעבדֹו יי ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה "ׂשפה העּמים לכל ותהפ ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹֹֻּבם".

וכל יּכרתּון. ּכרֹות והאלילים הארץ, מן ּגּלּולים ותעביר אחד", ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשכם

ותתּפּׁשט ותתחּזק ותתּגּבר העֹולם. מן ותעקר ּתבּטל רעֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹחכמֹות

ּולהּכיר לידע הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו חכמת היא ּבעֹולם, האמּתּיית ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָחכמה

ימיאֹות ּכל ּובתמים ּבאמת אֹות ולעבד ּבאמת ׁשלמה ּבאמּונה  ְְְְְְֱֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכל על למל יי "והיה ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים לעֹולם. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻחּיינּו

ואמן. אמן אחד", ּוׁשמֹו אחד יי יהיה ההּוא ּבּיֹום ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהארץ,

„Ò
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‰NBÚ",ּכל אדֹון מסּפר", אין עד ונפלאֹות חקר אין עד גדֹולֹות ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹ

עלמין, ּכל וסֹובב עלמין ּכל ממּלא ,מּנ לעּלא ולית ּכּלא מן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָֹלעּלא,

ּפנּוי אתר ולית עלמין, ּכל ּובין עלמין ּכל ּותחֹות עלמין מּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּולעּלא

וחסדי הרּבים ּברחמי הּטֹוב, ּברצֹונ מּקדם עֹולמ בראת אּתה ,ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּנ

חפצּת אׁשר וחמלת ּומאהבת ּבעֹולם. רחמנּות לגּלֹות ּכדי ְְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּגדֹולים

אֹור ּופּנית ּכביכֹול, אלהּות צמצמּת ּבעֹולם, ורחמנּות טּוב ְְְְְְְְְֱֲִִִִַַַָָָָָָֹלגּלֹות

ּובתֹוכֹו הּפנּוי, חלל ועׂשית לצדדין, האֹור וצמצמּת סֹוף, האין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול

ּבזה אֹות להּכיר ּבׁשביל סֹוף, ועד מראׁש ּכּלה הּבריאה ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבראת

"מלּכי ,ּפני לׁשחר לקראת יצאתי ּכן על ּתמיד. מּמ ולידע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולם,

יׂשראל ּכל ועל עלי ורחם וחמל וחּנני חּוס אתּפּלל". אלי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹואלהי

יבֹואּו ׁשּלא ּוכפירּות, אּפיקֹורסּות מיני מּכל והּצילני וׁשמרני ,ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹעּמ

מּמבּוכֹות ּומבּוכה וקׁשיא חקירה ׁשּום ודעּתי לּבי על יעלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָֹֻולא

וקׁשיֹות מבּוכֹות ּבכּמה ׁשּנפלּו חיצֹונּיֹות ּבחכמֹות ְְְְְְְְִִִֶַַָָָֻהחֹוקרים

ּכלל, חכמֹות ׁשאינם ּבחכמֹות נפלּו אׁשר עד ּגדֹולה, ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָואּפיקֹורסּות

וקׁשיֹות ואּפיקֹורסּות ּבחקירֹות ונפלּו ּגדֹולֹות, ּבמבּוכֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַָֻונכנסּו

ּכביכֹול, אלהּות ּופּנית צמצמּת מּׁשם אׁשר הּפנּוי, מחלל ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּנמׁשכין
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ּבאּלּו ּותׁשּובה ּתרּוץ ׁשם למצא אפן ּבׁשּום אפׁשר אי זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּומחמת

ּכדי מּׁשם, ּופּנית סּלקּת וידיעת חכמת ּכי והּמבּוכֹות. ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָֻהּקׁשיֹות

העֹו לבריאת מקֹום לם.ׁשּיהיה ְְִִִֶֶַָָָ

‡p‡החקירֹות אּלּו מּכל והּצילני וׁשמרני ׁשלמה, לאמּונה זּכני יי »»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

מרּבּוי ּדעּתנּו ּומעּוט חליׁשּותנּו יֹודע אּתה ּכי לגמרי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֻוהּקׁשיֹות

אפּלּו אׁשר עד הּׁשמים, ׁשמי עד מאד והרּבים העצּומים ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹעוֹונֹותינּו

אנּו אין ותרּוץ, ּתׁשּובה עליהם למצא ׁשאפׁשר והּקׁשיֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהחקירֹות

וקטנּות ּדעּתנּו, ּובלּבּול עכירּות מעצם ּדבר, עליהם להׁשיב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיכֹולים

ידעּת אּתה ּכאׁשר ׁשּבלבבנּו, העקמימּיּות ועצם חכמתנּו, ּומעּוט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׂשכלנּו

הּנמׁשכין והּקׁשיֹות והּמבּוכֹות החקירֹות ׁשּכן מּכל ׁשּבּׁשמים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻאבינּו

ורחמי מעי יהמּו ּכן על ליּׁשבן. יכֹול אדם ׁשּום ׁשאין הּפנּוי ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמחלל

וקׁשיֹות חקירֹות מיני מּכל ותּצילנּו ותׁשמרנּו יׂשראל, ּכל ועל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻעלי

ליּׁשבם. אפׁשר ׁשאי אֹותן והן ליּׁשבם ׁשאפׁשר אֹותן הן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּובלּבּולים,

מה, עד יֹודע אּתי ואין לי", אדם בינת ולא מאיׁש אנכי בער ְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ"ּכי

אֹורחֹותי יבין מי ּכי ּכלל, וקׁשיא חקירה ׁשּום ליּׁשב יֹודע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻואיני

ודעּתֹו ראׁשֹו להרים ּכּכלב ּפניו יעיז אׁשר החצּוף הּוא ּומי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשים,

הנהגֹותי ועל עלי וקׁשיֹות ׁשאלֹות ולׁשאל הּקדֹוׁשים, ּבדרכי ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלחקר

לאֹותּה אֹוי ּבּוׁשה, לאֹותּה אֹוי האמּתּיים, צּדיקי על אֹו ְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָהאמּתּיֹות,

ׁשלמה לאמּונה יׂשראל ּבית עּמ וכל אני ׁשאזּכה וחּנני חּוס ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכלּמה.

אּתה ויׁשר צּדיק ּכי ּכלל, קׁשיא ׁשּום אין לאמּתֹו ּבאמת ּכי ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבאמת,

לעֹולם". יי ְְֱֶֶָָ"ואמת

שבט ולּמדני¯Ba	Bכט הֹורני ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו עֹולם ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

אׁשר הּזאת הּנפלאה מהּתֹורה ,לפני ואמּתּיית נאה ּתפּלה לסּדר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאי

וסֹודּה ועמקּה ּגבהּה יֹודע לבד אּתה אׁשר הרּבים, ּברחמי ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָזּכיתנּו

צּדיקים ׁשּיהיּו הרּבים ּברחמי זכינּו אׁשר ,רחמי ּפלאֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹועצם

לנּו ּולגּלֹות להלּביׁש ׁשּיּוכלּו ּכאּלּו חּדּוׁשים ּבעֹולם, ּכאּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָנֹוראים

הּפחּותה ּבדעּתנּו ּולהכניסם והּנֹוראים, הּנפלאים סֹודֹותי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּפלאי



תפילות ראשוןÒ„ליקוטי חלק שבט ˙‚כט

אלי להתקרב ואמּתּיית יׁשרה ּדר ּבזה לנּו ּולהֹורֹות מאד, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהּפגּומה

עׂשה למען הּזה, ּכּיֹום לחּיֹותינּו הּקדֹוׁשה ּבאמּונת ּולחּזקנּו ְְְְְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבאמת,

לּה. אּוכל לא נׂשּגבה מּמּני דעת "ּפליאה רב, עם להחיֹות הּזה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכּיֹום

היתה יי מאת מאד. יֹודעת ונפׁשי מעׂשי נפלאים נפליתי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנֹוראֹות

ל אׁשיב מה ּנדּבר, ּומה ּנאמר מה ּבעינינּו. נפלאת היא ייּזאת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ

הקּדמּת אׁשר ּכאּלה, טֹובֹות ּגמלּתנּו אׁשר ואחרי עלי". ּתגמּולֹוהי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

הּׂשגה ּבעלי נֹוראים צּדיקים לנּו לׁשלח והקּדמּת למּכֹותינּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹרפּואה

ּכאּלּו, נפלאֹות ּתֹורֹות ּולגּלֹות להמׁשי יֹודעים היּו אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכאּלה,

עצֹות מהם נמׁשכין ׁשּיהיּו ּבאפן עּלאה, דמלּכא ּגנזּיא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהלּביׁש

וחסּדם לנצח, ּתתּבר אלי ּכמֹוני מרחקים לקרב יׁשרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּודרכים

אׁשר הּיֹום, ּכמֹונּו ּכלי ׁשברי ׁשברי ׁשחיקת ּבתּקּון לעסק עלינּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּגבר

ׁשברים ׁשברי לׁשברי ,מעלי סר אׁשר הּזֹונה לּבנּו ידי על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָנׁשּברנּו

ּכאבק ונׁשחקּו נׁשּברּו ׁשברים הּׁשברי ּגם אׁשר ,וער ׁשעּור ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבלי

ונפֹוצּו ונתּפּזרּו וטּנּופים, לכלּוכים מיני ּבכּמה ונתלכלכּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָועפר,

הּׁשאֹול מן למּטה למּטה ונפלּו רחֹוקים, וים הארץ ּכנפֹות ְְְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָּבארּבע

ׁשּתני ׁשאֹול. לפי עצמינּו נפזרּו ּבארץ ּובקע פלח "ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּתחּתּיֹות,

ּורבבֹות אלפים ּבכּמה ונתּפסּתי ּבמצֹולֹות", ּבמחׁשּכים ּתחּתּיֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָּבבֹור

והתּפרדּו נׁשּפכּתי "ּכּמים ּומסּפר. וער ׁשעּור ּבלי ּומכמֹורֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָרׁשתֹות

ה רׁשת מעי. ּבתֹו נמס ּכּדֹונג לּבי היה עצמֹותי, לפעמי,ּכל כינּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

רחמי לּולא סלה". ּבתֹוכּה נפלּו ׁשיחה, לפני ּכרּו נפׁשי, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכפף

להטיב מרחֹוק חׁשבּת ּברחמי ואּתה ּבענינּו. אבדנּו אז ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוחסדי

הּטֹובים, ּברחמי ּׁשּפעלּת מה ּופעלּת ּׁשעׂשית, מה ועׂשית ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחריתנּו,

אחריהם הׁשאירּו אׁשר ּכאּלה, נפלאים צּדיקים לנּו לׁשלח ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהקּדמּת

אׁשר ּבעֹולם, עכׁשו נתרּבּו אׁשר ּכאּלה ויקרים קדֹוׁשים ספרים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּברכה,

ּבּדֹורֹות חליׁשּותנּו עצם ידעּת ּכי עֹולם, מימֹות ּכזאת היתה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלא

ּתאבד לבל למּכֹותינּו ּותרּופה צרי והרּבית הכנּת ּכן על ְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהאּלה,

חלילה .ּתקותנּו ְִִֵָָָ
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ÔÎ·eעצֹותי ולמצא להרּגיׁש ׁשּנזּכה הרּבים ּברחמי עזרנּו ¿≈ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם להתּפּלל וזּכני הּקדֹוׁשה. תֹורתם ּבחּדּוׁשי הּגנּוזים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּקדֹוׁשים

יֹודע אּתה ּכי .אצל ּברחמים ּבּקׁשתנּו ולפעל ּומסּדרת נאה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּתפּלה

לרחמי ּולהסּתּכל ּולהתּפּלל ּולהתאּנח ולזעק לצעק צריכים אנּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹּכּמה

והאּפיקֹורסּות הּכפירּות מּכל לגמרי לצאת ׁשּנזּכה עד ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוליׁשּועת

אֹוחרנין וסטרין ותאֹות קלּפֹות מיני ּומּכל ּומבּוכֹות וקׁשיֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַָָֻוחקירֹות

ׁשניהם ּכי אֹור, ּומרּבּוי הּפנּוי החלל ׁשל הּצמצּום מּתחּלת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמׁשכין

ּלצעק מה על יֹודע איני הרּבים ּובעוֹונֹותי יחד. עלינּו הׂשּתרגּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹּכאחד

מן הּנמׁשכים והּבלּבּולים והּקׁשיֹות הּתאֹות ּכׁשּמתּגּברים ּגם ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָֹֻקדם.

מאד עלי קׁשה ּכן ּגם ּכלים, מּׁשבירת אֹור, מרּבּוי ׁשּנתהּוּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּקלּפֹות

מאד. מאד נׁשּברּתי הרּבים ּבעוֹונֹותי ּכי ּולבּטלם. ּולׁשּברם ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹֹלגרׁשם

עֹוד אם ּכי ּבזה, ּדעּתֹו מקרר ואינֹו מּמּני, אּפֹו ׁשב לא זאת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּובכל

ּולה עלי, להתּגּבר וקׁשיֹותרֹוצה ּומבּוכֹות ּבלּבּולים ּבדעּתי כניס ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻ

אי ׁשם אׁשר הּפנּוי, מחלל הּנמׁשכין ׁשּבּלב, ועקמימּיֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהרהּורים

ּכי וחכמה, ׂשכל ׁשּום ידי על ּבעֹולם, אפן ּבׁשּום אֹות למצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹאפׁשר

לבד. אמּונה ידי על ְְֱִֵַַָאם

‡p‡ועננּו הּביטה ,ׁשמ למען עלי רחם רחמים, מלא רחמן יי »»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

"ּפנה סליחֹות, אלֹוּה תֹוחלּתנּו ּב הּיׁשּועה, יי ל ּכי צרה ְְְְְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָּבעת

אתחיל ולא ּבאמת, ׁשלמה לאמּונה זּכני אני", ועני יחיד ּכי וחּנני ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאלי

מּדעּתי ּולבּטל ּולרחק לגרׁש אזּכה רק ּכלל, וקׁשיא חקירה ּבׁשּום ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלכנס

ּכלל, עליהם להסּתּכל לבלי וקׁשיֹות, חקירֹות מיני ּכל העֹולם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּומּכל

האמּונה ידי על ׁשאזּכה עד ּבאמת, ׁשלמה ּבאמּונה ּתמיד להתחּזק ְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרק

ׁשאינן החכמֹות ּכל ועל והחקירֹות, החכמֹות ּכל על לעבר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׁשלמה

הּנמׁשכין וההרהּורים והּבלּבּולים והּמבּוכֹות החקירֹות ׁשהם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָחכמֹות,

אּתה ,לבּד יי הּוא "אּתה ּכי ּולהאמין לידע ואזּכה הּפנּוי, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמחלל

עליה, אׁשר וכל הארץ צבאם, וכל הּׁשמים ׁשמי הּׁשמים את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָעׂשית

מׁשלה, ּבּכל ּומלכּות ּכּלם", את מחּיה ואּתה ּבהם אׁשר וכל ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻהּיּמים
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ּותחֹות עלמין, מּכל ּולעּלא עלמין ּכל וסֹובב עלמין ּכל ממּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָואּתה

,מּנ ּפנּוי אתר ולית עלמין, ּכל ותֹו עלמין, ּכל ּובין עלמין, ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָּכל

לעּלא ולית ּכּלא מן לעּלא האחדּות, ּבתכלית ּומיחד יחיד אחד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻואּתה

ולית סתימין, ּדכל סתימא עּלאין, ּכל על עּלאה הּוא אנּת ,ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָמּנ

ּכלל. ּב ּתפיסא ְְֲִַָָָָָמחׁשבה

שבט ּבׁשּוםÌÁ¯˙eל אּביט ולא אסּתּכל ׁשּלא תמיד ותּצילני ותׁשמרני עלי ¿«≈ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

אׁשר ארץ מּמחקרי אדם ׁשּום עם אדּבר ולא מחקירֹות, המדּבר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹספר

ּב "ּכלנפלּו נאמר: עליהם אׁשר הּפנּוי, מחלל הּנמׁשכין אּלּו, חקירֹות ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּצילני קדֹוׁש נֹורא אּנא חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ולא יׁשּובּון לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּבאיה

מהם וׁשמרני ונׁשמתי ורּוחי נפׁשי על וחמל חּוס מהם, ׁשמרני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמהם,

האמּונה ידי על ׁשאזּכה עד תמיד, הּקדֹוׁשה ּבאמּונת חּזקני ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתמיד,

לבּטלם ׁשּבעֹולם, החקירֹות ּכל ועל החכמֹות ּכל על לעבר ְְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁשה

האמּונה ידי על ּכּלֹו העֹולם ּומּכל מּמּני ּולכּלֹותם ּולגרׁשם ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻּולעקרם

"ּכי הּקדֹוׁשה, ּובתֹורת אמּתּיים ּובצּדיקים יתּבר ּבהּׁשם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּקדֹוׁשה

ּבאמּונה מאמין ואני ירא", אני הּׁשמים אלהי יי ואת אנכי ְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעברי

ותרחיב ׂשכלי את ותפּתח העברּיים. אלהי יׂשראל אלהי ּביי ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשלמה

ואזּכה לאּפיקֹורס. ּלהׁשיב מה לידע ׁשאזּכה גדֹולה, ּבקדּׁשה ּדעּתי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאת

ּובין עליהם, להׁשיב ׁשאפׁשר והּקׁשיֹות החקירֹות ּבין ּולהבחין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻלידע

ּבׁשּום ליּׁשבן אפׁשר ׁשאי הּפנּוי, מחלל הּנמׁשכין והּקׁשיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהחקירֹות

ארחֹות יּׂשיגּו ולא יׁשּובּון לא ּבאיה "ּכל נאמר: עליהם אׁשר ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאפן,

ּולבּטל ּדקדּׁשה, ׁשלם ּובדעת ׁשלמה ּבאמּונה להתחּזק ואזּכה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻחּיים".

ּולגּלֹות ּכּלֹו, העֹולם ּומּכל ּומּזרעי מּמּני ואּפיקֹורסּות כפירּות מיני ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻּכל

לבּד יי ׁשמ אּתה ּכי "וידעּו עֹולם, ּבאי לכל ואמּת ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאלהּות

הארץ". ּכל על ְֶֶַָָָעליֹון

e	kÊÂּבמעלה הּמפלגים אמּתּיים צּדיקים לנּו ּוׁשלח הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻ

ּכח להם ׁשּיהיה הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ּבבחינת ׁשּיהיּו מאד, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹמאד

ּולבּטלם ּולׁשּברם הּפנּוי, מחלל הּנמׁשכין החקירֹות ּבאּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלהּכנס
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ּולכ לׁשםּולעקרם ׁשּנפלּו הּנׁשמֹות ּכל מּׁשם ּולהֹוציא לגמרי, ּלֹותם ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ

העליֹון והּׁשיר הּנּגּון ּולגּלֹות לעֹורר כח לֹו ויהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבעוֹונֹותיהם.

לׁשלֹום יֹוציא ועלֿידיֿזה ׁשּבעֹולם, והּנּגּונים הּׁשירים ּכל על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻוהּמבחר

מחלל הּנמׁשכין ואּפיקֹורסּות ּומבּוכֹות ּבטעּותים ׁשּנפלּו הּנׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכל

ׁשעליהם. הרחמנּות ּגדל יֹודע לבד אּתה ּכי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפנּוי,

e	ÏÈv‰Âנזּכה רק ּדברים. ּומרּבּוי ּומחלקת מריב הרּבים ּברחמי ¿«ƒ≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּומּלא וחּננּו חּוס ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ ּובמּדה ּבהדרגה ּדברנּו ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלצמצם

ׁשּבעֹולם, הּמקֹומֹות ּבכל אֹות למצא ונזּכה ּברחמים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמׁשאלֹותינּו

אֹוחרנין הּסטרין ּובכל ּבּכל, מֹוׁשל אּתה ּכי ׁשלמה ּבאמּונה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּולהאמין

ּבהחלל ואפּלּו ,יתּבר אלהּות ונסּתר נעלם והּקלּפֹות, הּטמאֹות ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּובכל

וההסּתרה ההעלם ּבתכלית נמצא אּתה ׁשם ּגם לגמרי מאלהּות ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהּפנּוי

ּכי ׁשּבעֹולם, וׂשכל חכמה ּבׁשּום ּכלל להּׂשיגּה אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנפלאה,

ּפלאֹותי יּׂשיג ּומי לעׂשֹות, מפליא אּתה ּכי לבד, ּבאמּונה ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָאם

לדעּתנּו הּנראין לבּד ּגדֹולֹות נפלאֹות עֹוׂשה אּתה ּכי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּגדֹולֹות,

ּדרכי להּׂשיג ּכח יעצר ּומי אחד, ּבנֹוׂשא הפכים ׁשני ּכמֹו ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהאנֹוׁשית

לא נׂשּגבה מּמּני דעת "ּפליאה ּכאמּור והּנֹוראֹות, הּגדֹולֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹנפלאֹותי

אלהים אּתה נפלאֹות ועֹוׂשה אּתה גדֹול "ּכי ונאמר: לּה". ְְְֱֱִִִֶֶַַַַָָָָָֹאּוכל

מסּפר". אין עד ונפלאֹות חקר, אין עד גדֹולֹות "עֹוׂשה ונאמר: ."ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלבּד

ּתדע". מה מּׁשאֹול עמּקה ּתפעל מה ׁשמים "ּגבהי ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻונאמר:

ÌÁ¯ועד מראׁש העֹולמֹות ּבכל הּמלאים הרּבים, ּברחמי עלינּו «≈ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבעֹולם, רחמנּות לגּלֹות ּכדי לבד רחמי ּבׁשביל ּבראת הּכל ּכי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹסֹוף,

תכלי ׁשהּוא הּפנּוי ּבחלל מלּבׁשואפּלּו ׁשם ּגם והּדין, הּצמצּום ת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּבׁשביל רק היה הּפנּוי החלל ׁשל הּצמצּום עּקר ּכי ,רחמנּות ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָונסּתר

וחנינֹותי רחמי ּגדל ּבעצמ ידעּת ּכאׁשר ּבעֹולם, רחמנּות ְְְְְֲֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלּגלֹות

עלינּו ּגם ּולרחם להגן ּכח להם ׁשּיׁש והעצּומים, הרּבים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוחסדי

הרעים, מקֹומֹות מּכל הּמטּנפים, הּמקֹומֹות מּכל ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻּולהֹוציאנּו

הּקדֹוׁשים ּומקֹומֹות מדרגֹות ּכל ּבתֹו ּולהכניסנּו מהרה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּולהעלֹותינּו
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אלהי ׁשלם. ּובלב ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ולהׁשיבנּו ְְְְְֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבאמת,

יׁשענּו מגן מׂשּגּבנּו צּור עּזנּו אדֹון עלינּו, רחם הרּבים ּברחמי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻעֹולם

אּתה קרֹוב לב, ּבׁשברֹון צפה רּוח, ּבעּצבֹון אדֹון ּפנה ּבעדנּו. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמׂשּגב

ּתאמר לדֹורׁשי הּמצא ׁשּדי רׁשעים. ּבתׁשּובת אּתה רֹוצה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלרחֹוקים,

וטהרֹות קדּׁשֹות מיני ּבכל והׁשיבנּו וקּימנּו החיינּו ,למבקׁשי ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻהנני

ׁשירים לפני ּולנּגן ּולרּנן לׁשיר זּכנּו ּדקדּׁשה, הּנפׁש את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּמׁשיבין

הּקדֹוׁשה, מאמּונת הּנמׁשכין ונּגּונים ּבׁשירים לנּצח קדֹוׁשים, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָונּגּונים

הּלב מן ּולבּטל הּקדֹוׁשה, אמּונה עלינּו להמׁשי ּכח להם יׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאׁשר

הּדעת, ּבלּבּול מיני וכל ׁשּבּלב, ּומבּוכֹות ּוכפירֹות עקמימּיֹות מיני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכל

האמּתּיית. ולעבֹודת ּולתֹורת אלי ּבאמת הּלב ּולהמׁשי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּולעֹורר

ותמׁשי ותׁשּפיע ׁשחר". אעירה וכּנֹור הּנבל עּורה כבֹודי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ"עּורה

אמנה, מראׁש הּנמׁשכין קדֹוׁשים ונּגּונים ּוזמירֹות ׁשירים לנּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָֹּותגּלה

הּׁשירֹות ּכל אׁשר הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ׁשל העליֹון והּׁשיר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמהּנּגּון

ׁשלמה לאמּונה נזּכה ועלֿידיֿזה מּמּנּו, נמׁשכין ׁשּבעֹולם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהּנּגּונים

אמנה": מראׁש ּתׁשּורי "ּתבֹואי, ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבאמת,

אדר ּבבחינתkÊÂ	Èא ׁשהּוא הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה נׁשמת ּבתֹו להּכלל ¿«≈ƒְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

זכרֹונם חכמינּו ּדברי לקּים ּבׁשתיקה, עצמי להרּגיל ואזּכה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשתיקה,

טֹוב לּגּוף מצאתי ולא ואמרּו ׁשתיקה, לחכמה סיג ׁשאמרּו ְְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָָֹלברכה

לׁשּתק. צרי ׁשאני מקֹום ּבכל ּבמחׁשבה ּגם לׁשּתק ואזּכה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמּׁשתיקה.

ּבלּבּולי ּובפרט הּמח, את הּמבלּבלים מחׁשבֹות עלי ׁשּבאים עת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּובכל

ואין ׁשֹומע לא אׁשר ּכאיׁש "ואהי ולׁשּתק. לחריׁש אזּכה ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאמּונה,

אתחיל ולא ּפיו". יפּתח לא ּוכאּלם אׁשמע לא ּכחרׁש ּתֹוכחֹות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹּבפיו

ּכל על ּבמחׁשבה ּדבר ׁשּום להׁשיב מחׁשבּתי ּולהּטֹות ּדעּתי ְְְְְֲֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹלהפ

והּלב, הּמח על העֹולים והּמבּוכֹות והעקמימּיֹות והּבלּבּולים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֹהּטעּותים

ּולהּכלל ולעלֹות ּבמחׁשבּתי, ּגם לגמרי ולׁשּתק לחריׁש אזּכה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹרק

ועלֿידיֿ הּקדֹוׁשה. האמּונה מקֹור ׁשהיא ׁשּלמעלה העליֹונה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשתיקה

והתאּמצּות ּבהתחּזקּות בׁשלמּות ּולבבי ודעּתי אמּונתי ּתתחּזק ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַַָָזה
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וכל הּמבּוכֹות ּכל מּמילא יתּבּטלּו ועלֿידיֿזה ּדקדּׁשה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּגדֹול

זרֹות מחׁשבֹות מיני ּכל מּמּני ויתרחקּו ׁשּבעֹולם, והּקׁשיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּבלּבּולים

ׁשל הרהּורים הן לבד, הּקדֹוׁשה הּׁשתיקה עלֿידי ׁשּבעֹולם, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהרהּורים

מחׁשבֹות והן ּתאֹות, ּוׁשאר נאּוף הרהּורי והן וׁשלֹום, חס אמּונה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָּפגם

רעֹות הּמחׁשבֹות ּכל ׁשאר והן הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ועסק ׁשּבּתפּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָזרֹות

ּכּלם ּבאמת, הּקדּׁשה מן הּמֹונעין ׁשּבּלב ועקמימּיֹות ּובלּבּולים ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻוזרֹות

האמּתּיית הּׁשתיקה עלֿידי ּגמּור ּבבּטּול לגמרי מּמּני ויתּבּטלּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָיתרחקּו

ותחּבּולה עצה ׁשּום לנּו ׁשאין ּכעת, חליׁשּותנּו יֹודע אּתה ּכי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלבד.

הרּבים הּבלּבּולים ּכל על ּתׁשּובה ׁשּום להׁשיב יכֹולים אנּו ואין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָנגּדם,

עת ּבכל אֹותנּו ּומסּבבים עלינּו ׁשעֹומדים קטן, ועד למּגדֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּלה

הּצּדיקי ּוזכּות ּכח ועל ונסמכים, נׁשענים אנּו לבד עלי רק ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹורגע,

זּכנ ׁשתיקה. ּבבחינת ׁשהם ּבדרכיהםאמת וליל ּבהם להּכלל ׁשּנזּכה ּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

תלּויֹות עינינּו ּכי ׁשּלהם, הּׁשתיקה קדּׁשת אֹור עלינּו ּולהמׁשי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבאמת,

לבד אלי. ְֵֶָ

·L	Â:ׁשּכתּוב ּכמֹו ,לברּיֹותי טמּון אׁשר ,לרחמי ּונצּפה ּוניחל ¿≈≈ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מּמּנּו נפׁשי, ּדּומּיה אלהים אל א יי. לתׁשּועת ודּומם ויחיל ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"טֹוב

ּבלׁשֹוני מּלה אין ּכי ּתקותי, מּמּנּו ּכי נפׁשי ּדֹוּמי לאלהים א ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹיׁשּועתי.

אלי ּבּׁשמים. הּיֹוׁשבי עיני, את נׂשאתי אלי כּלּה. ידעּת יי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהן

סלה. ל עיפה ּכארץ נפׁשי הּיֹום ּכל ידי ּפרׂשּתי אּׂשא. נפׁשי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיי

ההרים, אל עיני אּׂשא אלהי. יי תענה אּתה הֹוחלּתי, יי ל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכי

ּבנּו ויקּים וארץ". ׁשמים עֹוׂשה יי, מעם עזרי עזרי. יבא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמאין

את ּוראּו התיּצבּו ּתיראּו, אל העם אל מׁשה "וּיאמר ׁשּכתּוב: ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמקרא

הּיֹום, מצרים את ראיתם אׁשר ּכי הּיֹום, לכם יעׂשה אׁשר יי, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיׁשּועת

ּתחריׁשּון. ואּתם לכם, יּלחם יי עֹולם. עד עֹוד לראֹותם תֹוסיפּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ּתׁשּועתי. יי לעזרתי חּוׁשה מּמּני, ּתרחק אל אלהי יי, ּתעזבני ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאל

אמן וגֹואלי", צּורי יי ,לפני לּבי והגיֹון פי, אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָיהיּו

ְֵָואמן.
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„Á‡לּכלל הרּבים ּברחמי זּכני ויהיה, הֹוה היה ּומיחד, יחיד ∆»ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

זּכ רחמים מלא אּנא ּבאמת, ׁשאזּכהּבאחדּות והֹוׁשיעני ועזרני ני ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עלמא ּדהאי מחיזּו עיני ולסּתם לסּגר ותעצּומֹות, עז ּבכל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹֹלהתּגּבר

על ּכלל להסּתּכל לבלי מאד, ּבחזקה עיני ולסּגר להעצים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹלגמרי,

מּמׁש, וסּומא ּכעּור העֹולם ּבזה ואהיה ותאוֹותיו. הּזה עֹולם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהבלי

רק ּכלל, העֹולם ּבזה והּבטה והסּתּכלּות ראּיה ׁשּום לי יהיה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

האמּתי הּתכלית על ּתמיד להסּתּכל וׂשכלי ודעּתי עיני את לכּון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאזּכה

ואזּכה האמּתי, טּוב ּבאמת ּולהבין לידע ׁשאזּכה עד הּנצחי, ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתכלית

ואּתה וחסד, טֹוב ּכּלֹו רק ּכלל, ּבעֹולם רע ׁשּום ׁשאין ּבאמת ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻלדעת

לטֹובה ּכּונת ּכי ׁשעה, ּובכל עת ּבכל ּבׂשר ּכל עם להטיב ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָמרּבה

לחּיים האמּתי לּתכלית להביאנּו אֹותנּו לזּכֹות חפץ אּתה ּכי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָתמיד,

ּתמיד. ׂשמחה מלא להיֹות ואזּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָנצחּיים,

‡p‡ותעזרני עת. ּבכל תמיד עּמי ותהיה מּצרה, ּתּצילני קדֹוׁש נֹורא »»ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

מׁשּפטי ּפי על וׁשלֹום חס יּסּורין עלי ׁשּתׁשלח עת ּבכל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָותֹוׁשיעני

האמּתי הּתכלית על להסּתּכל וׂשכל כח לי ׁשּתּתן הּטֹובים, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּודרכי

ּבׁשעת ּבאמת ּב להּכלל ואזּכה הּיּסּורין. ׁשל הּטֹוב הּתכלית ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָעל

לגמרי, עלמא ּדהאי מחזּו עיני ואסּתם לגמרי עצמי ואבּטל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹהּיּסּורין,

ּוגבּורה ּבכח והבליו הּזה עֹולם מּתאות עיני ּולהעצים לסּגר ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשאזּכה

הּנצחי הּטֹוב הּתכלית על להסּתּכל למרחֹוק לראֹות ׁשאזּכה עד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָגדֹולה,

לגמרי הּיּסּורין ּכל אצלי ׁשּיתּבּטלּו עד הּיּסּורין, עלֿידי לי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשּיּגיע

ְֵֶַעלֿידיֿזה.

אדר ידעּת‡p‡ב אּתה ּומכאֹובי, לבבי נגעי את ידעּת אּתה רחמים, מלא »»ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

מאד הרּבה ּבעיני ּפגמּתי אׁשר את ידעּת אּתה נפׁשי, נגעי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאת

הּׂשכ ּובעיני ּבׂשר ּבעיני ּוברּוחנּיּות, ּבּמהּבגׁשמּיּות הסּתּכלּתי אׁשר ל, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מאד, נפׁשי את ּפגמּתי ועלֿידיֿזה מאד, עיני ּופגמּתי להסּתּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשאסּור
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זרֹות ּבמחׁשבֹות ּבדעּתי ועּינּתי וחׁשבּתי רעים הרהּורים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַַָָָָוהרהרּתי

ּכי ולׂשמאל, לימין הּקדּוׁשה מּגבּול ויצאתי מאד, הרּבה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹֹורעֹות

להציץ, ּׁשאסּור ּבּמה מּמדרגתי למעלה ּבדעּתי והצצּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהסּתּכלּתי

והסּתּכלּתי רעים, ועּיּונים וזרֹות רעֹות מחׁשבֹות ּבדעּתי הכנסּתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּולהפ

ּומחׁשבּתי ּדעּתי את והפסקּתי ולחּוץ, הּקדּׁשה מּגבּול הּצד, מן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָֻהרּבה

עד מסּפר, אין עד ּפעמים ּורבבֹות אלפים הּקדֹוׁשה ּומּתֹורת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָמּמ

חּוץ, ּבמחׁשבֹות מאד רגיל להיֹות אצלי, טבע נעׂשה ההרּגל ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאׁשר

ּכלּֿכ ונפׁשי ּדעּתי נפּגם אׁשר עד ולחּוץ, הּקדּׁשה מּגבּול ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֻׁשּיֹוצאים

.לפני ּתפּלתי לסּדר אי יֹודע ואיני ּכלל, לדּבר יכל איני אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד

אלי לׁשּוב אי ּדר ׁשּום יֹודע ואיני מּטעּותי, ׁשבּתי לא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועדין

ּורדיפֹות ּבסּכנֹות ּכזה, ּברחּוק ּכזה הּדעת ּבבלּבּול ּכזה, ּכח ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבחליׁשּות

ׁשעּור, ּבלי הרּבה ורֹוצחים ואֹויבים ּומּׂשֹונאים מעצמי לי ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּכאּלה,

ּובינֹונים מּצּדיקים ּובחינֹות, אפנים ּבכּמה ּוברּוחנּיּות ְְְְְֳִִִִִִִִֵַַַָָָּבגׁשמּיּות

ְִָּורׁשעים.

ÈÈ",ּבּתֹורה ּגדֹולים מאד רּבים עלי", קמים רּבים צרי, רּבּו מה ¿»ְְִִִִַַַַָָָָָָָֹ

ּפגּום על ּכמֹוני, נמאס זבּוב על חמל ּבחכמה. ּגדֹולים ּבעׁשר ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹֹּגדֹולים

וחליׁשּותֹו ּפגמֹו ּבֹו ּולהּדּמֹות לכּנֹות ּדמיֹון ׁשּום לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּכמֹוני,

ּומכאֹוביו נפׁשֹו ונגעי לבבֹו וצרֹות ּדעּתֹו עכירת ּובלּבּול ידֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָורפיֹון

אֹותנּו ׁשהזהרּת ּוכמֹו ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות מאד מאד והּמרים ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹֹהּקׁשים

ו ּבזהלסּתם ּופגמנּו מרדנּו ּכן לגמרי, עלמא דהאי מחיזּו עינינּו לסּגר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

עלמא ּדהאי והבלים ּבׁשטּותים פנּו ימינּו כל ּכי ,הפ אל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמהפ

העֹולם עניני עת ּבכל מּלחׁשב נׁשקט לא לילה ננּוח לא יֹומם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשפלה.

עת ּבכל לחׁשב מחׁשבֹותינּו הרּגלּו אׁשר עד והבליו, ותאֹותיו ְְְְְְֲֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּזה

עֹולם והבלי תאֹות ּובעניני המרּבה וההצטרכּות הּפרנסה ּבעניני ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֻרק

האמּתי הּתכלית עּקר אׁשר עד ותֹולדֹותיהן, וכבֹוד ותאוה, קנאה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזה,

רֹוצים ּכׁשאנּו אפּלּו אׁשר עד ,ּכ ּכל ּגבר וההרּגל גּונּו, אחרי ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהׁשלכנּו

עלינּו וכבד קׁשה האמּתי הּתכלית על ּולהסּתּכל סֹופנּו על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹלחׁשב
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אחת, ׁשעה אפּלּו הּתכלית אל ּדעּתנּו ּולכּון לצמצם אפׁשר ואי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמאד,

מחׁשבֹותינּו אז ּגם ועבֹודה, ּותפּלה ּבתֹורה העסק ּבׁשעת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָואפּלּו

ּבמחׁשבֹות אז ּומבלּבלים טרּודים והם החּוץ, אל צד לכל ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמׁשֹוטטֹות

מאד. הרּבה הּדעת וערּבּוב ְְְְִֵַַַַָֹזרֹות

ÈB‡,ּדעּתנּו אן ׂשכלנּו אן חכמתנּו, אן ּבעֹולם, אנחנּו היכן ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָואבֹוי,

ׁשּבאנּו היּתכן ׁשפלה. עלמא להאי אתינן מה ועל יי, על ּנחׁשב ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹמה

ּכאּלה מחׁשבֹות ּבׁשביל ּכאּלה, ּדברים ּבׁשביל העֹולם לזה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָחלילה

ולהפ הּבחירה לׁשּבר אם ּכי העֹולם, לזה ּבאנּו לא הלא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹחלילה.

הּתכלית על רק ּולהסּתּכל לגמרי, העֹולם מּזה ולּבנּו ועינינּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּדעּתנּו

ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,ּב ּולהתּדּבק ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהאמּתי

ּתירא אלהי יי "את ּוכתיב: אחריהם". זֹונים אּתם אׁשר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעיניכם

אלהיכם יי "אחרי ּוכתיב: ּתּׁשבע". ּובׁשמֹו תדּבק ּובֹו תעבֹוד, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו

ואֹותֹו תׁשמעּו ּובקֹולֹו ּתׁשמרּו, מצֹותיו ואת ּתיראּו ואֹותֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹּתלכּו,

ואת הּׁשמים את הּיֹום ּבכם "העדתי ּוכתיב: תדּבקּון". ּובֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹתעבֹודּו,

ּובחרּת והּקללה, הּברכה לפני נתּתי והּמות החּיים למעןהארץ ּבחּיים ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּולדבקה ּבקֹולֹו לׁשמע אלהי יי את לאהבה .וזרע אּתה ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתחיה

מּצּור "היעזב נהפכנּו, אי עּתה, ועּתה ."ימי ואר חּיי הּוא ּכי ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹבֹו

יכילּו לא אׁשר נׁשּברים ּבארֹות להם לחצב נֹוזלים. קרים מים ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹׂשדי

ּומּתֹורתֹו החּיים מחי הּמחׁשבה וׁשלֹום חס להפסיק היּתכן ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָהּמים".

ּכאּלה ּבדברים לחׁשב והּנצחּיים, האמּתּיים החּיים מקֹור ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּקדֹוׁשה,

ּוכסילּותֹו. וטעּותֹו ׁשטּותֹו ּכפי אחד ּכל ּבהם רגילים ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָׁשאנּו

d‰‡ּנעׂשה מה ּפקּדה ליֹום ּנעׂשה מה מלּכנּו, אדֹוננּו אהּה יי ¬»ְְְְֲֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

אפׁשר אי אׁשר ּומנּוחה, ׁשּבת ׁשּכּלּו ליֹום ּנעׂשה מה הּנצחי, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻלעֹולם

ּומפׁשיט הּזה ּבעֹולם עצמֹו ׁשּמקּׁשט מי אם ּכי ׁשם ּולהּכלל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּכנס

ּבהּתכלית רק עצמֹו את ּומדּבק עלמא ּדהאי מחיזּו לגמרי לגמרי ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּדעּתֹו

אׁשר עד ּׁשעׂשּו, מה לנּו עׂשּו וחטאינּו ּנעׂשה, ּומה והּנצחי. ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאמּתי

וׁשּבלת מים במעמקי ּבאתי מעמד, ואין מצּולה ּביון ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ"טבעּתי
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אלי ואלהי "מלּכי אדֹוני, אדֹוני אדֹוני אבי, אבי אבי ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשטפתני".

לבד. למענ עׂשה ואתחּנן, אתנּפל אלי אׁשּתּטח, אלי ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאתּפּלל",

לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה והחזירני הרּבים ּברחמי ּׁשּתּוכל מה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעׂשה

תמיד, עּמי והיה מעּתה הֹוׁשיעני מעּתה, עזרני מעּתה, זּכני ְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאמת,

ּומחׁשבּתי ודעּתי ּולבבי עיני ולסּתם ּולהעצים לסּגר וזּכני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹועזרני

הּזה עֹולם הבלי על אסּתּכל ולא לגמרי, ׁשפלה עלמא ּדהאי ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמחיזּו

ּכי עין, ּכהרף עֹולה אינֹו הּזה העֹולם ּכל ּכי ּכלל, ּוטרּדֹותיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָותאֹותיו

ּית "ּומה רּוח. ּורעּות הבל ּתאֹותיוהּכל ּומּכל עמלֹו" מּכל לאדם רֹון ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ֲַָָוהבליו.

אדר ולּטֹובים,BË·ג לרעים ּומטיב טֹוב ּתמיד, ּומטיב טֹוב לּכל, ְִִִִִִֵֵֵַַָָָֹּומטיב

אׁשר ּכמֹוני, מּטֹוב רחֹוק עם ּברצֹונ היטיבה ּבאמת, ּומטיב ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָטֹוב

ּורבבֹות אלפים ּוברצֹון ּבאנס ּובׁשֹוגג ּבמזיד ּבידים, ּבטּוב ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמרדּתי

ואנכי והּנצחי, האמּתי טֹוב הרּבה עּמי להטיב התחלּת אׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּפעמים.

לסּפר חדל ּכי "עד ּפעמים, וכּמה ּכּמה האמּתי טּוב ּבידים ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָֹדחיתי

זּכני לעֹולם, נפסק אינֹו טּוב אׁשר הּטֹוב, האל אּנא מסּפר". אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכי

ּבאחד לּכלל וזּכני עזרני הּנצחי, מּטּוב ׂשּבעני האמּתי, לטּוב ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמעּתה

ּכרצֹונ וׁשֹוב ברצֹוא ּכראּוי, הּבּטּול ּבתכלית הּכללּיּות ּבתכלית ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָּבאמת,

וכל ּכלל. ּבעֹולם רע ׁשּום ואין טֹוב ׁשּכּלֹו לדעת ׁשאזּכה עד ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּטֹוב,

ׁשאזּכה עד ּגדֹולֹות, טֹובֹות הם ּכּלם ּבעֹולם הּבאין והּיּסּורין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּצרֹות

הּיּסּורים לקּבל ונזּכה זה, ידי עלֿ ׁשּבעֹולם והּיּסּורין הּצרֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלבּטל

ידי על הּיּסּורין ּכל ּולבּטל גדֹולה, ּובׂשמחה ּבאהבה לבֹוא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמכרחים

ּולהמׁשי לקּבל נזּכה אׁשר עד ּבאמת, הּטֹוב הּתכלית אל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּבּטּול

אל ׁשּתאיר הּבּטּול ׁשל מהרׁשימּו הּׂשמחה ידי על הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמימי

הּׂשגת ידי ועל הּיׁשּועה, מּמעיני ּבׂשׂשֹון מים לׁשאב ונזּכה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹהּמחין.

ׁשּנׁשּוב ּבעת ּגם הּנפׁש צמאֹון ּולכּבֹות הּיּסּורין לקרר נזּכה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה

חס עלינּו להתּגּבר להּיסּורין ּכח ׁשּום יהיה ולא הּדעת, אל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹמהּבּטּול

ידי על אז לבּטלם נזּכה רק מהּבּטּול, ׁשּנׁשּוב אחר ,ּכ אחרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוׁשלֹום
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זריחת מאֹור הּׂשמחה עלֿידי ּולהּׂשיג לקּבל ׁשּתזּכנּו הּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּׂשגת

ׁשהּוא הּתכלית אל והּבּטּול, מההסּתּכלּות ׁשּנׁשאר הּקדֹוׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהרׁשימּו

סתרי הּׂשגת הּמחין ּכלי אל הרׁשימּו ׁשּתאיר אחד, ּכּלֹו טֹוב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּכּלֹו

ּתיּסרּנּו אׁשר הּגבר "אׁשרי ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים יּהאֹורייתא, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

תלּמדּנּו". ְְְִֶַָּומּתֹורת

ÔÎ·eלעׂשֹות ונזּכה ּבׁשלמּות, לתפּלה ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכלּולים ּובּקׁשֹותינּו ּותחּנֹותינּו ּתפּלֹותינּו ּכל ותהיה הּתפּלה, מּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחד

יֹום ּבכל לפני לסּדר כח לנּו ׁשיהיה ּבאפן האחדּות, ּבתכלית ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיחד

ּבתכלית הרּבה ּובּקׁשֹות ּותחּנֹות ּותפּלֹות ותׁשּבחֹות ׁשירֹות ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּתמיד

הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְְִֵַַהּׁשלמּות

‡p‡עצם את יֹודע אּתה יׂשראל, עּמֹו ּבתפּלת הרֹוצה והּמטיב הּטֹוב »»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

להתּפּלל זֹוכים ׁשאנּו הּקדֹוׁשה הּתפּלה ּדּבּורי קדּׁשת הדרת יפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻיקר

ואֹות אֹות ּכל קדּׁשת יקרת ּפאר הֹוד את יֹודע אּתה .לפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּולהתחּנן

והּקּבּוצים הּלּקּוטים ּפאר ּגדל יפאר מי יהּדר מי ּכי הּתפּלה. ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמּדּבּורי

ונֹוראים, נפלאים ּוצמחים ּופרחים ׁשֹוׁשּנים ּומקּבצים מלּקטים ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָׁשאנּו

הּקדֹוׁשֹות ּבּׂשדֹות ּגדֹולֹות, וחמּודֹות יקרֹות סגּלֹות ּומהּדרים, ְְְְְְֲִִַַַָָָָֹֻֻמפארים

עלֿידי ּומּכלֿׁשּכן וּדּבּור ּדּבּור ּכל ועלֿידי אֹות ּכל ידי עלֿ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעליֹונֹות,

אזנינּו להּטֹות זֹוכים היינּו ואם הּקדֹוׁשה. הּתפּלה ׁשל ּוברכה ּברכה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּכל

טֹובֹות ואבנים יקרֹות מרּגלּיֹות ּבפינּו מֹוציאים ּׁשאנּו מה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹלׁשמע

הּדּבּור יפי הֹוד ּגדּלת ּתפארת יקר את ּולהׂשּכיל להבין ּכאּלּו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻויקרֹות

ּדּבּור ּכל קדּׁשת יקרת עצם את הּקדֹוׁשה, הּתפּלה ׁשל והּנֹורא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּקדֹוׁש

ואפּלּו אחת, ּברכה אפּלּו לדּבר להׁשלים יכֹולים היינּו לא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹוּדּבּור,

ונכ נקׁשרים היינּו ּכי אחד, ׁשלּדּבּור הראׁשֹונה ּבאֹות ּומהּדקים רכים ְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָָָָָָֻ

עצם לגדל הּדּבּור ׁשל הראׁשֹונה אֹות מן ליל אפׁשר אי ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהּדּבּור,

ּולגדל ּבׂשפותא, למפרט אפׁשר ּדלא הדרא והדרּה, וזיוּה יפיּה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹיקר

מּניח הּדּבּור אין אׁשר עד הּנפׁש, עם הּדּבּור התקּׁשרּות ּתקף ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹעצם

יֹותר. להּלן מאּתֹו ליל הּנפׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָאת
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B	Ba¯הֹודעּתנּו אּתה רּבים, רחמים מלא וחסד, טֹוב מלא עֹולם ׁשל ƒְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּדּבּור, יפי הֹוד לׁשמע זאת, לבחינה ׁשּזֹוכה מי ׁשּגם הרּבים, ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּברחמי

טֹוב, אינֹו זה ּגם יֹותר, להּלן ליל אֹותֹו מּניח הּדּבּור אין אׁשר ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָעד

הּברכֹות ּכל להתּפּלל ּדיקא צריכין ּכי הּתפּלה. ׁשלמּות זה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואין

אחר עֹוד לֹומר וגם ּבׁשלמּות, הּתפּלה סדר ּכל ּולהׁשלים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוההֹודאֹות

על הרּבה. ּתפּלֹות וׁשארי תהּלים ּומזמֹורי ּובּקׁשֹות, ּתחּנֹות הרּבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּכ

ׁשהּוא ּבאחד, הּתפּלה לכלל ּכׁשּזֹוכין הּוא הּתפּלה ׁשלמּות עּקר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכן

ׁשפלּותנּו ידעּת יי ואּתה אחד. ּכּלֹו טֹוב כּלֹו ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּתכלית,

אנּו ּכי האּלה, הּבחינֹות מּׁשני וכל מּכל רחֹוקים אנּו כּמה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּופחיתּותנּו,

ׁשעּור, ּבלי הרחקֹות ּבכּמה הרחּוק ּבתכלית מאד מאד מּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֹֹרחֹוקים

מה ולׁשמע אזנינּו להּטֹות זֹוכים אנּו אין אׁשר עד מאד, אטּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹולּבנּו

ולּבי מתּפּלל, אני ּובׂשפתי ּובפי הּתפּלה. ּבׁשעת ּבפינּו מדּברים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּׁשאנּו

ּׁשאני מה לאזני להׁשמיע מתּגּבר ואיני הּקדֹוׁשים. מהּדּבּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָרחֹוק

להּטֹות מתחיל ׁשאני עד לי, עֹוזר אּתה לפעמים ואם ּבפי. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָמֹוציא

אני עדין הּקדֹוׁשה, הּתפּלה ׁשל ודּבּור אֹות איזה מרחֹוק ולׁשמע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאזני

אני רב ּפי על ּכן ועל האחדּות, מּתכלית האמּתי, מהּתכלית ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹרחֹוק

יכֹול ואיני לׁשמעֹו, מתחיל ׁשאני ּדּבּור איזה אחר מאד ּכרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשאר

ׁשלמּות, אינֹו זה ׁשּגם יֹודע ואּתה יֹותר. לדּבר להּלן וליל מּמּנּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלפרד

עֹוד ּולהֹוסיף הּתפּלה, סדר ּכל להתּפּלל הרּבה, לדּבר צרי אני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכי

הּמ צרכי ּכי הרּבה, ּובּקׁשֹות מאד.ּתחּנֹות מרּבים ה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻ

אדר ּכלÔÎ·eד אדֹון הּמעׂשים ּכל רּבֹון רחמים, מלא לפני ּבאתי ¿≈ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

נׁשמתי על ּובפרט יׂשראל, נׁשמֹות על רחמים ׁשּתּמלא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּנׁשמֹות,

,נגּד לפׁשע הרּביתי אׁשר הרעים, מעׂשי ידי על והּדּלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהענּיה

וׁשנים ימים זה אׁשר עד עׂשיתי, ּבעיני והרע ּופׁשעּתי עויתי ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחטאתי

הּׂשדה מן ונתּגרׁשה ונתרחקה ונדה, נעה הֹולכת נׁשמתי אׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרּבה

ואין ּבּגֹולה ויצאה הּקדֹוׁשֹות, הּנׁשמֹות ּכל ּגדלים ׁשּׁשם ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה,

ּכל רגלּה, לכף "מנֹוח לּה ואין ּומטרפת, הֹולכת והיא מּכיר, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלּה
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אּלה ּכל ּגרמּו ועוֹונֹותי אעׂשה ּומה הּמצרים". ּבין הּׂשיגּוה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹודפיה

ועּתה חלילה. בעניי אבדּתי אז וחסדי רחמי לּולא מּזה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָויֹותר

רחֹוק ׁשאני מאחר זה, אדֹוני עם לדּבר זה אדֹוני עבד יּוכל ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאי

ּדברי לדּבר ּומטרף מבלּבל סרּוח ּגלם יּוכל ואי ,ּכ ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻמּנׁשמתי

על אם ּכי ּולהתחּנן, לׁשּוב ּתקוה ׁשּום לי אין ּכן על חּיים, ְְְֱִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹאלהים

ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי זה ועל האמּתי. הּׂשדה ּבעל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹידי

ּבלב ונדּכא, נׁשּבר ּבלב רחמים, מלא לפני ּתחּנתי להּפיל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבֹותי,

צֹופה עּלגים, ּובלׁשֹון ׂשפה ּבלעגי ונאנח, חרד ּבלב ּומרּתח, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻקרּוע

ודּומם יֹוׁשב האמּתּיֹות, וחנינֹותי לרחמי ּומחּכה ּומיחל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּומּביט

להרים מצח ולא לדּבר ּפה לי אין ּכי עין, ּכהרף יי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלתׁשּועת

הּקדֹוׁשֹות ועצֹותי טֹובֹותי ּכל ּבּידים וׁשחתּתי קלקלּתי ּכי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹראׁש,

עֹוד ולזעק צדקה עֹוד לי ּיׁש מה ועּתה עת, ּבכל עלי הׁשּפעּת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאׁשר

הּמל .אל ֶֶֶַ

ÔÓÁ¯יֹודע לבד אּתה ּכי ונׁשמתי ורּוחי נפׁשי על רחם רחמים, מלא «¬»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ורחמי מעי יהמּו הרּבה. וׁשנים ימים זה ׁשעליהם, הרחמנּות ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעצם

ערטּלאין ּדאזלין הערּמֹות הּנׁשמֹות ּכל ועל מאד הּפגּומה נׁשמתי ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָֹֻעל

מתי אֹוי אֹוי אֹוי אדּבר, מה אֹומר מה אֹוי, אֹוי אֹוי הרּבים. ֲֲִֵַַַַַַָָָָּבעוֹונֹותי

ּפגמּתי אׁשר ּכאּלה, ועצּומים ּגבֹוהים ּגדֹולים ּפגמים לתּקן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאזּכה

עּמ ּכל ועל נׁשמֹותינּו על ורחם חמל ׁשּפגמּתי. ּבמקֹום ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹוקלקלּתי

לנּו ותן והּמתים, החּיים ונפׁשֹות ורּוחֹות נׁשמֹות ּכל על יׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבית

ׁשּיהיה ונׁשמתינּו, ורּוחנּו נפׁשנּו ּבתּקּון לעסק ׁשּיּוכל אמּתי ׂשדה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹבעל

הּנׁשמֹות ּכל להכניס והּמתים, החּיים ׁשל הּנׁשמֹות ּכל לתּקן כח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹלֹו

ּוצרכיהם ּתּקּוניהם ּבכל ולעסק הּקדֹוׁשה, הּׂשדה לתֹו לפנים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמחּוץ

ּפרֹותיהם ּולהרּבֹות ּולהצמיחם ּולגּדלם ּולהׁשקֹותם ּולנטעם ְְְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָלזרעם

אחד יכחיׁשּו ׁשּלא והעׂשבים האילנֹות ּכל ּבין ּכראּוי הרחקה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹולּתן

לאגם מדּבר "יׂשם ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים וׁשלֹום, חס חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻאת

מֹוׁשב, עיר ויכֹוננּו רעבים ׁשם וּיֹוׁשב מים. למֹוצאי צּיה וארץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמים,
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מאד וירּבּו ויברכם תבּואה. ּפרי וּיעׂשּו כרמים, וּיּטעּו ׂשדֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹוּיזרעּו

ימעיט". לא ְְְִֶַָֹּובהמּתם

ÌÁ¯˙eהּׂשדה ּבתּקּון העֹוסקים אמת הּצּדיקי על הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכל ועל חלציהם יֹוצאי ּכל ועל הּׂשדה, ּבעלי הּנקראים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשה

ּומּכל ׂשֹונאיהם ּומּכל אֹויביהם מּכל ותּצילם ותׁשמרם ּבהם, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּתלּויים

הּׂשנאה וגדל ּבהם, ׁשּמתּגרין ההתּגרּות ּגדל יֹודע אּתה ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹרֹודפיהם,

וחמל חּוס עלֿידיֿזה. עליהם ׁשּבאים והרדיפֹות והּיּסּורים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּקנאה

החי והּצילם, וׁשמרם ּדי, לצרֹותיהם ואמר ועלינּו וקּימם,עליהם ם ְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּׂשדה ּכל ּובתּקּון ּבתּקּוננּו לעסק ׁשּיּוכלּו ּבאפן ּוברכם, ואּמצם ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹוחּזקם

רחֹוקֹות נׁשמֹות על ּכאּלּו, עׁשּוקֹות נׁשמֹות על רחמים מלא רחם ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכּלּה.

וכּמה עליהם, עברּו ּגלּגּולים וכּמה ׁשנים, מאֹות וכּמה ּכּמה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּתּקּון

על חמל וגלּגּול. ּגלּגּול ּבכל עליהם עברּו והרּפתקאֹות וצרֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹיּסּורין

ערטּלאין, ּדאזלין הערּמֹות נׁשמֹות על ּובפרט ונרּדפֹות, עיפֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻנׁשמֹות

הרחמנּות עצם ידעּת אּתה אׁשר ּגּוף, ּבׁשּום להתלּבׁש יכֹולים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאינם

ּוגניחתם אנחתם על חמל וצעקתם, ּדמעתם על חמל ְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשעליהם.

מאד והּכבד הּקׁשה טלטּולם על חמל הּמר, צערם על חמל ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹואנקתם,

הרּבים רחמי למען ,ׁשמ למען עליהם חמל הּסּבל". ּכח "ּכׁשל ְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹאׁשר

ולא למענ עׂשה ועלינּו, עליהם להתּפּלל ודעת ּכח ּבנּו אין ּכי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹלבד,

ּכי רחמי יקּדמּונּו "מהר עוֹונֹותינּו. ולנּו להם ּתזּכר ואל ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלמעננּו,

נׁשעננּו. עלי ּכי עזרנּו מאד", ְְְְִִֵֶַָָָֹּדּלֹונּו

e	kÊÂּבעל עיני ׁשּיאירּו עד ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ¿«≈ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

וׁשלֹום חס נקראת ּתהיה ולא צֹופים ׂשדה נקראת הּׂשדה ותהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּׂשדה,

העצּומים ּובחסדי הרּבים ּברחמי ותֹוׁשיע ׁשּתעזר ּבֹוכים, ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשדה

אחד ּכל על ּומסּתּכל ּומּביט צֹופה להיֹות הּׂשדה להּבעל ּכח ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּיהיה

ׁשּיזּכה האמּתי, הּתכלית אל להביאֹו הּתכלית מן הרחֹוק מּיׂשראל ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד

ׁשּיהיה עד לגמרי, עלמא ּדהאי מחיזּו ודעּתֹו עיניו לסּתם אחד ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

ׁשהּוא האמּתי הּתכלית ּבתֹו וׁשֹוב ּברצֹוא הּבּטּול ּבתכלית ּתמיד ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָנכלל
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ואחד אחד ּכל ׁשּיזּכה ּבאפן טֹוב, ּכּלֹו אחד ּתפּלתֹוּכּלֹו לכלל מּיׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֻֻ

לבּטל ׁשּנזּכה עד ּגׁשמּיּותנּו ּכל לבּטל ׁשּנזּכה לּכל טֹוב עזרנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבאחד.

עד ּתמיד, טֹוב ּכּלֹו ׁשהּוא ּבאמת ּבאחּדּות לּכלל לגמרי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעצמנּו

סֹופּה ועד מּתחּלתּה יחד ּכלּולה הּׁשלמּות ּבתכלית תפּלתנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּתהיה

לעֹולם. הּתפּלה ׁשל ודּבּור אֹות ׁשּום נׁשּכח ולא האחדּות ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּבתכלית

ׁשל הראׁשֹון ודּבּור אֹות את עדין נזּכר הּתפּלה, ּבסֹוף ּכׁשּנעמד ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹואפּלּו

הראׁשֹון ודּבּור מאֹות לעֹולם נפסק ולא נעבר ולא נל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹֹֹהּתפּלה.

ּפרּוד ׁשּום נעׂשה ולא הּתפּלה. לסֹוף ּכׁשּנבֹוא אפּלּו הּתפּלה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּתהיה ּכּלּה הּתפּלה ּכל רק הּקדֹוׁשה, הּתפּלה ּדּבּורי ּבין והרחקה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻוהבּדל

לראׁשּה, ּומּסֹופּה לסֹופּה, מראׁשּה יחד ּומקּׁשרת ּומחּברת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻֻּכלּולה

ידי ועל טֹוב, ּכּלֹו אחד ּכּלֹו ּכי הּׁשלמּות, ּבתכלית האחדּות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻֻּבתכלית

ּותפּלֹות ותׁשּבחֹות ׁשירֹות ויֹום יֹום ּבכל לפני ולֹומר לסּדר נזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה

גדֹולה, ּבכּונה מלא, ּבפה הרּבה ּופּיּוסים ּווּדּויים ּובּקׁשֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּותחּנֹות

יחד ּכלּולים יהיּו וכּלם הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת הּלב ּכּונת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּבתכלית

ותאזין ׁשועתנּו ּתׁשמע אׁשר עד האחדּות ּבתכלית המיחד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻּבׁשמ

ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו ּכל ּותמּלא ּתחּנֹותינּו, ותקׁשיב ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָּתפּלֹותינּו

ּכרצֹונ ולהיֹות לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב מהרה קל חיׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנזּכה

לפני הּיֹוׁשבים והּכׁשרים הּצּדיקים עם חלקנּו ותׂשים ּבאמת. ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּטֹוב

ונחיה ונזּכה נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי נפׁשנּו עם ותּׁשעׁשע עדן, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבגן

הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמׁשיח ימֹות לׁשני ּוברכה טֹובה ונירׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָונראה

e	¯ÊÚ˙Âעלינּו ּותרחם תמיד. ּבׂשמחה להיֹות ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו ¿««¿≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ולראֹות לעמד ׁשּנזּכה העצּומים, ּבחסדי ּותזּכנּו וחנינֹותי ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּברחמי

מראה יהיה אחד וכל לבֹוא. לעתיד לּצּדיקים ׁשּתעׂשה הּמחֹול ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת

ואֹומ ההּואּבאצּבעֹו ּבּיֹום "ואמר ׁשּכתּוב: ּכמֹו לֹו", קּוינּו יי "זה ר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ונׂשמחה נגילה לֹו, קּוינּו יי זה ויֹוׁשיענּו, לֹו קּוינּו זה, אלהינּו ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהּנה

להציץ ׁשּיזּכה ּותקרב" ּתבחר "אׁשרי לזה, המחּכה אׁשרי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּביׁשּועתֹו".

הּזה. הּמחֹול ׂשמחת החרּכים ְֲִִִֶַַַַַָמן
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אדר נפׁשינּוÏÓ‡ה עֹוד ּכל עלינּו רחם ,ּברּיֹותי לכל להיטיב חפץ רחמים »≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשאּתה ּכמֹו האמּתּיית, ּביׁשּועת והֹוׁשיענּו ועזרנּו וזּכנּו וחּיינּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבנּו,

מה לכל להּגיע ׁשּנזּכה ּבאפן צריכין ׁשאנּו היׁשּועֹות ּכל את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹיֹודע

"יהיּו ,קּמ ּבכּסּופא נעּול ולא מהרה, קל חיׁש מּלפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּבּקׁשנּו

ביי ׂשמחּו וגֹואלי. צּורי יי ,לפני לּבי והגיֹון פי, אמרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָלרצֹון

הארץ, ותגל הּׁשמים יׂשמחּו לב. יׁשרי ּכל והרנינּו צּדיקים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוגילּו

למל יי "והיה ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ."מל יי בּגֹוים ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻויאמרּו

ּובתֹורת אחד". ּוׁשמֹו אחד יי יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ, ּכל ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָעל

אחד". יי אלהינּו יי יׂשראל "ׁשמע לאמר: ְְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכתּוב

ÂÒ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Ò ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

Ï‡נפׁשֹות ּבידֹו אׁשר ּובּתחּתֹונים, ּבעליֹונים ׁשּליט הרּוחֹות אלהי ≈ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

רחם , איׁש" ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו "אׁשר והּמתים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחּיים

ּדקדּׁשה. חּיים רּוח נכֹון רּוח טֹובה רּוח לי ותן הרּבים, ּברחמי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻעלי

אׁשר אמּתּיים מהּצּדיקים ּדקדּׁשה אמּתּיים חּיים רּוח עלי להמׁשי ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻזּכני

הּגדֹולים ּברחמי זּכני ימינּו. ואר חּיינּו ולעמדהם אליהם להתקרב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבהם מקּׁשר ואהיה צרכיהם. ּכל ולעׂשֹות ּולׁשּמׁשם לׁשרתם ְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלפניהם

עד ּבאילן, ענפים ּכמֹו הּׁשלמּות, ּבתכלית ּגדֹול ּבהתקּׁשרּות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאמת

עת. ּבכל להם ׁשּיׁש והירידֹות העלּיֹות ּכל ּבעצמי להרּגיׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאזּכה

לעמד וׁשנים, ימים לאר העֹולם מן להסּתּלק זמּנם ׁשּיּגיע ּבעת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹונזּכה

ׁשּנזּכה ּבאפן למעלה, למעלה הּקדֹוׁשה נׁשמתם יציאת ּבעת ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאצלם

אלינּו. ּברּוחם ׁשנים ּפי נא ויהי ׁשנים, ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלקּבל

B	Ba¯וגּלית ּומטיב, טֹוב אּתה אבל לׁשאֹול, הקׁשיתי עֹולם ׁשל ƒְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָ

עבּד מצא ּכן על זה, על להתּפּלל האמּתּיים צּדיקי ידי על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאזנינּו

ּבכּמה הבטחּתנּו כבר ּכי אּלה, ּכל על לפני להתּפּלל לּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת

לתכלית להביאנּו עּמנּו וחפצ רצֹונ ּתגמֹור ׁשּבוּדאי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהבטחֹות
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ולא כמעׂשינּו לא ,ל נאה ּכאׁשר ּבאמת, אלי ּולקרבנּו ְְְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּׁשלמּות

לפני ונתחּנן נׁשּתּטח ּבקרּבנּו, ורּוחנּו נפׁשנּו עֹוד ּכל ּכן על ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכמפעלנּו.

וזּכנּו ועזרנּו עננּו, הּצּדיקים ּכל אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹיי

לעבֹודת צריכים ּׁשאנּו מה ּכל הּפעל אל מּכח ּולהֹוציא ולגמר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹלהתחיל

לעֹולם ימינּו ּכל ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ׁשּנזּכה עד ּבאמת, .יי ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ÔÎ·eּכל לי ותׁשּפיע הּׁשלמּות, ּבתכלית לאמת ּותזּכני עלי ּתרחם ¿≈ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

נצר אהיה ׁשּלא ותּצילני ותׁשמרני והּמלאה, הרחבה מּיד ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפרנסתי

לי יהיה ולא לפרנסתם. אצטר ׁשּלא ׁשּבעֹולם, ּדבר ּבׁשּום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלּברּיֹות

והתמּנּות וחׁשיבּות והתנּׂשאּות והתּפארּות ּכבֹוד לׁשּום ּתאוה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָׁשּום

ואּׁשען אבטח ּב לבד. ּב יהיה ותקותי וׂשברי ּבטחֹוני ּכל רק ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכלל,

ּפרנסת צרכי ּכל לי ותּתן לעֹולם, ּתעזבני לא ּכי מחסֹוריּתמיד, וכל י ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

לא ּתצריכני ואל הּקדֹוׁשה, יד מּתחת להם, ׁשאצטר קדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּברוח,

ּכמֹוני, ואביֹון עני על ּותרחם הלואתם. לידי ולא ודם ּבׂשר מּתנת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹלידי

ּכל ּולׁשּלם לסּלק חּוׁשה מהרה ותעזרני ּכמֹוני, מּפרנסה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָהרחֹוק

הּנה. עד חּיב ׁשאני והחֹובֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָההלואֹות

È·‡לעֹולם ּכי ּבׂשר לכל לחם "נֹותן יׂשראל, רֹועה צּדיק, רחּום »ƒְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מחסֹורי ּכל לי ּותמּלא ּכמֹוני, ודל ואביֹון לעני יד ּפתח ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָחסּדֹו",

חּיב ׁשאני החֹובֹות ּכל לסּלק מהרה ותעזרני ּוברּוחנּיּות. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבגׁשמּיּות

מה יֹודע ואיני כחי, הכׁשילּו צּוארי" על עלּו "הׂשּתרגּו, ּכי ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמּכבר,

ּומּלא ׁשמ למען עלי רחם והלואֹות. מחֹובֹות מעּתה ותּצילני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָּלעׂשֹות.

ּבצמצּום, ולא ּברוח מאּת ּפרנסתי לי ותן ּברחמים, לטֹובה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמׁשאלֹותי

רצֹונ לעׂשֹות ׁשאזּכה ּבאפן ּבצער, ולא ּבנחת ּבאּסּור, ולא ְְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹּבהּתר

ׁשּום ּבלי לאמּתֹו, ּבאמת ּותפּלתי עבֹודתי ּכל ׁשּתהיה ואזּכה ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבאמת.

ּבׁשביל ּבתפּלתי ּותנּועה קֹול ּבׁשּום אכּון ולא ּכלל. ּופנּיֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָֹׁשקרים

אטעה ולא ּבאמת הּׁשקר את אחּפה ולא וׁשלֹום. חס אדם ּבן ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּום

לאמּתֹו ּבאמת ּתפּלתי ּכל להתּפּלל אזּכה רק וׁשלֹום, חס עצמי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאת

ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ לבד ְְְְְֱִִֶֶַַלׁשמ
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אדר לקֹוראיו¯Ba	Bו וקרֹוב ּבאמת החפץ אמת", אלהים "יי עֹולם ׁשל ƒְְְְֱֱֱִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

וׂש ּובינה וחכמה ּוגבּורה כח לי ותן ּבעזרתי", "קּומה ועצהּבאמת, כל ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

וכל זרֹות הּמחׁשבֹות ּכל מעלי ּולסּלק ּולבּטל לׁשּבר ׁשאזּכה ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאפן

את לבלּבל הּתפּלה ּבׁשעת הּמח על הּבאים הּפנּיֹות וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּׁשקרים

ׁשעּור, ּבלי הּמניעֹות רּבּוי עצם את יֹודע אּתה ּכי וׁשלֹום. חס ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתפּלתי

ּבין ּומתּפּלל עֹומד ּכׁשאני ּובפרט ּתפּלתי. את ּומעּכבים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹונעים

הרּבה ּוׁשקרים ּפנּיֹות עלי נֹופלים ׁשאז הרּבה, אדם ּבני ּבתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהעֹולם

חזק וכספי רצֹוני ּכי ּלפעל, ּומה ּלעׂשֹות מה יֹודע ואיני ׁשעּור, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹּבלי

ל "ּבלּתי לאמּתֹו ּבאמת להתּפּלל אעׂשהיימאד ּומה לבּדֹו". ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מאד, ורּבים ּגדֹולים ּובלּבּולים ּפנּיֹות עלי ׁשּבאים ּגרמּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹועוֹונֹותי

ּובלּבּולים זרֹות מחׁשבֹות וכּמה ּבכּמה מאד מאד ּתפּלתי את ְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּומבלּבלים

וכּמה ּכּמה ּדעּתי על עֹולים ּכרחי ּובעל מּסּפר, עצמּו אׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשֹונים

ּובכּמה ּבחינֹות וכּמה ּבכּמה ונסּתרֹות, ּגלּויֹות ודּקֹות, ּגּסֹות ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָּפנּיֹות

ּתפּלה ּובכל ויֹום יֹום ּובכל לפרטם. אפׁשר אי אׁשר ׁשֹונים, ְְְְְְֲֳִִִִֶֶָָָָָָָָאפנים

אחרֹות. זרֹות ּומחׁשבֹות ּובלּבּולים ּפנּיֹות ּומתּגּברים מתחּדׁשים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָּותפּלה

ׁשּכן ּומּכל ּגדֹולֹות, ּפנּיֹות ּדעּתי על ּבאים לבּדי, מתּפּלל ּכׁשאני ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו

ּובמקֹום אחרת ּבעיר ּובפרט רּבים, אנׁשים ּבין ּומתּפּלל עֹומד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשאני

אׁשר עד מאד, מאד ּביֹותר והּבלּבּולים הּפנּיֹות מתּגּברים ׁשאז ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹאחר,

לאמּתֹו. ּבאמת ּכראּוי ּבּתפּלה אחד ּדּבּור אפּלּו לדּבר יכֹול ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאיני

ÒeÁּבכלל אהיה ׁשּלא ּגמּור, לאמת וזּכני ועזרני עלי ורחם ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוחמל

ׁשּום לי יהיה ׁשּלא ּבעֹולם, ּובחינה אפן ּבׁשּום ּכלל לּברּיֹות ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹנצר

ולא והתּפארּותם, לׁשבחם ולא אדם ּבני לכבֹוד לא ותאוה ְְְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָֹֹֹרצֹון

וׁשלֹום חס ּבטחֹוני אׂשים ולא ּכלל. ּבעֹולם ּדבר לׁשּום ולא ְְְְְְְִִִַָָָָָָָָָֹֹלממֹונם

הּכל, מּמ ּכי לאמּתֹו ּבהאמת ואאמין אדע רק ּכלל, אדם ּבן ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבׁשּום

וכל חציר, הּבׂשר ּכל ּבּכל. מֹוׁשל ואּתה ,מּלפני והּכבֹוד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ"והעׁשר

א לי ּיעׂשה ּומה הּׂשדה. ּכציץ מקראחסּדֹו ּבאמת לקּים ואזּכה דם". ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

רּוחֹו ּתצא תׁשּועה. לֹו ׁשאין אדם ּבבן בנדיבים, ּתבטחּו "אל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכתּוב:
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ּבעזרֹו, יעקב ׁשאל אׁשרי עׁשּתֹונֹותיו. אבדּו ההּוא ּבּיֹום לאדמתֹו, ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיׁשּוב

והיה ּביי יבטח אׁשר הּגבר ּברּו" ונאמר: אלהיו", יי על ְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׂשברֹו

עֹולמים. צּור יי ביּה ּכי עד, עדי ביי ּבטחּו מבטחֹו, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָיי

יי". ּדֹורׁשי עזבּת לא ּכי ,ׁשמ יֹודעי ב ְְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹויבטחּו

È	¯ÊÚּבאמת הּׁשקר את אחּפה ולא עצמי את אטעה לבל והֹוׁשיעני »¿≈ƒְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

מסּבֹות לסּבב והּקלּפֹות ּדבר להּבעל ּכח ׁשּום יהיה ׁשּלא וׁשלֹום, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹחס

להתּגֹולל ׁשּלהם, העקמימּיּות ּובדרכי ּובנכליהם ּבמזּמֹותיהם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבדעּתי

אֹו ּבזה, וכּיֹוצא ּכף והמחאת תנּועה איזה לעׂשֹות ּדעּתי על ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּולהתנּפל

את ּולהטעֹות וׁשלֹום, חס ּפנּיה איזה ּבׁשביל ודּבּור קֹול ׁשּום ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָלהֹוציא

ּכּדבר מעׂשֹות ּלי חלילה לזה. צרי אני ּבאמת ּכאּלּו וׁשלֹום חס ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעצמי

ּוׁשקרים, ּפנּיֹות מיני מּכל אֹותי ּומנע וחדל לי", עֹוזר היה "יי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּזה.

ּבׁשביל אֹו מּמׁש אדם ּבני התּפארּות ּבׁשביל ּגמּור ׁשקר ׁשל מּפנּיֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהן

אׁשית "לא ּבאמת. המצּפים ׁשקרים מּפנּיֹות והן וׁשלֹום, חס ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻממֹונם

עּקׁש לבב ּבי, ידּבק לא ׂשנאתי סטים עׂשה ּבלּיעל, ּדבר עיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלנגד

ּדֹובר רמּיה, עֹוׂשה ּביתי ּבקרב יׁשב לא אדע. לא רע מּמּני, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹיסּור

ּבתפּלתי ּותנּועֹותי ּכּונתי ׁשּכל אזּכה רק עיני", לנגד יּכֹון לא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשקרים

ׁשאזּכה עד הּטֹוב, ּכרצֹונ לאמּתֹו, ּבאמת לבד הּגדֹול לׁשמ רק ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָיהיה

מעלמא הארה להמׁשי נזּכה זה ידי ועל ּבֹו. חפץ ׁשאּתה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלאמת

הּז לעֹולם לעתידּדאתי ׁשּיתּגּלה ּכמֹו העֹולם, ּבזה האמת ׁשּיתּגּלה ה, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

,עֹולמ את ּבֹו לדּון עתיד אּתה אׁשר והּנֹורא הּגדֹול הּדין ּביֹום ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָלבֹוא

עתיד ואּתה ּבׂשר, ּכל עם ּבמׁשּפט תבֹוא ּכי הּוא", ׁשם וגדֹול ְְְְִִִִַָָָָָָָָָָֹ"קטן

ּפרט ּכל על ודבר, ּדבר ּכל על אֹותנּו ולדּון מאּתנּו וחׁשּבֹון ּדין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָלּקח

ּתוּתר לא ואז ּכלל, וּתרן אּתה אין ּכי וקטן, ּגדֹול ּדבר ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹֹּופרט,

ואם טֹוב אם נעלם ּכל על ּבמׁשּפט יבא "האלהים ּכי קטן, ּדבר ְְְְֱִִִִִִֶַָָָָָָָָָֹׁשּום

אז. להאדם נזּכר יהיה והּכל ְְְְִִֶַָָָָָָֹרע",

Èkּכל נגלּו לפני קדם. יצּורי ּכל ּופֹוקד עֹולם מעׂשי ּכל זֹוכר אּתה ƒְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

,ּכבֹוד כּסא לפני ׁשכחה אין ׁשּמּבראׁשית. נסּתרֹות והמֹון ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּתעלּומֹות,



תפילות ראשוןÂÒליקוטי אדרחלק ז ·Î˙

לא היצּור ּכל וגם הּמפעל ּכל את זֹוכר אּתה .עיני מּנּגד נסּתר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואין

עד ּומּביט צֹופה אלהינּו, יי לפני וידּוע ּגלּוי הּכל מּמּך. ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹנכחד

להּזכר ונפׁש, רּוח ּכל להּפקד זּכרֹון חק תביא ּכי הּדֹורֹות, ּכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹסֹוף

הֹודעּת, ּכזאת מראׁשית ּתכלית. לאין ּברּיֹות והמֹון רּבים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמעׂשים

ההּוא, והּנֹורא הּגדֹול ּבּיֹום אז נפקד יהיה לא מי ּגּלית, אֹותּה ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹּומּלפנים

ּכל זכר ּכי יכילּנּו". ּומי ּכמהּו, מאין מאד, ונֹורא יי יֹום ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"ּכי

מעללי ויצרי ותחּבּולֹותיו איׁש מעׂשה אז, לפני נזּכר יהיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיצּור

לעֹולם דֹורׁשי ּכי ,ּב יתאּמץ אדם ּובן יׁשּכח ׁשּלא איׁש אׁשרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאיׁש.

הּמעׂשים ּכל זכר ּכי .ּב החֹוסים ּכל לנצח יּכלמּו ולא יּכׁשלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא

הּצּדיקים ּגדּלת את הּכל יראּו ואז כּלם. מעׂשה דֹורׁש ואּתה ּבא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻלפני

ותפארּתם, וזיום הֹודם את עליהם, הּנלוים וכל האמּתּיים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהּכׁשרים

אׁשר טּוב רב מה חלקם, אׁשרי אׁשריהם ּגדּלתם, ּתפארת יקר ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻואת

ּכי לֹו". למחּכה יעׂשה ,זּולת אלהים ראתה לא "עין להם, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹצפנּת

והּכׁשרים הּצּדיקים יׂשראל ּבני ּתפארת מעלת ּגדּלת יראּועּקר ּבאמת, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻ

לרׁשע, צּדיק ּבין ּוראיתם "וׁשבּתם ׁשּכתּוב: ּכמֹו רּבא. דדינא ּביֹומא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאז

ּבעֹולם, האמת עצם יתּגּלה ואז עבדֹו". לא לאׁשר אלהים עֹובד ְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבין

לסּבל יכֹולה ׁשאינה האמת מּדת ידי על ּכמׁשּפטֹו אחד לכל ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּותׁשּלם

יראי יׂשראל עּמ את והרֹודפים הּׂשֹונאים ואת הרׁשעים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאת

וכל ,ולעבֹודת אלי עֹולם ּבאי ּכל זה ידי על יׁשּובּו ואז .ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּותמימי

העּמים ּכל אל אהּפ אז "ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,בׁשמ יקראּו בׂשר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבני

אחד". ׁשכם ּולעבדֹו יי ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה ְְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֻׂשפה

אדר לאמתkÊ	eז ונזּכה ּבׁשלמּות, האמת למּדת עּתה ּגם רחמים מלא «≈ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מּפלה ׁשּיהיה עד הּזה, ּבעֹולם האמת ויתּגּלה הּטֹוב, ּכרצֹונ ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלאמּתֹו

התּגּלּות עלֿידי לבֹוא, לעתיד ׁשּיהיה ּכמֹו הּזה, ּבעֹולם ּגם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהרׁשעים

ּבאמת. ּבׁשמ כּלם ויקראּו ,לעבֹודת כּלם יׁשּובּו אׁשר עד ְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻהאמת,

ׁשלמּות להמׁשי ונזּכה הּׁשלמּות ּבתכלית הּקדֹוׁש הּדּבּור נׁשלם ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָויהיה

הּזה. לעֹולם דאתי מעלמא ְְְִֵֵֶַַָָָָהּדּבּור
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ÔÎ·e,הּקדֹוׁש להּדּבּור קדֹוׁשֹות נקּדֹות לעׂשֹות ׁשּנזּכה ותעזרנּו ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻ

הּדּבּור קדּׁשת ידי על ׁשּנזּכה עד הּגרֹון, מּמצר הּדּבּור להֹוציא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻונזּכה

ׁשּבקדּׁשה הּדברים וכל העבֹודֹות ּכל הּפעל אל מּכח להֹוציא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשלם

לנּו ׁשּיׁש הּמניעֹות רּבּוי עצם ידעּת אּתה ּכי לעׂשֹות, צריכים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאנּו

וא לעׂשֹות, צריכים ׁשאנּו ׁשּבקדׁשה הּדברים ּדברמּכל ׁשּום ין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

צריכים ּכׁשאנּו ּובפרט עליו, רּבֹות מניעֹות לנּו יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשּבקדּׁשה

ּבאמת להתקרב ׁשהּוא ּבֹו, ּתלּוי יהדּותנּו ׁשּכל ּגדֹול ּדבר ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלעׂשֹות

ׁשּבין האמת לנקּדת להתקרב ּכׁשרֹוצים ׁשּכן ּומּכל אמּתּיים, ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻלהּצּדיקים

מאד עלינּו והעּכּובים הּמניעֹות ּומתרּבים מתּגּברים ׁשאז ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּצּדיקים,

רֹוצים ואין מאד, ּבפנינּו ּומפסיקים ּומׁשּתּטחים וער ׁשעּור ּבלי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹמאד

ּבאמת ּכי הֹודעּתנּו ּכבר אבל האמת. לנקּדת להתקרב אֹותנּו ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלהניח

החׁשק, ּבׁשביל רק הם הּמניעֹות וכל ּכלל, ּבעֹולם מניעה ׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

וכל ,רצֹונ לעׂשֹות יֹותר והּגעּגּועים והּכּסּופין החׁשק ׁשּיתּגּבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּכדי

ּגדֹול החׁשק ׁשּיהיה להתּגּבר צריכין יֹותר, מתּגּברין ּׁשהּמניעֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמה

הּמניעֹות, כל יּׁשברּו החׁשק, התּגּברּות ידי ׁשעל ּכדי ויֹותר, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּביֹותר

הּקדֹוׁש. הּנחׁשק להּׂשיג ְְְְִִֶַַַָָויזּכּו

ÏÚÂקּומה ּבטֹובתנּו, החפץ אלהי, יי מּמ לבּקׁש ּבאתי זה ¿«ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ולחׁשק ּולהׁשּתֹוקק להתּגעּגע ׁשּנזּכה ּדקדּׁשה, לחׁשק וזּכנּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻבעזרתנּו

ּבאמת. ּגדֹולים וכּסּופין נמרץ ּבחׁשק הּקדֹוׁשה, ולעבֹודת ל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹולכסף

ּובכל יֹום ּבכל ּומתחּזקים ּומתּגּברים הֹולכים והּכּסּופין החׁשק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָויהיה

צריכים ׁשאנּו הּמניעֹות תקף ּכפי החׁשק ׁשּיתּגּבר עד ׁשעה, ּובכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעת

מּפני הּמניעֹות ּכל ויתּבּטלּו הּמניעֹות, על החׁשק ׁשּיתּגּבר עד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָלׁשּברם

נקּדֹות לעׂשֹות נזּכה ועלֿידיֿזה הּגדֹולים. והּכּסּופין החזק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהחׁשק

מּכח להֹוציא ׁשּנזּכה עד הּקדֹוׁש, הּדּבּור להׁשלים להאֹותּיֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹקדֹוׁשֹות

העֹולם ּבזה ּלעׂשֹות צריכים ׁשאנּו ׁשּבקדּׁשה הּדברים ּכל הּפעל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻאל

ּגדֹולים וכּסּופין לחׁשק ּותזּכנּו ותעזרנּו והּקדֹוׁש. הּטֹוב רצֹונ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָּכפי

וה האנס טענת עם עצמנּו לפטר נרצה ׁשּלא עד ,ּכ ּכל ּמניעהוחזקים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
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מאחר עׂשינּו, ּכאּלּו ׁשּנחׁשב ּבמה ּדעּתנּו את נקרר ולא לנּו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁש

אנס. לנּו ׁשּיׁש רק לעׂשֹות, חפצים ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהיינּו

‡p‡רֹוצים אנּו אין ּכי ּבזה, עצמנּו נפטר ׁשּלא וזּכנּו עזרנּו יי »»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

אנּו אין ּכי עׂשינּו, ּכאּלּו זה ידי על ׁשּנחׁשב האנס טענת עם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלצאת

לנּו ׁשּיהיה ועזרנּו זּכנּו רק ואנס, מניעה ּבׁשּום עצמנּו לפטר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹחפצים

אל מּכח להֹוציא ּתמיד ידם על ׁשּנזּכה ּכאּלּו, חזקין וכּסּופין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחׁשק

לעׂשֹות להתעֹורר ׁשּנזּכה ּפעם ּובכל ׁשּבקדּׁשה. הּדברים ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּפעל

לחׁשק ּותזּכנּו ותעזרנּו עּמנּו ּתהיה ׁשּבקדּׁשה, וקטן ּגדֹול ּדבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻאיזה

והּכּסּופין החׁשק את נרּפה ולא ּפעם, ּבכל וחדׁשים חזקים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוכּסּופין

להתּגעּגע עת ּבכל ּולהתאּמץ להתחּזק נזּכה רק ּכלל, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָוהּגעּגּועים

ּבכלֹות נמרץ ּובחׁשק נפלאה ּבתׁשּוקה ּולהׁשּתֹוקק ולחׁשק ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹולכסף

יֹותר, והּכּסּופין החׁשק יתּגּבר ּכן והאנס, הּמניעה תקף ּוכפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּנפׁש,

ׁשּבקדּׁשה הּדברים מּכל והעּכּובים הּמניעֹות ּכל לׁשּבר ׁשּנזּכה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעד

ּבעסקי חפצנּו ּכל מּמׁש הּפעל אל מּכח להֹוציא ׁשּנזּכה עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּבעֹולם,

לבבנּו, ּבכל יי ּבעבֹודת להחל נרצה אׁשר מעׂשה ּובכל ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמים.

רצֹונ ּׁשהּוא מה ּכל מּמׁש ּבפעל לעׂשֹות ׁשּנזּכה עד ונצליח, ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹנעׂשה

ּבאמת. ֱֶֶַהּטֹוב

אדר ּומעל¯ÊÚÂ	eח מעלינּו אּפ חרֹון ּולׁשּכ להמּתיק ׁשּנזּכה וחּננּו וזּכנּו ¿»¿≈ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ע לׁשּברּכל ׁשּנזּכה הרּבים וחסדי ּברחמי ותעזרנּו יׂשראל. ּבית ּמ ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

רק ׁשּבעֹולם, ּדבר ׁשּום על אּפינּו יחר ואל מאּתנּו, הּכעס מּדת ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָמהרה

ּכל ּומעל מעלינּו אף חרֹון מיני ּכל ּולהמּתיק ּולבּטל לׁשּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנזּכה

העׁשן ּולזּכ ּולהמּתיק לברר נזּכה רק ּבנּו, אּפ יעׁשן ואל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיׂשראל.

רּוח אוירי רּוח ניחא רּוח מּמּנּו נעׂשה ׁשּיהיה עד אף החרֹון ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשל

לנּו ותביא עלינּו. מׁשיח ׁשל רּוחֹו נמׁש יהיה ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּדקדּׁשה,

יהיה ועלֿידיֿזה עֹולם. גאּלת לגאלנּו ויחיׁש וימהר צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאת

חּיים ורּוח ּדלעּלא, חּיים רּוח ּדקדּׁשה, ּגדֹול חּיּות עלינּו ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻנמׁש

לנּו ותּתן ּברחמי ּותחּיינּו ּברצֹונ ותׂשּביענּו יד את ותפּתח ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדלתּתא.
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לבד ל יׂשּברּו, אלי עינינּו ּכי להם. ׁשּנצטר קדם ּברוח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּפרנסֹותנּו

עינינּו, אלי ּכי והֹוׁשיענּו, עלינּו ורחם וחּננּו חּוס תלּויֹות. ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָעינינּו

רצֹון". חי לכל ּומׂשּביע יד את "ּפֹותח ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻויקּים

e	¯ÓLÂ,ׁשּבעֹולם ועברֹות פגמים מיני מּכל הרּבים ּברחמי והּצילנּו ¿»¿≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מאין ׁשהם, עברה, לידי נבא ולא דברים ּבׁשלׁשה להסּתּכל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹונזּכה

ותֹולעה, רּמה עפר למקֹום הֹולכים אנּו ּולאן סרּוחה, מּטּפה ְְְְְִִִִִֵָָָָָָָָָּבאנּו

הּמלכים מלכי מל לפני וחׁשּבֹון ּדין לּתן עתידין אנּו מי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָולפני

ולׁשּוב להתחרט מהרה ׁשּנזּכה ּבעזרנּו ותהיה הּוא. ּברּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּקדֹוׁש

ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג הּנה עד ׁשעברנּו והּפגמים העברֹות ּכל על ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבאמת

ּותכּפר ּתמחל הּכל על ּובפעל, ּבכח ּומעׂשה ּדּבּור ּבמחׁשבה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹּוברצֹון,

ּכי לעוֹונינּו וסלחּת יי ׁשמ למען לסלח. הּמרּבה חּנּון לנּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹותסלח

לעבר לבלי מרע, לסּור ׁשּנזּכה ותעזרנּו מעּתה עּמנּו ותהיה הּוא. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹרב

ּכל לקּים ותעזרנּו קּלה. תנּועה אפּלּו רצֹונ ועל ּדברי על ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָעֹוד

הּדברים ּכל הּפעל אל מּכח ּולהֹוציא ּבאהבה ׁשהםמצוֹותי ׁשּבקדּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

עת ּבכל חדׁש וחּיּות ׁשפע להמׁשי נזּכה זה ידי ועל ּבאמת. ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָרצֹונ

העֹולמֹות ּכל ויתקּימּו ויתחּדׁשּו הּפעל. אל הּכח מן למּטה ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹמלמעלה

מׁשני עת ּבכל להמׁשי ׁשּנזּכה החדׁש החּיּות ידי על ידינּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

(ּכזה: הּכּנּוי וׁשם העצם ׁשם ׁשהם הּקדֹוׁשים ׁשמֹותי ׁשני ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּיּודי"ן

אמּתּיים הּצּדיקים ׁשל ּברּוחם ׁשנים ּפי להמׁשי ונזּכה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָיאקדונק"י),

ּתׁשליכני אל ּבקרּבי. חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים לי ּברא טהֹור "לב ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹעלינּו.

ורּוח ,יׁשע ׂשׂשֹון לי הׁשיבה מּמּני. ּתּקח אל קדׁש ורּוח ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמּלפני

ּבארץ ּתנחני טֹובה, רּוח יׁשעי אלהי אּתה ּכי תסמכני. ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנדיבה

ִמיׁשֹור".

e	È·‡אׁשר ויעקב יצחק אברהם אבֹותינּו למען עׂשה הרחמן, אב »ƒְְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

רּבים להׁשיב ימיהם ּכל וטרחּו ויגעּו ּבעֹולם, אלהּות לגּלֹות ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹהתחילּו

ּבזרעם ּבחרּת ּבזכּותם אׁשר ,לעבֹודת העֹולם ּכל ּולקרב ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָמעֹון

ּתֹורת ּלנּו ונתּת הּלׁשֹונֹות, מּכל ורֹוממּתנּו העּמים, מּכל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאחריהם



תפילות ראשוןÊÒליקוטי אדרחלק ט ÂÎ˙

ּכל ּולמען למענם עׂשה .ּבית נאמן נביא מׁשה ידי על ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּקדֹוׁשה

וטרחּו יגעּו ּכּלם אׁשר אחריהם, ׁשהיּו האמּתּיים הּגדֹולים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּצּדיקים

ׁשּנתרחקּו ּבני את אלי להׁשיב ּפניהם, מגּמת ּכל וׂשמּו ימיהם, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּכאׁשר ּבאמת, לעבֹודת ּולקרבם אלי להׁשיבם ּבעוֹונֹותיהם, ְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמ

ועמלם וצרתם וענים וטרחם ויגיעתם ּבאמת, לבבם את ידעּת ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָאּתה

ּבׁשבילנּו. ימיהם ּכל ְְְִִֵֵֶֶָָׁשּסבלּו

‡p‡ּורצֹונם,יי חפצם ּומּלא למענם עׂשה אבֹות, חסדי זֹוכר »»ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

אׁשר ּכל הּפעל, אל מּכח ּולהֹוציא עּמנּו לגמר ׁשּיזּכּו והֹוׁשיעם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹועזרם

ּולמענם, למענ אם ּכי למעננּו לא עּמנּו. לעׂשֹות וחׁשקּו ורצּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹהתחילּו

להּגיע ׁשּנזּכה ּבאפן העצּומים, וחסדי ּברחמי ּׁשּתעׂשה מה ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשה

ּתׁשיבנּו, אל ריקם מלּכנּו ּומּלפני .מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהרה

עּמ ּפה ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ּתפּלתנּו, קֹול ּוׁשמע ועננּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָחּננּו

ּתפּלה. ׁשֹומע אּתה ּברּו ּברחמים, ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל

ÊÒאדר ט

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"Ò ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
¯˜Èz"נא וחמל חּוס אבֹותי, ואלהי אלהי יי "ּבעיני נפׁשי נא ƒ«ְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ורחם חּוס גדֹולה. ּובחמלה רּבים ּברחמים יׂשראל עּמ נפׁשֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָעל

החצּובֹות נפׁשֹות ּומּפנינים מּפז היקרֹות יׂשראל נפׁשֹות על ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹוחמל

חלק הּנקראים ,ּבׁשמ הּכלּולים קדֹוׁשֹות נפׁשֹות ,כבֹוד ּכּסא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּתחת

מּקדם, ּבהם מׁשּתעׁשע היית אׁשר עליֹונֹות נפׁשֹות מּמעל. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאלֹוּה

מּכל למעלה ׁשהם נפׁשֹות ּתחּלה, ּבמחׁשבה עלּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָנפׁשֹות

מעי נא יהמּו העֹולם. את ּובראת נמלכּת ּבהם אׁשר ּכּלם, ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻהעֹולמֹות

והּנעימים, הּנאהבים ּבני על ,חלצי יֹוצאי על רחמי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָיכמרּו

ׁשל לׁשֹונֹות ּבכל הּנקראים רחם", מּני הּנׂשּואים בטן מּני ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ"העמסים

זז היית לא אׁשר היקרֹות נפׁשֹות ואהּובים, רעים אחים, ּבנים, ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹחּבה,

זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ואּמי, ואחֹותי ּבּתי ׁשקראתם עד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמחּבבם
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ּוראי ּבת "ׁשמעי ׁשּנאמר: ּבּתי, ׁשּקראּה עד מחּבבּה זז לא ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלברכה

ׁשּקראּה עד מחּבבּה זז לא ,"אבי ּובית עּמ וׁשכחי אזנ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהּטי

מחּבבּה זז לא תּמתי", יֹונתי רעיתי אחֹותי לי "ּפתחי ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאחֹותי,

רחם האזינּו". אלי ּולאּוּמי עּמי אלי "ׁשמעּו ׁשּנאמר: אּמי ׁשּקראּה ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעד

ה ּבׁשרׁשנּו נפׁשינּו קדּׁשת ּתפארת יקרת הֹוד על אּתהנא ּכאׁשר עליֹון, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

למעלה למעלה העֹולֹות היקרֹות נפׁשֹותינּו נמׁשכֹות מהיכן ידעּת ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָלבד

והֹוׁשיענּו וזּכנּו ועזרנּו ּכּלם, הּקדּׁשֹות ּכל ועל העֹולמֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻעל

נפׁשֹותינּו את לׁשמר עז ּבכל להתּגּבר ׁשּנזּכה האמּתּיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחנינֹותי

וׁשנים, ימים לאר אצלנּו, להחזיקה עת, ּבכל ּומעּלה גדֹולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻּבׁשמירה

ּוקדּׁשה ּופריׁשּות וטהרה ּונקּיּות ּבזריזּות גדֹולה, ּובטהרה ְְְְְְְְֳֳִִִִִָָָָָָָֻֻּבקדּׁשה

וחסידּות. חטא ויראת ְְְֲֲִִֵַַַָָוענוה

¯ÊÚ˙Âּבאמת הּכבֹוד מן ולברח להתרחק ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו לנּו ¿«¬…ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

וחמּדה ותאוה רצֹון ׁשּום ּדעּתנּו על יעלה ולא הרחּוק. ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבתכלית

ׁשּתׁשלח עת ּבכל תמיד ותֹוׁשיענּו עלינּו ּותרחם ּכלל. ּכבֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלׁשּום

את לׁשמר אז ׁשּנזּכה ּכבֹוד, איזה הרּבים ּובחסדי ּברחמי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלנּו

ּכלל וׁשלֹום חס נלּכדים נהיה לבל מאד מאד נפׁשֹותינּו ואת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעצמנּו

נׁשּתּמׁש ולא ּכלל, ּבׁשבילנּו הּכבֹוד את נקּבל ולא הּכבֹוד. ידי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹעל

רק מהּכבֹוד, ּכלל הנאה ׁשּום לנּו יּגיע ולא ּכלל, עצמנּו לצר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּבֹו

הּכבֹוד, למל הּכבֹוד ּכל ונחזר לבד, אלי הּכבֹוד ּכל להעלֹות ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנזּכה

ׁשּלא עליֹונה ּבׁשמירה ותׁשמרנּו ותעזרנּו לבד. ׁשּלֹו הּכבֹוד ׁשּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמי

ּבקדּׁשה הּכבֹוד את לקּבל נזּכה רק ּכלל, הּכבֹוד ּבקדּׁשת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻנפּגם

ּכלל. ּתאותנּו ּפגם ׁשּום ּבלי לבד ולעבֹודת לׁשמ גדֹולה ְְְְְְְְְְֲֲֳִִֵַַַַָָָָָָּובטהרה

הּכבֹוד יבא ׁשּלא חדׁש ּכבֹוד לנּו ׁשּתׁשלח עת ּבכל עלינּו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹותחמל

אלינּו הּכבֹוד ׁשּיבא נזּכה רק וׁשלֹום, חס נפׁש הסּתּלקּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשביל

עת ּבכל לקּבל הּכבֹוד עלֿידי ׁשּנזּכה וׁשלֹום, חס לרעה ולא ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלטֹובה

ּבקדּׁש חדׁשֹות נפׁשֹותינּונפׁשֹות ויתּגּדל ויּתֹוסף גדֹולה, ּובטהרה ה ְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֻ

נפׁשֹות עת ּבכל לנּו ותׁשלח וטהרה, קדּׁשה אֹור ּבתֹוספֹות עת ְְְְְְְְְֳִֵֵַָָָָָָָֻּבכל
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ועבֹודת ּבתֹורת טֹובים וׁשנים ימים לאר ויקרֹות קדֹוׁשֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹחדׁשֹות

ויראת. ְְִֶָ

ÔÎ·eלׁשּבר ׁשּנזּכה מעּתה ּבעזרנּו ותהיה ותֹוׁשיענּו, עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מעט לאכל ּבּמעט, להסּתּפק ונזּכה ּוׁשתּיה. אכילה ּתאות ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבאמת

ּכביצה, ועד מּכּזית עצמנּו על ּונדקּדק מּמּנּו. ּולהסּתּפק גדֹולה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּבקדּׁשה

ונאכל הּגּוף. קּיּום ּבׁשביל לנּו מהּמכרח יֹותר מּׁשהּו אפּלּו לאכל ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻלבלי

הּצּדיקים ּבכלל להיֹות ונזּכה טבענּו, ּתאות ּונמעט ּגּופנּו, לקּיּום ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָלבד

לׂשֹובע אֹוכל "צּדיק ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּדקדּׁשה, נפׁשם לׂשבע ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻהאֹוכלים

יי "יּׂשא ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּותחּננּו, ּפנים לנּו ׁשּתּׂשא ׁשּנזּכה עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנפׁשֹו",

הּכבֹוד אל ּפנים הארת להמׁשי ונזּכה ׁשלֹום". ל ויׂשם ,אלי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּפניו

ּומעּזּות פנים מעּזי יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת אֹותנּו ותּציל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּדקדּׁשה,

יהיה ולא ׁשּבּדֹור, פנים העּזי מן הּכבֹוד את ּותסּלק ותעלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּפנים,

ּותרחם ּכלל. ּוׂשררה והתמּנּות ּופקידּות והתנּׂשאּות ּכבֹוד ׁשּום ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלהם

הּמנהיגים מּכל אֹותנּו ותּציל יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ועל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעלינּו

לבד אּתה ּכאׁשר ּׁשּגֹורמים, מה לנּו הּגֹורמים ׁשקר, ׁשל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻוהמפרסמים

ּכבֹודנּו ּדל מאד. ּדקדׁשה הּכבֹוד וירד נפל הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּכי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹֻידעּת,

והרׁשעים העּכּו"ם ּבין הּכבֹוד ונפל הּנּדה, ּכטמאת וׁשקצּונּו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֻּבּגֹוים

הּכבֹוד ּכל לעצמן מקּבלין ׁשהם ׁשּבּדֹור, פנים והעּזי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהּׁשקרנים

לחרּפה ּבאמת והּצּדיקים הּכׁשרים יׂשראל ועּמ לעצמן, ּכבֹוד ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחֹולקין

וקלס. ּוללעג ְְִֶֶַַָָּולבּזיֹון

‡p‡מלך רחמים מלא ּכבֹודיי על וחמל חּוס סלה, הּכבֹוד »»ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

את ותֹוציא ּומהמֹונם, מהם נפׁשֹותינּו את והּצל והּקדֹוׁש, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּגדֹול

ׁשכינת על ּותרחם הּקלּפֹות, מּבין הּכבֹוד את ותעלה מּביניהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּכבֹוד

הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּכי ונּדלּדלה. וירדה ּוגאֹונּה ּכבֹודּה הּורד אׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻעּז

ּכביכֹול, מאּת נתרחק ּומלכּות ּוכבֹוד הּגדֹול, מּכבֹוד ּפני ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהסּתרּת

פנים והעּזי והרׁשעים להעּכּו"ם הּכבֹוד ּכל ׁשהּגיע עד ונפל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָוירד
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להם אין אׁשר לזרים הּכבֹוד ּכל ונהפֹו מאד", יׂשראל "וּיּדל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבּדֹור.

ּכקֹוף ּדֹומין ׁשהם ׁשּבּדֹור, פנים העּזי ׁשהם ּדקדּׁשה, ּופנים ּבׂשכל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻחלק

אדם. ְִֵָָּבפני

אדר הּגדֹול¯ÔÓÁי ּכבֹוד על רחם רחמים, מלא רחמן רחמים, מלא «¬»ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

אל הּכבֹוד ּכל ּולהחזיר להעלֹות ׁשּנזּכה ועזרנּו וזּכנּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּקדֹוׁש,

צדקה לּתן תמיד, ּבצדקה להרּבֹות הרּבים ּברחמי וזּכנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּקדּׁשה.

ּובׁשלמּות ּבאמת, לבב ּובטּוב ּבׂשמחה הרּבה, הגּונים לענּיים ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהרּבה

הּפנים אֹור להמׁשי הּצדקה ידי על ׁשּנזּכה ּבאפן הּטֹוב, ּכרצֹונ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּגדֹול

חסדי עלינּו ותמׁשי ,ּפני ּבאֹור יחד ּכּלנּו אֹותנּו ּותבר הּכבֹוד. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאל

הּכלּולים החסדים ּכל עלינּו ותאיר הּגדֹול, ּבׁשמ הּכלּולים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָהרּבים

הּקדֹוׁשה. ּבתֹורת ׁשּנזּכר צדקה ּפעמים חמּׁשה ּכנגד חסדים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבחמּׁשה

ּבהקיץ אׂשּבעה ּפני אחזה ּבצדק "אני ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻויקּים

ותעזרנּו לצדקה, מּצדק והּמלכּות הּכבֹוד את להעלֹות ונזּכה ."ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּתמּונת

אל הּכבֹוד ּכל ּולהחזיר פנים, העּזי מן הּכבֹוד ּכל להֹוציא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָותֹוׁשיענּו

והּכ הּגדּלה ּכל ויחזר ּדקדּׁשה, מּדע ּוכׁשריהּמביני הּדֹור לצּדיקי בֹוד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֻֻֻ

ּבאמת. הּדֹור ּפני הּנקראים האמּתּיים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּדֹור

ÔÎ·eעּמ ּכל ּבין ׁשלֹום ותׂשים יׂשראל, עּמ ּכל ועל עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשּום יהיה ולא יׂשראל, מעּמ מחלקת מיני ּכל ּותבּטל לעֹולם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיׂשראל

יׂשראל עּמ על ּומחלקת מריבה ׁשּום ולא וקנטּור, וׂשנאה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹקנאה

על ּובפרט ּבאמת, לעבּד ּומתּגעּגעים ּומׁשּתֹוקקים החפצים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכׁשרים

עכׁשו נתרּבה הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּכי האמּתים. והחכמים ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּצּדיקים

ׁשלֹום", אין ולּבא "ולּיֹוצא חכמים הּתלמידי ּבין והּקּטגֹוריא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּמחלקת

הרּבה לנּו מּזקת הּמחלקת זאת אׁשר מחלקת, מלא העֹולם ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹוכל

ׁשּמתּגּבר הּמחלקת עצם ּובפרט ידעּת, אּתה ּכאׁשר ּבאמת, ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלעבֹודת

הּגדֹול לׁשמ ּולהתקרב אלי לׁשּוב הּבאים הרחֹוקים על עת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבכל

לקרבם, העֹוסקים ועל עליהם החֹולקים רּבּו אׁשר ּבאמת, ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּולעבד

ּדבר. לא על ִַָָָֹחּנם



תפילות ראשוןÊÒליקוטי אדרחלק יא Ï˙

‡p‡מריב הּצילנּו ׁשּלֹו, ׁשהּׁשלֹום מל הּׁשלֹום אדֹון רחמים מלא יי »»ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּותזּכנּו ּכלל, ּפסלת ּבלי וז צח וׂשכל ודעת למח וזּכנּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹּומחלקת

ויתּבּטלּו ּכלל, מבלּבל מחנּו יהיה ולא ,וׁשכי ׁשקיט מחנּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֻׁשּיהיה

ויּפלּו ויכלּו ׁשּיתּבּטלּו ׁשּנזּכה עד ׁשּבּמח, והּמֹותרֹות הּפסלת ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּכל

אי ּדעת ׁשּום ּבנּו אין ּכי מחנּו. מן הּיֹונקים והּׂשֹונאים ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹהאֹויבים

ּכּונתנּו ּכי עּמהם, להתנהג ואי חּנם ורֹודפינּו ׂשֹונאינּו עם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹללחם

ּבתׁשּובה אלי ולׁשּוב ּבאמת, לעבד חפצים ואנּו ׁשמים לׁשם ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָרצּויה

חמל רחמים מלא ּכלל. מחלקת ׁשּום חפצים אנּו ואין מהרה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשלמה

והֹוׁשיע ורחם ואביֹון, עני עם ּוממרט, ממּׁש עם על הּצאן, ענּיי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֻעל

כח חלּוׁשי ּכיוהּצל להּׁשען מי על לנּו אין ּכי ּומחלקת, מריב ּכאּלה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

לבד עלי יהבנּו, את הׁשלכנּו לבד עלי ׁשּבּׁשמים. אבינּו על ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאם

ׁשּתחּננּו. עד עינינּו ּתלּויֹות אלי נׁשענים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָאנּו

ÔÎ·eעּמ ּולכל לנּו ותֹוׁשיע ותעזֹור רחמים, מלא אדֹון עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ

הּקדֹוׁשֹות הּנפׁשֹות את ּולגּדל להֹוליד ּכּלנּו ׁשּנזּכה יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבית

להֹוליד ׁשּנזּכה ּדקדּׁשה, הּכבֹוד עלֿידי עת ּבכל לנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּנמׁשכֹות

ּובׁשלֹום ּבנחת לגּדלם ונזּכה ּכלל. הֹולדה קּׁשּוי ּבלי ּבנקל ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּנפׁשֹות

יראה הרּבים ּברחמי עלינּו ותׁשּפיע כלל. ּבנים ּגּדּול צער ׁשּום ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבלי

ּתמׁשי ועלֿידיֿזה ּבאמת, ׁשמ את ּולאהבה ליראה ונזּכה ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָואהבה,

הּגדֹולה, ויד החזקה יד הּקדֹוׁשים, העליֹונים הּידים ּכח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹעלינּו

ׁשּום ּבלי וׁשלוה, ּבנחת הּנפׁש את ּולגּדל להֹוליד נזּכה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָועלֿידיֿזה

ּכלל. ּבנים ּגּדּול צער ׁשּום ּובלי הֹולדה ְְִִִִַַָָָָקּׁשּוי

)(ÔÏˆÈÏ ‡pÓÁ¯ ÌÈ�a ÏecbÓ ÌÈ¯eqÈÂ ¯Úˆ Ì‰Ï LiL el‡ ÏÚ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈«≈∆≈»∆««¿ƒƒƒƒ»ƒ«¬»»ƒ¿«

אדר ׁשל‡p‡יא ּומכאֹובם צרֹותם את יֹודע אּתה רחמים, מלא רחמן יי »»ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכבר אׁשר לּצלן, רחמנא ּבנים ּגּדּול צער להם ׁשּיׁש יׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעּמ

ּבנים נפׁשם ּומּׂשא עיניהם, מחמד מהם ולקחּת מּכֹותם, את ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהפלאת

ׁשדים יֹונקי וחביבֹות, יקרֹות נפׁשֹות ּבּפז, הּמסּלאים היקרים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻּובנֹות

ּגמּול חטאּו, הםׁשּלא אׁשר רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּפׁשעּו, ׁשּלא חלב י ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
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ּבעוֹונֹותינּו רק חטא, ּבֹו ׁשאין ּפיהם ּבהבל העֹולם את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמקּימין

ּבהם. ּפגעּת אבֹותם ְֲֲֶַַָָָָּובעוֹונֹות

B	Ba¯ּומכאֹובם צערם את ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואּמם אביהם ׁשל ּומכאֹוב וצער האּלה, הרּכים הילדים ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקׁשה

הּנפׁש, עד נגע ּכי ּומר רע ּכי ּבצרתם, הּמצטערים וכל קרֹוביהם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכל

"את הרֹואה ראי אל אּתה לחים. על ודמעתם בכה, הרּבה יבּכּו ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכה

חמל מנחם", להם ואין ּכח, עֹוׁשקיהם ּומּיד האּלה העׁשּוקים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּדמעת

להם ּתעׂשה ואל ּדי, לצרֹותם ואמר ואנקתם ּדמעתם רתיחת ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל

ורב וסּלח טֹוב יי אּתה "ּכי להם. ּתגמל ּכעוֹונֹותיהם ולא ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכחטאם

עּכּו"ם וכּמה ,ּבחסדי העֹולם את מקּים ואּתה ,"קֹוראי לכל ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָחסד

ואין העֹולם, ּבקּיּום חפץ אּתה ּכי ּבניהם, את מגּדלים ּגמּורים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּורׁשעים

יׂשראל עּמ נפׁשֹות על וחמל ורחם חּוס העֹולם, ּבהׁשחתת חפץ ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹאּתה

רחמי יעֹוררּו נדנּה, אל חרּבֹו ויׁשּוב ,ידי הרף לּמלא ְְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹותאמר

ותעזר הּקדֹוׁש, יׂשראל עּמ על יתרה ּובחמלה ּבאהבה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוחנינֹותי

ּבנחת ּובנֹותיהם ּבניהם ּכל את לגּדל כּלם ׁשּיזּכּו עליהם, ותגן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻותֹוׁשיע

טֹובים ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה ּכלל, צער ׁשּום ּבלי וׁשלוה ְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֻּובׁשלֹום

וׁשנים ימים ואריכּות חּיים עליהם ותמׁשי טֹובים. וׁשנים ימים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלאר

החּיים, מּמקֹור מאּת('eÎÂ ˙È�BÏt Ôa È�BÏt ÏÚ Ë¯Ù·e)עדת קהל נא רחם . ְְִִִֵַַƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ¿ְֲֵַַַָ

אנחנּו כּלנּו ׁשּנזּכה יׁשענּו, אלהי והֹוׁשיענּו עוֹונם, ּומחל סלח ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻֻיׁשרּון,

לחּיים ּבנחת ּובנֹותינּו ּבנינּו ּכל את לגּדל יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל

הּצּדיקים ּכל ּולמען אבֹותינּו למען ועׂשה ּולׁשלֹום. ארּוּכים ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָטֹובים

ותּציל ותֹוׁשיע ּותרחם ותחמל הּזה, וׁשּבּדֹור ודֹור ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאמּתּיים

להּולד, עתידין ואׁשר ּכבר ׁשּנֹולדּו הּילדים את הּפלטה, יתר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאת

ה מחלי ּומחּוׁש*והּפאקין*ּמאזליןותּצילם ּוכאב מחלה מיני ּומּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

ואּמם לאביהם ותעזר ותחלימם, ּותחּים ותבריאם ּותחּזקם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבעֹולם,

רוח] *[אבעבועות אדמת] *[חצבת,
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וׁשנים ימים לאר ויראת ּבעבֹודת ּולחּנכם ּבנחת לגּדלם ְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיזּכּו

ּובּמצֹות ּבּתֹורה עֹוסקים ּבנים ּובני ּבנים מהם לראֹות ויזּכּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָטֹובים.

"ּכחֹול יׂשראל ּבית עּמ ויתרּבּו הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד דֹורֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָלדֹורי

החמלה אב הרחמן, אב רחם רחם מרב". יּספר ולא יּמד לא אׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּים

אין ּכי הּיֹום. ּכמֹונּו אּלמת יֹונה על נא רחם החסד, אב החנינה ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאב

עלינּו חּוסה צרה, ּבעת לנּו יעמד הּגדֹול ׁשמ אּלא ּבעדנּו יעמד ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹמי

ׁשמ ּכי עלינּו חרֹונ ּתׁשּפ ואל הרּבים, ּברחמי יׂשראל ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹועל

מעי נא יהמּו ּתּטׁשנּו, ואל ּתעזבנּו ואל ּתּניחנּו אל עלינּו. ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנקרא

ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר ואל רׁשענּו אל ּתפן ואל עלינּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָורחמי

טרם עננּו, אלי נקרא טרם לנחמנּו, חסּד נא יהי מּתחּנתנּו. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּתתעּלם

לתבירי ּדעני רחמנא ענינא, לענּיי ּדעני רחמנא תׁשמע. אּתה ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָנדּבר

רחמנא ענינא, רחמנא ענינא, רּוחא למּכיכי ּדעני רחמנא ענינא, ְְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָלּבא

ּבעגלה הׁשּתא עלן, רחם רחמנא ׁשזיב, רחמנא ּפרק, רחמנא ְְְֲֲֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹחּוס,

קריב, Ô‡k)ּובזמן „Ú). ְִִַָ«»

ÒeÁוזּכנּו ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו ּומּלא עלינּו ורחם ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹוחמל

ונזּכה הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת הגּונים לענּיים ּתמיד ּבצדקה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָלהרּבֹות

מֹוׁשל "ואּתה ּפסּוק אֹומרים ׁשאנּו ּבעת הּתפּלה ּבׁשעת צדקה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלּתן

מ והּמלכּות והּכבֹוד הּממׁשלה להעלֹות ׁשּנזּכה עד הּקלּפה,ּבּכל", ן ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

העּכּו"ם מן והּממׁשלה והּגדּלה הּכבֹוד ּכל ּולסּלק ּולהֹוציא ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֻלהעלֹות

אל והּמלכּות הּכבֹוד ּכל ּולהחזיר ׁשּבּדֹור, פנים והעּזי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהרׁשעים

והחכמים הּצּדיקים אל מּדע הּמביני אל הּכבֹוד ויׁשּוב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּקדּׁשה.

אל ּפנים ּולהמׁשי אכילה ּתאות לׁשּבר ונזּכה ּדקדּׁשה, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהאמּתּיים

נפׁשֹות לנּו ׁשּיבֹואּו לנּו ותעזר ּתמיד. ּומחלקת מריב ותּצילנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכבֹוד,

ואהבה ליראה ונזּכה ּדקדּׁשה. הּכבֹוד עלֿידי ּדקדּׁשה חדׁשֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻרּבֹות

קּׁשּוי ׁשּום ּבלי הּנפׁש את ּולגּדל להֹוליד נזּכה ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבׁשלמּות,

הּכבֹוד, אל עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ּכלל. ּבנים ּגּדּול צער ׁשּום ּובלי ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהֹולדה

,מּלפני והּכבֹוד והעׁשר לראׁש, לכל והּמתנּׂשא הּממלכה יי ל"ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
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זּכנּו לּכל", ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה ּכח ּוביד ּבּכל, מֹוׁשל ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֹֹואּתה

ׁשּבקדּׁשה. לׁשרׁשֹו הּכבֹוד ּכל ְְְְֲִֶַַָָָָֻלהעלֹות

ÔÎ·eמים עלי ותׁשּפיע מאד, היגעה מאד, העּיפה נפׁשי על ּתרחם ¿≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

מאד, מאד והיגעה העיפה נפׁשי את ּולהבריא ּולהׁשיב להחיֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹקרים

ּכל להכניס זֹוכה ואיני לב, ּבלא מתּפּלל אני אׁשר וׁשנים ימים זה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכי

הּדבר ּבגלל אׁשר הּתפּלה, מּדּבּורי רחֹוק ולּבי הּתפּלה לתֹו לּבי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכּונת

מאד. עיפה נפׁשי ְְֲִֵֶַַָֹהּזה

‡p‡.הּלב ּבכּונת להתּפּלל עזרני זאת, לתּקן זּכני הרּבים ּברחמי »»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּכּונֹות ּכל להכניס ׁשאזּכה הּתפּלה, ּבׁשעת ׁשוין ולּבי ּפי ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזּכני

ולא גדֹולה, ּבכּונה תפּלתי ותהיה הּתפּלה. ּדּבּורי ּבתֹו ודעּתי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלבבי

הּכבֹוד מן הּנפׁש תתרחק ולא הּלב, ּכּונת ּבלי מּפי ּדּבּור ׁשּום ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹיצא

לעֹולם. ְְָָּכלל

אדר ּבכלkÊ˙e	eיב ּולהּדרֹו לכּבדֹו ּתלמּודֹו, ׁשּׁשכח הּזקן ּבכבֹוד להּזהר ¿«≈ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ועלֿידיֿזה ּדקדּׁשה, רעמים להמׁשי עלֿידיֿזה ׁשּנזּכה עד ּכבֹוד, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמיני

הּזקנים ּדעת ויתּגּלה עינין, על ּדמכסין העננין ּכל ויׁשּתּברּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָיתּבּקעּו

יי את ּדעה הארץ ותּמלא הּדעת מימי רּבים מים ויצאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּדקדּׁשה,

ּדקדּׁשה, מהּזקנים הּדעת מימי עלינּו ותמׁשי מכּסים. לּים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֻּכּמים

ּבאמת. לֹו ּכראּוי ּבחינתֹו לפי ואחד אחד לכל הּדעת מימי ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָויתחּלקּו

עד ּבעצמן, ּדקדּׁשה הּזקנים מּפי הּדעת מימי ולׁשאב לקּבל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻונזּכה

והיגעֹות העיפֹות נפׁשֹותינּו על קרים מים להמׁשי עלֿידיֿזה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּנזּכה

ּתמיד להתּפּלל עת ּבכל ותעזרנּו הּתפּלה, ּפגם לתּקן ונזּכה מאד. ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹמאד

ׁשּום ּבלי מאדנּו ּובכל נפׁשנּו ּובכל לבבנּו ּבכל ּבׁשלמּות הּלב, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּבכּונֹות

הּתפּלה ּדּבּורי ּכל להרּגיׁש ׁשּנזּכה עד ּכלל, זרֹות ּומחׁשבֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפנּיֹות

,"כמֹו מי יי ּתאמרנה עצמֹותי "ּכל ׁשּכתּוב: ּכמֹו עצמֹותינּו ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹּבכל

הּלב ּבכּונת ּבׁשלמּות הּתפּלה ּדּבּורי עלֿידי עצמֹותינּו ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֻוידּׁשנּו

ֱֶֶּבאמת.
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ÒeÁ,ּבבּקׁשתי ועּמי ּבׁשאלתי, נפׁשי לי "ּתּנתן עלי, ורחם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹוחמל

נבהלה ונפׁשי עצמי. נבהלּו ּכי יי רפאני אני, אמלל ּכי יי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֻחּנני

למען הֹוׁשיעני נפׁשי, חּלצה יי ׁשּובה מתי, עד יי ואּתה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹמאד,

נפׁשי ׁשּובי ׁשמֹו. למען צדק במעּגלי ינחני יׁשֹובב, נפׁשי .ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַחסּד

מן עיני את מּמות, נפׁשי חּלצּת ּכי עליכי. ּגמל יי ּכי ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלמנּוחיכי,

יי לפני אתהּל מּדחי, רגלי את לאּדמעה, ּכי החּיים. ּבארצֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

יפּדה אלהים א ׁשחת. לראֹות חסיד תּתן לא לׁשאל, נפׁשי ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָֹֹֹֹּתעזב

הּברּיֹות ּכל אדֹון העֹולמים צּור סלה". יּקחני ּכי ׁשאֹול מּיד ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָנפׁשי,

העיפה נפׁשי את ּולהבריא ּולהחיֹות להׁשיב זּכני הּנפׁשֹות, ּכל ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאלֹוּה

וזּכני והֹוׁשיעני עזרני מאד. ּבכּונה מּתפּלה הרחֹוקה מאד, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹוהיגעה

גדֹולה ּבכּונה להתּפּלל מעּתה עז ּבכל ּולהתאּמץ ּולהתחּזק ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹלהתעֹורר

נפׁשי יי אלי אּׂשא. נפׁשי יי אלי" ּבאמת. ּולבבי נפׁשי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבכל

ּכּפי, את ׁשּטחּתי אלי ּבּׁשמים", הּיֹוׁשבי עיני את נׂשאתי אלי ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאּׂשא.

,עבּד נפׁש ׂשּמח סלה. ל עיפה ּכארץ נפׁשי הּיֹום, ּכל ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ"ּפרׂשּתי

ּביׁשּועת נפׁשי וׂשּמח מּטּוב ׂשּבעני אּׂשא". נפׁשי יי אלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכי

ּתגיל "ונפׁשי ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים ּבאמת, לעבּד לּבי ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוטהר

מּציל ,כמֹו מי יי ּתאמרנה עצמתי ּכל ּביׁשּועתֹו, ּתׂשיׂש ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָֹֹּביי

ּתהמי ּומה נפׁשי ּתׁשּתֹוחחי מה מּגֹוזלֹו, ואביֹון ועני מּמּנּו מחזק ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעני

לרצֹון יהיּו ואלהי. ּפני יׁשּועֹות אֹודּנּו, עֹוד ּכי לאלהים הֹוחילי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹעלי

אלהים יי ּברּו וגֹואלי. צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹאמרי

ויּמלא לעֹולם, ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו, נפלאֹות עֹוׂשה יׂשראל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹאלהי

ואמן". אמן הארץ, ּכל את ְְֵֵֶֶָָָָָכבֹודֹו

ËÒYÁÒ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"ÒYÁ"Ò ˙Â¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èּברחמי עלי ׁשּתרחם אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מעֹוֹון תמיד ותׁשמרני ותּצילני האמּתי, ּבטּוב עּמי ותטיב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהרּבים,
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ּכעס ׁשל הּזאת הרעה מּדה ּכי ידעּת אּתה ּכי מאד. החמּור ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּכעס

ועברּתי מאד, זה ּבעֹון הרּגלּתי ּוכבר מּנעּורינּו, ּבנּו נתאחזה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּוקפדּות

ע מסּפר, אין ּפעמים ּכּמה ּבֹו וׁשּלׁשּתי ּכהּתר.וׁשניתי לי ׁשּנעׂשה ד ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשל הּזה החמּור העֹון עלֿידי ׁשּפגמּתי הּפגמים עצם ּגדל יֹודע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹואּתה

ב יהיה "לא ׁשּכתּוב: ּכמֹו מּמׁש, זרה עבֹודה זר אל ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּכעס,

מּמׁש, הּנפׁש טֹורפים ועלֿידיֿזה נכר". לאל ּתׁשּתחוה ולא זר, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאל

העצּומים הּפגמים ּכל ּוׁשאר ּבאּפֹו", נפׁשֹו "טֹורף ׁשּכתּוב: ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּכמֹו

ידעּת", אּתה אלהים "יי העֹולמֹות. ּבכל עלֿידיֿזה ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּנעׂשים

החמּור מעֹוֹון נפׁשי להּציל אי ּדר ׁשּום יֹודע איני הרּבים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּובעוֹונֹותי

מאד. מאד בֹו הרּגלּתי אׁשר ְְְְֲִֶֶַַֹֹֻהּזה,

B	Ba¯ּדרכי ולּמדני עלי, וחמל חּוס לּכל ּומטיב טֹוב עֹולם, ׁשל ƒְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ּתמיד, לּכל טֹוב להיֹות הּקדֹוׁשים, ּבמּדֹותי לאחז ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹטּוב

ׁשּום ּבלּבי יהיה ׁשּלא לגמרי והּקפדּות אף והחרֹון הּכעס מּדת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַֹּולׁשּבר

וׁשלֹום חס לכעס אֹותי להסית הּיצר ׁשּירצה עת ּובכל ּכלל. ּכעס ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָצד

לי להׁשּפיע רֹוצים זֹו ׁשּבׁשעה ׁשלמה, ּבאמּונה ּולהאמין לדעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאזּכה

ההׁשּפעה זאת וׁשלֹום חס לקלקל רֹוצה הרע והּיצר ּגדֹול, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעׁשירּות

וׁשלֹום חס נפׁשי את ולטרף ּכעס, מּמּנּה ולעׂשֹות העׁשירּות, ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל

הּכעס ּולבּטל לׁשּבר ּולהתּגּבר להתחּזק אזּכה ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַעלֿידיֿזה.

ּגדֹול לעׁשירּות עלֿידיֿזה ואזּכה לרחמנּות. הּכעס ולהפ ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹלגמרי,

לקלקל ּדבר להּבעל ּכח ׁשּום יהיה ולא הּנפׁשֹות. ׁשרׁש ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻּדקדּׁשה,

רק וׁשלֹום, חס והחמה הּכעס עלֿידי וׁשלֹום חס העׁשירּות ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָהׁשּפעת

עׁשיר "הֹון ׁשּכתּוב: ּכמֹו עׁשירּות ׁשל החֹומה עלינּו ׁשּימׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻנזּכה

עלינּו ּתגן עׁשירּות ׁשל והחֹומה ּבמׂשּכתֹו", נׂשּגבה ּוכחֹומה עּזֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻקרית

מיני מּכל ּכמֹוותׁשמרנּו חֹומה, אין ּפרּוצה עיר ׁשהיא וחמה, כעס ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

לרּוחֹו". מעצר אין אׁשר איׁש חֹומה אין ּפרּוצה "עיר ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכתּוב:

אדר עלֿידי¯Ba	Bיג ׁשעּור ּבלי אּבדּתי וכּמה ּכּמה יֹודע אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבכּמה אּבדּתי, ּדקדּׁשה עׁשירּות ּכּמה אּבדּתי, נפׁשֹות ּכּמה ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֻהּכעס,
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עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל רּבֹונֹו עלֿידיֿזה. ּפגמּתי עֹולמֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכּמה

ּבכל והּקפדּות הּכעס ּומתּגּבר מתעֹורר ּדעּתי עכירת ּבלּבּול ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָמחמת

מאד אֹותי ּומבלּבל ּגדֹול ּבעקמימּיּות לבבי יתחּמץ אׁשר עד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּפעם,

לסּדר קצרה ּדעּתי הרּבים ּובעוֹונֹותי ּלעׂשֹות, מה יֹודע ואיני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹמאד,

נטרדּו ידֹו על אׁשר הּזה, והּנֹורא החמּור מעֹון להּצילני לפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתפּלתי

ואיני ידעּת, אּתה ּכאׁשר לצלן, רחמנא עֹולמֹות מּׁשני אנׁשים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּכּמה

אדֹוני אבי הֹוׁשיעה ,הּמל הֹוׁשיעה הֹוׁשיעני. אם ּכי ּלדּבר, מה ְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹודע

זּכני מאּתי. לגמרי הּכעס מּדת ּולבּטל לׁשּבר זּכני ואלהי, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָֹמלּכי

ממֹון ּתאות לׁשּבר עזרני הּנפׁשֹות. ׁשרׁש ׁשהּוא ּדקדּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלעׁשירּות

אחמד ׁשּלא מּכלֿׁשּכן ּכלל, הּממֹון אחמד ולא אכסף ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹֹּבׁשלמּות,

ואזּכה ּדקדּׁשה. הּנפׁשֹות לׁשרׁש לכסף אזּכה רק ּכלל, אחרים ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻממֹון

הּכבֹוד וכל להעׁשירים אהבתי וכל הּטֹוב, ּכרצֹונ עׁשירים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָלכּבד

ׁשרׁש קדּׁשת ּבׁשביל ּבאמת, ׁשמים לׁשם יהיה הּכל להם, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשאחּלק

עׁשירּותם. מקּבלים מּׁשם אׁשר עליהם, מׁשּפיע אּתה אׁשר ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנפׁשֹות

ּולזכר לׁשמ רק ּכלל, הּגׁשמי לּממֹון ּתאוה ׁשּום לי יהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹולא

ּתמיד. נפׁשי ְְִִִֶַַָּתתאּוה

ÔÎ·eמעֹון תמיד ותּצילני ותׁשמרני הרּבים, ּברחמי עלי ּתרחם ¿≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אחמד ולא ּפרּוטה, ׁשוה אפּלּו חברי את אגזל ׁשּלא ּגזלה, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹהחמּור

אתאּו כסּפֹוולא ּכלי ואמתֹו ועבּדֹו וחמֹורֹו ׁשֹורֹו רעי, ּבית את ה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

לּכל, ּכאׁשר הּכל לרעי, אׁשר וכל ּביתֹו, ּוכלי ּובגדיו ּתכׁשיטיו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּוזהבֹו,

מּקצתם. ולא מהם לא להם, להתאּוֹות לבלי ּתמיד נׁשמר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאהיה

B	Ba¯ּתאות ׁשל זה ּבעֹון ׁשקעּו נפׁשֹות ּכּמה יֹודע אּתה עֹולם ׁשל ƒְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבחמדֹות ּוקצתם מּמׁש, ּבגזלֹות קצתם נֹופלים עלֿידיֿזה אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָממֹון,

רּבֹונֹו מּמׁש. לגזלה נחׁשב זה ׁשּגם חבריהם לממֹון ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָותאֹות

גזלֹות, מיני מּכל והּצילני נפׁשי ׁשמרה מּזה. והּצילני ׁשמרני עֹולם, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

אפּלּו ּפרּוטה, ׁשוה אפּלּו חברי את אגזל ׁשּלא מּמׁש, מּגזלֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹהן

ותאוה חמּדה עלֿידי מּגזלֹות והן מּׁשּלי, לוּתר ואזּכה ּובטעּות, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשֹוגג
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הֹודעּתנּו ּכאׁשר וׁשלֹום, חס לגזל יכֹולין עלֿידיֿזה ׁשּגם וׁשלֹום, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹחס

מּכל נקי ׁשאהיה זּכני זה, מּכל להּנצל זּכני הּקדֹוׁשים. חכמי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעלֿידי

ולא לחברי, ּׁשּיׁש מה על ּכלל אסּתּכל ׁשּלא עזרני ׁשּבעֹולם. ּגזל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמיני

הרּבים, ּברחמי ותׁשמרני ותּצילני ּכלל. ׁשּלֹו את אחמד ולא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאכסף

ּבידים לא ּכלל, אֹותי לגזל ׁשּבעֹולם אדם לׁשּום ּכח יהיה לא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹׁשּגם

חס ּבנפׁשי לּגע ּכח לֹו יהיה ׁשּלא מּכלֿׁשּכן חמּדה, עלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹולא

לנפׁשי ּכח ּתּתן רק חלצי, ויֹוצאי ּובנֹותי ּובני אׁשּתי ּבנפׁש אֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוׁשלֹום,

הּגזלנים ּכל ּכנגד להתּגּבר ׁשּנזּכה ּבי, הּתלּויים הּנפׁשֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּולכל

עד ּולהׁשּפילם להכניעם וׁשלֹום, חס נפׁשֹות ּכרֹוצחי עלינּו ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהעֹומדים

ּבנּו לּגע ּכח ׁשּום להם יהיה ולא מּפיהם. ּבלעם ּולהֹוציא ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹעפר,

ּכלל .ּובממֹונינּו ְְֵָָ

e	kÊÂ,עסקינּו ּבכל לנּו ּתרויח ועלֿידיֿזה תמיד, ּבצדקה להרּבֹות ¿«≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּגדֹול עׁשירּות לנּו ותּתן להם. ׁשּנצטר קדם פרנסֹותינּו לנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹותזמין

הּפרנסה חסרֹון יֹודע אּתה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו וחּיים. וכבֹוד עׁשר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּדקדּׁשה,

אנּו ואין מּנגד, תלּוים חּיינּו ּכי הּסּבל", ּכח "ּכׁשל אׁשר הּזאת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבעת

נׁשענים. אנּו לבד עלי אם ּכי ּפרנסה, להּׂשיג אי ּדר ׁשּום ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעים

מּמ הלא מאד, המרּבים צרכי וכל ּופרנסתי, לחמי אׁשאל מּמי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֻּכי

חמל כּנים. ּביצי עד ראמים מּקרני ּומכלּכל מפרנס אּתה אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹלבד,

ואל והּמלאה, הרחבה יד מּתחת ּברוח ּפרנסה לי ותן והֹוׁשיעני, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָעלי

לסּלק ועזרני הלואתם. לידי ולא ודם ּבׂשר מּתנת לידי לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹֹּתצריכני

ׁשּום לידי אבא ׁשּלא ּתּצילני ּומעּתה מּכבר, חּיב ׁשאני החֹובֹות ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

הּגזלֹות ּכל ּפגם לתּקן מהרה ׁשאזּכה ּבעזרי ותהיה ּכלל. והלואה ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחֹוב

אׁשר הּגזלֹות ּכל את להׁשיב ואזּכה הּזה, הּיֹום עד מעֹודי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבידי

ּבאנס ּבין ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין עׁשקּתי, אׁשר העׁשק את אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּגזלּתי,

ממֹון איזה ּבידי ׁשּנׁשאר ממֹון, ּבעסקי סכסּוכים מיני וכל ּברצֹון. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָּבין

וחֹוב ּומּתן מּׂשא מאיזה והעלמה טעּות איזה ידי על חברי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשל

אזּכה הּכל מּמּני, ּׁשּנׁשּכח מה הן עדין זֹוכר ּׁשאני מה הן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹוכּדֹומה,
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ממֹון ּברחמי לי ותׁשּפיע מהרה, קל חיׁש לבעליהם ּולׁשּלם ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלסּלק

ּבממֹונֹו ׁשּנגעּתי מי לכל לסּלק חֹובתי ידי לצאת ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרּבה,

ּגזלה איזה ּבידי יׁש וׁשלֹום חס ואם ּבעֹולם. נגיעה צד ׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוחפציו

ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי ּתעזרני גזלּתי, למי ּבעצמי יֹודע ׁשאיני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוחֹוב

הּקדֹוׁשים, חכמי ידי על צּויתנּו ּכאׁשר רּבים, צרכי מהם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות

ׁשּבידי, והחֹובֹות הּגזלֹות ּכל ּולהחזיר לתּקן ּבחּיי מהרה ׁשאזּכה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאפן

אּתה ּבניוּכי ונפׁש נפׁשֹו גֹוזל ּכאּלּו ׁשּנחׁשב ּגזלה, אּסּור חמר יֹודע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

איׁש. אׁשת על ּבא ּוכאּלּו ְְִִֵֶַָָּובנֹותיו,

‡ÏÓהּגזלֹות ּכל ּפגם לתּקן ועזרני נפׁשי, על וחמל חּוס רחמים »≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ

הרּבה צדקה לּתן ּותזּכני ותעזרני ידי, את ותרחיב ׁשּבידי, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהחֹובֹות

הּגזלֹות ּפגם זה ידי על לתּקן ׁשאזּכה ּבאפן הרּבה, הגּונים ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹלענּיים

עד חברי ׁשל את ּומתאּוה חֹומד ּׁשהייתי מה חמּדה, ידי על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבידי

צדקה. ידי על זאת לתּקן זּכני יי אּנא עלֿידיֿזה. אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּגזלּתי

אדר הּבריתÔÎ·eיד לתּקּון ׁשאזּכה רחמים, מלא מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

מּתאות ותׁשמרני ותּצילני לי, ּבּמּתר עצמי את לקּדׁש ואזּכה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּבׁשלמּות,

לגמרי. הּתאוֹות אּלּו לׁשּבר כח לי ותּתן ממֹון, ּומּתאות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹהּמׁשּגל

רעֹות. ּומּמחׁשבֹות רעים מהרהּורים ותּצילני הרּבים ּברחמי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָותׁשמרני

מיני ּומּכל הרהּורים מיני מּכל ונקי ז ודעּתי מחי ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואזּכה

חּנם, עלי הּקמים וׂשֹונאי אֹויבי ּכל את ּותבּטל ותׁשּפיל ותכניע ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּפסלת.

מצמיתי עצמּו חּנם, ׂשנאי ראׁשי מּׂשערֹות "רּבּו ּכי יֹודע אּתה ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹּכי

אׁשיב". אז גזלּתי לא אׁשר ׁשקר, ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹאֹויבי

B	Ba¯מּמתקֹוממי אלהי, מאֹויבי "הּצילני מהם, הּצילני עֹולם ׁשל ƒְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ועמ עניי "ראה עלּובים, ּבעלּבֹון רֹואה ּכיּתׂשּגבני", אֹויבי ראה לי, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

רּבים עלי, קמים רּבים צרי, רּבּו מה יי, ׂשנאּוני, חמס וׂשנאת ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָרּבּו

והּצילני, נפׁשי ׁשמרה סלה, באלהים לֹו יׁשּועתה אין לנפׁשי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאֹומרים

מריב תמיד הּצילני והּצילני, ׁשמרני עזרני, ."ב חסיתי ּכי אבֹוׁש ְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָאל
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ּבעיני טֹוב וׂשכל חן ׁשאמצא זּכני וחנינה, רחמים לי ּתן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומחלקת,

.ּוליראת לעבֹודת נׁשמעים דברי ויהיּו ואדם, ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹאלהים

ÌÁ¯Âוהּמּדע החכמה ׁשערי ּולהּׂשיג למצא ׁשּנזּכה וזּכנּו עלינּו ¿«≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

עצמן את ׁשּצמצמּו הּגדֹול, טּובם עלֿידי ּבעֹולם, הּצּדיקים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּפתחּו

וצמצּומים, לבּוׁשים ּבכּמה הּנֹורא ׂשכלם והלּביׁשּו עצמן, את ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָוהֹורידּו

תֹורתם ידי על והּמּדע החכמה ׁשערי אֹורה ׁשערי לנּו ּפתחּו אׁשר ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָעד

ׁשּנזּכה זּכנּו מאד. והּנֹוראים הּקדֹוׁשים ּבספריהם לנּו ׁשּגּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׂשיחתם

ללמד ונזּכה ּבאמת. לקּימם ׁשּנזּכה ּבאפן חּיינּו ימי ּכל ּבהם ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלעסק

ּבאהבה. תֹורתם ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּוללּמד

e	kÊÂודקּדּוקיה ּפרטיה ּבכל ּכראּוי ּבׁשלמּות ּתפּלין מצות לקּים ¿«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

רּבה ּובחדוה גדֹולה ּבׂשמחה ּבּה, הּתלּויים מצֹות ותרי"ג ְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָוכּונֹותיה

הּקדֹוׁשים והרצּועֹות הּתפּלין אֹור עלינּו ותאיר ותׁשּפיע ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָועצּומה.

ּתאות ּכל ּופגם הּגזלֹות ּכל ּפגם לתּקן ׁשּנזּכה ּבאפן העליֹון, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשרׁשם

הּכל הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּכלל ׁשהּוא והּמח, הּדעת ּפגם מיני וכל ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹממֹון

עלינּו ׁשּימׁשכּו מחין הּמֹותרי ּוקדּׁשת הּמחין קדּׁשת ידי על לתּקן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֻֻֻנזּכה

לקּימם ׁשּתזּכנּו והּנֹוראים, הּקדֹוׁשים והרצּועֹות הּתפּלין קדּׁשת ידי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻעל

רעים, הרהּורים מיני מּכל ותׁשמרנּו הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבׂשמחה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַָָָּבׁשלמּות

הּדעת. ּפגם מיני ּומּכל רעֹות מחׁשבֹות מיני ּתֹורהּומּכל ללמד ונזּכה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּפסלת ּתערֹובֹות ׁשּום ּבלי ּונכֹונֹות, צחֹות זּכֹות ּבמחׁשבֹות ְְְְְֲֲֳִֶַַַַָָָֹּבטהרה,

מהרה לנּו ותׁשלח צדקנּו, מׁשיח את לנּו ותביא ּכלל. הּדעת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָועכירת

ּבנים על ואבֹות יּצילנּו, אריֹות ּומּפי לבּׂשרנּו, הּנביא אלּיהּו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאת

רצֹון. יהי ּכן אמן ּבימינּו, ּבמהרה ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָיׂשּמחנּו,

Ú
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Ú ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È	ÎLÓ",והקיצה העירה והּקדֹוׁש הּגדֹול ּכבֹוד ּנרּוצה", אחרי »¿≈ƒְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָ

ּובחסּד ,ּכבֹוד הארץ כל מלא אׁשר הּכבֹוד, מל עֹולם ׁשל ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹרּבֹונֹו
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הּגדֹול ּכבֹוד אׁשר ודֹור, ּדֹור ּבכל אמּתּיים צּדיקים לנּו נתּת ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָהּגדֹול

יתֹום, ּדֹור אין ּכי לנּו הֹודעּת הרּבים ּוברחמי אצלם, ׁשֹוכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש

אמּתּיים צּדיקים לנּו ונתּת עּמנּו, חסּד הפלאת הּללּו ּבּדֹורֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָוגם

ׁשֹוכן ּדקדּׁשה הּכבֹוד ּכל אׁשר ׁשמם, ונֹורא קדֹוׁש ונֹוראים, ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻּגדֹולים

נמׁש אלהּות ׁשכינת קדּׁשת אׁשר ,ּכבֹוד מׁשּכן ּבחינת הם ּכי ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻאצלם,

אׁשר ּכעפר, עצמם ׁשּמׂשימים ּבאמת ענוים הם ּכי ּתמיד, אצלם ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוׁשֹוכן

והּכל עליהם, עֹומד לּכל ּכאׁשר הּכל ּפרטיה, ּכל עם הּבריאה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּכל

והּכל הּבריאה, ּכל יסֹוד ׁשהם עֹולם יסֹודי צּדיקי הם ּכי מהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנמׁש

הּכל, עֹומד עליהם ּכי מהם, וקּיּום חּיּות לקּבל אליהם לּמׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹצריכים

ּכל ּומקּבלים אליהם ונמׁשכים מהם, ענפים הם ּכּלם יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻוכל

הּמֹוׁש ּכח להם ויׁש ּכּלם, את מחּיין הם ּכי מהם, והּׁשפע ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻהחּיּות

א העֹולם ּבני ּכל ּולהמׁשי אצלם, אלהּות ּכּלםלהמׁשי לקרבם צלם, ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

לנצח. ּתתּבר ְִֵֶֶַַָָאלי

B	Ba¯ידעּת אּתה אמת, אלהים יי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּגדּלתם ידעּת אּתה הּכח. זה להם ׁשּיׁש האּלה האמּתּיים הּצּדיקים ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻאת

להמׁשי להם ׁשּיׁש ּכחם ועצם לנצח, ותקּפם ותפארּתם ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּוגבּורתם

העֹולם ּכל הּנפלאֹות, ועצֹותיהם ּולדרכיהם הּקדֹוׁשה ּולתֹורתם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאליהם

ּכל תּקּון ּכי לנצח, זה ידי על נצמחים היּו טֹובֹות וכּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּכּלֹו.

ּביאת ּכי ּבזה. ּתלּוי הּכל לבֹוא, המעּתדת הּׁשלמה ּוגאּלה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולמֹות

ּכּלא, ּדעלמא רּבֹונֹו ידעּת אּתה אבל הּצּדיקים. ּבקרבת ּתלּוי, ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמׁשיח

מּלהתקרב הּכחֹות ּבכל הּמרחיקים הּמכריחים הּכחֹות ורּבּוי עצם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹּגדל

ּולהרחיק להפסיק עת ּבכל מתּגּבר הּמכריח הּכח ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָֹלּצּדיקים,

ִִֵַַמהּצּדיקים.

אדר ּגבּורֹות,¯Ba	Bטו ּפֹועל וקדֹוׁש, מרֹום מלחמה", איׁש "יי עֹולם, ׁשל ƒְְְְִִֵֶָָָָָָ

הּמלחמה ּתקף ּכל את יֹודע אּתה מלחמֹות, ּבעל חדׁשֹות, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעֹוׂשה

הּמֹוׁש ּכח ּבין ודֹור, ּדֹור ּבכל עת ּבכל ׁשּיׁש הּזאת והּנֹוראה ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹהּגדֹולה

לקרבם אצלם העֹולם ּכל להמׁשי ּכח להם ׁשּיׁש אמת, צּדיקי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשל
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נגד עת ּבכל הּמתּגּבר הּמכריח הּכח ּובין לנצח, ׁשמֹו יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹלהּבֹורא

וכּמה ,יתּבר ּומהּׁשם מהּצּדיקים ּולהרחיק להפסיק ,הּמֹוׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָֹהּכח

עֹולמֹות מּׁשני נטרדּו אׁשר הּזאת, ּבּמלחמה ׁשקעּו נפׁשֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכּמה

ואּנן האמּתּיים. הּצּדיקים מן ׁשהרחיקם הּמפסיק הּמכריח הּכח ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָֹעלֿידי

ּולׁשּבר להכניע ּבעדנּו, ילחֹום מי ּנפעל, ּומה ּנעׂשה מה דיתמי, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָיתמי

הּצּדיקים. ׁשל הּמֹוׁש ּכח ּכנגד הּמכריח, ּכח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹּולבּטל

B	Ba¯יי" עֹולם, עליׁשל מלחמה", ּגּבֹור יי וגּבֹור, עּזּוז ƒְְְְִִִִֶֶָָָָָָ

ריבנּו, את יריב יי ּבעדנּו, ּתלחֹום ׁשאּתה יהבינּו, את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהׁשלכנּו

על יד ּולעֹולם יי", לעֹולם מרֹום "אּתה ּכי לֹוחמנּו, את ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹוילחם

הּצּדיקים ּבזכּות והֹוׁשיענּו ועזרנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהעליֹונה.

ּגדֹול ּבהתּגּברּות ׁשּיתּגּבר ּבאמת, הּמֹוׁש ּכח להם ׁשּיׁש ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאמּתּיים

ויתּבּטל ׁשּיּפל עד הּמפסיק, הּמכריח הּכח על הּמֹוׁש הּכח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָֹֹֹונֹורא

וׁשלֹום, חס יתּבר ּומהּׁשם מהּצּדיקים להפסיק הרֹוצה הּמכריח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹהּכח

וכל והּספקֹות והּפּתּוים וההסתֹות וההרחקֹות הּמניעֹות ּכל ּכלל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשהם

מניעֹות מיני וכל רעֹות ּומּדֹות הּתאֹות וכל וקׁשיֹות מחלקת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמיני

מהּצּדיקים להפסיק הרֹוצה הּמכריח מּכח נמׁשכים ׁשּכּלם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻׁשּבעֹולם,

הּמֹוׁש הּכח ּכנגד ּגמּור ּבבּטּול ויתּבּטלּו יּפלּו וכּלם .יתּבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻּומהּׁשם

עּמ זרע וכל וזרעינּו אנחנּו נזּכה אׁשר עד האמּתּיים, הּצּדיקים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשל

אחרי ּתמיד ּוכרּוכים נמׁשכים להיֹות ּכּלֹו העֹולם וכל יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֻּבית

ּתאותם, וכל זהבם ואלילי כסּפם אלילי את ּכּלם ויׁשליכּו אמת, ְְְְְֱֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻצּדיקי

להּצּדיקים להתקרב כּלנּו ונזּכה אמּתּיים. צּדיקים אחרי וירּוצּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻוילכּו

ספריהם וללמד הּקדֹוׁשה ּתֹורתם ולׁשמע ּגדֹול, ּבהתקרבּות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאמּתּיים

הּקדֹוׁשֹות וׂשיחֹותיהם ועצֹותיהם ּדבריהם ּכל את ּולקּים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּקדֹוׁשים,

נזּכה אׁשר עד הּקדֹוׁש, וכרצֹונם ּכרצֹונ ּובתמימּות ּבאמת ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּבׁשלמּות

ׁשלם, ּובלב ּבאמת מהרה ׁשלמה ּבתׁשּובה אלי לׁשּוב ידיֿזה ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעלֿ

ּכל". מרב לבב ּובטּוב ְְְִֵֵָָֹֹ"ּבׂשמחה

e	kÊ˙eרע הּתאֹות ּכל ּולבּטל ונזּכהלׁשּבר רעֹות, הּמּדֹות וכל ֹות ¿«≈ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
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עפר ּבבחינת אמּתּיית לענוה נזּכה אׁשר עד לגמרי, עצמנּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּטל

להמׁשי ונזּכה ,הּמֹוׁש ּכח ּכן ּגם לנּו ׁשּיהיה ׁשּנזּכה עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּמׁש,

הּקדֹוׁשה לאמּונת ּכּלֹו העֹולם ּכל ּולהמׁשי אלינּו, ּוקדּׁשת ְְְְְְְֱֱִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻאלהּות

על לנּו ּגּלית אׁשר הּקדֹוׁשה, ּולתֹורת ולעבֹודת האמּתּיים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּולצּדיקי

האמּתּיים. הּדֹור צּדיקי ּכל ידי ועל ,נביא מׁשה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹידי

e	kÊÂּובפרט הגּונים, לענּיים הרּבה צדקה לּתן הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

להם לּתן ׁשּנזּכה והֹוׁשיענּו ועזרנּו הּצּדיקים. ולבני אמּתּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהּצּדיקים

ׁשּנזּכה אֹותנּו ותצליח ּבכבֹוד, צרכיהם ּכל להם ּולהסּפיק ּגדֹול, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבכבֹוד

ּבבחינת ּבאמת ענוים ׁשהם אמּתּיים להּצּדיקים ׁשּלנּו הּצדקֹות ּכל ְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלּתן

ׁשּכתּוב: ּכמֹו מּיד, ּפרֹות ּתעׂשה ׁשּלנּו ׁשהּצדקה נזּכה ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעפר,

ּכל הּצדקה עלֿידי לנּו ותצמיח חסד", לפי קצרּו לצדקה לכם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ"זרעּו

וכל ּומזֹוני חּיי ּבני וׁשלֹום, וחּיים ורחמים ּוברכה טֹובה ׁשפע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָטּוב,

לעֹולם נּכׁשל ּׁשּלא ותּצילנּו ּתׁשמרנּו הרּבים ּוברחמי לנצח. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹטּוב

הּצדקֹות יּגיעּו ׁשּלא ּבאפן ּברחמי ּותסּבב מהּגנים, ׁשאינם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּבענּיים

הגּונים לענּיים ּבצדקה להרּבֹות נזּכה רק הגּון, ׁשאינֹו עני לׁשּום ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלנּו

וזּכנּו ,רחמי ּכרב עלינּו חּוסה ,ׁשמ למען עזרנּו אמּתּיים. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּולצּדיקים

מהרה זה לכל .לבֹוא ְְֵֶָָָ

e	¯ÊÚÂּכבֹוד עלינּו ותמׁשי האמת. ּבתכלית הּכבֹוד מן לברח וזּכנּו ¿»¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

לֹו ׁשּיׁש האמת מהּצּדיק הּנמׁש ּכבֹוד ּבאמת, ׁשמ למען ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּדקדּׁשה

ּכל ׁשֹוכן ואצלֹו ּתמיד, הּמׁשּכן את מקים הּוא אׁשר ,הּמֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹכח

ּכ אׁשר ּדקדּׁשה, האמת וׁשֹוטריוהּכבֹוד וראׁשיו יׂשראל זקני ל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ

מּמּנּו. ּוגדּלתם ּכבֹודם ּכל מקּבלים ּכּלם ּגדֹול ועד מּקטן ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻֻוׁשֹופטיו

ּכבֹוד ויתקּדׁש ויתּגּדל יתּגּלה ידֹו על אׁשר ּכזה ּדקדּׁשה לכבֹוד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻזּכנּו

מהרה, ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על ותמל ּתמיד, ּבעֹולם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻהּגדֹול

ׁשמי הּוא יי "אני ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים הארץ. ּכל יּמלא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻּוכבֹוד

את בּגֹוים "סּפרּו ונאמר: לּפסילים", ּותהּלתי אּתן, לא לאחר ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּוכבֹודי

ידּברּו, ּוגבּורת יאמרּו, מלכּות ּכבֹוד נפלאֹותיו. העּמים ּבכל ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹּכבֹודֹו,
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ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו, נפלאֹות עׂשה יׂשראל אלהי אלהים יי ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֹֹּברּו

ואמן אמן הארץ ּכל את כבֹודֹו ויּמלא .לעֹולם, ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

‡Úאדר טז

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èעלינּו ׁשּתרחם אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

לא ולילה. יֹומם ּתמיד הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לעסק ׁשּנזּכה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹותעזרנּו

להבין ונזּכה עֹולם. עד זרענּו ּומּפי מּפינּו הּזה הּתֹורה ספר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָימּוׁש

הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּדברי ּכל להבין ,תֹורת ּדברי ּכל את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּולהׂשּכיל

ּדבר, מּתֹו ּדבר להבין ונזּכה ּגדֹול. ּבמהירּות ואמּתתן ּברין ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָָֻעל

ׁשּיהיּו חּדּוׁשים הּקדֹוׁשה, ּבתֹורת אמּתּיים חּדּוׁשים ּתמיד ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָּולחּדׁש

הּתֹורה, עסק עלֿידי ּותזּכנּו .כבֹוד כּסא לפני ּולרצֹון לנחת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָל

ועוֹונֹותינּו חטאינּו ּכל על ּבאמת. ׁשלמה לתׁשּובה עלֿידיֿזה ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנזּכה

על היֹותינּו מּיֹום לפני וׁשּפׁשענּו וׁשעוינּו ׁשחטאנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּופׁשעינּו,

ּבאמת למּוטב יחזירנּו ׁשּבּתֹורה והּמאֹור הּזה, הּיֹום עד ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאדמה

ה הּתֹורה עסק עלֿידי ונזּכה ּולהעלֹותלאמּתֹו. ּוללּקט לברר ּקדֹוׁשה, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּנפלּו העֹולמֹות ּכל מּכללּיּות הּצרּופים וכל הּקדֹוׁשים ניצֹוצֹות ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָּכל

למקֹום ונפלּו ׁשּנתּפּזרּו, למקֹום ונתּפּזרּו הּקלּפֹות, ּבין ידינּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעל

.ׁשּנפלּו ְֶָ

‡p‡אּתה נּדח, מּמ יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב רחמים, מלא יי »»ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

רּבים רחמי ּבעצמנּו, ּולהעלֹותם לבררם לנּו אפׁשר אי ּכי ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָידעּת

ועל הּקדֹוׁשֹות הּניצֹוצֹות ועל עלינּו רחם מאד, רּבים רחמי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹיי,

ועזרנּו והּקלּפֹות, הּגֹוים ּבין ּומפרדים המפּזרים הּקדֹוׁשים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻהאֹותּיֹות

ּוללּקט לברר ותחיׁש ּותמהר ּבאמת, לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלׁשּוב

למקֹומם ּותׁשיבם הּגלּות, מן הּקדֹוׁשֹות הּניצֹוצֹות ּכל את ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹולגאל

הּׁשמֹות וכל ּכּלם, העֹולמֹות ּכל ּפגם ותׁשלים ותחזר ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹֻּבׁשלֹום.

ותחזר נּדחיו, את הּמל ויׁשיב ּבעוֹונֹותינּו, ׁשּפגמנּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקדֹוׁשים
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את אלהי יי "וׁשב ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ׁשנית, ּבקדּׁשה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּותקּבצם

אלהי יי הפיצ אׁשר העּמים מּכל וקּבצ וׁשב ורחמ ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשבּות

ּומּׁשם אלהי יי יקּבצ מּׁשם הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה אם ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּמה.

את ותׁשלים מעפרּה, ּותקימּה מּגלּותּה הּׁשכינה את ותעלה ."ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיּקח

ּותבּטל ּבעֹולם. ּגדֹולים ורחמים ּדקדּׁשה ּדעת ותמׁשי הּקדֹוׁש, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָֻהּדעת

ולא ירעּו "לא ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים העֹולם, מן ואכזרּיּות ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻּכעס

לּים ּכּמים יי, את ּדעה הארץ מלאה ּכי קדׁשי, הר ּבכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָיׁשחיתּו

ְִַמכּסים".

EÈÓÁ¯·eּותעֹורר עלינּו, ּבעצמ ותתּפּלל עלינּו, ּתרחם הרּבים ¿«¬∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

מקרא ויקּים הרּבים, רחמי הּגדֹולים, רחמי את הּפׁשּוטים ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻּברחמי

אלהינּו, יי ידעּת אּתה ּכי ."אקּבצ ּגדֹולים "ּוברחמים ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּכתּוב:

הּזאת, ּבעת עלינּו רחמים לעֹורר ׁשּיּוכל ּבעדנּו ׁשּיעמֹוד מי אין ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכי

נתרחקנ מיאׁשר ואין ידעּת, אּתה ּכאׁשר ׁשּנתרחקנּו ּכמֹו מאד מּמ ּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

מלּכנּו, אבינּו לבד, אּתה אם ּכי עלינּו רחמים לעֹורר עכׁשו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּידע

ויקּים תׁשם", לא והאדמה נמּות ולא ונחיה ּבעדנּו, נא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ"התּפּלל

ּותעֹורר יברכנהּו". הּיֹום ּכל תמיד ּבעדֹו "ויתּפּלל ׁשּכתּוב: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמקרא

רחמים הּגדֹולים, רחמי הרּבים, רחמי את הּפׁשּוטים ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָּברחמי

אֹותי אפּלּו ּולקרב לרחם ּכח להם ׁשּיׁש ,ּכ ּכל ועצּומים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹגדֹולים

מי על לנּו אין ּכי ּכלל, ּדין אחיזת ׁשּום ּבהם ׁשאין רחמים ,ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאלי

והֹוׁשיענּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ׁשּבּׁשמים. אבינּו על אם ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלהּׁשען

וחּנּון רחּום חּיני. ּכמׁשּפטי יי רּבים רחמי" ,ׁשמ למען ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמהרה

מעׂשיו. ּכל על ורחמיו לּכל יי טֹוב חסד. ורב אּפים אר ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיי

חּקי הארץ מלאה יי חסּד .ּפי עדּות ואׁשמרה חּיני ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכחסּד

קדׁשי הר אל "והביאֹותים ּׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמדני".

ּכי מזּבחי, על לרצֹון וזבחיהם עֹולֹותיהם ּתפּלתי, ּבבית ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוׂשּמחּתים

לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו העּמים, לכל יּקרא ּתפּלה ּבית ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָביתי

וגאלי" צּורי יי לפני. ְְְֲִִֶָָֹ
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È‰Èלׁשּוב ׁשּתעזרני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּגדל ידעּת אּתה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּבאמת. לפני ׁשלמה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבתׁשּובה

והעצּו הרּבים ּופׁשעי עוֹונֹותי עלֿידי מּמ עדהתרחקּותי מאד מים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָֹ

ּכי ,אלי לׁשּוב אי ּדר ׁשּום יֹודע איני אׁשר עד ׁשמים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגבהי

ודעּתי מאד, ּבי ונדּבק נאחז הרעים ותאוֹותיו החמר עכירת ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגׁשמּיּות

מאד. ונתּגּׁשם ונתעּכר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַֹנתערּבב

‡¯Óלחּפׂש אי טֹובה עצה לי ותן עלי, וחמל חּוס ּכלא ּדעלמא »»ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ

לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן ּוׁשביל ּונתיב דר איזה ולמצא ולחּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּולבּקׁש

לפני להתאּנח רגיל להיֹות הרּבים ּברחמי וזּכני מעּתה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאלי

אלי להתקרב וׁשּתזּכני ,מּמ התרחקּותי ּגדל על הּלב, מעמק ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבאמת

ּכל נׁשּבר ׁשּיהיה עד עת ּבכל ּבאמת זה על מתאּנח ואהיה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבאמת.

מּמּני להֹוציא אנחֹותי עלֿידי ואזּכה ואנחה. אנחה ּכל עלֿידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּגּופי

ּדקדּׁשה. והבל רּוח ּבקרּבי ּולהכניס אחרא, ּדסטרא וההבל ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהרּוח

ּבעוֹונֹותי ּבי ׁשּנקׁשר הּטמאה חבל ּולהפסיק לעקר אזּכה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻועלֿידיֿזה

מחבל לגמרי עצמי ּולנּתק להפסיק ׁשאזּכה מהרה ותעזרני ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהרּבים,

הּקדּׁשה, לחבל וחזק אּמיץ ּבקׁשר עצמי ואקּׁשר ואדּבק ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻֻהּטמאה,

ונפׁשי מּגּופי מּמּני ּותבּטל ּותגרׁש ותפסיק נצחים, ּולנצח עד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלעֹולמי

ּותקּׁשרני ּותקרבני אֹוחרנין, וסטרין טמאֹות מיני ּכל ונׁשמתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻורּוחי

עֹולם, ועד מעּתה וחזק אּמיץ ּבקׁשר ּבאמת, הּקדּׁשה לחבל ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּברחמי

ׁשּבקדּׁשה, החבל ּדר וארּוּכים טֹובים חּיים עלי תמׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּומעּתה

טֹוב, וכל וׁשלֹום וחּיים ורחמים ּוברכה טֹובה ׁשפע מאּת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּותחּננּו

חּיים ׁשמים, יראת ּבהם ׁשּיׁש חּיים ּדקדּׁשה חּיים אמּתּיים ְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻחּיים

ּולהתּדּבק ּתמיד, אֹות ולעבד ּבאמת ׁשלמה לתׁשּובה ּבהם ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנזּכה

הקימני .ּפני ּבאֹור החיינּו צּורנּו חלקנּו חי אל החּיים. ּבחי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהם

להיֹות זּכני .ּבמצֹותי לּבי ודּבק וחּנני עזרני ּדקדּׁשה, חּיים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻואחיה
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מאנחֹות ּברחמי ותּצילני ותׁשמרני ועד, לעֹולם ּתמיד ּב ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדבּוק

והבליוּדסטרא הּזה עֹולם לתאֹות ואנחה הבל מּמּני יצא ׁשּלא אחרא ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לׁשמ רק יהיּו ּותׁשּוקתי וגעּגּועי אנחֹותי ּכל רק וׁשלֹום, ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָחס

ויקּים ּתמיד ּב להתדּבק ואזּכה ּבאמת. אלי להתקרב ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻולעבֹודת

ּב הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב: מקרא ּכּלכםייּבי חּיים אלהיכם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ואמן אמן .הּיֹום", ְֵֵַָָ

‚Úאדר יז

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"Î˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èׁשּתזּכנּו אמּונה, אל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ּובלב ּבאמת ׁשלמה לאמּונה העצּומים, ּובחסדי הרּבים ְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברחמי

ּבאמת. ׁשלמה ּבאמּונה האמּתּיים ּובצּדיקי ּב להאמין ׁשאזּכה ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשלם,

הּקדֹוׁשה, האמּונה ׁשלמּות ּבתֹו ּולהּכלל ּולהתּדּבק לכנס ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואזּכה

להתהּפ אזּכה אׁשר עד הּקדֹוׁשה, ּבהאמּונה ואּמיץ חזק ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָואהיה

ּתאכל הּקדֹוׁשה והאמּונה הּקדֹוׁשה, האמּונה למהּות ּגּופי, ְְְְְֱֱִִִַַַַַָָָָָָֹמּגׁשמּיּות

להתהּפ ואזּכה ּבי, הּנאחז הרע ּכל ונתּבּטל נאכל ׁשּיהיה עד ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹותי

ּבתֹו ּולהתּבּטל להּכלל ׁשּתזּכני האמּונה ׁשלמּות עלֿידי לטֹוב, ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמרע

ּגמּור. ּבבּטּול הּקדֹוׁשה ְְֱִַָָָָהאמּונה

È	kÊ˙eּולהתקרב פגע, ּבלי ּבׁשלֹום יׂשראל לארץ לבֹוא מהרה ¿«≈ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבאמת, ׁשלמה ּובאמּונה ּגדֹול ּבדבקּות אמּתּיים ּבּצּדיקים ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּולהתּדּבק

עּמ ּתעׂשה ואל הּגדֹולה, ּבחמלת עלי ּתדינניותחמל ואל ּכחטאי י ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

הּקדֹוׁשה, האמּונה ׁשערי לי ותפּתח ,ּברחמי ּותזּכני ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכמפעלי,

ּגדֹול, ּבכללּיּות ּבתֹוכּה ּולהּכלל ּבאמת, האמּונה לתֹו לכנֹוס ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָותעזרני

הּקדֹוׁש, למהּותּה ּולהתהּפ להאמּונה נאכל להיֹות ׁשאזּכה ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעד

הּצּדיקים קדּׁשת ּולמהּות הּקדֹוׁשה, ארץֿיׂשראל קדּׁשת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻֻלמהּות

קאה ּכאׁשר הּקדֹוׁשה והאמּונה הארץ אֹותי תקיא ולא ְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹהאמּתּיים.

ּבהאמּונה לּגע וראּוי כדאי ׁשאיני ואףֿעלּֿפי מּלפני, אׁשר הּגֹוי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאת
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האמּתּיים, להּצּדיקים ּולהתקרב הּקדֹוׁשה, ּובארץֿיׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשה,

אףֿעלּֿפיֿכן קדּׁשתי, את וקּפחּתי מאד, מעׂשי את הרעֹותי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻּכי

ועזרני ּברחמי זּכני מאד, רּבים רחמי יי, רּבים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹרחמי

ּולהחזיק ּבתֹוכּה, אֹותי לסּבל הּקדֹוׁשה האמּונה ׁשּתּוכל ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹוהֹוׁשיעני,

האמּונה קדּׁשת למהּות ונתהּפ נאכל אהיה אׁשר עד תמיד, ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאֹותי

.ּבאמת ֱֶֶ

‡ÏÓׁשּום לנּו אין ּכי הּבחינֹות, ּבכל ׁשלמה לאמּונה זּכני רחמים, »≈ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּקדֹוׁשה, האמּונה על אם ּכי עכׁשו ּוסמיכה ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָּתקוה

הּנפׁש, ּגלּות על התּגּברּות עצם יֹודע אּתה ּכי יחיה". ּבאמּונתֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"וצּדיק

ּכחנּו ּתׁש הרּבים ּובעוֹונֹותינּו עת, ּבכל הּמתּגּברים הּגּוף תאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹעלֿידי

ּבכח אם ּכי לגמרי, ּולבּטלם לׁשּברם ּכנגּדם לעמד מאד, ידינּו ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּומטה

ּבכללּיּות האמּונה ּבתֹו ּולהּכלל לכנס ׁשּתזּכנּו הּקדֹוׁשה, ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהאמּונה

האמּונה למהּות ּולהתהּפ להאמּונה, נאכל להיֹות ׁשּנזּכה עד ְְְְְְֱֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּגדֹול,

ּב "ּבטח ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ונזּכה ׁשכןייהּקדֹוׁשה. טֹוב, ועׂשה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּברחמי זּכני לאמּונה". הלא עיני "יי, אמּונה". ּורעה ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹארץ

אמּונה, מצֹותי "ּכל הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת ּבׁשלמּות הּקדֹוׁשה ְְְְְֱֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלאמּונה

ּבאמּונת ּתחנּוני, אל האזינה ּתפּלתי, ׁשמע יי עזרני. רדפּוני ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשקר

אף יי, ּפלא ׁשמים "ויֹודּו ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ."ּבצדקת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻענני

ּבק ּתרּוםאמּונת ּובׁשמי עּמֹו וחסּדי "ואמּונתי ונאמר: קדֹוׁשים". הל ְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֶֶַַַָָָ

לא וחסּדי לֹו, נאמנת ּובריתי חסּדי לֹו אׁשמר "לעֹולם ונאמר: ְְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹקרנֹו".

ודֹור לדֹור אׁשירה עֹולם יי חסדי ּבאמּונתי. אׁשּקר ולא מעּמֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאפיר

אמּונת ּתכין ׁשמים יּבנה חסד עֹולם אמרּתי ּכי ּבפי, אמּונת ְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאֹודיע

וקּים ."סביבֹותי ואמּונת יּה חסין כמֹו מי צבאֹות אלהי יי ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹבהם.

ּובמׁשּפט ּבצדק לי וארׂשּתי לעֹולם, לי וארׂשּתי" ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלנּו

ּתעזבני אל יי, את וידעּת ּבאמּונה, לי וארׂשּתי ּוברחמים, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבחסד

יי ּברּו ּתׁשּועתי, אדני לעזרתי חּוׁשה מּמּני, ּתרחק אל אלהי ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹיי,

ואמן" אמן .לעֹולם ְְֵֵָָָ
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„Úֿעה

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èּברחמי ׁשּתעזרני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ואזּכה ּביתי, ּבתֹו חכמים ּתלמידי אֹורחים להכניס ּותזּכני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהרּבים,

מצוה לפני ׁשּיעלה עד ּופאר עז ּבכל ּולכּבדם ּגדֹול ּבכבֹוד ְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלקּבלם

ּכסדרן. ּתמידין הקרבּתי ּכאּלּו חכמים ּתלמידי אֹורחים הכנסת ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָזֹו

ּבכל גדֹולה ּבכּונה לפני ּתפּלתי להתּפּלל ׁשאזּכה ּתעזרני זה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובזכּות

ׁשּום ּובלי ּבאמת, לבד הּגדֹול לׁשמ ּונכֹונה זּכה ּובמחׁשבה ונפׁש, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלב

ותׁשמרני ּכלל. זרֹות מחׁשבֹות ׁשּום ּובלי הּדעת, וערּבּוב ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּבלּבּול

ּתפּלתי את רעֹות הּתפּלֹות יבלּבלּו ולא רעֹות, מּתפּלֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֹותּצילני

ּוסדּורה ׁשלמה תפּלתי ותהיה ּתפּלתי, את ּותזּכ ּותתּקן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּקדֹוׁשה,

וי לרצֹוןּבפי, לפני תפּלתי ותעלה ּכל. אדֹון לפני לרצֹון אמרי נא היּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּכל ּותמּלא ,לראׁש ּכתר להיֹות ותּנׂשא ותעלה למעלה, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

ּבקֹול והקׁשיבה ּתפּלתי יי "האזינה ּברחמים. לטֹובה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָמׁשאלֹותי

ענני חסּד ּברב אלהים רצֹון, עת יי ל תפּלתי ואני ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּתחנּונֹותי.

מן חּטאים יּתּמּו ּביי. אׂשמח אנכי ׂשיחי, עליו יערב .יׁשע ְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבאמת

הללּויּה. יי, את נפׁשי ּברכי אינם, עֹוד ּורׁשעים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהארץ,

‰Úאדר יח

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· È"¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èותעזרני עלי ׁשּתרחם אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ותּתנני ּתמיד, ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות מרע לסּור ׁשאזּכה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָותֹוׁשיעני

חסדים ותגמלני רֹואי, ּכל ּובעיני ּבעיני ּולרחמים ּולחסד לחן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלאהבה

,"אלהי יי את "ואהבּת מצות ּבׁשלמּות לקּים ואזּכה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹטֹובים.

ּבאמּונה, ּומּתני מּׂשאי ׁשּיהיה ידי, על מתאהב ׁשמים ׁשם ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה

נֹוחה הּברּיֹות ורּוח הּמקֹום רּוח ויהיה הּברּיֹות. עם ּבנחת ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָודּבּורי

טֹוב וׂשכל חן ואמצא למּטה, ונחמד למעלה אהּוב ואהיה ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהימּני.
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לי ותּתן ּברוח, ּפרנסתי לי ותזמין עלי ּותרחם ואדם. אלהים ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבעיני

וטרח יגיעה ּבלי להם, ׁשאצטר קדם ּביתי אנׁשי צרכי וכל צרּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכל

ּכלל. ְְָָָועמל

B	Ba¯,סּוף ים ּכקריעת מזֹונֹותינּו קׁשין ּכי ידעּת אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

קריעת ּגם הרּבים, ּובחסדי הּגדֹול ּובכח ּכח, ורב אּתה ּגדֹול ְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאבל

מּמּך, נמנע ּדבר ואין ּתעׂשה מה ל יאמר מי ּכי ,לפני קל סּוף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹים

ּב עלינּו רחם ּכן ועׂשהעל החסד, איׁש אברהם הראׁשֹון אבינּו זכּות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

וטרח יגיעה ּבלי גדֹולה ּבהרחבה ּפרנסֹותינּו לנּו ותן אהבתֹו, ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹלמען

ולא ודם ּבׂשר מּתנת לידי לא ּתצריכני ואל ּכלל, טרּדא ׁשּום ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹּובלי

ולעסק רצֹונ ולעׂשֹות מצֹותי לׁשמר ׁשאזּכה ּבאפן הלואתם, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלידי

ּבית עּמ זרע וכל זרעי וזרע וזרעי אני חּיי ימי ּכל ּתמיד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבתֹורת

יי על הׁשל" ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים עֹולם. ועד מעּתה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻיׂשראל

יׂשּברּו, אלי כל עיני לּצּדיק. מֹוט לעֹולם יּתן לא ,יכלּכל והּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיהב

חי לכל ּומׂשּביע ,יד את ּפֹותח ּבעּתֹו. אכלם את להם נֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָואּתה

לא לבד, הרּבים ּברחמי וכלּכלני ּפרנסני הרחמן אב אבי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹרצֹון".

לחם "נֹותן ׁשּכתּוב: ּכמֹו עּמי, עׂשה ּכחסּד רק מעללי, ּוכרע ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹכמעׂשי

עלי ּכי עזרני ּתּטׁשני, ואל ּתעזבני ואל חסּדֹו". לעֹולם ּכי ּבׂשר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלכל

לעזרתי חּוׁשה מּמּני, ּתרחק אל אלהי יי, ּתעזבני "אל ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹנׁשענּתי,

ּתׁשּועתי". ְֲִָָֹאדני
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È‰Èּברחמי ׁשּתזּכני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מקּׁשר ולהיֹות הּׁשנה, ראׁש על אמּתּיים לצּדיקים ולנסע ליל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֻהרּבים

ּומחׁשבּתי ּדעּתי את לקּדׁש אזּכה ועלֿידיֿזה אמּתּיים. לצּדיקים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּתמיד

ותּצילני בעזרי ותהיה הּגדֹולה, ּבחמלת עלי ותחמל גדֹולה. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשה

מּכ ׁשּבעֹולם.מעּתה הּדעת פגם מיני ּומּכל זרֹות מחׁשבֹות מיני ל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
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לקדּׁשת מהרה ּותזּכני והׂשּכל, ּבינה ּדעה חכמה מאּת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֻּותחּנני

הּדינים ּכל ּותבּטל ּתמּתיק הרּבים ּוברחמי ּבאמת. ּבׁשלמּות ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמחׁשבה

לקּבל ונזּכה עֹולם, ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ ּכל ּומעל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמעלינּו

הּתּקּונים ּכל ּולתּקן אמּתּיים, הּצּדיקים ידי על הּׁשנה ראׁש ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻקדּׁשת

הּׁשנה. ּכל ׁשל הּדינים מקֹור ׁשהּוא הּׁשנה ּבראׁש לתּקן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּצריכין

הּקדֹוׁש. ּבראׁשֿהּׁשנה ּובפרט תמיד, ּוטהֹורה קדֹוׁשה מחׁשבּתנּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹותהיה

לקדּׁשת אז ּותחּננּו ּותזּכנּו עלינּו, ּתרחם הרּבים ּברחמי רחּום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻאּנא

ׁשּום מחׁשבּתנּו על אז יעלה ׁשּלא ותּצילנּו ותׁשמרנּו ּביֹותר, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמחׁשבה

ּוביראה ּבאימה הּיֹום ּכל נגיל ּבׁשמ רק ּכלל, וחיצֹונה זרה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָָמחׁשבה

ּבתכלית וצחֹות וזּכֹות קדֹוׁשֹות ּבמחׁשבֹות גדֹולה, ּובטהרה ְְְְְְְְְֲֳִִַַַַָָָָָֻּבקדּׁשה

האמּתּיים, הּצּדיקים התקּׁשרּות ּבכח ׁשּנזּכה עד והּבהירּות, ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָֹהּזּכּות

הּקדּׁשה ניצֹוצֹות ּכל לברר ּבראׁשֿהּׁשנה, הּברּורים ּכל ּולברר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֻלתּקן

ּומעל מעלינּו ׁשּבעֹולם הּדינים כל ּולבּטל ּולהמּתיק הּקלּפֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמעמקי

ורחמים ויׁשּועה וחסד טֹוב א עלינּו וימׁש יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל

אז ותחּתמנּו ותכּתבנּו ׁשנה". אחרית ועד הּׁשנה "מרׁשית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּגדֹולים,

יראת ּבהם ׁשּיׁש חּיים אמּתּיים לחּיים ּולׁשלֹום, ארּוּכים טֹובים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָלחּיים

ּובלב ּבאמת רצֹונ ולעׂשֹות מצוֹותי לׁשמר ּבהם ׁשּנזּכה חּיים ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשמים,

עלינּו ותׁשּפיע הּזה, הּיֹום עד מעֹודנּו ּׁשּפגמנּו מה ּכל ּולתּקן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָׁשלם,

טֹוב. וכל וׁשלֹום וחּיים ורחמים טֹובה ְְְְְֲִִַַַָָָָָּפרנסה

אדר ראׁשֿהּׁשנה¯Ba	Bיט על לנסע החּיּוב ּגדל יֹודע אּתה עֹולם, ׁשל ƒְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

ׁשּמתּגּברים הּמניעֹות רּבּוי עצם את יֹודע אּתה וגם אמּתּיים, ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלצּדיקים

וזּכנּו ועזרנּו עלינּו, וחמל חּוס ּדּלים חֹומל הּצדדים. מּכל זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל

ולּמדנ באמּת והדריכנּו ,ּדרכי והֹורנּו הּמניעֹות, ּכל ׁשּנזּכהלׁשּבר ּו, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ידם על ׁשּנזּכה ּבאפן ראׁשֿהּׁשנה, על אמּתּיים לצּדיקים ולנסע ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹליל

מׁשיחא, ּבעּוקבֹות ׁשעכׁשו יֹודע אּתה ּכי ּבאמת. הּמחׁשבה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלקדּׁשת

אׁשר הּקדֹוׁשים, ראׁשֿהּׁשנה ימי על רק היא ויׁשּועתנּו סמיכתנּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעּקר

עלינּו ּומלכּות אלהּות ּולהמׁשי ,אלי להתקרב נׁשענים אנּו ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהם
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ּבימי ּנעׂשה מה נדע לא ואנחנּו ּכּלּה. הּׁשנה ּכל על הּׁשנה ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמראׁש

להמליכ ׁשּנזּכה ּכראּוי, אז אֹות לרּצֹות ואי הּקדֹוׁשים, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹראׁשֿהּׁשנה

והמקטרגים הּׂשֹונאים ּכל ּכנגד לעמד ואי ּוביראה, ּבאימה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעלינּו

אמּתּיים, הּצּדיקים וכח ּבזכּות ּכיֿאם ּומקטרגינּו, מסטיננּו ּפי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַֹֹלסּתם

ויכניעּו לפנינּו, יּלחמּו הם ּכי סמּוכים, אנּו ּובהם נׁשענים אנּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעליהם

ראׁשֿהּׁשנה קדּׁשת עלינּו וימׁשיכּו ורֹודפינּו, ׂשֹונאינּו כל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻויּפילּו

לׁשּבר ׁשּנזּכה ּבעזרנּו והיה ,ׁשמ למען עלינּו רחם ּכן על ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבׁשלמּות.

ּולהתקּׁשר ראׁשֿהּׁשנה, על אמּתּיים לצּדיקים לבֹוא ונזּכה הּמניעֹות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכל

ונזּכה ידם. על ּבׁשלמּות הּמחׁשבה לקדּׁשת ולזּכֹות ּבאמת, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאליהם

ּותזּכנּו טֹובים, חסדים עלינּו ּולהמׁשי הּדינים, ּכל ּולבּטל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָלהמּתיק

ּבכבֹוד עלינּו ותמל עלינּו, ּוממׁשלּת רֹוממּות ולדעת ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלהּכיר

יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין ּפעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל "וידע ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמהרה.

ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלהי יי ּבאּפֹו, נׁשמה אׁשר ּכל ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹויאמר

אמן עֹולם ועד מעּתה העליֹונה ּבּקדּׁשת ּותקּדׁשנּו ּותטהרנּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻמׁשלה",

ֶָסלה.

ÊÚ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡"Î¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

B	Ba¯לב לי ותן והֹוׁשיעני ועזרני הרּבים, ּברחמי זּכני עֹולם ׁשל ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

מה ּומּכל מּמעֹותי מעׂשר לּתן ּותזּכני ּבצדקה, להרּבֹות ׁשאזּכה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטֹוב

זה ידי ועל ּבהם. לזּכֹות הגּונים ענּיים לי ותזמין ,ּברחמי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשּתחּנני

צּדיק אפּלּו הּנרּדף, את לבּקׁש ּדרּכ ּכי ּומרֹודפי, מּׂשֹונאי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּתּצילני

ּבעזרי והיה ,ׁשמ למען עלי ורחם וחמל חּוס הרׁשע. את ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרֹודף

ּׁשּתחּנני מה מּכל מעׂשר ּתמיד לּתן ׁשאזּכה לבבי, את וחּזק ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהֹוׁשיעני

,מאּת ּפרנסתי לי ותזמין עלי, הּגדֹולה יד ותפׁשט הרּבים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּברחמי

ׁשאצטר קדם גדֹולה בהרחבה ּביתי צרכי וכל צרּכי ּכל לי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹותסּפיק

ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו וקּים והּמלאה, הרחבה יד מּתחת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָלהם,
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תמיד, ּבחלקי ׂשמח להיֹות ואזּכה ּדי". ּבלי עד ּברכה לכם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ"והריקֹותי

ּובצל וׁשלֹום. חס להֹון נבהל אהיה ולא ׁשּתחּנני, ּבּמה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּולהסּתּפק

מּכל ותּצילני עלי ּותכּסה הּגדֹולה, יד ּבצל עלי ותגן ּתסּתירני, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכנפי

"ואׂשים ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ורּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ורֹודפי ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻׂשֹונאי

לצּיֹון ולאמר ארץ וליסֹוד ׁשמים לנטע ּכּסיתי ידי ּובצל ּבפי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּדברי

מארץ "אמת ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּבעֹולם, ׁשלֹום ותׂשים אּתה". ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻעּמי

נׁשקּו", וׁשלֹום צדק נפּגׁשּו, ואמת חסד נׁשקף. מּׁשמים וצדק ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָּתצמח,

לא ּכי ּומּמחּתה, תיראי, לא ּכי מעׁשק רחקי ּתּכֹונני, "ּבצדקה ְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹונאמר:

למען גאלּה נפׁשי אל "קרבה נׁשענּתי, עלי ּכי עזרני ,"אלי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָתקרב

וגאלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ּפדני, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹאֹויבי
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È‰Èורב אּפים אר "אל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ותֹוׁשיעני ותעזרני חנינֹותי ּכגדל עלי ותחמל ׁשּתחס ואמת", ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹחסד

ּבאמת לבד לׁשמ הרּבה הגּונים לענּיים הרּבה צדקה לּתן ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּותזּכני

ּפתּוחה ידי ותהיה ּכלל. ׁשקרים ׁשּום ּובלי ּפניֹות ׁשּום ּבלי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָלאמּתֹו,

להם, ּׁשּיחסר מה ּכל הרּבה, צדקה הגּונים לאביֹונים ולּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפּזר

ואזּכה יפֹות. ּפנים ּובסבר טֹוב ּובלב גדֹולה ּובחדוה רּבה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבׂשמחה

ּבכח ׁשאזּכה עד הּטֹוב, ּכרצֹונ לבד לׁשמ תמיד ּבצדקה ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלהרּבֹות

הרׁשעים ׁשל הּצדקה ּכח ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּצדקה

הגּונים. ׁשאינם ּבענּיים מכׁשילם אּתה אׁשר הּקדּׁשה, אל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּמתנּגדים

עּמ נגד ּכח ׁשּום להם יהיה ולא ּתׁשּיה". ידיהם תעׂשינה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻ"ולא

הּגדֹולה, קדּׁשת עלינּו ותמׁשי ּבאמת. לעבּד החפצים ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻיׂשראל

ׁשּבקדּׁשה, זקנים האמּתּיים מהּצּדיקים ואמץ כח עלינּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻותׁשּפיע

לגרׁש ּוכסיל, זקן מל ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע נזּכה וכחם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובזכּותם

מן ּתבער הּטמאה רּוח ואת ּגבּולנּו. ּומעל מעלינּו חילֹותיו ואת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאֹותֹו
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ּבכל אחרינּו הרֹודפים רעים הרהּורים מיני ּכל מעלינּו ּותבּטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהארץ.

לפני נגלה ּכאׁשר ,אלי להתקרב ּבאמת החפצים אחרי ּוביֹותר ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעת,

אֹור חּיים, מל ּפני אֹור עלינּו להמׁשי ונזּכה רחמים, מלא ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאדֹון

ּולׁשּבר להכניע ותעזרנּו ּדקדּׁשה. אנּפין מארי הּנמׁש ּדקדּׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻֻהּפנים

אנּפין מארי הּנמׁשכין רעים ההרהּורים ּכל מאּתנּו ּולבּטל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּולגרׁש

ׁשרׁשּה אׁשר רעה אּׁשה ׁשּום ּבנּו תפּגע ׁשּלא ּבעדנּו ותגן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּדקלּפה,

ּדקלּפה אנּפין מארי מּׁשם הּנמׁש רע הרהּור ׁשּום ולא מּׁשם, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹנמׁשכת

הּנמׁש האּלה מהרהּורים ולברח להתחּבא אפׁשר אי ּכיאׁשר מּׁשם, כין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לׁשם. ּובאים מזדּמנים הם ׁשּפֹונים, צד ְְְְִִִִֵֶַַָָָּבכל

אדר והּצילנּו‡p‡כ עלינּו חמל ואמת, חסד ורב רחמים מלא הּׁשם, »»ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

והם ּדמֹותא סטרא נקראים ׁשהם נאּוף, מהרהּורי דמֹותא, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָמּסטרא

חֹוׁשב ּדלים, חֹומל הּטמאה. אבֹות אבי נקראים והם מּמות, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמרים

על רחם מהם, ׁשמרנּו מהם הּצילנּו נּדח, מּמ יּדח לבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמחׁשבֹות

ירדנּו אׁשר מׁשיחא, ּבעקבֹות הּזה, ּבּדֹור הּיֹום ּכמֹונּו כח ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹחלּוׁשי

ּבאנּו מעמד, ואין מצּולה ּביון טבענּו .וסֹומ עֹוזר ּבאין מּטה, ְְְְְֳִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָמּטה

לנּו ותן ,רחמי ּכרב עלינּו חּוסה ׁשטפתנּו. וׁשּבלת מים ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹבמעמּקי

ארי ּולבּטל ּולגרׁש ּולׁשּבר להכניע כח לנּו ותן נאבד, ולא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹחנינה

הרהּור ׁשּום עלינּו יבא ולא ּגבּולנּו, ּומעל מעלינּו ּדקלּפה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹאנּפין

אּתה ּכי נפׁשנּו, מּצרה ותֹוציא ּתחּיינּו ּבצדקת מּׁשם. הּנמׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָרע

ׁשעה, ּובכל יֹום ּובכל עת ּבכל עלינּו עֹומדים ומי מי יֹודע ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָלבד

ּכל על ׁשּמתּגּברים ,אלי ּולהתקרב אלי לׁשּוב החפצים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

"ּכאׁשר אחרינּו ורֹודפים מאד, ּגדֹול ּבהתּגּברּות ּביחּוד ואחד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאחד

ּפלטה על רחם העלילּיה", ורב העצה "ּגדֹול ּבהרים". הּקרא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹירּדף

מּיד נפׁשי מחרב "הּצילה מּׁשחת, ּופדנּו מּמות והּצילנּו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּנׁשארת,

ּבאפן עת, בכל אמּתּיֹות קדֹוׁשֹות עצֹות עלינּו ותׁשּפיע יחידתי", ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכלב

ולא יעלּו ולא ׁשּבעֹולם, הרהּורים מיני מּכל ּבאמת להּנצל ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנזּכה

מתים מחּיה ּבאמת. הּמחׁשבה לקדּׁשת ונזּכה ּכלל, לּבנּו על ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻיבֹואּו
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מיתת נמּות ולא ונחיה ,ּפני ּבאֹור ונחיה הקימנּו רּבים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּברחמים

וׁשלֹום. חס ְַָָעֹולם

e	kÊּובזכּותּברחמי ּבאמת, לבד לׁשמ ּבצדקה להרּבֹות הרּבים «≈ְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

טמאת ׁשּנקראים רעים ההרהּורים ׁשהם מּמות, ּתּצילנּו ּדקדּׁשה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּצדקה

אהיה ׁשּלא תמיד ותׁשמרני מּמות", ּתּציל "ּוצדקה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמת

אמעט אׁשּתי עם ואפּלּו עּמהם. ׂשיחה ארּבה ולא הּנׁשים, ּבין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמערב

ּתגן לפעמים, עּמהם לדּבר ּׁשּמכרח ּומה ּדאפׁשר, מה ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשיחה

ּבׁשּום וׁשלֹום חס עלֿידיֿזה נלּכד אהיה ׁשּלא ּברחמי ותׁשמרני ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבעדי

רעים, ּומהרהּורים רעים מהסּתּכלּות ותּצילני וׁשלֹום, חס רע ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָהרהּור

לנּו אין ּכי נׁשעננּו, עלי ּכי עזרנּו עיני. ואחר לבבי אחר אתּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹולא

אטּבעה ואל מּטיט "הּצילני ׁשּבּׁשמים. אבינּו על אם ּכי להּׁשען מי ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל

ּתבלעני ואל מים ׁשּבלת ּתׁשטפני אל מים, ּומּמעמּקי מּׂשֹונאי ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּנצלה

לעבּד עּז ּתנה וחּנני, אלי ּפנה ּפיה, ּבאר עלי ּתאטר ואל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻמצּולה

ּכי ויבֹוׁשּו ׂשֹונאי ויראּו לטֹובה אֹות עּמי עׂשה .אמת לבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָוהֹוׁשיעה

בהקיץ אׂשּבעה פני אחזה ּבצדק אני ונחמּתני. עזרּתני יי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּתה

"ּתמּונת. ְֶָ
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È	ˆlÁ"רעֹות חׁשבּו אׁשר ּתנצרני. חמסים מאיׁש רע מאדם יי «¿≈ƒְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

מחׁשבֹותם ּכל עלי יעּצבּו, ּדברי הּיֹום ּכל מלחמֹות. יגּורּו יֹום ּכל ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבלב

רּבּוי עצם את יֹודע אּתה ּכלא, ּדעלמא מריּה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלרע",

ּומ עכׁשו, ּבעֹולם ׁשהתּגּברה מחׁשבֹותהּמחלקת עלינּו נֹופלים זה חמת ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

עצם עלֿידי הרּבים ּובעוֹונֹותינּו .וער ׁשעּור ּבלי מאד, רּבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרעֹות

ּכאׁשר ׁשּבּדֹור, הּכׁשרים על ּכפירֹות ׁשל מחׁשבֹות ּבאים ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּמחלקת

אין וחליׁשּותינּו ּדּלּותנּו ּובגדל הּקדֹוׁשים. חכמי עלֿידי לנּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגּלית

רעֹות הּמחׁשבֹות נגד לעמד ותחּבּולה עצה ׁשּום יֹודעין ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹאנּו
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להּׁשען מי על לנּו ואין עת, בכל עלינּו הּׁשֹוטפים הרּבים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוהּבלּבּולים

ּביד לבד, עלי עצמנּו מׁשליכים והננּו ׁשּבּׁשמים, אבינּו על אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכי

ּתלחֹום ואּתה לבד, עלי הּמלחמה ּכל מֹוסרים ואנּו רּוחנּו, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפקיד

מלחמה, איׁש "יי ׁשּכתּוב: ּכמֹו מלחמה, איׁש הּוא אּתה ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָּבעדנּו,

לקֹוראיו קרֹוב ּדּלים, חֹומל רחמים מלא .נגּד יעמד ּומי ׁשמֹו", ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹיי

יי "ריבה ריבנּו, וריבה בענינּו נא ּוראה עלינּו וחמל חּוס ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבאמת,

והּלחם ּבעזרתי", וקּומה וצּנה מגן החזק לֹוחמי, את לחם יריבי, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

ואּתם לכם יּלחם "יי ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים צֹוררנּו, נגד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבעדנּו

עׁשקה יי, לּמרֹום עינינּו ּדּלּו נׁשעננּו עלי ּכי עזרנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּתחריׁשּון".

ּכי אלהים חּננּו ועזּוב". עצּור ואפס יד אזלת "ּכי ראה ערבנּו, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלנּו

ּכי ּנעׂשה מה נדע לא "ואנחנּו ילחצנּו. לֹוחם הּיֹום ּכל אנֹוׁש ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאפנּו

למעננּו. ולא למענ עׂשה עינינּו", ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹעלי

אדר לבדkÊÂ	eכא לׁשמ הגּונים לענּיים הרּבה צדקה לּתן הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

צדקה מצות לקּים תמיד ותעזרנּו ּפנּיֹות, ׁשּום ּובלי ׁשקרים ׁשּום ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבלי

לבב, ּובטּוב ּבׂשמחה גדֹולה וטהרה ּבקדּׁשה הּטֹוב ּכרצֹונ ְְְְְְְְֳִִִֵַָָָָָָָָֻּכראּוי

הגּונים, ׁשאינם ּבענּיים לעֹולם נּכׁשל ׁשּלא נפׁשֹותינּו את ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹותּציל

ותגן ּבחמלת עלינּו ותחמל ,ּכרצֹונ ׁשאינם הרעֹות מּצדקֹות ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹותׁשמרנּו

ּכרצֹונ ׁשאינם הרעֹות הּצדקֹות ּכלל לנּו יּזיקּו ׁשּלא ותּצילנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבעדנּו

ּׁשּגֹורמים. מה הּגֹורמים ְְֱִִֶֶֶַַּבאמת,

‡p‡ּכח ותּתן מהם, וׁשמרנּו הּצילנּו הרּבים ּברחמי רחּום, »»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

הּצדקֹות ּכל לעצמם ׁשּימׁשיכּו אמת אנׁשי אמּתּיים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהּצּדיקים

הרּבים ּברחמי ותעזרנּו אמת. מעדּורי מרחֹוק העֹומדים ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבעֹולם,

מּדתֹו ׁשהיה הּׁשלֹום, עליו אבינּו יעקב ׁשל ּבמּדתֹו להּכלל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּנזּכה

לפני הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות ּותזּכנּו ּבׁשלמּות. אמת למּדת ונזּכה ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאמת,

לבד לׁשמ ודקּדּוקיהם, ּפרטיהם ּכל עם צּונּו, ּכאׁשר אלהינּו ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיי

חס אדם ּבני ּבׁשביל זרה מחׁשבה ׁשּום ּובלי ּפנּיה ׁשּום ּבלי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבאמת,

ּבינינּו הּמצוֹות ּבכל לדקּדק ּבאמת, לכת הצנע להיֹות ונזּכה ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוׁשלֹום.
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לאמּתֹו. ּבאמת לבד לׁשמ הּׁשלמּות ּבתכלית לעׂשֹותם קֹוננּו, ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָלבין

אנׁשי ּכׁשרים ּובאנׁשים אמּתּיים ּבצּדיקים ּולהּכלל להתדּבק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָותעזרנּו

לעׂשֹות נׁשמר ּכי לנּו, ּתהיה "ּוצדקה ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻאמת.

"וזרחה ונאמר: צּונּו", ּכאׁשר אלהינּו, יי לפני הּזאת הּמצוה ּכל ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאת

אמת "ּתּתן ונאמר: ּבכנפיה", ּומרּפא צדקה ׁשמׁש ׁשמי יראי ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלכם

קדם". מימי לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר לאברהם, חסד ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹליעקב,

e	¯ÊÚׁשּלא וׁשמרנּו הּצילנּו לׁשֹונֹות, מריב הּצילנּו חּננּו, חּננּו עזרנּו »¿≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּובפרט ּבעֹולם, עכׁשו ׁשּיׁש הּגדֹולה הּמחלקת לעבֹודתנּו ּכלל לנּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹיּזיק

חּוס ׁשּבּדֹור, והּכׁשרים חכמים הּתלמידי ּבין עּתה ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטגֹוריא

ּברּוחנּיּות, ולא ּבגׁשמּיּות לא מחלקת ׁשּום לנּו יּזיקּו ׁשּלא עלינּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹוחמל

מעל רעֹות הּמחׁשבֹות ּכל ּותבּטל לנּוּותגרׁש אין ּכי ּגבּולנּו, ּומעל ינּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

יהבינּו, ּכל מׁשליכים אנּו לבד עלי אם ּכי נגּדם ותחּבּולה עצה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּום

ּכי אבטח, אלי אני אירא "יֹום ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבעדנּו, ּתלחֹום ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואּתה

עלי, קמים רּבים צרי רּבּו מה יי חּנם, ׂשֹונאי ראׁשי מּׂשערֹות ְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹרּבּו

האריכּו חֹורׁשים חרׁשּו ּגּבי על לי, יכלּו לא ּגם מּנעּורי צררּוני ְְְְְֱִִִִִִֶַַַַַָָָָֹרּבת

נפׁשי מבקׁשי ויּכלמּו יבׁשּו רׁשעים. עבֹות קּצץ צּדיק יי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹלמעניתם,

ּביׁשּועתֹו. ּתׂשיׂש ּביי ּתגיל ונפׁשי רעתי. חֹוׁשבי ויחּפרּו אחֹור ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָיּסֹוגּו

ועני מּמּנּו מחזק עני מּציל ,כמֹו מי יי ּתאמרנה עצמֹותי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכל

וכליֹון לבבי ּומרירּות ואנקתי ואנחתי ּדמעתי ראה מּגֹוזלֹו". ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָואביֹון

מּמּני, ּתרחק אל אלהי יי, ּתעזבני "אל האמּתּיית, ליׁשּועת ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹעיני

לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ּתׁשּועתי. אדני לעזרתי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹחּוׁשה

וגֹואלי". צּורי ְְֲִִָיי

Ù
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Á"Ú ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èּברחמי ׁשּתעזרני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּדּבּורים ּתמיד לדּבר ואזּכה תמיד, ּפי ּדּבּור את לקּדׁש ּותזּכני ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרּבים,
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הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבלּמּוד להרּבֹות ׁשאזּכה ויֹום, יֹום ּבכל הרּבה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָקדֹוׁשים

מּגרסא ּפי אפסיק ולא ויֹום, יֹום ּבכל הרּבה ּובּקׁשֹות ּותחּנֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹּובתפּלֹות

וכל והּקדֹוׁש. הּגדֹול לׁשמ ותׁשּבחֹות וׁשירֹות ּובּקׁשֹות ּותפּלֹות ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָולּמּוד

ּדברים וּדּוי להתוּדֹות ואזּכה ּותפּלה. ּבתֹורה ודּבּורי ׂשיחתי ּתהיה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהּיֹום

ּבפה לפני חטאי ּולפרׁש ,נגּד ּׁשּפגמּתי מה ּכל על יֹום ּבכל ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלפני

ּדקדּׁשה ׁשהּדּבּור עד ּתמיד, ּבהתּבֹודדּות להרּבֹות ואזּכה ּבפרּוׁש. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמלא

ׁשלמה ּבתׁשּובה ׁשלם, ּובלב ּבאמת אלי ויׁשיבני לטֹובה יזּכרני ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָזכֹור

ּתׁשּכחנ ואל .ּבהםלפני ׁשּנלּכדּתי המגּנים הּמקֹומֹות ּבאּלּו חלילה י ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מהרה. קל חיׁש מהם ּולהֹוציאני לזכרני ּותמהר הרּבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבעוֹונֹותי

ׁשעׁשּועים, ילד אם אפרים לי יּקיר "הּבן ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּותקּים

ארחמּנּו רחם לֹו מעי המּו ּכן על עֹוד, אזּכרּנּו זכֹור ּבֹו דּברי מּדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכי

ׁשֹוכנת היא אׁשר עּז ׁשכינת על ּתרחם הרּבים ּוברחמי יי". ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻֻנאם

להֹוציא ׁשּנזּכה ותעזרנּו ּבּגלּות, ּדקדּׁשה והּדּבּור ּגדֹול, ּבגלּות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻעּמנּו

לעֹולם מּפינּו יצא ׁשּלא תמיד ותׁשמרנּו ּבעדנּו ותגן מהּגלּות. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּדּבּור

נזּכה רק לעֹולם, ּפינּו ּדּבּור נפּגם ולא ,ּכרצֹונ ׁשאינֹו ּדּבּור ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָֹֹׁשּום

ּוׁשאר ּותפּלה תֹורה ּבדּבּורי ּולהרּבֹות תמיד, ּפינּו ּדּבּור את ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלקּדׁש

קדֹוׁשים. ְִִִּדּבּורים

אדר ּבתֹורתÈ·‡כב להגֹות וזּכני הּקדֹוׁשה, לתֹורת קרבני הרחמן, אב »ƒְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָ

ּבתֹורה ּפי דּבּור ידי על חמימּותי ּכל לקרר ׁשאזּכה עד ולילה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיֹומם

ּבֹוער לבבי אׁשר לבבי, מדּורת ּתבערת עצם יֹודע אּתה ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּותפּלה,

יקֹוד ּכיקֹוד אלי מאד ּבֹוער לבבי לפעמים ׁשלהבת, ּברׁשּפי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמאד

אׁש רׁשּפי רׁשפיה קנאה כׁשאֹול קׁשה אהבה כּמות עּזה "ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאׁש,

חס ּגּופי ּכל לאֹוקיד ׁשּיכֹול עד מהּמּדה, יֹותר הּוא אבל יּה", ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשלהבת

אל וׁשלֹום חס לּבי ּובֹוער וחֹוזר ּדעּתי נתּבלּבל ּכ ּובתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוׁשלֹום,

אׁשר עד מאפה", ּבֹוערה תּנּור "ּכמֹו אׁש, ּכלּפיד הּזה עֹולם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּתאוֹות

ואיני וׁשלֹום, חס ונפׁשי ּגּופי את ולׂשרף לאכל וׁשלֹום חס ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹרֹוצים

נע הֹול ואני הּזאת, הּגדֹולה האׁש מּפני ּולהּטמן לברח להיכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹיֹודע
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ואהי "ׁשקדּתי מרֹודפי, מנּוחה ׁשּום לי ואין הּזאת הּנׁשּמה ּבארץ הונד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ויֹורד ׁשמים עֹולה יּמים, ּבלב הּמטרפת ּכספינה ּגג", על ּבֹודד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכצּפֹור

"ּכאיׁש ּכסדר. ׁשּלא והירידה ּכסדר ׁשּלא היא העלּיה ּכי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּתהֹומֹות,

כל ּכי ּתתּבּלע. חכמתי וכל עכּורה ודעּתי יין", עברֹו ּוכגבר ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשּכֹור

עלתה לא נפׁשי, אֹויבי ּכנגד ועצֹות ּבתחּבּולֹות להתחּכם ּׁשרציתי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמה

מעֹודי עּמי נעׂשה אׁשר ּכל את ידעּת אּתה יי אּנא מאּומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּבידי

ואּתה החמר אנחנּו אּתה, אבינּו אלהינּו יי "ועּתה הּזה, הּיֹום ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹעד

אין עּתה ּכי הּיֹוצר, ּביד ּכחמר ּביד הנני ּכּלנּו", יד ּומעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻיֹוצרנּו

לבד, אלי ולצעק לזעק אם ּכי עצה, ואין ּתבּונה ואין חכמה ׁשּום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹלי

למענ אלי ּותקרבני הּגדֹולה, ּובחמלת הרּבים ּברחמי ׁשּתחּנני ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעד

ְַלבד.

‡ÏÓׁשאזּכה ּותפּלה, תֹורה ּדּבּורי לתֹו מנֹוס ּבית לי ּתן רחמים »≈ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּדּבּור ׁשל אלהים ורּוח ויֹום. יֹום ּבכל ּותפּלה תֹורה ּבדּבּורי ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹלהרּבֹות

אׁש ויכּבה לּבי, על וינּׁשב ויּצילני. ּבעדי ויגן עלי ירחף ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּקדֹוׁש

ואזּכה עֹולם, ועד מעּתה מּמּני הּתאוֹות ּכל ׁשּיתּבּטלּו עד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּתאוֹות,

,אלי ּדקדּׁשה ההתלהבּות את ּגם לצמצם הּקדֹוׁשה הּתֹורה ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻעל

לאמּתֹו. ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ ּובמּדה ּבהדרגה אלי ההתלהבּות ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

ּבזכּות הּקדֹוׁש, הּדּבּור ּבזכּות ותּצילני ּכלל, מהּמּדה חּוץ אצא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹולא

הּתאוֹות ּומּכל ּופׁשעים ועוֹונֹות חטאים מיני מּכל הּקדֹוׁשה, ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָהּתֹורה

רּוח חּיים, רּוח עלי להמׁשי ּותזּכני מּמּני. ׁשטּות הרּוח ּותגרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָרעֹות.

מקרא ּבנּו ּותקּים ּדקדּׁשה. הּדּבּור ידי על ּדקדּׁשה, החבל ּדר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻהּקדׁש

והסירֹותי ּבקרּבכם אּתן חדׁשה ורּוח חדׁש לב לכם "ונתּתי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכתּוב:

ּבקרּבכם אּתן רּוחי ואת ּבׂשר, לב לכם ונתּתי מּבׂשרכם האבן לב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאת

ונ ועׂשיתם". ּתׁשמרּו ּומׁשּפטי ּתלכּו ּבחּקי אׁשר את זּכהועׂשיתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבית עּמ ּכל ואת אֹותנּו ּותזּכה מהּגלּות. ּדקדּׁשה הּמלכּות ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻלהעלֹות

הּמׁשרׁש מׁשיח קדּׁשת חלקי לגּלֹות ואחד אחד ּכל ׁשּנזּכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻיׂשראל,

וארּוּכים טֹובים חּיים עלינּו ותמׁשי מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבקרב
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ולקּום לעמד ּותזּכנּו ותֹוׁשיענּו עלינּו ותחמל נצחּיים, לחּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹּותזּכנּו

והּתמימים והחסידים הּצּדיקים ׁשאר עם עֹולם לחּיי הּמתים ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָּבתחּית

ְְִֵַוהּכׁשרים.

È‰Èחּקי ׁשּנׁשמר אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻ

לׁשני ּוברכה טֹובה ונירׁש ונראה ונחיה ונזּכה הּזה, ּבעֹולם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצֹותי

ּולרֹומם ּולפאר ּולנּׂשא להגּדיל ונזּכה הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמׁשיח ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָימֹות

ּולהעלֹות עֹולם. ּבאי לכל מלכּות ּולפרסם ּולגּלֹות ּבעֹולם, ְְְְְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָמלכּות

ורעּות. ואחוה ּבאהבה ּדֹודּה אל ותׁשיב לׁשרׁשּה, ּדקדּׁשה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻהּמלכּות

ידינּו על ׁשלים ּביחּודא ּוׁשכינּתיּה הּוא ּברי קּדׁשא יחּוד נעׂשה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻויהיה

ּבכל יי את אברכה .ּתפארּת הּיֹום ּכל ,תהּלת פי "יּמלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָתמיד,

ׁשם ּבׂשר ּכל ויבר ּפי, ידּבר יי ּתהּלת ּבפי. ּתהּלתֹו ּתמיד ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָעת,

הללּויּה". עֹולם, ועד מעּתה יּה, נבר ואנחנּו ועד. לעֹולם ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָקדׁשֹו

והגית ,מּפי הּזה הּתֹורה ספר ימּוׁש "לא ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואזּכה

רּוחי יי, אמר אֹותם ּבריתי זאת "ואני ונאמר: ולילה". יֹומם ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹּבֹו

,זרע ּומּפי ,מּפי ימּוׁשּו לא ,ּבפי ׂשמּתי אׁשר ּודברי עלי ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹאׁשר

אֹות להּכיר ונזּכה עֹולם", ועד מעּתה יי אמר זרע זרע ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּומּפי

"ויּת ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים העֹולמֹות. מּכל למעלה עזּבאמת ן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ל ּכי מׁשיחֹו. קרן וירם ועלּויילמלּכֹו ּבּגֹוים. ּומֹוׁשל הּמלּוכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ל והיתה עׂשו הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר והיהיימֹוׁשיעים הּמלּוכה. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אחד" ּוׁשמֹו אחד יי יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על למל .יי ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

‡Ùאדר כג
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ÈÈa"ואהיה ׁשקדּתי צּפֹור, הרכם נּודי לנפׁשי ּתאמרּו אי חסיתי «¿»ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּכי נׁשּבעּו, ּבי מהֹוללי אֹויבי חרפּוני הּיֹום ּכל ּגג, על ּבֹודד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּכצּפֹור

נׂשאתני ּכי ,וקצּפ זעמ מּפני מסכּתי. ּבבכי וׁשּקּוי אכלּתי ּכּלחם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻאפר

מנּוחה ׁשּום לי ואין ּבארץ. ונד נע ּבעֹולם, הֹול אני ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוּתׁשליכני".
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יֹותר מאד ּומטרף מבלּבל ואני וסֹוער, הֹול סערה הרּוח ּכי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻוהׁשקט.

טעמּתי, ורע טֹוב הּדעת עץ מרירּות את ים. ּבלב הּתֹועה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּספינה

והׁשקט. מנּוחה ׁשּום לי ואין יחד, והרע הּטֹוב מאד ּבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹונתערב

מתחיל ואני ּתׁשּובה, הרהּור לי ּומּגיע הּטֹוב, ּבי מתעֹורר ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָלפעמים

לתׁשּובה ולכסף הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבדרכי יי ּבדרכי עצמי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹלהרּגיל

וׁשלֹום חס מתעֹורר ּכ ּובתֹו מאד, לּמצער הּוא א ּבאמת, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשלמה

לא והׁשקט ועֹולה, יֹורד ויֹורד עֹולה ותֹועה הֹול ואני הּתאוֹות, ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹאׁש

ּכן הּקלע, ּכף ּבתֹו הּנתּון ּכאבן מּיֹוצרי. לי אֹוי מּיצרי לי אֹוי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאּוכל.

והבליו. הּזה עֹולם ּתאֹות עכירת טיט מצּולֹות ּביון מטרפת ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹנפׁשי

הרחמנּות עצם ּולהּדּמֹות לכּנֹות ודמיֹון מׁשל ׁשּום לי אין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּובאמת

ׁשקטּתי ולא ׁשלוּתי "לא הּזה, הּיֹום עד האדמה על היֹותי מּיֹום ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשעלי.

רגז". וּיבא נחּתי ְְִֶַָָֹֹֹולא

ÏÚאל יי לפני ּתחּנתי להּפיל ּבאתי מלאּכן אבֹותי ואלהי הי «ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשלמה ּבתׁשּובה ּותזּכני והׁשקט, מנּוחה ּברחמי לי ׁשּתמציא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָרחמים,

יאמר ּדי, לעֹולמֹו האֹומר רחמים. לי יּתן ׁשּדי אל ּבאמת. ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלפני

ׁשּלי הרע ּבהּיצר יגעֹור הּוא תבא, ּפה עד לּים האֹומר ּדי. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלצרֹותי

לעבדֹו ויּניחּוני מּמּני, ויתּבּטלּו מּמּני ׁשּיסּתּלקּו אֹותי הרֹודפים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָּובכל

ּובבטחה ּבהׁשקט אּוׁשע, ונחת ּבׁשּובה ׁשלם, ּובלב ּבאמת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבקביעּות

ולא וׁשלֹום. חס ּובמקרה ּבקרי עּמ עֹוד אל ולא גבּורתי. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹּתהיה

ּופעם ּכׁשר ּפעם ,המתהּפ ּכמּטה וׁשלֹום, חס החֹוזר ּכגלּגל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָאהיה

לעׂשֹות ּברחמי אזּכה רק וׁשלֹום. חס טמא ּופעם טהֹור ּפעם ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּפסּול,

מעּתה ּבאמת קדּׁשת ּבתֹו ּגמּור ּבקביעּות עצמי ולקּבע קבע. ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּתֹורתי

יֹומם תמיד אֹות ולעבד ּבאמת, ׁשלמה ּתׁשּובה ולעׂשֹות עֹולם, ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹועד

ּבאמת. יצרי ּבׁשני ונפׁש לב ּבכל ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָולילה

È	ÏÚ˙Âלקדּׁשת החל ימי מּׁשׁשת לקדׁש מחל לטהרה מּטמאה מהרה ¿«¬≈ƒְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻֻ

רּבה ּובחדוה גדֹולה, ּבׂשמחה קדׁש ׁשּבת לקּבל ּותזּכני קדׁש. ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּבת

ּכרצֹונ גדֹולה וטהרה ּוקדּׁשה ׁשּבת, וענג ּכבֹוד מיני ּובכל ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻועצּומה
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ועד, לעֹולם ּתמיד ׁשּבת ּבקדּׁשת להּכלל ואזּכה ּבאמת. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּטֹוב

ׁשל לתׁשּובה ואזּכה החל. ימי לׁשׁשת ׁשּבת ׁשל הּקדּׁשה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּולהמׁשי

מּתאוֹות לגמרי ּפני ולהפ חל. עניני מּכל מעּתה ולנּוח קדׁש, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשּבת

ּבמנּוחה הּקדּׁשה ּבתֹו ּבאמת עצמי ולקּבע והבליו, הּזה ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻעֹולם

ׁשלֹום מנּוחת ואמּונה, אמת מנּוחת ּונדבה, אהבה ּבמנּוחת ְְְְְְֱֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָוהׁשקט,

יהיה ולא בּה. רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה מנּוחה ובטח, הׁשקט ּברּוחיׁשלוה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לעֹולם. לכסלה עֹוד אׁשּוב ולא ּכלל, ְְְְְְִִָָָָָֹרמּיה

Ì‡Âוכבדּו יּספרּו, ולא יּמּדּו לא חטאי אׁשר עד אׁשמה, הרּביתי ¿ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּופגמי ּפׁשעי ועצם רּבּוי ּבֹו לכּנֹות ּבעֹולם לׁשֹון ׁשּום ואין יּמים, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמחֹול

על חסּתי לא אי לי אֹוי עׂשיתי, מה אֹוי חטאתי ּכי לי אֹוי .ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹנגּד

רֹוצחים מיני מּכל יֹותר נפׁשי על אכזר הייתי אי מאד. היקרה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹנפׁשי

והּגזלנים הרֹוצחים ּכל יחד עלי מתקּבצים היּו ואּלּו ׁשּבעֹולם, ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואכזרים

ּׁשאנכי מה ׁשנים ּבאלף לי לעׂשֹות יכֹולים היּו לא ׁשּבעֹולם ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהאכזרים

ׁשּכן מּכל .נגּד ׁשחטאתי אחד ּופגם חטא עלֿידי ּבעצמי לי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעׂשיתי

ראׁשי יּתן מי ואללי. וי לי אֹוי ואבֹוי. אֹוי אֹוי מּסּפר. רּבּו חטאי ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָֹּכי

את חּללּתי ּכי חללי. על ולילה יֹומם ואבּכה ּדמעה מקֹור ועיני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמים

עּנּויים מיני ּבכל נפׁשי את ועּניתי ּבאּפי, נפׁשי את וטרפּתי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻקדּׁשתי,

ואּתה עֹון מלא אני רחמים. מלא לפני הריני ׁשּבעֹולם. וקׁשים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמרים

ׁשּבּלב, ועקמימּיּות רעֹות ּומחׁשבֹות ּבלּבּולים מלא אני רחמים. ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמלא

וׁשלֹום וחּיים ורחמים וחסד ואמת ויׁשר טֹוב מלא .ואּתה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

B	Ba¯חס ּבחּיי ּכּמת אהיה לבל לחּיים ּפלא עּמי עׂשה עֹולם ׁשל ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

לתׁשּובה ׁשאזּכה ּבאפן הרּבים, ּברחמי ּׁשּתעׂשה מה עׂשה ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוׁשלֹום.

על עצמי לקּבע ואזּכה קדׁש. ׁשּבת ׁשל לתׁשּובה ּבאמת, לפני ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשלמה

ּגדֹול. ּבקביעּות ׁשלמה ּבתׁשּובה ימי ּכל ולהיֹות העבֹודה, ועל ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָהּתֹורה

ואזּכה קדׁש. ׁשּבת ּבקדּׁשת הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּגם ּתמיד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּולהּכלל

לענוה ּותזּכני ּבאמת. ׁשפלּותי לראֹות קדׁש ׁשּבת קדּׁשת ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻעלֿידי

מא הּׁשפלה מּמדרגתי למּטה ּבעיני ׁשפל ואהיה ּכלאמּתּיית, ועל ד. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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מּכיר ואהיה ּבעצמי. וׁשלֹום חס אטעה ולא מּמקֹומי אצא לא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּפנים

ּבלּבי יהיה ולא ּומסּפר. וער ׁשעּור ּבלי מאד, ונמֹו הּׁשפל מקֹומי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹאת

ּתמיד. הרּוח ּומּגּסּות וגבהּות מּגאּות ותּצילני וׁשלֹום. חס טמּונה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָגאוה

È·‡ׁשפלּותי לראֹות ׁשאזּכה עד ׁשּבת, ׁשל לעין זּכני ׁשּבּׁשמים »ƒְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ואףֿעלּֿפיֿכן ׁשעּור, ּבלי ׁשפלּותי עצם יֹודע אּתה ּכי ּתמיד. ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבאמת

ּדר ׁשּום יֹודע ואיני ׁשעּור. ּבלי וגאּות ּבפנּיֹות מּיד ּדעּתי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַמבלּבלים

חרּפתי ידעּת אּתה לבבי. את ידעּת אּתה אלהים יי הענוה. ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּדרכי

ּבאמת. לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה החזירני צררי. ּכל נגּד ּוכלּמתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּובׁשּתי

עד אמּתּיית, לענוה וזּכני רּוחא. ּומרמּות וגבהּות מּגאּות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָוהּצילני

ולמסר קדֹוׁש, עם יׂשראל וחׁשיבּות וגדלּות ׁשפלּותי, לראֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשאזּכה

ּתמיד. עבּורם ְֲִִַָָנפׁשי

אדר ּביאת¯ÓL˙Â	Èכד עּכּוב יהיה לא ׁשּמּצּדי ּותזּכני הרּבים ּברחמי ¿ƒ¿¿≈ƒְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

הרעים ּבמעׂשינּו ּגרמנּו ּכבר אׁשר את ידעּת אּתה ּכי וׁשלֹום, חס ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמׁשיח

ּבעוֹונֹותינּו הּגלּות את והארכנּו ּפעמים. ּכּמה מׁשיח ּביאת ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעּכּוב

ועוֹונֹות מחטאים מעּתה והּצילנּו וׁשמרנּו די, לצרֹותינּו אמר ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹהרּבים.

הּדעת, ּבלּבּול מיני ּומּכל רעֹות, ּומּמחׁשבֹות רעים ּומהרהּורים ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּופׁשעים

רחמים, מלא ּונכֹונֹות. צחֹות קדֹוׁשֹות למחׁשבֹות זּכֹות למחׁשבֹות ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָוזּכנּו

הפכני .לפני יׁשרים ּבדרכי ללכת וזּכני ּבאמת אלי לטֹובקרבני מרע ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הקם הּנצחי. לטֹוב אמּתי לטֹוב זּכני ּבאמת. אלי לבבי הט ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגמּור.

ּבעבֹודת לנצח קבּוע להיֹות ׁשאזּכה אׁשּורי", ּכֹונן רגלי סלע ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ"על

מי על ירּביצני ּדׁשא "ּבנאֹות ׁשלם. ּובלב ּבאמת ּוביראת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּובתֹורת

וזּכני ׁשמֹו", למען צדק במעּגלי ינחני יׁשֹובב, נפׁשי ינהלני. ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַמנּוחֹות

ותן ּבאמת, ּבלּבֹותם ויׁשרים ולתמימים אמּתּיים לצּדיקים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָלהתקרב

הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּכמֹו נאמן, רֹועה אמּתי מנהיג ּברחמי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלנּו

עד הּינק", את האמן יּׂשא "ּכאׁשר אֹותנּו יּׂשא אׁשר מהימנא, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹרעיא

לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר ּבאמת. והּתׁשּובה הּקדּׁשה לתֹו יביאנּו ְְְְְְְְֱֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאׁשר

ימי ּכל הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ותעזרנּו צדקנּו. מׁשיח את לנּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָותביא
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ארץ ׁשכן טֹוב, ועׂשה ּביי "ּבטח ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ונזּכה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחּיינּו,

ּכקדם". ימינּו חּדׁש ונׁשּובה, אלי יי הׁשיבנּו אמּונה. ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּורעה

·Ù
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Ú ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

‰‡Óˆ".אלהים ּפני ואראה אבֹוא מתי חי לאל לאלהים נפׁשי »¿»ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

לתׁשּובה זּכני עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו חּייני". ּכמׁשּפטי יי רּבים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָרחמי

ּבאמת, מאהבה לתׁשּובה ואזּכה ׁשלם. ּובלב ּבאמת לפני ְְְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשלמה

רׁשם ׁשּום מהם נׁשאר יהיה ולא עוֹונֹותי ּכל על לי ּתמחֹול ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלמען

ּדקדּׁשה, וׂשכל למחין ּותזּכני לזכּיֹות. נתהּפכין עוֹונֹותי ּכל ויהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻּכלל.

מזּקק צרּוף ּככסף טהֹור, ּככסף ּופסלת סיג מּכל ונקי וז צח ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלׂשכל

גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה עת ּבכל מחי לחּדׁש ואזּכה ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשבעתים.

ואזּכה .וז צח ּבׂשכל ּוללּמד ללמד ׁשאזּכה תמיד ותֹוׁשיעני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹותעזרני

לעּין אצטר ולא ׁשאלמֹוד מקֹום ּבכל ּגדֹול ּבמהירּות ּתמיד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלהבין

וג הֹול ׂשכלי ויהיה ּבצחּותּכלל. ּגדֹול ּובזריזּות גדֹולה ּבקדּׁשה דֹול ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻ

ּדבר ּכל ּולהבין ׁשמים, ּבמלאכת מהיר להיֹות ואזּכה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּובבהירּות.

ׁשּום ּבלי ּגדֹול, ּבמהירּות הּקדֹוׁשה תֹורת בדברי ולאמּתתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָלאׁשּורֹו

ּכלל. ְְִָּבלּבּול

ÔÎ·eלידע ׁשאזּכה עת ּבכל ּותלּמדני ותֹורני הרּבים ּברחמי ּתזּכני ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

לתת אי הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּובלּמּוד ּדבר, ּבכל להתנהג אי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבאמת

ההכרח, ּבעת לבּטל ּומתי ללמד, מתי ׁשאדע ללּמּודי. ּוגבּול ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹקצבה

ּכרצֹונ גדֹולה ּבקדּׁשה ּגדֹול ּבׁשלמּות וׂשכלי מחי ׁשּיתקּים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻּבאפן

מהּגבּול. חּוץ והעסק הּלּמּוד רּבּוי וׁשלֹום חס לי יּזיק ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּטֹוב.

ל לעׂשֹות "עת ׁשּכתּוב: רּבֹותינּוייּכמֹו ואמרּו ,"ּתֹורת הפרּו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אנכי בער "ּכי קּיּומּה. זהּו ּתֹורה ׁשל ּבּטּולּה ּפעמים לברכה ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹזכרֹונם

ּכרצֹונ ּבזה להתנהג אי ּכלל יֹודע ואיני לי", אדם בינת ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמאיׁש

מהראּוי, יֹותר מּלּמּודי לגמרי מתּבּטל אני לפעמים ּכי ּבאמת. ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּטֹוב
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הפסק ּבלי ּתמיד ללמד מאד ּומׁשּתֹוקק ּומתלהב ּבֹוער נפׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹולפעמים

לכל ּגבּול לתת רצֹונ ּכי טֹוב, אינֹו זה ּגם ּובאמת ּכלל. ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָּובּטּול

ָָּדבר.

ÏÚ,הרחמן אב אבי ,אלי ּכּפי ּופֹורׂש לפני ּתחּנתי מּפיל אני ּכן «ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּברחמי עלי ׁשּתרחם לּבי, תעלּומֹות סתרי ויֹודע וצֹופה ּומּביט ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהרֹואה

עלי ותׁשּפיע מאד, והּגדֹולים והּנֹוראים העצּומים ּובחסדי ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהרּבים

ותדריכני ּדקדּׁשה ּבעניןׂשכל להתנהג אי עת ּבכל ּותלּמדני ּבאמּת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

ּוללּמד ללמד וכּמה ּומתי אי ׁשּבקדּׁשה. הּדברים ּובכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּלּמּוד

ּכפי קצת ּולבּטל לפסק ּומתי הּקדֹוׁשה, ּבעבֹודת ולעסק ְְְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹולעׂשֹות

להתּבּטל ׁשּלא ּכדי להּמחין, נייחא לתת ּכדי הּטֹוב, ּכרצֹונ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹההכרח

ידעּת, אּתה ּכאׁשר מהּמּדה, חּוץ העסק רּבּוי עלֿידי וׁשלֹום חס ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלגמרי

ּבענין לנּו יׁש ּוספקֹות ּבלּבּולים ּכּמה יֹודע אּתה ּכי עלי, וחמל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹחּוס

עצֹות לׁשית מה, עד יֹודע אּתנּו ואין מדרגתֹו, לפי אחד לכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָזה,

ׁשאזּכה ,ּדרּכ והֹורני ׁשמ למען עלי רחם ּכלל, זה ּבענין ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבנפׁשנּו

ּדרּכ יי "הֹורני לאמּתֹו. האמת הנהגֹותי עניני ּבכל לכּון ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָתמיד

,ּבאמּת אהּל ּדרּכ יי הֹוריני ׁשֹוררי. למען מיׁשֹור ּבאֹורח ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּונחני

יׁשעי, אלהי אּתה ּכי ולּמדני באמּת הדריכני .ׁשמ ליראה לבבי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיחד

הּיֹום" ּכל קּויתי אֹות. ְִִִַָ

אדר ּבאמתÔÎ·eכה הּבּטחֹון למּדת ּותזּכני רחמים, מלא עלי ּתרחם ¿≈ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּבחסדי ּבאמת לבטח ּבבּטחֹון ואּמיץ חזק ואהיה ּגדֹול. ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשלמּות

ּבגׁשמּיּות צרּכי ּכל לי ותּתן ותׁשּפיע עלי, ּותרחם ׁשּתׁשּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהרּבים,

הּגּוף, ּופרנסת הּנפׁש ּפרנסת ּבׁשלמּות, ּפרנסתי לי ותּתן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּוברּוחנּיּות.

ּכמֹו ּובזמּנֹו, ּבמֹועדֹו צרּכי ּכל לי ותּתן גדֹולה ּובטהרה ְְְְְְְְֲֳִִִִִֶַָָָָָָֻּבקדּׁשה

ּבעּתֹו". אכלם את להם נֹותן ואּתה יׂשּברּו אלי כל "עיני ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב:

ּופגמּתי ּׁשּקלקלּתי, מה וקלקלּתי ּׁשעׂשיתי, מה ׁשעׂשיתי ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָואףֿעלּֿפי

מעׂשי לפי אׁשר ּפרנסתי את וקּפחּתי מעׂשי את והרעֹותי ׁשּפגמּתי, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָמה

לא ּכי ּב אבטח אףֿעלּֿפיֿכן מּפרנסה, מאד רחֹוק אני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהרעים
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מאד, רּבים רחמי יי, רּבים רחמי ּכי ,ּבחסדי לעֹולם ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתעזבני

"טֹוב ׁשּכתּוב: ּכמֹו לּכל, טֹוב ולּטֹובים. לרעים ּומטיב טֹוב ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹואּתה

ּכל את זן אּתה הּגדֹול ּובטּוב מעׂשיו". ּכל על ורחמיו לּכל ְְְְֲֲֶַַַַַַָָָָָָָָֹיי

ּכיה ּבׂשר לכל לחם נֹותן אּתה ּוברחמים ּובחסד, ּבחן ּכּלֹו עֹולם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

.חסּד ְְֶַָלעֹולם

‡p‡,ּכמפעלי ּתגמלני ואל ּכחטאי עּמי ּתעׂשה אל הרּבים, ּברחמי »»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

עלינּו הּיֹורד הּטֹוב וׁשפע טּוב ּובין ּביני מבּדילים עוֹונֹותי יהיּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָואל

יבהלּוני ואל ּבאמת, ּב לבטח ואּמצני חּזקני רחמים, מלא ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹתמיד.

ּבבּטחֹון מּלהתחּזק העצּומים חטאי רּבּוי ּדעּתי יבלּבלּו ואל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָרעיֹוני,

ּב "ּבטחּו ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ואזּכה ּתמיד. ּב ואּמיץ עדיייחזק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

יבטח אׁשר הּגבר ּברּו" ונאמר: עֹולמים". צּור יי ּביּה ּכי ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָעד

וצּנֹורייּב ּכלי לעׂשֹות הּבּטחֹון עלֿידי ואזּכה מבטחֹו". יי והיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

קדם ּובזמּנם ּבמֹועדם צרּכי וכל והּפרנסה טֹובה הּׁשפע לקּבל ידֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעל

מּקרני ּומכלּכל ּומפרנס הּזן זּוננּו, רֹוענּו אבינּו אלהינּו להם, ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאצטר

אֹותי חּנם ּומּתנת חסד ּבנדבת וכלּכלני ּפרנסני כּנים, ּביצי עד ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָראמים

לי ותן אלי. הּנלוים ּכל ואת ּבי הּתלּוים ּכל ואת ּביתי ּבני ּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואת

אֹותי ּתבלּבל ׁשּלא ּבאפן גדֹולה, ּובהרחבה ּובהּתר ּבכבֹוד צרּכי ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכל

ּבׂשר מּתנת לידי לא ּתצריכני ואל ּכלל. ועבֹודת מּתֹורת ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹהּפרנסה

הּקדֹוׁשה הּפתּוחה הּמלאה ליד אם ּכי הלואתם, לידי ולא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹודם

לעסק ואזּכה ועד. לעֹולם נּכׁשל ולא נּכלם ולא נבֹוׁש ׁשּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹוהרחבה

זרעי וזרע וזרעי אני חּיי, ימי ּכל ּבאמת ּובעבֹודת ּבתֹורת ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתמיד

סלה אמן עֹולם. ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ וכל חלצינּו יֹוצאי .וכל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

‚Ù
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È˙ÈÚz"ּתעיתי ׁשכחּתי. לא מצוֹותי ּכי עבּד ּבּקׁש אֹובד ּכׂשה »ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אמרּתי אם רחמים, מלא עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ,"עבּד ּבּקׁש אֹובד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׂשה
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עד היֹותי מּיֹום רּבים וׁשנים ימים זה ונתעיתי ׁשּתעיתי ּכמֹו ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאסּפרה

ּדברי, ּכל את להכיל הארץ תּוכל ולא יריעֹות, המֹון יקצרּו הּזה, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום

לבאר ׁשּבעֹולם הּלׁשֹונֹות וכל נביֹות אילי עֹורֹות ּכל יסּפיקּו ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹולא

נבֹוכים לדרכים ׁשּתעיתי והּנבּוכה הּתעּות רּבּוי עצם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּולסּפר

ּומבלּבלים רעים לדרכים מאד, מאד ּומתּועבים ּופגּומים ְְְְְְְְְִִִִִִִָָָָָֹֹֻֻּומקלקלים

והמׁשכּתי ּופׁשעּתי, עויתי חטאתי מאד, מעׂשי את הרעֹותי ּכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹמאד.

ּׁשּקלקלּתי. מה וקלקלּתי ּׁשּבאתי, למה ׁשּבאתי עד הרע, הּיצר את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעלי

והרהּור, הרהּור ּכל ועלֿידי ועברה, עברה ּכל עלֿידי ּופעם ּפעם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּובכל

ּומקלקלים נבֹוכים לדרכים ונתעיתי ּתעיתי ּופגם, ּפגם ּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻועלֿידי

נבֹוכים ּדרכים עֹוד יֹוצאין הּנבֹוכים הּדרכים אּלּו ּומּכל מאד. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹהרּבה

ימים ותֹועה, הֹול ותֹועה הֹול והייתי הרּבה, ּומקלקלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻותֹועים

העוֹונֹות עלֿידי הרּבה נתעיתי ּׁשּכבר מה לי די היה ולא הרּבה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוׁשנים

חדׁשים, ויֹום יֹום ּבכל עליהם הֹוספּתי עֹוד אם ּכי ׁשעׂשיתי, ְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָהראׁשֹונים

חטאים, על וחטאים ּפׁשעים, על ּופׁשעים עוֹונֹות, על ְְֲֲֲֲִִִִַַַַָָָָעוֹונֹות

ּבלּבּולים זרֹות מחׁשבֹות על זרֹות ּומחׁשבֹות הרהּורים, על ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָוהרהּורים

עלּו הׂשּתרגּו אׁשר עד רעים, ורעיֹונים ּבלּבּולים על רעים ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָורעיֹונים

ׁשּטחּתי אצטּדק, מה אדּבר מה אֹומר מה כחי. הכׁשילּו צּוארי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹעל

הרּבה וׁשנים ימים זה ּתעיתי ּכ וכל הֹוׁשיעני, עזרני כּפי, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאלי

עלי, מרחם אּתה אם אפּלּו אׁשר עד מאד ּונבֹוכים מבלּבלים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻלדרכים

ּומרּמז ּומכריז קֹורא קריאת,ואּתה קֹול היטב ּומּכיר ׁשֹומע איני אלי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

לי. וי לי אֹוי מּטעּותי, ׁשבּתי לא ְֲִִִִִִַַַַָֹועדין

B	Ba¯ּובּקׁשה ּתחּנה ׁשל הּלׁשֹונֹות ּכל עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשנים. כּמה לפני ּכבר לצעק צרי הייתי ּכּלם ׁשּבעֹולם, וחרטה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻּוצעקה

ועֹונֹות חטאים וכּמה ּכּמה ׁשעה ּובכל יֹום ּבכל ׁשהֹוספּתי אחר ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָועּתה

יּוכל ּומי עֹוד, לדּבר אֹוסיף מה ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָּופׁשעים

צרי ּׁשאני מה ּכפי עֹוד לדּבר ּפה לי יׂשּום מי יֹותר, ּדּבּורים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלחּדׁש

אפּלּו ּבאמת ּבׁשלמּות לדּבר זֹוכה איני ׁשּבאמת ּובפרט עּתה. ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלדּבר
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מאלף חלק ּכיֿאם עֹוׂשה הייתי לא אם לדּבר, צרי ׁשהייתי ְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּדּבּורים

חילים ּומה אדּבר ּומה אֹומר מה אֹוי, אֹוי אֹוי ּׁשעׂשיתי, מּמה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּורבבה

הרי ,לפני נׁשּפ אני הּנרֹוק ּכטיט ,לפני מּנח אני מת ּככלב ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאגּבר.

רגל מּכף ּופׁשעים ועֹונֹות חטאים מלא ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא לפני ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאני

ונתעה לתֹועה עזר הּזה. הּיֹום עד ּדעּתי על עמדי מּיֹום ראׁש, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹועד

הֹורני הּיֹום, ּכמֹוני מבלּבלֹות ּומחׁשבֹות ּומקלקלים נבֹוכים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֻֻּבדרכים

הּיׁשר להּדר מהרה להּגיע ׁשאזּכה ּבאפן הּנכֹונה, והעצה האמת ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּדר

ּבאמת ּולעבד ּבאמת, אלי לׁשּוב מעּתה ואזּכה ּבאמת, הּטֹוב ְְְְְְְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכרצֹונ

הדריכני ,ּפי עדּות ואׁשמרה חּיני ּכחסּד" ּופדני, חּנני ואהבה. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּביראה

יי הֹורני הּיֹום. ּכל קּויתי אֹות יׁשעי אלהי אּתה ּכי ולּמדני ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹבאמּת

לּמדני" חּקי הארץ מלאה יי חסּד עקב. ואצרּנה חּקי ּדר. ְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

„Ùאדר כו
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ÈÈ"זּכני ואמת", חסד ורב אּפים אר וחּנּון רחּום אל יי ¿»ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

והׁשּתֹוקקּות וגעּגּועים ּכּסּופין יׂשראל ּולכל לי ׁשּיהיה הרּבים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברחמי

ּובחסדי הרּבים ּברחמי ׁשאזּכה עד יׂשראל, לארץ לבֹוא אמּתי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוחׁשק

ולבֹוא ולנסע ליל ּורצֹוני, חׁשקי הּפעל אל מּכח להֹוציא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹהעצּומים

ׁשּלי ההכרח ּגדל יֹודע אּתה ּכי מהרה. קל חיׁש יׂשראל לארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלׁשלֹום

עצם לגדל הּקדֹוׁשה ּבארץ יׂשראל ּבארץ להיֹות ּומכרח צרי אני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּכּמה

ּדעּתי, ּובלּבּול ׁשּבלּבי ועקמימּיּות ּגׁשמּיּותי עביּות ּולעצם ,מּמ ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִִֶֶַַַֹרחּוקי

יסֹוד עּקר ׁשם אׁשר יׂשראל ּבארץ להיֹות צרי אני זה ּכל על ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשר

הארץ היא יׂשראל. קדּׁשת ּכללּיּות ׁשרׁש ׁשם הּקדֹוׁשה, האמּונה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻמקֹור

אׁשר הארץ היא הּנבחר. יׂשראל עּמֹו ּבׁשביל ּבּה ּבחר יי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאׁשר

חמּדה ארץ והּנצחּיים, האמּתּיים החּיים ארץ ּתמיד. אֹותּה ּדֹורׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיי

אלהינּו עיר ּבּה אׁשר ארץ לאבֹותינּו. והנחלּת ׁשרצית ּורחבה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹטֹובה

הארץ. ּכל מׂשֹוׂש נֹוף יפה קדׁשֹו, ְְְֵֶַָָָָהר
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‡p‡,טֹובֹות מלא טֹוב חסדים, מלא חסּדן רחמים, מלא רחמן יי, »»ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

לי ותן עּמי, ּברצֹונ הטיבה יׁשּועֹות, מלא מֹוׁשיע צדקֹות, מלא ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָצּדיק

לארץ יׂשראל לארץ לבֹוא מהרה ׁשאזּכה חּנם, ּובמּתנת וחסד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברחמים

אמּתּיים הּצּדיקים ּכל אׁשר הארץ אבֹותינּו, ירׁשּו אׁשר הארץ ְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה.

מה ׁשם ותּקנּו לׁשם ּבאּו ורּבם ׁשם. להיֹות נפׁשם ּכלתה וגם ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֻנכספה

ידי על הּכל ּׁשּזכּו, למה ׁשם וזכּו ּׁשפעלּו מה ׁשם ּופעלּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּׁשּתקנּו

טרח אׁשר העֹולם. ּכל ׁשל הּקדֹוׁשה נקּדה ׁשהיא יׂשראל, ארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻקדּׁשת

אב וראהויגע והּביט מאד, הרּבה וׁשנים ימים הּׁשלֹום עליו אבינּו רהם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יתּבר הּׁשם לֹו ׁשּגּלה עד ּומנה, וׁשקל ּומדד וחצב וחקק וחקר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָוהבין

האמּונה. יסֹוד הּקדּׁשה נקּדת יסֹוד ׁשהיא הּזאת הּקדֹוׁשה הארץ ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻאת

למען עלי רחם ּכן על לדֹורֹותם. אחריו לזרעֹו אֹותּה להנחיל ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָוהבטיחֹו

לׁשם, לבֹוא ׁשּזכּו הּצּדיקים ּכל ּובזכּות וכחֹו ּבזכּותֹו וזּכני ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשמ

לדּלג אחריו, ּפחיתּות ׁשאין ּבתכלית והּפחּות הּנבזה אנכי ּגם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאזּכה

מּלנסע הּמֹונעים והּסכסּוכים והעּכּובים הּמניעֹות ּכל על מהרה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָֹֹולקּפץ

יׂשראל לארץ ּגדֹול ּבזריזּות ולבֹוא מהרה, הּכל לׁשּבר יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלארץ

ְַָהּקדֹוׁשה.

ּכמני	‡ ואביֹון עני על רחם עלי, רחם המרחם הרחמן אב אבי »ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

זה וגם לבד, חּנם ּומּתנת צדקה וׁשֹואל מבּקׁש ,נגּד ּכּפיו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפֹורׂש

נגלה ּכאׁשר ּדעּתי, ועכירת ּבלּבּול מעצם ּבאמת, לֹומר זֹוכה ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹאיני

וטֹובת ליׁשּועת מצּפה אני כן, ּפי על ואף רחמים. מלא אדֹון ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפני

והביאני עלי ורחם חּוס והּנפלאֹות, הּנֹוראֹות וצדקֹותי הרּבים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחסדי

לעבר ׁשאזּכה ּולבבי ּדעּתי ואּמץ וחּזק יׂשראל, לארץ מהרה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלׁשלֹום

ותׁשּפיע הּמח, מניעֹות ּכל ועל והּבלּבּולים והעּכּובים הּמניעֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָֹעל

ּבׁשלֹום לנסע ואזּכה .הּדר הצטרכּות וכל הֹוצאֹות על ּבׁשפע ממֹון ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלי

ׁשלֹום ּובממֹוני, ּובתֹורתי ּבגּופי ׁשלֹום יׂשראל, לארץ ּבׁשלֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹולבא

ולא פגמים. מיני ּומּכל רעים הרהּורים מיני מּכל ותּצילני פגע. ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבלי

ּדבר ּבׁשּום הּזה הרחֹוק הּדר ידי על וׁשלֹום חס הּזק לי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיּגיע
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ּבגּוף ואצאׁשּבעֹולם, ּברּוחנּיּות. ולא ּבגׁשמּיּות לא ּוממֹון, ונפׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

צרּכי, ּכל יׂשראל ּבארץ ׁשם לפעל ואזּכה ּבׁשלֹום, ואבֹוא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבׁשלֹום

וליל יׂשראל, ארץ קדּׁשת ידי על ּבאמת אלי להתקרב ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻלזּכֹות

הּטֹוב. ּכרצֹונ גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה לדרּגא מּדרּגא ְְְְְְְְְֲֳִִִַַַַָָָָָָֻולעלֹות

È	kÊ˙e.ּבתכלית הּכעס מּדת לׁשּבר ארץֿיׂשראל קדּׁשת עלֿידי ¿«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻ

ולא תמיד. ּכעסי לכּבׁש ׁשאזּכה הּבחינֹות, ּבכל אּפים לאריכת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹואזּכה

ׁשּבעֹולם. ּדבר ׁשּום על ּכלל והקּפדה ּכעס ׁשּום אקּפיד ולא ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאכעֹוס

ולעסק ּגדֹול, ּובתמימּות ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת אֹות לעבֹוד ְְְְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹואזּכה

מחׁשבֹות וכל ּכחי ּכל ּולהכניס ועצּומה. גדֹולה ּבכּונה ּותפּלה ְְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹּבתֹורה

מאד והּנֹוראה הּקדֹוׁשה הּתפּלה ׁשל ודּבּור ּדּבּור ּכל ּבתֹו ודעּתי ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹלּבי

ואּתה ,ּכבֹוד הארץ ּכל מלא ּכי ׁשלמה, ּבאמּונה ואאמין ואדע ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמאד.

ּכל ּומקׁשיב ּומאזין ּומּביט ׁשֹומע ואּתה הּתפּלה, ּבׁשעת עלינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָעֹומד

מלכי מל לפני עֹומד, אני מי לפני ואדע הּתפּלה. ׁשל ודּבּור ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּדּבּור

גדֹולה ואימה יראה עלי ימׁש ועלֿידיֿזה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּמלכים

ולא הּתפּלה. ׁשל ודּבּור ּדּבּור ּבכל היטב היטב לכּון ואזּכה ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמּפני

להּטֹות אתחיל ולא הּתפּלה, ׁשל ּדּבּור מּׁשּום ּכלל ּדעּתי את ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹאּסיח

וׁשלֹום חס אחׁשב ולא הּתפּלה. ׁשל הּמּלֹות ּפרּוׁש מּכּונת ּכלל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּדעּתי

לקּׁשר אזּכה רק הּתפּלה, ּבׁשעת ּכלל וזרה חיצֹונה מחׁשבה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּום

יהרס ולא יּנתק לא אׁשר וחזק אּמיץ ּבקׁשר הּתפּלה ּבדּבּורי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמחׁשבּתי

ְָלעֹולם.

‰kÊ‡Âטֹובים ּובמעׂשים ּובתפּלה ּבתֹורה יי ּבעבֹודת להתּגּבר ¿∆¿∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָ

ׁשּום על ּבדעּתי אׁשּגיח ולא ועצּומה. רּבה ּובׂשמחה ּגדֹול ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֹּבזריזּות

ולא ּכלל. עליהם ּדעּתי אבלּבל ולא ּומעּכב. ּומֹונע ּובלּבּול ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹּבּטּול

ועצבּות עצלּות ׁשּום עלי ּתּפל ולא ּכלל. עליהם אסּתּכל ולא ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹאחּוׁש

על להתּגּבר הרּבים ּברחמי אזּכה רק ּכלל. הּדעת וחליׁשּות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּוכבדּות

ּוכבדּות עצלּות מיני ּכל לגמרי ּולבּטל לׁשּבר הּקדֹוׁשה, האמּונה ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָידי

ּומחׁשבֹות ׁשחֹורה ּומרה ועצבּות ּגׁשמּיים ּומניעֹות הּמח ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹּומניעֹות
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הרּבים ּברחמי לׁשּבר אזּכה הּכל ׁשּבּלב. ועקמימּיּות ּובלּבּולים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹזרֹות

ׁשאזּכה ּבאמת, אּפים אר למּדת ואזּכה והעצּומים. הּגדֹולים ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוחסדי

לחּוׁש ולבלי להסּתּכל לבלי והּבלּבּולים הּמניעֹות ּכל על אּפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָלהארי

את לעׂשֹות אזּכה רק ּכלל, ּדבר ׁשּום לי יכּפת ולא ּכלל. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעליהם

תקצר ולא ּובׂשמחה, ּבזריזּות טֹובים ּומעׂשים ּותפּלה ּבתֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָֹׁשּלי

וכח הּגֹודל ּכח עלי ותׁשּפיע ׁשּבעֹולם. ּדבר מּׁשּום וׁשלֹום, חס ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹרּוחי

הֹול להיֹות ׁשאזּכה הּקדֹוׁשה האמּונה מן הּנמׁש ּדקדּׁשה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּצֹומח

ּובכל ׁשּבעֹולם, ּדבר ׁשּום לי יּזיק ולא ,ּבעבֹודת וצֹומח ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹוגדֹול

אעׂשה לבבי ּבכל ּובּמצֹות ּובּתֹורה יי ּבעבֹודת אחל אׁשר ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמעׂשה

.ואצליח ְְִַַ

אדר אּתה‡p‡כז ירּבה", עצמה אֹונים ּולאין ּכח לּיעף "נֹותן רחמים, מלא »»ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

לי ׁשּיׁש לבבי ועקמימּיּות ּדעּתי ּובלּבּול חליׁשּותי רּבּוי ידעּת ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָלבד

ׁשּבקדּׁשה ּדבר ּכל אׁשר ׁשּבקדּׁשה. ּבדברים ּובפרט ׁשּבעֹולם ּדבר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֻֻּבכל

ׁשעּור ּבלי רּבים ּובלּבּולים ועּכּובים מניעֹות לי יׁש לעׂשֹות, רֹוצה ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַׁשאני

לעׂשֹותֹו, ּבֹו לעסק זֹוכה ׁשאני ּבעת ואפּלּו לעׂשֹותֹו. מתחיל ׁשאני ְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹקדם

ּבכּמה ודעּתי לבבי את ּומעּקמים עלמבלּבלים עקמימּיּות וכּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָ

ּוכבדּות ועצלּות ׁשחֹורה ּומרה עצבּות מיני וכּמה ּובכּמה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָעקמימּיּות,

עד ּומסּפר. וער ׁשעּור ּבלי ּופנּיֹות זרֹות ּומחׁשבֹות הּדעת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּובלּבּול

יי ידעּת אּתה ּכאׁשר ּבחּיי. קצּתי אׁשר עד הּסּבל ּכח ּכׁשל ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹאׁשר

זאת. ּכל עׂשּו ועוֹונֹותי אעׂשה ּומה רחמים. מלא אבֹותי ואלהי ֱֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹאלהי

ׁשאעבר ּבאפן ּבאמת, אּפים לאריכת ׁשאזּכה ,ׁשמ למען עלי ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹרחם

ׁשּיׁש מניעֹות הן הּקדּׁשה. מן והּמעּכבים והּבלּבּולים הּמניעֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻעל

וכּיֹוצא זרֹות ּומחׁשבֹות הּדעת ּובלּבּול ּתאֹות מחמת ּבעצמי מּמּני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָלי

קמים רּבים ּכי והרחֹוקים. הּקרֹובים העֹולם מאנׁשי מניעֹות הן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבזה,

אּפי ואארי לבּטל, אזּכה הּכל ידעּת. אּתה ּכאׁשר עת ּבכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעלינּו

יבהלּוני ואל ּכלל. עליהם אחּוׁש ולא אסּתּכל ולא אׁשּגיח ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹורּוחי

ולא אירא ולא לבבי יר אל וׁשלֹום, חס רּוחי יקּצרּו ואל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹֹרעיֹוני,
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לנּו להּלחם עּמנּו ההֹול אלהינּו יי ּכי מּפניהם. אערץ ולא ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹאחּפז

אֹותנּו. להֹוׁשיע אֹויבינּו ְְִִֵַָעם

B	Ba¯,ּתּטׁשני אל ּתאּמץ. ּכֹוׁשלֹות ּוברּכים רפֹות ידים אּמץ עֹולם ׁשל ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מהרה, קל חיׁש יׂשראל לארץ לבֹוא זּכני יׁשעי. אלהי ּתעזבני ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואל

מׁשה אׁשר מקֹום יׂשראל, ּבארץ לזּכֹות ּׁשּיכֹולין מה לכל ׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹולזּכֹות

הּבחינֹות, ּבכל אּפים לאריכת ואזּכה לׁשם. לבֹוא נפׁשם מסרּו ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹואהרן

להיֹות ואזּכה ּבתכלית, והּקפדּות הּכעס ּולבּטל ּבאמת. ׁשלמה ְְְְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָולאמּונה

על וכעס והקּפדה וׂשנאה קנאה צד ׁשּום בלּבי יהיה ׁשּלא לּכל, ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹטֹוב

אזּכה רק אֹותי. והרֹודפים הּׂשֹונאים על אפּלּו ׁשּבעֹולם, אדם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּום

מאד ּבעבֹודת להזּדרז ואזּכה הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת לּכל טֹוב ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלהיֹות

עד תמיד ּותאּמצני ּותחּזקני ּדקדּׁשה. ּגדֹול והתלהבּות וחּיּות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבׂשמחה

ּולדּלג ּבׁשלֹום לעבר מןׁשאזּכה והעּכּובים הּמניעֹות ּכל על ּולקּפץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ואהיה הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת אלי להתקרב מהרה ואזּכה ְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻהּקדּׁשה,

את לכּבׁש ּגּבֹור להיֹות ואזּכה תמיד. ּבעבֹודת ותּקיף ואּמיץ ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹחזק

ונֹורא, איֹום אּדיר תמיד. ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות מרע לסּור ורּוחי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָיצרי

ותׁשּפיע הּקדֹוׁשה, ּובעבֹודת ּבאמּונת ואּמצנּו חּזקנּו ואּמיץ, ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָחזק

לבלּבל יּוכל ׁשּלא ּבאפן ּבּלב, דקדּׁשה ּוגבּורה ותעצּומֹות עז ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻעלינּו

ּבתֹורת ׁשהזהרּתנּו ּכמֹו לקּים ונזּכה ׁשּבעֹולם. ּדבר ׁשּום ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדעּתנּו

מּפניהם, ּתערצּו ואל ּתיראּו אל ואמצּו "חזקּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּקדֹוׁשה

"קּוה ונאמר: יעזבּך". ולא ירּפ לא עּמ ההֹול הּוא אלהי יי ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּכי

ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים יי". אל וקּוה לּב ויאמץ חזק יי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאל

ירּוצּו ייעפּו, ולא ילכּו ּכּנׁשרים, אבר יעלּו כח יחליפּו יי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹ"וקויי

ל המיחלים ּכל לבבכם ויאמץ חזקּו ייגעּו. ."ייולא ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ

‰Ù
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡"Ó˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èותֹוׁשיענּו ׁשּתעזרני אבֹותי, ואלהי אלהי יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
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להרּגיׁש מהרה ׁשאזּכה העצּומים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּותזּכני

מאד והעצּומים והּגדֹולים הרּבים ּופׁשעי ועוֹונֹותי חטאי ּכאב ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמת

יּמים, מחֹול וכבדּו רּבה מּתהֹום ועמקּו ׁשמים, ׁשמי ּגבהי עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹמאד

מּׂשערֹו ועצמּו הארץ, מעפר אּפנּו.ורּבּו רּוח מּנׁשמת וגבהּו ראׁשינּו, ת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

לבּטלה מּמּני ׁשּיצאּו הּמח טּפי ּפגם הּברית, ּפגם ׁשל החטאים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּובפרט

עצם להרּגיׁש מתחיל הייתי אם אׁשר ּוברצֹון, ּבאנס ּובמזיד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבׁשֹוגג

לחיֹות יכֹול הייתי אם יֹודע איני הּזה, והּנֹורא הּגדֹול הּפגם ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּכאב

עצם האמּתּיים צּדיקי עלֿידי לנּו הֹודעּת ּכאׁשר אחת, ׁשעה ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאפּלּו

ּומעּכבין הּמקּדׁש ּבית חרּבן מאריכין זה ידי על אׁשר הּזה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֻהּפגם

נׁשמֹות ּוממׁשיכין וׁשלֹום, חס ּבּגלּות הּׁשכינה את ּומֹורידין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻהּגאּלה

עלמא מּזיקי וטּפה טּפה מּכל ונבראין הּקלּפֹות, ּבמדֹור ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָערטּלאין

הּנעׂשים ונֹוראים עצּומים ּפגמים ּוׁשאר לצלן, רחמנא לצלן ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָָָָרחמנא

הּכל, יסֹוד ׁשהּוא הּברית ּבתּקּון ּתלּויה הּתֹורה כל ּכי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹעלֿידיֿזה.

מהם ּכלּולה ׁשהּטּפה ּדאֹורייתא אתון הכ"ב ּבכל ּפֹוגמין זה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּובעֹון

מרּגיׁש ׁשאיני עד ּכ ּכל ּומעּקם ּומבלּבל אטּום לּבי ּובאמת וכּו'. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻוכּו'

ּכׁשאני אפּלּו מאד, מאד והּגדֹולים והרּבים העצּומים עוֹונֹותי ּכאב ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּכלל

אֹוי ּפעמים אלף אֹומר ואם לי, וי לי אֹוי לי, וי לי אֹוי מהם. ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמדּבר

אתאֹונן מה אדּבר, מה אֹומר מה ּכלל. מרּגיׁש איני עדין לי, וי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלי

ואּתה ּבׂשר ּכל על מרחם אּתה א אצטּדק, מה אדּבר מה אֹומר ְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמה

ּכּלנּו אֹותנּו לתּקן עתיד ואּתה הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּומּביט ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻצֹופה

ּבעזרי היה חזק ּגֹואל כּפי, אלי ׁשּטחּתי עלּֿכן הבטחּתנּו, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכאׁשר

אלי לׁשּוב אזּכה אפן ּבאיזה ּדר ּבאיזה עת, ּבכל והֹורני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹולּמדני

מאד. לי מר ּכי לחּיים, מּמות לטֹוב מרע ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבאמת,

È·‡ׁשאזּכה מהרה קל חיׁש והֹוׁשיעני עזרני ּופֹודי, וגֹואלי יֹוצרי »ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

את ותפּתח הרע, לּבי ערלת את ּומל ׁשלם. ּובלב ּבאמת אלי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלׁשּוב

עד העצּומים. עוֹונֹותי ּומכאֹוב ּכאב להרּגיׁש ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלּבי

זע הּלב מן לצעק ולצעקׁשאזּכה לזעק לי ׁשראּוי ּכמֹו ּומרה גדֹולה קה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
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ואׁשּוע ואצעק ואזעק אֹוי, אֹוי אֹוי ּכאּלה. ּוגדֹולים רּבים עוֹונֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעל

ׁשּירּגיׁשּו עד הּלב, מּקירֹות ונדּכה נׁשּבר ּבלב ׁשלם ּובלב ּבאמת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאלי

ׁשּנמׁשכּו, מקֹום לכל מּמּני ׁשּנמׁשכּו הּטּפֹות ּכל ׁשל הּלבבֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּגם

ימים לאר ׁשּיחיּו ּבני מהם ונתהּוּו ּבהּתר ׁשּנמׁשכּו הּטּפֹות אֹותן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהן

ּבׁשֹוגג לבּטלה מּמּני ׁשּיצאּו הּטּפֹות אֹותן להבּדיל הן טֹובים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשנים

וכּלם לי, וי לי אֹוי ּׁשּנעׂשה. מה וטּפה טּפה מּכל ונעׂשה ּבמזיד, ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻאֹו

ּכאבם עצם את ׁשהם מקֹום ּבכל כּלם וירּגיׁשּו לבבם, נּמֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻיהיה

ׁשּלא הּמטּנפים ּבמקֹומֹות ּתחּתּיֹות ּבׁשאֹול מּנחים הם והיכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻוצערם.

לׁשּוב כּלם ויתעֹוררּו ּביניהם, ּגדֹול רעׁש נעׂשה ויהיה להּזכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻנּתן

ּבאמת ולכסף ּולהצטער להתּגעּגע ויתחילּו ּבאמת. יתּבר ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלהּׁשם

רחמי הּטֹובים, רחמי ׁשּתעֹורר עד ּבאמת. יי אל ולׁשּוב ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלהתּתּקן

ותעסק ועליהם. עלי הרּבים, רחמי הּפׁשּוטים, רחמי ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּגנּוזים,

מקֹומֹות ּומּכל הּיון מּטיט ׁשחת מּבאר מהרה ותגאלנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּבתּקּוננּו,

לׁשלֹום ותֹוציאנּו ותפּדנּו ּתגאלנּו מּכּלם והמקלקלים. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻֻֻהּמטּנפים

לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב אּתה ּכי מהרה, נּדחיו את הּמל ויׁשיב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּותתּקננּו.

"ּומל ּׁשּכתּוב: ּכמה ,ׁשמ את לאהבה לבבינּו את ּומל נּדח. מּמ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיּדח

ּבכל אלהי יי את לאהבה זרע לבב ואת לבב את אלהי ְְְְְְְְְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיי

."חּיי למען נפׁש ּובכל ְְְְְְֶַַַַָָלבב

אדר מּׁשחת‡·È	eכח ׁשארינּו ידידּות להּציל צּוה צּורנּו חלקנּו חי אל מלּכנּו »ƒְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַ

ּב ׂשמּת אׁשר ּברית לבבילמען ערלת את למּול מהרה זּכני בׂשרנּו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

להכין ׁשאזּכה מעּתה זּכני הּקדֹוׁשים. אלּול ּבימי ּובפרט זרעי, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולבב

נּמֹול ׁשּיהיה הּקדֹוׁשים אלּול ּבימי ׁשאזּכה ּבאפן ּבאמת, ְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹעצמי

ׁשּיתּקנּו חּיּותי ּבחּיים ׁשאזּכה עד ּבאמת, זרעי ּולבב לבבי ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבׁשלמּות

ּבי הּתלּויים ּכל ואת זרעי ואת אֹותי ּבׁשלמּות אמּתּיים הּצּדיקים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָאֹותי

אעּול ולא ועד. לעֹולם אּכׁשל ולא אּכלם ולא אבֹוׁש לא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלמען

חס קברי ּפתח על לרּבץ להחּטאת כח יהיה ולא ,קּמ ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּבכּסּופא

הּצּדיקים ּוזכּות ּבכח חּיּותי, ּבחּיים הּכל לתּקן אזּכה רק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹוׁשלֹום,
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ּובכחם לבד, עליהם אם ּכי ּוסמיכה ּתקוה ׁשּום לי אין ּכי ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאמּתּיים,

טֹוב. לכל עדין מצּפים אנּו ְְְְֲִִַַַָָָָָוהבטחתם

‡ÏÓיהיה ׁשּלא ּובזיֹונֹות, מחרּפֹות והּצילני עלי ורחם חּוס רחמים »≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אחר ילכּו ולא מיתתי. ּבעת אלי להתקרב ּומׁשחית מּזיק לׁשּום ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹּכח

ּבבּטּול ּותבּטלם מּמּני ּתגרׁשם הרּבים ּברחמי רק וׁשלֹום, חס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּטתי

ּובחנינֹותי הּגדֹולה ּבחמלת עלי ותחֹוס עֹולם. ועד מעּתה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּגמּור

ותמחל ותחֹוס ׁשחתּתי, אׁשר ּכל את ּבחּיי לתּקן ׁשאזּכה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעצּומים,

ּדין ׁשּום עלי יהיה ׁשּלא ּבאפן חּיּותי, ּבחּיים הּכל על לי ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹותסלח

ּכזאת, מיׁשּועה רחֹוק אני ּכי ּבאמת ידעּתי אמנם אם .ּכ אחר ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּומׁשּפט

ועל ּבֹוטח, אני הרּבים רחמי על א לזה, ּכמני נער יזּכה ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּכי

ּבכח מצּפה, אני וליׁשּועת מקּוה, אני ולסליחֹותי נׁשען אני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹחסּד

ׁשֹוכני אמּתּיים הּצּדיקים ּכל ּובזכּות ׁשּבדֹורנּו, אמּתּיים הּצּדיקים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָּוזכּות

אּלה ּכל לׁשאל יתדֹותי ּתמכּתי ּבהם נׁשענים, אנּו עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעפר.

ליׁשּועת ּומיחל ּומקּוה ּומצּפה עֹומד אני עדין ּכן על ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמּלפני

צֹופה אּתה ּכי .מּלפני ּׁשּבּקׁשּתי מה לכל מהרה ׁשאזּכה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּגדֹולה

וח הֹוספּתילרׁשע ועֹוד לׁשּוב, הרּבה מתמהמּה אני ואם ּבהּצדקֹו, פץ ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

עלּֿפיֿכן אףֿ יֹום, ּבכל ועצּומים גדֹולים הרּבה ועוֹונֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָקלקּולים

מהרה ׁשאזּכה נפׁשי, ּופדּות גאּלתי ׁשּיבא יֹום ּבכל מחּכה אני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעדין

מּמיתתי ולחיֹות מירידתי ולעמד מּנפילתי ולקּום מּׁשנתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵַָָָָָֹלהתעֹורר

וזרעי אני ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ׁשלם ּובלב ּבאמת אלי ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָולׁשּוב

סלה. אמן עֹולם, ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ זרע וכל זרעי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוזרע

ÂÙ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"	˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

eÁ˙t"גֹוי ויבא ׁשערים ּפתחּו יּה, אֹודה בם אבא צדק ׁשערי לי ƒ¿ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ויבא עֹולם ּפתחי והּנׂשאּו ראׁשיכם ׁשערים ׂשאּו אמּונים, ׁשֹומר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹצּדיק

ּבמּתנת לנּו ותן לעֹונֹותינּו, ּומחל סלח עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּכבֹוד". ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמל
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ּבאמת, חכמים לאמּונת וזּכנּו הּקדֹוׁשה, אמּונת חסד ונדבת ְְְְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחּנם

וזּכנּו והֹוׁשיענּו האמּתּיים, הּצּדיקים ּבכל ּבאמת להאמין ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנזּכה

ּבאמת להתקרב ׁשּנזּכה הּקדּׁשה, וׁשערי ּפתחי לתֹו לכנס ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּנזּכה

ואחּוזים, תלּויים ּכּלנּו ּבהם אׁשר האמּתּיים, הּצּדיקים לנׁשמֹות ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֻלאמּתֹו

הרּבים ּברחמי עלינּו חּוסה ימינּו, ואר חּיינּו נׁשמֹותינּו, ׁשרׁש הם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכי

אליהם להתקרב ׁשּנזּכה ּבאפן לאמּתֹו, ּבאמת ׁשלמה אמּונה לנּו ְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹותן

ּכי ידם, על ּבאמת אלי ולׁשּוב הּקדֹוׁשים, ּבדרכיהם וליל ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאמת,

את נרים לא ּובלעדם זּולתם, ּתקוה ׁשּום לנּו אין ּכי יֹודע ידינּואּתה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

וכעוֹונֹותינּו ּכחּטאתינּו לנּו ּתגמל ואל ,ׁשמ למען עׂשה רגלינּו, ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹואת

ואל הּפתח תסּתם ואל הּקדֹוׁשה, האמּונה מן לעֹולם ּתׁשליכנּו ְְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואל

עלי ּובפרט יׂשראל, ּכלל על רחם וׁשלֹום, חס ּבפנינּו הּדלת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּתנעֹול

אׁשר רעים, ּבמעׂשים המלכל טֹובים, מּמעׂשים החסר והאביֹון, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהעני

הם ּכזה, ּפגּום ּבגּוף הּנעׂשים טֹובים הּמעׂשים מעט ּגם זה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמחמת

לכנס ּכמֹוני, טֹוב מּכל המנער נער יזּכה ּובּמה הרּבה, ּפגּומים ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּגם

האמת להּצּדיק להתקרב הּקדֹוׁשה, האמּונה ׁשהיא הּקדּׁשה ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבפתח

יעמד". מי יי יּה ּתׁשמר עוֹונֹות "אם נׁשמתי. ׁשרׁש ּכפי לי ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹהּׁשּי

ÔB„‡ותׁשּפיע הּקדּׁשה, ּפתחי ּברחמי לי ּופתח עלי, רחם רחמים מלא »ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻ

וקּים וחזק אּמיץ להיֹות ׁשאזּכה הּקדֹוׁשה, אמּונת הרּבים ּברחמי ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלי

ּולהתקרב האמּתּיים ּובצּדיקי ּב להאמין תמיד, הּקדֹוׁשה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבאמּונה

ּותבּטל ותעקר ּותׁשּבר הּקדֹוׁשה. מחכמתם ולׁשאב ולינק ּבאמת, ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאליהם

ּכל נמׁשכין ׁשּמהם אֹותם, המסּבבין אֹוחרנין והּסטרין הּקלּפֹות ּכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאת

והּספקֹות הּקׁשיֹות וכל האמּתּיים, הּצּדיקים על והּמתנּגדים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָֻהחֹולקים

אּנא וׁשלֹום. חס אחריהם להרהר ּבמחׁשבה עליהם ׁשּנֹופלים ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּבלּבּולים

לנּו ותן יׂשראל, ּכל ועל עלי וחמל ורחם חּוס הרּבים ּברחמי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹיי,

האמת לנּו ׁשּיתּגּלה ׁשּנזּכה ּבאפן ואמּתּיֹות, ּונכֹונֹות ׁשלמֹות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעצֹות

קלּפה לׁשּום כח יהיה ׁשּלא ּבאפן האמּונה, ׁשערי לנּו ותפּתח ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלאמּתֹו.

וׁשלֹום חס הּׁשער ולסּגר האמת להעלים אחרא, .וסטרא ְְְְְְֱֲֲִִִֶַַַַַַָָָָֹ
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B	Ba¯ּוכבר ּבעֹולם, הּמחלקת ּׁשּגרם מה ּכל יֹודע אּתה עֹולם, ׁשל ƒְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מאד, מאד ּכח חלּוׁש אני עצמי מּצד גם ּכי הּסּבל". ּכח ְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָָֹֹֹֹ"ּכׁשל

ו ידעּת, אּתה הּקטגֹוריאּכאׁשר ּובפרט הּמחלקת, התּגּברּות לזה נֹוסף ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

יֹודעים אין אׁשר עד ּבעצמם, והּתלמידיֿחכמים הּצּדיקים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבין

ידֹו על ּתֹועלת לקּבל ׁשּנּוכל נׁשמתנּו לׁשרׁש הּׁשּי האמת ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמהּצּדיק

ֶַָלנצח.

אדר יֹודע¯Ba	Bכט אּתה ּוכליֹות, לּבֹות ּבֹוחן אמת, אלהים יי עֹולם, ׁשל ƒְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכלתה וגם נכספה מאד ׁשּבלּבי, הּנקּדה ּבפנימּיּות אׁשר לּבי, צפּון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻאת

להֹוׁשיעני ׁשּיּוכל האמת להּצּדיק להתקרב לזּכֹות יי, לחצרֹות ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנפׁשי

יּתן "מי ּבאמת. אלי ולהׁשיבני מעוֹונֹותי, להֹוציאני נפׁשי, ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּצרֹות

הּגבעֹות" על מקּפץ ההרים על "מדּלג הייתי ואמצאהּו", ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידעּתי

ּבחסדי עלי רחם ּכן על אּגידּנּו", צעדי "מסּפר אליו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלהתקרב

ּכּכסף ּולחּפׂשֹו לבּקׁשֹו זה, על וׁשנים ימים לבּלֹות וזּכני ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהעצּומים,

מהרה ׁשאזּכה נפׁשי, ׁשאהבה את למצא ׁשאזּכה עד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּוכמטמֹונים,

ואזּכה נׁשמתי. לׁשרׁש הּׁשּי האמת הּצּדיק ּבאמת לי ְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיתּגּלה

עּכּוב. ׁשּום יעּכבני ואל מֹונע, ׁשּום ימנעני ואל ּבאמת. אליו ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהתקרב

וחזקה ׁשלמה לאמּונה ואזּכה ּכחי, ּבכל אחריו ולרּוץ ליל אזּכה ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרק

מּטּובֹו ּולהטיב הּקדֹוׁשה. מחכמתֹו ידּה על לׁשאב ׁשאזּכה עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּונכֹונה,

וצּוה עלינּו רחם רחמים מלא חּוצה, מעינֹותיו להפיץ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָלאחרים

על העֹומדים הּׁשֹומרים וכל תרעא הּנטּורי ּכל ּולגרׁש לבּטל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּברחמי

לכנס ׁשּיּוכל ּבאפן הּפתח, מן קליׁשא הּפרּוכּתא ּגם ּותסּלק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּפתח.

ׁשּלא ׁשמים, ויראי והּכׁשרים הּצּדיקים ּכל ּבלב ותּתן לכנס. הרֹוצה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

נמׁש יהיה ולא ּכלל. מחלֹוקת ׁשּום ּביניהם וׁשלֹוםיהיה חס מהם  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּצּדיק ׁשהּוא האמת, לנקּדת מּלהתקרב ּובלּבּול ועּכּוב מניעה ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּום

נׁשמֹותינּו. ׁשרׁש ּכפי לנּו הּׁשּי ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹהאמת

È	¯ÊÚÂׁשּנזּכה יׂשראל, ּבית עּמ זרע ּכל ואת זרעי ואת אֹותי וזּכני ¿»¿≈ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבׁשביל ּומאדנּו ונפׁשנּו ּגּופנּו למסר ּבאמת, נפׁש מסירת לנּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּיהיה
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חכמה ּולקּבל ולׁשאב לינק ׁשּנזּכה ּבאפן האמת, להּצּדיק ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלהתקרב

מהרה אֹותנּו ותביא ּובפרט, ּבכלל הּגאּלה ּותמהר הּקדֹוׁשה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻמחכמתֹו

ּכללּיּות האמּונה, מקֹום החּיים, ארץ הּקדֹוׁשה ארץ יׂשראל, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָלארץ

אם ּכי יׂשראל, לעּמ ׁשּתֹוׁשיע והעֹונה העת הּגיע כבר ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּקדּׁשה.

ונפׁש ּבגּוף מאד מאד הּגלּות עלינּו אר כבר ּכי אימתי. עכׁשו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹלא

ּומחל סלח יׁשרּון עדת קהל נא רחם ּובפרט, ּבכלל ורּוחני ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָֻּבגׁשמי

ועננּו הּביטה ,ּברית למען עלינּו רחם .ׁשמ למען והֹוׁשיענּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעוֹונם,

הּקדֹוׁשה מאמּונת ּתׁשליכנּו אל היׁשּועה. יי ל ּכי צרה, ְְְְְְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבעת

אל עלינּו. תגמל כעוֹונֹותינּו ולא לנּו תעׂשה ּכחטאינּו לא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹלעֹולם.

זקנה לעת ּתׁשליכנּו אל מּמּנּו. ּתּקח אל קדׁש ורּוח מּלפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתׁשליכנּו

כבר ּכי ׁשער. נעילת ּבעת ׁשער לנּו ּפתח ּתעזבנּו. אל ּכחנּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָֹּככלֹות

ּוסגּורים נעּולים הּקדּׁשה ׁשערי ועדין ּוׁשנֹותינּו, מּימינּו הרּבה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻעברּו

וחנינֹותי רחמי יעֹוררּו העצּומים. ּופׁשעינּו הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבפנינּו

וצּוה הרּבה, וׁשנים ימים זה הּפתח אצל העֹומד ּכמֹוני, עלּוב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל

הרּבים ּברחמי ּבהם ּולהכניסני הּקדּׁשה ׁשערי לי לפּתח ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלמלאכי

וכּו'. והּירח" והאֹור הּׁשמׁש ּתחׁש לא אׁשר "עד הּגדֹולים, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹוחסדי

מּמּני ּפני ּתסּתר "אל .ׁשערי נבֹואה ויפנה יבא הּׁשמׁש יפנה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום

ּתפּלתי ׁשמע יי ענני. מהר אקרא ּביֹום אזנ אלי הּטה לי, צר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּביֹום

ׁשקרה אמּונה מצֹותי ּכל .ּבצדקת ענני ּבאמּונת ּתחנּוני, אל אזינה ְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשֹוררי. למען מיׁשֹור ּבארח ּונחני ּדרּכ יי הֹוריני עזרני. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹרדפּוני

הּיֹום. ּכל קּויתי אֹות יׁשעי, אלהי אּתה ּכי ולּמדני, ּבאמּת ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהדריכני

וגאלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָֹיהיּו

ÊÙ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‚"ˆ˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

EÈÏ‡"נפׁשי למסר ּברחמי זּכני עֹולם ׁשל רּבֹונֹו אּׂשא", נפׁשי יי ≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשמע" "קריאת ּבׁשעת ּובפרט ּתמיד, עת ּבכל ּבאמת הּׁשם קּדּוׁש ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל
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ּתמיד יֹום ּבכל ׁשמ ליחד ׁשאזּכה ׁשמים, מלכּות על קּבלת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבעת

ּבׂשמחה לב, ּבכל ּבאמת הּׁשם קּדּוׁש על נפׁש ּבמסירת ּובּבקר ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבערב

ּדין ּבית מיתֹות הארּבע ּכל ּבאמת עלי לקּבל ואזּכה גדֹולה, ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוחדוה

ׁשאהיה יֹום, ּבכל ׁשמ מיחד ׁשאני ּבעת וחנק הרג ׂשרפה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָסקילה

הּיּסּורים ּכל ולסּבל הּמיתֹות ּבכל למּות ׁשלם ּובלב ּבאמת ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמרּצה

ורחמי הּגדֹול ּבכח ותעזרני הּגדֹול. ׁשמ קדּׁשת ּבׁשביל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻוהעּנּויים

ּבאמת נפׁש הּמסירת ּבענין מחׁשבּתי את לחּזק ׁשאזּכה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהרּבים

ּבפנימּיּות ּבמחׁשבה ׁשּיׁש הּכחֹות ּבכל ותּקיפה חזקה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבמחׁשבה

ּגמּור, ּבצּיּור והעּנּויים הּמיתֹות ּכל ּבמחׁשבּתי ּולצּיר ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָוחיצֹונּיּות.

ׁשארּגיׁש עד ההרּגׁשֹות. ּכל ּבבּטּול ותּקיפה, חזקה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה

ּומיּסרים ממיתים ּכאּלּו מּמׁש והעּנּויים הּמיתה צער ּומֹוחי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַַַַָָָּבמחׁשבּתי

והּקדֹוׁש,א הּגדֹול ׁשמ קדּׁשת ּבׁשביל מּמׁש אּלּו ויּסּורים ּבמיתֹות ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֹֻותי

ּבין אצלי חּלּוק ׁשּום יהיה ולא וׁשלֹום. חס נפׁשי ּתצא ׁשּכמעט ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעד

עד ּבּלב, והּקּבלה ּבמחׁשבה הּצּיּור יּסּורי ּובין מּמׁש, הּמיתה ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָיּסּורי

ואבחין ׁשאראה ּבעת מעט, הּמחׁשבה להפסיק להתּגּבר מכרח ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשאהיה

חס עּתי ּבלא אמּות ׁשּלא ּכדי וׁשלֹום, חס מּמׁש נפׁשי ׁשּתצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּקרֹוב

ּכרצֹונ ּבזה להתנהג ּותלּמדני ותֹורני לי ותֹוׁשיע תעזר ואּתה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוׁשלֹום.

הּׁשם, קּדּוׁש ּבׁשביל ּבאמת ּבאהבה נפׁש הּמסירת לקּבל ּבאמת, ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּטֹוב

עד ּכ ּכל חזקה ּבמחׁשבה והּיּסּורים הּמיתה ּבמחׁשבּתי ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָּולצּיר

הּמחׁשבה ּבסֹוף ּולהּניח מּמׁש, והּיּסּורים הּמיתה צער ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָׁשארּגיׁש

הּדבר ׁשּיהיה ּבעת הּמיתה יּסּורי ׁשל החזק מּצּיּור מעט ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלהפסיקּה

הּזמן קדם הּנפׁש לסּלק רצֹונ זה אין ּכי לגמרי, נפׁשי ׁשּתצא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹקרֹוב

וׁשלֹום. ְַָחס

ניסן הּקדּׁשֹות,¯Ba	Bא ּכל על קדֹוׁש ּכל, אדֹון רחמים מלא עֹולם ׁשל ƒְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּום לנּו אין ּובפרט, ּבכלל עּתה ּגלּותנּו ּתקף ּבעצם אׁשר יֹודע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאּתה

על נפׁשם הּמֹוסרים האמּתּיים הּצּדיקים ּוזכּות ּכח על אם ּכי ְְְְֲִִִִִִִִִַַַַַַַָָָֹסמיכה

ּובכן הּקדֹוׁשים. חכמי עלֿידי לנּו ּגּלית ּכאׁשר ּבאמת, הּׁשם ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקּדּוׁש
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ּכי האּלּו, הּקדֹוׁשים ּבּצּדיקים להּכלל וזּכנּו ,ׁשמ למען עלינּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָרחם

ּבית עּמ ּכּלנּו ׁשאנחנּו יֹודע ואּתה לב, ּתעלּומֹות ּכל נגלּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלפני

הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁשֹו למסר ּבאמת מרּצה ואחד אחד ּכל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻיׂשראל,

ׁשּמתּו עֹולם וקּלי ּפׁשּוטים אנׁשים וכּמה מּכּמה ּבאזנינּו, ׁשמענּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכאׁשר

ׁשמ קדּׁשת ּבׁשביל קׁשים ויּסּורים עּנּויים וסבלּו הּׁשם קּדּוׁש ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָֻעל

ותקף ּגׁשמּיּותי, ּבעצם והּנבזה, הרׁש ּבמעׂשים, הּדל אנכי וגם ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּגדֹול,

על מּיד למּות ּבאמת מרּצה אני אףֿעלּֿפיֿכן עוֹונֹותי, ורּבּוי ְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּתאותי,

ׂשרפה סקילה ונפׁש לב ּבכל ּבאמת עלי מקּבל והנני הּׁשם, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָקּדּוׁש

ׁש קדּׁשת ּבׁשביל וחנק למחׁשבההרג עדין זֹוכה איני ואם הּגדֹול. מ ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּקּבלה עלֿידי מּמׁש הּמיתה צער ׁשארּגיׁש עד ,ּכ ּכל וחזקה ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָזּכה

למּות ׁשלם ּובלב ּבאמת מרּצה אני כן ּפי על אף ּבמחׁשבה, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻוהּצּיּור

מסירת גם ׁשּיהיה עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ּכן על הּׁשם. קּדּוׁש על ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּיד

הּצּדיקים נפׁשֹות ּכללּיּות ּבתֹו לפני ּומרּצה ּומקּבל חׁשּוב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻנפׁשנּו

ּתעלה זה ידי ועל ּבאמת. הּׁשם קדּׁשת על נפׁשם ׁשּמסרּו ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻוהּקדֹוׁשים

ּבגׁשמּיּות ּובפרטּיּות ּבכללּיּות וגלּותנּו וירידתנּו מּנפילתנּו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָאֹותנּו

לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ותחזירנּו ּבאהבה, אלי ּותקרבנּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָורּוחנּיּות.

להּגיע ׁשּנזּכה עד מעלה, מעלה אֹותנּו ותעלה מהרה, קל חיׁש ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבאמת,

ּבׁשעת ּכ ּכל הּמחׁשבה לחּזק ׁשּנזּכה ,מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלכל

ּבעת מּמׁש הּמיתה צער ׁשּנרּגיׁש עד הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּמסירת

קריאת ּבׁשעת יֹום ּבכל ּתמיד לכּון ונזּכה ּבמחׁשבה. והּצּיּור ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּקּבלה

ּבאמת הּׁשם קּדּוׁש על נפׁשינּו מֹוסרים ׁשאנּו ובקר, ערב ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשמע

רחמים, מלא אדֹון מּלפני ּבּקׁשנּו אׁשר ּככל ותּקיפה חזקה ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבמחׁשבה

למּות אז ׁשּנזּכה העֹולם, מן להּפטר קּצנּו ׁשּיּגיע ּבעת ׁשּנזּכה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעד

ותהיה גדֹולה. ּובׂשמחה ּבאהבה לב ּבכל ּבאמת הּׁשם קּדּוׁש על ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁש

ּונקּיה. זּכה אלי נׁשמֹותינּו ותעלה עוֹונֹותינּו. ּכל על ּכּפרה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמיתתנּו

יי את החּיים ּבצרֹור צרּורים ונׁשמֹותינּו ורּוחֹותינּו נפׁשֹותינּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָויהיּו

.קּמ ּבכּסּופא ניעּול ולא ְְֱִֵֵַָָָֹאלהינּו,
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Ì‡Âנפׁשנּו ּבמסירת ּכח אין העצּומים ּובפׁשעינּו הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ¿ƒְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

מּנפילֹותי אֹותנּו להעלֹות הּׁשם קּדּוׁש אׁשרעל וגלּותנּו, וירידֹותינּו נּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּובפרטּיּות, ּבכללּיּות ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות מּטה מּטה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָירדנּו

ׁשל ּומּצב מעמד יֹודע אּתה ּכאׁשר לּה", מנחם אין ּפלאים ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ"וּתרד

ּכל על יֹום ּבכל ּׁשעֹובר ּומה הּזה, הּמר הּגלּות ּבסֹוף עּתה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָיׂשראל

ּבפרט. ואחד ְְִֶֶָָָאחד

‡p‡האמּתּיים והּקדֹוׁשים הּצּדיקים ּכל את הרּבים ּברחמי נא זכר »»ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּמסרּו עּתה, עד הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם מן עֹולם, מימֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשהיּו

וצרֹות מׁשּנים ועּנּויים מיתֹות ּכּמה וסבלּו הּׁשם, קּדּוׁש על ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻנפׁשם

הּצּדיק זכּות ּובפרט הּגדֹול, ׁשמ קּדּוׁש ּבׁשביל ּומרים קׁשים ְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָָויּסּורים

סרקּו אׁשר לברכה, זכרֹונֹו עקיבא רּבי והּנֹורא והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָהּתּנא

חבריו ּוזכּות ּבאחד, נׁשמתֹו ׁשּיצתה עד ּברזל ׁשל ּבמסרקֹות ּבׂשרֹו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאת

עד ּומרים, קׁשים עּנּויים סבלּו ּכּלם אׁשר מלכּות, הרּוגי העׂשרה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻּכל

להם. אׁשרי גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה הּׁשם קדּׁשת על נׁשמתם ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשּיצתה

וכּמה ּכּמה ׁשּמתּו הּדֹורֹות, ּבכל ׁשהיּו הּקדֹוׁשים ּכל זכּות ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּובצרּוף

קדֹוׁשֹות קהּלֹות וכּמה וכּמה רבבֹות, רבבֹות ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְְְֲִִַַָָָָָָָנפׁשֹות,

ועּנּויים קׁשֹות, וצרֹות יּסּורים מיני וכּמה ּכּמה וסבלּו הּׁשם. קּדּוׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָעל

מזּבחֹות אּלה את הּׁשם. קּדּוׁש על נׁשמתם ׁשּיצאה עד ׁשֹונים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמעּנּויים

ותמּתיק מעלינּו, אּפ חרֹון ּותׁשּכ ּתראה, עקדֹות אּלה ואת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתזּכר

ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו קׁשֹות הּגזרֹות וכל הּדינים ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָּותבּטל

ּבאמת, אלי לׁשּוב ׁשּנזּכה ּבאפן לטֹובה, ּברחמי ּותסּבב ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹיׂשראל,

לעֹולם. חּיינּו ימי ּכל רצֹונ לעׂשֹות נזּכה רק לכסלה, עֹוד נׁשּוב ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹולא

ּכח ׁשּום לנּו אין ּובפרט, ּבכלל ּגלּותינּו ּבתקף ׁשעּתה יֹודע אּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּכי

קּדּוׁש על נפׁשם ׁשּמסרּו האּלּו הּקדֹוׁשים ּבזכּות ּכיֿאם ּוסמיכה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָותקוה

אּת אדני ליי "אמרּת הּׁשלֹום, עליו הּמל ּדוד ׁשאמר ּכמֹו ההּׁשם, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

בם". חפצי ּכל ואּדירי הּמה ּבארץ אׁשר לקדֹוׁשים .עלי ּבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָטֹובתי

מימֹות ׁשהיּו הּקדֹוׁשים ּכל ׁשל קדּׁשתם ּבכח זּכנּו ּבזכּותם, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻעזרנּו
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עצּום נפׁש ּבמסירת מסּפר ּבלי ׁשמ את קּדׁשּו אׁשר הּנה, עד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹולם

קּדּוׁש על נפׁשנּו למסר ּכן ּגם ׁשּנזּכה עזרנּו, וכחם ּבזכּותם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמאד.

ּבּקׁשנּו אׁשר ּככל לבב, ּובטּוב ּבׂשמחה ּוביראה ּבאהבה ּבאמת ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשם

חיׁש ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ותחזירנּו מלּכנּו. אדֹוננּו ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּלפני

עלינּו יגן זכּותם הּקדֹוׁשים. אּלה ּכל ׁשל ּוזכּותם ּבכחם מהרה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹקל

בהם ׁשּנפלנּו והּקלקּולים הּפגמים ּומּכל העוֹונֹות מּכל מהרה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהֹוציאנּו

יֹודע. לבד אּתה ּכאׁשר ענינֹו, לפי ואחד אחד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל

B	Ba¯.ּנצטּדק ּומה ּנדּבר ּומה ּנאמר מה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבזכּות וזּכנּו עזרנּו ּכּפינּו. ׁשּטחנּו אלי יהבנּו. את הׁשלכנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעלי

ּכל אקרא אלי ּכי יי "חּנני מהרה. ּבאמת אלי לׁשּוב ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהּקדֹוׁשים

ּכבֹוד על ּותרחם אּׂשא", נפׁשי יי אלי ּכי עבּד נפׁש ׂשּמח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּיֹום,

ּכמֹו ,הּׁשפּו עבדי ּדם נקמת לעינינּו ּבימינּו ותנקם והּקדֹוׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּגדֹול

הׁשב הארץ ׁשֹופט הּנׂשא הֹופיע, נקמֹות אל יי נקמֹות "אל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּכתּוב:

יחד ּותקּבצנּו נּדחנּו, ותׁשיב לגאלנּו, ותחיׁש ּותמהר ּגאים". על ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָּגמּול

ׁשמ את קּדׁש ׁשּבּׁשמים אבינּו לארצנּו. הארץ ּכנפֹות מארּבע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמהרה

ותגּביּה ותרּום ּתׁשּוב מלּכנּו ּוביׁשּועת ,ׁשמ מקּדׁשי עם על ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעֹולמ

המקּדׁש ּברּו ,ׁשמ למען ּבקרֹוב והֹוׁשיענּו למעלה, למעלה ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָקרננּו

ּברּבים. ְִַָׁשמֹו

ÁÙניסן ב

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"Ó˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
˙BˆÁ",רחמים מלא ."צדק מׁשּפטי על ל להֹודֹות אקּום לילה ¬ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

הרּבים ּברחמי וזּכני עלי וחמל חּוס נרּדמים, והּמקיץ יׁשנים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּמעֹורר

ואזּכה חּיי. ימי ּכל מּמׁש ּבחצֹות ולילה לילה ּבכל לקּום ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשאזּכה

ּוכבדּות עצלּות ׁשּום ּבלי ּגדֹול, ּבזריזּות לילה ּבחצֹות מּׁשנתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָלהתעֹורר

ׁשּום יּוכל ולא וׁשלֹום, חס והּתרּדמה הּׁשנה עלי תתּגּבר ולא ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹּכלל.

הרּוח ּתעֹורר הּגדֹולים וחסדי הרּבים ּוברחמי מּזה. אֹותי למנֹוע ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּדבר
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עלי ימׁש ּומּׁשם לילה, ּבחצֹות ּדוד ׁשל ּבכּנֹור המנּׁשבת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻצפֹונית

"עּורה מּמׁש. לילה חצֹות ּבעת מּׁשנתי ּתמיד להתעֹורר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָהתעֹוררּות

ׁשחר". אעירה וכּנֹור הּנבל עּורה ְְִִִֵֶַַָָָָכבֹודי

B	Ba¯ּבחצֹות ּתמיד לקּום אזהרֹות ּבכּמה הזהרּתנּו אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָ

א זה, על נֹוראֹות אזהרֹות הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו מּמׁש. ְְְֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלילה

ואחד אחד ּכל על עלינּו ׁשּמתּגּברים הּמניעֹות רּבּו ּכי יֹודע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאּתה

מּלקּום ּבּטלנּו אׁשר הּלילֹות רב אּבדנּו אׁשר עד מּזה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלהטרידנּו

אי עצה לי ּתן להֹוׁשיע, רב ּכל אדֹון לפני ּבאתי עלּֿכן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחצֹות.

אחר ּתכף ׁשהּוא מּמׁש, ּבחצֹות לילה ּבכל ּתמיד לקּום לזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלזּכֹות

להתעֹורר ואזּכה ּבּקיץ. ּבין ּבחרף ּבין הּלילה, מּתחּלת ׁשעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשה

ּבית חרּבן על ּולקֹונן לאֹונן חצֹות, ּתּקּון ּולסּדר ּגדֹול, ּבזריזּות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֻאז

ועוֹונֹותי חטאי ועל לחיצֹונים, רזיה ׁשּנמסרּו הּתֹורה ּגלּות ועל ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָהּמקּדׁש

ּביֹותר. הּגלּות את והאריכּו זה, ּכל ׁשּגרמּו והרּבים העצּומים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּופׁשעי

ּבעוֹונֹותי הּגלּות את הארכּתי וכּמה ּכּמה הּכל, יֹוצר לפני נגלה ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּבכלל ּובפרט.הרּבים ְְִִִַָָָ

ÈB‡ּבאׁשמה לפני הנני אצטּדק. מה אדּבר מה אֹומר מה לי, וי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלי

ולא ּבאמת. הּיׁשר לדר לׁשּוב מעּתה זּכני עבר, ּׁשעבר ּומה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹרּבה,

ותעזרני תמיד. עּמי ותהיה חצֹות, מּקימת מּלילֹותי לילה ׁשּום ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָאֹובד

לי יארע ולא ּדבר. ּבׁשּום חצֹות קימת ּכלל לי יּזיק ׁשּלא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹותׁשמרני

זּכני ואחיה. הקימני ׁשּבּׁשמים אבי מּזה. נזק וׁשּום ראׁש חלי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּום

ּבין ּבחל ּבין מּמׁש, ּבחצֹות תמיד ולילה לילה ּבכל לקּום ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמעּתה

חצֹות ּתּקּון ּולסּדר ,בּדר ּובלכּתי ּבביתי ּבׁשבּתי טֹוב. ויֹום ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבׁשּבת

ּתּקּון סדר עלֿידי ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני ותעזרני הרּבה. ּבּתֹורה אז ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹולעסק

ּכל ּומעל ּביתי ּבני ּכל ּומעל מעלי הּדינים ּכל ּולבּטל להמּתיק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָחצֹות

ותעזרני הּׁשמים, על להסּתּכל ּבקר ּבכל ואזּכה .עּמ יׂשראל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבני

אמּתי ּדעת וצח, ז ּדעת עלֿידיֿזה, ּדקדּׁשה ּדעת עלי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָֻלהמׁשי

ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות ּבאמת, אלי לׁשּוב עלֿידֹו ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאזּכה
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מּבקר חסד ׁשל חּוט ּבקר ּבכל עלי נמׁש ויהיה עֹולם. ועד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמעּתה

ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, יי יצּוה "יֹומם ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּדאברהם,

עד אמּונת ,חסּד ּבהּׁשמים "יי ונאמר: חּיי". לאל ּתפּלה ְְְְְְְְֱֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָָעּמי,

אמרי לרצֹון יהיּו .אמּונת רּבה לּבקרים "חדׁשים ונאמר: ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשחקים".

ואמן. אמן וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָפי

ËÙ
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‰„B‡"אביֹון לימין יעמד ּכי אהללּנּו, רּבים ּובתֹו ּבפי, מאד יי ∆ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹֹ

הרֹוצה לסלח, הּמרּבה חּנּון עֹולם ׁשל רּבֹונֹו נפׁשֹו". מּׁשֹופטי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהֹוׁשיע

ּבאפן עּתה, נפׁשי לׂשּמח ואי עּתה, ל להֹודֹות אי לּמדני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבתׁשּובה,

,לפני חטאי ּכל את ּולפרט לפני להתוּדֹות הּׂשמחה ידי על ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאזּכה

רּבֹונֹו ּבאמת. אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן הּזה, הּיֹום עד מעֹודי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשעׂשיתי

מּסטרא ּבלּבי תקּועה חדוה ּכי יֹודע אּתה הרחמים, אב עֹולם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשל

לׂשמח לי ׁשּיׁש והחדוה הּׂשמחה וגדל חדא, מּסטרא ועציבּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹחדא,

הרּבים ּברחמי זּכיתני אׁשר ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי הּוא חלקי, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעל

מּכל ּומרֹוממים העּמים, מּכל הּנבחר עם יׂשראל, מּזרע ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָלהיֹות

אֹוהב ואּתה חּבה, ׁשל לׁשֹונֹות ּבכל אֹותנּו מחּבב אּתה אׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּלׁשֹונֹות.

נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי עֹולם, ואהבת רּבה אהבה יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעּמ

אׁשר ּומצֹות, תֹורה לנּו הרּבית יׂשראל, עּמ את ּומחמלת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּומאהבת

מצוה ּבכל מאד ולגיל ולׂשיׂש לׂשמח לנּו ׁשּיׁש להּׂשמחה קץ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹאין

"ּפּקּודי ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּלב, את ּומׂשּמחין הּנפׁש את הּמׁשיבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומצוה,

העצּומים, ּופׁשעי עוֹונֹותי מרּבּוי אבל לב". מׂשּמחי יׁשרים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָיי

אּגיד עֹוני "ּכי ׁשחֹורה, ּומרה ּודאגֹות עצבּות עת ּבכל עלי ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָנֹופלים

מּזיק ׁשחֹורה והּמרה העצבּות זאת ּכי יֹודע ואּתה מחּטאתי". ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאדאג

עד ּדעּתי ונתּבלּבל לּבי נּטמטם העצבּות מחמת ּכי ,לעבֹודת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמאד

לפני להתוּדֹות ואפּלּו ּבאמת. אלי לׁשּוב להתעֹורר יכל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאיני
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מחמת עלי, וכבד מאד קׁשה ,לפני ׂשיחתי ּולפרׁש חטאי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּולפרט

ׁשחֹורה. והּמרה העצבּות ידי על לּבי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּנּטמטם

ניסן והחדÏÚג הּׂשמחה אדֹון רחמים, מלא לפני ּבאתי ׁשּתרחםּכן וה, «ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּברחמי לּמדּתנּו כבר ּכי עת. ּבכל נפׁשי לׂשּמח אי ּותלּמדני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעלי

ׁשהּוא, ּכמֹו הּוא האדם אם ׁשאפּלּו הּקדֹוׁשים, צּדיקים ידי על ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהרּבים

כן ּפי על אף ׁשהּוא, ּכמֹו הּוא עּתה וגם ּׁשעׂשה, מה עׂשה אם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאפּלּו

להרחיק הּכחֹות, ּבכל עצמֹו להכריח מחּיב הּוא ׁשם, הּוא ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֻּבאׁשר

להיֹות ּפנים ּכל על זכה אׁשר על עת, ּבכל נפׁשֹו את ּולׂשּמח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהעצבּות

טֹובֹות נקּדֹות ּבעצמֹו ולמצא ּולבּקׁש לחּפׂש צרי וגם יׂשראל. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻמּזרע

מּיׂשראל ואחד אחד כל ּכי מעֹודֹו, לעׂשֹות ׁשּזכה הרּבֹות הּמצֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּכל

ּכרּמֹון, מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי אפּלּו ּכי רּבֹות, מצֹות לֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָיׁש

הּפחּות אפּלּו מּיׂשראל, אחד ּכל הרּבה ולׂשּוׂש לׂשמח ראּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּובזה

ׁשּבּגרּועים. והּגרּוע ְְְִִֶֶַַַַָׁשּבּפחּותים,

‡¯Óוחדוה עז אׁשר הרחמן, אב אבי הּנפלאֹות, אדֹון ּכּלא, דעלמא »»ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

חלקי ּכל ּולקּבץ לאסף ׁשאזּכה והֹוׁשיעני, ּבעזרי היה ,ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹּבמקֹומ

עד מעֹודי ּברחמי ׁשּזכיתי טֹובֹות והּנקּדֹות הּמצֹות מּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהּׂשמחה

ּבכל ויתּגּברּו יחד, האּלּו הּׂשמחֹות חלקי ּכל אלי ויתקּבצּו הּזה. ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּיֹום

על ׁשאזּכה עד הרּבים, עוֹונֹותי ׁשל ׁשחֹורה והּמרה העצבּות על ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעז

ּבׂשמחה ּולהתחּזק להתּגּבר ואזּכה ּתמיד. עז ּבכל לׂשמח זה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹידי

צּדיקי ידי על לּמדּתנּו אׁשר ועצֹות דרכים מיני ּבכל תמיד, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחדוה

לרקד ׁשאזּכה עד ,ּכ ּכל גדֹולה ּבׂשמחה להתּגּבר ותעזרני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקדֹוׁשים.

ׂשמחה. ְֲִֵַָמחמת

È	kÊ˙eׁשל חתּנה ּבׂשמחת לׂשמח הן תמיד, מצוה ׁשל לׂשמחה ¿«≈ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מצוה ׁשל ׂשמחֹות ּבׁשאר לׂשמח הן הּכׁשרים, וכּלה חתן לׂשּמח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹמצוה

מצוה ׁשל ּבׂשמחה עת ּבכל ׂשמח להיֹות תמיד ותֹוׁשיעני ּבעזרי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָותהיה

מחמת הרּבה לרקד ׁשאזּכה עד ,ּכ ּכל רּבה ּובׂשמחה גדֹולה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחדוה
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ּבכל ולעבר ליל ׁשאזּכה עד ,ּכ ּכל ולרקד לׂשמח ואזּכה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׂשמחה.

ּכי גידין. ּוׁשס"ה אברים מרמ"ח ׁשּכלּולה והרּקּודין, הּׂשמחה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָקֹומת

ׁשּכתּוב: ּכמֹו ׁשּבּתֹורה, מצֹות הּתרי"ג ּכל נקּדת ׁשרׁש היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּׂשמחה

לב". מׂשּמחי יׁשרים יי ְְְְִִֵֵֵַָָ"ּפּקּודי

È	kÊטֹובֹות הּנקּדֹות ּכל ׁשל הּׂשמחה ּבי ׁשּיתלהב הרּבים ּברחמי «≈ƒְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

הּגדֹולים, ּבחסדי מעֹודי זּכיתני אׁשר הּמצֹות מּכל ׁשּבי ְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהאמּתּיֹות

ידי על יתּבּטלּו אׁשר עד ונפלא, ּגדֹול ּבאֹור הּׂשמחה ּתאיר אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעד

והעוֹונֹות החטאים רּבּוי ׁשל והעצבּות והּדאגה והּמניעה החׁש ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹזה

עד מּנעּורי לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי העצּומים ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוהּפׁשעים

טֹובה מּדה זה ּכל עם מאד, מאד ועצּומים רּבים הם ואם הּזה. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּיֹום

ׁשל ּבהּׂשמחה ּגדֹול אֹור להֹוסיף יכל אּתה הּגדֹול ּובכח ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹֹֻמרּבה.

והּדאגֹות החׁש על יתּגּברּו אׁשר עד ׁשּבי, טֹובֹות והּנקּדֹות ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָֹֻהּמצֹות

הּטֹוב, לגּבי הרע ׁשּיתּבּטל עד ׁשּלי, העוֹונֹות רּבּוי ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהעצבּות

ולרקד לׂשמח ואזּכה הּמצֹות. ׂשמחת ּכנגד העוֹונֹות עצבּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּיתּבּטלּו

ּבאמת, ׁשלמה לׂשמחה ׁשאזּכה עד תמיד, מצוה ׁשל ּבׂשמחה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהרּבה

זה ידי ועל ּבאמת. ּבׁשלמּות והרּקּודין הּׂשמחה קֹומת ּכל ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּולהׁשלים

ּכל את ּולפרט עת, ּבכל לפני להתוּדֹות הרּבים, ּברחמי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתזּכני

ואל ועּכּוב. מֹונע ׁשּום מּזה ימנעני ואל מלא. ּבפה ּבפרּוׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָחטאי

אֹותי יבלּבל ואל .לפני מּלפרטֹו חטא איזה לׁשּכח הּׁשכחה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיעבירני

אזּכה רק ּבלּבּול. ׁשּום החטאמּזה את ּולפרט ּבאמת לפני להתוּדֹות ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

דברים וּדּוי ידי על ׁשאזּכה ּבעזרי, ּתהיה רחמים מלא ואּתה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבפרּוׁש.

יתעֹורר זה ידי ועל הּׁשלמּות. ּבתכלית הּדּבּור את ּולהׁשלים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַלבנֹות

על ׁשּיתּתּקנּו ּבאפן ׁשלם, ּביחּוד הּדּבּור עם ויתיחד העליֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּקֹול

לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ּופׁשעי ועוֹוני חטאי ּכל זה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָידי

ּבׁשמ ׁשּפגמּתי הּׁשמֹות כל ּותמּלא הּזה, הּיֹום עד היֹותי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּיֹום

עּתה, לדּבר ּפה לי יׂשּום מי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול.

ּכּמים לּבי לׁשּפ עּתה ּכח לֹוקחין אי .לפני ׂשיחתי ּכל עּתה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹלפרׁש
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אלי ואלהי "מלּכי רחמים, מלא עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו יי. ּפני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנֹוכח

לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ׁשּתחזירני ,אֹות לנּצח אי לּמדני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאתּפּלל",

ּברחמי עזרני אחריתי, להטיב הּצֹופה ּופֹודי, גֹואלי צּורי אבי ְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבאמת.

ׁשאזּכה הּנפלאֹות, עצֹותי ּובדרכי הּגדֹולה, ּוביׁשּועת ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהעצּומים

אּׂשא". נפׁשי יי אלי ּכי עבּד נפׁש "ׂשּמח תמיד. ּבׂשמחה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהיֹות

על הּׂשמחה להגּביר העצבּות, על ּפעם ּבכל להתּגּבר ואּמצני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָחּזקני

ּדרכי ּבכל נפׁשי את ּותׂשּמח ׂשמחֹות, מיני ּבכל אֹותי ּותחּזק ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהעצבּות.

להיֹות ׁשאזּכה ּבאפן הּקדֹוׁשים, רּבֹותינּו אֹותנּו לּמדּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׂשמחה

ולא אפן. ּבׁשּום אלי להתקרב העצבּות את אּניח ולא תמיד. ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּבׂשמחה

וׁשלֹום, חס לּבי את לטמטם ׁשחֹורה והּמרה להעצבּות ּכח ׁשּום ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹיהיה

גדֹולה ּבׂשמחה עת ּבכל להתּגּבר אזּכה רק ּדעּתי, את לבלּבל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹולא

לה הּׂשמחה מּתֹו ׁשאזּכה עד רּבה, מלא,וחדוה ּבפה לפני תוּדֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

יֹום, ּבכל לפני ׂשיחתי ּכל ּולפרׁש יי, ּפני נֹוכח כּמים לּבי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹולׁשּפ

ּביתר הּׂשמחה אל אחזר ּתכף ּכ ואחר לי. ּכראּוי ונדּכא נׁשּבר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבלב

ותעצּומֹות, עז ּבכל ּפעם ּבכל יתרה ּבׂשמחה ּולהרּבֹות עז, ויתר ְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׂשאת

ּובטּוב "ּבׂשמחה ּתמיד אֹות ולעבד ּבאמת, אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹעד

יכל ׁשאּתה ּבטחּתי והּנֹורא הּגדֹול קדׁש בׁשם ּכי ּכל". מרב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹלבב

תמיד. ּבׂשמחה להתּגּבר עּתה ּגם לי ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹלעזר

‰ÏÈ‚‡ׁשמ אזּמרה ב ואעלצה "אׂשמחה .ּביׁשּועת ואׂשמחה »ƒ»ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ

העתידה מהּׂשמחה הּׂשמחה, מּמקֹור הּׂשמחה עלינּו ותמׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליֹון".

"ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו צדקנּו, מׁשיח ידי על ּבקרֹוב עלינּו לבֹוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּמּוכנת

רּנה לפניכם יפצחּו והּגבעֹות ההרים ּתּובלּון ּובׁשלֹום תצאּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָבׂשמחה

ּותׂשּמח ּותנחם לגאלנּו, ותחיׁש ּותמהר כף". ימחאּו הּׂשדה עצי ְְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכל

מקרא מהרה ויקּים ּבימינּו, ּבמהרה יׂשראל עּמ ּכל ואת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻאֹותנּו

ּכעדן מדּברּה וּיׂשם חרבֹותיה, ּכל נחם צּיֹון, יי נחם "ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכתּוב:

אמן זמרה". וקֹול ּתֹודה בּה יּמצא וׂשמחה ׂשׂשֹון יי, ּכגן ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָָוערבתּה

ְֵָואמן.
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‰Ïl‰‡"עׂשה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּבעֹודי". לאלהי אזּמרה ּבחּיי יי ¬«¿»ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

והֹוׁשיעני ּבעזרי נא והיה העצּומים, וחסדי הּנפלאים ּבדרכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעּמי

ּבלי מאד מאד והעלּובה האמללה נפׁשי לׂשּמח עת ּבכל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻׁשאזּכה

את יֹודע לבד אּתה ּכי תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשעּור,

עד הראׁשֹון אדם ּבריאת מּיֹום הּׁשמׁש ּתחת נעׂשה אׁשר הּמעׂשה ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּכל

ּבכללּיּות נעׂשה אׁשר ּכל את הּזה. ּבּדֹור עּתה נעׂשה ואׁשר הּזה. ְֲֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹום

ּכ ואת יׂשראל, נׁשמֹות ּכלל עם העניהעֹולם עּמי נעׂשה אׁשר ל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

האכזר מאד, והחּיב הּפֹוׁשע והּפגּום החֹוטא והּנׁשחת הּדל ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהאביֹון

מּיֹום ונפׁשי ורּוחי נׁשמתי עם נעׂשה אׁשר ּכל את ּכזה, עצמֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָעל

הּגּופים לתֹו נמׁשכּו אׁשר עד ונעׂשּו, ונֹוצרּו ונבראּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַׁשּנאצלּו

ּבתֹו ּבאּו אׁשר עד עליהם ׁשעברּו הּגלּגּולים ּבכל ּבהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתּגלּגלּו

מּיֹום עלי עבר אׁשר ּכל את מאד. והּפגּום החֹוטא המגּׁשם הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּגּופי

ּבימי עלי עבר אׁשר וכל ּכלּום, לאו ׁשּזֹוכר העליֹון הּזקן ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזּכרֹון

והריח. והּטעם הּמראה הּזֹוכרים הּקדֹוׁשים הּזקנים ׁשאר ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָהּזּכרֹון,

הּפרי, לּטע הּגרעין ׁשהֹוליכּו ּובעת הּגרעין, את ׁשהמציאּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָוהחכמים

ּדֹולק. הּנר ׁשהיה ּובעת ּולהתרּקם, להתהּוֹות הּפרי ׁשהתחילה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּובעת

אּלּו ׁשל הּפרּוׁש יֹודע לבד אּתה אׁשר האילן, מן הּפרי ׁשחתכּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּובעת

נעׂשה אׁשר ּכל ואת ההם, ּבּימים עּמי נעׂשה אׁשר ּכל ואת ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּדברים,

ּכל את ורע, טֹוב עׂשיתי אׁשר ּכל ואת הּזה, הּיֹום עד ּכ אחר ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעּמי

ואת ויֹום, יֹום ּבכל ּוברצֹון ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג ּופגמּתי עברּתי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאׁשר

הרעים ּבּימים טֹובֹות נקּדֹות איזה לחטף ּברחמי ּׁשזּכיתני מה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּכל

עלי, הּבא כל אחרי ועּתה הּזה. הּיֹום עד מעֹודי עלי ׁשעברּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהאּלה

הּדר עּתה, ולּמדני הֹורני רע, ואם טֹוב אם ּׁשעׂשיתי מה ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחרי

ּבאמת ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן האמת, והּׁשביל ְְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהּנתיב

ּפנים. ּכל על ִֵַַָָָמעּתה



תפילות ראשוןˆליקוטי ניסןחלק ד ÁÙ˙

B	Ba¯וחפץ לרׁשע הּצֹופה רחמים מלא חסד חפץ עֹולם ׁשל ƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

להטיב, ּומרּבה חסד רב ּתמיד, זכּות לכף אדם ּכל את הּדן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהּצדקֹו,

בח עֹולמֹו האמת,המנהג הּדר וזּכני עזרני ּברחמים ּוברּיֹותיו סד ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

טֹובֹות, ּונקּדֹות זכּות ּבי ולמצא ּולבּקׁש לחּפׂש עּתה ּגם ׁשאזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּבאפן

ּבכל עצמי את לׂשּמח ׁשאזּכה ּבאפן ּתמיד, זכּות לכף עצמי את ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולדּון

ׁשלמה לתׁשּובה זה ידי על ולזּכֹות ּבאמת. זכּות ּבכף ולכנס ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעת,

ּובׂשמחה והתלהבּות ּבחּיּות גדֹולה ּבכּונה זה ידי על ּולהתּפּלל ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאמת,

ׁשּכתּוב: מקרא ּבאמת לקּים ואזּכה ועצּומה. גדֹולה וחדוה ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרּבה

ּבעֹודי". לאלהי ְְֲִֵַַָֹ"אזּמרה

B	Ba¯ּופתחֹון ותקוה וכח חּיּות ׁשּום לי ׁשאין יֹודע אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

והּנפלא והּנׂשּגב והּנֹורא הּקדֹוׁש הּדר ידי על אם ּכי לפני לדּבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּפה

ּבעֹודי". לאלהי "אזּמרה ּבּפסּוק: לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשּגּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּזה,

ּדמרירּות מרירּות את קלקּולי, ורּבּוי עצם ּגדל את יֹודע אּתה ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹּכי

וכּמּות ּבמהּות מאד והּכבדים העצּומים עוֹונֹותי ׁשל אנּוׁשים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּכאבים

רגל מּכף ּכי וׁשלֹום, חס ּתקוה היה לא ּכמעט ּכמעט אׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואיכּות,

הזהרּתנּו אּתה אבל טרּיה. ּומּכה וחּבּורה ּפצע מתם ּבי אין ראׁש ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹועד

ּולׂשּמח טֹובֹות נקּדֹות ּבעצמֹו ולמצא ּולבּקׁש לחּפׂש האדם ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻׁשּצרי

חס עצמֹו את ליאׁש ׁשּלא ׁשּכן מּכל ּבדעּתֹו, לּפל ולבלי נפׁשֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹאת

לזּכֹות הּדר והֹורני וזּכני עזרני ּכן על ּבעֹולם, אפן ּבׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשלֹום

וׁשלֹום חס עלי להתּגּבר ירצּו אׁשר עת ּבכל ׁשאזּכה ּבאמת, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלזה

הרּבים ּופׁשעי עוֹונֹותי ידי על ואנחה ויגֹון ׁשחֹורה ּומרה ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָעצבּות

אפס ּכאּלּו ידי, את ּולרּׁשל ּדעּתי את להחליׁש וירצּו מאד, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהעצּומים

והּגדֹולים הרּבים ּבחסדי ותֹוׁשיעני ׁשּתעזרני וׁשלֹום, חס ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתקוה

אפן ּבׁשּום ּבדעּתי לּפל ולבלי ותעצּומֹות, עז ּבכל עליהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹלהתּגּבר

ּולבּקׁש ּולעּין לחּפׂש הּכחֹות ּבכל ּולהתּגּבר להתחּזק רק ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹּבעֹולם,

ּונקּדֹות זכּות ּבי הּזה.ולמצא הּיֹום עד מעֹודי לעׂשֹות ׁשּזכיתי טֹובֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֻ

על אף ּפגמנּו, רּבּוי ּובעצם וׁשפלּותנּו ּפחיתּותנּו ּבעצם ּגם ּבאמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכי
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ּפעם ּבכל לחטף עת ּבכל ּברחמי וזּכיתנּו עלינּו, ּגבר חסּד כן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּפי

את ּומחּבב ּומפאר מׁשּבח אּתה וכאׁשר טֹובים, ּומעׂשים מצֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאיזה

ּפֹוׁשעי אפּלּו ,"רּקת הרּמֹון "ּכפלח וׁשפלּותם, ּבגלּותם יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכנסת

הם עֹוׂשין ׁשאנּו ּבעצמן הּמצֹות ּגם ואם ּכרּמֹון. מצֹות מלאים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל

עׂשינּו לא ועדין ּובלּבּולים, זרֹות ּומחׁשבֹות ּפנּיֹות ּפסלת, ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמלאים

יהיה ׁשּלא אפׁשר אי כן, ּפי על אף ּבׁשלמּות, מצוה ׁשּום ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמעֹולם

ואחד אחד ּכל ׁשּזכינּו ּומצוה מצוה בכל ּכי טֹובֹות. נקּדֹות איזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻבהם

טֹובים, וימים ׁשּבתֹות קּבלת אֹו ּתפּלין, אֹו ציצית הן לפעמים ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָלעׂשֹות

וכּו', וכּו' אסּורֹות, מאכלֹות והרחקֹות חסד, ּוגמילּות צדקה איזה ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָאֹו

ּפנים. ּכל על טֹובה, נקּדה איזה טֹובה ּומעׂשה מצוה ּבכל יׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּבוּדאי

אפּלּו לעֹולם, ימינּו ּכל לׂשמח לנּו ראּוי טֹובֹות הּנקּדֹות אּלּו ידי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻועל

נקּדֹות ּבאיזה לפני רּוח נחת לגרם ּׁשּזכינּו מה ּגריעּותינּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻּבעצם

ּבאמת, זכּות לכף לכנס נזּכה זה ידי ועל חּיינּו. ימי ּכל ׁשּזכינּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹטֹובֹות

ּבאמת ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ׁשּנזּכה ּבאפן תמיד, נפׁשנּו את ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּולׂשּמח

החסד וצּנֹור הּדר ידי ׁשעל ׁשלמה ּבאמּונה מאמין אני ּכי זה. ידי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעל

הּגרּועים יׂשראל ּפֹוׁשעי לכל ואפּלּו לי, ּגם ּתקוה יׁש הּזה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנפלא

תמיד. ּבׂשמחה ולהיֹות ּבאמת ׁשלמה לתׁשּובה מעּתה לזּכֹות ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמאד,

ניסן ואפּלּוkÊÂ	Èה ּתמיד, זכּות לכף אדם ּבני ּכל את לדּון הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

רֹואה ׁשאמצאּכׁשאני עד ואבּקׁש אחּפׂש כן ּפי על אף ּגמּור, רׁשע ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבכף ּולהכניסֹו זכּות. לכף לדֹונֹו ׁשאזּכה עד טֹובֹות, נקּדֹות ּכן ּגם ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַֻּבֹו

ׁשל רּבֹונֹו זה. ידי על ּבאמת ׁשלמה ּבתׁשּובה ולהׁשיבֹו ּבאמת. ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזכּות

ּתמיד, יׂשראל על טֹוב הּמליצים האמּתּיים הּצּדיקים וכח ּבזכּות ְְְְֲִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָֹעֹולם

ּבכל וטֹוב זכּות ולמצא ולחּתר לחּפׂש ּכחם ּבכל וטֹורחים ְְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹֹהעֹוסקים

ּכן ּגם זּכנּו וכחם, ּבזכּותם ׁשּבּגרּועים, ּבהּגרּוע אפּלּו מּיׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאחד

ּבאמת. לזה ֱֶֶֶָָלבֹוא

e	kÊ˙e,תמיד ּבזה העֹוסקים האּלּו, האמּתּיים להּצּדיקים להתקרב ¿«≈ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

אפּלּו מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל טֹובֹות נקּדֹות ולמצא ּולבּקׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלחּפׂש
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טֹובֹות, נקּדֹות ּבחכמתם ּומֹוצאים מחּפׂשים ּבכּלם יׂשראל, ְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֻֻּבפֹוׁשעי

ּגם ּומכניסים חׁשּבֹון". למצא לאחת "אחת אֹותם ּומקּבצים ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָֹּומלּקטים

ונֹוראים. נפלאים ּדקדּׁשה ּבנינים מהם ּובֹונים זכּות, ּבכף ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֻאֹותם

וזֹוכין עֹולם. מימֹות לפני עלּו ׁשּלא ּגדֹולים ׁשעׁשּועים לפני ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּומעלים

מּמקֹומֹות הּזה הּטֹוב קּבּוץ עלֿידי קדֹוׁשים ונּגּונים זמירֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַלעׂשֹות

ֵֶָהאּלה.

B	Ba¯וזּכנּו האּלּו, לּצּדיקים להתקרב זּכנּו רחמים, מלא עֹולם, ׁשל ƒְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אׁשר האּלּו. נֹוראים צּדיקים ׁשל הּקדֹוׁשה ּתפּלתם ולׁשמע ּבהם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלהּכלל

הּתבה לפני ולירד יׂשראל, ּכלל ּבׁשביל להתּפּלל יֹודעים הם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָרק

טֹובֹות הּנקּדֹות וכל הּטֹוב ּכל לקּבץ חֹובתן, ידי הרּבים את ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻלהֹוציא

לפני הּזה הּטֹוב ּכל עם ּולהתּפּלל מהּמתּפללין, ואחד אחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּכל

הּגדֹולים ּבחסדי זּכנּו הרחמים. למּדת הּדין מּדת ולהפ רחמים, ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹמלא

והם האּלּו. הּצּדיקים ּבתפּלֹות נכללים ׁשּנהיה העצּומים, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָורחמי

לך ּדמי יּתנּו ואל תמיד, ּבעדנּו עליתּפּללּו עלינּו ּגם ּתרחם אׁשר עד ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ּבאמת. זכּות לכף ותכניסנּו הּביתה, אלי ותאספנּו ואחד. אחד ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

ּבאמת, לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ותחזירנּו תמיד. נפׁשינּו את ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּותׂשּמח

עֹולם. ועד ְֵַַָָמעּתה

ÔÎ·eותגן יׂשראל, ּבית עּמ זרע ּכל ועל זרענּו ועל עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

הרעֹות הּכּתֹות ּכל מן יׂשראל, ּבית עּמ ילדי ּכל את ותּציל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹותׁשמר

ּכאׁשר הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו ּבעֹולם עּתה הּמתּפּׁשטים להרע החכמים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשל

חיצֹונּיֹות ּבחכמֹות העֹוסקים האּפיקֹורסים מּכּתֹות הן ידעּת. ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָאּתה

יׂשראל ּבני נערי לחּנ עת ּבכל הּמתּגּברים העּכּו"ם, ׁשל עּלגים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּולׁשֹון

ולבלי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה מּלּמּוד להרחיקם והּמרים, הרעים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבדרכיהם

מּועטת ׁשעה רק זה וגם הּדקּדּוק. חכמת עם "ּתנ אם ּכי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹללמד

ּולׁשֹונֹות, חיצֹונּיֹות חכמֹות לּמּוד על הּזמן עּקר ּולבּלֹות ְְְְִִִִַַַַַָָּבּיֹום,

אֹוי רֹואֹות, ׁשּכ לעינים אֹוי עֹולמֹות. מּׁשני האדם את ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוקרים

ּבעיניהם, חכמים ׁשל ּכּתֹות מּׁשאר והן ׁשֹומעֹות. ׁשּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאזנים
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ּובתֹורתֹו יי ּבעבֹודת העֹוסקים ּבדרכיהם, מהּתמימים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמתלֹוצצים

אבֹותינּו לנּו הֹורּו ּכאׁשר הבל, ׁשל חכמֹות ּבלי ּבתמימּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָּבפׁשיטּות

לרגלם, רׁשת ּופֹורׂשים נגּדם, קמים רּבים אׁשר הּקדֹוׁשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָורּבֹותינּו

חכמֹות מּלּבם לבּדֹות מּכבר, והּכבּוׁש הּיׁשר דר מּני אֹותם ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהּטֹות

הּתמימים ּדעת וׁשלֹום חס ּולהחליׁש לבלּבל ולצנּות, ׁשטּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשל

ּבלּבֹותם. ְְְִִַָָוהיׁשרים

ÈÈלעבֹודת מּזיקים וכּמה ּכּמה זה, ּכל את ידעּת אּתה אלהים ¿»ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

יׂשראל, ּבית עּמ זרע ּכל ועל זרענּו ועל עלינּו רחם ּכאּלּו, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחכמֹות

האּלה, הרעֹות הּכּתֹות מּכל יׂשראל ּבית עּמ ילדי ּכל והּצל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּוׁשמר

עת, ּבכל לנּו ותֹוׁשיע ותגן ותעזר נעּוריהם. ּבימי ּברׁשּתם יּתפסּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

וזרעינּו ּבנינּו עם להתנהג אי לידע ׁשּנזּכה תמיד ּותלּמדנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָותֹורנּו

האּלה, הרעֹות הּכּתֹות מן נפׁשם ּולמּלט לׁשמרם אי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמּקטנּותם,

הּיׁשר ּבדר ׁשּילכּו והאמּתּיים, הּקדֹוׁשים ּבדרכי לטֹובה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּולחּנכם

קּבלנּו ּכאׁשר ּבאמת, הּטֹוב ּכרצֹונ ּופׁשיטּות ּבתמימּות ְְְְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָוהאמת

ודֹורֹותינּו ּבנינּו לכל להֹודיע ונזּכה הּקדֹוׁשים. ורּבֹותינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמאבֹותינּו

הּגדֹול יי מעׂשי ּכל את יׂשראל, זרע ּדֹורֹות ּולכל אחרינּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבאים

ידעּו "למען ודֹור. ּדֹור ּבכל הּנה עד אבֹותינּו מימי עּמנּו עׂשית ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאׁשר

ּבׁשלמּות לקּים ונזּכה לבניהם", ויסּפרּו יקמּו יּולדּו ּבנים אחרֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻּדֹור

קדּׁשת להם להֹודיע ,"בני ולבני לבני "והֹודעּתם ׁשּכתּוב: ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמקרא

ּבית עּמ ילדי ּכל על ּותרחם והּתמימה, והּטהֹורה הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָאמּונתנּו

מהּמׁשּכנֹות חטא ּבֹו ׁשאין ּפיהם הבל לקּבל ׁשּיזּכּו מּקטנּותם, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׂשראל

מׁשּכן ּבֹונה ואחד אחד ּכל אׁשר האמּתּיים, הּצּדיקים ׁשל ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשים

הּקדֹוׁש ּפיהם הבל רּבן ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות מקּבלים מּׁשם אׁשר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָקדֹוׁש.

חטא. ּבֹו ְֵֵֶׁשאין

B	Ba¯עכׁשו נעׂשה אׁשר הּמעׂשה ּכל את יֹודע אּתה עֹולם ׁשל ƒְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

העֹולם ּכל אׁשר רּבן, ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות ּבענין הּללּו ּבּדֹורֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבעֹולם

קמים ורּבים חטא, ּבֹו ׁשאין הּקדֹוׁש ּפיהם הבל על אּלא מתקּים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו
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על מּנעּוריהם, הּקדֹוׁש ּפיהם הבל וׁשלֹום חס ּולקלקל לבלּבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעליהם

וׁשמרם ּבעדיהם והגן ,למענ ועלינּו עליהם רחם הרעֹות. חכמתם ְְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָידי

דרכי מיני ּכל ׁשל הרעים חּנּוכים מיני מּכל יׁשריםוהּצילם ׁשאינם ם ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

על חמל לעֹולם. זּו הּדֹור מן ּתּצרּנּו ּתׁשמרם יי אּתה .ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעיני

אם ּכי להּׁשען מה על לנּו אין אׁשר יׂשראל, ּבית עּמ ילדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּפליטת

ׁשּיזּכּו ועלינּו, עליהם רחם חטא. ּבֹו ׁשאין הּקדֹוׁש ּפיהם הבל זכּות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

ּבֹו ׁשאין ּפיו הבל יקּבל ואחד אחד ׁשּכל יׂשראל ּבית עּמ ילדי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ׁשרׁש ּכפי אליו הּׁשּי האמת הּצּדיק ׁשל הּקדֹוׁש מהּמׁשּכן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחטא

יתּבר הּׁשם ּבעבֹודת ּולהתחּנ ליל ידֹו על ׁשּיזּכּו ּבאפן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹנׁשמתֹו,

ּבּה ולהגֹות לׁשמּה ּתֹורה ללמד ׁשּיזּכּו ּבאמת, יי ּבתֹורת ְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹולכנס

ּבלּבם ּבינה להם ותּתן ,ּתֹורת ּבתלמּוד לּבם את ותפּתח ולילה. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָיֹומם

ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד לׁשמע ּולהׂשּכיל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹלהבין

.ּבמצֹותי לּביהם ודּבק ּבתֹורת עיניהם והאר ּבאהבה, תֹורת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדברי

ּתמיד עּמהם ותהיה ּובּנעימים. ּבּטֹוב ּוׁשנֹותיהם ימיהם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָותארי

לעֹולם. ימיהם ּכל ּבאמת לעבּד ׁשּיזּכּו ותֹוׁשיעם ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָותעזרם

ניסן ּבּקׁשתינּו¯Ba	Bו לפעל זּכנּו ּתעלּומֹות, יֹודע רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

העֹוסקים ּבמעלה, הּגדֹולים אמת הּצּדיקי וכח ּבזכּות ,אצל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּברחמים

נקּדֹות ולמצא ּולבּקׁש ּולחּפׂש ּתמיד, זכּות לכף העֹולם ּכל את ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻלדּון

ּכל ּולקּבץ ׁשּבּגרּועים, ּבהּגרּוע אפּלּו מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָטֹובֹות

ּכל ּולבּטל להמּתיק לפני הּזה הּטֹוב ּכל עם ּולהתּפּלל הּזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּטֹוב

הּבחינֹות ּכל ּומבינים רֹואים הּצּדיקים אּלּו אׁשר ׁשּבעֹולם. ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּדינים

היכן רֹואין הם ּכי רּבן, ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות ּבענין ׁשּיׁש ּובפרט ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכלל

ּתינ ּכל מקּבל צּדיק ּומאיזה קֹורין, ׁשאיןהּתינֹוקֹות ּפיו הבל ותינֹוק ֹוק ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

והּדֹור ּבזה, ׁשּיׁש הּבחינֹות וכל מּמּנּו, מקּבלים וכּמה וכּמה חטא, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבֹו

לנּו והֹוׁשיע עזר הּצּדיקים, אּלּו וכח ּבזכּות הּסֹוף. עד מהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּיצא

,מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו מה ּכל לפעל וזּכנּו יׂשראל, ּבית עּמ ילדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּולכל

ּברחמים. לטֹובה מׁשאלֹותינּו ְְְֲֲִִֵֵַַָּומּלא
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‡¯Óמעּתה ׁשאזּכה ּבאפן זכּות, לכף ּבאמת לכנס זּכני ּכּלא, דעלמא »»ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

הּצּדיקים ּכל ּבזכּות זּכני ּבאמת. לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׁשּוב

ׁשּבּדֹור האמּתּיים הּצּדיקים ּכל ּובזכּות ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשהיּו ְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהאמּתּיים

ּבאפן אמּתּיֹות, עצֹות עת ּבכל והֹורני ולּמדני והֹוׁשיעני ועזרני, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּזה.

ולבלי הּזאת. הּתֹורה דרכי עלֿידי עת ּבכל נפׁשי את לׂשּמח ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשאזּכה

רק ּכלל, ּבי לּגע ולא ּבי לכנס ׁשחֹורה והּמרה העצבּות את ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹלהניח

ּבלּבי ׂשמחה ותּתן ונפׁש. לב ּבכל ּבאמת תמיד ּבׂשמחה להיֹות ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָאזּכה

ידי על ּתמיד, ׂשמח א להיֹות ואזּכה הּזאת. הּתֹורה דרכי ידי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹעל

נחת איזה לגרם הּזה הּיֹום עד מעֹודי ׁשּזכיתי טֹובה ּונקּדה נקּדה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻּכל

ותֹורני אחרים, לׂשּמח ּגם ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני ותעזרני .לפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָרּוח

יׂשראל עּמ נפׁשֹות לׂשּמח לזה, ׁשאזּכה ּבאפן ּותבּונה, דעת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּותלּמדני

ּבאמת אלי לׁשּוב כּלם ׁשּיזּכּו עד ּתמיד, זכּות לכף ּולדֹונם עת, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכל

ורּוח חדׁש לב לכם "ונתּתי ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּובׂשמחה.

לב לכם ונתּתי מּבׂשרכם האבן לב את והסירֹותי ּבקרּבכם אּתן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָחדׁשה

ונזּכה ועׂשיתם", ּתׁשמרּו ּומׁשּפטי ּתלכּו ּבחּקי אׁשר את ועׂשיתי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבׂשר,

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּברננה, לפניו ולבא ּבׂשמחה יי את ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻלעבד

"אׁשירה ונאמר: ּבמלּכם", יגילּו צּיֹון ּבני ּבעֹוׂשיו יׂשראל ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ"יׂשמח

אׂשמח אנכי ׂשיחי עליו יערב ּבעֹודי לאלהי אזּמרה ּבחּיי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹליי

את נפׁשי ּברכי אינם, עֹוד ּורׁשעים הארץ מן חּטאים יּתּמּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביי.

הללּויּה". ְְַָָיי

‡ˆ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"	˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èלהתדּבק ׁשּתזּכני אבֹותי, ואלהי אלהי יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּולהבין לׁשמע ׁשאזּכה עד ודעּתי לּבי את ותפּתח הּקדֹוׁשה. ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבתֹורת

והּתמימה, והּטהֹורה הּקדֹוׁשה תֹורת ּדברי ּכל את ּבלבבי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיטב

ועֹומדת עינים ּומאירת לב ּומׂשּמחת ּפתי ּומחּכימת נפׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַהּמׁשיבת
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מתיקת ערבת נעימת נפלאֹות היטב להרּגיׁש ואזּכה יחּדו. וצדקּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלעד

האמּתּיים, הּצּדיקים ּכל ׁשּגּלּו מאד, והּנֹוראים הּקדֹוׁשים הּתֹורה ְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחּדּוׁשי

תֹורת ּבדברי יי על ּולהתעּנג להנֹות ואזּכה העֹולמֹות. ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמחּיין

והבליו, ּובתאֹותיו הּזה עֹולם ּבחּיי ואמאס אקּוץ אׁשר עד ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשה,

והּתענּוג ההנאה עצם ידי על לגמרי, אצלי הּזה עֹולם חּיי ּכל ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹויתּבּטלּו

והּנֹוראה, הּקדֹוׁשה תֹורת מּדברי ּולהתעּנג להנֹות ׁשאזּכה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּׁשעׁשּוע

מּזהב ונחמדים לעד, ונחמדים נאמנים וקּימים חּיים ּדבריה ּכל ְְְְֱֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאׁשר

לי נראה מרחֹוק ּבאמת ּכי צּופים. ונפת מּדבׁש ּומתּוקים רב, ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּומּפז

עד עֹולה ודּבּור ּדּבּור ּכל אׁשר ,תֹורת ּדברי עמקּות נעימת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּבדעּתי

העֹולמֹות ּכל וכֹולל ּומחּבר ּומקּׁשר ּתכלית, אין עד ויֹורד סֹוף ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָאין

להּכיר לזּכֹות אי מּטה ודרי מעלה ּדרי לכל נפלאֹות עצֹות ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָיחד,

מאד יי מעׂשי ּגדלּו "מה ּבאמת. ּב ּולהתּדּבק ,ּתתּבר ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹות

ה ואם ."מחׁשבֹותי ולּבנּועמקּו אזנינּו ּולהּטֹות לׁשמע זֹוכים יינּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

מׁשה ידי על לנּו ּגּלית אׁשר הּקדֹוׁשה מּתֹורת אחד לדּבּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיטב

הּיֹום עד ודֹור ּדֹור ּבכל ׁשהיּו האמּתּיים הּצּדיקים ּכל ידי ועל ,ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעבּד

זֹוכים אנּו אין הרּבים ּבעוֹונֹותינּו א לגמרי, מתּבּטלים היינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּזה

מלא לּבנּו ּכי זה, ידי על הּלב ּתאֹות ּולבּטל ּבּלב, הּדעת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָלהכניס

אׁשר עד ׁשּבּלב, ועקמימּיּות והרהּורים ּובלּבּולים ּתאֹות חּוץ, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַמחׁשבֹות

מרּגיׁשין אנּו אין ּכן על הּקדֹוׁשה, תֹורת מּדברי מאד רחֹוק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלּבנּו

הּטהֹורים. אמרֹותיה מתיקּות ְְְְִִִִֶַָנעימּות

‡p‡למען עלינּו רחם יׂשראל, לעּמֹו ּתֹורה המלּמד יחיד, אדֹון »»ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ּבדברי ּבאמת לּבנּו ׁשּנדּבק וזּכנּו .ּתֹורת ּבתלמּוד לּבנּו ותפּתח ,ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשמ

תֹורת מּדברי מאד ּולהתעּנג להנֹות ׁשּנזּכה עד הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹתֹורת

הּזה עֹולם חּיי ּכל זה ידי על אצלנּו נמאס ׁשּיהיה עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּקדֹוׁשה

ּב להתדּבק ּבאמת וארּוּכים טֹובים לחּיים ונזּכה והבליו ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָותאוֹותיו

ימין מרצֹונ נסּור ולא ועד. לעֹולם הּקדֹוׁשים ּובמצֹותי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּובתֹורת

אנחנּו ונהיה ּבפינּו, תֹורת ּדברי את אלהינּו יי נא הערב ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּוׂשמאל.
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תֹורת ולֹומדי ׁשמ יֹודעי ּכּלנּו יׂשראל ּבית עּמ וצאצאי ְְְְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻוצאצאינּו

מעּתה ּבהיכלֹו", ּולבּקר יי ּבנעם "לחזֹות נזּכה אׁשר עד ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלׁשמּה,

סלה. אמן עֹולם ְֵֶַָָָועד

ניסןˆ· ז

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"Ú ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
·BË,ורחמנּות טּוב לגּלֹות ּבׁשביל העֹולם ּבראת אׁשר לּכל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּומטיב

ּבנּו נתּת ,לברּיֹותי לגּלֹות חפצּת אׁשר והּנצחי האמּתי טּוב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּומרב

הרע הּיצר טֹובאת לכל זה ידי על לזּכֹות ּכדי ּולׁשּברֹו, להכניעֹו ּכדי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לגּלֹות אפׁשר אי אׁשר וידעּת מאד, ׂשגבה דעּת ּכי ונצחי. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹאמּתי

ׁשני ידי על לאדם הּבחירה כח ׁשּיהיה ידי על אם ּכי לברּיֹותי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹטּוב

אמּתת והּׂשגת טּוב ולאׁשר הרע. ויצר טֹוב יצר ּבֹו, ׁשּנתּת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיצרין

העליֹונה, מדרגה ּבתכלית אֹות ׁשּנּׂשיג חפץ ואּתה סֹוף, אין עד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעֹולה

לֹו ונתּת ׁשעּור, ּבלי ּכמעט הרע הּיצר ּבכחֹות והרּבית הגּדלּת ּכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל

ּפעם ּבכל ׁשּנתּגּבר ּכדי ודרּגא, ּדרּגא ּבכל ּולפּתֹות ולמנע להסית ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹכח

אמּתת להּׂשיג ּכדי ּובחינה, בחינה ּובכל ודרּגא ּדרּגא ּבכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָלׁשברֹו

מּמדרגה, למעלה ּבמדרגה ּפעם, ּבכל ּביֹותר ּגדֹול ּבׁשלמּות ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹאלהּות

הּנעלה טּוב מעצם ּכי עליהם". ּוגבֹוהים ׁשֹומר ּגבּה מעל גבּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ"ּכי

ּבתכלית העֹולמֹות ׁשּבכל הּטֹוב ּבכל עּמנּו להיטיב חפץ אּתה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּנׂשּגב,

הּטֹוב להּׂשיג אפׁשר ׁשאי יֹודע ואּתה אחריו. מעלה ׁשאין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמעלה

הּמֹונע הּכח ׁשבירת ידי על אם ּכי ּומדרגה, מדרגה ׁשּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהאמּתי

ּוכמֹו ּומדרגה. מדרגה ׁשּבכל הרע הּיצר ׁשהּוא והּמּדיח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהּמסית

מּמּנּו. ּגדֹול יצרֹו מחברֹו הּגדֹול ּכל לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאמרּו

התּגּברּתי ׁשּלא די לא הּפחּותה, ּדעּתי ּובׁשטּות הרּבים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָֹֹּובעוֹונֹותי

עד מּנעּורי, ּביֹותר ּבי התּגרה ּגם אף ּומדרגה, מדרגה ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָלׁשּברֹו

וכל קּום". אּוכל לא ּבידי יי "נתנני מכמר, ּכתֹוא נתּפסּתי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאׁשר

הּוא ידֹו, מּתחת הּׂשערה ּכחּוט לצאת לחּתר לפעמים רֹוצה ּׁשאני ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמה
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אׁשר עד ׁשעּור, ּבלי ּפעמים ּכּמה היה וכן ּביֹותר. ּבי ּומתּגּבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמתּגרה

מה אֹומר, מה ּבי", אבן וּיּדּו חּיי בּבֹור "צמתּו הּסּבל", ּכח ְִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"ּכׁשל

ואי ּפה אפצה איככה אצטּדק, מה אדּבר מה אֹומר מה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאתאֹונן,

ה אׁשר עּתה, עּתה עין ּבעוֹונֹותיאּׂשא הרע הּיצר את עלי מׁשכּתי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

לי. היה מה אֹוי לי, היה מה אֹוי העצּומים ּובפׁשעי ְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָהרּבים

B	Ba¯עת ּבכל ּתמיד לּכל ּומטיב טֹוב עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

אּתה ורגע. עת ּבׁשּום לעֹולם נפסקים אינם ורחמי טּוב אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָורגע,

וׁשלֹום, חס ּפעם בכל עלי להתּגּבר הרֹוצים הּדינים ּתקף ּגדל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹיֹודע

ּתמיד ּבֹוער לּבֹו אׁשר על הּיׂשראלי, ּבאיׁש ּומתקּנאים מתּגרים כּלם ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכי

אֹות ּולהּכיר אלי לׁשּוב ּפעם ּבכל חתירה וחֹותר ,יתּבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלהּׁשם

ּבאיזה עצמֹו את מתעֹורר ׁשהּוא ורגע עת ּובכל ּפעם ּובכל ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבאמת.

ּומתּגּברים ּומתּגרים אֹותֹו, ׂשנא מֹוסיפים הם ּבזה, לעסק ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֹתנּועה

כח ולּולי וחסדי רחמי לּולא ידעּת. אּתה ּכאׁשר ּכנגּדֹו ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּומקטרגים

אבדנּו ּכבר עלינּו הּמגּנים הּנֹוראים הּצּדיקים ורּבֹותינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָאבֹותינּו

ועּתה ּדעּתי. ּוׁשטּות ערּפי וקׁשיּות ּכחי חליׁשּות יֹודע ואּתה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹבעניינּו,

ּבּמה והֹורני לּמדני הּנרּדפים, את המבּקׁש ּדּלים, חֹומל ׁשּבּׁשמים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאבי

ּדר למצא ּכמֹוני, ּכח חלּוׁש ּכמֹוני, עוֹונֹות מלא ּכמֹוני, נער ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיזּכה

ּפעם. ּבכל רעים היצרים מיני ּכל ּכנגד להתחּזק אי ועצה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּונתיב

ּבכל התּגּברּות, מיני ּבכל ּולהתּגּבר אמּתּיית, ּבחכמה להתחּכם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואי

ׁשּבעֹולם, וירידֹות עלּיֹות מיני ּבכל ודרּגא, ּדרּגא ּובכל ועת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעת

להכניע ׁשאזּכה ּבאפן יצרי, את ולכּבׁש ּברּוחי ולמׁשל אּפי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹלהארי

הּמֹונעים הּכחֹות מיני וכל רעים יצרין מיני ּכל ּולבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּולׁשּבר

מרע לסּור הּקדֹוׁשים ּבדרכי ליל אזּכה למען ,ואמּתת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמעבֹודת

ּתמיד. ּבעיני הּטֹוב ְְֲִֵֶַַָולעׂשֹות

B	Ba¯מן לעּלא ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹ

,לגּב הּוא אּוכמא עליֹון ּכתר אפּלּו אׁשר ,מּנ לעּלא ולית ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכּלא,

ואּתה הּקדֹוׁשֹות, מדרגֹות רּום ּכל על ּומנּׂשא מרֹומם הּגדֹול ְְְְְְְֵַַַַַָָָָָֻוטּוב
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הּקדֹוׁש הּדין אפּלּו ּכלל, הּדין אחיזת ׁשּום ּבלי ּבעצמ טֹוב ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָֻּכּלֹו

נפלא ּבדר ההתרֹוממּות ּבתכלית מּמּנּו ּומנּׂשא מרֹומם אּתה ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוהּטהֹור.

ּכל את מחּיה ּבעצמ אּתה אי להּׂשיגֹו. אפׁשר אי אׁשר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָונֹורא,

סֹוף עד והּנֹורא הּקדֹוׁש הּדין ׁשל העליֹון ׁשרׁש מּתכלית ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּדינים,

והּפסלת הּסיגים מהם ונאחז ׁשּמׁשּתלׁשל עד הּדינים, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהׁשּתלׁשלּות

ּכל נאחזים הּדינים מאּלּו אׁשר ּכּלם, את מחּיה ואּתה וכּו'. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּגמּור

תכלית עד הּתחּתֹונה ּדיֹוטא מּתכלית הּמדרגֹות ׁשּבכל הרעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהיצרים

ׁשל הרע הּיצר ׁשרׁש סֹוד ׁשהּוא עליֹון, ּכתר עד העליֹונה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמדרגה

חּיּות מקּבלים וכּלם והּנֹוראים. הּקדֹוׁשים מאד הּגדֹולים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָֹֻהּצּדיקים

ּכח ׁשּום להם ואין רגלם, ואת ידם את ירימּו לא ּובלעדי ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמּמ

על ואף ּכּלם. את מחּיה אּתה ּכי לבד, מּמ אם ּכי ׁשהּוא ּכל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻוחּיּות

ׁשרׁש מּכל וההבּדל ההתרֹוממּות ּבתכלית ּומנּׂשא מרֹומם אּתה כן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּפי

אּתה ּכי הּקדּׁשה. ּבתכלית הּקדֹוׁשים העֹולמֹות ׁשּבכל הּקדֹוׁשים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֻהּדינים

ּדרכי יבין ּומי ּכלל, הּדין אחיזת ׁשּום ּבלי הּטֹוב ּבתכלית ּבאמת ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָטֹוב

.ְִֶּפלאֹותי

ניסן הּקדֹוׁשיםÔÎ·eח הּגדֹולים הּצּדיקים ּובכח האמּתי, העליֹון טּוב ּבכח ¿≈ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָֹֹ

טּוב ּולגּלֹות ּולהֹודיע האמּתי, טּוב להּׂשיג זכּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָוהּנֹוראים

ּכמֹו ּׁשעׂשינּו, מה עׂשינּו אם אפּלּו לעֹולם נפסק ׁשאינֹו ,ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָלברּיֹותי

"ח הּגדֹולׁשּכתּוב: ּבכחם רחמיו", כלּו לא ּכי תמנּו לא ּכי יי סדי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

גּופי את ּולקּׁשר עיני, את ּולסּמא ׁשּני, את להקהֹות עדין נׁשען ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאני

עּתה, ׁשם ׁשאני מּמקֹום עדין עדין ,אלי לקרא ּפי את ולפּתח ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹואברי,

קדֹוׁשה ּדרּגא מּׁשּום עצמי את ליאׁש ולבלי עדין. ליׁשּועת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּולצּפֹות

יעתר אּולי עדין, אלי ידי ולׁשטח ּכּפי ולפרֹוׂש אפן, ּבׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּבעֹולם

ירחם. אּולי יחֹוס, אּולי אֹובד, ולא יי ְְְִֵַַַַָָֹלי

B	Ba¯עּתה לּמדני עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

האמּתּיית הּתׁשּובה ּדר החּיים דר עּתה לּמדני ,לפני ּלֹומר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמה

ׁשאזּכה אמּתּיית עצה עּתה לּמדני ּכמֹוני. עצה חלּוׁש ּכח חלּוׁש ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלסכל
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והּנתיב הּדר עּתה לּמדני ּבאמת. מהרה אלי ׁשאׁשּוב ּבאפן ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקּימּה

ּכנגד להתּגּבר ועת עת ּבכל ׁשאזּכה ּבאפן ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהּׁשביל

הּמדרגה ּבאֹותּה העת ּבאֹותּה והמבלּבל והמעּכב והּמניעה הרע ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהּיצר

ּבכּמה יֹודע לבד אּתה ּכאׁשר ּבירידה, אֹו ּבעלּיה ּׁשהּוא מה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּכפי

והסתֹות ּופּתּוים והכּבדֹות מניעֹות עניני ורבבֹות אלפים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָוכּמה

ּכמֹו מחדׁש, עת ּובכל יֹום ּבכל ּכנגּדי ּומתּגּבר ׁשּמתּגרה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוהתּגרּות

עליו מתּגּבר אדם ׁשל יצרֹו יֹום ּבכל לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאמרּו

למען עלי רחם ּבידֹו. נֹופל היה עֹוזרֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָואלמלא

מאד מאד הרחיבּו לבבי צרֹות לבבי. וצרֹות מכאֹובי רּבּו ּכי .ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹׁשמ

ׁשעּור .ּבלי ְִִ

È	¯ÊÚיבהלּוני ואל יי, ּבעבֹודת ּגדֹול עקׁשן להיֹות וזּכני והֹוׁשיעני »¿≈ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

וׁשלֹום חס ּבדעּתי אֹותי להּפיל ׁשּבעֹולם ּדבר ׁשּום יּוכל ולא ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹרעיֹוני

ּׁשּיהי מה יהיה אם אפּלּו ,מאּת וׁשלֹום חס אֹותי להרחיק חסאֹו ה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָ

ּבדעּתי ואּמיץ חזק ואהיה וׁשלֹום. חס מה עלי יעבר אם אפּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹוׁשלֹום

ּדעּתי להחליׁש הרֹוצים הּטֹורדֹות הּמחׁשבֹות על ּכלל להסּתּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָלבלי

ׁשאני מחמת חלילה, ּתקוה אפס ּכאּלּו וׁשלֹום חס ּבדעּתי אֹותי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּולהּפיל

מאד, מאד מהּקדּׁשה רחֹוק אני ועדין וׁשנים ימים ׁשעֹוברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻרֹואה

מעּתה, לּצלן רחמנא ּפעם, ּבכל נּתֹוספים ּופׁשעים ועוֹונֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָוחטאים

חס מאחרי ולּסֹוג לׁשּוב ּכלל אּביט ולא אסּתּכל לא אּלה ּכל על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהן

ּובתֹורת ּב עצמי להחזיק אזּכה רק חלילה. זה מחמת ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלֹום

טֹובה ּונקּדה נקּדה ּבכל ּׁשאּוכל, מה ּבכל ּתמיד עת ּבכל ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻהּקדֹוׁשה

ּבמה ׁשעה ּובכל יֹום ּובכל עת ּבכל עצמי את ּולׂשּמח ּבי, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצא

ּבי למצא ּולבּקׁש ּולחּפׂש גֹוי, עׂשני ולא יׂשראל מּזרע להיֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּׁשּזכיתי

אפּלּו ואחד אחד ּבכל ּבנּו ׁשּיׁש מצֹותינּו מּקדּׁשת טֹובֹות נקּדֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻתמיד

ּולׂשּמח עצמי ּולחּזק עת, ּבכל הּזה ּבּדר וליל והּגרּוע הּפחּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבי

ּבכּמה האמּתּיים צּדיקי וחּזקּונּו הזהירּונּו ּכאׁשר תמיד. ּבזה ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנפׁשי

וכאּלה כאּלה ּכי ׁשּבעֹולם, ּדבר מּׁשּום לּפל לבלי ׁשעּור ּבלי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלׁשֹונֹות
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ׁשּכן מּכל ׁשּלפנינּו, ּבּדֹורֹות ׁשהיּו והּכׁשרים הּצּדיקים ּכל על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעברּו

ּבעקבֹות מאד. מאד והעיפים החלּוׁשים הּללּו ּבּדֹורֹות ׁשּכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוכל

ׁשּקרֹוב מחמת ּולרחּבה לארּכּה מתּפּׁשטת אחרא הּסטרא אׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשיחא,

יאחר, לא צדקנּו מׁשיח יבא בא ּכי יּמׁשכּו, לא וימיה עּתּה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֹלבֹוא

מתּגּבר הּקץ אל סמּו עּתה ּכן על הארץ, מן הּטמאה רּוח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻויעביר

להחליׁש מאד ּומתּגּבר מאד מאד אחרא והּסטרא הרע הּיצר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹּומתּפּׁשט

האמּתּיים. הּכׁשרים ּבדרכי לכנֹוס וחפצים הרֹוצים ּכל ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדעת

‡ÏÓׁשּלגדל יֹודע ואּתה זה, ּכל יֹודע אּתה ּדּלים, חֹומל רחמים, »≈ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לבד אּתה אם ּכי ּכנגּדם, לעמד ּבידינּו אין והתּפּׁשטּותם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהתּגּברּותם

הּגדֹול ּובטּוב וחסדי ּברחמי מלחמֹותינּו, ותלחֹום ּבעדנּו ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתעמד

העֹומדים האמּתּיים צּדיקי ּוזכּות ּובכח לעֹולם, נפסק ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאינֹו

וחּזקנּו וזּכנּו עלינּו, מעי ויכמרּו נא יהמּו תמיד עלינּו ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּומתּפּללים

והמבלּבלֹות, הּטֹורדֹות הּמחׁשבֹות ּכל על ּכלל נסּתּכל לבל ְְְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַַָָָואּמצנּו

את נּטה ולא ּותפּלה, ּבתֹורה לעסק ׁשּלנּו את לעׂשֹות נתחּזק ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹרק

חזקים ונהיה ּכלל. הרּבים הּבלּבּולים ּכל על ּולהׁשיב להסּתּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹראׁשנּו

נּביט ולא ּכרצֹונ עֹוסקים ּׁשאנּו ּבמה מחׁשבּתנּו את להחזיק ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹועקׁשנים

ותעזרנּו זה. ידי על מּמילא יסּתּלקּו אׁשר עד ּכלל, הּבלּבּולים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאחרי

ולא יבאּו ׁשּלא נזּכה אׁשר עד ּכראּוי, עצמנּו ּולטהר לקּדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹמעּתה

ּכלל. וחיצֹונה רעה ּומחׁשבה ּבלּבּול ׁשּום לּבנּו על עֹוד ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָיעלּו

‡ÏÓּתּקנני הּצּדיקים כל אלהי והאחרֹונים, הראׁשֹונים אלהי רחמים, »≈ְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹ

ּבאמת אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן לקּימּה ׁשאזּכה מּלפני טֹובה ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבעצה

ּכל ּותבּטל ותמּתיק האמּתּיית ּביׁשּועת ׂשּמחני עֹולם, ועד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָמעּתה

ּותכּלה ותׁשּפיל ותכניע ּותמּגר ּותׁשּבר יׂשראל, ּכל ּומעל מעלי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּדינים

ועת עת ּבכל יׂשראל ּומּכל מּמּני רעים יצרים מיני ּכל את ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּותבּטל

עכירת ׁשהּוא העֹולם רב ׁשל רעים הּיצרין הן ודרּגא, ּדרּגא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבכל

ּביֹותר הּכׁשרים ׁשל רעים הּיצרין הן מּמׁש, ׁשטּות רּוח מּמׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּדמים

הּצּדיקים ׁשל הרע הּיצר הן לּצלן, רחמנא ּדּבּוק איזה ּבחינת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
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והסתֹות רעים יצרים מיני ׁשאר הן מּמׁש, הּקדֹוׁש מלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּוא

ּומניעֹות ּכלּופּתּויים ואת אֹותי ּתּצילני מּכּלם ּובלּבּולים, ועּכּובים ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַָָֻ

תמיד ׁשאזּכה ודרּגא, ּדרּגא ּבכל ועת עת ּבכל יׂשראל ּכל ואת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָחברתנּו

אֹותּה ּכפי הּדרּגא ׁשּבאֹותּה והּמניעה הרע הּיצר את ּולבּטל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלׁשּבר

מחדׁש יֹום ּובכל עת ּבכל ואתּגּבר ואתאּמץ ואתחּזק והּׁשעה. ְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהעת

ּולהרּגיל ,לאמּתת ּולהתּגעּגע ּולהׁשּתֹוקק ,אלי להתקרב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלהתחיל

ּבׂשמחה. ּבאמת ועבֹודת ּבתֹורת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָעצמי

ניסן וקּיםÏÓ‡ט נׁשמר, מׁשּפטי ואת נל ּבחּקי אׁשר את עׂשה רחמים »≈ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻ

ּבקרּבכם, אּתן חדׁשה ורּוח חדׁש לב לכם "ונתּתי ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלנּו

אּתן רּוחי ואת ּבׂשר, לב לכם ונתּתי מּבׂשרכם האבן לב ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהסירֹותי

ועׂשיתם, ּתׁשמרּו ּומׁשּפטי ּתלכּו ּבחּקי אׁשר את ועׂשיתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבקרּבכם

לכם אהיה ואנכי לעם לי והייתם לאבֹותיכם, נתּתי אׁשר ּבארץ ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹויׁשבּתם

והרּביתי הּדגן אל וקראתי טמאֹותיכם מּכל אתכם והֹוׁשעּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻלאלהים,

טהֹורים מים עליכם "וזרקּתי ונאמר: רעב", עליכם אּתן ולא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹותֹו

ׂשׂשֹון לי הׁשיבה אתכם. אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּוטהרּתם

חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים לי ּברא טהֹור לב תסמכני. נדיבה ורּוח ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיׁשע

אדני לעזרתי חּוׁשה מּמּני ּתרחק אל אלהי יי, ּתעזבני אל ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבקרּבי.

וגֹואלי" צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו .ּתׁשּועתי. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָ

‚ˆ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· „"Ú ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èותֹוׁשיעני ׁשּתעזרני אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ׁשלמה, רפּואה נפׁשי את לרּפאת מהרה ׁשאזּכה העצּומים ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּברחמי

לעסק ּותזּכני גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ׁשרׁשּה למקֹום ְְְְְְְֲֲֳִִִֵַַַָָָָָָָֹֻּולהעלֹותּה

ּבתֹורת להתיּגע ואזּכה ולילה, יֹומם ּתמיד לׁשמּה הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבתֹורת

ואזּכה ואמּתתּה, ּבּוריּה על אֹותּה ּולהבין לידע ׁשאזּכה עד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשה

ּבאהבה תֹורת ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד .ללמד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
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ÌÁ¯˙eּכל מעלי ּותבּטל הּגדֹולים ּברחמי הרּבים, ּברחמי עלי ¿«≈ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הּקׁשים הּדינים מּכל תמיד ותּצילני ותׁשמרני ׁשּבעֹולם, דינים ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמיני

רּבים רחמי יי, אּנא הּנחׁש, מּזהמת ּדמסאבא מּסטרא ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָהּנמׁשכין

את ועׂשה ּכעוֹונֹותי, עּמי ּתגמל ולא ּכחטאי עּמי ּתעׂשה אל ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹמאד,

הּקׁשים מּדינים והּצילני נפׁשי וׁשמרה הרּבים ּברחמי ּתעׂשה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאׁשר

ותּתן ּבעזרי, ותהיה עלי ּותרחם אחרא. הּסטרא ּדר הּנמׁשכין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהאּלּו

להמּתיק ׁשאזּכה ּבאפן ּבאמת, ּבתֹורת לעסק ּדקדּׁשה, וׂשכל דעת ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻלי

ּגבּורֹות ּבחינֹות ׁשהם הּקדּׁשה ּדר הּנמׁשכין הּקדֹוׁשים הּדינים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּגם

אזּכה אֹותם ּגם לטֹובה, הם הּקדֹוׁשים הּדינים אּלּו ּכל אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיצחק,

מהם יׁשּתלׁשל ׁשּלא ׁשּכן מּכל ּגמּורים. לחסדים ׁשּיתהּפכּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלהמּתיק

לּצלן. רחמנא קׁשים ּדינים ׁשּום וׁשלֹום ְְֲִִִִַַָָָָָחס

B	Ba¯העֹוברים והּיּסּורים הּדינים ׁשּכל מאמין ואני ידעּתי עֹולם, ׁשל ƒְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּבכל ואחד אחד ּכל על ּׁשעֹובר מה ּובפרטּיּות יׂשראל ּבכללּיּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעלינּו

אֹותנּו ּומבלּבלים הּמֹונעים והּבלּבּולים הּמניעֹות וכל זמן, ּובכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָעת

אֹותםמעבֹוד חֹוׁשבים אנחנּו ואם לטֹובתנּו, מאּת נׁשלחים ּכּלם ,ת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֻ

ּכי לטֹובה ּתמיד כּונת ּכי לטֹובה, חׁשבּה אלהים וׁשלֹום, חס ְְְְְֱֲִִִִַַָָָָָָָָָֹלרעֹות

ּומצרף ּומנּסה ּומיּסר מֹוכיח ואּתה ההתקרבּות, עּקר הּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההתרחקּות

יי ּבנֹו את איׁש ייּסר ּכאׁשר "ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו לטֹובתנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹותנּו

ּומעצם עוֹונֹותינּו, מרּבּוי נפׁשנּו, חליׁשּות מרּבּוי אבל ."מיּסר ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹאלהי

הּקדֹוׁשים, ּדיני אפּלּו לקּבל יכֹולים אנּו אין ּגּופנּו, וגׁשמּיּות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָעכירת

אׁשר עד מאד, מאד אֹותנּו ּומטרידים מבלּבלים והּמניעֹות הּיּסּורים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹֹּכי

ׁשּנתרחקנּו. ּכמֹו מּמ נתרחקנּו זה ידי על אׁשר עד הּסּבל". ּכח ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ"ּכׁשל

ּׁשעבר מה ּכל יֹודע לבד אּתה אׁשר וכּו' והאביֹון הּדל אנכי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּובפרט

וכּו', הּזה הּיֹום עד מעֹודי מּילדּותי, ‰BÚÈ�n˙עלי Ïk ,B˙ÁÈN Ïk L¯ÙÈÂ) ְְִִִֵֶַַַַַָƒ»≈»ƒ»»«¿ƒ

˙BÏBLÎn‰ ÏÎÂ ,B„BÚÓ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ÌÈÙe¯v‰Â ˙B�BÈÒp‰Â ˙B˙q‰‰Â ÌÈ¯eqi‰Â ÌÈÏeaÏa‰Â¿«ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿««»¿«ƒ¿¿«≈ƒ∆»¿»»≈¿»«ƒ¿

ÈÚ‚� ˙‡ BLÙ�a Ú„BiM ‰Ó ÈÙk „Á‡Â „Á‡ Ïk ,'eÎÂ 'eÎÂ Ì‰a ÏLÎpL ÌÈÚLt‰Â ÌÈ‡ËÁ‰Â¿«¬»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ¿«»∆¿¿»∆»¿∆»¿ƒ«∆≈«¿«¿∆ƒ¿≈

(ÂÈ·B‡ÎÓe B··Ï,לטֹובה היה ּכּונת ּבכּלם עלי, ּׁשעבר מה ּבכל ּובוּדאי , ¿»«¿»ְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
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קטנּות מעֹוצם אבל ּדיקא, הענינים אּלּו ידי על ּולצרפני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלנּסֹותני

ונּסיֹון ּדּקה ּבחינה ּבׁשּום לעמד יכלּתי לא ּגּופי, ועכירת ּדעּתי ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָָֹֹֹּוׁשטּות

ּתמצא, בל צרפּתני ּלילה ּפקדּת לּבי "ּבחנּת ׁשהּוא, ּכל וצרּוף ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָקל

ּפי". יעבר ּבל ֲִִַַַָֹזּמתי

ניסן עלי¯Ba	Bי וירחם ּדי, לצרֹותי יאמר ּדי לעֹולמֹו האֹומר עֹולם, ׁשל ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכל והּׂשיגּו ׁשחתרּו הרחמים ּבכח הּגדֹולים, ּברחמיו הּמרּבים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻּברחמיו

ּבני ּכל ּומעל מעלי הּדינים ּכל ויבּטל וימּתיק האמּתּיים, ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּצּדיקים

א הּנלוים ּכל ּומעל ּבעדנּוביתי ׁשּיעמד מי אין ּכי יׂשראל. ּכל ּומעל לי ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

צרה ּבעת האּלה, הימים ּבאחרית מׁשיחא ּבעּוקבֹות הּזה ּבּדֹור ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעּתה

עפר, ׁשֹוכני הּצּדיקים וכל רֹועים הּׁשבעה ּכל ּוזכּות ּכח אם ּכי ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּזאת,

ּכחכמתם ויעׂשּו ּבעדנּו, טֹוב וימליצּו עלינּו, יגּנּו הּגדֹול ּוזכּותם ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹּכחם

דינים מיני ּכל מעלינּו ויבּטלּו וימּתיקּו המרּבים ּוכרחמיהם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּגדֹולה,

ויהיה ּבאמת, יתּבר להּׁשם להתקרב מעּתה ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבעֹולם

ואׁשּכח דקדּׁשה, חדׁשה ורּוח חדׁש לב יׂשראל ּכל ועל עלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻנמׁש

מעּתה ואזּכה מאד. והמבלּבלֹות הרעֹות ּומחׁשבֹותי הרע דרּכי ְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻלגמרי

ּב ּדבּוק ולהיֹות גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ועבֹודה ּבתֹורה רק ְְְְְְְְֲֳִִַַַָָָָָָָֻלחׁשֹוב

לידע ׁשאזּכה ּבאפן תמיד, הּקדֹוׁשה ּובתֹורת האמּתּיים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּובצּדיקי

לרּפאת אזּכה זה ידי ועל ואמּתתּה. ּבּוריּה על הּקדֹוׁשה ּתֹורת ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּולהבין

והרּבֹות האנּוׁשֹות ּומּכֹותיה ותחלּואיה מכאֹוביה מּכל נפׁשי ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאת

להחלֹותּה הרּביתי אׁשר ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי מאד מאד ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹוהעצּומֹות

העצּומים ּופׁשעי עוֹונֹותי רּבּוי ידי על ּולהכאיבּה, ליּסרּה ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָּולהּכֹותּה

הרּבים ּברחמי אם ּכי לרּפאתּה ּדר ׁשּום אין אׁשר מאד, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהרּבים

ּדבר. ּכל יּפלא לא מּמ ּכי והעצּומה, הּגדֹולה ּוביׁשּועת ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹלבד

‡ÙB¯מהרה והעלה עלי רחם ורחמן, נאמן רֹופא חּנם, רֹופא אמת ≈ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּובגׁשמּיּות, ּברּוחנּיּות וגּופי נפׁשי ּומכאֹובי ּתחלּואי לכל ּומרּפא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָארּוכה

יׂשראל ּבית עּמ חֹולי לכל ׁשלמה רפּואה מהרה eÎÂ')ּוׁשלח Ë¯Ù·e), ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָƒ¿»¿

הֹוׁשיענּו ונרפא יי רפאנּו מהרה. קל חיׁש ולנּו, להם נא רפא נא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָאל
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עלי אם ּכי ותקוה סמיכה ׁשּום לנּו אין ּכי אּתה. תהּלתנּו ּכי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָונּוׁשעה

גדֹולה בצרה ּכי עּמנּו, עׂשה וכרצֹונ לבד. העצּומים רחמי על ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלבד,

להּׁשע לנּו מי על והֹוׁשיענּואנחנּו. עלינּו ורחם ׁשּבּׁשמים. אבינּו על ן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

יֹום ּבכל ּובּקׁשֹות ּותחּנֹות ּבתפּלֹות ּולהרּבֹות תמיד, ּבתפּלה ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹלעסק

וׁשלֹום, חס ּתפּלה ּבּטּול ּבהם ׁשּיׁש יּסּורים עלינּו ּתׁשּלח ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹויֹום,

ּכמֹו מאּתנּו וחסּד ּתפּלתנּו ּתסיר ולא ׁשּבעֹולם, יּסּורים ׁשּום ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹולא

מאּתי". וחסּדֹו ּתפּלתי הסיר לא אׁשר אלהים ּברּו" ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּכתּוב:

ÌÁ¯Âּתֹורה וׂשמחת רּבה הֹוׁשענא לקדּׁשת וזּכנּו והֹוׁשיענּו עלינּו ¿«≈ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

ולהגֹות ללמד ׁשּנזּכה ּבדעה, ודּבּור ּדעה ּבלא ּדּבּור ּבחינת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהם

להבין זֹוכין אנּו ׁשאין ּובמקֹום ּבעת ואפּלּו ּתמיד, הּקדֹוׁשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבתֹורת

וללמד ּבהם ולהגֹות ולעסק להתּיּגע נזּכה ּבּורין, על תֹורת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּדברי

הּזה הּתֹורה עסק את ּגם תקּבל ּברחמי ואּתה הבנה. ּבלי ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאפּלּו

אילנין מהם ותּטע הבנה, ּבלא ּכׁשהם אפּלּו תֹורתנּו ּבדברי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹותׂשמח

רחמי ּותעֹורר נחל. ערבי הּנקראין נחלא ּדההּוא סחרנין ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָרברבין

לצאת ׁשּנזּכה ׂשכלנּו עיני את ותפקח ּבעזרנּו, ותהיה עלינּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּגדֹולים

ּולהבין לידע ׁשּנזּכה ּתֹורת ּבמאֹור עינינּו ותאיר לאֹור. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמחׁש

ּדיני ּכל ולידע ואמּתתן. ּבּורין על תֹורת ּדברי ּכל את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּולהׂשּכיל

עד מיׁשֹור, ּבארח ּבּה ּולהׁשּתּדל הּתֹורה, ּדרכי וכל הּתֹורה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹּומׁשּפטי

וׁשנה ׁשנה ּבכל ּותזּכנּו אסותא. ּדכּלא לעּלא ּדחּיי אילנא לנטע ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנזּכה

ׁשהם, האּלה, הּקדֹוׁשים ּבּימים הּנֹוהגֹות הּקדֹוׁשֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלקּים

וחדוה רּבה ּבׂשמחה ּבהם לׂשמח ונזּכה ּתֹורה, וׂשמחת רּבא ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהֹוׁשענא

ּבהם ּולהתקּדׁש ּבאמת, ּבׁשלמּות הּׂשמחה ּבתכלית ועצּומה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָגדֹולה

ּבאפ גדֹולה, מּזהּבקדּׁשה ויֹותר האּלה הּתּקּונים ּכל לתּקן ׁשּנזּכה ן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

ראׁש ׁשל והּתּקּון החתימה ּגמר ׁשהם האּלּו, הּנֹוראים הּקדֹוׁשים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבּימים

ּכּפּור. ויֹום ְִַָָהּׁשנה

e	¯ÊÚ˙Âהֹוׁשענא יֹום ׁשל הּקפֹות הּׁשבעה לקּים ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו ¿««¿≈ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּׁשלמּות ּבתכלית ונֹוראים הּקדֹוׁשים מינים הארּבע עם הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָרּבא
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ההֹוׁשענֹות ּתפּלֹות ּולהתּפּלל אלי ולזעק לצעק ונזּכה הּטֹוב. ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹּכרצֹונ

ההּוא, הּנֹורא ּבּיֹום ליׁשּועת לצעק ּכראּוי ּדלּבא, מעּומקא ׁשלם ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבלב

מצות לקּים ונזּכה מאד. מאד והאים והּנֹורא הּקדֹוׁש הּדין ּגמר ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹיֹום

רּבה, ּבׂשמחה גדֹולה ּבקדּׁשה הּקדֹוׁשים נביא מנהג הערבה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻחבטת

נעׂשה ׁשּיהיה ּבאפן ההמּתקה ּבתכלית הּדינים ּכל זה ידי על ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּולהמּתיק

ׁשמיני ּביֹום ידינּו על ׁשלים ּביחּודא ּוׁשכינּתיּה הּוא ּברי קּדׁשא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֻיחּוד

הּקדֹוׁשים. ּתֹורה וׂשמחת ְְְֲִִֶֶַַָעצרת

ניסן וׂשמחהÂ	kÊ‰יא רּבה ּבחדוה ּתֹורה וׂשמחת עצרת ּבׁשמיני לׂשמח ¿ƒ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

את ּולקּבל יׂשראל מּזרע להיֹות ׁשּזכינּו סֹוף אין עד ועצּומה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָגדֹולה

טֹוב מה אׁשרינּו .ּבית נאמן נביא מׁשה ידי על הּקדֹוׁשה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּתֹורה

הּטֹוב לכל ׁשּזכינּו אׁשרינּו ירּׁשתנּו. ּיפה ּומה ּגֹורלנּו ּנעים ּומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻחלקנּו

הּזאת הּׂשמחה עלינּו להמׁשי ׁשּנזּכה ועזרנּו זּכנּו הּזה, והּנֹורא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּגדֹול

ונזּכה הּקדֹוׁש ּתֹורה ׂשמחת ּביֹום ּובפרט ּכּלה, הּׁשנה ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּבלּבנּו

ונזּכה ּבאמת. ּבזה לׂשמח ּכראּוי הּזאת הּגדֹולה ּבּׂשמחה ּתמיד ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלׂשמח

רּבה ּבׂשמחה האּלּו הּקדֹוׁשים ּבּימים תֹורה הּספרי עם ההּקפֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלקּים

לׁשּום כח יהיה ולא ּבׂשמחתנּו, זר יתערב ולא סֹוף, אין עד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹועצּומה

ּבּימים העצּומה ׂשמחתנּו וׁשלֹום חס ּולעּכב לבלּבל ּומעּכב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמֹונע

ּגדֹול,הּקדֹוׁשים ּובהתקרבּות נפלא ּבדבקּות ּב ונׂשמחה נגילה האּלּו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָ

לסּים ונזּכה ותכלית, קץ לּה ׁשאין ּבׂשמחה עֹולם ואהבת רּבה ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבאהבה

ּובׂשמחה ּוביראה ּבאהבה מחדׁש ּולהתחילּה הּקדֹוׁשה הּתֹורה את ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָאז

ּולקּים לׁשמּה, ולילה יֹומם ּבתֹורת לעסק מחדׁש עלינּו ּולקּבל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹגדֹולה,

ּבאהבה. תֹורת ּדברי ּכל ְְְֲִֵֶַָָָאת

‡ÏÓּבאפן ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו ּומּלא עלינּו רחם רחמים, »≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

על הּקדֹוׁשה חכמה ׁשהּוא ׁשּבקדּׁשה לׁשרׁשּה נפׁשנּו להעלֹות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנזּכה

ונזּכה ּבאמת, להבינה ׁשּנזּכה עד ּובטהרה, ּבקדּׁשה הּתֹורה עסק ְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻידי

ּכבֹוד ויתקּדׁש ויתּגּדל ּבעֹולם, אלהּות ּולגּלֹות ּבאמת אֹות ְְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלהּכיר

יי כבֹוד "יהי הארץ, כל יּמלא ּוכבֹוד תמיד ידינּו על ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּגדֹול
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הארץ ּכל על אלהים ׁשמים על רּומה ּבמעׂשיו. יי יׂשמח ְְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹלעֹולם

ּוברּו לבּדֹו, נפלאֹות עֹוׂשה יׂשראל אלהי אלהים יי ּברּו .ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכבֹוד

ואמן". אמן הארץ, ּכל את ּכבֹודֹו ויּמלא לעֹולם ּכבֹודֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשם

„ˆ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"Ú ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

B	Ba¯להיֹות ואזּכה הּׁשלֹום. למּדת הרּבים ּברחמי זּכני עֹולם ׁשל ƒְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

טֹוב ועׂשה מרע "סּור ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּתמיד, ׁשלֹום ורֹודף ׁשלֹום ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹוהב

לחברֹוּבּקׁש אדם ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות עת ּבכל ואזּכה ורדפהּו". ׁשלֹום ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּנּצחֹון מּמּדת הרּבים ּברחמי ותּצילני ותׁשמרני לאׁשּתֹו. איׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּובין

ּדסטרא ּומחלקת נּצחֹון ׁשּום ּבלּבי יהיה ׁשּלא אחרא, ּדסטרא ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּומחלקת

הּׁשם את ּבהם עבדּו לא ׁשעדין הּגּוף, ׁשל מהּדמים הּנמׁשכין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאחרא

ּבתֹורה הרּבה לעסק מעּתה ּותזּכני ותֹוׁשיעני עלי ּותרחם .ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹיתּבר

עד ּתמיד, יֹום ּבכל ּותפּלה ּבתֹורה הרּבה לדּבר ׁשאזּכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּותפּלה,

ּתֹורה ׁשל הּקדֹוׁשים הּדּבּורים ּבתֹו ּבי ׁשּיׁש הּדמים טּפי ּכל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאכניס

ׁשל קדֹוׁשים ּדּבּורים ׁשּבקרּבי דמים הּטּפי מּכל נעׂשין ויהיּו ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּותפּלה.

הּׁשם את עבדה ׁשּלא ּדם טּפה ׁשּום ּבי נׁשאר יהיה ולא ּותפּלה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּתֹורה

ּבכל חּיי ימי ּכל ּכחי ּבכל יתּבר הּׁשם את לעבד אזּכה רק ,ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיתּבר

ׁשּיהיה עד ּותפּלה ּבתֹורה הרּבה לדּבר ואזּכה ּבי, ׁשּיׁש הּדמים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָטּפי

מּמׁש. ואפס ּכאין לגמרי ּבטל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּגּוף

È	kÊ˙eותמׁשי תמיד, מּפני ׁשלמה ליראה הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

עד ּתמיד, מּפני גדֹולה ואימה ופחד ּובּוׁשה יראה בלּבי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָותׁשּפיע

הּיראה עצם ידי על הּמחלט ואפס ּכאין לגמרי הּגּוף יתּבּטל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻאׁשר

ׁשּלא ּותפּלה ּתֹורה ּבדּבּורי עסקי ּבעת ּובפרט ּבלּבי ׁשּתׁשּפיע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּגדֹולה

ּתֹורה ׁשל הּקדֹוׁשים הּדּבּורים את רק ּכלל, הּגּוף את אז ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָאׁשמע

ּתֹורה ׁשל הּקדֹוׁשים הּדּבּורים לגּבי לגמרי הּגּוף ויתּבּטל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּותפּלה,

האֹותּיֹות ּכל ּולצרף ּולהעלֹות ּוללּקט לברר אזּכה זה ידי ועל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּותפּלה.
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וחטאי עוֹונֹותי ידי על ּכלים, ׁשברי ּבבחינת למּטה ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָוהּניצֹוצֹות

מחלקת ּגֹורמים הם אׁשר אחר, ּובגלּגּול זה ּבגלּגּול העצּומים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּופׁשעי

ּכל ּבאים ּומהם הּקדֹוׁשה. מעבֹודת ּומניעֹות ּובלּבּולים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֻוקׁשיֹות

והּקדֹוׁש, הּגדֹול לׁשמ ּולהעלֹות לברר אזּכה והּכל ׁשּבעֹולם. ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּתאוֹות

ּבניני מהם ולבנֹות ּולחּברם כחּולצרפם לי ותּתן ּדקדּׁשה. ועֹולמֹות ם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

ּבבחינת אלי הּנפּולין הּניצֹוצין ּכל את להעלֹות הרּבים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּברחמי

הּוא ּברי קּדׁשא יחּוד נעׂשה יהיה זה ידי ועל מ"נ, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהעלאת

ּולמּטה למעלה ונפלא ּגדֹול ׁשלֹום נמׁש יהיה זה ידי ועל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּוׁשכינּתיּה.

וקנאה אחרא ּדסטרא נּצחֹון מיני ּכל ויתּבּטל ּכּלם, העֹולמֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָֻּבכל

רק עֹולם, ּבני ּומּכל יׂשראל ּומּכל מּמּני ּומחלקת וקנטּור ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוׂשנאה

הּנבראים ּכל ּובין יׂשראל, עּמ ּכל ּבין ּגדֹול וׁשלֹום אהבה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיהיה

תמׁשי זה ידי ועל ּכּלם. העֹולמֹות ׁשּבכל והּנעׂשים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻוהּנֹוצרים

ּותמהר ּכּלם, העֹולמֹות ּולכל יׂשראל ּולכל לנּו גדֹולה ּברכה ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻותׁשּפיע

ּבחינת ּכל את ותקים ותעלה מּנפּלתנּו, אֹותנּו ותקים לגאלינּו, ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָותחיׁש

הקם ּתקים. והקם ּתעזב עזב ּבעוֹונֹותינּו, למּטה ירדּו אׁשר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהרגלין

"ועמדּו ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים אׁשּורי, ּותכֹונן רגלי סלע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻעל

לארצנּו, קֹוממּיּות מהרה ותֹוליכנּו הּזיתים". הר על ההּוא ּבּיֹום ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָרגליו

ּוכׁשנים עֹולם ּכימי ּביראה נעבד וׁשם ותפארּתנּו. קדׁשנּו ּבית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָותבנה

.קדמֹונּיֹות ְִַ

ניסן מרּביםÏÓ‡יב צרכינּו ּכי ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו מּלא רחמים »≈ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֻ

ּולפני ּוכליֹות, לּבֹות ּבֹוחן ואּתה לבאר. קצרה ודעּתנּו מאד, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמאד

מׁשּתֹוקקים אנּו לּבנּו ׁשּבפנימּיּות יֹודע ואּתה לב. ּתעלּומֹות ּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָנגלּו

למצא עת ּבכל ּומצּפים מתּגעּגעים ואנּו ּבאמת, אלי לׁשּוב ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמאד

לכל זּכנּו ,ׁשמ למען עזרנּו ּבאמת. אלי ּולהתקרב לׁשּוב ּתקוה ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפתח

לּב והגיֹון פי אמרי לרצֹון "יהיּו .מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו יימה לפני י ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עלינּו ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו ׁשלֹום עֹוׂשה וגֹואלי", ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָצּורי

אמן. ואמרּו יׂשראל ּכל ְְְְִִֵֵַָָָועל
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Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Ù ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÔB„‡הּכל את ּובֹורא ׁשלֹום עֹוׂשה ׁשּלֹו, ׁשהּׁשלֹום מל הּׁשלֹום ¬ֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשלֹום ויהיה הּׁשלֹום, ּבמּדת לאחז תמיד ׁשּנזּכה ּכּלנּו, והֹוׁשיענּו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעזרנּו

ׁשּום יהיה ולא ואׁשּתֹו, איׁש ּובין לחברֹו אדם ּכל ּבין ּבאמת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגדֹול

,ּבמרֹומ ׁשלֹום עֹוׂשה אּתה ּכי אדם, ּבני ּכל ּבין ּבלב אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחלֹוקת

אּתה העצּומים ּובנפלאֹותי ּומים, אׁש יחד, הפכים ׁשני מחּבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָואּתה

העֹולם ּכל ועל עלינּו ּגדֹול ׁשלֹום תמׁשי ּכן ּביניהם, ׁשלֹום ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעֹוׂשה

גדֹולה ּובאהבה ּגדֹול ּבׁשלֹום יחד ההפכים ּכל ׁשּיתחּברּו ּבאפן ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּכּלֹו,

ּבאמת, ּולתֹורת אלי להתקרב אחד ולב אחת ּבדעה כּלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻויכללּו

ּברכנּו ׁשלֹום, יי ׁשלם, ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות אחת אגּדה כּלם ְְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֻֻויעׂשּו

וכל ההׁשּפעֹות וכל הּברכֹות ּכל עלינּו תמׁשי זה ידי ועל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָבּׁשלֹום,

ְַהיׁשּועֹות.

È	¯ÊÚÂעל נפׁשי למסר תמיד ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי והֹוׁשיעני ¿»¿≈ƒְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

תמיד ׁשאזּכה ּותפּלה, ׁשמע קריאת ּבׁשעת ּובפרט ּבאמת, הּׁשם ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָקּדּוׁש

לקּבל ואזּכה ּבאמת, נפׁש ּבמסירת ׁשמע קריאת ולֹומר ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַלהתּפּלל

להתלהב הּׁשם, קּדּוׁש על למּות נפׁשי למסר ּבאמת חזק ּברצֹון ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבדעּתי

ּומאדי ונפׁשי ּגּופי ּכל למסר יצרי על ּולהתּגּבר ּדרחימּותא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹּבׁשלהּובין

תמיד אזּכה זה ידי ועל והּנֹורא, והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמ לקּדׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשביל

מחי ּכל להכניס ּבאמת, ּובטהרה ּבקדּׁשה גדֹולה ּבכּונה ְְְְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלהתּפּלל

ּד לתֹו ודעּתי הּדּבּורּומחׁשבּתי אל הּמחׁשבה ּולקּׁשר הּתפּלה, ּבּורי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

חס ּכּונה ּבלא הּתפּלה ׁשל ּדּבּור ׁשּום אֹוציא ולא וחזק, אּמיץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבקׁשר

נחת ל ויהיה תמיד, ּתפּלֹותינּו עם ׁשּתׁשעׁשע ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשלֹום,

לפני תפּלֹותינּו וירצּו ויעלּו מּתפּלֹותינּו. ּגדֹולים וׁשעׁשּועים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָרּוח

ותֹוׁשיענּו ודעת ּובינה חכמה עלינּו ותׁשּפיע .ראׁש על ּכתר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלהיֹות

להבין ונזּכה ,ּתֹורת ּבתלמּוד לּבנּו את ותפּתח יׁשּועֹות. מיני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל

ותעזרנּו .ּתֹורת ּבמאֹור עינינּו ותאיר ׁשם ׁשּנלמֹוד מקֹום ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהיטב
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עלינּו ותמׁשי הּקדֹוׁשה ּבתֹורת אמּתּיים חּדּוׁשים לחּדׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָותֹוׁשיענּו

צדקנּו, מׁשיח ידי על לגּלֹות עתיד אּתה אׁשר מהּתֹורה נפלאה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהארה

ותרּגּומֹו: היׁשּועה", מּמעיני ּבׂשׂשֹון מים "ּוׁשאבּתם ׁשּכתּוב: ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָּכמֹו

חדת. אלּפן ְְְֲַָָֻּותקּבלּון

B	Ba¯ורגע עת ּבכל רּבֹות יׁשּועֹות לי ׁשלח רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

יׁשּועה ׁשל מעינֹות ל ׁשּיׁש לנּו ּגּלית אּתה ּכי היׁשּועה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּמעיני

והֹוׁשיעני עזרני ּפֹוסק. ׁשאינֹו הּנֹובע ּכּמעין לעֹולם נפסקֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינם

והֹוׁשיעני זּכני האּלה, הּקדֹוׁשים מּמעינֹות ואמּתּיֹות ׁשלמֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָיׁשּועֹות

ׁשּזכּו הּיׁשּועה, מעיני ּבחינת ׁשהם האמּתּיים הּצּדיקים ּוזכּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבכח

ׁשּיׁש הּיׁשּועה, מּמעיני ּבׂשׂשֹון הּתֹורה מימי ולׁשאב ּולגּלֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלהּׂשיג

להּצילם ּבהם החֹוסים לכל ּולהֹוׁשיע ּולהגן לעזר לנצח ּגדֹול ּכח ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹלהם

ּכאׁשר ולנצח לעד עֹולם לחּיי ּולזּכֹותם ּומּתחּתיו, ּתחּתּיֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמּׁשאֹול

ּבזכּותם, וזּכני והֹוׁשיעני עזרני והּׁשלֹום. האמת אדֹון לפני ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנגלה

על להמׁשי מעּתה להתחיל מעּתה, להתחּדׁש ויׁשּועהׁשאזּכה חכמה י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

לאּולּתי, עֹוד אׁשּוב ולא המגּנֹות. ּומחׁשבֹותי הרע ּדרּכי לעזב ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָֹֹֻאמּתּיית

ּולקּׁשר הּקדֹוׁשה. ּבתֹורת ודעּתי חכמתי ּכל להכניס אזּכה ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרק

להּניח ולבלי וחזק. אּמיץ ּבקׁשר תמיד והּתפּלה הּתֹורה אל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָמחׁשבּתי

להֹוציאני ּותמהר הּׂשערה. ּכחּוט אפּלּו ּכלל חּוץ לצאת הּמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאת

מּתהּו מעמד, ואין מצּולה מיון ים, מּמצּולֹות הּזדֹונים, מּמים ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּולהּצילני

מּמעיני נפלאֹות ּביׁשּועֹות ורגע עת ּבכל ותֹוׁשיעני ּותהֹום, וחׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹובהּו

מּמ רחּוקי ׁשּבעצם היׁשּועֹות, ּבעל לפני וידּוע גלּוי ּכי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיׁשּועה,

ּומניעֹות התּגּברּות מיני ּבכּמה עת ּבכל מתּגּבר הרע והּיצר ׁשעּור, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבלי

יׁשּועֹות צרי אני מסּפר, אין עד ׁשּבּלב ועקמימּיּות ּובלּבּולים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָועּכּובים

מעיני העצּומים ּברחמי לנּו ׁשּתפּתח ורגע, עת ּבכל ונפלאֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָרּבֹות

ּבאפן ורגע, עת ּבכל לנּו ּומתחּדׁשת נֹובעת הּיׁשּועה ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּיׁשּועה,

יׁשּועת ּבדרכי להּנצל, צריכין ּׁשאנּו מּמה עת ּבכל להּנצל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנזּכה

הּיׁשּועה. מּמעיני ורגע עת ּבכל ונֹובעים הּמתחּדׁשים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּנפלאֹות
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ּומּכל הּגּלּולים ּומּכל הּטמאֹות מּכל ידם על ּותטהרנּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּותקּדׁשנּו

"וזרקּתי ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים ׁשּבעֹולם. הּפגמים ּומּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּכתמים

אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ּוטהרּתם, טהֹורים מים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעליכם

ְֶֶאתכם".

ניסן ּברחמים,¯Ba	Bיג לטֹובה מׁשאלֹותנּו מּלא יׁשּועֹות, מצמיח עֹולם ׁשל ƒְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות להּוׁשע צרי ּׁשאני מה ּבכל מהרה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהֹוׁשיעני

ּבנּו ויקּים ּבאמת, אלי ּולהתקרב אלי לׁשּוב מעּתה ׁשאזּכה ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבאפן

עּזי ּכי אפחד ולא אבטח יׁשּועתי אל "הּנה ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהרה

מּמעיני ּבׂשׂשֹון מים ּוׁשאבּתם ליׁשּועה, לי ויהי יי, יּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוזמרת

ּברכת עּמ על היׁשּועה "ליי ונאמר: ייהּיׁשּועה", סלה. ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּולבר לברכנּו ּבעיני יהיה וטֹוב קראנּו", ביֹום יעננּו הּמל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהֹוׁשיעה

לנּו וקּים הּטֹוב, בׁשלֹומ ׁשעה ּובכל עת ּבכל יׂשראל עּמ ּכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאת

יהיּו בּׁשלֹום, עּמֹו את יבר יי יּתן לעּמֹו עז "יי ׁשּכתּוב: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמקרא

ׁשלֹום עֹוׂשה וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָלרצֹון

ואמרּו יׂשראל, ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבמרֹומיו

ֵָאמן.

Âˆ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"Ù ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

B	Ba¯למחרפי ולּדם לׁשּתק ׁשאזּכה והֹוׁשיעני עזרני עֹולם ׁשל ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

ואינם הּנעלבים מן ואהיה תּדֹום, נפׁשי ולמקּללי נפׁשי, ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָולמבּזי

ּוׂשמחים מאהבה עֹוׂשים מׁשיבים ואינם חרּפתם ׁשֹומעים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָעֹולבים

להם, ׁשאׁשּתק ׁשתיקתי ידי על לצערם אכּון ׁשּלא ּותזּכני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּביּסּורים.

תמיד בעזרי ותהיה ּבאמת, מאהבה יהיה ּבׁשתיקתי ּכּונתי ּכל ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרק

ׁשּום ולא חברי ּפני ּולחרף לבּיׁש ׁשּלא ּגדֹול ּבזהירּות נזהר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאהיה

ׁשאינם אֹותם ׁשּכן מּכל אֹותי, ּומבּיׁשין המחרפין אפּלּו ׁשּבעֹולם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאדם

אֹותי. ְְִִַמבּיׁשין



תפילות ראשוןˆÂליקוטי ניסןחלק יג È˜˙

‡p‡חברֹו ּפני הּמלּבין ׁשל הּזה החמּור מעֹון והּצילני ׁשמרני יי »»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּלא עת ּבכל והּצילני וׁשמרני הּבא, לעֹולם חלק לֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּברּבים

קטן ועד מּגדֹול ׁשּבעֹולם אדם ׁשּום ּכּמהאבּיׁש ּבזה נלּכדּתי כבר ּכי , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אלהי ליי חטאתי "אמנה ּוברצֹון. ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹּפעמים,

ּכנגּדי, וצּדיקים ּכׁשרים ּכּלם אׁשר מּיׂשראל, אנׁשים ּולכּמה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻיׂשראל"

ּדמם וׁשפכּתי ּברּבים, ּפניהם והלּבנּתי פעמים, ּכּמה אֹותם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּובּיׁשּתי

הּזה החמּור מעֹון מעּתה הּצילני מעּתה ׁשמרני ׁשּבּׁשמים אבי ְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכּמים,

זה ּבעֹון ּׁשּפגמּתי מה ּכל לתּקן וזּכני ועזרני ׁשּבעֹולם, העוֹונֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּומּכל

ׁשאזּכה ּבאפן ּברחמי לטֹובה סּבֹות ּותסּבב הּזה. הּיֹום עד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעֹודי

אׁשר עד ּבאמת, ּולפּיסם אֹותם ׁשּבּיׁשּתי האנׁשים עם יחד ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלהתועד

ּובנפׁש ׁשלם ּובלב טֹוב ּברצֹון ּבאמת גמּורה ּבמחילה לי ימחלּו ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּכּלם

ולא ׁשּבעֹולם, אדם מּׁשּום ּוקפדא ׂשנאה ׁשּום עלי יּׁשאר ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹחפצה.

ולא אלּבין ׁשּלא תמיד ותּצילני ּתׁשמרני ּומעּתה ּבּלב, טינא ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּום

ולא ּברּבים. ׁשּכן מּכל לבינֹו, ּביני אפּלּו ׁשּבעֹולם אדם ׁשּום ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבּיׁש

אדם, לכל בז אהיה ולא ׁשּבעֹולם, יׂשראל ּבר ׁשּום ׁשל ּבכבֹוד ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאזלזל

ואחד אחד ּכל את לאהב עּמ יׂשראל ּבכללּיּות להּכלל אזּכה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹרק

לרע "ואהבּת מצות ּולקּים ּבאמת. לבבי ּבכל ּומאדי ּכנפׁשי ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּיׂשראל

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבׁשלמּות ּבאמת "ְְְֱִִֵֶֶַָּכמֹו

ÔÎ·eאת ּולבּטל לׁשּבר עז ּבכל להתּגּבר ותֹוׁשיעני ותעזרני ּתזּכני ¿≈ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

,ל להׁשּתעּבד יצרי את ותכף הרעֹות, ּומּדֹותי ּתאֹותי וכל הרע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹיצרי

אֹוחרנין והּסטרין הּקלּפֹות ּכל מעלי ּולהכניע ּולׁשּבר לגרׁש ׁשאזּכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעד

סערה, רּוח ׁשהם, לגמרי הּטמאֹות הּקלּפֹות ׁשלׁש הן העֹולמֹות, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבכל

ּולׁשּבר לכּלֹות אזּכה הּכל ׁשּבנגּה. הרע הן מתלּקחת, ואׁש ּגדֹול, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוענן

ׁשּבּה הּטֹוב לברר נגּה, ּבחינת לברר ׁשאזּכה עד לגמרי, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּולבּטל

ּבאמת. העליֹונה ּבּקדּׁשה יכלל ׁשּנגּה ּבאפן הּקדּׁשה, אל ְְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻֻֻּולהעלֹותּה

יה ולא ּגמּור ּבבּטּול מּמּני ויתּבּטלּו יסּתּלקּו הּטמאֹות הּקלּפֹות יהוכל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ותעזרני עֹולם. ועד מעּתה וׁשלֹום, חס ּבי ואחיזה ׁשליטה ׁשּום ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלהם
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הערלה, קלּפת מּמּני ותסיר ּותבּטל ּבאמת, הּברית לׁשמירת ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּותזּכני

העליֹונה. ּבקדּׁשת ּבאמת להּכלל ואזּכה ּבׂשר, וערלת לב ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻערלת

ניסן אברהםÌÁ¯˙eיד ׁשל לבריתֹו הּנכנסין ּביתֿיׂשראל עּמ ילדי ּכל על ¿«≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּוזריזים ואּמנים והגּונים ּכׁשרים מֹוהלים ּתמיד לכּלם ותזמין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַָָָָֻֻאבינּו,

ּכרצֹונ הּׁשלמּות ּבתכלית ּופריעה מילה מצות ׁשּיקּימּו ּבאפן ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבאמת,

קדׁש, ּברית ּבאֹות חתמּת וצאצאיו מּבטן ידיד קּדׁשּת אּתה ּכי ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּטֹוב,

ּבבריתֹו להכניסם ימים, ׁשמֹונת ּבן ּבנינּו, את למּול ,ּברחמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוצּויתנּו

ּכׁשרים מֹוהלים ּתמיד ותזמין ועזרנּו זּכנּו ּכן על אבינּו. אברהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשל

ימינם על ותעמד הּזאת, נֹוראה ּבמצוה לעסק ּוראּויים ואּמנים ְְְְְְֲֲֲִִִִִַַַַַָָָָָֹֹֹֻוהגּונים

יקלקלּו ׁשּלא ּבאפן הראּוי, ּבׁשלמּות זאת מצוה לקּים ׁשּיזּכּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹותסמכם,

הּתּקּונים ּבכל אֹותֹו יתּקנּו רק עלֿידם. הּנּמֹול להּתינֹוק וׁשלֹום ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָחס

מילה, מצות עלֿידי הּתינֹוק את ּולקּדׁש לתּקן ׁשּצריכין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻוהּקדּׁשֹות

להיֹות ויזּכה ּתבניתֹו, ּדמּות צלם אלהים, צלם עליו נמׁש ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹויהיה

ויזּכה יֹונקֹותיו, וילכּו לעֹולם, ּבבריתֹו יפּגם ולא ּבאמת הּברית ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשֹומר

אחד מּכל ויצאּו .ּוליראת לעבֹודת וקּימים חּיים ּובנֹות ּבנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלהֹוליד

את וידעּו יּכירּו וכּלם הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד הרּבה ּדֹורֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻמּיׂשראל

יתּגּלה למען לעֹולם, ימיהם ּכל ּבאמת רצֹונ ויעׂשּו הּגדֹול, ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמ

ּבחרּת ּבהם אׁשר עּמ יׂשראל עלֿידי העֹולמֹות ּבכל אלהּות. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

È	kÊ˙eּובׂשמחה ּוברצֹון ּבאהבה גדֹולה ּבקדּׁשה קדׁש ׁשּבת לקּבל ¿«≈ƒְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ

אזּכה רק ּכלל, ועצבּות ּדאגה ׁשּום לּבי על יעלה ולא ּבּלב, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוחדוה

לקּים ּותזּכני צאתֹו. ועד מּבֹואֹו קדׁש ׁשּבת ּביֹום עז ּבכל ולׂשיׂש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹלגיל

ּבׁשלמּות ׁשּבת ערב ּבכל הּצּפרנים ּונטילת חּמין מים רחיצת ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָמצות

הּׁשלׁשה ּכל מעלי ּולבּטל לדחֹות עלֿידיֿזה ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכראּוי,

ּבחינת ּולברר להפריׁש ואזּכה ּכלל. ּבי יתאחזּו ׁשּלא הּטמאֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹקלּפֹות

הּקלּפֹות וכל העליֹונה, ּבקדּׁשת נגּה ותכלל ותעלה רע, מּכל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻנגּה

יהיה ולא לגמרי ויתּבּטלּו ויכלּו רּבא ּדתהֹומא לנּוקּבא ויּפלּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹירדּו

ותּתן ׁשּבת, ּתֹוספֹות לקּבל ואזּכה ּכלל. בהּקדּׁשה אחיזה ׁשּום ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלהם
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ּכלל ּבתֹו ואזּכה וׁשּבת. ׁשּבת ּבכל ּוטהֹורה קדֹוׁשה יתרה נׁשמה ְְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָלי

רעוא עד למעלה למעלה העֹולמֹות ּכל להעלֹות הּכׁשרים, יׂשראל ְְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָעּמ

סֹוף האין ּבאֹור העליֹונה ּבקדּׁשת עּמהם לכלל ׁשּנזּכה עד ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻדרעוין,

הּטֹוב. ְְִַּכרצֹונ

‡p‡על חזק הּתּקיפים, ּכל על ּתּקיף הּקדּׁשֹות, ּכל על קדֹוׁש יי »»ְְִִִַַַַַַַָָָָָָֻ

לנּצח ׁשאזּכה והֹוׁשיעני עזרני הּנצחנים, ּכל על נצחן החזקים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל

ּבקדּׁשת לכנס מעּתה להתחיל זּכני ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּמלחמה

ּכל מּמּני ּולבּטל ּולׁשּבר ּולגרׁש להכניע ּכמֹוני כח ללא ותעזר ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבאמת

עלי רחם הרּבים, ּבעוֹונֹותי ּבי ׁשּנתאחזּו אֹוחרנין וסטרין ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּקלּפֹות

עדּות ואׁשמרה חּיני ּכחסּד" ּגבּולי, ּומעל מעלי וגרׁשם ּבהם ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוגעֹור

יבׁשּו קראתי ּכי אבֹוׁשה אל "יי נׁשענּתי, עלי ּכי עזרני ,"ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּפי

ׁשמע לי אזנ הט אל תענני ּכי קראתי אני לׁשאֹול יּדמּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָרׁשעים

יי ׁשמאמרתי. למען ,ל ּבקראי קֹולי האזינה ּלי חּוׁשה קראתי ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָָָָָ

אֹויבי ּתצמית ּובחסּד נפׁשי. מּצרה ּתֹוציא ּבצדקת ּתחּיני ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָיי

והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו .עבּד אני ּכי נפׁשי צֹוררי ּכל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהאבדּת

וגֹואלי". צּורי יי לפני ְְְֲִִִִֶָָלּבי

Êˆניסן טו

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"ˆ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÌÈ‰Ï‡"אֹויבי הּנה ּכי אל, ּתׁשקט ואל ּתחרׁש אל ל ּדמי אל ¡…ƒְְְֱֳִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

,צפּוני על ויתיעצּו סֹוד יערימּו עּמ על ראׁש, נׂשאּו ּומׂשנאי ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹיהמיּון

לב נֹועצּו ּכי עֹוד. יׂשראל ׁשם יּזכר ולא מּגֹוי ונכחידם לכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹאמרּו

ּומּצב מעמד יֹודע אּתה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו יכרתּו". ּברית עלי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיחּדו,

עד בנים באּו "ּכי ּובפרט, ּבכלל ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ּכעת יׂשראל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשל

נביאינּו ּכל נּבאּו אּלה ּדֹורֹותינּו ועל ימינּו ועל ללדה". אין וכח ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹמׁשּבר

הּנתינּות מעל הן צרֹות, עלינּו תכפּו ּכי הּנה. עד עֹולם מימֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹוחכמינּו

הּׁשכיחים ּומחּוׁשים והּמכאֹובים החֹולאת ורּבּוי הּפרנסה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוחסרֹון
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לרב ׁשּיׁש ּבפרטּיּות ויּסּורין צרֹות מיני ּוׁשאר לּצלן. רחמנא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבעֹולם

לּצלן. רחמנא ּבנים ּגּדּול צער להם ׁשּיׁש ויׁש בנים, חׂשּוכי יׁש ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם.

להּׂשיאם ּובפרט לפרנסם ּבּמה להם ואין ּובנֹות ּבנים להם ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָויׁש

ויֹוׁשיעֹו אחד ּכל על ירחם יתּבר הּׁשם וכהּנה. וכהּנה להם, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלההגּון

ׁשּמתיעצים עת ּבכל ּׁשּנׁשמע מה לזה ונֹוסף להּוׁשע, ּׁשּצרי מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבכל

וחֹוׁש אׁשרעלינּו חלילה יׂשראל עּמ על ּגזרֹות לגזר מחׁשבֹות בים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

נגלה ּכאׁשר יׂשראל ּבדת נֹוגעים רּבם ּכי ּובפרט לסבלם. אפׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאי

הּנפׁש צרֹות מּכּלם קׁשה אּלה ּכל ועל הּתֹורה, נֹותן ּכל אדֹון ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻלפני

ׁשמים, ּבמלאכת מתרּפים ּׁשאנּו מה לעצמנּו, עֹוׂשים ּבעצמנּו ּׁשאנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמה

ּובפרט עׂשינּו. ּבעיני והרע ,נגּד לפׁשע הרּבינּו ּכי ,ּבהפ עׂשינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוגם

והנהגֹותי ועניני מהּותי ּולסּפר להתּוּדֹות נלאיתי ּכבר אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאנכי

ואיני מעּתה, יּצילני יתּבר הּׁשם והּזרים. המגּנים ּומעׂשי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֻּומחׁשבֹותי

,אלי ּולהתחּנן ולׁשאג ולזעק לצעק אם ּכי ותחּבּולה עצה ׁשּום ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֹיֹודע

במעמּקי ּבאתי מעמד, ואין מצּולה ּביון "טבעּתי ּכי מאד. לי מר ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּכי

ׁשּום לי ואין והּצלה, מנֹוס ׁשּום יֹודע ואיני ׁשטפתני". וׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמים

ּבעל רחמים, מלא לפני ּולהתחּנן להתּפּלל אם ּכי ּתקוה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּפתח

ּכל ׁשּמחּיב יׂשראל ּכלל צרֹות על הן נפׁשי, צרֹות על הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיׁשּועֹות,

מׁשען ׁשּום לנּו אין ּכּלם ועל ּבצרתם. להׁשּתּתף מּיׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻאחד

הּקדֹוׁשים חכמי צּוּונּו ּכאׁשר ותחנּונים, ּתפּלה על אם ּכי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומׁשענה

עלינּו. יגן ְֵֵָָָזכּותם

Ï·‡מחמת והעּקר ותחנּונים, מּתפּלה רחֹוק אני ּכּמה יֹודע אּתה ¬»ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ׁשל מחׁשבֹות הן הּתפּלה, ּובׁשעת הּתפּלה קדם הּטֹורדֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמחׁשבֹות

והרהּורים ּובלּבּולים ורעֹות זרֹות מחׁשבֹות רּבּוי הן ּופנּיֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָּגדלּות

יֹודע איני אׁשר ּביֹותר. הּתפּלה ּבׁשעת עלי הּבאים הרעים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָורעיֹונֹות

עלי התּפּׁשטּו ּכי מהם, נפׁשי ּולמּלט עליהם להתּגּבר אי ּדר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּום

נפׁשי ידעּתי לא כחי, הכׁשילּו צּוארי על עלּו הׂשּתרגּו מאד, ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹמאד

ּכּתרּוני ּכי מּפניהם. אּמלט אנה אנּוס, אנה אברח אנה בא. אני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָאנה
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סּבּוני כדבֹורים סּבּוני סבבּוני, ּגם סּבּוני סבבּוני, ּגם "סּבּוני ְְְְְִִִִִִִִִִִַַַַַַָָוהדריכּוני,

עד אׁשר הּתפּלה ּבׁשעת ּוביֹותר יחד". עלי הּקיפּו הּיֹום ּכל הּנהכּמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ורעֹות זרֹות ּומחׁשבֹות ּבלּבּולים רּבּוי ּבלי אחת ּתפּלה מאּתי עלתה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹלא

לגמרי מערּבבים ׁשהיּו ּתפּלֹות הרּבה מּלבד ּומסּפר. וער ׁשעּור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבלי

אׁשר הּתפּלה. ׁשל הּדּבּורים ּדּברּתי אם ּכלל ידעּתי לא אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלגמרי

לא ּכאּלּו ּׁשאמרּתי מה ואפּלּו לגמרי, ּדּלגּתי ּוברכֹות ּדּבּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהרּבה

ּבלׁשֹון אמרּתי ּובׂשפתי ּבפי מּלּבי, לגמרי חלּוק פי היה ּכי ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָאמרּתי,

ּכי מאד, מהם רחֹוק היה ולּבי מאד, ּפגּומים מאמרים חצי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹעּלגים

לי אֹוי מאד. ּומבלּבלֹות וזרֹות רעֹות רּבֹות מחׁשבֹות מלא היה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹֻלּבי

יקּום ּכי אעׂשה "ּומה ּפקּדה, ליֹום אעׂשה מה לי, וי לי אֹוי לי, ְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻוי

את אֹולי אנה חרּפתי, את אֹולי אנה אׁשיבנּו" מה יפקד וכי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹאל

העצּומה ּוכלּמתי בׁשּתי מּפני ואּטמן אתחּבא אפֹוא אּיה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכלּמתי.

והּלב לדּבר יכֹול הּפה ּׁשאין מה ,ּכ ּכל ּכ ּכל והּגדֹולה ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָוהּמרה

ְַֹלחׁשב.

ניסן יׂשראלÔÎ·eטז עּמֹו ּבתפּלת הּבֹוחר ּתפּלה, ׁשֹומע לפני ּבאתי ¿≈ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבראת זה ּבׁשביל רק אׁשר יׂשראל, ׁשל לתפּלתן ּומתאּוה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּברחמים

ׁשאּתה וראית ׁשּצפית לפי מאמרֹות, ּבעׂשרה הּמחלט מאין יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻעֹולמ

על יׂשראל, עּמ ׁשל ּבתפּלתן ּולהׁשּתעׁשע ּולהתעּנג להתעּדן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעתיד

לימין ותעמד יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ועל חברתנּו ּכל ועל עלי רחם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכן

הּמחׁשבֹות ּכל מאּתנּו לגרׁש ׁשּנזּכה עת, ּבכל ּבעזרנּו ותהיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָצדקנּו

ּבאפן הּתפּלה, ּבׁשעת ּובפרט המבלּבלים הרעיֹונֹות וכל ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹהּטֹורדֹות

מעּומקא גדֹולה ּבכּונה לב ּבכל לפני ּתפּלֹותינּו להתּפּלל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנזּכה

וזּכ קדֹוׁשֹות ּבמחׁשבֹות ּבאמת, אלדלּבא קׁשּורה הּמחׁשבה ׁשּתהיה ֹות ְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

על יעלה ולא ּגמּור. ּבאחדּות וחזק אּמיץ ּבקׁשר הּתפּלה ּדּבּורי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכל

הּתפּלה ּבׁשעת נזּכה רק הּתפּלה. בׁשעת זרה ּומחׁשבה ּפנּיה ׁשּום ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלּבנּו

על יעלה ולא הּטֹורדֹות הּמחׁשבֹות וכל הּפנּיֹות ּכל מּדעּתנּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹלהעביר

לחׁשב הבל, ׁשל ּגדלּות צד איזה ׁשל ׁשטּות ׁשל מחׁשבה ׁשּום ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּדעּתי



תפילות ראשוןˆÊליקוטי חלק ניסן ˙˜ÂËטז

יגיעה לי היה ׁשּכבר ּבעיני להּדּמֹות אֹו מׁשּפחה, ּובעל מיחס ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשאני

ׁשפלּותי ואדע חסרֹוני אּכיר א ׁשמֹו. יתּבר הּבֹורא ּבעבֹודת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָועמל

מחׁשבֹות מיני ּכל ואת אבי, ּובית מׁשּפחּתי ּכל את ואׁשּכח ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאמת

ּכרׁש אעמד רק והתנּׂשאּות. ּגדלּות ׁשל ּפנּיה צד איזה מהם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמּגיע

אהיה אבל לאמּתֹו. ּבאמת וׁשפלּותי ּוגריעּותי ּפחיתּותי ואדע ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּוכאביֹון

קרֹוב ואּתה רּוח, ּוׁשפל ּדּכא את ׁשֹוכן ׁשאּתה הּגדֹול ּבחסּד ְְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבטּוח

לפני להתּפּלל לּבי את ארחיב לבד הּגדֹול ּובחסּד לב. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלנׁשּברי

תפּלתי ׁשּתהיה ּבאפן ּביׁשּועת ואׂשמחה אגילה אמּתּיית. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹּבׂשמחה

ׁשּתׁשמע ּבאפן ּבפי, ּוׁשגּורה ּונכֹונה וצחה זּכה הּׁשלמּות ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבתכלית

ּבתפּלֹותינּו למׁשל ונזּכה ּובּקׁשֹותינּו ּותחּנֹותינּו ּתפּלֹותינּו את ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹּותקּבל

הּטבע. לׁשּנֹות אפּלּו ּׁשּנרצה, מה ּכל ּבתפּלתנּו לפעל כח לנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיהיה

עם ותׁשּתעׁשע ותתעּדן ּברחמים. לטֹובה לּבנּו מׁשאלֹות ּכל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּותמּלא

ּבכח ּבּה אׁשר וכל עֹולמ את תקּים זה ידי ועל תמיד, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתפּלֹותינּו

ּותבּטל ותמּתיק ּתמיד. טֹובים חסדים עלינּו ותמׁשי מאמרֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָהעׂשרה

מעלינּו ּותבּטל ּותׁשּבר ׁשּבעֹולם, הּדינים ּכל יׂשראל ּכל ּומעל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמעלינּו

אֹותם ּובין נגזרּו, ׁשּכבר אֹותם ּבין ׁשּבעֹולם, קׁשֹות הּגזרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָכל

וׁשלֹום. חס לגזר ְְִִֶַָֹׁשרֹוצים

B	Ba¯מגן מעֹולם, הּוא אּתה אבֹותינּו עזרת רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

נ ראה ודֹור, ּדֹור ּבכל אחריהם ולבניהם להם וריבהּומֹוׁשיע בענינּו א ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מּכל ּובפרט ,ׁשמ למען מהרה ׁשלמה גאּלה לגאלנּו ּומהר ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻריבנּו

חס וׁשלֹום חס לגזר ׁשרֹוצים בימינּו נׁשמעּו אׁשר קׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּגזרֹות

ּבבּטּול מעלינּו אֹותם ּובּטל יׂשראל ּבית עּמ ׁשארית על חמל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹוׁשלֹום.

צרה. ּבעת לנּו יעמד הּגדֹול ׁשמ ּבעדנּו, ׁשּיעמד מי אין ּכי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּגמּור.

חלילה. יׂשראל ׁשם את למחֹות יי ּדּבר לא ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹּכי

B	Ba¯הּמר האר הּגלּות בסֹוף עּתה ירידתנּו עמק ּכפי עֹולם, ׁשל ƒְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

לּה". מנחם אין ּפלאים "וּתרד ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפלאים ירדנּו אׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזה,

ואחד אחד ּכל יֹודע אׁשר ּכפי רחֹוקים, ׁשאנּו ּכמֹו מּמ רחֹוקים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָואנּו
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מתחּזקים ואנּו ּבסֹופנּו. יהא מה נאמר ויֹום יֹום ּובכל ּבנפׁשֹו. ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹמעט

אּולי עּתה. ירחם אּולי עּתה יחֹוס אּולי ליׁשּועה, יֹום ּבכל ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָּומצּפים

וכּו', המגּנֹות ּומחׁשבֹותינּו הרע ּדרּכנּו לעזב מעּתה להתעֹורר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֻנתחיל

עֹוד חלילה יׂשראל על ׁשּיּתֹוסף יעלה לא וׁשלֹום חס וׁשלֹום חס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹואם

אפס ּכמעט חלילה, לגזר ׁשחפצים ׁשּנׁשמעּו מהּגזרֹות אחת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגזרה

מעּמ ורּבים הּגלּות, על עלינּו וכבד קׁשה עּתה גם ּכי חלילה. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּתקוה

ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות הּגלּות מרירת על מחמת מּמ נתרחקּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹיׂשראל

ּוממֹון, ונפׁש ּבגּוף ּומּלמּטה, מלמעלה עלינּו אֹורבים צד מּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכי

אּתה, אבינּו אלהינּו יי "ועּתה נסּתרֹות, יֹודע לפני נגלה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכאׁשר

מאד עד יי ּתקצף אל ּכּלנּו. יד ּומעׂשה יצרנּו ואּתה החמר ְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֻאנחנּו

מרּודים עּמ את ראה ּכּלנּו". עּמ נא הּבט הן עֹון ּתזּכר לעד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻואל

ּביׂשראל". ועזּוב עצּור ואפס יד אזלת "ּכי ראה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹמאד,

e	È·‡ּובּקׁשֹות ּותחּנֹות הּתפּלֹות ּכל את נא זכֹור ׁשּבּׁשמים, »ƒְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשהתחילּו הּגזרֹות אּלּו לבּטל האמּתּיים הּצּדיקים והתחּננּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשהתּפללּו

ּבהם הּצּדיקים ׁשעסקּו ההמּתקֹות מיני ּכל את נא זכר ּבימיהם. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלצמח

הּדמעֹות ּכל על והּבט זכר הּגזרֹות. ּכל ּולבּטל הּדינים ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹלהמּתיק

אמרּו ונֹוראֹות נפלאֹות ּתֹורֹות וכּמה זה, על ּכּמים לפני ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשפכּו

והמחאת הּׂשמחֹות ידי על המּתיקּו המּתקֹות וכּמה וכּמה זה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבׁשביל

נפׁשם ּומסרּו ועׂשּו ּפעלּו אׁשר וכל מצוה, ׁשל ּבׂשמחה ורּקּודין ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹּכף

הרּבים ּוברחמי וׁשלֹום. חס לגזר ׁשחפצים הּגזרֹות ּכל לבּטל זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעל

ּתפּלתם ּולמען ,ׁשמ למען עׂשה הּנה. עד נתעּכבּו הּגדֹול ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹּבכחם

ּבחּייהם ׁשעסקּו עפר ׁשֹוכני הּצּדיקים ּכל ׁשל המּתקתם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולמען

ועׂשה יׂשראל, עּמ על עדין ׁשּמתּפללים ּתפּלתם ּולמען ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּקדֹוׁשים,

ונפלאֹותי העצּומים וחסדי הרּבים ּברחמי ּתעׂשה אׁשר ְְְְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאת

ׁשרֹוצים הּגזרֹות ּכל ּותבּטל ּותכּלה ותעקר ּותמּגר ּותׁשּבר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּנֹוראֹות,

לטֹובה. עלינּו והּׂשרים והּמלכים הּקסרּיים לב ותּטה וׁשלֹום. חס ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹלגזר

ויקּים מחׁשבּתם, וקלקל עצתם הפר מהרה לרעה עלינּו הּקמים ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֻוכל
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ּתׁשּיה". ידיהם תעׂשינה ולא ערּומים מחׁשבֹות "מפר ׁשּכתּוב: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמקרא

ּוכתיב: ּתקּום", היא יי ועצת איׁש ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָּוכתיב:

ּתעמד לעֹולם יי עצת עּמים, מחׁשבֹות הניא ּגֹוים עצת הפיר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹ"יי

ודֹור". לדֹור לּבֹו ְְְִַָמחׁשבֹות

ניסן מּׁשמיםdÈ¯Óיז הּבט ּבאהבה, יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר ּכּלא, ּדעלמא »≈ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

מלא ּכעת, יׂשראל ׁשפלּות ּוראה הּביטה וקלס, לעג היינּו ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּוראה

וגֹואל יׂשראל מל הּנפלאֹות, אדֹון היׁשּועֹות ּבעל צּוררחמים, ֹו, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

צרה. ּבעת והֹוׁשיענּו קּומה יׂשראל. ּבעזרת קּומה ּוקדֹוׁשֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל

ראה לנּו, ולא עׂשה למענ למענ .למענ ּבני על רחמי ְְְְְְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיעֹוררּו

חרֹונ ּתׁשּפ ואל הרחמים, ּבעל עלינּו רחם ורקים. ּדּלים ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹעמידתנּו

קׁשֹות, ּגזרֹות ּכל מעלינּו ּבּטל ׂשֹונאינּו. מחׁשבֹות מעלינּו ּובּטל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָעלינּו,

ׁשל ּומּזלם קרנם ותרּום לטֹובה. הּכל ׁשּיתהּפ ּכנפלאֹותי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹועׂשה

על מעלינּו והקל ּולמּטה, למעלה וחׁשיבּות חן להם ותּתן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל,

ּבקדּׁשה ּובהּתר ּוברוח ּבכבֹוד ּפרנסה לנּו ותּתן והּמּסים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּנתינּות

ּתמיד. ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְֱֳִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּובטהרה,

e	¯ÊÚÂּותחּנֹותינּו ּתפּלתינּו להתּפּלל עת ּובכל יֹום ּבכל והֹוׁשיענּו ¿»¿≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָֹ

על העֹולים ּופנּיֹות זרֹות הּמחׁשבֹות ּכל ּולׁשּבר ׁשלם. ּבלב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלפני

ולהפ למׁש עת ּבכל ּוגבּורה כח לנּו ותּתן לטֹובה. ּולהפכם ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹּדעּתנּו

ונזּכה ּבאמת. ּגדֹול ּבזריזּות לפנים, מחּוץ לטֹוב, מרע ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמחׁשבה

הּתפּלה ּדּבּורי לתֹו וחיצֹונּיּות, ּבפנימּיּות הּמחׁשבֹות ּכל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָלהכניס

יבֹואּו ולא לגמרי. ּופנּיֹות זרֹות הּמחׁשבֹות ּכל ׁשּיתּבּטלּו עד ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשה,

ׁשלמה תפּלתנּו ותהיה ּכלל, ּומחׁשבּתי ּדעּתי על עֹוד יעלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

ויראה ּבאימה ּבענוה הּׁשלמּות, בתכלית תמיד ּבפינּו ּוסדּורה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּוׁשגּורה

הּגזרֹות ּכל לבּטל ּבתפּלֹותינּו למׁשל כח לנּו ׁשּיהיה עד וזיע. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹורתת

ואחד אחד מּכל הן יׂשראל מּכלל הן תפּלֹותינּו, ידי על הּדינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל

תמיד. ּתפּלֹותינּו עם ותתעּדן ׁשּתׁשּתעׁשע ּבאפן ּבפרטּיּות. ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּיׂשראל

מאמ העׂשרה ּכל ויאירּו חסדויתגּלּו וימׁש העֹולם, את המקּימין רֹות ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
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אמרּתי "ּכי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים יׂשראל. עּמ על ּבעֹולם ונפלא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּגדֹול

ּכל אל "חסד ּוכתיב: בהם". אמּונת ּתכין ׁשמים יּבנה חסד ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָעֹולם

וחּיים ורחמים ּוברכה טֹובה ׁשפע עלינּו תמׁשי זה ידי ועל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּיֹום".

ותביא לגאלנּו, ותחיׁש ּותמהר ׁשעה. ּובכל עת ּבכל טֹוב וכל ְְְְְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָָָוׁשלֹום

סלה. אמן ּבימינּו, ּבמהרה צדקנּו מׁשיח את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָלנּו

Áˆ
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Á"˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÈÁ·Ê","תבזה לא אלהים ונדּכה נׁשּבר לב נׁשּברה רּוח אלהים ƒ¿≈ְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

ּומחּבׁש לב לׁשבּורי "הרֹופא רחמים, מלא עֹולם ׁשל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָרּבֹונֹו

הּבט והּנכאה, הּנדּכא הּנׁשּבר לבבי את יֹודע אּתה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלעּצבֹותם",

על חּוס רחמים, מלא בעניי נא ראה ּכה. עֹוללּת למי ּוראה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹמּׁשמים

נתּפֹוצץ ּכן סלע יפֹוצץ ּכפּטיׁש ׁשברים, לׁשברי הּנׁשּבר לבבי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשבירת

האמת, ארץ. ּבקצה ונּדחים מפּזרים לבבי מחׁשבֹות ּכי לבבי. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻונׁשּבר

נתּכּונּתי להכעיס לא ּכי יֹודע אּתה אבל הּצדדים, מּכל החּיב אני ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹּכי

ּוכבר אֹותי. מעּכב ׁשּבעּסה ׂשאֹור א ,רצֹונ לעׂשֹות רצֹוני ּכי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָחלילה,

ּבני את הּמחטיאים וחּילֹותיו הרע הּיצר ּכחֹות ׁשּכל עצמ על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּכתבּת

ונתּת ׁשּבראתם על יֹום ּבכל עליהם מתחרט ואּתה .מּמ הּכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאדם,

רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו הרעֹותי", "ואׁשר ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּכזה, ּכח ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהם

לּבנּו ּתקׁשיח מּדרכי יי תתענּו "לּמה ּוכתיב: לברכה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָזכרֹונם

"מּיראת. ְִִֶָ

ניסן אּתה¯Ba	Bיח חי, ּכל סתרי ותעלּומֹות עֹולם רזי יֹודע אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

י אּתה ולב. ּכליֹות ּובֹוחן בטן חדרי ּכל ׁשּוםחֹופׂש לי אין ּכי ֹודע ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

מפרׁש ּׁשאני מה ידי על אם ּכי ונצחי, אמּתי לטֹוב ותקוה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָסמיכה

ואּתה לב, ּתעלּומֹות ּכל נגלּו לפני אבל הרחמים. ּבעל לפני ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׂשיחתי

ּומֹונעים אֹותי מבלּבלים ּכי ּבעצמֹו, זה ּגם עלי וכבד קׁשה ּכּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָיֹודע

לי ׁשֹולח אּתה הּגדֹולה ּבחמלת לפעמים אם ואפּלּו מאד. מּזה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאֹותי
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ּכ ּבתֹו ,לפני הּמר ולּבי ׂשיחתי לפרׁש מתחיל ואני דּבּורים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאיזה

ּבתֹו ׁשּנתאּלם ּכמי מׁשּתֹומם נׁשאר ואני הּדּבּור. ּבאמצע לבבי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסּתם

אטּום ּולבבי מּמּני, הּדּבּור נסּתּלק ּפתאם כן ּכמֹו מּמׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּדבריו

לא "נאלמּתי ּפתאם ּכי ּלעׂשֹות, מה יֹודע ואיני ּתמהים. ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹֹּומחׁשבֹותי

נעּכר". ּוכאבי מּטֹוב החׁשיתי דּומּיה נאלמּתי עׂשית, אּתה ּכי ּפי ְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאפּתח

מּמּני, ּפנים ּכמסּתיר ואּתה חלילה. מּמ אחֹור נסֹוג ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָונדמיתי

ּכעבֹודה ׁשּנחׁשב אמּונה ּפגם ידי על נמׁש זה ׁשּכל אזנינּו ּגּלית ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּוכבר

ּולכּפר לתּקן זה, ּכל על לכּפר ׁשּבּׁשמים אבי אעׂשה מה ועּתה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָזרה.

על העֹולים המבלּבלים ורעיֹונים רעֹות והּמחׁשבֹות ההרהּורים ּכל ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָָֻעל

קׁשים ׁשהם אמּונה ּפגם ׁשהם זרה עבֹודה הרהּורי על ּובפרט ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָרּוחי.

ּבאמת, אלי אׁשּוב ואני אלי ּפני ׁשּתׁשיב אעׂשה מה אֹוי ֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהּכל.

מתי מתי, מתי אלהים", ּפני ואראה אבֹוא "מתי לזה, אזּכה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמתי

לפני ׂשיחתי לפרׁש ׁשאזּכה עד ּונכֹונה, וחזקה ׁשלמה לאמּונה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאזּכה

הּמבּדיל מס ׁשּום יהיה ולא רעהּו, אל איׁש ידּבר ּכאׁשר ּבפנים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפנים

.ּובינ ְִֵֵּביני

ÌÁ¯והֹוׁשיע ועזרני וזּכני הרחמים, ּבעל עצמיעלי את ׁשארּגיל ני «≈ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

על מּמ רחּוקי ּגדל על ּבאמת, הּלב מעמק גדֹולה אנחה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלהתאּנח

נסּתם זה ידי על אׁשר האמּונה, ּפגם על ּובפרט הּמרּבים, עוֹונֹותי ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻידי

ּכאבי להרּגיׁש זּכני לארץ, מּׁשמים ּכמֹו ונפלּתי ּדּבּורי. ּבאמצע ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּפי

הּלב, מעמק אמּתּיית אנחה ׁשאתאּנח עד ּבאמת, העצּום ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּומכאֹובי

האמּתּיים רחמי ׁשּיתעֹוררּו ּבאפן ּבאמת, ּבקרּבי נׁשּבר רּוחי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹויהיה

עלֿידי הּנׁשּבר רּוחי לפני וירצה ויראה ויּגיע ויבא ויעלה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעלי.

הרהּורי על לכּפר ּבאה ׁשהיא לפני עֹולה קרּבן הקרבּתי ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאנחתי

ותחזירני ּוברצֹון, ּברחמים יד את ּתפּתח הּגדֹולה ּובחמלת ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלב.

ׁשאכניס והרּוח ׁשאֹוציא הרּוח ועלֿידי ּבאמת. לפני ׁשלמה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבתׁשּובה

"חת מהּׁשם גדֹולה הארה עלי תמׁשי עלֿידיֿזה האנחה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבׁשעת

ועלֿידיֿזה רצֹון, חי לכל ּומׂשּביע 'יד את' ּפֹותח' מּפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּיֹוצא
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ותחזירני ּבאחֹור, אחֹור מּבחינת ונׁשמתי נפׁשי את ּותנּסר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹתחּת

ּבפנים. ּפנים ּבבחינת אלי ְְְִִִִִִֵֵֶַָָּותׁשיבני

e	È·‡מה ּכל את יֹודע אּתה אמּונה, אל נאמן, מל אל ׁשּבּׁשמים, »ƒֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּברחמי ּכי הּקדֹוׁשה, האמּונה ּבענין ואחד אחד ּכל על עלינּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׁשעֹובר

ּבתֹוכנּו ונטעּת עלינּו חמלּת יׂשראל, עּמ את הּגדֹולה ּובאהבת ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהרּבים

ּומה חלקנּו ּטֹוב מה אׁשרינּו מאבֹותינּו. ירׁשנּו אׁשר הּקדֹוׁשה ְְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאמּונת

עֹולים עדין עוֹונֹותי רּבּוי מעצם א ירּׁשתנּו. ּיפה ּומה ּגֹורלנּו ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּנעים

עּקר זה אׁשר הּקדֹוׁשה אמּונת ּכנגד ׁשהם חּוץ מחׁשבֹות הּלב ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל

ּכמֹו ׁשּבעֹולם. הּצרֹות מּכל גדֹולה וצרה ּפנים והסּתרת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָההתרחקּות

האּלה" הרעֹות ּכל מצאּוני ּבקרּבי אלהי אין ּכי על "הלא .ׁשּכתּוב: ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

ÌÁ¯וׁשמרנּו רּבים, ּברחמים ּגדֹולים, ּברחמים רחמים, מלא עלינּו «≈ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּכנגד ׁשהם ּומחׁשבֹות והרהּורים ּכפירֹות מיני מּכל מעּתה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּצילנּו

להאמין הּקדֹוׁשים, אבֹותינּו ּבדרכי לאחז נזּכה רק הּקדֹוׁשה. ְְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאמּונת

ּבאמּונה האמּתּיים, ּובצּדיקי הּקדֹוׁשה ּובתֹורת אלהינּו, יי ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב

רֹואה אני ּכאּלּו ,ּכ ּכל חזקה האמּונה ותהיה ּונכֹונה. זּכה ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשלמה

זֹו ּפני, על יראת ּתהיה ׁשעלֿידיֿזה ּבאפן ּבעין. עין ,ּתתּבר ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאֹות

ׁשּום עֹוד אפּגם ולא ועֹון, חטא ׁשּום עֹוד אחטא לבלּתי ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹֹהּבּוׁשה,

איזה וׁשלֹום חס ּדעּתי על לעלֹות ׁשּירצה ּובכלֿעת ּכלל. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּפגם

ּתכף עלי ּתּפל ,רצֹונ נגד ׁשהּוא ורצֹון תאוה איזה ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה

עלי עֹומד אּתה אׁשר ,מּפני גדֹולה ּובּוׁשה ויראה ופחד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאימה

מּפני" ּכי ּומחׁשבֹותי. לּבי צפּון ויֹודע ּבמעׂשי ורֹואה ורגע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבכלֿעת

יּסתר "אם ׁשּכתּוב: ּוכמֹו .ּכבֹוד הארץ כל מלֹוא ּכי אּסתר", ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹלא

ואת הּׁשמים את הלֹוא יי נאם אראּנּו לא ואני ּבּמסּתרים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאיׁש

מלא". אני ֲִֵֶָָָהארץ

‰kÊ‡Âּולהתּבֹודד ּולהתחּנן להתּפּלל הּקדֹוׁשה האמּונה תקף עלֿידי ¿∆¿∆ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּתהיה נכֹונה, ּובמחׁשבה ׁשלם ּבלב ּתמיד לפני ׂשיחתי ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּולפרׁש
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ּפנּיה ׁשּום ּבלי וחזק אּמיץ ּבקׁשר הּתפּלה ּדּבּורי אל קׁשּורה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמחׁשבה

וׂשיחֹותי ּדברי ּכל ויהיּו וׁשלֹום. חס ּכלל הּצד אל נטּיה ׁשּום ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּובלי

אדּבר ּפה אל ּפה רעהּו. אל איׁש ידּבר ּכאׁשר ּפנים, אל ּפנים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעּמ

יי, ּפני נֹוכח כּמים נפׁשי את ואׁשּפ לבבי, עם אׁשר ּכל את ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעּמ

ּכ את לפני ּופּיּוס,ואסּפר ורּצּוי חן ּבדברי ותחנּונים, ּברחמים לּבי ל ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יכמרּו אׁשר עד אביו. לפני הּמתחּטא ּכבן ּבאמת, ונדּכא נׁשּבר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבלב

מעּתה ותתחיל הּנה, עד מּמ רחּוקי ּגדל על מעי ויהמּו עלי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹרחמי

אלי לׁשּוב מעּתה ׁשאזּכה לנצח, ואמּתּיית ׁשלמה יׁשּועה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהֹוׁשיעני

אסּור ולא ורגע, עת ּבכל ּבאמּת ותדריכני ותֹוליכני ּבׁשלמּות. ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבאמת

הּבן, על האב ּכרחמי עלי ּותרחם ותחמל ּוׂשמאל. ימין מרצֹונ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹעֹוד

התקרבּות מיני ּבכל ּותקרבני יׁשּועֹות, מיני ּבכל ּבכלֿעת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָותֹוׁשיעני

צבאֹות אלהים יי נקרא. ּובׁשמ ּתחּיינּו ,מּמ נסֹוג "ולא ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלנצח.

ואמן". אמן לעֹולם יי ּברּו ונּוׁשעה, ּפני האר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָהׁשיבנּו,

Ëˆניסן יט
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È‰Èּברחמי ׁשּתזּכני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבלב ּבאמת ּבהם ּולהתקּׁשר אמּתּיים, לצּדיקים ּבאמת להתקרב ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרּבים,

לאהב ואזּכה ּבאמת. ׁשּבּלב מּנקּדה ועּזה רּבה ּבאהבה חפצה, ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻונפׁש

אצלי אהבתם ותתּפּלא ׁשּתגּדל עד ,ּכ ּכל גדֹולה ּבאהבה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאֹותם

עלֿידי הּמׁשּגל ותאות נׁשים אהבת מּמּני ׁשּיתּבּטל עד נׁשים, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָמאהבת

הּצּדיקים לאהבת וזּכני עלי, וחמל חּוס הּצּדיקים. אהבת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַַַַַָֹהתּגּברּות

וחזק, ּגדֹול ּבהתקּׁשרּות ּבהם להתקּׁשר אזּכה ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאמת,

עֹולם, ועד מעּתה וחזק אּמיץ ּבקׁשר ּבנפׁשם קׁשּורה נפׁשי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָותהיה

נצחים. ּולנצח עד ְְְְִֵֵַַָלעֹולמי

ÔÎ·eּברחמי ׁשאזּכה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

העצּומים, ּובחסדי ּבקדּׁשההרּבים טֹובים הּימים ּכל את לקּבל ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
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ּבתכלית הּלב, ּובהרחבת רּבה ּובחדוה ּבׂשמחה גדֹולה, ְְְְְְְְְְֳִִֵֶַַַַַָָָָָָָּובטהרה

אפּלּו ּברגל, רּבי ּפני להקּביל ואזּכה ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּׁשלמּות,

ּולהּכירם האמּתּיים הּצּדיקים ּפני לקּבל ׁשאזּכה מּמּנּו, רחֹוק ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשאני

הּנמׁש קדׁש טֹוב יֹום קּבלת עלֿידי קדּׁשתם עלי ּולהמׁשי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻּולאֹוהבם,

ּביֹום ּומאירים הּמתּגּלים ּבינה ׁשערי למ"ט אזּכה ועלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמהם,

ּגדֹול להתּבֹוננּות ואזּכה ּדקדּׁשה, הּׂשכל אֹור לי ותפּתח קדׁש. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻטֹוב

ּכל מּמּני יתּבּטל ועלֿידיֿזה ּבאמת. ועבֹודת ּבתֹורת ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָונפלא

לתכלית ואזּכה רּוחא, ורמּות וגּסּות גדלּות מיני ּכל ׁשל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשטּותים

ּתמיד יׂשראל ּכל ועל עלי ותמׁשי הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבׁשלמּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָהענוה

ועלֿידיֿזה ּבינה. ׁשערי למ"ט ׁשּזכה הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻקדּׁשת

האדם מּכל מאד ענו מׁשה "והאיׁש ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבאמת לענוה ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹזכה

קּבלת ּבכח ׁשּנזּכה רחמים, מלא עלינּו רחם האדמה". ּפני על ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאׁשר

מׁשה קדּׁשת עלינּו להמׁשי קדׁש", מקראי יי "מֹועדי טֹובים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּימים

עלינּו וימׁשכּו האמּתּיים, הּצּדיקים ּכל ּוקדּׁשת הּׁשלֹום, עליו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻֻרּבנּו

טֹוב. ּביֹום הּנמׁשכין האמּתּיים הּקדֹוׁשים והּׂשכלּיֹות הּמחין ּכל ְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַַָָָָָֹעלֿידם

ּופנּיֹות, וגּסּות גדלּות מיני ּכל מאּתנּו ּולהסיר לבּטל נזּכה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָועלֿידיֿזה

הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ׁשל לענוה אמּתּיית, לענוה ׁשּנזּכה .עד ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

B	Ba¯בער "ּכי אמּתּיית, מענוה רחּוקי ּגדל ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכלל יֹודע איני הרּבים, ּובעוֹונֹותי לי". אדם בינת ולא מאיׁש ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹאנכי

הרחמים,מהּו ּבעל עלי רחם מהּכל, גדֹולה ענוה ּכי אמּתּיית, ענוה ְֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּולהּכיר לידע עלֿידיֿזה ׁשאזּכה עד ּבאמת, טֹוב יֹום לקדּׁשת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֻוזּכני

ּבתכלית נגּדם ׁשאתּבּטל עד האמּתּיים, הּצּדיקים ּגדּלת מעלת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻהיטב

וגבהּות גאּות מיני ּכל מּמּני מּמילא יתּבּטל ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבּטּול.

עד לחׁשב, והּלב לדּבר יכל ּׁשהּפה מה מּכל ּופנּיֹות וגּסּות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹוגדלּות

ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ אמּתּיית לענוה ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשאזּכה

ÔÓÁ¯,ּברחמים לטֹובה מׁשאלֹותי ּומּלא והֹוׁשיעני עזרני רחמים, מלא «¬»ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

ּׁשהזּכרּתי מה מּכל רחֹוק אני וכּמה וכּמה לב, ּתעלּומֹות יֹודע אּתה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּכי
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ּובעוֹונֹותי זה. לכל לזּכֹות צרי אני ורחמים יׁשּועה וכּמה וכּמה ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלפני

להתּפּלל אי ּובּקׁשה, והּתחּנה הּתפּלה דרכי מּמּני נעלם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהרּבים

ּדרּכי לכל להּגיע ׁשּתזּכני אֹות ּולרּצֹות ּולפּייס ּולבּקׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָּולהתחּנן

את זה ּכל עם א לנצח. ימינּו ואר חּיינּו הם אׁשר ּבאמת, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדּׁשה

לדּבר עז בכל אתחּזק לפני ׂשיחתי לפרׁש ּברחמי ּתחּנני אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ּתעלּומֹות מבין אּתה ּכי עּמי, עׂשה ּבעיני הּטֹוב ואּתה ,לפני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּולהתחּנן

ׁשּבּׁשמים, אבי עלי אם ּכי להּׁשען מי על לי אין ּכי יֹודע ואּתה ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלב.

ׁשּתעׂשה מה עׂשה ּולמענם למענ האמּתּיים. הּצּדיקים ּוזכּות ּכח ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹועל

ּבאמת אלי לׁשּוב מעּתה ּפנים ּכל על ׁשאזּכה ּבאפן ,וחסדי ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּברחמי

ּכּונת ּולמּלאֹות רצֹונ להׁשלים ׁשאזּכה ּבאפן הּקדֹוׁשים, ּבדרכי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוליל

חסּד יי ּבעדי יגמר "יי נבראתי. ּבׁשבילּה אׁשר והּטֹובה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשה

לרצֹון יהיּו הגיגי. ּבינה יי האזינה אמרי ּתרף. אל ידי מעׂשה ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלעֹולם

ואמן אמן וגֹואלי" צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי .אמרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ניסן˜ כ
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‰ÙÒÎ	"אל אל ירּננּו ּובׂשרי לּבי יי, לחצרֹות נפׁשי ּכלתה וגם ƒ¿¿»ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

צמאה מים, ּבלי ועיף צּיה ּבארץ ּבׂשרי ל ּכמּה נפׁשי ל צמאה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָחי,

ׁשל רּבֹונֹו אלהים". ּפני ואראה אבֹוא מתי חי לאל לאלהים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹנפׁשי

הּדברים מּכל עכׁשו לי ׁשּיׁש הּמניעֹות רּבּוי עצם יֹודע אּתה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעֹולם,

אפס לבאר אפׁשר אי אׁשר טֹובים, ּומעׂשים ּותפּלה מּתֹורה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּבקדּׁשה

ּדבר מּכל לי ׁשּיׁש והעּכּובים והּמניעֹות הּבלּבּולים מרּבּוי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקצה

הּוא ׁשּבקדּׁשה דבר אֹו מצוה איזה עֹוׂשה ּכׁשאני ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשּבקדּׁשה.

ׁשּצריכין הּתּקּון מּׁשלמּות מאד ורחֹוק מאד, מאד ּומערּבב ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻמבלּבל

מּתֹורת מאד נתרחקּתי הרּבים ּבעוֹונֹותי ּכי מצוה. ּכל ידי על ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹלעׂשֹות

חׁש מקֹום מּמׁש, ּבּמדּבר כתֹועה עּתה ּבעיני דֹומה ואני .ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּומּמצֹותי

אל לׁשּוב ּלעׂשֹות מה ּכלל יֹודע ואיני וצלמות. צּיה ארץ ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואפלה,
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ּבאמת. ּבׁשלמּות הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות והּנכֹון והּיׁשר האמת ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּדר

ונד", נע יין, עברֹו ּוכגבר ׁשּכֹור "ּכאיׁש הּזה העֹובר ּבעֹולם הֹול ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואני

ּומניעֹות ּבלּבּולים על ּבלּבּולים ּורבבֹות אלפים ּבכּמה ּומטרף ְְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹֻמבלּבל

ּולתֹורת אלי מּלהתקרב אֹותי ּומבלּבלים הּמֹונעים מניעֹות, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָעל

ּומה ּפקּדה, ליֹום אעׂשה "ּומה נֹוצרּתי. לכ אׁשר ּבאמת ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבׁשלמּות

ּבּמה ּכלל יֹודע ואיני אׁשיבנּו". מה יפקד וכי אל יקּום ּכי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאעׂשה

והמטר הּפגּומה מאד, מאד והּמרה האמללה נפׁשי את ּכללהחיֹות פת ְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ולעבֹודת אלי ורצֹון וכּסּופין הׁשּתֹוקקּות ידי על אם ּכי ,ּכ ּכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכ

הרצֹון מעלת עצם הּקדֹוׁשים חכמי ידי על לנּו ּגּלית ּכאׁשר ,ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּולתֹורת

ּדקדּׁשה. ְְִֵֶַָֻוהחׁשק

ÏÚלחּיבים הּגֹומל הרחמן, אב אבי ׁשּבּׁשמים אבי לפני ּבאתי ּכן «ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּתמיד ולחׁשק ּולהׁשּתֹוקק לכסף ּותזּכני טֹוב, ּכל ּגמלני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹטֹובֹות,

ותּקיף חזק ּברצֹון ּולתֹורת ולעבֹודת אלי נמרץ ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּבהׁשּתֹוקקּות

ולֹומר ּולהתּפּלל יֹום, ּבכל הרּבה ללמד ּברחמי ׁשאזּכה עד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמאד,

ולעׂשֹות ויֹום, יֹום ּבכל הרּבה ותׁשּבחֹות ׁשירֹות ּובּקׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּתחּנֹות

ואפּלּו חּיי. ימי ּכל ויֹום יֹום ּבכל הרּבה טֹובים ּומעׂשים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצֹות

אהיה אם אפּלּו ,רצֹונ ּפי על להתּבּטל ההכרח ׁשּיהיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבעת

ּתזּכני ׁשם, ּבעבֹודת ולעסק ללמד אפׁשר ׁשאי ּבמקֹומֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלפעמים

אֹות ולעבד ּתֹורה ללמד חזק ורצֹון חׁשק לי ׁשּיהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹותעזרני

ולמדּתי מצֹותי עׂשיתי ּכאּלּו לפני הרצֹון ׁשּיעלה עד ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבאמת,

מּמׁש. ְַָָּתֹורת

‡ÏÓעצמי את להרּגיל ׁשאתחיל וזּכני בעזרי והיה עלי, רחם רחמים »≈ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

לתֹורת ואמת חזק וחׁשק ּברצֹון ּתמיד ולחׁשק ּולהׁשּתֹוקק ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלכסף

והרצֹון החׁשק ידי על ׁשאזּכה עד ּבאמת, אלי ּולהתקרב ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָולעבֹודת

על העליֹון הּלב על הּנכּתב העליֹון הּספר מּתֹו ללמד ׁשּבּלב, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאמת

ׁשּמדּבר ּדבריהם וׁשֹומע מקׁשיב אּתה אׁשר האמּתּיים הּצּדיקים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָידי

ּבׁשביל זּכרֹון ספר מהם וכֹותב יחד מחּברם ואּתה ּבמקֹומֹו. אחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
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ּכמֹו .רצֹונ ולעׂשֹות ּתֹורת ללמד ּבאמת וחֹוׁשקים ּבלּבם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָֹהחֹוׁשבים

וּיׁשמע יי וּיקׁשב רעהּו אל איׁש יי יראי נדּברּו "אז ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּכתּוב:

לקּבל ּכן גם זּכני ׁשמֹו". ּולחׁשבי יי ליראי לפניו זּכרֹון ספר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוּיּכתב

ּכיּולה הּזה, הּספר מּתֹו וללמד הּזה, מהּלב גדֹולה הארה עלי מׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לרצֹון ׁשּתזּכני וחסדי לרחמי מצּפה אני רק מהּכל, מאד רחֹוק ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאני

אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן ,ּולתֹורת ולעבֹודת אלי אמּתי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוחׁשק

ּברחמי הרּבים ּברחמי עלי וחמל חּוס הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמהרה

ּוברצֹונ אּתה עּזנּו תפארת "ּכי נׁשענּתי, עלי ּכי עזרני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּגדֹולים.

צּורי יי לפני לּבי והגיֹון ּפי אמרי לרצֹון יהיּו קרננּו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּתרּום

ואמן. אמן ְְֲִֵֵָָוגֹואלי",

ניסן˜‡ כא
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‰iÁÓהרּבים ּברחמי וזּכני וקּימני החייני רּבים, ּברחמים מתים ¿«∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

ּתאוֹותי ּכל את ולאחז יצרי את לכּבׁש מעּתה ׁשאזּכה והֹוׁשיעני ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹועזרני

אכילה ּבהן ׁשהּתרה ּבּימים ואפּלּו הּתר. ׁשל הּתאוֹות אפּלּו תמיד, ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבידי

"חציֹו ׁשּנקראים לנּו ׁשהּתרּת הּתאוֹות אפּלּו ּבידי, לאחז אזּכה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּוׁשתּיה

ׁשּום ּבלי לבד לׁשמ גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבהם ּגם להתנהג ְְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלכם",

ּכלל. הּגּוף ְֲַַָּתאֹות

B	Ba¯מּכל ׁשלמה גאּלה לגאלני ּומהר ּדי, לצרֹותי אמר עֹולם ׁשל ƒְְְְֱֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ

מאד נפּגמה ּכבר אׁשר האמללה נפׁשי על נא וחמל חּוס ְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻהּתאוֹות,

ּכרב מעּתה עלי חּוסה ידעּת. אּתה ּכאׁשר הרעֹות תאוֹותי ידי ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹעל

ּבא עת, ּבכל אמּתּיית ועצה ּוגבּורה כח לי ותן ,חסדי ּכרֹוב פןרחמי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

חּיים אמּתּיים לחּיים ׁשאזּכה עד לגמרי, ּתאוֹותי ּכל את לבּטל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשאזּכה

מן ּפטירתי עת ּכׁשּיּגיע ואפּלּו הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָנצחּיים

הּכל רק מיתה, לאחר החּיים ּבין ּכלל אצלי חּלּוק יהיה לא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהעֹולם,

ּבעֹולם ּבחּיי ּבין ּבאמת, אֹות לעבד אזּכה ותמיד אצלי. ׁשוה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה
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אפּלּו ּתמיד חי ׁשאהיה עד הּבא, לעֹולם הסּתּלקּותי לאחר ּבין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּזה,

הּצּדיקים ּבכלל ואהיה לעֹולם. אמּות ולא ואחיה הסּתּלקּותי, ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹלאחר

יּה. מעׂשי ואסּפר אחיה ּכי אמּות "לא חּיים, קרּויים ּבמיתתן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאפּלּו

את מּמות נפׁשי חּלצּת ּכי עליכי. ּגמל יי ּכי למנּוחיכי נפׁשי ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּובי

החּיים. ּבארצֹות יי לפני אתהּל מּדחי רגלי את ּדמעה מן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעיני

מעּתה יּה נבר ואנחנּו דּומה, יֹורדי ּכל ולא יּה יהללּו הּמתים ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹלא

להתהּל מּדחי רגלי הלא מּמות נפׁשי הּצלּת ּכי הללּויה. עֹולם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹועד

חסיד ּתּתן לא לׁשאֹול נפׁשי ּתעזב לא ּכי החּיים. ּבאֹור אלהים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַֹֹֹֹלפני

נעימֹות ּפני את ׂשמחֹות ׂשֹובע חּיים אֹורח ּתֹודיעני ׁשחת. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָלראֹות

ואמן. אמן נצח". ְְִִֵֵֶַָָּבימינ

·˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"Ó˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

‰¯e‚‡"עֹולם ׁשל רּבֹונֹו סלה", ּכנפי בסתר אחסה עֹולמים באהל »»ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ

מּמחלקת, ּתאותי לאחז ׁשאזּכה והֹוׁשיעני ועזרני מּמחלקת, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּצילני

ּתמיד רק וׁשלֹום. חס ּבמחלקת להחזיק ּתאוה ׁשּום לי יהיה ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא

ּתמיד הּׁשלֹום אחר ולרּדף והּמחלקת, הריב להׁשקיט עז ּבכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹאתחּזק

לאחר ּבׁשמי הלכה ּדבר אֹומרים ׁשּיהיּו זה ידי על ׁשאזּכה עד ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבאמת.

ּבׁשני לגּור ואזּכה ּבּקבר. ּדֹובבֹות ׂשפתֹותי ויהיּו העֹולם, מן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפטירתי

הח ּבכלל אהיה ּתמיד רק לעֹולם, אמּות ולא ּבאמת.העֹולמֹות ּיים ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

B	Ba¯ידי על עּתה מּזה רחֹוק אני ּכּמה ידעּתי ּגם ידעּתי עֹולם ׁשל ƒְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אלי ּובּטחֹון ּתקוה לי יׁש עדין אבל מאד, והּמרֹות הרעֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹתאֹותי

מּכל ּולחּלצני להֹוציאני ׁשּתמהר האמּתּיים, הּצּדיקים ּוזכּות ּבכח ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלבד,

אּתה ּכי אמּות. ולא ואחיה זה, לכל לבֹוא מהרה ׁשאזּכה עד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתאוֹות

לעֹולם ּתמיד החּיים ּבין נמנה להיֹות זּכני ּבחּיים, חפץ מל ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא

הּקרּויים האמּתּיים הּצּדיקים ּולמען חּיים, אלהים למענ ְְְְֱֲִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹועד.

.ּפני ּבאֹור וקּימני החייני חּיים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבמיתתם
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‡ÏÓּוברכה טֹובה ׁשלֹום ׂשים הּׁשלֹום, אדֹון החּיים, חי רחמים »≈ְֲֲִִִַַַַַָָָָָ

לנּו. ולא עׂשה למענ ,עּמ יׂשראל ּכל ועל עלינּו וחּיים ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹורחמים

ּבאֹור חּיים מקֹור עּמ ּכי יעזרּוני. ּומׁשּפט ּותהּלל נפׁשי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָ"ּתחי

רּבים רחמי חּיני, ּכמׁשּפטי יי כחסּד ׁשמעה קֹולי אֹור. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנראה

ּבנּו ויקּים ."ּכדבר חּיני נפׁשי לעפר ּדבקה חּיני. ּכמׁשּפטי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻיי

הּיֹום", ּכּלכם חּיים אלהיכם ּביי הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻמקרא

ואמן. אמן נצחים, ּולנצח עד ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָלעֹולמי

ניסן˜‚ כב

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"Ú˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÈÈיח אמת מּמּנּואלהים יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב קדמֹון, יד ¿»ְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

הּדֹורֹות קֹורא ּבהּצדקֹו, וחפץ לרׁשע צֹופה לּכל, ּומטיב טֹוב ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנּדח,

אבֹותינּו ּולמען ׁשמ למען עלי רחם ּבתׁשּובה, הרֹוצה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמראׁש,

ּבחּקי אׁשר את ועׂשה ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה והחזירני ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּקדֹוׁשים,

עֹולם. ועד מעּתה אׁשמר מצֹותי ואת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאל

B	Ba¯ּפֹועל וקדֹוׁש, מרֹום ּתעלּומֹות, יֹודע רחמים מלא עֹולם ׁשל ƒְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

יׁשּועֹות, מצמיח צדקֹות, זֹורע מלחמֹות, ּבעל חדׁשֹות, עֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּגבּורֹות,

יֹום ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש הּנפלאֹות, אדֹון ּתהּלֹות, נֹורא רפּואֹות, ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָּבֹורא

ונפלאֹות נּסים ּתמיד יֹום ּבכל עֹוׂשה אּתה אׁשר בראׁשית, מעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּתמיד

מאד. מאּתנּו וׂשגבּו נעלמּו אׁשר מאד, מאד ונֹוראֹות ּגדֹולֹות ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָֹֹֹחדׁשֹות

ּבעֹולם עֹוׂשה אּתה אׁשר ונפלאֹותי ּגדּלת עצם יֹודעין אנּו אין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכי

ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל וטֹובֹותי ונפלאֹותי עסקי וכל עת, ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבכל

ׁשהּוא האמּתי, הּטֹוב הּתכלית ּבׁשביל אם ּכי אינם ּכאחד ּכּלם ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשעה,

ׁשלמה ּבתׁשּובה אלי ולׁשּוב אלי להתקרב ׁשּנזּכה סּבֹות לסּבב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכדי

אּתה ורק הּטֹובֹות. ׁשּבכל האמּתּיית הּטֹובה ּתכלית עּקר ׁשּזהּו ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבאמת,

להחזירני ּבׁשביל יֹום ּבכל חדׁשֹות עֹוׂשה ׁשאּתה מה ּכל יֹודע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבעצמ

נפׁשנּו ּולתּקן לטהר ּכדי ּבאמת, ׁשלמה ּבתׁשּובה יׂשראל ּכל ואת ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹותי
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ּובכל מּזהמתם. יׂשראל עּמ נפׁשֹות ׁשּיּטהרּו ּכדי ונׁשמֹותינּו, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻורּוחנּו

ּבׁשביל לגמרי חדׁשֹות נפלאֹות עֹוׂשה אּתה ׁשעה ּובכל עת ּובכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָיֹום

ורגע, ׁשעה ּובכל עת ּובכל יֹום ּובכל לחברֹו, ּדֹומה יֹום אין ּכי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה,

ונפלאים רּבים ּבׁשּנּויים העֹולמֹות הנהגת לׁשּנֹות לעׂשֹות מפליא ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָָאּתה

והּנצחּיית, האמּתּיית לטֹובתם העֹולם, לטֹובת והּכל וסֹוף, קץ אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹעד

לקרא ׁשעּור ּבלי ׁשֹונים ואפּנים ּבחינֹות ּבכּמה רמזים להם לרּמז ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכדי

לקרבֹו הּזאת, ּוברגע ּבעת ׁשם ׁשהּוא מקֹום מּכל ואחד אחד ּכל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאת

זהּו רק ּכי ּבאמת. ּבעֹולםאלי אחרת טֹובה ׁשּום ואין ּבאמת, טֹובה ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּכלל. ְָָָזּולתּה

‰p‰Âוהּמטיב הּטֹוב הּמל הרחמן אב אבי לפני ּומתוּדה מֹודה אני ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עּמי עׂשית אׁשר והּנפלאֹות והיׁשּועֹות והּטֹובֹות החסדים ּכל על ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹלּכל,

מה ּכל ואחר עלי, ּׁשעבר מה ּכל אחר אׁשר הּזה, הּיֹום עד ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָמעֹודי

כלּו לא עדין אּלה, ּכל ואחרי ּוברצֹון, ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשעברּתי

ּולסּדר ,ליׁשּועת לצּפֹות עדין ּומחּזקני מעֹוררני ואּתה מּמּני, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָרחמי

טֹובֹות ּבנקּדֹות יֹום ּבכל מזּכני אּתה אׁשר מה מּלבד .לפני אּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּדברי

אּתה אׁשר הּנֹוראֹות, מצֹותי ּבקדּׁשת יׂשראל ּבקדּׁשת לקּדׁשני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻונֹוראֹות

ּכהרף ועֹובר החֹולף והּנפסד, הּכלה העֹולם ּבזה לחטף יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּכני

ּתגמּולֹוהי ּכל ליי אׁשיב "מה עּמי, עׂשית אׁשר טּוב רב מה ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָעין,

ּולהׁשּתּטח ,לפני להתחּנן עדין לּבֹו את עבּד מצא ּכן על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעלי".

.וחסדי רחמי ֲֲֶֶַַָמּול

ÔÎ·eורב העצה "ּגדֹול היׁשּועֹות, ּבעל הרחמים, ּבעל לפני ּבאתי ¿≈ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ותדריכני תמיד, עּמי ותהיה הּתׁשּובה, ּדרכי ּבאמת ׁשּתֹורני ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעלילּיה",

לׁשּוב מהרה ׁשאזּכה ּבאפן ּבאמת, הּיׁשר ּבדר וׁשעה עת ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבכל

הּדר ּותלּמדני ותֹורני מהרה. קל חיׁש ּבאמת לפני ׁשלמה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבתׁשּובה

ּבכּמה אזננּו ּגּלית אׁשר הּתענּיֹות. ּבענין להתנהג אי לאמּתֹו ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאמת

רּבֹות ּבדברי הּצֹוםמקֹומֹות מעלת עצם גדל לברכה זכרֹונם ינּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

מקֹומֹות ּבכּמה נמצא זה לעּמת אבל הּתׁשּובה, עּקר ׁשהּוא ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻוהּתענית
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ּתֹורה ּבן ׁשהּוא מי ּובפרט האמת. החכם רׁשּות ּבלי להתעּנֹות ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאסּור

ירּבה ׁשּלא מקֹומֹות ּבכּמה לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו עליו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהזהירּו

לפני אמת, אלהים יי ואּתה תֹורה. מּדברי יתּבּטל ׁשּלא ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבתענית

רּבּוי ּומּלבד זה, על ּבלּבי ׁשּיׁש הּספקֹות וכל לב, ּתעלּומֹות ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנגלּו

נֹוסף ּבעצמֹו, הענין ּכבד מּצד הּתענית ענין על לי ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמניעֹות

הּתענית ענין על ׁשּבלּבי הרּבים הּספקֹות מּצד הּמח מניעֹות רּבּוי ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹלזה

.לפני הזּכרּתי ְְְֲִִֶֶַַָּכאׁשר

ÏÚלהתנהג אי עת ּבכל לידע ׁשּתזּכני רחמים, מלא לפני ּבאתי ּכן «ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדעּתי את אבלּבל ולא .לעבֹודת הּנֹוגעים הענינים ּובכל זה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבענין

אזּכה רק עבֹודתי, מּמעט עצמי לבּטל ׁשּלא ּכדי הּספקֹות, ּבאּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהרּבה

אי עת ּבכל ּותלּמדני באמּת ותדריכני אמּתי. הּדעת ליּׁשּוב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמאּת

ידי על ואזּכה ּתענית. ׁשל זה ּבענין ּובפרט הענינים ּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהתנהג

הּמחלקת לבּטל ואזּכה הרע, ּגּופי ּגׁשמּיּות ּולבּטל להכניע ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּתענית

הּמחלקת עצם הן ּובפרטּיּות. ּבכללּיּות ּגדֹול ׁשלֹום ּולהמׁשי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּגדֹולה

יׂשראל ּבקדּׁשת לכנס הרֹוצים ּכנגד ּתמיד קמים ׁשהם העֹולם, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמּבני

ּבכּמה ּומלעיגים ּומֹונעים חֹולקים מיני ּכּמה ּכנגּדם ׁשעֹומדים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמת,

מה ׁשּכל ׁשּבּלב, הּמחלקת עצם הן האמת. מּנקּדת להּטֹותם ְְֱֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻאפּנים,

ׁשעּור, ּבלי מאד הרּבה אֹותנּו מֹונעים ּבעבֹודת לעׂשֹות רֹוצים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּׁשאנּו

לטהר להתּגּבר רֹוצה ּׁשאני מה כל ּכי הּסּבל", ּכח "ּכׁשל ּכמעט ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאׁשר

זרֹות ּבמחׁשבֹות רּבים ּבלּבּולים ּכנגּדי מתּגּברים ורעיֹוני, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָמחׁשבֹותי

הּמחלקֹות אּלּו ּכל ּוכנגד מחלקת. נקרא זה ּכל אׁשר רעים, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהרהּורים

הּזאת. ּבהּתֹורה לנּו ּגּלית ּכאׁשר ּתענּיֹות, ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹצריכין

ÏÚלּבי אל לׂשּום וזּכני ולּמדני והֹורני ,ׁשמ למען עלינּו רחם ּכן «ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ידי על ׁשאזּכה ּבאפן ּבאמת, הּטֹוב ּכרצֹונ הרּבה ּולהתעּנֹות ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹלהבין

ּכל ּולבּטל להכניע ואזּכה מחלקת, מיני ּכל ּולבּטל להכניע ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּתענּיֹות

ּבאמת לּבי ּולדּבק רצֹונ ּכנגד ּכּלם לבּטל ׁשּלי הּפגּומים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהרצֹונֹות

מעּתה ּוׂשמאל, ימין מרצֹונ אסּור ולא האמּתּיית, ולעבֹודת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלי
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ׁשל אחרים רצֹונֹות ּכל ׁשּיתּבּטלּו ּתזּכני זה ידי ועל עֹולם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָועד

וחֹולק מֹונע לׁשּום כח יהיה ולא רצֹוני, ּכנגד והחֹולקים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּמֹונעים

ויתּבּטלּו הּׂשערה. ּכחּוט אפּלּו האמּתּיית מעבֹודת וׁשלֹום חס ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָלבּטלני

מחלקת הן העֹולם, מּבני מחלקת הן ׁשּבעֹולם. מחלקת מיני ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכל

הּבחינֹות, ּבכל ּבאמת ּגדֹול לׁשלֹום ואזּכה לגמרי, יתּבּטל הּכל ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבלּבי

ּבאמת ּתמיד הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות ּבאמת. אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבאפן

עֹולם. ועד ְֵַַָָמעּתה

È	kÊ˙eלׁשמ תמיד ועצּומה רּבה גדֹולה לׂשמחה הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ

רעה". ראינּו ׁשנֹות עּניתנּו ּכימֹות "ׂשּמחנּו ,ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָולעבֹודת

ניסן גדֹולהkÊÂ	Èכג ּבקדּׁשה הּקדֹוׁש הּכּפּורים יֹום לקּבל הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּביֹום עּנּויים החמּׁשה ּכל לקּים ואזּכה עצּומה, וחדוה רּבה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובׂשמחה

הח ּכל ּולהתּפּלל ּכראּוי, הּׁשלמּות ּבתכלית ּביֹוםהּכּפּורים ּתפּלֹות מּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּולהתחרט וּדּויים, מיני ּבכל ּולהתוּדֹות ונֹוראה עצּומה ּבכּונה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָהּכּפּורים

הרעֹות ּומחׁשבֹותי הרע ּדרּכי ּבאמת ולעזב גמּורה ּבחרטה העבר ְְְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹעל

לכסלה, עֹוד אׁשּוב לבל ּונכֹונה חזקה ּבקּבלה עלי ּולקּבל ְְְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָֻוהמבלּבלֹות,

ׁשלמה ּבתׁשּובה ולׁשּוב עׂשיתי, ּכאׁשר ּבעיני הרע עֹוד אעׂשה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּולבל

ׂשמחה. מּתֹו הרּבה ולבּכֹות ואהבה, ּביראה ּבׂשמחה ּבאמת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלפני

‡ÏÓ,מאד והּנׂשּגב והּנֹורא האים הּכּפּורים יֹום לקדּׁשת זּכני רחמים, »≈ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹֹֻ

אׁשר ּבּׁשנה, אחד יֹום ואּדיר, ואים ונֹורא וקדֹוׁש גדֹול זה יֹום הּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכי

הּזה, הּנֹורא ּבּיֹום ּפׁשעיהם ּולכּפר עוֹונֹותיהם לסלח ,לעּמ ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבחרּת

ּבתׁשּובה ולׁשּוב ּכראּוי הּזה והּנֹורא הּגדֹול יֹום לקּבל וזּכנּו עלינּו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָרחם

חּטאתינּו ּכל על לנּו ּותכּפר ותמחל ׁשּתסלח ּבאפן ּבאמת, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשלמה

ותעזרנּו הּים. מחל יֹותר והּכבדים והרּבים העצּומים ּופׁשעינּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹועֹונֹותינּו

יֹום ׁשל הּקדֹוׁש הּתענית ּובזכּות הּזה, הּקדֹוׁש הּיֹום קדּׁשת עצם ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻּבזכּות

ּכל אצלנּו להכניע זה ידי על ׁשּנזּכה הּכּפּורים, צֹום יֹום הּזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּנֹורא

ׁשּלנּו רצֹונֹות מיני ּכל ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע .ּתתּבר אלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרצֹונֹות



תפילות ראשון˜‚ליקוטי חלק ניסן ˙˜Ï‡כג

רצֹונ ּכנגד ּתאוה ׁשּום ולא רצֹון ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא עד ,רצֹונ ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנגד

ימין מרצֹונ לסּור ולבלי ּתמיד, ּכרצֹונ להיֹות ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹּכלל,

מּפני אחרים רצֹון ּתבּטל ּברחמי ׁשאּתה נזּכה זה ידי ועל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּוׂשמאל.

מּבני מחלקת הן ׁשּבעֹולם, מחלקת מיני ּכל מאּתנּו ויתּבּטל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹרצֹוננּו,

מּפני ּבעצמי ׁשלֹום "אין עּתה אׁשר ׁשּבעצמי. מחלקת הן ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹהעֹולם,

לי יׁש ׁשּבקדּׁשה דבר איזה לעׂשֹות רֹוצה ּׁשאני מה וכל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּטאתי".

והּכל והּלב, הּמח מניעֹות הּוא ועּקר ׁשעּור. ּבלי ועצּומֹות רּבֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹֹמניעֹות

מּכל הּכלּול הּכּפּורים יֹום ׁשל הּקדֹוׁש הּתענית ידי על לבּטל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאזּכה

ראּו "ּגלמי ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּׁשנה, ּכל ׁשל ּכּלםהּימים ספר ועל עיני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

'זה לברכה: זכרֹונֹו רּבֹותינּו ודרׁשּו ּבהם", אחד ולֹו יּצרּו ימים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻיּכתבּו,

ּבכל ּבאמת ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב וזּכנּו עלינּו רחם הּכּפּורים'. ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיֹום

ׁשל הּתענית להתעּנֹות ועזרנּו הּקדֹוׁש, הּכּפּורים ּביֹום ּובפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשנה,

ּבאמת, רּבה וחדוה ּובׂשמחה ועצּומה, נֹוראה ּבקדּׁשה הּכּפּורים ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻיֹום

ּבענין להתנהג אי ולידע מעּתה עצמי לקּדׁש זה ידי על ׁשאזּכה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּבאפן

לא למען ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות ּכּלּה, הּׁשנה ּבכל ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּתענּיֹות

ועד לעֹולם אּכׁשל ולא אּכלם ולא .אבֹוׁש ְְְֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

‡ÏÓהּמּנחים מּמׁש ּופגרים מתים ימים ּכּמה יֹודע אּתה רחמים »≈ְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֻ

מאד והרּבים העצּומים ּפׁשעי ועצם רּבּוי ידי על ׁשּמּנחים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבמקֹום

החּיּות הֹוצאתי אי יֹודע אּתה הּזה. הּיֹום עד מעֹודי ׁשעׂשיתי ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמאד

הּימים על הֹוספּתי ׁשּלא די ולא מאד, ּגדֹול ּבאכזרּיּות הרּבה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹמּימים

עצם מהם הֹוצאתי ּגם אף ועבֹודה, תֹורה ידי על מּלמעלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחּיּות

אּלּו ּכל ּתּקּון אׁשר ּבהם. ׁשעׂשיתי עוֹונֹותי רּבּוי ידי על לגמרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחּיּותם

ידי על לנּו ּגּלית ּכאׁשר הרּבה, תענּיֹות ידי על הּוא הּמתים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּימים

העצּומים ּברחמי והֹוׁשיעני ועזרני עלי רחם הּקדֹוׁשים, ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחכמי

יֹום ׁשל הּקדֹוׁש הּתענית ּבכח ׁשאזּכה והּנפלאים, הּנֹוראים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּובחסדי

להתעּנֹות הרּבים ּברחמי ׁשּתזּכני הּתעניתים ּכל ׁשל ּובכח ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּכּפּורים

להתעּנֹות ואזּכה הּמתים. הּימים אּלּו ּכל לתּקן ידם על ׁשאזּכה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבחּיי,
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ּבכח היניקה ימי ׁשל ּכח עם להׁשּתּמׁש ׁשאצטר עד ּכ ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהרּבה

ׁשאזּכ ּבאפן אּמי, מּמעי ׁשּינקּתי ּכלהחלב ּולתּקן ּולהעלֹות להחיֹות ה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מן צאתי ּביֹום ואזּכה הּנה. עד היֹותי מּיֹום עלי עברּו אׁשר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּימים

ּבקדּׁשה חּיי ימי ּכל ׁשל הּימים ּכל עם לפני ולכנס לבֹוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהעֹולם

ּומתּקנים ּוטהֹורים ּוקדֹוׁשים ׁשלמים ׁשּלי הּימים ּכל ויהיּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָֻגדֹולה,

.קּמ ּבכּסּופא איעּול ולא הּטֹוב, ּכרצֹונ הּתּקּון ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּבתכלית

È	¯ÊÚאהיה לבל לחּיים ּפלא עּמי עׂשה הֹוׁשיעני, הֹוׁשיעני עזרני, »¿≈ƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

נפׁשי ׂשּמח יּה". מעׂשי ואסּפר אחיה ּכי אמּות "לא וׁשלֹום, חס ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּכמת

ּברחמי ׁשּתזּכני הרּבה תענּיֹות ידי על מאד, העלּובה מאד ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻהאמללה

רחמים, מלא עזרני הרּבה. ּבזה להתחּזק ואזּכה מעּתה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהתעּנֹות

טֹובֹות לחּיבים ּגֹומל רחמים, מלא עלי רחם יׁשּועֹות, מלא ְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהֹוׁשיעני

ולא הּתֹועים, מן והבּדלני יׂשראל מּזרע להיֹות וזּכני טֹוב ּכל ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּגמלני

מּזה עצמי את לפרׁש מעּתה ועזרני סלה. טֹוב ּכל ּגמלני גֹוי, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעׂשני

יצרי את ולכּבׁש גדֹולה בגבּורה אּפי להארי ואזּכה לגמרי, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהעֹולם

מחיזּו עיני לסּתם מעּתה ׁשאזּכה עד עת ּבכל ּולהתחּזק ּברּוחי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולמׁשל

ואּתה ׁשלמֹות. והפסקֹות הרּבה ּתענּיֹות ּולהתעּנֹות לגמרי, עלמא ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָדהאי

ּותׂשּמח רּבים ּברחמים אלי ּותקרבני ּוברצֹון ּבאהבה ּתקּבלם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּברחמי

מה ּכל לתּקן האמּתּיים הּצּדיקים ּבכח ׁשאזּכה ּבאפן תמיד, נפׁשי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאת

אֹות ולעבד ּבאמת אֹות להּכיר ואזּכה חּיּותי. ּבחּיים מעֹודי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּׁשּפגמּתי

באמּת "הדריכני עֹולם. ועד מעּתה זרעי וזרע וזרעי אני ּבאמת ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָתמיד

ּדר יי הֹורני הּיֹום. ּכל קּויתי אֹות יׁשעי אלהי אּתה ּכי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹולּמדני

ליראה לבבי יחד ּבאמּת אהּל דרּכ יי הֹורני עקב. ואּצרּנה ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻחּקי

אֹור ׁשלח ׁשֹוררי. למען מיׁשֹור ּבארח ּונחני ּדרּכ יי הֹורני .ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשמ

לוא ּכי .מׁשּכנֹותי ואל קדׁש הר אל יביאּוני ינחּוני, הּמה מּת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

אמרי לרצֹון יהיּו מּׁשמים. יי וירא, יׁשקיף עד תלּויֹות. עיני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלבד

הּוא ּבמרֹומיו ׁשלֹום עֹוׂשה וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָפי

אמן. ואמרּו יׂשראל, ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּברחמיו
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ניסן˜„ כד

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Ë¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
‰„Bt"בׁשלֹום ּפדה ּבֹו. החֹוסים ּכל יאׁשמּו ולא עבדיו נפׁש יי ∆ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָֹ

מּיד נפׁשי יפּדה אלהים א עּמדי. היּו ברּבים ּכי לי מּקרב ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָֹנפׁשי

ּפדית". אׁשר ונפׁשי ל אזּמרה ּכי ׂשפתי ּתרּננה סלה. יּקחני ּכי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשאֹול

ּומּציל ּפֹודה ּומֹוׁשיע, ּגֹואל מל רחמים, מלא עֹולם, ׁשל ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָרּבֹונֹו

וסֹומ עֹוזר מל לנּו אין וצּוקה צרה עת ּבכל ּומרחם ועֹונה ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומפרנס

ותאיר והּגדֹולים הרּבים ּברחמי ׁשמ למען עלינּו רחם אּתה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּלא

ּכל ּותבּטל ותמּתיק הּקדֹוׁשים, אבֹותינּו ּבזכּות ּתמיד רצֹון עת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָעלינּו

הּגזרֹות מּכל נפׁשנּו ותפּדה יׂשראל. ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּדינים

ל ׁשּיׁש הּקדֹוׁשים דיני ּבּתי וארּבע עׂשרים ּבכל ׁשּנגזרּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּדינים

מּכּלם ּדין, ּגזר לאחר ׁשהּוא ּבין ּדין ּגזר קדם ׁשהּוא ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלמעלה

ׁשּנגזרּו והּגזרֹות והּיּסּורין הּדינים ּכל ּותבּטל ותמּתיק נפׁשנּו. ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּתפדה

ּבין ּבנפׁש ּבין ּבגּוף ּבין יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבהם

י אּתנּו ׁשאין לפני וידּוע גלּוי ּכי ּבפרט, ּבין ּבכלל ּבין ֹודעּבממֹון, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

דיני ּבבּתי ׁשּנגזרּו הּדינים ּכל ּולבּטל ּפדיֹון לעׂשֹות אי מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעד

דין איזה לבּטל ּפדיֹון איזה לעׂשֹות ׁשּיֹודע מי ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַהּקדֹוׁשים.

העׂשרים ׁשּבכל הּדינים ּכל לבּטל יֹודע אינֹו עדין ּדין, ּבית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבאיזה

ׁשּלֹו. הּפדיֹון מֹועיל אין זה ידי ועל דינים, ּבּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָוארּבע

ÏÚ,ּבדֹורֹותם הּיחידים הּגדֹולים הּצּדיקים ּוזכּות ּבכח עלינּו רחם ּכן «ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

ּכל לבּטל ּפדיֹון לעׂשֹות ּכח להם ׁשּיׁש רּבנּו, מׁשה ּבבחינת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשהם

ּבכח עלינּו וחמל וחּוסה ּדינים. ּבּתי וארּבע העׂשרים ׁשּבכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּדינים

ּבׁשּבת ּכמֹו ּתמיד הרצֹון מצח עלינּו ותאיר האּלּו, הּצּדיקים ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּוזכּות

תפּדה זה ידי ועל רצֹון. עת ׁשהּוא מׁשה הסּתּלקּות ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבמנחה,

והּדינים הּגזרֹות ּכל ּותבּטל ותמּתיק הּצרֹות, מּכל ותּצילנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָנפׁשנּו

מיני מּכל ותּצילני הּקדֹוׁשים, דיני ּבּתי וארּבע עׂשרים ּבכל ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנגזרּו

ּומחּוׁשים ּומכאֹובים eÎÂ')חלאים ˙È�BÏt Ôa È�BÏÙÏ Ë¯Ù·e)ּומחסרֹון , ְֳִִִֵַָƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿ְֵֶ
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ּברחמי ּתּצילנּו מּכּלם ׁשּבעֹולם, ויּסּורין צער מיני ּומּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּפרנסה,

ּבמנחה, ּבׁשּבת ׁשּנסּתּלק רּבנּו מׁשה ּוזכּות ּבכח והּגדֹולים, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהרּבים

ּפדיֹון לעׂשֹות ׁשּיֹודעים מׁשה, ּבבחינת ׁשהם הּצּדיקים ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּובכח

דינים. ּבּתי וארּבע העׂשרים ׁשּבכל הּדין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָלהמּתיק

¯¯BÚ˙eותכניע ּותמּגר ּותׁשּבר המרּבים, וחסדי הּגדֹולים רחמי ¿≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻ

ּבית עּמ מּכל ּובפרט ּכּלֹו, העֹולם מּכל הּכפירּות ּכל ּותבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻותעקר

רצֹון עת ותמׁשי ּתעֹורר הרּבים ּוברחמי ׁשהם. מקֹום ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל

עֹומד ׁשהּוא מׁשה ּוזכּות ּבכח לרצֹון, הּׁשמד ותהפ ּתמיד, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּבעֹולם

להֹוציאם ּגרים לעׂשֹות חּייו ימי ּכל נפׁשֹו מסר אׁשר לרצֹון, ׁשמד ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבין

אחר עּתה וגם העליֹון, לרצֹון ּולקּׁשרם ּולהעלֹותם ּוכפירֹות ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָמּׁשמד

ע והרחֹוקיםהסּתּלקּותֹו, הּנּדחים ּכל על ּומתּפּלל עֹומד הּוא דין ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָ

מן והּכפירּות הּמינּות ּכל ּולבּטל ,אלי ּולקרבם לגּירם ,ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאמּונת

הרּבה תׁשּובה ּובעלי ּגרים ולעׂשֹות לרצֹון, מּׁשמד ּולהעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָהעֹולם,

ָָּבעֹולם.

‡p‡מחׁשבֹות חֹוׁשב חסדים, מלא חסּדן רחמים, מלא רחמן יי »»ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

עלינּו רחם ודֹור, ּדֹור לכל לּב מחׁשבֹות אׁשר נּדח, מּמ יּדח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלבל

מׁשה, ּבבחינת ׁשהם האמּתּיים הּצּדיקים ּכל ּובכח הּגדֹול, ּוזכּותֹו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹּבכחֹו

דינים ּבּתי וארּבע העׂשרים מּכל הּדין להמּתיק ּבזה ּכן ּגם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעֹוסקים

ּגרים ולעׂשֹות הּכפירּות ּכל ּולבּטל העֹולמֹות, ׁשּבכל הּגזרֹות ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּולבּטל

וחּוסה ,ּולמענ למענם עלינּו רחם ּבעֹולם, גדֹולה אמּונה ְְְְְְְֱֲִֵֵַַַַַָָָָָָָּולהמׁשי

מתּפּׁשטים והּכפירּות הּמינּות אׁשר הּזאת, הּגדֹולה צרה ּבעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹעלינּו

ּוׂשמאל, ימין לנטֹות ּדר אין אׁשר מאד, מאד וׁשלֹום חס ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּבעֹולם

נערים המחּנכים הּכֹופרים, ּברׁשת נפׁשֹות ּכּמה נתּפסין יֹום ּבכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָוכמעט

אין אׁשר וכּו'. ּולׁשֹונֹות חכמֹות ללמד עכׁשו ׁשּנתּפּׁשט הרע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבלּמּודם

רּבנּו מׁשה ּכח ועל ׁשּבּׁשמים אבינּו על אם ּכי להּׁשען מי על ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלנּו

רצֹון, עת להמׁשי ׁשּיֹודעים הּגדֹולים, האמּתּיים הּצּדיקים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָוכל

לרצֹון. מּׁשמד ולהפ ׁשּבעֹולם, הּדינים ּכל ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּולהמּתיק
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ÌÁ¯לעֹורר אי והֹורנּו ולּמדנּו ּולמענם, למענ עלינּו וחמל וחּוס «≈ְְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ

ואל העֹולם, ּכל ּובתּקּון ּבתּקּוננּו ׁשּיעסקּו האּלּו הּצּדיקים ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאת

וא אּלה,יחריׁשּו ּבדֹורֹותינּו אׁשר והּזרה הּמרה צרה ּבעת יׁשקֹוטּו ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשמים אי ּבעדנּו, הפּגינּו ׁשמים אי עֹולם. מימֹות ּכזאת היתה לא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאׁשר

אין האּלה העּתים ּבצֹוק הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו ּכי יׂשראל, לצרֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהקיצּו

ואפּלּו היטב, ּבלּבֹו הּזאת הּגדֹולה הּצרה מכאֹוב מרירּות ׁשּירּגיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹמי

להתּפּלל אי יֹודע אין הּזאת, הּצרה מרירּות מעט ׁשּמרּגיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹמי

ועל ׁשּבּׁשמים, אבינּו על להּׁשען לנּו מי על ּולבּטלֹו. הּדין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּולהמּתיק

עדין העֹומדים הּקדֹוׁשים הּצּדיקים ורּבֹותינּו אבֹותינּו ּוזכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹּכח

חס להתקּים יכֹולים היינּו לא ּתפּלתם אלמלא אׁשר עלינּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּומתּפללים

ולהקיצם לעֹוררם אי ולּמדנּו עלינּו רחם אחד. רגע אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוׁשלֹום

מהרה, ּבּקׁשתם לפעל ׁשּיּוכלּו ּבאפן מּלמּטה, וחיל עז ּבהם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּולהֹוסיף

דינים, ּבּתי וארּבע העׂשרים ׁשּבכל והּגזרֹות הּדינים ּכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלהמּתיק

ּבעֹולם, הּקדֹוׁשה האמּונה ותתּפּׁשט לרצֹון. מּׁשמד הּכפירּות ּכל ְְְְְְְֱֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹולהפ

ּבעֹולם. תׁשּובה ּובעלי גרים ְְְֲִִֵֵַַָָָויתרּבּו

ניסן עׂשהÏÓ‡כה הּנפלאֹות, אדֹון העלילּיה", ורב העצה "ּגדֹול רחמים »≈ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

ׁשּתי ׁשּיפעלּו והּנֹוראים, הּגדֹולים לצּדיקי ּכח ותּתן ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכנפלאֹותי

מאד והּנפלאֹות הּנֹוראֹות ּותפּלֹותיהם ּפדיֹוניהם, ידי על יחד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּפעּלֹות

ּבּתי וארּבעה העׂשרים ּכל ׁשל והּגזרֹות הּדינים ּכל לבּטל ׁשּיזּכּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמאד,

החרֹון להמּתיק יזּכּו וגם ּוממֹון. ונפׁש ּבגּוף ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָדינים,

לרצֹון מּׁשמד ולהפ העֹולם. מן והּכפירֹות זרה העבֹודה ּולבּטל ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹאף

ולא ּתּוכל "כל אּתה ּכי ּבעֹולם. הרּבה תׁשּובה ּובעלי ּגרים ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹולעׂשֹות

ּוברחמי .לבּד ּגדֹולֹות נפלאֹות עֹוׂשה ואּתה מזּמה", מּמ ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיּבצר

הּנפלאים ּבדרכי יחד היׁשּועֹות ּבכל להֹוׁשיענּו יכל אּתה .העצּומים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

B	Ba¯מעלינּו ּבּטל ׁשלמה. אמּונה לנּו ּתן עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

רחם קׁשֹות. ּגזרֹות ּכל מעלינּו ּבּטל אמּונה. ּובלּבּולי ּכפירּות מיני ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָּכל

ּכלל, ּדין ּתערבת ּבהם ׁשאין ּפׁשּוטים, ּברחמים רּבים, ּברחמים ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעלינּו
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רחם ּבאמת. לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב מהרה מהרה ׁשּנזּכה ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאפן

ומר רע ומר, רע מאד. ומר רע ּכי הּזאת צרה ּבעת חמל, חמל ְְֲֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹרחם,

יֹודע ּכאׁשר נפׁשנּו, ּבמרירּות לנּו די ולא הּנפׁש. עד נגע ּכי ומר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹרע

אף הּסּבל", ּכח "ּכׁשל אׁשר ּומכאֹוביו, לבבֹו נגעי את ּבנפׁשֹו אחד ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּכל

נפׁשֹות צרֹות והעּקר ׁשעּור, ּבלי יׂשראל צרֹות מרחֹוק רֹואים אנּו ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָּגם

רֹוצים הארּורים הרׁשעים והּכֹופרים הּפילֹוסֹופים אׁשר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָיׂשראל,

הּצרה עצם לזה ונּתֹוסף .לפני נגלה ּכאׁשר וׁשלֹום, חס ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהתּפּׁשט

ּבין קּטגֹוריא נתרּבה אׁשר הּכׁשרים יׂשראל עּמ ׁשּבין הּמחלקת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמרּבּוי

ׁשלֹום" אין ולּבא "ולּיֹוצא אליהם. הּנלוים ּכל ּובין חכמים .הּתלמידי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

B	Ba¯הּנאמר והּפדיֹון ההמּתקה ׁשּבכח יֹודע לבד אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

דינים, ּבּתי וארּבע העׂשרים ּכל ׁשל הּדין ׁשּממּתיק הּזאת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבהּתֹורה

על הּנפלא הּפדיֹון זה סֹוד יֹודעים האמּתּיים הּגדֹולים הּצּדיקים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָאׁשר

ליׁשּועה לצּפֹות עדין ּתקוה לנּו יׁש זה ּבכח למעלה. ּולמעלה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּוריֹו

ּבאמּונה להכניסם ,ּתתּבר אלי נפׁשֹות לקרב ּגם אף טֹוב, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּולכל

,לפני ּומתּפּלל עֹומד אני עדין ּכן על עּתה. ּגם עּתה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּקדֹוׁשה,

עת ּבכל ליׁשּועת ּומצּפה ,וחסדי רחמי מּול ּומתחּבט ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומתחּנן

אדֹוני אל עבד ּכעין ויראורגע, יׁשקיף "עד אביו, אל הּבן ּוכעין ו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ויֹוצאי ּבני ועל ּבי, הּתלּויים ּכל ועל עלי וירחם ויחֹוס מּׁשמים", ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָיי

ּכל מעלינּו ויבּטל וימּתיק מהרה. ויֹוׁשיענּו יׂשראל, ּכל ועל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָחלצי

ׁשּבעֹולם. הּיּסּורין ּומּכל הּצרֹות מּכל ויּצילנּו ויפּדנּו ׁשּבעֹולם, ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדינים

ּומּכל יׂשראל ּומּכל מעלינּו אמּונה ּבלּבּולי וכל הּכפירֹות ּכל ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָויבּטל

ויסּבב תמיד. הּקדֹוׁשה ּבאמּונתֹו ויקּימנּו ויחּיינּו ויחּזקנּו ּכּלֹו, ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהעֹולם

לבב, ּובתםֿ ּבאמת יתּבר אליו לׁשּוב ׁשּנזּכה ּבאפן לטֹובה, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹסּבֹות

מקרא ּבי ויקּים ּוׂשמאל. ימין עֹוד מרצֹונֹו נסּור ולא מהרה. קל ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹֻחיׁש

מעׁשק ּפדני ּתראה. ּבאֹור וחּיתֹו ּבּׁשחת מעבר נפׁשֹו "ּפדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּכתּוב:

אמת. אל יי אֹותי ּפדיתה רּוחי אפקיד ּביד .ּפּקּודי ואׁשמרה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאדם

ּפדני. אֹויבי למען גאלּה, נפׁשי אל קרבה וחּנני. ּפדני אל ּבתּמי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻואני
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מּכל יׂשראל את יפּדה והּוא פדּות. עּמֹו והרּבה החסד יי עם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכי

את אלהים ּפדה .חסּד למען ּופדנּו ּלנּו עזרתה קּומה ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעוֹונֹותיו.

ּברב אלהים רצֹון, עת יי ל תפּלתי ואני צרֹותיו. מּכל ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹיׂשראל

."יׁשע ּבאמת ענני ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַחסּד

ניסן˜‰ כו

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· „"Ï¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÌÈÏB„b"יי מעׂשי רּבּו מה חפציהם. לכל ּדרּוׁשים יי מעׂשי ¿ƒְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מאד יי מעׂשי ּגדלּו מה ,קנינ הארץ מלאה עׂשית ּבחכמה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻּכּלם

ואּתה פלא", עׂשה האל "אּתה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ."מחׁשבֹותי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעמקּו

ּדֹור, ׁשּבכל האמּתּיים הּצּדיקים ידי על ודֹור ּדֹור ּבכל נפלאֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָעֹוׂשה

הּגדֹולים והּנּסים והּנפלאֹות הּגדֹולֹות ּכל את לנּו סּפרּו אבֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

צּדיקיוהּמ ידי על ודֹור ּדֹור ּבכל עׂשית אׁשר הּנֹוראים ֹופתים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

נמצאים ּבוּדאי הּזה ּבּדֹור וגם הּזה. הּיֹום עד עֹולם מימֹות ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָהאמּתּיים

אמּתּיים. מֹופתים ּבעלי ְֲֲִִִִִִֵַַצּדיקים

ÔÎ·eׁשאזּכה ואּמצני וחּזקני והֹוׁשיעני ועזרני הרּבים ּברחמי זּכני ¿≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

עליהם ּׁשעבר מה מּכל אמּתּיים, מּצּדיקים מעׂשּיֹות סּפּורי ְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלסּפר

ועל ּבניהם על ּׁשעבר מה והן ּבעצמם, עליהם ּׁשעבר מה הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבימיהם.

ׁשעׂשּו והּנֹוראים הּגדֹולים והּמֹופתים האֹותֹות וכל אליהם. הּנלוים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכל

אלהּות והתּגּלּות הּקדֹוׁשים הּדרכים וכל ּובאתּכסיא. ּבאתּגליא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם

ולׂשּוח ּובלּבי, ּבאזני היטב לׁשמע אזּכה הּכל ּבעֹולם, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהמׁשיכּו

תהּלתם ּכי ּתפארּתם, הּיֹום ּכל תהּלתם פי יּמלא ּתמיד, ּבהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּולסּפר

ויֹום, יֹום ּבכל ּבזה לעסק זּכני .תפארּת היא ותפארּתם ,תהּלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיא

עלי ׁשּימׁש ׁשאזּכה ּבאפן אמּתּיים, מּצּדיקים מעׂשּיֹות סּפּורי ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻלסּפר

הּבלּבּולים מּכל מחׁשבּתי לטהר אזּכה זה ידי ועל העצּומה, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻקדּׁשתם

מיני ּומּכל וחיצֹונּיֹות, זרֹות מחׁשבֹות מיני ּומּכל הּדעת ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָוערּבּוב

מּמחין הּנמׁשכין ׁשּבעֹולם הּדעת ּבלּבּול מיני ּומּכל רעים, ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהרהּורים
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זה ידי ועל ּדגדלּות, למחין ּדקטנּות מּמחין לצאת ואזּכה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּדקטנּות.

ׁשּבעֹולם, דינים מיני ּומּכל הּיּסּורים ּומּכל הּצרֹות מּכל ותפּדני ְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּתּצילני

הרּבים ּברחמי ואּתה ּדקטנּות, מּמחין הּדעת מּבלּבּול נמׁשכין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּכּלם

ּבסּפּורי לעסק תמיד ּותסּיעני ׁשּתזּכני ידי על מּכּלם ותּצילני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֻּתפּדני

ּדגדלּות מֹוחין ּבחינֹות ׁשהם אמּתּיים מּצּדיקים .מעׂשּיֹות ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַ

È	¯ÊÚÂלארץ לבֹוא ּתמיד ּולהתּגעּגע ּולהׁשּתֹוקק לכסף והֹוׁשיעני ¿»¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

זה ידי ועל ּתמיד, יׂשראל ארץ קדּׁשת עלי להמׁשי ואזּכה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻיׂשראל

ּתמיד, ּבהׁשּגחת ׁשלמה ּבאמּונה להאמין ּבׁשלמּות, לאמּונה ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאזּכה

ּדר ׁשּום ׁשאין ּולהאמין לידע ׁשאזּכה לגמרי, מּטבעּיּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַותֹוציאני

ּבעצמּה הּטבע גם ּכי לבד. ּבהׁשּגחת הּכל רק ּכלל ּבעֹולם ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּטבע

ידי על עת ּבכל הּטבע מׁשּנה ואּתה תמיד ּבהׁשּגחת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמתנהגת

ּדֹור ּבכל ונפלאֹות חדׁשֹות ׁשעֹוׂשין ודֹור ּדֹור ׁשּבכל אמּתּיים ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָהּצּדיקים

מאבֹותינּו. ׁשמענּו ְֲֲֵֵֶַַָּכאׁשר

ÌÁ¯Âאלי להתּדמֹות וזּכנּו ועזרנּו ,ׁשמ למען יׂשראל ּכל ועל עלי ¿«≈ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבאמת ׁשּנדע עד ,החׁש ּובין האֹור ּבין להבּדיל ׁשּנזּכה ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתתּבר

סּפּורי ּובין אמּתּיים, צּדיקים ׁשל מעׂשּיֹות סּפּורי ּבין ּולהבּדיל ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַלהבחין

ּבאפן לסּפר, ואי לסּפר מּמי ּולהבחין לידע וגם רׁשעים. ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמעׂשּיֹות

הּסּפּור אׁשר ּבמעלה, הּגדֹולים אמּתּיים מּצּדיקים לסּפר ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאזּכה

ׁשּכנגד הֹודעּתנּו אּתה ּכי מחׁשבּתי. לטהר כח לֹו יהיה מהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוהּדּבּור

וׁשקרנים, רׁשעים ׁשל מעׂשּיֹות ּכנגּדֹו יׁש צּדיקים ׁשל מעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכל

ּכּמה ידי על ּכמֹופת הּנראים ּדברים העֹוׂשים ׁשל מערּבבים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומעׂשּיֹות

להבחין אפׁשר ואי אחר. דבר ידי על אֹו כּׁשּוף ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּתחּבּולֹות

החׁש ּובן האֹור ּבין להבּדיל ׁשּיֹודע מי אם ּכי ּביניהם, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּולהבּדיל

נתרחקנּו אׁשר חליׁשּותנּו ּובעצם הרּבים. ּברחמי הֹודעּתנּו ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכאׁשר

.החׁש ּובין האֹור ּבין להבּדיל ּבידינּו אין ּבוּדאי מאד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמּמ

ÏÚלאמּונה ּפנים ּכל על ׁשּנזּכה והֹוׁשיענּו ועזרנּו עלינּו רחם ּכן «ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
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מּמׁש ּבעינינּו רֹואין אנּו ּכאּלּו ּכ ּכל חזקה אמּונתנּו ותהיה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשלמה,

ׁשאּתה אלהינּו יי ּב להאמין ונזּכה ּבאמת ּבֹו מאמינים ּׁשאנּו ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמה

ּבכל ונפלאֹות חדׁשֹות עֹוׂשה ואּתה עת, ּבכל ּפרטּיית ּבהׁשּגחה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָמׁשּגיח

ואזּכה ּדֹור. ׁשּבכל האמּתּיים צּדיקי ידי על ודֹור ּדֹור ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעת

הּנעׂשים והחּדּוׁשים הּמֹופתים ּבין ּגדֹול והפרׁש הבּדל ׁשּיׁש ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלהאמין

הּנעׂשים לּמֹופתים הּנדמים הּמעׂשּיֹות ּובין האמּתּיים, הּצּדיקים ידי ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָעל

אינם עדין אׁשר ורע, מּטֹוב המערבים ידי על אֹו הרׁשעים, ידי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעל

ׁשּלהם, ׁשאינֹו ּבטּלית ּומתלּבׁשים ּבעֹולם, מֹופתים לעׂשֹות לזה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָראּוים

ּומֹופתיהם למעׂשיהם אּלּו ׁשל מעׂשיהם ּבין והפרׁש הבּדל יׁש ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַאׁשר

ׁשאזּכה ּבאפן .החׁש ּובין האֹור ּבין ּכמֹו האמּתּיים הּצּדיקים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשל

לטהר ּכח להם ׁשּיׁש אמּתּיים מּצּדיקים מעׂשּיֹות סּפּורי לסּפר ְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹתמיד

מחׁשבּתי. ְֲִֶַַאת

ניסן מּטהרת¯Ba	Bכז רחֹוק אני ּכּמה יֹודע אּתה רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒֲֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

וחטאתי ּומסּפר. ׁשעּור ּבלי ּבמחׁשבּתי מאד מאד פגמּתי ּכי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָֹֹהּמחׁשבה,

נגּד לפׁשע והרּביתי עׂשיתי, ּבעיני והרע מאד, הרּבה ּופׁשעּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעויתי

והּכל מאד, הרּבה הּמח ּובטּפי קדׁש ּבברית ּׁשּפגמּתי מה ּובפרט ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹמאד.

את לתּפס ּכלל, ּבמחׁשבּתי נזהרּתי לא אׁשר הּמחׁשבה, פגם ידי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹעל

ּפׁשע, על חטא הֹוספּתי אדרּבא וׁשלֹום. חס לחּוץ ּתצא לבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָמחׁשבּתי

מערּבבים ּובלּבּולים ורעיֹונים חּוץ מחׁשבֹות לתֹו ּבמחׁשבּתי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָֻונכנסּתי

ּׁשּקלקלּתי,ּולהרהּור מה וקלקלּתי ּׁשּבאתי, למה ׁשּבאתי עד רעים, ים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

הּכל, נגלה ּולפני אדּבר, ּומה אֹומר מה הּמחׁשבה. ּפגם ידי על ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּכל

ּוכליֹות. לּבֹות ְִֵָּבֹוחן

‰zÚÂהּיֹום עד מעֹודי עּמי ּׁשּנעׂשה ּומה ּׁשעׂשיתי מה ּכל אחרי עּתה, ¿«»ֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבכח לבד, מאּת ּבאמת ׁשלמה ליׁשּועה עיני ּתכלינה עֹודּנה ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה,

ּנא הֹוׁשיעני הרחמים, ּבעל עלי רחם האמּתּיים הּצּדיקים ּתפּלת ְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּוזכּות

אזנ הט והחנינה, החמלה ּבעל עלי וחמל וחּנני חּוס היׁשּועֹות, ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּבעל

ּתפּלתי. קֹול ּפגיעתי קֹול ׁשועתי, קֹול צעקתי, קֹול ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָּוׁשמע
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È	kÊÂּכללּיּות ׁשהיא יׂשראל ארץ קדּׁשת עלי ׁשּימׁש הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ארץ קדּׁשת ידי על ׁשאזּכה ּבאפן קדּׁשֹות, העׂשר ּכל ּכללּיּות ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻֻהּקדּׁשה,

מׁשּגיח אּתה אׁשר הּפרטּיית ּבהׁשּגחת ׁשלמה לאמּונה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיׂשראל

ּכל ועם עּמי עֹוׂשה ואּתה ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ורגע עת ּבכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻּבפרטּיּות

ואין חקר אין עד ונֹוראֹות ּגדֹולֹות נפלאֹות ורגע עת ּבכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם

והּכל חסּדֹו", לעֹולם ּכי לבּדֹו ּגדֹולֹות נפלאֹות "לעֹוׂשה ּכאמּור ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹמסּפר,

והּמֹופתים האֹותֹות ּכל אׁשר האמּתּיים, הּגדֹולים הּצּדיקים ּוזכּות ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָֹּבכח

ּבאמּונת וחּזקני ואּמצני סּיעני ּתמיד. ידיהם על נעׂשים ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהאמּתּיים

ׁשאזּכה ּבאפן יׂשראל, ארץ קדּׁשת ידי על הּנמׁשכת תמיד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּקדֹוׁשה

ּבאפן אמּתּיים, מּצּדיקים מעׂשּיֹות סּפּורי לסּפר ואי לסּפר מּמי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹלידע

בלּבּול מיני מּכל מעּתה לצאת ואזּכה זה. ידי על מחׁשבּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתּטהר

ורעיֹונים רעים הרהּורים מיני ּומּכל הּדעת, ערּבּוב מיני ּומּכל ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּדעת,

למחׁשבֹות ולזּכֹות מּכּלם, מחׁשבּתי לטהר חּוץ, ּומחׁשבֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָֻּפגּומים

ּותסּיעני ּונכֹונֹות. זּכֹות לעלֹותקדֹוׁשֹות עת ּבכל ׁשאזּכה ותעזרני ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ועבֹודה ּבתֹורה קדֹוׁשֹות מחׁשבֹות לחׁשב ּדקדּׁשה, הּמחׁשבה ְְְְְֲֲֲִַַַַַָָָָָָָֹֻלעֹולם

ּולחּדׁש האמּתּיים, הּצּדיקים ּובגדּלת ׁשמֹו, יתּבר הּבֹורא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֻֻּובגדּלת

יהיה ולא רעיֹוני, יבהלּוני ואל הּקדֹוׁשה. ּבתֹורת אמּתּיים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָֹחּדּוׁשין

ּומחׁשבּתי ּדעּתי את לבלּבל ׁשּבעֹולם וחיצֹונה זרה מחׁשבה לׁשּום ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּכח

לעֹולם לעלֹות צרי ׁשאני ּבעת לגמרי אז לׁשּתק ואזּכה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,

ּדקדּׁשה, דּבּור אפּלּו אז לדּבר לבלי לגמרי ולׁשּתק לחרׁש ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֻהּמחׁשבה,

הּמסטינים ּבכל ותגעֹור הּמחׁשבה. את מבלּבל ּכן גם הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּכי

למחׁשבֹות מּלעלֹות וׁשלֹום חס אֹותי למנע החפצים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹוהּמקטרגים

ׁשאזּכה ּבאפן מּמּני, הּבלּבּולים ּכל לגרׁש כח ּבי ותּתן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹקדֹוׁשֹות.

ּוטהֹורֹות קדֹוׁשֹות ּבמחׁשבֹות ּתמיד, הּקדֹוׁשה ּובתֹורת ּב ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָלהתדּבק

מיני ּומּכל הּצרֹות מּכל ותפּדני ותּצילני הּטֹוב. ּכרצֹונ וצחֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָזּכֹות

עּמ ּכל ּומעל מעלינּו הּדינים ּכל ּותבּטל ותמּתיק ׁשּבעֹולם, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָיּסּורין

יׂשראל eÎÂ')ּבית ˙È�BÏt Ôa È�BÏtÓ Ë¯Ù·e). ְִֵֵָƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿
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ÌÁ¯מהרה והֹוציאני ּברחמים. לטֹובה מׁשאלֹותינּו ּומּלא עלינּו «≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

מעׂשּיֹות ּבסּפּורי הרּבה לעסק וזּכני ּדגדלּות. למחין ּדקטנּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹמּמחין

הּטהרה. ּבתכלית מחׁשבּתי לטהר ׁשאזּכה ּבאפן אמּתּיים, ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּצּדיקים

ּכי ,ׁשמ למען עלי רחם תמיד. ּוטהֹורה קדֹוׁשה מחׁשבּתי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָותהיה

לבאר מאד קצרה ודעּתי ,וער ׁשעּור ּבלי מאד מאד מרּבים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֻצרכי

לא לדּבר מתחיל ּׁשאני מה ּובכל מהם. ּורבבה אלף חלק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּולפרט

אני ּכּמה לפרט ׁשּבעֹולם הּדּבּורים ּכל ּבחינהיסּפיקּו מּכל רחֹוק ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

זה, על ּולהתחּנן ּולבּקׁש ּפני על לּפֹול צרי אני וכּמה מּזה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּובחינה

ּכראּוי. לפני צרכי ּכל ּפֹורט הייתי ּכאּלּו ּבעיני נא יהיּו ּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעל

ּבאפן היׁשּועֹות, ּבכל מהרה ותֹוׁשיעני עלי, רחמים תּמלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹואּתה

ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות אלי לׁשּוב מעּתה ּפנים ּכל על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאזּכה

ואני יקראּו טרם "והיה ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ּותקּים עֹולם. ועד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמעּתה

ּבעת העֹונה יי אּתה ּכי אׁשמע", ואני מדּברים הם עֹוד ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאענה

יׂשראל לעּמֹו העֹונה ּברּו וצּוקה, צרה עת בכל ּומּציל ּפֹודה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָצרה,

צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו צרה". ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּבעת

.וגֹואלי" ְֲִ

ניסן חדׁש,ÌÁ¯˙eכח מל עלינּו ׁשּתקים עת ּבכל העצּומים ּברחמי עלינּו ¿«≈ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

מעליהם ויקל יׂשראל, ּבני עּמ על ׁשּירחם חסד, ׁשל מל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה

מּכל יׂשראל, מעּמ טֹובֹות ׁשאינם הּגזרֹות ּכל ויבּטל הּנתינּות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹעל

רחם יׂשראל. עּמ על חדׁשֹות ּגזרֹות וׁשלֹום חס יחּדׁש ׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּכן

אם ּכי להּׁשען מי על לנּו אין ּכי ,רחמי למען ׁשמ למען ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעלינּו

צרה. ּבעת לנּו יעמד הּגדֹול ׁשמ ּבעדנּו, יעמד מי אין ּכי לבד, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹעלי

ּכמֹו לטֹובה, עלינּו והּׂשרים הּמלכים לב והּטה הּצאן ענּיי על ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹחמל

יּטּנּו", יחּפץ אׁשר ּכל על יי ּביד מל לב מים "ּפלגי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּכתּוב:

חמל יּטּנּו. יחּפץ אׁשר ּכל אל יי ּביד וׂשרים מל "לב ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּוכתיב:

ּומהקים מלכין "מהעּדה רחמים, מלא ,נחלת על רחם עּמ ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָעל

הּמלכים ּכל לב והּטה הּׁשמים", מן קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָמלכין.
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ּבמהרה צדקנּו מׁשיח את לנּו ותביא לטֹובה, עלינּו והּׂשרים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוהּיֹועצים

אמן .ּבימינּו ְֵֵָָ

Â˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"Ú¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

e‡Ba"אלהינּו הּוא ּכי עֹוׂשנּו, יי לפני נברכה ונכרעה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹנׁשּתחוה

רחמים, מלא תׁשמעּו", ּבקֹולֹו אם הּיֹום ידֹו וצאן מרעיתֹו עם ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֹואנחנּו

אׁשר בראׁשית, מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש הּנפלאֹות, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאדֹון

והֹוׁשיעני עזרני הּזמּנים, את ּומחליף עּתים מׁשּנה אּתה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבתבּונת

יֹום ּבכל עצמי את לחּדׁש ׁשאזּכה והּנפלאה, הּגדֹולה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּביׁשּועת

מחדׁש להתחיל יֹום ּבכל ׁשאזּכה ּבאמת, וטהרה קדּׁשה ְְְְְְְֱֳִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּבתֹוספת

ּכלל, לחברֹו מּיֹום אחׁשב ולא הּיֹום, נֹולדּתי ּכאּלּו הּקדֹוׁשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבעבֹודת

מהעתיד. הן מהעבר הן לחברֹו. מּיֹום ּכלל ּדעּתי את לבלּבל יּוכלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹולא

העתידה. והּׁשעה הּבאים הּימים ידי על העבֹודה את עלי יכּבידּו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולא

הּׁשעה ואֹותּה הּיֹום אֹותֹו אם ּכי ּבדעּתי אחׁשב ולא אסּתּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹולא

ּבאמת ּבעבֹודת לעסק ׁשאּוכל ּבאפן אז. ּבּה עֹומד ׁשאני ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהרגע

אזּדרז רק ועצלּות, ּוכבדּות ּופחדים ּבלּבּולים ׁשּום ּבלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּבתמימּות

הּיֹום אֹותֹו אם ּכי עיני לנגד אׂשים ולא מחדׁש, יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבעבֹודת

ולא ּבאמת ּבעבֹודת זה ידי על אתחּזק למען לבד, והרגע ְְְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹוהּׁשעה

אחד יֹום על ּכי ּבאמת, רצֹונ ׁשהּוא עבֹודה ּדבר ׁשּום עלי כבד ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיהיה

ּדעּתי את אבלּבל לא וכן ׁשּבעֹולם. העבֹודֹות ּכל לסּבל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹיכֹולין

ּב אבטח רק ּכלל, לחברֹו מּיֹום המרּבים והצטרכּותי ייּבפרנסתי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

ואהיה ויֹום. יֹום ּבכל הצטרכּותנּו ּכל לנּו מׁשּפיע הּוא אׁשר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאמת

יׁשּועתנּו האל לנּו יעמס יֹום יֹום יי ּברּו" עת, ּבכל לֹומר ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָרגיל

למחר, ּיאכלּו מה וחֹוׁשבים הּדֹואגים אמנה מּמחּסרי ותּצילני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻסלה".

למחר. המרּבה הצטרכּותם יבֹוא ואּׁשעןּומהיכן יי ּבׁשם אבטח רק ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

יֹום ּדבר טֹוב ּכל לי יׁשּפיע הּוא מעֹודי אֹותי הרֹועה האלהים ְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבאלהי,
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מטיב הּוא הטיב הּוא ויֹום, יֹום ּבכל לּכל והּמטיב הּטֹוב הּמל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּביֹומֹו.

ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל תמיד ויכלּכלנּו ויפרנסנּו לנּו, ייטיב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּוא

ואל יעזבנּו אל אלהים וׂשיבה זקנה עד וגם ּדבר. מחסֹור ּבאין ְְְְְְֱִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹׁשעה

עֹולם עד .יּטׁשנּו ְִֵַָ

‡ÏÓאֹותי ּתבלּבל לבל זה, לכל לבֹוא וזּכני עלי, חמל רחמים »≈ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

לכנס ׁשאזּכה ּבאפן ׁשּבעֹולם, ּדבר ּבׁשּום לחברֹו מּיֹום ּכלל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּמחׁשבה

לטֹובה, יֹום ּבכל ּולהתחּדׁש ּבאמת, אלי ּולהתקרב ,ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבקדּׁשת

ויראת וטהרה קדּׁשה תֹוספֹות ׁשעה ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל ְְְְְְְְְֳִִֵַָָָָָָָָֻּולהֹוסיף

העבֹודה את אדחה ולא עצמי, את אטעה ולא ּבאמת, ועבֹודתֹו ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיי

אם ּכי ּבעֹולמי לי אין ּכאּלּו יֹום ּבכל אחׁשב רק ּכלל, לחברֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּיֹום

יֹום ּבכל עז ּבכל ואתאּמץ ואׁשּתּדל לבד. הּׁשעה ואֹותּה הּיֹום ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאֹותֹו

ּבכחי לעׂשֹות ידי ּתמצא אׁשר ּככל ּדיקא, ּביֹומֹו הּיֹום חֹובת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלצאת

לחברֹו מּיֹום עצמי את אפטר ולא ּדיקא, הּׁשעה ואֹותּה הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּבאֹותֹו

,ׁשמ למען עזרני ועד. לעֹולם אּכלם ולא אבֹוׁש לא למען ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכלל,

להתקרב ׁשאזּכה ּבאפן ונפלאה, חדׁשה יׁשּועה יֹום ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהֹוׁשיעני

הּׁשלמּות ּבתכלית ּבאמת יֹותר ּגדֹול ּבהתקרבּות יֹום ּבכל ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאלי

ל "ׁשירּו ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים הּטֹוב. הארץ,ייּכרצֹונ ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ל "ׁשירּו ונאמר: יׁשּועתֹו". יֹום אל מּיֹום ּבּׂשרּוייּבּׂשרּו ׁשמֹו, ּברכּו ְְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָ

ּכל על מעּתה ּבאמת ימי את להחיֹות זּכני יׁשּועתֹו". ליֹום ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּיֹום

העֹובר. העֹולם ּבזה עֹוד להתמהמּה לי ׁשּיׁש ימי מעט על חמל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּפנים,

מתי עד יי ׁשּובה חכמה, לבב ונביא הֹודע ּכן ימינּו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ"למנֹות

בכל ונׂשמחה ּונרּננה חסּד בּבקר ׂשּבענּו ,עבדי על ימינּו.והּנחם ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ונׁשּובה, אלי יי הׁשיבנּו רעה. ראינּו ׁשנֹות עּניתנּו ּכימֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׂשּמחנּו

יי יהי .ל יחלנּו ּכאׁשר עלינּו יי חסּד יהי ּכקדם. ימינּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּדׁש

להּטֹות יּטׁשנּו. ואל יעזבנּו אל אבֹותינּו, עם היה ּכאׁשר עּמנּו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאלהינּו

אׁשר ּומׁשּפטיו וחּקיו מצֹותיו ולׁשמר ּדרכיו ּבכל ללכת אליו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹֻלבבנּו

קרֹובים יי לפני התחּננּתי אׁשר אּלה דברי ויהיּו אבֹותינּו. את ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצּוה
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עּמֹו ּומׁשּפט עבּדֹו, מׁשּפט לעׂשֹות ולילה יֹומם אלהינּו יי ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹאל

האלהים יי ּכי הארץ עּמי ּכל ּדעת למען ּביֹומֹו, יֹום ּדבר ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

עֹוד" .אין ֵ

Ê˜ניסן כט

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"Ú¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
,È‰Ï‡תּדֹום נפׁשי ולמקללי מרמה, מּדּבר ּוׂשפתי מרע לׁשֹוני נצֹור ¡…«ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָ

להיֹות זּכני הּׁשלֹום אדֹון עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּתהיה. לּכל ּכעפר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹונפׁשי

ּתמיד ׁשלֹום ורֹודף ׁשלֹום אֹוהב להיֹות ׁשאזּכה ּבאמת, ׁשלֹום ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָאיׁש

נגד ואפּלּו לעֹולם, ּכלל ּבמחלקת אחזיק ולא ׁשלם. ּובלב ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבאמת

וׁשלֹום, חס ּתחּתי חתירֹות וחֹותרים ּכנגּדי וקמים עלי ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָהחֹולקים

אעמד ׁשּלא ותעזרני ּתזּכני יׁשמרני, הרחמן ּׁשעֹוׂשים מה לי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹועֹוׂשים

אזּכה אדרּבא רק לי, עֹוׂשים ׁשהם ּכמֹו ּכנגּדם להם לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכנגּדם

ונפׁשי ּבאמת ּולקּים הּטֹובֹות, ּכל להם ולעׂשֹות זכּות לכף אֹותם ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָלדּון

אעׂשה ּכן לי עׂשה ּכאׁשר ּתאמר "אל ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּתהיה. לּכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכעפר

אׁשּלמה ּתאמר "אל ּוכתיב: ּכפעלֹו", לאיׁש אׁשיב לייּלֹו קּוה רע, ְְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָָָֹ

נֹותנת והיא עליה ּדׁשין ׁשהּכל מּמׁש, ּכעפר להיֹות ואזּכה ."ל ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹויֹוׁשע

אֹויבי מחׁשבֹות ּולהפר לבּטל אזּכה זה ידי ועל הּטֹובֹות. ּכל ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלהם

ּבּה ּׁשחת "ּכֹורה ּבהם: ויקּים ּתׁשּיה". ידיהם תעׂשינה "ולא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻוׂשֹונאי,

עצתם הפר מהרה לרעה עלי הּקמים וכל ּתׁשּוב", אליו אבן וגֹולל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹיּפל

מחׁשבּתם. ְְְֲֵַַַָוקלקל

ÁzÙ˙Âׁשל מחלקת ּבין ּולהבחין לידע ׁשאזּכה ודעּתי לּבי עיני ¿ƒ¿«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ

ׁשל ׁשהּמחלקת ּבאמת להאמין ואזּכה צּדיקים, ׁשל למחלקת ְְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹרׁשעים

ּומנּׂשאין מרימין ּכי עליו, חֹולקים ׁשהם לזה גדֹולה טֹובה היא ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָצּדיקים

חס לטעֹות תּניחני ולא מעליו. ּדינים ּוממּתיקים זה, ידי על ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאֹותֹו

וׁשלֹום, חס ּגמּורה מחלקת היא ּכאּלּו צּדיקים ׁשל ּבהּמחלקת ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹוׁשלֹום

הּמחלקת ּבזאת אחרא ּדסטרא להּמחלקת אחיזה לּתן ׁשּלא ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹּכדי



תפילות ראשון˜Êליקוטי חלק ניסן ˙˜Ó‰כט

ּבׁשּורי, עיני "וּתּבט ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים צּדיקים. ׁשל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻּדקדּׁשה

ּבּלבנֹון ּכארז יפרח, ּכּתמר צּדיק אזני. ּתׁשמענה מרעים עלי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבּקמים

ְִֶיׂשּגה".

e	È·‡רּבּוי ּכל את יֹודע אּתה ׁשּלֹו, ׁשהּׁשלֹום מל ׁשּבּׁשמים »ƒִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבינֹונים צּדיקים ּבין אפנים, ּבכּמה ּבדֹורֹותינּו ׁשּנתרּבה ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמחלֹוקת

יֹום, ּבכל ּולהתּפּׁשט להתּגּבר רֹוצה אחרא ּדסטרא והּמחלקת ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּורׁשעים.

רּבּוי ידי על ונפלּו נכׁשלּו רּבים אׁשר עד ּובאתּכּסיא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּבאתּגליא

ּבדֹורֹותינּו מאד ׁשּנתרּבה לבבֹות ּופרּוד הּדעֹות וחּלּוקי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹהּמחלקֹות

הּנלוים ּובין חכמים ּתלמידי ּבין קּטגֹוריא נעׂשה ּכי הרּבים. ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּבעוֹונֹותינּו

ּדקדּׁשה הּמחלקת ּבין ּולהבּדיל להבחין קׁשה אׁשר עד ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻאליהם,

זה ידי על חכמים מאמּונת נפלּו ורּבים אחרא. ּדסטרא ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלמחלקת

חכמים אמּונת ּכי לּצלן. רחמנא ּׁשּנפלּו למה נפלּו זה ידי ועל ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,

נריםי לא ּובלעדם ימינּו, ואר חּיינּו הם ּכי ּכּלּה, הּתֹורה ּכל סֹוד ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻ

אר אׁשר העּתים ּובצֹוק ׁשּבקדּׁשה. ּדבר ּבׁשּום רגלינּו ואת ידינּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאת

אין ּכלל, צלּולה אינה ודעּתנּו הּׁשעּבּוד, עלינּו ּומׁש הּגלּות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָעלינּו

מי אל ּבזה. ּדעּתי לכּון ואי ּבזה, להתנהג אי מה, עד יֹודע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּתי

מאין יֹודע ואיני ּגג, על ּבֹודד ּכצּפֹור ואהיה ׁשקדּתי אפנה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּקדֹוׁשים

מי ולידע להבחין לי, אדם בינת ולא מאיׁש אנכי בער ּכי עזרי. ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹיבא

עצֹות אֹותי ליעץ ּכח להם ׁשּיׁש האמּתּיים והחכמים הּצּדיקים ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהם

ׁשּבּׁשמים. אבי אלי ּולקרבני והאמת הּיׁשר ּבדר ּולהדריכני ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאמּתּיֹות

לפרׁש אפּלּו יֹודע איני אׁשר עד ּכ ּכל קצרה ּדעּתי הרּבים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּובעוֹונֹותי

מאד מאד הרחיבּו לבבי צרֹות ּכי ּכראּוי, ּבׁשלמּות ּבזה לפני ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹׂשיחתי

ּבעֹולם, ׁשּנתרּבה לבבֹות ּופרּוד הּמחלקת רּבּוי לזה, ונֹוסף זה. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבלא

מה ּכלל יֹודע איני ועּתה ׁשֹונים. וענינים ואפנים ּבחינֹות ְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּבכּמה

ואי לרּמז, ואי לצפצף ואי לדּבר, ואי להתנהג, אי ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַּלעׂשֹות

אני היכן ּכלל יֹודע ואיני ּכּׁשּכֹור, מבלּבל ואני זה. על ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻלהתּפּלל

מּמּני. והּתכלית הּסֹוף ּיהיה ּומה ְְְִִִִֶֶַַַַָָּבעֹולם,
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‡ÏÓואביֹון ועני מּמּנּו מחזק עני "מּציל ּדּלים, חֹומל רחמים »≈ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

רחמי לעֹורר אי עּתה, לפני ׂשיחתי לפרׁש אי לּמדני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּגֹוזלֹו",

עזרני האפּנים, ּבכל ּומחלקת מריב הּצילני עּתה. עלי ְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהאמּתּיים

ולא ּבגׁשמּיּות לא עלי יריבּו ולא יחלקּו ׁשּלא והּצילני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹֹֹוהֹוׁשיעני

וׁשמרנ למּטה, ולא למעלה לא אהיהּברּוחנּיּות, לא ׁשאני והּצילני י ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ׁשּום ּבלּבי יהיה ׁשּלא ׁשּכן מּכל ׁשּבעֹולם, ּכׁשר איׁש ׁשּום על ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחֹולק

עפר ׁשֹוכני צּדיקים על ּובפרט אמּתּיים. צּדיקים על מחלקת ְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹצד

אזּכה רק אדם, ׁשּום עם לריב אצא ולא הּמה. ּבארץ אׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹקדֹוׁשים

מקרא ּבאמת ּולקּים ּכּלם, עם ּבׁשלֹום ּולהחזיק יׂשראל ּכל את ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻלאהב

ורדפהּו". ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע "סּור ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּכתּוב:

ניסן ּותבּטלkÊ˙e	Èל יׂשראל, ארץ קדּׁשת יׂשראל ּכל ועל עלי להמׁשי ¿«≈ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכנען, ארץ ּבׁשם נקראת תהיה ולא יׂשראל, מארץ הּמחלקת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹאחיזת

ּוברכה טֹובה ׁשפע ותמׁשי יׂשראל. ארץ הּקדֹוׁשה, ארץ ּבׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרק

ּכל ואת הארץ יבּול את ּותבר הארצֹות, לכל יׂשראל מארץ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָגדֹולה

אלהים יברכנּו יבּולּה נתנה "ארץ ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים האדמה. ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻּפרי

ּכל את לרּפאֹות הארץ יבּול ּבכל ּכח ּתּתן הרּבים ּוברחמי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאלהינּו".

זיו ירח הּוא אּיר ּבחדׁש ּובפרט יׂשראל, ּבית עּמ ּומכאֹובי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּתחלּואי

לעסק נצטר ׁשּלא עלינּו רחם הארץ. יבּול ּכל וחֹונטים ּפֹורחים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבֹו

ּכל את ּתבר רק ׁשּבעֹולם, ורֹופאים ּדאקטֹורים ׁשּום עם וׁשלֹום ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָחס

עּמ ּומכאֹובי ּתחלּואי ּכל לרּפאֹות ּכח ּבהם ותׁשּפיע הארץ, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹיבּול

ּולכל ּתחלּואינּו לכל ׁשלמה רפּואה מהרה ותעלה יׂשראל, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבית

מּכֹותינּו ּולכל eÎÂ')מכאֹובינּו Ë¯Ù·e)ורחמן נאמן רֹופא מל אל ּכי , ְְֵֵַַָƒ¿»¿ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָ

הרֹופאים ׁשל רפּואה ׁשּום על סמיכה ׁשּום לנּו ואין ְְְְִִֵֶַָָָָָָאּתה.

ונרפא, יי רפאינּו רפּואֹות. ּבֹורא לבד, עלי אם ּכי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּדאקטֹורים,

וכל ּבעֹולם, ּגדֹול ׁשלֹום ותמׁשי אּתה. תהּלתנּו ּכי ונּוׁשעה ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָהֹוׁשיענּו

נפׁשי מבקׁשי יחד ויחּפרּו יבׁשּו ויבֹוׁשּו, ויּכלמּו תחּתינּו, יּפלּו ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹׂשֹונאינּו

נפׁשי ׂשֹוטני יכלּו יבׁשּו רעתי. חפצי ויּכלמּו אחֹור יּסֹוגּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹלסּפֹותּה
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"יב רעתי. מבקׁשי ּוכלּמה חרּפה אֹויבייעטּו ּכל מאד ויּבהלּו ׁשּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ

רגע". יבׁשּו ֵַָָֹיׁשּובּו

È	¯ÓL˙Âהּפרנסה וחסרֹון ודּלּות מענּיּות הרּבים ּברחמי ותּצילני ¿ƒ¿¿≈ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשאני לפני וידּוע גלּוי ּכי וׁשלֹום, חס ּומחלקת ריב ידי על ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבא

וחֹולקים ׂשֹונאים נמצאים אם אעׂשה ּומה מאד, ואמת ּבׁשלֹום ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹחפץ

רחם רחמים, מלא לּמלחמה". הּמה אדּבר וכי ׁשלֹום "אני ּבחּנם, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָעלי

ּבאמת, הּקדּׁשה לדרכי להתקרב החפצים ּכל ועל עלי וחמל ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻוחּוס

מיני ּבכּמה אֹותם ורֹודפים חּנם, ׂשֹונאי עליהם מתעֹוררים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאׁשר

ועלינּו עליהם רחם דבר. לא על חּנם עליהם ׁשּנם וחֹורקים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹרדיפֹות,

ּתׂשּגבני. מּמתקֹוממי אלהי מאֹויבי "הּצילני מהם. והּצילני ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹלמענ

."ב חסיתי ּכי אבֹוׁש אל והּצילני נפׁשי ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָׁשמרה

È	kÊÂּומּתֹו ׂשמחה רב מּתֹו ּכראּוי, ׁשּבתֹות לקּבל הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ולא ׁשּבת ּבאכילת להרּבֹות ואזּכה עוֹונֹות, מעּוט ּומּתֹו וכבֹוד ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעׁשר

אתחּזק רק טֹוב, ויֹום ׁשּבת הֹוצאֹות על קפדא ׁשּום אצלי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיהיה

ּומׁשקאֹות ּומאכלים מעדּנים מיני ּבכל להרּבֹות עז ּבכל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹואתאּמץ

ׁשהזהרּת ּכמֹו קדׁש, ּבׁשּבת הרּבה ולאכל קדׁש. ׁשּבת לכבֹוד ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹטֹובים

הזהירּו וכאׁשר הּיֹום". "אכלּוהּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּקדֹוׁשה ּבתֹורת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָאֹותנּו

אכילת ּכי עז. ּבכל הּׁשּבת את לעּנג הרּבה הּקדֹוׁשים חכמי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאֹותנּו

חֹול. מאכילת לגמרי אחר למקֹום ועֹולה קדׁש ּכּלֹו אלהּות ּכּלֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻֻׁשּבת

אּתהו ּכי ׁשּבת, חּלּול ּפגם לתּקן קדׁש ׁשּבת אכילת ידי על אזּכה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

מחּלּול ּבׁשלמּות ונׁשמר נזהר להיֹות ודם לבׂשר מאד ׁשּקׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹודע

ׁשּבעֹולם. ׁשּבת חּלּול מיני מּכל ותּצילני ּתׁשמרני לבד אּתה רק ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּבת.

ּפגם ּכל לתּקן זה ידי על ׁשאזּכה עד ׁשּבת ּבאכילת להרּבֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּותזּכני

מעֹודי. ׁשּפגמּתי ׁשּבת ְִִִֵֶַַָָחּלּול

ÌÁ¯Âאלמן מענׁש והּצילנּו יׂשראל, ּכל ואת אֹותנּו וׁשמרנּו עלינּו ¿«≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

וכל אנחנּו נזּכה רק הראׁשֹונֹות. נׁשֹותינּו ימּותּו ולא ויחיּו וׁשלֹום. ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹחס
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ּבקדּׁשה הראׁשֹונֹות נׁשֹותינּו עם וׁשנים ימים להארי יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻעּמ

אׁשּתֹו ׁשּמתה מי ׁשל הּצרה מרירּות יֹודע אּתה ּכי ּבאמת. ְְְֱֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוטהרה

ּוכאּלּו ּבעדֹו, חׁש ועֹולם מתקּצרֹות, ׁשּפסיעֹותיו וׁשלֹום, חס ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָהראׁשֹונה

לׁשזבן. רחמנא לּצלן רחמנא וכּו'. ּבימיו הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָנחרב

אייר אכילתkÊ˙e	eא ידי על ּובפרט קדׁש ׁשּבת אכילת קדּׁשת ידי על ¿«≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻ

להרחיב זה ידי על ׁשּנזּכה האמּתּיים, הּצּדיקים ּגדֹולי ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבת

ּכל רּבֹון ּבעֹולם. האמּתּיים הּצּדיקים ׁשּגּלּו הּקדֹוׁשים הּדרכים ְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָּולהגּדיל

מה ּכל את יֹודע לבד אּתה האמּתּיים, הּצּדיקים כל אלהי ְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהעֹולמים,

הּקדֹוׁשים הּדרכים ּכל את ּבעֹולם, הּצּדיקים ּגדֹולי ועׂשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּׁשּפעלּו

יגיעֹות וכּמה ּבעֹולם. והמׁשיכּו וחפרּו ׁשחתרּו והּנפלאים ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָוהּנֹוראים

עּנּויים וכּמה ּומסּפר. וער ׁשעּור ּבלי טרחּו טרחֹות וכּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָיגעּו

ּדרכים ּומצאּו חתרּו אׁשר עד עת ּבכל נפׁש ּבמסירת סבלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָויּסּורים

מעֹולם ּדר ּבהם היה ׁשּלא ׁשממה מדּבר ּבמקֹומֹות ונפלאים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹיׁשרים

הרּבה ועברּו נפׁש ּבמסירת והלכּו איׁש. ּבהם עבר ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבמקֹומֹות

אבל לרּבים. ּכבּוׁשה ּדר ּבהם לעׂשֹות ּכדי ּפעמים כּמה ואנה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאנה

ּגׁש עכירת עצם מחמת הרּבים ותאוֹותיוּבעוֹונֹותינּו העֹולם, מּיּות ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ידי על והּכבֹוד, והּתאוה והּקנאה והּליצנּות הּמחלֹוקֹות ּומרּבּוי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָהרעים

מזער מעט ואפּלּו העֹולם. מרב נעלמים הּקדֹוׁשים הּדרכים עדין ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹזה

נסּתרה הּנֹוראים, ּבדרכיהם ליל ורֹוצים וצּדיקיו, יי את ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמבקׁשים

ּודרכים עצֹות ּגּלּו כבר ּכי ידעּת, אּתה א הסּתרֹות. ּבכּמה מהם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּדרּכם

ּדר למצא יכל ׁשּיהיה, מי יהיה אדם ּכל אׁשר עד ׁשעּור, ּבלי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרּבה

ׁשּלא ׁשעה ואין אדם ואין מקֹום אין ּכי ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹועצה

עצֹותיהם ּדרכי ּפי על אלי להתקרב ּכבּוׁשה ּדר למצא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיּוכלּו

הּקדֹוׁשים ּבספריהם לנּו ּגּלּו אׁשר ּורמזיהם, ותֹורֹותיהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָוׂשיחֹותיהם

מאד יי מעׂשי ּגדלּו "מה אּלה. ּבדֹורֹותינּו ׁשּנתּפּׁשטּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּנֹוראים

הּספרים לאֹור אּלה ּבדֹורֹות אֹותנּו זּכית אׁשר ,"מחׁשבֹותי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעמקּו

על לנּו ּגּלית ּכבר אבל לפנינּו. הּצּדיקים לנּו ׁשּגּלּו האּלה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשים
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ועצֹותיהם ּדרכיהם ּכל ּכן על לעזֹור, מאד קׁשה ּבחירה ׁשּלבעל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹידם

הּנֹוראים הרחבים ודרכיהם מאּתנּו. והסּתר ּבהעלם עדין הם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנֹוראים

ּדעּתנּו ּובלּבּול ּגׁשמּיּותנּו ּבער מאד ודּקים קצרים עדין הם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹוהּנפלאים

הרעים. מעׂשינּו מחמת ׂשכלנּו, ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָּוכסילּות

ÏÚׁשּתעזרני לּׁשבים, דר מֹורה הרחמים, ּבעל לפני ּבאתי ּכן «ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּכראּוי. ועצּומה רּבה ּובׂשמחה גדֹולה ּבקדּׁשה ׁשּבת לקּבל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻּותזּכני

קדׁש ׁשּבת אכילת ידי על אזּכה אׁשר עד ׁשּבת, ּבסעּדת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּולהרּבֹות

צריכים ׁשאנּו האמּתּיים הּקדֹוׁשים הּדרכים ּכל את ּולהגּדיל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָלהרחיב

להעלֹות ׁשּבת קדּׁשת ידי על ונזּכה ּבאמת. אלי להתקרב ּבהם ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻליל

וכל ."רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּקדּׁשה, אל הרגלין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻאת

הּקלּפה מן רגליהם יעלּו החל ימי ׁשׁשת ּבכל עֹוׂשין ׁשאנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמצֹות

ּומצוה מצוה ּכל ׁשּתּוכל ּבאפן החל, ּבימי מהם ׁשּינקה אחרא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוהּסטרא

ׁשאּתה הּגדֹולה ּובאהבת הרּבים ּברחמי ואּתה .לפני ולעלֹות ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָליל

אפּלּו ׁשּלנּו טֹובים ּומעׂשים הּמצֹות ּכל ּתקּבל יׂשראל, עּמ את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹוהב

ׁשּום ּובלי ּגמּור ּבקטנּות הּנעׂשים הּיֹום ּכמֹוני ער קטּני ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּמצֹות

ּובחמלה ּבאהבה ּכּלם ּתקּבל ּובאהבת ּברחמי אּתה ּכלל, ְְְְְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻׁשלמּות

ּגדֹולים ּבׁשעׁשּועים ּבהם ותׁשּתעׁשע ותתּפאר אֹותם ּותחּבב ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָגדֹולה,

מעׂשינּו מעט את ותרחיב ותגּדיל ּותחּבב ּתרצנּו, ּבן את ּוכאב ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמאד.

האהבה מרב אׁשר עד ואיכּות, וכּמּות ּבמהּות הּקטּנים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּטֹובים

מצֹותינּו. ידי על הּנעׂשה הּקדׁש הּדר את ותרחיב ּתגּדיל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַֹוהּׁשעׁשּועים

ׁשּתרחיב ּפעמיו", לדר ויׂשם יהּל לפניו "צדק ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻויקּים

טֹובים ּומעׂשים הּמצֹות ׁשל הרגלין מּפעמי ּוכבּוׁשה רחבה ּדר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָותׂשים

גדֹולי ׁשעׂשּו והּנפלאים הּנֹוראים הּקדֹוׁשים הּדרכים ּובפרט ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּלנּו.

ׁשּבת, אכילת קדּׁשת ּבזכּות עליהם ּתרחם ּבעֹולם, האמּתּיים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻהּצּדיקים

ּבאפן יׂשראל, ּבית עּמ ּולכל לנּו אֹותם ּותגּלה ּותגּדלם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹותרחיבם

ׁשלמה ּבתׁשּובה אלי ולׁשּוב ּבאמת. הּקדֹוׁשים ּבדרכיהם ליל ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנזּכה

ואל עלינּו רחם ּבהם. ׁשּנתעינּו רעים והּדרכים הּמקֹומֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכל



תפילות ראשון˜Áליקוטי איירחלק ב �˜˙

ּבדרכי עת ּבכל והדריכנּו והֹוליכנּו עלינּו וחמל חּוס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּתׁשחיתנּו,

יֹודע לבד אּתה אׁשר הּנֹוראים, צּדיקי ידי על ׁשּגּלית ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּקדֹוׁשים

בֹו ּכי מצֹותי ּבנתיב "הדריכני הּנפלאים. ּדרכיהם אמּתת ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָנפלאֹות

ּכל קּויתי אֹות יׁשעי אלהי אּתה ּכי ולּמדני באמּת הדריכני ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחפצּתי,

אהּל ּדרּכ יי הֹורני עקב. ואּצרּנה חּקי ּדר יי הֹורני ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּיֹום.

ׁשמ".ּבאמ ליראה לבבי יחד ּת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

È	¯ÊÚצרכי ּכי להּוׁשע, צרי ּׁשאני מה ּבכל הֹוׁשיעני היׁשּועֹות, ּבעל »¿≈ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

הּצילני מהם. קצה אפס ּולפרׁש לבאר קצרה ודעּתי מאד מאד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻמרּבים

חברים לאהבת זּכני הּבחינֹות. ּבכל ּבאמת לׁשלֹום זּכני ּומחלקת. ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמריב

ׁשאזּכה עד האמּתּיים, הּצּדיקים ּבדרכי ליל זּכני לאמּתֹו. ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבאמת

חלקנּו ותׂשים עֹולם. ועד מעּתה ּבאמת יראי וכרצֹון ּכרצֹונ ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלהיֹות

ּבאמת הּגדֹול חסּד ועל ּבטחּתי ב ּכי אבֹוׁש לא ּולעֹולם ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעּמהם

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון "יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶָָָָנׁשענּתי.

יׂשראל, ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו ׁשלֹום ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעֹוׂשה

אמן. ְְִֵָואמרּו

Á˜אייר ב

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· „"Ù ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
B	Ba¯ׁשאזּכה והֹוׁשיעני ועזרני ,ׁשמ למען עלי רחם עֹולם ׁשל ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מחׁשבּתי את לקּדׁש ׁשאזּכה גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ימי את ְְְְְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻלהארי

החסד, איׁש אבינּו אברהם ׁשל ּבמּדתֹו לאחז ּותזּכני גדֹולה. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבקדּׁשה

מי ּכל עם ּבאמת וחסד טֹוב ולעׂשֹות ּבממֹוני, וּתרן להיֹות ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאזּכה

ּבאמת. הּטֹוב רצֹונ ּכפי חסד להם ולגמל עּמהם להטיב ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּצריכין

ולא מאד. והּמח הּדעת את מבלּבלין ׁשהם וקּמּוץ מּקפדּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹֹֹותּצילני

ּכלל, וקמצן קּפדן וּתרןאהיה חסד איׁש טֹוב איׁש להיֹות אזּכה רק ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבקדּׁשה ּדימינא ּבסטרא להּכלל ׁשאזּכה עד הּטֹוב, ּכרצֹונ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבממֹוני

ׁשּיהיה ּתזּכני זה ידי ועל החסד. איׁש אבינּו אברהם ׁשל ּבמּדתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָגדֹולה
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להארי ואזּכה וצלּול. וצח ז מחי ׁשּיהיה ּככסּפא, חּורא ּומֹוחי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׂשכלי

ּובכל עת ּבכל ּבתֹורת ולחׁשב להגֹות ׁשאזּכה גדֹולה ּבקדּׁשה ימי ְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאת

מחׁשבה ׁשּום לחׁשב מחׁשבּתי את אּניח ולא גדֹולה. ּבקדּׁשה ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻׁשעה

ויֹום, יֹום ּבכל הּגדֹולה ביׁשּועת ותֹוׁשיעני ותעזרני כלל. וזרה ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָחיצֹונה

ׁשהם ועקרּבים הּנחׁשים ּכל מּמחׁשבּתי מהרה ּולבּטל ּולסּלק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלגרׁש

ואזּכה יֹום. ּבכל הּמח את המסּבבין זרֹות ּומחׁשבֹות ּבלּבּולים מיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל

וחֹוצצין הּמבּדילין והּמסכים ּברזל והּמחּצֹות הּגדרים ּכל את ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלׁשּבר

מי את אליו לכנס מּניחים ואינם ויֹום, יֹום ׁשּבכל הּגנּוז טֹוב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפני

אליו. וראּוי הגּון ְֵֵֶָָָׁשאינֹו

‡ÏÓ.כעֹונֹותי לי תגמל ולא כחטאי, לי תעׂשה ולא עלי, רחם רחמים »≈ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹ

ותגמלני להטיב, מרּבה אּתה אׁשר ּוכנפלאֹותי ּכחסּד עּמי ּתעׂשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָרק

ותֹוׁשיעני ויֹום. יֹום ּובכל עת ּבכל עלי חסּד ּותגּדל טֹובים. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָחסדים

הּגנּוז להּטֹוב אזּכה אנכי ׁשּגם ּבאפן ונפלאים חדׁשים ּבחסדים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּברחמי

ּבפני וׁשלֹום חס ּולהפסיק לחצץ ׁשּלי להרע כח יהיה ולא יֹום. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּבכל

ּבלּבי והתאּמצּות והתחּזקּות כח לי ּתּתן רק יֹום, ׁשּבכל הּגנּוז ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹהּטֹוב

ולהגֹות מחׁשבֹות לחׁשב ויֹום יֹום ּבכל להתחּזק ׁשאזּכה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּומחׁשבּתי,

עז ּבכל ּגדֹול ּבהתּגּברּות ּונכֹונה, חזקה ּבמחׁשבה הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָָֹּבתֹורת

אּניח ולא ּבאמת. האמּתי הּטֹוב אל נמרץ ּובהׁשּתֹוקקּות ְְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹותעצּומֹות,

ּבמחׁשבּתי לכנס הּדעת ּבלּבּול ּולׁשּום וחיצֹונה זרה מחׁשבה ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָֹלׁשּום

מחׁשבּתי את ולאחז ּבדעּתי חזק אהיה רק וׁשלֹום. חס אֹותי ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּולבלּבל

הּקד ּבתֹורת עת ּובכל יֹום ּבכל רחמילחׁשב ׁשּיעֹוררּו עד ֹוׁשה ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ

לי ׁשּיתּגּלּו עד והּׂשכל, החכמה ׁשערי לי לפּתח ּותצּוה עלי. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהאמּתּיים

הּגנּוז מהּטֹוב ויֹום יֹום ּבכל הּקדֹוׁשה ּבתֹורת אמּתּיים חּדּוׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָמאּת

ועד מעּתה ּבאמת אלי להתקרב אזּכה זה ידי ועל הּיֹום. ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבאֹותֹו

וגדֹול אר חּיי מימי ויֹום יֹום ּכל ׁשּיהיה זה ידי על ואזּכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעֹולם.

האמּתּיים ּדאֹורייתא החּדּוׁשין ידי על גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּבאמת

ׁשאזּכה עד הּיֹום. ׁשּבאֹותֹו הּגנּוז מהּטֹוב ויֹום יֹום ּבכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתחּנני



תפילות ראשון˜Ëליקוטי איירחלק ג ·�˜˙

חּיים טֹובים חּיים ארּוּכים, חּיים לחיֹות ּבאמת, וׁשנים ימים ְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָלאריכת

לעֹולמי דאתי ּובעלמא דין ּבעלמא גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵָָָָָָָָָֻאמּתּיים

אׂשּביעהּו ימים אר" ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים נצחים. ּולנצח ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻעד

יֹוסיפּו וׁשלֹום חּיים ּוׁשנֹות ימים אר "ּכי ונאמר: ּביׁשּועתי". ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹואראהּו

אר" ונאמר: חּיים". ׁשנֹות ל ויֹוסיפּו ימי ירּבּו בי "ּכי ונאמר: ,"ְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹל

נתיבֹותיה וכל נעם דרכי ּדרכיּה וכבֹוד, עׁשר ּבׂשמאלּה ּבימינּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹימים

אמרי לרצֹון יהיּו מאּׁשר. ותֹומכיה ּבּה לּמחזיקים היא חּיים עץ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשלֹום.

אמן וגֹואלי" צּורי יי לפני לּבי והגיֹון .פי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

Ë˜אייר ג
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Ïk"עלי רחם אמּונה, אל עזרני", רדפּוני ׁשקר אמּונה, מצֹותי »ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאתחּזק והֹוׁשיעני עזרני ּבאמת. ׁשלמה לאמּונה וזּכני ,ׁשמ ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלמען

עזרני ּבאמת, ׁשלמה ּבכלּבאמּונה ׁשלמה ּבאמּונה ׁשאתחּזק והֹוׁשיעני ְְְְְְֱֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ויֹותר, יֹותר ּפעם ּבכל הּקדֹוׁשה האמּונה ּבתֹו עצמי את ואכניס ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעת,

ׁשאזּכה עד ויֹותר, יֹותר ּגבֹוהה לאמּונה ּפעם ּבכל לעלֹות ׁשאזּכה ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָעד

להתחּזקּות זה ידי על ׁשאזּכה האמּונה, ידי על הּׂשכל אל ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלבֹוא

הייתי ׁשּלא הּדברים את ּבׂשכלי ּולהּׂשיג ּולהבין ּבאמת, ְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהאמּונה

אזּכה ועּתה לבד. ּבאמּונה ּבהם להתחּזק צרי והייתי ּבּתחּלה. ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמבינם

יֹותר ונעלמים ּגבֹוהים ּבדברים רק וׂשכלי, ּבדעּתי ּולהּׂשיגם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהבינם

ּבאמּונה אתחּזק וכן ׁשלמה. ּבאמּונה ּבהם אתחּזק עדין אבינם ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ּולהּׂשיג להבין ּפעם ּבכל ׁשאזּכה עד ּפעם ּבכל קדּׁשה ּבתֹוספת ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻגדֹולה

עת ּבכל וכן יֹותר, ונעלמים הּגבֹוהים הּדברים אּלּו גם ודעּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבׂשכלי

הּׂשכל להמׁשי ׁשאזּכה עד ויֹותר, יֹותר גדֹולה ּבאמּונה אתחּזק ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָועת

היה ׁשּבּתחּלה הּדבר ׁשל הּׂשכל אל לבֹוא האמּונה, ידי על ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהּדעת

לבֹוא ׁשאזּכה עד לבד, ּבאמּונה ּבֹו להאמין צרי והייתי מּמּני ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנעלם

אֹות ּולהּכיר לדעת גדֹולה, ּבקדּׁשה ׁשלם ּולדעת אמּונה, ְְְְְְֱִִֵַַַַַָָָָָֹֻלראׁש
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להבין אנֹוׁשי ּבׂשכל ּׁשאפׁשר מה ּכל ּולהבין לדעת ואזּכה ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבאמת.

ּבתכלית ׁשלמה לאמּונה אזּכה ּבהּדעת, להבין אפׁשר ּׁשאי ּומה ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבאמת.

האמּתּיים צּדיקי וכרצֹון ּכרצֹונ העליֹונה הּמעלה ּבתכלית ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשלמּות

ואזּכה אחריו. מעלה ׁשאין הּמעלה ּבתכלית ּולדעת לאמּונה זכּו ְְְְְֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאׁשר

האברים. ּבכל האמּונה ׁשּתתּפּׁשט עד ּכ ּכל וחזקה ׁשלמה ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָלאמּונה

B	Ba¯,לאמּונה הלֹוא עיני יי ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒְְְֱֲִֵֶֶֶָָָָָָֹ

מה ּכל יֹודע אּתה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ּבאמת. ׁשלמה אמּונה לי ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּתן

הּכל יסֹוד ׁשהּוא הּקדֹוׁשה האמּונה ּבענין העֹולם ּכל על ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּׁשעֹובר

ּבני מאמינים ּכּלם ׁשהם קדֹוׁש עם יׂשראל על ּׁשעֹובר מה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּובפרט

מדרגֹו ּורבבֹות אלפים יׁש כן ּפי על אף א האמּונהמאמינים, ּבענין ת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ידי על הּכל יׂשראל על ׁשעֹוברים הּגלּיֹות וכל הּצרֹות וכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻהּקדֹוׁשה.

עלֿידי אזננּו ּגּלית ּכאׁשר ּכּלה הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהּוא האמּונה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּפגם

הּקדֹוׁשים חכמיe¯Ê‚�Â Ez‡Ó Ûˆw‰ ‡ˆÈ ¯L‡ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰zÚ ¯·BÚM ‰Ó Ë¯Ù·e) ְֲִֶַָƒ¿»«∆≈«»«ƒ¿»≈¬∆»»«∆∆≈ƒ¿¿ƒ¿¿

.[‰ÓÁÏnÏ ÏÈÁ È�·Ï Ï‡¯NÈ È�a ÁwÏ ,‰Ú¯ ‰¯ÈÊb‰ ‰¯Ê‚�Â] ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ˙BÚ¯ ˙B¯Ê‚ ‰nÎ«»¿≈»«ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»«¿≈»»»ƒ«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿»»

e�„Úa „ÓÚÈ ÈÓ ,ÈB‡ ,e�Ï ‰È‰ ‰Ó ÈB‡ ,e�Ï ‰È‰ ‰Ó ÈB‡ ,e�È˙BkÓ ‰ÏÁ� ,e�¯·L ÏÚ e�Ï ÈB‡»«ƒ¿≈«¿»«≈∆»»»∆»»»ƒ«¬…«¬≈

Ë¯Ù·e ,‰¯ÊÚÏ Òe�� ÔÎÈ‰Ï ,Á¯·� ÔÎÈ‰Ï ÈB‡ ÈB‡ .e�Ï ‰NÚp ‰Ó ÈB‡ .˙‡ÊÎ ‰¯Ó ‰¯ˆ ˙Úa¿≈»»»»»…««¬∆»¿≈»ƒ¿«¿≈»»¿∆¿»ƒ¿»

„‚�k ÌlÎÂ ,ÔÏvÏ ‡�ÓÁ¯ „‡Ó ˙BÚ¯Â ˙BL˜ ˙B¯Êb „BÚ ÌBÏLÂ ÒÁ ‡ÈˆB‰Ï ÌÈˆB¯L ÚÓLpL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«¿»¿≈»¿»¿…«¬»»ƒ¿»¿À»¿∆∆

(‰�eÓ‡ Ì‚t È„È ÏÚ ÌÈ‡a Ìlk ˙B¯v‰ el‡ ÏÎÂ ,¯ÓÂ ÈB‡ ¯ÓÂ ÈB‡ ÈB·‡Â ÈB‡ ÈB‡ .Ï‡¯NÈ ˙c. «ƒ¿»≈«¬»«»«¿»≈«»À»»ƒ«¿≈¿«¡»

,נגּד לפׁשע הרּביתי אׁשר אנכי ּובפרט זאת, לתּקן ּנעׂשה מה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹועּתה

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהיא אמּונה פגם ידי על ּבא הּכל ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻּובוּדאי

האמּונה אין העֹונֹות רּבּוי ׁשּמחמת ּבחברֹו, ּתלּוי אחד ּכל ֱֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּובאמת

העֹונֹות, ּבאּו ּבׁשלמּות ׁשאינֹו האמּונה חסרֹון ּומחמת ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבׁשלמּות,

לתּקן. מתחילים ּומהיכן זאת, מתּקנים אי אבל מעּתה, לּצלן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹרחמנא

B	Ba¯אּתה ּבאהבה, יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר רחמים, מלא עֹולם, ׁשל ƒְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ידי על ּפה ּובעל ּבכתב אמת תֹורת לנּו וּתּתן ,ּתֹורת למּדע ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָחֹוננּתנּו

ודֹור ּדֹור ּבכל לנּו ׁשלחּת וחמלת ּוברחמי ,ּבית נאמן נביא ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמׁשה

ּבאמת,צּדיקים ּונבֹונים חכמים ונֹוראים קדֹוׁשים אמּתּיים וחסידים ְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֶֶַַָָ
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נפלאים חּדּוׁשים לנּו וגּלּו לעמקּה, הּתֹורה ּתבּונֹות להּׂשיג זכּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָאׁשר

ּתקף לסּפר ׁשּיּוכל ּבעֹולם לׁשֹון אין אׁשר מאד מאד ונׂשּגבים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹונֹוראים

ּתהּלֹות מסּפרים וכּלם וכחם. ּוקדּׁשתם וגבהם מעלתם נׂשּגבֹות ְְְְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָֹֻֻרּום

האמּונה ּומגּלים ּוממׁשיכים עׂשה, אׁשר ונפלאֹותיו ועּזּוזֹו ְְְְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָָָיי

ׁשבנּו לא עדין אּלה כל ואחרי עֹולם. ּבאי לכל ּבעין עין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשה

ּבעֹונֹותינּו עּתה ּבפרט עלינּו עֹוברים אׁשר הּצרֹות ּובכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּטעּותנּו

רק אׁשר ּבאמת, אלי לׁשּוב להתעֹורר זכינּו ׁשּלא ּדי לא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרּבים,

הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּגם אף האּלה, הּצרֹות ּכל עלינּו ׁשלחּת זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבׁשביל

יׂשראל מּבני אנׁשים ּכּמה נמצאים אׁשר עד ויֹותר, יֹותר מּמ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָנתרחקנּו

הּצרֹות מרירּות ידי על מאמּונתם ונפלּו ּולבבם ּדעּתם נתעּקם ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאׁשר

ּׁשעֹובר מה ּכל יֹודע לבד אּתה רק ּנדּבר, ּומה ּנאמר מה אֹוי ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהאּלה.

עֹוד ּיהיה מה יֹודע ּומי מׁשיחא, ּבעקבֹות האּלה ּבּדֹורֹות עּתה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעלינּו

רחמים, מלא עלינּו רחם הּוא. קטן ּכי יעקב יקּום מי אֹוי וׁשלֹום. ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹחס

רחם אמּונה אל עלינּו רחם ּובפרט. ּבכלל אנחנּו גדֹולה בצרה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּכי

ּתחנּוני אל האזינה ּתפּלתי ׁשמע "יי הֹוׁשיעה, הֹוׁשיעה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָרחם,

ׁשחקים". עד אמּונת חסּד ּבהּׁשמים יי .ּבצדקת ענני ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבאמּונת

אׁשר עד עת, ּבכל ּבאמת ׁשלמה לאמּונה וזּכנּו ,ׁשמ למען ְְְְְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעזרנּו

כל מלא אׁשר אלהינּו, יי מאּת ּגדֹול ּופחד ויראה אימה עלי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹיבא

ויֹודע ּבמעׂשינּו, ורֹואה עת ּבכל עלינּו עֹומד ואּתה .ּכבֹוד ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהארץ

חּזקנּו ּדּלים חֹומל רחמים מלא יחיד, אדֹון לבבנּו. ּובֹוחן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָמחׁשבֹותינּו,

ׁשּנזּכה ּבאפן ורגע, עת ּבכל ּבאמת זה ּבכל ּולהאמין לידע ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואּמצנּו

מיני ּומּכל ּופׁשעים ועֹונֹות חטאים מיני מּכל זה ידי על ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלהּנצל

מיני מּכל ּובפרט ּבלּבּולים, מיני ּומּכל רעים, והרהּורים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַָָָָָמחׁשבֹות

ּכנגד ׁשהם רעים והרהּורים מחׁשבֹות מיני מּכל ׁשּבּלב, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעקמימּיּות

הּקדֹוׁשה. ְְֱַָָאמּונת

אייר מי¯Ba	Bד ואין ,עצמ את יֹודע לבד אּתה ּכל, אדֹון עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ

נמצא ׁשאּתה ׁשלמה ּבאמּונה מאמינים אנּו רק ּכלל, אֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיֹודע
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העֹולם ּבראת ואּתה תכלית, ּבלי ראׁשית ּבלי נצחי קדמֹון יחיד ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֻהמחּיב

התחלּת הּגדֹולים ּוברחמי וכּו', אלפים חמׁשת זה הּמחלט מאין ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻיׁש

ויעקב, יצחק אברהם אבֹותינּו ידי על הּקדֹוׁשה אמּונת ּבנּו ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹלהאיר

תֹורת לנּו נתּת ּכ ואחר ּבעֹולם אלהּות לגּלֹות התחילּו הם ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאׁשר

הּוא אׁשר .ּבית נאמן נביא מׁשה ידי על ּפה ּובעל ּבכתב ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּקדֹוׁשה

אּתה ּכי ּולהּודע ּולהֹודיע לידע הּדעת אֹור לנּו ּופתח עינינּו ְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָהאיר

והּנֹוראֹות הּגדֹולֹות ּכל ידי על ,מּלבּד עֹוד אין אלהינּו יי ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּוא

חסד הֹוספּת הּגדֹולה ּובחמלת הּזה. ּכּיֹום לחּיֹותינּו עּמנּו עׂשה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאׁשר

ראׁשֹונים ּונביאים, זקנים אמּתּיים, צּדיקים ּדֹור ּבכל לנּו וׁשלחּת ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַַָָָָָוטֹוב,

וחסידים ורּבנים ּוגאֹונים סבֹוראי, ורּבנן ואמֹוראים, ּתּנאים ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָואחרֹונים,

האּלה ּבּדֹורֹות ּגם ׁשזּכיתנּו עד ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשהיּו ּוקדֹוׁשים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָצּדיקים

ּכאּלה. נֹוראים צּדיקים לנּו ְְִִִֵֶַַָָָָָוׁשלחּת

ÏÚאׁשר ּבכל אֹותם ּולצּית ּבדרכיהם ליל הרּבים ּברחמי זּכנּו ּכן «ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

אי והֹורנּו לּמדנּו עת, ּבכל ּבאמת ּכרצֹונם ולהיֹות אֹותנּו, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָצּוּו

ורּבֹותינּו אבֹותינּו ׁשהמׁשיכּו הּקדֹוׁשה האמּונה עלינּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָלהמׁשי

עד העצּומה קדּׁשתם ידי על ׁשהמׁשיכּו מּמקֹום הּקדֹוׁשים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻהּצּדיקים

וצדק וטּובם וחסּדם אמּונתם עלינּו להמׁשי זּכנּו ּׁשּזכּו. למה תםׁשּזכּו ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

להטיב מאד ּגדֹולֹות וטרחֹות ּביגיעֹות נפׁש ּבמסירּות וטרחּו יגעּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָֹאׁשר

האמּונה ּולגּלֹות להמׁשי והעּקר עֹולם. לדֹורֹות יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֱִִִֵֵַַָָָָָָָלכל

עם קרֹובֹו עם קדֹוׁש, עם ליׂשראל ּובפרט עֹולם ּבאי לכל ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה

הּגדֹול ּוזכּותם ּכחם למען הּזאת צרה ּבעת והֹוׁשיענּו עזרנּו ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹֻסגּלה.

באּו ּכי אלהים הֹוׁשיענּו חקר. אין עד מאד והּנׂשּגב הּנֹורא ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹוהּקדֹוׁש

לבֹוא ּפעם ּבכל ׁשּנזּכה עד ּבאמת, ׁשלמה לאמּונה זּכנּו נפׁש, עד ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמים

ּבכל הּקדֹוׁשה האמּונה ותתּפּׁשט הּדעת אל הּקדֹוׁשה האמּונה ידי ְְְְְְֱֱִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעל

ּבפה הּקדֹוׁשה האמּונה לדּבר תמיד ונזּכה האברים. ּבכל ואחד ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד

לדֹור אׁשירה, עֹולם יי "חסדי ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבאמת ׁשלם ּובלב ְְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמלא

אף יי, ּפלא ׁשמים "ויֹודּו ונאמר: ּבפי". אמּונת אֹודיע ְְְְְְֱֱֲִִִִֶַַַַָָָָודֹור
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ארץ ּכֹוננּת ,אמּונת ודֹור "לדֹור ונאמר: קדֹוׁשים". ּבקהל ְְְְְְֱֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָאמּונת

"ּכי ונאמר: ׁשּויתי". מׁשּפטי בחרּתי, אמּונה ּדר" ונאמר: ְְְְֱֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוּתעמד".

ּבאמּונתֹו "וצּדיק ונאמר: ּבאמּונה". מעׂשהּו וכל יי, ּדבר ְְְְְֱֱֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָיׁשר

"ּכי ונאמר: קרנֹו. ּתרּום ּובׁשמי עּמֹו וחסּדי "ואמּונתי ונאמר: ְְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֶֶֶַַַַָָיחיה".

וארׂשּתי" ונאמר: אמּונתֹו". ודֹור ּדֹור ועד חסּדֹו, לעֹולם יי ְְְְְְְֱֱִֵֶַַַַָָָָטֹוב

וארׂשּתי ּוברחמים. ּובחסד ּובמׁשּפט ּבצדק לי וארׂשּתי לעֹולם, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלי

ואמן". אמן לעֹולם יי ּברּו יי. את וידעּת ּבאמּונה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלי

È˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡"˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÈÈ"ּבקרב אפחד. מּמי חּיי מעֹוז יי אירא, מּמי ויׁשעי אֹורי ¿»ְְְְְִִִִִִִִִֶַַָָָָֹ

רּבֹונֹו ונפלּו". ּכׁשלּו הּמה לי ואיבי צרי ּבׂשרי, את לאכל מרעים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹעלי

יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר יׂשראל עּמֹו אֹוהב רחמים מלא עֹולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשל

ׁשע ּותכּופֹות צרּורֹות הּצרֹות רּבּוי את יֹודע אּתה עלּבאהבה, ברּו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּללּו ּבּימים עּתה עלינּו ּׁשעֹובר מה ּבפרט הּגלּות, מּיֹום (ÌBiÓיׂשראל ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָƒ

(ÏÈÁÏ Ï‡¯NÈ È�a ÁwÏ ‰¯n‰Â ‰Ú¯ ‰¯ÈÊb‰ ‰‡ˆiLהּׁשנים מּכל לנּו די ולא . ∆»¿»«¿≈»»»¿«»»ƒ«¿≈ƒ¿»≈««ƒְִִַַָָָֹ

מאֹות וכּמה כּמה מּיׂשראל נלּכדּו אׁשר עּתה, ועד מאז עלינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשעברּו

מהּכל, קׁשה זה אׁשר ּדת על ּולהעבירם ולחרב ולרעב לּׁשבי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנפׁשֹות

ּכּמה אׁשר ׁשעּור ּבלי ּומרים קׁשים ּבפחדים ׁשּנפחדּו הּנפׁשֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמּלבד

חּבלּו וכּמה רעים, ּבחלאים נחלׁשּו וכּמה זה, ידי על מתּו ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהם

ּבדת ׁשּיּׁשארּו ּכדי ועצּומים ּומרים קׁשים יּסּורים וסבלּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָּבעצמן

נפׁשֹות ׁשל והּכבד הּקׁשה והּמרירּות והּצער הרחמנּות ּובפרט ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָיׂשראל.

לנּו אֹוי הּסּבל. ּכח ּכׁשל אׁשר ואֹוהביהם ּוקרֹוביהם ואּמם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאביהם

מה לנּו. היה מה אֹוי לנּו, היה מה אֹוי ואבֹוי, אֹוי אֹוי ׁשברנּו, ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָעל

ּנזעק מה עֹונינּו, את מצא האלהים ּנצטּדק ּומה ּנדּבר ּומה ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹּנאמר

אּפֹו הׁשיב לא אׁשר זה ּבכל לנּו די ולא מּכֹותינּו. נחלה ׁשברנּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹעל

חּבׁשה לא עד ּכי מּכה, על מּכה אֹותנּו להּכֹות הֹוסיף ועֹוד ְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻמאּתנּו,
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על עירנּו, ּבנֹות על לנפׁשנּו עֹוללה עינינּו אׁשר הראׁשֹונה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמּכה

נלּכדּו אׁשר והּנאנקים הּנאנחים נפׁשֹות והּמרּוטים, הּמּכים ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻנפׁשֹות

עּתה, ועד אז מן נטּויה ידֹו עֹוד ועיר. עיר מּכל ‰Ûˆwּכבר ‡ˆÈ Èk „Ú) ְְְִִִִַַָָָָָָָ«ƒ»»«∆∆

(ÌÚt‰ „BÚ ‰�L CB˙a ÁwÏÂ ¯BÊÁÏכי יעקב יקּום "מי אֹוי אֹוי, אֹוי אֹוי . «¬¿ƒ«¿»»«»«ֲִִַָֹ

ונאטם לּבנּו נסּתם ּכי אֹוי אֹוי ּנעׂשה, מה אֹוי, אֹוי, הּוא", ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָֹקטן

ההתּגרּות מרּבּוי הן הּצרֹות, מרּבּוי הן ,אלי מּלצעק אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹרּוחנּו

מּבפנים ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות צד, מּכל הּמלחמה ּכי ּדבר, הּבעל ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָׁשל

ּכל ׁשל ּובתֹוכֹו ּובביתֹו הּגזרֹות, מרירּות חרב ׁשּכלּה ּבחּוץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּומּבחּוץ,

והרהּוריו ותאוֹותיו וערמימּיֹותיו ּבנכליו מתּגּבר ואחד ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻאחד

זֹוכין אנּו ׁשאין די ולא וכּו'. אליּומחׁשבֹותיו ולׁשּוב להתעֹורר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

עֹוד לבד, זה ּבׁשביל רק ּכּונת אׁשר הּצרֹות רּבּוי ידי על ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאמת

ּבכּמה יׂשראל מּבני ּכּמה לבב את לעּקם ורֹוצה ּבנּו, להתל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהֹוסיף

אחר מהרהרים ׁשהרּבה עד ׁשעּור ּבלי עקמימּיּות על עקמימּיּות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַמיני

ּבאמת והּנכֹונֹות היׁשרֹות מּדֹותי. ְְְֱִֶֶֶַַָ

אייר נא.¯Ba	Bה ּכּפר נא, מחל נא, סלח לסלח, הּמרּבה חּנּון עֹולם, ׁשל ƒְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הּזה לעם נׂשאתה וכאׁשר ,חסּד ּכגדל הּזה העם לעֹון נא ְְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"סלח

עּתה, יׂשראל ׁשל ּומּצב מעמד יֹודע לבד אּתה ּכי הּנה" ועד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמּמצרים

ואין היינּו "יתֹומים הּגבעה, על וכּנס ההר ראׁש על ּכּתרן נׁשארנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹּכי

לנּו יעמד הּגדֹול ׁשמ ּבעדנּו, יעמד מי ואין ּכאלמנֹות" אּמֹותינּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאב,

ּיעׂשּו ּומה לבבנּו, וצרֹות מכאֹובנּו רּבּו ּכי בענינּו הּביטה צרה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּבעת

נחׁש הּצרֹות ּומרירּות הּגלּות חׁשּכת מעצם ּכי יׂשראל, ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהמֹון

לׁשּוב לתׁשּובה הּפתח למצא נלאּו אׁשר עד הּדעת, ונחסר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּׂשכל

חּוס זה. ּבׁשביל רק ּכּונת אׁשר עליהם, ּׁשעֹובר מה ּכל ידי על ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאלי

ּבגׁשמּיּות הּצרֹות מּכל להּצילנּו ורב מֹוׁשיע לנּו ּוׁשלח עלינּו, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹוחמל

לׁשּוב להתעֹורר ׁשּנזּכה ּבאפן והאמת, הּיׁשר הּדר ויֹורנּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹורּוחנּיּות,

ּבכללּיּות ּׁשעֹובר מה הן עלינּו, ּׁשעֹובר מה ּכל ידי על ּבאמת ְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאלי

ואחד אחד ּכל על ּבפרטּיּות ּׁשעֹובר מה הן יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
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צֹופה ּתעלּומֹות, יֹודע רחמים מלא חּייו. ימי ּכל ויֹום יֹום ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבכל

ּובפרט, ּבכלל עּתה יׂשראל על ּׁשעֹובר מה ּכל יֹודע לבד אּתה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָנסּתרֹות,

ּנדּבר. ּומה ּנאמר ְֵַַַַֹמה

B	Ba¯ל גּלית אּתה הּתֹורה, נֹותן יחיד, אדֹון ּכּלא, ּברחמידעלמא נּו ƒְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

מהעי"ן הּוא העּכּו"ם ּכח ידי[ÌÈÚ·M‰Ó]ׁשּכל על ּדהינּו חׁשּוכין, אנּפין ֲִֵֶַַָָָֹ≈«ƒ¿ƒְְְְֲִִֵַַַ

ּומחמת ּכראּוי, ּבּה מעּינין אנּו ואין הּתֹורה, ּבעסק מתרּׁשלין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּׁשאנּו

חס מתּגּברים זה ידי ועל מעינינּו, ונחׁשכּו נסּתרּו הּתֹורה ּדרכי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה

מאנּפין ׁשּיֹונקין מהעּכּו"ם ׁשּבאים רעֹות ּומּדֹות הּתאוֹות ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוׁשלֹום

וגֹוזרין ממׁשלּתם וׁשלֹום חס מתּגּבר ּבעצמֹו זה ידי ועל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָחׁשּוכין.

זאת, לתּקן ּנעׂשה מה אבל לּצלן. רחמנא ּומרֹות רעֹות גזרֹות ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹעלינּו

מאד קׁשה הּצרֹות ורּבּוי הרע הּיצר והתּגּברּות הּפרנסה על מחמת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּכי

ונסּתם עינינּו, חׁשכּו ּבּה, ׁשעֹוסקים מעט ואפּלּו ּכראּוי, ּבּתֹורה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלעסק

ּפׁשּוטן אפּלּו מבינים אנּו אין רב ּפי ועל ּכראּוי, ּבּה מּלעּין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹׂשכלנּו

ּונעימֹותיה עמקֹותיה מבינים אנּו ׁשאין ׁשּכן מּכל ּדברים, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשל

הּקדֹוׁשה. הּתֹורה ּפני אֹור לראֹות זֹוכים אנּו ואין וסֹודֹותיה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּפנימּיֹותיה

אנּפין מׁשבעים לּתֹורה, ּפנים מּׁשבעים רחֹוקים אנּו וכּמה ְְְְְְִִִִִִִִִַַַַָָָָָוכּמה

זה ידי ׁשעל חׁשּוכין, אנּפין העי"ן ּומבּטלים מכניעים ׁשהם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָנהירין,

ׁשּיֹונקים אּומֹות ׁשל ׂשרים ׁשבעים ממׁשלת ונֹופלים נׁשּברים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָמּמילא

לזה. זֹוכים אי אבל ֲִֵֵֶֶָָמהם,

È‰Ï‡זּכנּו ,ּבתֹורת חלקנּו ותן עלינּו רחם הרּבים ּברחמי עֹולם ¡…≈ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מעּתה ונתחיל ּבאמת, אלי מעּתה להתעֹורר ׁשּנזּכה הרּבים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּברחמי

טרּדא ׁשּום אֹותנּו יבלּבל ואל יטרידנּו ואל ולילה. יֹומם ּבּתֹורה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלעסק

י על נעׂשית מלאכּתנּו ּתהיה רק ּומּתן, ּומּׂשא אחרים.ועסק די ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּכל לנּו ותסּפיק גדֹולה, ּבהרחבה אֹותנּו ּתפרנס הרּבים ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָּוברחמי

ּבׁשּום לעסק נצטר ׁשּלא ּבאפן להם, ׁשּנצטר קדם מאּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹהצטרכּותנּו

ותהיה הּזה ּבעֹולם אּמנּותנּו ּתֹורתנּו ּתהיה רק ּפרנסה, ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻעסק

ועסק מלאכה ּבאיזה לעסק ׁשּמכרח מי ואפּלּו הּבא. לעֹולם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעּמנּו
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חס יׁשּכחּו ּׁשאל לבבם, ּותחּזק ּתעזרם ּפרנסה, ּבׁשביל ּומּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּומּׂשא

לּתֹורה, עּתים לקּבע נפׁשם על ויחּוסּו הּנצחי. עֹולמם את ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹוׁשלֹום

ּכי הּתֹורה מעסק יתּבּטלּו ולא ארעי. ּומלאכּתם קבע תֹורתם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹותהיה

ׁשּיּוכלּו זמן ּובכל ּבלבד, והעסק ּומּתן הּמּׂשא ּבׁשביל ההכרח ּבעת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאם

ּבּתֹורה, לעסק יֹומים אֹו יֹום ׁשּכן מּכל רגע, אֹו ׁשעה איזה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחטף

ׁשבילי לנּו ותפּתח עלינּו, ּותרחם גדֹולה. ּבהתמדה ּבּה להגֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיזּכּו

ונזּכה ואמּתתן, ּברין על הּתֹורה ּדברי ּכל להבין ׁשּנזּכה האמת ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׂשכל

היטב ּבּה ּולעּין הּתֹורה ּבתֹו וׂשכלנּו ּומחׁשבֹותינּו מחנּו ּכל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹלהכניס

להבין ּכדי ּבאמת לׁשמּה יהיה ּכּונתנּו וכל לעּין. ׁשּצריכין ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום

ולא וׁשלֹום, חס ּולקנטר להתיהר ולא לאמּתתן ּברין על הּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֻּדברי

חס נעׂשה ולא וכבֹוד. ממֹון ּבׁשביל ולא רּבי, נקרא ׁשּיהא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשביל

רק ּבהם, להתּגּדל עטרה ולא ּבהם לחּפר קרּדם הּתֹורה ּדברי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹוׁשלֹום

ּכדי ּומחׁשבֹותינּו, וׂשכלנּו ּכחנּו ּבכל לׁשמּה ּבאמת ּבהּתֹורה ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹנעסק

ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות מרע לסּור מעׂשה, לידי הּתלמּוד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיביאנּו

,ּבתֹורת עינינּו ּתאיר העצּומים וחסדי הרּבים ּברחמי ואּתה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּתמיד.

ׁשּנלמֹוד מקֹום ּבכל ּגדֹול ּבמהירּות היטב להבין ׁשּנזּכה לּבנּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָותפּתח

תֹורת ספרי ּכל ללמד ונזּכה ּבאמת, הּתֹורה ּדברי ּולהּׂשיג ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשם

ספרי וכל ּומפרׁשיהם, ּופֹוסקים וׁש"ס "ּתנ יֹום, ּבכל ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁשה

זכרֹונֹו האר"י ּכתבי וכל ותּקּוּנים, הּקדֹוׁש הּזהר וספרי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּמדרׁשים,

ולחזר לגמרם ונזּכה ׁשּבימינּו, האמּתּיים הּצּדיקים ספרי וכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלברכה,

למ עלינּו רחם חּיינּו, ימי ּכל ּפעמים וכּמה ּכּמה ׁשמ,ּולהתחילם ען ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ואר חּיינּו הם ּכי גדֹולה, ּבהתמדה הּקדֹוׁשה ּבתֹורת להתמיד ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוזּכנּו

עד הּתֹורה על עצמנּו להמית ונזּכה ולילה. יֹומם נהּגה ּובהם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָימינּו

וכל רעֹות הּתאוֹות ּכל ּולהמית ּולבּטל לׁשּבר ונזּכה ּבידינּו. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּתתקּים

ּבאמת. הּתֹורה ועּיּון עסק ידי על ׁשּבגּופנּו, רעֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמּדֹות

אייר להבין‡·È	eו ּבינה ּבלּבנּו ותן עלינּו נא רחם המרחם הרחמן אב »ƒְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד לׁשמע ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּולהׂשּכיל,
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והֹוׁשיעה ועזר ,ׁשמ למען עלינּו רחם ּבאהבה, לׁשמּה ּתֹורת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹתלמּוד

הּקדֹוׁשה ּתֹורת ּבעסק להתחּזק ׁשּנזּכה ּבאפן יׁשּועֹות מיני ּבכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּלנּו

ּתֹורת ּבתֹו רעיֹוננּו וכל ּומחׁשבֹותינּו ּדעּתנּו ּכל ונכניס ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָלׁשמּה,

אֹור הּקדֹוׁשה הּתֹורה לנּו ׁשּתאיר באפן ולילה, יֹומם תמיד ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשה

לּתֹורה ּפנים העי"ן ּכל עלינּו ויגנּו ויאירּו הּקדֹוׁשים. הּנעימים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּפניה

ּכל ּולבּטל לׁשּבר נזּכה זה ידי ועל להּׂשיגם, הּׁשלמים הּצּדיקים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּזכּו

הּגדֹולה ּובחמלת הרּבים ּוברחמי מאּתנּו, רעֹות הּמּדֹות וכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּתאוֹות

ותחמל ּותרחם ּתחֹוס ודֹור, ּדֹור ּבכל יׂשראל עּמ על חֹומל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשאּתה

ּולמען אבֹותינּו, ּולמען למענ ותעׂשה הּזאת, צרה ּבעת עּתה ְְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹעלינּו

ּותׁשּבר הּנה. עד ודֹור ּדֹור ּבכל ׁשהיּו והּנֹוראים הּקדֹוׁשים הּצּדיקים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכל

הּגזרֹות ּכל מאּתנּו מהרה הּגדֹולים ּובחסדי הרּבים ּברחמי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּותבּטל

חס לגזר ׁשרֹוצים אֹותם הן עלינּו, נגזרּו ׁשּכבר אֹותם הן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹקׁשֹות

הּגדֹולים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי ּותבּטל ּותׁשּבר ּתעקר ּכּלם ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻוׁשלֹום,

רׁשם ׁשּום מהם יּׁשאר ּכלל.ולא ְְִֵֵֶֶָָֹֹ

‡ÏÓיׂשראל יאבד ואל יׂשראל ׁשארית ׁשמר יׂשראל ׁשֹומר רחמים, »≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

להתּפּלל עֹומדים ׁשאנּו אי ׁשהּוא אי ּכי יׂשראל. ׁשמע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומרים

."עּמ ועֹודי "הקיצֹותי זה ּכל עם ּכזה, מעמד ואין מצּולה ּביון ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעּתה

זה ועל ּתמיד. יֹום ּבכל ּפעמים יׂשראל ׁשמע אֹומרים אנּו עדין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּכי

להּפיל עּתה ּגם עּתה ּכל אדֹון לפני לבֹוא יתדֹותינּו ּתמכנּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלבד

אֹות ׁשעבדּו אמת הּצּדיקי וכח ּבזכּות הרחמים, ּבעל לפני ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתחּנתנּו

נפלא, ּובׂשכל נפׁש, ּובמסירת גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבּקדׁש

על ׁשּנהרגּו הּקדֹוׁשים ּכל ּובזכּות חּייהם, ימי ּכל ּגדֹול ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּובתמימּות

מׁשּנים, עּנּויים מיני ּבכּמה ּומתּו ונהרגּו ונצלבּו ונׁשחטּו ,ׁשמ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֻֻקדּׁשת

ּגדֹולים יׂשראל נפׁשֹות רבבֹות ורּבי אלפים אלפי ּכּמים ּדמם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָונׁשּפ

ּבאנּו אּלה ּכל על הן הּנה. עד החרּבן מּיֹום ּוזקנים נערים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּוקטּנים

ּבעת עלינּו רחמים ׁשּתּמלא צרה, ּבעת יׂשראל לעּמֹו העֹונה ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלפני

מהרה, קל חיׁש ׁשלמה יׁשּועה להֹוׁשיענּו ּותמהר הּזאת, הּמרה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹצרה
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ּכרב עלינּו חּוסה יּוׁשע". ּומּמּנה ליעקב היא צרה "ועת מהרה: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻויקּים

ּבגּוף מאד, מאד מרּבים צרכינּו ּכי עלינּו, ורחמי מעי יהמּו ,ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻרחמי

אלף חלק ּולפרׁש לבאר קצרה ודעּתנּו ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָונפׁש

ּׁשאנּו מה ּבכל ,ׁשמ למען מהרה והֹוׁשיענּו עלינּו רחם מהם. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּורבבה

ויגֹון, ורעב וחרב ּדבר אֹויב מעלינּו והסר ּבעדנּו והגן להּוׁשע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָצריכים

על לנּו אין ּכי ּתסּתירנּו. ּכנפי ּובצל ּומאחרינּו, מּלפנינּו ׂשטן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהסר

ּנעׂשה, מה נדע לא "ואנחנּו ׁשּבּׁשמים, אבינּו עלי אם ּכי להּׁשען ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמי

אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל עבדים כעיני הּנה עינינּו. עלי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכי

חּננּו ׁשּיחּננּו. עד אלהינּו יי אל עינינּו ּכן ּגברּתּה, חּננּו,יד יי ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

עלינּו חרֹונ ּתׁשּפ ואל ׁשבינּו ּבארץ עלינּו חּוסה בּוז" ׂשבענּו רב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון "יהיּו ּברית ּבני עּמ אנחנּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכי

אמן. וגֹואלי", צּורי ְְֲִִֵָָיי

‡È˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· È"˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÈkÏÓהרּבים ברחמי הֹוׁשיעני יי אּנא אתּפּלל. אלי ואלהי «¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

נהּגה ּובתֹורת גדֹולה ּבהתמדה לׁשמּה תֹורת ּבדברי לעסק ְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאזּכה

וׁשּלא יתּגׁשמּו ׁשּלא ותֹוׁשיעני ותעזרני תמיד עּמי ותהיה ולילה. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹומם

ּבקדּׁשה ּתֹורה ללמד אזּכה רק וׁשלֹום. חס מּפי הּתֹורה דברי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻיתחּׁשכּו

ׁשאזּכה ּבאפן לּמּודי, ּבׁשעת ּגׁשמּיּותי וכל עצמי לבּטל גדֹולה ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּובטהרה

והעמקּות והּדּקּות והרּוחנּיּות והּנעימּות הערבּות ודעּתי ּבלּבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָלהרּגיׁש

הּנעימּות מתיקּות עצם ידעּת לבד אּתה ּכי הּקדֹוׁשה. ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבתֹורת

והּתמימה, הּטהֹורה הּקדֹוׁשה תֹורת ּדברי ׁשל והרּוחנּיּות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוהערבּות

ונפת מּדבׁש ּומתּוקים רב, ּומּפז מּזהב "הּנחמדים ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו

לעצם", ּומרּפא לּנפׁש מתֹוק נעם, אמרי ּדבׁש "צּוף ונאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹצּופים",

אני מרחֹוק וגם ׁשלֹום". נתיבֹותיה וכל נעם ּדרכי "ּדרכיה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹונאמר:

הּקדֹוׁשה, ׁשּבתֹורת והערבּות והּנעימּות העמקּות ּבגדל ּומאמין ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹרֹואה
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הרעים, ּבמעׂשינּו ועבינּו ּגׁשמּיּותנּו מרּבּוי הרּבים, ּבעֹונֹותינּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָא

ּפינּו, לתֹו ׁשּבאה הּתֹורה ּגם המבלּבלֹות, ׁשאינהּומחׁשבֹותינּו די לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

מּפינּו, ונתחּׁשכה נתּגּׁשמה ּבעצמּה הּתֹורה ּגם אף ּכראּוי, לנּו ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָָמאירה

ידי על ותאוֹותיו הרע הּיצר את לׁשּבר עדין זכינּו לא זה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּומחמת

והּנעימּות הּמתיקּות להרּגיׁש זֹוכה ואיני הּקדֹוׁשה. הּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהעסק

הּתֹורה ּוגדּלת האמּתּיים הּצּדיקים ּוגדּלת ,יתּבר הּבֹורא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֻֻֻּוגדּלת

לקּבל ׁשּזכינּו ּכאּלה תֹורה חּדּוׁשי התּגּלּות ידי על האלהּות, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהתּגּלּות

עּתה. ועד תֹורה מּתן ְִַַַַָָמּיֹום

‰zÚÂּכמֹוני מרחק ּכמֹוני נער יזּכה ּבּמה ׁשּבּׁשמים, אבי אעׂשה מה ¿«»ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

עצמי, את ואקּדׁש אטהר ּבּמה אדֹוני, אל אתרּצה ּבּמה .ּכדברי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹלׁשמר

ּדברי ׁשּגם אחרי הּמגּנֹות, ּומחׁשבֹותי הרעים מּדרכי לׁשּוב אזּכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּבּמה

ּגם עליהם, ּתקֹותינּו וכל ימינּו, ואר חּיינּו הם אׁשר הּקדֹוׁשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּתֹורה

חס מּפי ונתּגּׁשמים נתחּׁשכים הם ּגם אף, לי, מאירים אינם ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָהם

ּתֹורה, ּתֹורה, לעזרה. אנּוס להיכן אפעל, מה אעׂשה מה ועּתה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָוׁשלֹום.

ּכל ּתֹורת האמּתּיים, הּצּדיקים ּכל ּתֹורת מׁשה, ּתֹורת יי ְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּתֹורת

והאירה ,ּכבֹוד על חּוסה נפׁש", מׁשיבת ּתמימה יי "ּתֹורת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל,

ּגלּות הּזה, הּמר האר הּגלּות אפלת חׁשּכת ּבתֹו הּגדֹול ּבאֹור ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלנּו

צרה ּבעת ּבעזרתנּו קּומה והּמרֹות. הרעֹות הּתאוֹות ּגלּות ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָהעּכּו"ם,

ּכל על הּגדֹולה זריחת ּבאֹור והתּגּברי ּובפרט, ּבכלל הּזאת ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּגדֹולה

ׁשעּור ּבלי וחׁשכּות ּגׁשמּיּות מיני ּכל ועל ואפלה, חׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמיני

אֹור לראֹות אנכי גם ׁשאזּכה ּבאפן הרּבים, ּבעוֹונֹותי עלי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהמׁשכּתי

וגׁשמּיּות חׁש מיני לכל הּתֹורה לי ותאיר ותזרח הּתֹורה. ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגדֹול

לאֹורה מאפלה לצאת ואזּכה מהרה. מּתֹוכם ותֹוציאני ּבהם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּנפלּתי

לנתיבתי". ואֹור דבר לרגלי "נר ּבי: ויקּים ּגדֹול, לאֹור ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻמחׁש

ותֹורה מצוה נר "ּכי ונאמר: ּפתיים", מבין יאיר ּדברי "ּפתח ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָונאמר:

מּוסר". ּתֹוכחֹות חּיים ודר ְְִֶֶַָאֹור,

אייר אתÏÓ‡ז וכח ּברחמי נא, עֹוררה נא, עּורה הּתֹורה, נֹותן רחמים, »≈ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
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ּבתֹו ּגם להאיר ּכח לּה יׁש אׁשר הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ׁשל הּגדֹול ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּכח

ּכי חׁשּכי". יּגיּה אלהי יי נרי, ּתאיר אּתה "ּכי ׁשּלי. אפלה ְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹחׁש

עׂשה ּכאֹורה", ּכחׁשיכה יאיר ּכּיֹום ולילה מּמּך, יחׁשי לא חׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ"ּגם

לקּים ׁשאזּכה העצּומים, ונפלאֹותי הרּבים ּברחמי ּׁשּתעׂשה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמה

יסּורּו ׁשּלא ,"מּפי הּזה הּתֹורה ספר ימּוׁש "לא ׁשּכתּוב: מקרא ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאמת

ּפי ידי על יתחּׁשכּו ולא יתּגׁשמּו ׁשּלא וגם לעֹולם. מּפי הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹדברי

וכל הּגׁשמּיּות ּכל מּמּני לבּטל ּבי תאיר הּתֹורה אדרּבא רק ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהמגּׁשם,

והּדּקּות והּנעימּות הערבּות ּבאמת להרּגיׁש ׁשאזּכה עד ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָהחׁשכּות

ׁשאזּכה עד הּקדֹוׁשה, ׁשּבתֹורת אלהּות והתּגּלּות האמּתי, ְְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהעמקּות

הּתֹורה, ּוגדּלת הּצּדיקים ּוגדּלת ּגדּלת ּולהבין ּבאמת אֹות ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָָֻֻֻלהּכיר

ּבלי ּוׁשקרים, וגדלּות ּפניֹות ׁשּום ּבלי לׁשמּה, ּבאמת בּה עסקי ידי ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָעל

חס ורּבנּות ּומנהיגּות והתנּׂשאּות ּכבֹוד צד ׁשּום ּבׁשביל ּכּונה ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָׁשּום

לתּפס אזּכה זה ידי ועל לאמּתֹו. ּבאמת לבד ׁשמ למען רק ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹוׁשלֹום,

ּבתֹורת לּבי ותפּתח ודעּתי, ּומֹוחי ּבלּבי היטב הּתֹורה ּדברי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאת

לאמּתתֹו ּבריֹו על ּדבר ּכל ּולהבין יֹום, ּבכל הרּבה ללמד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשאזּכה

ּדבר ׁשּום אׁשּכח ולא ׁשאלמד. ּדבר ּכל היטב ולזּכר ּגדֹול, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּבמהירּות

ּתרחיב רק הּלּמּוד, רּבּוי אֹותי יטריד ולא אֹותי יבלּבל ולא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָֹֹמּמׁשנתי,

ּבמחי ּולקּבלּה לתפסּה ואזּכה ּגדֹול ּבאֹור ּבי ׁשּתאיר ּבתֹורת ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלּבי

לׁשּכן ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשּתּוכל עד ודּקּותיה רּוחנּיּותיה ּבדר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻולּבי

ּתמיד היטב ּולזכרּה מחׁשכּותּבלּבי הּבא ּכלל ׁשכחה ׁשּום ּבלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

וׁשלֹום. חס ְְְִַַָוגׁשמּיּות

e	È·‡זּכנּו יׂשראל, לעּמֹו ּתֹורה המלּמד ּדעת, לאדם חֹונן ׁשּבּׁשמים »ƒְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

הֹוׁשיעני עבּד על ּפני "האירה ּבאמת. החּיים, אֹור הּתֹורה ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלאֹור

ּתחזיר ׁשּבּה הּמאֹור אׁשר עד תמיד, הּתֹורה דברי לנּו ׁשּיאירּו "ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָבחסּד

ּובפּיֹות ּבפינּו תֹורת ּדברי את אלהינּו יי נא הערב לּמּוטב, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹותנּו

יׂשראל ּבית עּמ וצאצאי וצאצאינּו אנחנּו ונהיה יׂשראל, ּבית ְְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעּמ

ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים לׁשמּה. תֹורת ולֹומדי ׁשמ יֹודעי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻּכּלנּו
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ׂשמּתי אׁשר ּודברי עלי אׁשר רּוחי יי, אמר אֹותם ּבריתי זאת ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ואני

מעּתה יי אמר ,זרע זרע ּומּפי זרע ּומּפי מּפי ימּוׁשּו לא ,ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבפי

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו עֹולם. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָועד

·È˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Á"È˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

B	Ba¯ּבתֹורת לעסק וזּכנּו עלינּו רחם הּתֹורה, נֹותן עֹולם ׁשל ƒְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ויֹום. יֹום ּבכל הרּבה ללמד ונזּכה גדֹולה ּבהתמדה לׁשמּה ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁשה

ּבלׁשֹון היטב הּדבר לפרׁש ׁשם ׁשּנלמד מקֹום ּבכל ותֹוׁשיענּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹותעזרנּו

ׁשל רּוחֹו עלינּו ּולהמׁשי לעֹורר ׁשּנזּכה ּבאפן ּבֹו, מבינים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשאנּו

אׁשר הּתֹורה, ׁשהיא הּמים ּפני על המרחף אלהים רּוח ׁשהּוא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹמׁשיח,

קׁשים ויּסּורים רּבים וחלאים מרעין וסֹובל מּפׁשעינּו, מחלל ְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹהּוא

לתת הּצרֹות, מּכל להּצילנּו עלינּו, לכּפר ּכדי ּומעוֹונֹותינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמּפׁשעינּו

לפלטה אֹותנּו ּולהחיֹות ּבארץ ׁשארית לנּו לׂשּום ּבעבדּותנּו, מחיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלנּו

ּול הרּבה, ּבּתֹורה לעסק וזּכנּו ועלינּו, עליו רחם ּדברגדֹולה. ּכל פרׁש ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹ

ותלמידים, חברים עם ּכׁשּלֹומדים ּובפרט ּבֹו, ׁשּמבינים ּבלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהיטב

ויּכנסּו ּבֹו, ׁשּיבינּו ּבלׁשֹון היטב ּדבר ּכל להם ּולבאר ּולברר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָלפרׁש

רּוחֹו זה ידי על עלינּו ׁשּתתעֹורר ּבאפן ּובלבביהם, ּבאזניהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּדברים

ּומלּביׁש עצמֹו את ּומֹוריד עבּורנּו, מרעין סֹובל הּוא אׁשר מׁשיח ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשל

לחּיֹותנּו עּמנּו להיֹות ּכדי חל, לבּוׁשי לבּוׁשין, וכּמה ּבכּמה עצמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאת

הרחמן, אב אבינּו עלינּו רחם הּזה, והאר הּמר הּגלּות ּבתקף ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּולקּימנּו

ּומּכל הּצרֹות מּכל מהרה והּצילנּו וכחֹו, ּבזכּותֹו והֹוׁשיענּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹועזרנּו

וׁשלֹום, חס לגזר ׁשרֹוצים אֹותם הן עלינּו, ׁשּנגזרּו אֹותם הן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּגזרֹות

ּומהר יׂשראל, ּבעזרת קּומה יׂשראל צּור הּסּבל". ּכח "ּכׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכי

יׂשראל. קדֹוׁש צדקנּו מׁשיח ּוזכּות ּבכח כזאת צרה ּבעת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹלהֹוׁשיענּו

יענהּו מׁשיחֹו, יי הֹוׁשיע ּכי ידעּתי "עּתה ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻויקּים

מלּכֹו יׁשּועֹות "מגּדל ונאמר: ימינֹו". יׁשע ּבגבּורֹות קדׁשֹו, ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָֹמּׁשמי
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למֹו עז "יי ונאמר: עֹולם". עד ּולזרעֹו לדוד למׁשיחֹו חסד ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹועֹוׂשה

ּורעם ,נחלת את ּובר ,עּמ את הֹוׁשיעה הּוא. מׁשיחֹו יׁשּועֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומעֹוז

אמן קראנּו" ביֹום יעננּו הּמל הֹוׁשיעה יי העֹולם. עד ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונּׂשאם

ְֵָואמן.

‚È˜אייר ח

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‚"Î˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È¯L‡"ּתמים ּבדר אׂשּכילה יי, ּבתֹורת ההֹולכים דר תמימי «¿≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ו ּתם ּביתי, ּבקרב לבבי ּבתם אתהּל אלי ּתבֹוא ּכימתי יּצרּוני יׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

רחמים, מלא עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו וחּנני". ּפדני אל ּבתּמי ואני ,ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻקּויתי

לתמימּות וזּכני עלי רחם ּתמימים, עם ּומּתמם הּתם ּבמעׂשיו, ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּתמים

ּוכׁשרים לצּדיקים ּובתמים ּבאמת עצמי את לקּׁשר ואזּכה ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבאמת.

ּולקּבל אמּתּיים צּדיקים לׁשּמׁש זכּו אׁשר ׁשּבּדֹור אמּתּיים ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּותמימים

חכמתי ּכל ּולבּטל ּולבער לסּלק ואזּכה והּיׁשר. האמת ּדר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמהם

הּיֹוצא ּכל לקּים רק ּכלל, ׂשכל ׁשּום לי אין ּכאּלּו נגּדם, ודעּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוׂשכלי

ּוׂשמאל. ימין אסּור ולא זה" הּוא "ּכי יאמרּו אׁשר ּכל ועל ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמּפיהם.

מיני ּומּכל ּבלּבּולים מיני מּכל והּצילנּו הרחמים, ּבעל עלי ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָרחם

אל מהם, והּצילנּו עלינּו רחם אמּתּיים ׁשאינם העֹולם ׁשל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחכמֹות

הּצּדיקים ׁשל פיהם מאמרי אסּור ולא לּבי, ּדרכיהם אל ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹיׁשעּו

ּפי על ּובתמימּות, ּבאמת ּברחמים אֹותנּו הּמנהלים אמּתּיים ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָהּקדֹוׁשים

והּצילנּו ׁשמרנּו הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה מּפי ׁשּקּבלנּו הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹדרכי

זּכנּו האּלה. מחכמֹות הּבאים אמּונה ּובלּבּולי כפירֹות מיני ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמּכל

לאמּונה ׁשאזּכה ּבאפן לאמּתֹו ּבאמת הּתמימּות ּדרכי לתֹו ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹוהכניסנּו

ימי ּכל ּובתמים ּובאמת ּבאהבה ּתֹורת ּכל את ּולקּים ּבאמת, ְְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשלמה

יי הּוא "אּתה ּכי אבֹוׁש". לא למען ּבחּקי תמים לּבי "יהי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻחּיי.

ׁשמֹו וׂשמּת ּכׂשּדים, מאּור והֹוצאתֹו ּבאברם ּבחרּת אׁשר ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאלהים

ּכי ּבתמימּות לפני הל ּכי ."לפני נאמן לבבֹו את ּומצאת ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאברהם,
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העֹובדים והיׁשרים הּתמימים האמּתּיים הּמאמינים לכל ראׁש ְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַַָָָָָָֹהיה

ּובזכּות ּבזכּותֹו ׁשלמה. ּובאמּונה ּבאמת ּובפׁשיטּות ּבתמימּות ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶָָאֹות

והּתמימים. האמּתּיים הּצּדיקים ְְֲִִִִִִִַַַָָּכל

ÌÁ¯,ּובפׁשיטּות ּבתמימּות ּבדרּכ ליל מעּתה להתחיל וזּכני עלי «≈ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

לבבי יׂשטה ׁשּלא העּקׁש, לבב מּמּני ותסיר ׁשלמה. ּובאמּונה ְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹּבאמת

ׁשה ּבעֹולם הּנֹוהגים הבל ׁשל החכמֹות ּדרכי ּומֹונעיםאל מבלּבלים ם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ואבער ּבאמת. אלי ּולהתקרב וסֹופנּו ּתכליתנּו על מּלחׁשב ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמאד

ׁשטּותי ּגדל לאמּתֹו האמת ואדע האּלה, החכמֹות ּכל מּלבבי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואסּלק

אדם בינת ולא מאיׁש אנכי בער "ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו מהּדעת. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹוחסרֹוני

ּוכתיב: ."עּמ הייתי ּבהמֹות אדע ולא בער "ואני ּוכתיב: ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָֹלי",

ּבעצמי אטעה לבל עלי רחם מּמּני". רחֹוקה והיא אחּכמה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"אמרּתי

ּבאמת לקּים אזּכה רק הרּבה, המבלּבלין העֹולם ׁשל חכמֹות ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשּום

וׂשכלי ּדעּתי ּולבּטל האמּתּיים. רּבֹותינּו מּפי הּיֹוצא ּככל ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָּובתמימּות

ואזּכה ּבאמת, הּוא ּכאׁשר ּכלל ׂשכל ׁשּום לי אין ּכאּלּו לגמרי ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָנגּדם

ונאמר: ."אלהי יי עם ּתהיה "ּתמים ׁשּכתּוב: מקרא ּבאמת ְְְְְֱֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלקּים

ּופעל ּתמים הֹול ,קדׁש ּבהר יׁשּכן מי ,ּבאהל יגּור מי ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ"יי

מה לכל וזּכני והֹוׁשיעני עלי חמל ּבלבבֹו". אמת ודבר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹצדק,

יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון "יהיּו .מּלפני ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּׁשּבּקׁשּתי

וגֹואלי" .צּורי ְֲִִ

„È˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ï"˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÈzN¯t"עני מּני דאבה עיני סלה. ל עיפה ּכארץ נפׁשי אלי ידי ≈«¿ƒְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

עלי רחם רחמים מלא כּפי", אלי ׁשּטחּתי יֹום בכל יי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָקראתי

ּבכל היׁשרֹות ועצֹותי האמּתּיים דרכי ולּמדני והֹורני ּתחנּוני, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקּבל

המגּניםעת, ּומּמחׁשבֹותי הרעים מּמעׂשי מהרה לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבׁשלמּות ּבאמת הּברית לתּקּון מהרה ׁשאזּכה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָעד
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ׁשפלּותי ּולהרּגיׁש לידע ׁשאזּכה ּבאפן אמּתי, וׂשכל ּדעת מאּת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּותחּנני

ורמּות וגבהּות וגדלּות ּגאּות צד ׁשּום ּדעּתי על יעלה ולא ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבאמת,

ּכלל זה על להתּפּלל צרי הייתי לא ּפחיתּותי לפי ּבאמת ּכי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹרּוחא

אחרי ּגאּות, צד ׁשּום לּבי על ׁשּיעלה אנכי מי ּכי מּגאּות. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלהּנצל

צד מּכל עלי אֹורבים אי יֹודע אּתה א ,ּכ ּכל מאּת רחֹוק ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשאני

ׁשאנּו ּבעת ּבפרט וגאּות, ּבפנּיֹות ּדעּתי מבלּבלים אׁשר עד עת, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכל

הרחמים, ּבעל לפני ּבאתי ּכן על ׁשּבקדּׁשה. דבר ּבאיזה לעסק ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻרֹוצים

,ענותנּות מֹוצאים אנּו ׁשם ּגדּלת ּבמקֹום אׁשר ּתעלּומֹות, ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֻיֹודע

יעלה ׁשּלא תמיד ותׁשמרני עּמי ותהיה עת ּבכל עלי ותחמל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּתחֹוס

באפן אמּתּיית לענוה ׁשאזּכה עד ּכלל, וגבהּות ּגאּות צד ׁשּום לּבי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל

חכמי ידי על הֹודעּתנּו ּכאׁשר ּבאמת הּברית לׁשמירת ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשאזּכה

מענוה ותּצילני הּברית. לׁשמירת זֹוכים ענוה ידי ׁשעל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּקדֹוׁשים

ּדרּכ יי "הֹורני הּטֹוב. ּכרצֹונ אמּתּיית לענוה אזּכה רק ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּפסּולה

והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו .ׁשמ ליראה לבבי יחד ,ּבאמּת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאהּל

וגֹואלי". צּורי יי לפני ְְְֲִִִִֶָָלּבי

ÂË˜אייר ט

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‚"Ï˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÔËaÓ"אזנ ּתעלם אל ׁשמעּת קֹולי קֹולי, ׁשמעּת ׁשּועּתי ׁשאֹול ƒ∆∆ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ

ׁשמ קראתי נגזרּתי. אמרּתי ראׁשי על מים צפּו לׁשועתי. ְְְְְְְְִִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָֹלרוחתי

הּברּואים ּכל על רחמים מלא עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּתחּתּיֹות". מּבֹור ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָיי

ׁשע ּפי על אף עלי ואפּלּו עּתהׁשּבעֹולם, ּגם ואף ּׁשעׂשיתי, מה ׂשיתי ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּומאמין רֹואה אני כן ּפי על אף מעּתה, יּצילני הרחמן ׁשאני, ּכמֹו ְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאני

אי ּדרכי להבין אפׁשר ׁשאי רק לעֹולם, מּמּני ּכלים אינם רחמי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכי

נברא ׁשּבׁשבילם הּבחירה ּבעלי עם ּבפרט העֹולם, ּכל עם מתנהג ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאּתה

ׁשל הּמרּכז נקּדת סֹוף עד האצילּות מּתחּלת סֹוף, ועד מראׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֻהּכל

רבבֹות ורּבי אלפים אלפי העֹולמֹות וכל הּזה, הּגׁשמי העׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָעֹולם
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ּכל הּקדׁש, וחּיֹות ואֹופּנים ּוׂשרפים הּמלאכים וכל ּבהם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּכלּולים

אחרא וסטרא ּׁשּבקלּפה מה ּכל זה ּולעּמת ּדקדּׁשה, והּדרגין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻההיכלין

ּבחירה. הּבעלי אדם ּבני ּבׁשבילנּו ונעׂשה ונֹוצר נברא לּכל ּכאׁשר ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּכל

ׁשאמרּו ּכמֹו ,ּביד אינּה ּכאּלּו האדם ּבני ּביד הּבחירה מסרּת ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָואּתה

על ואף ׁשמים. מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי הּכל לברכה זכרֹונם ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹרּבֹותינּו

ּכּלם. את מחּיה ואּתה הּכל מּמ ּכי ,ּביד הּבחירה ּגם ּבאמת כן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּפי

ּבכל עליו מתּגּבר אדם ׁשל יצרֹו לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּוכמֹו

"צֹופה ׁשּנאמר ּבידֹו, נֹופל היה עֹוזרֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ואלמלא ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיֹום,

ירׁשיעּנּו ולא בידֹו יעזבנּו לא יי להמיתֹו, ּומבּקׁש לּצּדיק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹרׁשע

ׁשל רגליהם נתמֹוטטּו מקראֹות ׁשלׁשה אלמלא ואמרּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבהּׁשפטֹו",

נפלאֹותי ּדרכי יבין ּומי וכּו' הרעֹותי" "ואׁשר חד יׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׂשֹונאי

אׁשר והּנעלמֹות, והּנסּתרֹות הּגלּויֹות חסדי ועצם והעצּומֹות, ְְְְְְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוראֹות

ּבפרט. ואדם אדם ּכל עם ּדֹור ּבכל ּבחסדי מתנהג ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָאּתה

ÏÚהראׁשֹונים אלהי אבֹותי, ואלהי אלהי יי לפני ּבאתי ּכן «ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

ׁשּתחמל ּפה, ּכל ּתפּלת ׁשֹומע ּדּלים חֹומל ּבׂשר כל אלהי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹוהאחרֹונים,

לסּתם אי והתחּזקּות וכח עצה לי ותּתן הּגדֹולה. ּבחמלת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹעלי

עֹוד אסּתּכל לבל והּמחׁשבה הּׂשכל ועיני הּגׁשמּיים עיני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּולהעביר

לחׁשב להתחיל לבלי ּובפרט ּכלל. הּזה עֹולם הבלי על ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹמעּתה

באמת ּכי וׁשלֹום. חס רעים להרהּורים הּנֹוגעת מחׁשבה ׁשּום ְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּבמחׁשבּתי

קׁשה ההרּגל מרירת מעצם א ּבוּדאי, ּבחירה לי יׁש ׁשעדין מאמין ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאני

למען הרּבה לי לעזר יכל אּתה אבל ּבקדּׁשה. מחׁשבּתי לאחז מאד ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֻלי

ּבאפן והּגדֹולים הרּבים רחמי למען ,חסּד למען ,ּכבֹוד למען ,ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹׁשמ

עֹוד אכנס ולא להּנצל, צרי ּׁשאני מּמה מעּתה ּפנים ּכל על ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשאּנצל

להרחיק מעּתה נפׁשי על ואחֹוס ּכזאת. מצּולה ליון ּכזה, מר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלּגיהּנם

ׁשּבעֹולם, רעים ורעיֹונים הרהּורים מיני מּכל הרחּוק, ּבתכלית ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמחׁשבּתי

עיני ראּית ידי על אפּלּו ּכלל, מחׁשבּתי על לעלֹות יּוכלּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַָֹולא

ׁשמרני ."ב חסיתי ּכי אבֹוׁש אל והּצילני, נפׁשי "ׁשמרה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּגׁשמּיים.
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מראֹות עיני "העבר רעים, והרהּורים רעים הסּתּכלּות מיני מּכל ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָוהּצילני

הּיֹום, ּכמֹוני נפׁש עלּוב על העצּומים רחמי יעֹוררּו חּיני", ּבדרכ ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשוא

להֹוציא ׁשאזּכה והֹוׁשיעני ּבעזרי והיה עלי ורחמי מעי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָיהמּו

להּטֹות אזּכה רק עלמא. ּדהאי מחיזּו ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות עיני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּולהעביר

והּצּדיקים הּתֹורה אֹור על להסּתּכל עת ּבכל תמיד ודעּתי ולּבי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָעיני

מּמּני ׁשּיתּבּטלּו עד מאד, ונׂשּגב ונֹורא ּגדֹול ּבאֹור הּמאירים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹהאמּתּיים

ּבזה מאמין ואני אזני, ּגּלית כבר ּכי הּזה. עֹולם ּתאֹות ּכל זה ידי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעל

אינֹו והבליו ּתאוֹותיו ּכל עם הּזה העֹולם ׁשּכל ׁשלמה, ּובאמּונה ְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבאמת

הּקדֹוׁשים והּצּדיקים הּקדֹוׁשה הּתֹורה ׁשל אחת נקּדה ּכנגד ּכלל ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻעֹולה

הּקטן הּזה ׁשעֹולם רק ונֹורא, נפלא ּגדֹול ּבאֹור העֹולם ּבכל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהּמאירים

ּבכ והּצּדיקים,מאד הּתֹורה מאֹור אחת נקּדה ּכנגד ואיכּות ּומהּות ּמּות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

אֹור על מּלהסּתּכל אֹותם ּומעּכב ּומֹונע אדם ּבני עיני לפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָעֹומד

אׁשר אחרי ,ׁשמ למען עלי רחם והּצּדיקים. הּתֹורה ׁשל והּיקר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּגדֹול

עֹוד עצמי את לטעֹות אּניח לבל זה ּבכל ּולהאמין לידע עלי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָחמלּת

עיני, ואחרי לבבי אחרי אתּור ולא חׁשכים. עֹוד אל ולא וׁשלֹום, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹחס

והבליו, הּזה העֹולם עסקי על ּכלל להסּתּכל עיני אּׂשא ולא ארים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

עיני את אעּקם רק מאד, מאד ּבאחריתם והּמרים הרעים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹותאוֹותיו

נגּדי ייׁשירּו ועפעּפי יּביטּו לנכח עיני רק ּכלל, זה ּכל על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹמּלהסּתּכל

האמּתּיים. והּצּדיקים הּתֹורה אֹור על עת ּבכל והסּתּכלּותי ראּיתי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָלכּון

מּמּני יתּבּטלּו אׁשר עד והּנערב, הּגדֹול אֹורם עלי ּתאיר ּברחמי ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואּתה

להּכיר אזּכה אׁשר עד והבליו, ועסקיו הּזה עֹולם ּתאֹות ּכל זה ידי ְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעל

ּבהיכלֹו". ּולבּקר יי ּבנעם "לחזֹות ּבאמת ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָֹאֹות

אייר לבלÏÓ‡י ּבעזרי והיה עלי חמל ּתחנּוני. וקּבל עלי רחם רחמים, »≈ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

מחׁש לאֹורה, מאפלה הֹוציאני ּבחׁש אֹור וׁשלֹום חס עֹוד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאחליף

צח לאֹור ורעיֹונֹותיו הּזה עֹולם ּתאֹות אפלת מחׁשּכת ּגדֹול, ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָלאֹור

להתקרב ימי ּכל לבּלֹות זּכני האמּתּיים. וצּדיקים הּתֹורה ׁשל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּומצחצח

ממׁשיכין ׁשהם והּנֹוראה הּקדֹוׁשה ּולהּתֹורה אמּתּיים לצּדיקים ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאמת
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חּוסה ,ׁשמ למען עלי רחם עת, ּבכל העֹולמֹות ּבכל ּומאירין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומגּלין

אינם רחמי ּכי האמּתּיים. הּגדֹולים רחמי למען וטּפי עֹוללי ועל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָעלי

כלּו לא ּכי תמנּו לא ּכי יי "חסדי ׁשּכתּוב: ּכמֹו לעֹולם ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹּכלים

ּכארץ נפׁשי אלי ידי ּפרׂשּתי כּפי אלי "ׁשּטחּתי יי, אהּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָרחמיו".

עיני את נׂשאתי אלי ּותלּויֹות, נׂשּואֹות עיני אלי סלה. ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעיפה

עבּד ערב ערבני, ּלי עׁשקה יי לּמרֹום עיני ּדּלּו ּבּׁשמים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּיֹוׁשבי

ּכבֹוד ּגּלה מלּכנּו אבינּו .ׁשמ למען עזרנּו זדים". יעׁשקני אל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֻלטֹוב

אֹור ּברחמי עלינּו והאירה עלינּו והּנׂשא והֹופע מהרה, עלינּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָמלכּות

להאיר התחלּת ּכבר ּכי האמּתּיים. והּצּדיקים הּקדֹוׁשה הּתֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָּפני

הּצּדיקים ּכל ידי על הּנה, עד ּתֹורה מּתן מּיֹום הּגדֹול אֹור ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעלינּו

אבל הּזה, הּיֹום עד הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה מימֹות ׁשהיּו ֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאמּתּיים

ׁשּתרחם צריכים אנּו מאד המרּבים עוֹונֹותינּו וחׁשּכת ּגׁשמּיּותנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֻּבעצם

ּגם עּתה עלי ּגם ׁשּתאיר ּבאפן ּביֹותר ועצּום ּגדֹול ּברחמנּות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעלינּו

ׁשּיתּבּטלּו עד האמּתּיים הּצּדיקים ואֹור הּקדֹוׁשה, ּתֹורת אֹור ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָעּתה

אלי לׁשּוב מעּתה ואזּכה לגמרי, והבליו הּזה עֹולם ּתאֹות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּמּני

הֹוׁשיעני עבּד על פני "האירה הּטֹוב. ּכרצֹונ ּובתמים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמת

מקרא מהרה ויקּים ."חּקי את ולּמדני ּבעבּד האר ּפני .ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻבחסּד

ונאמר: הּיֹום". נכֹון עד ואֹור הֹול נגּה, ּכאֹור צּדיקים "וארח ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּכתּוב:

והיה ,ל יאיר לא הּירח ּולנגּה יֹומם, לאֹור הּׁשמׁש עֹוד ל יהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ"לא

וירח ,ׁשמׁש עֹוד יבא לא ,לתפארּת ואלהי עֹולם לאֹור יי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹל

ועּמ .אבל ימי וׁשלמּו עֹולם, לאֹור ּל יהיה יי ּכי יאסף, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלא

להתּפאר". ידי מעׂשה מּטעי נצר ארץ, יירׁשּו לעֹולם צּדיקים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכּלם

סלה אמן בימינּו .ּבמהרה ְְִֵֵֵֶָָָָ

ÊË˜
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È·‡ע לכףׁשּבּׁשמים האדם ּכל את לדּון ׁשאזּכה והֹוׁשיעני זרני »ƒְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
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ּבכּלם אֹותם, והמבּזין אמת, צּדיקי ועל עלי החֹולקים אפּלּו ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻזכּות,

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבאמת לקּים ואזּכה וטֹוב. זכּות למצא ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹאזּכה

ׁשּיתּבּטל ּבאפן למקֹומֹו ׁשּתּגיע עד חבר את ּתדין אל לברכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזכרֹונם

ּכל ּבין ואחדּות ּגדֹול ׁשלֹום נמׁש ויהיה ׁשּבעֹולם הּמחלקת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכל

ּבאמת. ְֱִֵֶֶָיׂשראל

‡ÏÓּכל נמׁש מהיכן יֹודע אּתה והּׁשלֹום, האמת אדֹון רחמים, »≈ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּתלמידי ּבין ּבדֹורֹותינּו ׁשּנתהּוה הּמחלקת ּבפרט ׁשּבעֹולם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהּמחלקת

הּזאת. הּמחלקת ידי על ׁשקעּו נפׁשֹות ּכּמה אׁשר ואנׁשיהם, ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹחכמים

ּתעׂשה אׁשר את ועׂשה ּבעֹולם, לאמּתֹו האמת וגּלה ועליהם, עלינּו ְֱֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָרחם

הּקדֹוׁש עּמ יׂשראל ּבינינּו, ּגדֹול וׁשלֹום אחדּות ׁשּיהיה ּבאפן ,ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּברחמי

רחֹוק ׁשאני מחמת מצּדי וׁשלֹום חס הּמחלקת ואם ּבחרּת. ּבנּו ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאׁשר

עלי רחם מאּתי, לּבם חלק זה ּובׁשביל עלי, החֹולקים ׁשל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻמּקדּׁשתם

לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה מהרה לׁשּוב הרּבים ּברחמי וזּכנּו ,ׁשמ ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלמען

מּמּני הּגבֹוהים יׂשראל ּכל ׁשל ּומעלתם לקדּׁשתם ׁשאּגיע עד ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבאמת,

עּמהם ואתאחד ּבאמת. למקֹומם ׁשאּגיע וטהרתם, קדּׁשתם ְְְְְְֱֲֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּבמעלת

מחמת הּוא עלינּו ׁשּמחלקֹותם ּבהפ הּדבר ואם ּגדֹול. וׁשלֹום ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאמת

ּבנּו ּומתּגרים מתקּנאים הם ּכן ועל מאּתנּו, ּונמּוכים רחֹוקים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשהם

החֹולקים ּכל את לדּון וזּכנּו ,ׁשמ למען עלינּו רחם עלינּו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוחֹולקים

וטֹוב זכּות ּבהם למצא אי הרּבים ּברחמי ּותלּמדנּו זכּות. לכף ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתמיד

ׁש ּבאפן עלינּו ּׁשחֹולקים ּבמה ּבכףאפּלּו ּולהכניסם להעלֹותם ּנזּכה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשלמּות, האחדּות ּבתכלית ּבאמת עּמנּו ׁשּיתאחדּו עד ּבאמת, ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָזכּות

ׁשּי אין באחד ּכי יׂשראל, ּומּכל מעלינּו הּמחלקת ׁשּיתּבטל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבאפן

כּלם ׁשּיׁשּובּו האמת אל ּומתנּגדים החֹולקים ּבלב ותׂשים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמחלקת,

ּכמֹו והּׁשלֹום, האמת אל ּתמיד עצמן וימׁשכּו ּומחלקּתם, ְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמּׂשנאתם

ׁשאינם והחֹולקים הּׂשֹונאים וכל אהבּו". והּׁשלֹום "האמת ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:

אל לׁשּוב חפצים ואינם ּבמחלקת, להחזיק ּומתּגּברים ּבׁשלֹום, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחפצים

"ּתאלמנה יקּומּו. ולא יּפלּו ּכּלם עפר, עד ותׁשּפילם ּתכניעם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהאמת
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ׂשפתי ּכל יי יכרת ובּוז. ּבגאוה עתק צּדיק על הּדֹוברֹות ׁשקר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָׂשפתי

חרּפה יעטּו נפׁשי, ׂשֹוטני יכלּו יבׁשּו ּגדֹולֹות. מדּברת לׁשֹון ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹחלקֹות

רגע". יבׁשּו יׁשבּו איבי, ּכל מאד ויּבהלּו יבׁשּו רעתי. מבקׁשי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻּוכלּמה

ÌÁ¯ּכּמה יֹודע אּתה ּכי ּבעֹולם, ׁשלֹום וׂשים ,ׁשמ למען עלינּו «≈ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ועׂשה רחמים, מלא רחם, רחם ליׂשראל. הּמחלקת מּזיק ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹוכּמה

ויקּים ּבאמת. ּבעֹולם ׁשלֹום ׁשּתמׁשי באפן ונֹוראֹותי ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּבנפלאֹותי

ׁשלֹום .ּבני ׁשלֹום ורב יי לּמּודי ּבני "וכל ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָמהרה

על ׁשלֹום לבני בנים ּוראה מכׁשֹול. למֹו ואין תֹורת לאֹוהבי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָרב

אדּברה ורעי אחי למען .ּבארמנֹותי ׁשלוה ּבחיל ׁשלֹום יהי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָיׂשראל.

עז יי .ל טֹוב אבקׁשה אלהינּו יי ּבית למען ,ּב ׁשלֹום ְְְְְֱֲֵֵַַַָָָָָָֹֹּנא

הּוא ּבמרֹומיו ׁשלֹום עׂשה בּׁשלֹום". עּמֹו את יבר יי יּתן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעּמֹו

אמן. ואמרּו יׂשראל ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָיעׂשה

ÊÈ˜אייר יא
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E˙ˆÚa"ואלהי "מלּכי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ּתּקחני". ּכבֹוד ואחר תנחני «¬»¿ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

אׁשית אנה עד אתחּנן. יי ואל אקרא יי אלי אתּפּלל. ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאלי

עלי רחם עלי", אֹויבי ירּום אנה עד יֹומם, ּבלבבי יגֹון ּבנפׁשי, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָעצֹות

,ׁשמ למען מהרה והֹוׁשיענּו ,מּלפני טֹובה ּבעצה ותּקננּו ,ׁשמ ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלמען

ּבכל ּבלּבי ׁשּיׁש הּספקֹות רּבּוי ועצם העצה, חסרֹון ּגדל יֹודע אּתה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכי

לתת יכֹול ואיני לׁשּתים, חלּוקה עצתי ּכל רב ּפי על אׁשר ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּדברים

ּבעֹוכרי היה הּדבר זה אׁשר קטן ועד למּגדֹול ּדבר ּבׁשּום ּבנפׁשי ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעצֹות

ּבעל עלי רחם אמּתּיית. ּומּתׁשּובה יי מעבֹודת הרּבה אֹותי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּומֹונע

העצֹות ּכל ּתמיד לקּבל וזּכני העלילה, ורב העצה ּגדֹול ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָהרחמים

מהּתֹורה נמׁשכֹות עצֹותיהם ּכל אׁשר האמּתּיים, הּדֹור ּוכׁשרי ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּצּדיקי

זּכנּו האמּתּיים. הּקדֹוׁשים הּצּדיקים מרּבֹותיהם ׁשּקּבלּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּקדֹוׁשה

ׁשּבעֹולם, הּדברים ּבכל העצֹות ּכל מהם ּולקּבל ּבאמת אליהם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלהתקרב
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ּבׁשארי והן ּופרנסה, ּומּתן מּׂשא ּבעבֹודֹות והן יי ּבעבֹודֹות ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהן

ותּוׁשּיה, עצה מהם להנֹות ואזּכה ּפיהם. את אׁשאל בכּלם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻעסקים,

ּגדֹול, חסד עלי נמׁש יהיה זה ידי ועל הּקדֹוׁשה, חכמתם ּבי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָויאירּו

ׁשלמה ליׁשּועה ואזּכה ׁשּבעֹולם. הּדינים ּכל מּמּני ויבּטלּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוימּתיקּו

תמיד ותּצילני ותׁשמרני יֹועץ". ברב "ּותׁשּועה ׁשּכתּוב: ּכמֹו עת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבכל

עלי אמׁשי ולא וׁשלֹום חס טֹובה ׁשאינּה ּבעצה לעֹולם אּכׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

וׁשלֹום, חס נבערֹות עצֹות ידי על וׁשלֹום חס והּזק ויּסּורים צער ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּום

האמּתּיים, הּדֹור ּוכׁשרי מּצּדיקי העצֹות ּכל לקּבל ּתמיד אׁשּתּדל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָרק

הּגדֹולים וחסדי רחמי ּותעֹורר הּקדֹוׁשה. חכמתם ּבי ׁשּיאירּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבאפן

ּבגׁשמּיּות להּוׁשע צרי ּׁשאני מה ּבכל תמיד ותֹוׁשיעני עת, בכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעלי

ו מקראורּוחנּיּות, ּבי ויקּים הּיֹום. ּכל אל חסד עלי נמׁש יהיה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

מחׁשבֹות רּבֹות עּמים, מחׁשבֹות הניא ּגֹוים עצת הפיר "יי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּכתּוב:

מחׁשבֹות ּתעמד לעֹולם יי עצת תקּום. היא יי ועצת איׁש ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָֹּבלב

ונאמר: יפירּנה", ּומי יעץ צבאֹות "יי ונאמר: ודֹור", לדֹור ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָָָלּבֹו

אלהינּו ּובׁשם ּביׁשּועת נרּננה ימּלא, עצת וכל כלבב ל ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ"יּתן

ביֹום יעננּו הּמל הֹוׁשיעה יי .מׁשאלֹותי ּכל יי ימּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנדּגל,

וגֹואלי. צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָקראנּו.

ואמן". אמן לעֹולם יי ְְְֵֵָָָָָּברּו

ÁÈ˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"	˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

·Ï"עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּבקרּבי". חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים לי ּברא טהֹור ≈ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹ

לּמדני ותחנּונינּו, וׂשיחֹותינּו ּתפּלֹותינּו לקֹול ּומקׁשיב ּומאזין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַׁשֹומע

ׁשּתעׂשה ּולפּיס לרּצֹות ויפים חדׁשים דּבּורים עּתה אּקח ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאי

ׁשאני ּכּמה זה ּכי אׁשמר. מצֹותי ואת ,אל ּבחּקי אׁשר את ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻּברחמי

לׁשּוב ׁשאזּכה בכּלם ּכּונתי וכל וׂשיחֹות ּבתפּלֹות ּומרּבה ּומתחּנן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻצֹועק

מּמּני, ׁשהּמניעה יֹודע ואני נֹוׁשעּתי, לא ועדין מהרה, ּבאמת ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאלי
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איני אבל המרּבה. ּדעּתי ּוכסילּות הרעֹות ותאֹותי ערּפי קׁשיּות ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻמחמת

"ּכי מּמּני, אפסּו חדׁשים ודּבּורים זה, מּכל לצאת אי ּדר ׁשּום ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיֹודע

מּטֹוב, החׁשיתי דּומּיה נאלמּתי כּלּה. ידעּת יי הן ּבלׁשֹוני מּלה ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאין

אבי יֹודע ואּתה עׂשית". אּתה ּכי ּפי אפּתח לא נאלמּתי נעּכר. ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּוכאבי

ּוצעקה ותחנּונים ּתפּלה על היא ותֹוחלּתי, ּתקותי ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשּבּׁשמים

צ ׁשאני ּכמֹו חדׁשים ּדּבּורים לֹוקחים אי אבל ,אלי ּבכלוׁשועה רי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

מהרה. אלי ׁשּתׁשיבני ּבאמת, לרּצֹות ׁשאזּכה ּבאפן ויֹום, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיֹום

È·‡אעמד מׁשמרּתי על אני ׁשּיהיה ואי ׁשהּוא אי ׁשּבּׁשמים, »ƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

יי ּפני לחּלֹות ּבאתי א ּתמיד. אלי לצעק הּגדֹולה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעזרת

על ּכמֹוני, נרּדף על עלי, ותחמל ּותרחם ׁשּתחֹוס אבֹותי ואלהי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹאלהי

ּבכל ּבפי ותׁשלח ,מאּת קדׁש רּוח עלי ותׁשּפיע ּכמֹוני, ונמאס ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָנבזה

ׁשּתחזירני ּבהם, לרּצֹות ׁשאּוכל ויפים נאים חדׁשים ּדּבּורים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעת

ותעזרני ותֹוׁשיעני עלי ּותרחם מהרה. לפני ּבאמת ׁשלמה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתׁשּובה

ותזּכירני הּקדֹוׁשה, ּבתֹורת תמיד מחׁשבּתי לדּבק ׁשאזּכה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּותחּזקני

ּכלל, חּוצה ּתצא לבל מחׁשבּתי את לאחז תמיד ּברחמי ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּותאּמצני

ׁשאזּכה עד ועבֹודת ּבתֹורת קדֹוׁשֹות מחׁשבֹות ּתמיד לחׁשב ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹרק

עת ּבכל ׂשכלי ויתנענע אמּתּיים. ּדאֹורייתא חּדּוׁשין עת ּבכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָלחּדׁש

ּבּלב חם להֹוליד הּׂשכל ּתנּועֹות ידי על ׁשאזּכה עד הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבתֹורת

ולהיֹות ּב להתדּבק ּדקדּׁשה והתלהבּות ּבחמימּות לבבי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּיתחּמם

ּותפּלה ּומצֹות ּבתֹורה עסקי ּבעת ּובפרט ּבאמת. הּטֹוב ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָּכרצֹונ

ּבהדרגה ּדקדּׁשה ּגדֹול ּבהתלהבּות אלי להתלהב אזּכה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוהתּבֹודדּות

וההתלהבּות החמימּות ידי על ׁשאזּכה עד הּטֹוב, ּכרצֹונ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָּובמּדה

הּלב תבערת ידי על נגּד ׁשּפגמּתי הּפגמים ּכל לתּקן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻּדקדּׁשה

לגרׁש ויׁשּועת ּברחמי ואזּכה אחרא. ּדסטרא והתלהבּות ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוחמימּות

ותכֹוף ּומּקרּבי, מּמּני ּתבער הּטמאה רּוח ואת מּמּני. ׁשטּות הרּוח ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּכל

להׁשּתעּב יצרי זהאת ידי ועל ּבאמת. הּלב לטהרת ׁשאזּכה עד ל ד ְְְְְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּפעם. ּבכל חדׁשים ּדּבּורים לפני ולׂשּוח לדּבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאזּכה
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אייר לאּלםÏÓ‡יב ּפי ּפתח עּתה, גם ּבתיּקּוני החֹוׁשב ּדּלים חֹומל רחמים, »≈ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָ

ּתפּתח ׂשפתי "אדני ּׁשאׁשאל. מה הבינני ּׁשאדּבר מה הֹורני ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכמֹוני.

זֹו ּבׂשיחה להרּבֹות ׁשאזּכה בעזרי והיה עלי רחם ."ּתהּלת יּגיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּופי

ּדּבּורים עלי ותׁשּפיע חּיי. ימי ּכל ויֹום יֹום ּבכל קֹוני לבין ּביני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּתפּלה

רחמים, מלא חדׁשים, דּבּורים לי ּתן ּפעם, ּבכל ויפים קדֹוׁשים ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָחדׁשים

ּבזה להּנצל צרי ׁשאני מּמה ידם על נפׁשי להּציל ׁשאזּכה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבאפן

עֹוד אׁשּוב ולא הּטֹוב, ּכרצֹונ ׁשלם ּובלב ּבאמת אלי ולׁשּוב ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּובּבא.

חדׁשים ּברחמים עלי רחם אֹוסיף", לא ּפעלּתי און "אם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלכסלה.

ּתמיד, עליהם נׁשענים אנּו אׁשר הּׁשלמים הּגדֹולים הּצּדיקים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבזכּות

אּתה ּכי ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל ּפעם ּבכל להתחּדׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּזכּו

עּתה .ּלסמ מה על לנּו יׁש ּכחם ּובגדל עליהם, סמיכּותנּו ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹיֹודע

הֹוׁשיענּו וׁשלֹום, חס ּוגריעּותנּו ּפחיתּותנּו ּבעצם אפּלּו עּתה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹגם

אּתה ּכי ואׁשּובה "הׁשיבני ּבאמת, לעבֹודת לּבנּו וטהר ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבזכּותם

יכֹול איני א מּלים, מלאתי אׁשר לפני וידּוע גלּוי ּכי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאלהי".

מּלדּבר ּפי אחׂש לא אני ּכי ּתׁשּובה, ׁשל דּבּור לי ּתן ּבּפה. ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹלהֹוציאם

ׁשּלא ויעזרּוני יקּדמּוני רחמי א ּפי, לתֹו ּׁשּיבא מה ּכל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלפני

להטיב, ּומרּבה חסד חפץ אּתה ּכי חלילה, כרצֹונ ׁשּלא ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹומר

,ׁשמ למען והֹוׁשיעני עזרני עּתה גם ּובטֹובתי, ּבתּקּוני חפץ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָואּתה

מכרח אני אבל לעּו. עּתה ּגם ּדברי ּכן על ּדעּתי, ּבלּבּול מרב ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻּכי

זמן ּכל ּבי, נפׁשי עֹוד ּכל לפני ּולהתחּנן ולׂשּוח לדּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּומחּיב

עּמי. עׂשה ּבעיני הּטֹוב ואּתה בקרּבי, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּנׁשמה

ÌÁ¯ּכּמה יֹודע אּתה ּכי מהרה, לבבי ׁשּיּטהר והֹוׁשיעני ועזרני עלי «≈ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

אחרי והלכּתי ,נגּד לפׁשע הרּביתי ּכי ּבאמת. הּלב מּטהרת רחֹוק ְְְְְְֱֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאני

חמימּות ידי על הרּבה נגּד ּופגמּתי וחטאתי הרע, לּבי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשרירּות

לּבי מחׁשבֹות יצר על התּגּברּתי ולא אחרא, ּדסטרא הּלב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹוהתלהבּות

רּוח מלא לּבי הרּבים ּבעוֹונֹותי אׁשר עד מּמּני, ּולסּלקם לגרׁשם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהרעים

מחמת אׁשר הרּבה ּובלּבּולים זרים, ורעיֹונים רעֹות ּומחׁשבֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשטּות,
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מטהר ונֹורא, קדֹוׁש רחמים. מלא רחמן ,אלי להתקרב זֹוכה איני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

להּבא והֹוׁשיעני ועזרני העבר על לי מחל מהרה, לּבי טהר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹטמאים,

הרעיֹונים וכל רעים ההרהּורים ּכל מּלבבי ּולסּלק לגרׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאזּכה

ּולגרׁש לבער אזּכה הּכל ׁשּבּלב, ּפגּומֹות מחׁשבֹות מיני וכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּמבלּבלים

אלי לבבי להּטֹות עת ּבכל ואתאּמץ ואתחּזק ואתּגּבר מּלבבי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּולסּלק

ֱֶֶּבאמת.

ÔÓÁ¯ועׂשה ּדקדּׁשה, הּלב והתלהבּות לחמימּות זּכני רחמים מלא «¬»ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֻ

ּכּכֹוכבים הרּבים מצּדיקי האמּתּיים צּדיקי ורּבֹותינּו אבֹותינּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלמען

ואזּכה הרּבים. מצּדיקי ּבכלל ּכן ּגם להיֹות ּבכחם ׁשאזּכה ועד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלעֹולם

לעבֹודת הרּבה אנׁשים ּולקרב זכּות לכף האדם ּכל את ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָלדּון

יׂשראל ּבני לכל אמּתת ּולהֹודיע ּולהאיר לבאר ּולתֹורת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָּוליראת

לבבם יתחּמם אׁשר עד ּבלבבם, האמּתּיים דברי ויּכנסּו .ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעּמ

ועל ּבאמת. אלי לׁשּוב ּדקדּׁשה ּגדֹול והתלהבּות זהּבחמימּות ידי ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ואזּכה ויֹותר. יֹותר ּדקדּׁשה והתלהבּות חמימּות ּפעם ּבכל עלי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻיּמׁש

ּדקדּׁשה והתלהבּות חמימּות ּפעם ּבכל ּבלּבי ּולהמׁשי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָֻלקּבל

אכלה אׁש אלהינּו, יי ,ּב ּדבקים הם אׁשר הּצּדיקים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹמרּבֹותינּו

יּה, ׁשלהבת אׁש רׁשּפי ׁשּלמעלה אׁש מקּבלים והם ונֹורא. ּגדֹול ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאל

וכל ּדקדּׁשה, והתלהבּות ּבחמימּות יׂשראל לבב ּולחּמם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻלהלהיב

הּקדׁש אׁש ׁשּתבערת יׂשראל עּמ על חמל אׁש. ּכגחלי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּדבריהם

"אׁש ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים ועד, לעֹולם תכּבה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשּלהם

הּקדׁש מאׁש לקּבל כּלנּו ונזּכה תכּבה". לא הּמזּבח על ּתּוקד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻּתמיד

ּבהתלהבּות עּמ יׂשראל ּבני לב ּולהלהיב לחּמם ּפעם ּבכל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלהם

וכל הּטֹוב. ּכרצֹונ ּובמּדה ּבהדרגה ּבאמת ולעבֹודת אלי ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּדקדּׁשה

אזּכה אחרים, ּבלב ּדקדּׁשה והתלהבּות חמימּות להכניס ּׁשּתזּכני ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמה

הּלב חמימּות מלמעלה כפלים ּבכפלי עלי וימׁש עלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשּיּתֹוסף

,רצֹונ עֹוׂשי צּדיקי ורּבֹותינּו אבֹותינּו ידי על ּדקדּׁשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻוהתלהבּות

מּלבבי ּולסּלק ּולגרׁש לבער אזּכה זה ידי ועל לֹוהט. אׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמׁשרתי



תפילות ראשון˜ËÈליקוטי חלק אייר ˙˜ÊÚיג

מהרה ׁשאזּכה עד רעים ורעיֹונים הּמחׁשבֹות וכל ׁשטּות הרּוח ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל

קדֹוׁשים חדׁשים ּדּבּורים לדּבר אזּכה זה ידי ועל ּבאמת. הּלב ְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלטהרת

מהרה. אלי ׁשּתקרבני לרּצֹות ּבאמת לפני ּפעם ּבכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּוטהֹורים

ּב הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּתמיד ּבאמת ּב דבּוק ייואהיה ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מקרא מהרה יׂשראל ּובכל ּבי ויקּים הּיֹום". ּכּלכם חּיים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻאלהיכם

כּמות עּזה ּכי .זרֹוע על ּכחֹותם ,לּב על כחֹותם "ׂשימני ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב:

רּבים, מים יה, ׁשלהבת אׁש רׁשּפי רׁשפיה קנאה, כׁשאֹול קׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאהבה,

את איׁש יּתן אם יׁשטפּוה, לא ּונהרֹות האהבה, את לכּבֹות יּוכלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא

לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו לֹו. יבּוזּו ּבֹוז ּבאהבה, ּביתֹו הֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל

וגֹואלי" צּורי יי לפני. ְְְֲִִֶָָ

ËÈ˜אייר יג

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"	˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
˙B·„	"הבינני ּפּקּודי ּדר לּמדני. ּומׁשּפטי יי נא רצה ּפי ƒ¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשל רּבֹונֹו חּנני". ותֹורת מּמּני הסר ׁשקר ּדר .ּבנפלאֹותי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָואׂשיחה

ּבתֹורת לעסק וזּכנּו והֹוׁשיענּו, עזרנּו הּתֹורה, נֹותן רחמים מלא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹעֹולם,

ּותטהר .ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו ולילה. יֹומם ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשה

ׁשּיהיה ּבאמת, לׁשמּה ּתֹורה ללמד ׁשאזּכה עד לעבֹודת ולּבי ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹרעיֹוני

ּומחׁשבֹות ּפניֹות ׁשּום ּבלי לבד, לׁשמ ּבאמת ּבלּמּודי ּכּונתי ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָָּכל

ל "ּבלּתי ּכלל, עתייאחרֹות ּבכל ּתעזרני ּברחמי ואּתה לבּדֹו". ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשביל לּמּודי ּכל ׁשּיהיה ׁשאזּכה עד ּכראּוי עצמי ּולטהר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלקּדׁש

להּׁשכינה לּמּודי ּכל ׁשּיעלה עד מעפרא, ׁשכינּתא לאקמא ,עּז ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשכינת

ּכל הּקדֹוׁשה הּׁשכינה ּותקּבל העֹולם, ּובין יתּבר ּבינֹו אמצעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיא

ההׁשּפעֹות ּכל עלינּו תמׁשי זה ידי ועל גדֹולה. ּבאהבה ּתֹורתי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלּמּוד

ׁשּתעלה ּגׁשמּיּות, וׁשפע רּוחנּיּות ׁשפע ּתֹורתנּו מּלּמּוד נעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָויהיה

וכל העליֹונים, העֹולמֹות ּכל להחיֹות הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו מעסק ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשפע

ּתרד וגם מעלה, ּדרי וכל הּקדׁש, וחּיֹות ואֹופּנים ּוׂשרפים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּמלאכים
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ותׁשּפיע עּמ יׂשראל ּבני לכל ּתֹורתנּו לּמּוד ידי על ּגׁשמּיּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשפע

וחּיים וכבֹוד עׁשר ּדקדּׁשה, ּגדֹול ּבׁשפע ּומזֹוני חּיי ּבני זה ידי על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלנּו

ּובּבא. ּבזה טֹוב וכל וׁשלֹום וחּיים ורחמים ּוברכה ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָּוצדקה

ÔÎ·eׁשּנׁשאֹובּתרחם והאוירים האדים ׁשּכל ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו עלינּו ¿≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

זֹוכים אין אׁשר ּבמעלה, הּקטּנים עּמ יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמהּתֹורֹות

על ּבּלילה ּבאויר נתּפּזר לּמּודם אׁשר להּׁשכינה, עֹולה לּמּודם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה

עליהם ּומּכה ּבּלילה הּיֹוצאין נּמּוסין הּגרּדיני ּכל ׁשל הּקר הרּוח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָידי

אּלּו. מאדים ׁשֹואבין עֹולם ּבני ְְֲִִֵֵֵֵָָוכל

‡p‡וזּכנּו ,למענ עלינּו רחם לבּד ּגדֹולֹות נפלאֹות עֹוׂשה יי »»ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיהיה ׁשּנזּכה לטֹובה, הּתֹורֹות אּלּו ׁשל האדים מאּלּו ּונקּבל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנׁשאֹוב

נזּכה זה ידי ועל חּיים. סם אֹורֹות, טל ּתֹורה, טל מהם אצלנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָנעׂשה

ּגדֹול והׁשּתֹוקקּות נמרץ ּבחׁשק חדׁש ּבהתעֹוררּות יֹום ּבכל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָלהתעֹורר

הּקדֹוׁשה תֹורת ותהיה ּבאמת. הּקדֹוׁשה ּובעבֹודת ּבתֹורת ְְְְְְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹלעסק

מעלה מעלה לעלֹות ונזּכה ויֹום, יֹום ּבכל לגמרי ּבעינינּו ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחדׁשה

על אמּתּיים ּדאֹורייתא חּדּוׁשין לחּדׁש ׁשּנזּכה עד העליֹונה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבקדּׁשת

וכּמה מּכּמה הּנמׁשכין האדים מאּלּו ונׁשאב ׁשּנקּבל ידי על זה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹידי

קדֹוׁשים חדׁשים צרּופים אצלנּו ויצטרפּו אדם. ּבני ּכּמה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתֹורֹות

אמּתּיים חּדּוׁשין לחּדׁש זה ידי על ׁשּנזּכה עד הּקדֹוׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבתֹורת

הּטֹוב. ּכרצֹונ ויֹום יֹום ּבכל הּקדֹוׁשה ְְְְְְִַַָָָָּבתֹורת

e	¯ÓL˙Âלנּו יּזיק ׁשּלא הּגדֹולים ּובחסדי הרּבים ּברחמי ותּצילנּו ¿ƒ¿¿≈ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבאויר הּמתּפּזרים הּתֹורֹות מאּלּו הּנעׂשה הּזה הּטל ּבחינת וׁשלֹום ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָחס

ּומּתן הּמּׂשא לרדיפת התעֹוררּות זה ידי על וׁשלֹום חס לנּו יּגיע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּלא

וטרדֹות ּומרדיפת ממֹון מּתאות ותּצילנּו מלאכֹות. ותׁשע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹוהּׁשלׁשים

ּב ולבטח יי על יהבנּו להׁשלי נזּכה רק והבליו, הּזה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהעֹולם

ּתכלּכלנּו ׁשאּתה ולאלבד ּובזמּנֹו, ּבעּתֹו הרּבים ּברחמי ּותפרנסנּו ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ולעבֹודת לתֹורת יהיה ּתׁשּוקתנּו ּכל רק לּבהלה, נלד ולא לריק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹניגע
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ׁשעה ּובכל עת ּובכל ויֹום יֹום ּבכל ונתעֹורר ולילה. יֹומם ּתמיד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָּבאמת

ּבאמת ולעבֹודת ּולתֹורת אלי לגמרי חדׁש ורצֹון וחׁשק ְְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהתעֹוררּות

ימי ּכל לׁשמּה ּבתֹורת לעסק ׁשּנזּכה עד הּטֹוב, ּכרצֹונ ׁשלם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובלב

מעּתה ּתמיד, ּב ּולהתּדּבק מצֹותי ּולקּים ּבאמת אלי ולׁשּוב ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָחּיינּו

סלה אמן עֹולם .ועד ְֵֶַָָָ

Î˜אייר יד

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ò"˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èלקּבל ּתמיד ׁשאזּכה אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

קדֹוׁשים מּדּבּורים הּבאים ּוטהֹורים קדֹוׁשים אוירים נׁשימתי ידי ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַָָעל

ותֹוׁשיעני לי ותעזר ּברחמי ּותסּבב ּדקדּׁשה לדפק אזּכה זה ידי ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻועל

דפיקתֹו ידי על ויזּכירני לטֹובה, ּבי ונֹוקׁש ּדֹופק יהיה ׁשּלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהּדפק

אחֹותי לי ּפתחי דֹופק, ּדֹודי "קֹול ׁשּכתּוב: ּכמֹו יתּבר הּׁשם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָלעבֹודת

לילה". רסיסי קוּצֹותי טל, נמלא ׁשראׁשי תּמתי, יֹונתי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻרעיתי

אקּבל ולא אׁשאֹוב ולא רעה, מרּוח ׁשטּות מרּוח ותּצילני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹותׁשמרני

הּבא אחרא מהּסטרא הּנמׁש רעה ורּוח אויר ׁשּום ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּבנׁשימתי

אחרא, ּדסטרא מהּדפק ותּצילני ותׁשמרני עלי ותגן ּפגּומים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמּדּבּורים

והבליו הּזה עֹולם לתאות להזּכירני ּבי לדפק להּדפק כח יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹולא

ועד מעּתה ועֹון חטא מּכל תמיד ותּצילני ותׁשמרני וׁשלֹום, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָחס

ָעֹולם.

‡p‡הרּבים ּברחמי ּׁשּתעׂשה מה עׂשה הרּבים ּברחמי רחּום »»ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

הּנפלאֹות אדֹון מהרה, אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן העצּומים ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוחסדי

לׁשּוב עת ּבכל והזּכירני לטֹובה, ּבי ּדפק נׁשּכחֹות מזּכיר חּיים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמחּיה

אׁשּוב ולא מהרה קל חיׁש ּבאמת, ׁשלמה לתׁשּובה ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאלי

ּולהתּדּבק ׁשלם ּובלב ּבאמת ּתמיד אֹות לעבד אזּכה רק לכסלה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעֹוד

ּבית עּמ זרע וכל חלצי יֹוצאי וכל זרעי וזרע וזרעי אני ּבאמת, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּב

סלה. אמן עֹולם, ועד מעּתה ְְִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
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‡Î˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"Ò˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È¯L‡"מימי לֹו להׁשקיט תלּמדּנּו, ּומּתֹורת יּה ּתיּסרּנּו אׁשר הּגבר «¿≈ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

יעזב", לא ונחלתֹו עּמֹו יי יּטׁש לא ּכי ׁשחת. לרׁשע יּכרה עד ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹרע

ׁשאזּכה והֹוׁשיעני עזרני לּכל ּומטיב טֹוב רחמים מלא עֹולם ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרּבֹונֹו

איזה לפעמים ּברחמי עלי ׁשֹולח ּכׁשאּתה ואפּלּו ּבאהבה, הּכל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלקּבל

גדֹולה ּבאהבה הּכל לקּבל אזּכה וׁשלֹום, חס לרעֹות הּנדמים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיּסּורין

ּבאמת ּולהבין לידע ׁשאזּכה גדֹולה ּבקדּׁשה לּבי את ותפּתח ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻּבאמת,

עֹוׂשה ּׁשאּתה מה ּכל ,נגּד ׁשעׂשיתי ּכמֹו הּוא, ׁשאני ּכמֹו ּכמֹוני ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר

סֹוף אין עד וער ׁשעּור ּבלי ּגדֹולים וחסדים רּבים רחמים הּכל ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹעּמי,

הרחמנּות רּבּוי עצם לעֹולם ּולסּפר לבאר אפׁשר אי ּכי ּתכלית, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹואין

ואׁשר עּמי, עֹוׂשה אּתה ואׁשר עּמי עׂשית אׁשר והּטֹובֹות ְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוהחסדים

"מה אדּבר, מה אֹומר, מה ורגע. עת ּבכל עּמי לעׂשֹות עתיד ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה

את טמטמּו ועֹונֹותי אעׂשה מה א עלי". ּתגמּולֹוהי ּכל ליי ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאׁשיב

ׁשא עד ּולבבי, ּדעּתי את ועּקמּו ּבלּבי,לּבי אהבת להרּגיׁש זֹוכה יני ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּטֹובֹות מּדֹותי אחרי להרהר עת ּבכל לבבי את להּטֹות רֹוצים ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאף

וׁשלֹום. חס ְְְַַָָוהיׁשרֹות

ÏÚותׁשמרני עלי, רחמים ׁשּתּמלא לפני ּתחּנתי להּפיל ּבאתי ּכן «ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבאמּונת ודעּתי לבבי את ּותחּזק ׁשּבּלב, עקמימּות מיני מּכל ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָותּצילני

,מׁשּפטי ויׁשר יי אּתה צּדיק ּכי ּתמיד ּולהאמין לידע ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה

ּוברחמים ּגדֹול ּבחסד עּמי מתנהג אּתה הּפגּומים הרעים מעׂשי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּולפי

עלי ותחמל ּתחֹוס הּגדֹולים וחסדי ּברחמי ואּתה ׁשעּור. ּבלי ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹרּבים

ּכי ׁשּבעֹולם, הּיּסּורין ּומּכל וצרֹות רעֹות מיני מּכל ותּצילני ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָותׁשמרני

הּיּסּורין ּכל אׁשר פׁשעי ורּבּוי עצם ּולפי לסלח. הּמרּבה חּנּון ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹאּתה

ׁשּבּקּלים הּקל אחד עֹון לתּקן וׁשלֹום חס מסּפיקים אינם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבעֹולם

למחל יכל אּתה ּכי יקּדמּוני רחמי כן ּפי על אף עוֹונֹותי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּבער

הּסליחה עּמ "ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּכלל, יּסּורים ׁשּום ּבלי לי ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָֹולסלח
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והּוא פדּות. עּמֹו והרּבה החסד, יי עם "ּכי ּוכתיב: ּתּורא". ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלמען

ּבעל אלי ידי ּפרׂשּתי ּכן על עֹונֹותיו", מּכל יׂשראל את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיפּדה

וצרֹות רעֹות מיני מּכל והּצילני נפׁשי, וׁשמרה עלי רחם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהרחמים,

כעוֹונֹותינּו ולא לנּו תעׂשה ּכחטאינּו לא ׁשּבעֹולם. הּיּסּורים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּומּכל

וחסדי רחמי דרכי ּפי על לקּבל מכרחים ּׁשאנּו ּומה עלינּו. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻתגמל

ועזרנּו לחּיים, ּפלא עּמנּו עׂשה ּומטיב טֹוב יי אּנא ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהאמּתּיים,

ׁשּום עלי ּתׁשלח ולא ּבאמת. גמּורה ּבאהבה לקּבלם ׁשּנזּכה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהֹוׁשיענּו

אׁשר ּבעת אם ּכי לקּבלםיּסּורים ׁשאזּכה העליֹונה ּבקדּׁשת ּתעזרני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

לׂשּום ואזּכה ּכלל. אחרי להרהר אתחיל ולא ּבאמת, גמּורה ְְְְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאהבה

,למענ עלי רחם אחּבל". לא "נׂשאתי אֹומר אל ואל נפׁשי, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאׁשם

ּבאהבה לקּבלם ודעת כח לי ּתּתן רק ּביּסּורים מבעט אהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹולא

"ּכאׁשר ּבאהבה, ליּסרני האמּתּיים ּברחמי ּתרצה אׁשר ּבעת ְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבאמת,

הּקּלֹות ּבכל הּיּסּורים מעלי ּתקל הרּבים ּוברחמי ּבנֹו". את איׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻייּסר

ודעת ּכח ׁשּום לי ואין פגּומה, ודעּתי ודל חּלׁש כחי ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּבעֹולם,

ּכרב ,ּכחסּד אלהים "חּנני עּמי, עׂשה ּכחסּד ּכלל. יּסּורים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹלקּבל

ּבאּפ אל יי .ּפי עדּות ואׁשמרה חּיני ּכחסּד פׁשעי. מחה ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָרחמי

,ּכרצֹונ רצֹוני עׂשה רחמים, מלא תיּסרני". ּבחמת ואל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָתֹוכיחני

ׁשל רצֹון ׁשּום לי יהיה ולא .רצֹונ מּפני לגמרי רצֹוני לבּטל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשאזּכה

ועד מעּתה ּבאמת, ּכרצֹונ הּכל ׁשּיהיה יהיה רצֹוני ּכל רק ּכלל, ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעצמי

סלה. אמן ֵֶָָָעֹולם

·Î˜אייר טו

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"Ò˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
˙B¯ˆ"מצֹותי מצאּוני ּומצֹוק צר הֹוציאני. מּמצּוקֹותי הרחיבּו לבבי »ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָ

הרחמן, אב אבי מאד לי צר ׁשּבּׁשמים, אבי מאד לי צר ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשעׁשעי".

ואללי ואֹוי ואבֹוי ואח ּומר, צר ּופֹודי. גֹואלי אבי אבי מאד לי ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָֹצר

ענני, צרה ּבעת עֹונה ענני ענני, יי ענני צד. מּכל ּומצֹוק צר ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמאד,
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והֹוׁשיעני עזרני קראתי ּכי יי ענני צרה. ּבעת עֹונה יי אּתה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּכי

ּבעצמי עצמי את ולׁשּפט לדּון אזּכה אי והֹורני לּמדני .ׁשמ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹלמען

מּמׁש, ּבמכּבׁש ּכמֹו מּנח אני אׁשר הּזאת, צרה ּבעת הּזאת, ּבעת ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻעּתה

מעּת ּפנים ּכל על עצמי את להּציל ּבנפׁשי עצֹות לׁשית יֹודע ה.ואיני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

עד מתי, עד מתי". עד יי "ואּתה מאד, מאד", נבהלה ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָֹֹ"ונפׁשי

אֹוי .אמת ּבן עבּד ּפלֹונית, ּבן ּפלֹוני אני ּבּׁשבי יצעק אן עד ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָמתי,

ועצמי כחי ּבעֹוני ּכׁשל ּבאנחה, ּוׁשנֹותי חּיי ּביגֹון כלּו "ּכי לי, וי ְְֲֲֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָֹלי

ּבמעׂשי לפׁשּפׁש עּתה אזּכה אי עצה, לֹוקחים אי ועּתה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעׁשׁשּו".

ּבעצמי יֹודע ׁשאני מאחר והנהגֹותי, מעׂשי ּכל על עצמי את ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹולׁשּפט

ורעיֹוני הרעֹות מחׁשבֹותי ּובפרט מאד. ּופגּומים מקלקלים מעׂשי ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֻׁשרב

מעּתה, לּצלן רחמנא ּׁשּטרּודים. ּבמה ּוטרּודים המפּזרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻהמבלּבלים

חֹותר ׁשאני כּמה וזה וׁשלֹום. חס ּבידי איני ּכאּלּו ּבדעּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונדמה

למׁשּפט זֹוכין אי עּתה ּבידי, עלתה ולא עצמי את להּציל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹחתירֹות

עצמי את ולׁשּפט ּבמעׂשי, ּבדעּתי ּולמׁשמׁש לפׁשּפׁש ׁשאזּכה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּדקדּׁשה,

לקּימּה ׁשאזּכה עת ּבכל טֹובה ותחּבּולה עצה ׁשאמצא ּבאפן ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעצמי,

הרעֹות ּומּמחׁשבֹותי הרעים מּמעׂשי מהרה ואסּור ׁשאׁשּוב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבאפן

ְְַוהּפגּומֹות.

‡ÏÓּכי האמּתּיֹות. ּביׁשּועת והֹוׁשיעני ועזרני עלי חמל רחמים »≈ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

והּנפלאֹות האמּתּיֹות העצֹות ׁשּכל פעמים ּכּמה לפני אמרּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכבר

ויׁשרים, נכֹוחים ּכּלם אמנם אם אמת, הּצּדיקי ידי על לנּו ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּגּלית

עֹולם, ּברּום עֹומדים וכּלם קדֹוׁשים, ּכּלם ּברּורים ּכּלם אהּובים, ְְְְְֲִִִִָָָָָֻֻֻֻּכּלם

ּבעצמּה. העצה לקּים עלינּו קׁשה ערּפנּו וקׁשיּות ּגׁשמּיּותנּו מעצם ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹא

מהיכן יֹודע ואיני ּבחברֹו, נתלה אחד ּכל הּדברים ׁשרב ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבפרט

קדׁש, ּבברית הרּבה ׁשּפגמּתי מחמת מּׂשמחה רחֹוק אני ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹההתחלה.

עלי וכבד קׁשה להפ לתּקןוכן ולזּכֹות הּברית ּפגם על לׁשּוב ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ידי על הּברית ׁשמירת עּקר ּכי מּׂשמחה. רחֹוק ׁשאני מחמת ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּברית

ועּתה מקֹומֹות, ּבכּמה לברכה זכרֹונם חכמינּו ּבדברי ּכמבאר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹׂשמחה,
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ּותרּופה עזר אבּקׁש מאין ּתׁשּועתי, ּתבא מאין עזרי", יבא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ"מאין

ׁשבּתי מצאתי, לא ּתרּופה ּפּנֹות ּבארּבע ׁשֹוטטּתי ּכמֹוני. מדּכא ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹֻלחֹולה

לפני ואתחּנן ואתנּפל צרתי. ּבעת אל לׁשחר ּפנים ּבבׁשת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאלי

ותעזרני ׁשּתזּכני ּומׁשּפט צדקה אֹוהב מל עת, ּבכל רחמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלא

ׁשאדע ּדקדּׁשה, הּמׁשּפט ּדרכי עת ּבכל ותֹורני ּותלּמדני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻותֹוׁשיעני

ויֹום יֹום ּבכל ּבעצמי עצמי את ולׁשּפט לדּון אי ואׂשּכיל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹואבין

ׁשאזּכה ואמּתּיית נכֹונה ועצה דר ולמצא ׁשעׂשיתי הּדברים ּכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

הרעֹות, ּומּמחׁשבֹותי הרעים ּדרכי מּכל מעּתה ׁשאׁשּוב ּבאפן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלקּימּה

לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן לכסלה. עֹוד אׁשּוב ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹולא

ּכראּוי, עצמי את לׁשּפט ּדקדּׁשה ּבמׁשּפט ּתמיד ולעסק ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּבאמת.

הּמׁשּפט ידי על ׁשאזּכה עד האמּתּיים. הּצּדיקים וכרצֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכרצֹונ

והּדינים הּמׁשּפטים ּכל ּולבּטל לסּלק ּבעצמי, עצמי את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשאׁשּפט

ׁשּום לעֹורר ּומקטרג מערער לׁשּום ּכח יהיה ׁשּלא מּמּני, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלמעלה

ּכלל. עלי ּומׁשּפט ְְִִַָָָּדין

B	Ba¯הּדינים ּכל לסּלק לזה כח ּבי אין ּכי ידעּתי עֹולם, ׁשל ƒְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכראּוי. ּבזה עֹוסק איני ּכי ודיני, מׁשּפטי ידי על מעלי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהּמׁשּפטים

אּלה ׁשּדברי הרחמים ּבעל לפני ּולהתחּנן לבּקׁש ּבאתי זה על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָא

את לׁשּפט צרי ׁשאני הּמׁשּפט ּבמקֹום יהיה לפני מדּבר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאני

והיראים הּצּדיקים ּכל ׁשל ּדקדּׁשה הּמׁשּפט ּכח ּותעֹורר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻעצמי.

ויֹותר יֹותר עצמם את וׁשפטּו ודנּו ימיהם, ּכל ּבזה ׁשעסקּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהאמּתּיים

ע וקּבלּו פעמים, ּכּמה להם מּגיע ׁשהיה יּסּוריםמּמה וסבלּו עצמם ל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מתּו מהם והרּבה יׂשראל. ּכלל עבּור ּומרים קׁשים ועּנּויים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָוצרֹות

וכחם ּבזכּותם מאד, ּומרים קׁשים ּביּסּורים הּׁשם קּדּוׁש על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹונהרגּו

ּומּכל מּמּני והּדינים הּמׁשּפטים ּכל ּותבּטל ותמּתיק ּותׁשּבר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתגרׁש

ּבכלל הּצרֹות ּכל ּותבּטל יׂשראל. ּומּכל אלי הּנלוים ּומּכל ּביתי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּבני

לׁשּום ּכח ּתּתן ולא ּוממֹון. ונפׁש ּבגּוף ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּובפרט,

ּדין איזה לעׂשֹות ׁשּילכּו רגלין ּבחינת רצים הּנקראים הּדין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשלּוחי
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ויחיד יחיד לכל ולא יׂשראל לכלל לא וׁשלֹום, חס ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹּביׂשראל

לרצים נמסרּו ׁשּכבר והּגזרֹות והּמׁשּפטים הּדינים ואפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּיׂשראל.

"מבהלים הרצים יצאּו ּכבר אם ואפּלּו וׁשלֹום, חס הּדין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָֹולׁשלּוחי

חס ּביׂשראל ּומׁשּפט דין איזה לעׂשֹות "הּמל ּבדבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּודחּופים

ְָוׁשלֹום,

אייר ּבזכּות‡p‡טז יׂשראל ּבית עּמ על חמל הרּבים, ּברחמי רחּום »»ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

כל ּובזכּות ּכראּוי, עצמן את ודנּו ׁשּׁשפטּו האמּתּיים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָהּצּדיקים

ׁשלּוחי מּכל ותּקח ותּטֹול ותחזר ,ׁשמ קדּׁשת על ׁשּנהרגּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻהּקדֹוׁשים

,ידי הרף לּמלא ותאמר להם. ׁשּמסרּת והּדין הּמׁשּפט ּכח את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּדין

ׁשּכתּוב: ּכמֹו מׁשּפט, מּדת ּביד אֹוחז אּתה ּכי נדנּה. אל חרּבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויׁשּוב

להחזירּה יכֹול אּתה חץ זֹורק ּכׁשאּתה ואפּלּו ידי". ּבמׁשּפט ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ"ותאחז

.ְֲֶַּברחמי

ÌÁ¯ּכל מעלינּו ּובּטל יׂשראל, ּכל ועל ּבי הּתלּוים ּכל ועל עלי «≈ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

קׁשֹות ּגזרֹות ּכל מעלינּו ּבּטל ׁשּבעֹולם, ודינים צרֹות Ïkמיני Ë¯Ù·e) ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָƒ¿»»

¯Êb‰ Ë¯Ù·e ..˙B�È„Óa ,ÌBÏLÂ ÒÁ Ï‡¯NÈ ÏÚ ¯Ê‚Ï ÌÈˆB¯L ÔÈÚÓLp‰ ˙B¯Óe ˙BL˜ ˙B¯Êb‰‰ «¿≈»»«ƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿…«ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿»«¿≈»

ÌÈ�iÊÓe ÌÈ�iˆÓ eÈ‰È Ï‡¯NÈ È�aL ,CÏn‰ Ì˙BÁ· ‰ÓzÁ�Â ÌÏˆ‡ ‰¯Ê‚� ¯·kL ‰¯Óe ‰L»̃»»»∆¿»ƒ¿¿»∆¿»¿∆¿¿»¿««∆∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿À»ƒ¿À»ƒ

ÈB‡ ÈB‡ .ÏÈÁ ÈL�‡ CB˙a ‰ÓÁÏÓ ÈÒÈÒÎË ,Ì‰ÈNÚÓ e„ÓÏÈÂ ÌÈBb· e·¯Ú˙È ÔÚÓÏ ÔÈÊ ÈÏÎ·ƒ¿≈«ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«¬≈∆«¿ƒ≈ƒ¿»»¿«¿≈»ƒ

Ëa‰ ,‡Ïk ‡ÓÏÚ„ ‡¯Ó .e�LÙ� ‰·‡c ÔÊ‡ ÚÓLÓÏ ‡Ï‰ ,˙B‡B¯ ‰ÎÎL ÌÈ�ÈÚÏ ÈB‡ !ÈB·‡Â«¬«≈«ƒ∆»»¬…¿ƒ¿«…∆»¬»«¿≈»»¿»¿»…»«≈

˙B˙aL ÏlÁÏe ,Ì‰È˙BÓÁÏÓ ˙‡ ÌBÁÏÏ ÔÈÊ ÈÏk ˙‡NÏ ‰ÊÏ Èe‡¯ Ï‡¯NiÓ ‰ÊÈ‡ ‰‡¯e ÌÈÓMÓƒ»«ƒ¿≈≈∆ƒƒ¿»≈»»∆»≈¿≈«ƒƒ¿∆ƒ¿¬≈∆¿«≈«»

˙e¯È¯Ó ¯ÚLÏ ÏÎeÈ ÈÓ !ÈB‡ ÈB‡ ÈB‡ .‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïh·Ï Á¯ÎÓ ÈÁ¯Î‰ Ï„‚aL ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ∆¿…∆≈¿≈ƒÀ¿»¿«≈ƒ¿«»ƒ«¿«≈¿ƒ

(Ï‡¯NÈ ˙�eÓ‡ Ï‡¯NÈ È�aÓ ˙ÏË·nL ˙‡f‰ ‰Lw‰ ‰¯v‰,זאת ׁשראינּו לנּו אֹוי , «»»«»»«…∆¿«∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¡«ƒ¿»≈ִֶָָֹ

מי ּכּלא, ּדעלמא מרא הּזאת. הּצרה עני מּני דאבה עינינּו ואבֹוי. ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹאֹוי

הּצרה מרירּות לׁשער יכל מי אֹוי אֹוי אֹוי ּכזאת. צרה לסּבל ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹֹֹֹיכל

ׁשמים אי לצערנּו. הקיצּו ׁשמים אי ּבזה. יעמד מי אֹוי הּזאת. ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּקׁשה

ּבמיטב אל ּפני נא חּלּו עליֹון, מׁשרתי רחמים מלאכי ּבעדנּו. ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהפגיעּו

ירחם, אּולי יחֹוס, אּולי ירחם. אּולי ואביֹון עני עם יחֹוס אּולי ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּגיֹון,

ירחם. אּולי ירחם, אּולי ְְֵֵַַַַַאּולי
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È˜Ècˆצרה ּבעת ּבעדנּו להעּתיר עפר ׁשֹוכני ּכל קּומּו עֹולם, יסֹודי «ƒ≈ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָ

מׁשה יעקב, יצחק אברהם רֹועים, ׁשבעה העֹולם, אבֹות הּזאת. ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹהּמרה

עׂשר ּוׁשנים ולאה, רחל רבקה ׂשרה האּמהֹות וכל ּדוד, יֹוסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָֹאהרן

הּתּנאים וכל ואחרֹונים, ראׁשֹונים והּנביאים הּזקנים וכל יּה, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָׁשבטי

והּתמימים והיראים והּקדֹוׁשים האמּתּיים הּצּדיקים וכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָואמֹוראים,

מּקטן ּכּלכם נא עֹוררּו נא עמדּו הּזה, הּיֹום עד הּדֹורֹות ּבכל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהיּו

צרה ּבעת ּבעזרתנּו נא התיּצבּו ּתׁשקטּו. ואל ּתחריׁשּו אל ּגדֹול. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹועד

יזּכר ונּׂשא, רם אל מל לפני ּובּקׁשה ּתחּנה והרּבּו הׁשּתּדלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּזאת.

ּכל מאּתנּו ויבּטל זרעכם, ויחּיה קׁשֹות.אהבתכם ÈÊb¯‰ּגזרֹות Ë¯Ù·e) ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָƒ¿»¿≈»

˙È¯‡L „·‡˙ ‡lL ,Ï‡¯NÈa ˙‡ÊÎ ‡‰˙ ‡Ï ,Ì‰È�ÙlÓ ‰‡ˆÈ ¯·k ¯L‡ ˙‡f‰ ‰¯Óe ‰Ú»̄»»»«…¬∆¿»»¿»ƒƒ¿≈∆…¿≈»…¿ƒ¿»≈∆……«¿≈ƒ

(·˜ÚÈועל יתּבר הּׁשם רחמי על אם ּכי להּׁשען מי על לנּו אין ּכי , «¬…ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ועל טֹובים, לא אׁשר מעׂשינּו על ּתּביטּו אל והּקדֹוׁש. הּגדֹול ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּכחכם

ּכבר ּכי ,ּכ ּכל ּכ ּכל והעצּומים המרּבים ּופׁשעינּו ועֹונֹותינּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻחטאינּו

ּדמעט מעט על הּביטּו ּבחּייכם. ּבׁשבילנּו הרּבה וצרֹות יּסּורים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָסבלּתם

נמצאים הּגרּועים יׂשראל ּבפֹוׁשעי אפּלּו ּכי עדין, ּבנּו ׁשּנמצא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָטֹוב

ּכׁשרים קצת נמצאים עּתה ׁשּגם ׁשּכן מּכל טֹובֹות, נקּדֹות וכּמה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכּמה

אלמן לא לאל ּותהּלה יתֹום, ּדֹור אין ּכי אמּתּיים, וצּדיקים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹויראים

."עּמ ועֹודי "הקיצֹותי ְְֱִִִִִֵָָיׂשראל,

ÒeÁצעקּו אׁשר יׂשראל עּמ וׁשועת צעקת קֹול ּוׁשמע ורחם ְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹוחמל

אׁשר עד הּזאת הּמרה הּגזרה ׁשּנׁשמע מּיֹום וטף ונׁשים אנׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלפני

מּלצעק מתרּפים אנּו עּתה ּכי ואף זה. ידי על ונחלׁשּו מתּו נפׁשֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכּמה

אנחנּו ודם בׂשר ּכי ּכחנּו, חליׁשּות ידעּת אּתה הלא ּכראּוי, ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָֹֹולׁשּוב

ּבּדֹורֹות ּבפרט ּכּלנּו. יד מעׂשה ּכי יצרנּו יֹודע ואּתה קרצנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֻּומחמר

הֹוׁשיעה הרחמים, ּבעל רחם רחם ורּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות האּלה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהחלּוׁשים

יעמד הּגדֹול ׁשמ ּבעדנּו, יעמד מי אין ּכי היׁשּועֹות. ּבעל ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹהֹוׁשיעה

נחׁשבנּו ּבּגֹוים, וקלס לעג היינּו ּכי ּוראה מּׁשמים הּבט צרה. ּבעת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלנּו

לא ׁשמ זאת ּובכל ּולחרּפה, למּכה ּולאּבד להרג יּובל, לּטבח ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹּכּצאן
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עּקר כל ּכי ראה מאד, מרּודים עּמ את ראה ּתׁשּכחנּו. אל נא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשכחנּו

רק הּוא יׂשראל חסצער יׂשראל ּדת על אֹותם להעביר ׁשרֹוצים מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

È�·Óוׁשלֹום, ÌÈa¯Â ,˙c ÏÚ ÌÈ¯·BÚ Ï‡¯NÈ È�aÓ ÌÈa¯ ‰‡È·Ó ˙‡Ê ‰Ú¯ ‰¯ÈÊbL ˙ÓÁÓ) ְָ≈¬«∆¿≈»»»…¿ƒ»«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«»¿«ƒƒ¿≈

ÌÈ‡¯È˙Ó Ì‰ C‡ ,LB„w‰ E˙„ ÏÚ ¯B·ÚlÓ ÌBÏLÂ ÒÁ ÌÈ„Èa ÌÓˆÚ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï ÌÈˆe¯Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ∆«¿»¿»«ƒ«¿»ƒ«¬«»¿«»«≈ƒ¿»¿ƒ

(‰LB„w‰ E˙¯Bz ˙c Èt ÏÚ E�Bˆ¯ ‰Ê ÔÈ‡ ÈÏe‡עיפים חׁשכים הֹולכים הם ּכן על , «≈∆¿¿«ƒ«»¿«¿»ְֲֲִִִֵֵֵֵַ

ּכלֹות ועיניהם ואינּנּו, עלי למּות מחּכים ונדּכאים, נאנחים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָונרּדפים,

לבד אלי ּתלּויֹות ועיניהם אמּתּיית. יׁשּועה איזה לׁשמע הּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכל

עינינּו ּכן ּגברּתּה, יד אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל עבדים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ"ּכעיני

בּוז", ׂשבענּו רב ּכי חּננּו, יי חּננּו ׁשּיחּננּו. עד אלהינּו יי ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאל

ּתׁשּפ ואל חמלת ּכרב עלינּו חּוסה עלינּו, רחמי ויכמרּו מעי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹיהמּו

הּמעּתירים האמּתּיים הּצּדיקים ורּבֹותינּו אבֹותינּו ּבזכּות עלינּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָחרֹונ

."לעּמ הרעה על והּנחם ,אּפ מחרֹון "ׁשּוב תמיד. ּבעדנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹות

אייר צרהÏ‡Bbיז עת ּבכל ּומרחם ועֹונה ּומפרנס ּומּציל ּפֹודה ּומֹוׁשיע ≈ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּבעֹולם הּדינים ּומּכל הּצרֹות מּכל ּופדנּו והּצילנּו ׁשמרנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוצּוקה,
(Ô·ÊLÏ ‡�ÓÁ¯ ,ÔÏvÏ ‡�ÓÁ¯ ,˙‡f‰ ˙Úa ¯L‡ ˙B¯Êb‰Â ˙B¯v‰Ó Ë¯Ù·e). ƒ¿»≈«»¿«¿≈¬∆»≈«…«¬»»ƒ¿»«¬»»ƒ¿¿»

‰ÒeÁהּגזרֹות ּומּכל רע מּכל והּצילנּו עּמ יׂשראל ׁשארית על יי »ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

והּדינים הּמׁשּפטים ּכל ּותבּטל ותסיר ּותסּלק ׁשּבעֹולם, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָקׁשֹות

ׁשּתגּדיל גדֹולה לׂשמחה הּדינים בּטּול ידי על ׁשּנזּכה עד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּיׂשראל,

ׂשמחה. מּתֹו הרּבה לרקד ׁשּנזּכה הרגלין לתֹו ׁשּתּגיע עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּׂשמחה

וחדוה ּדיצה רּנה וגּלה ּבׂשמחה ,"ּביׁשּועת ונׂשמחה (Ë¯Ù·e"נגילה ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָָָָָƒ¿»

ÏÎa Ì‰a ÁÓNÏ e�˜fÁÂ e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ,ÌBÏLÏ e�˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈLB„w‰ ·BËŒÌBÈÂ ‰ÁÓN ÈÓÈaƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»«≈»≈¿«¿≈ƒ¿…«»∆¿»

B¯BNa e�ÚÈÓL‰Â e�ÈÏÚ ÌÁ¯ ÚÈLB‰Ï ·¯ .e�˙ÁÓN ÔÓÊ Ì‰ Èk ,ÊÚ‰¯‰Ó ˙BizÓ‡ ˙B·BË ˙ …ƒ≈¿«ƒ¿»≈«¿ƒ««≈»≈¿«¿ƒ≈¿¬ƒƒ¿≈»

,‰·BËÏ e�ÈÏÚ ‡a‰ LB„w‰ ‚Á‰ ˙ÁÓNa ÁÓNÏ ‰kÊ� ÔÚÓÏ ,˙BLw‰ ˙B¯Êb‰ Ïk eÏha˙pL∆ƒ¿«¿»«¿≈«»¿««ƒ¿∆ƒ¿…«¿ƒ¿««««»«»»≈¿»

‡a‰ ‰f‰ LB„w‰ ‚Áa e�ÁnNÂ ,EÓL ÔÚÓÏ e�ÈÏÚ ÌÁ¯ .ÌBÏLÂ ÒÁ e�˙ÁÓN ·a¯Ú˙È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«¿»«≈»≈¿««¿∆¿«¿≈¿««»«∆«»

Ìi˜ÈÂ .e�ÈÏÚ ‡¯˜pL LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLa ,˙ÈizÓ‡ ‰ÁÓNa ‰ÏB„‚ ‰ÁÓNa ‰·BËÏ e�ÈÏÚ»≈¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¬ƒƒƒ¿ƒ¿«»¿«»∆ƒ¿»»≈ƒÀ«

‚Á‰Ó ‰ÁÓO‰ CÈLÓ‰Ï ‰kÊpL „Ú ."eÓe¯È E˙˜„ˆ·e ,ÌBi‰ Ïk ÔeÏÈ‚È EÓLa" :·e˙kL ‡¯˜Óƒ¿»∆»¿ƒ¿¿ƒ»«¿ƒ¿»¿»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«ƒ¿»≈««

.(dlk ‰�M‰ Ïk ÏÚ ‰f‰ ‡¯Bp‰Â LB„w‰«»¿«»«∆«»«»»À»
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e	˜fÁ˙eהּׂשמחה ידי על ׁשּנזּכה עד תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ּותאּמצנּו ¿«¿≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּכל הּנבחר הּיׂשראלי לאיׁש ּכראּוי ּבאמת, קדׁש הּברית ְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלׁשמירת

ּבריתנּו את בעצמ אּתה ּתׁשמר הרּבים ּוברחמי והּלׁשֹונֹות. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהעּמים

ּותזּכנּו ,ּכנפלאֹותי ותעׂשה ׁשּבעֹולם. ּפגמים מיני מּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקדֹוׁש

ּכרצֹונ ּבאמת הּנבחר הּתּקּון ּבתכלית הּברית לתּקּון מהרה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּברחמי

ּוזכּות ּובכח הרּבים וחסדי וטֹובֹותי נפלאֹותי ּבעצם ּכי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּטֹוב.

ׁשאין הּׁשלמּות ּבתכלית הּברית את ׁשּׁשמרּו האמּתּיים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּצּדיקים

ותהפ יׂשראל, ּכל ואת אֹותי ׁשּתתּקן ונׁשען ּבטּוח אני אחריו, ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשלמּות

ּבכלל יהיּו הּברית ּבפגם מאד מאד הּפגּומים ּכל ׁשּגם עד לטֹובה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹֹהּכל

ּדבר. ּכל יּפלא לא מּמ ּכי ּבאמת. הּברית ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹּתּקּון

ÒeÁ.יׂשראל ּכל ועל חברתנּו, ּכל ועל עלי וחמל חּוס עלי, ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹוחמל

א אׁשר ּוכלּמתנּו ּבׁשּתנּו על ורחם חּוס עלינּו, ורחם נבזיםחּוס נּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עצמנּו. את לסּבל מאד לנּו קׁשה אׁשר עד מאד ונמאסים עצמנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבעיני

והּצילני נפׁשי "ׁשמרה .ׁשמ למען עּתה ּוגאלנּו ּופדנּו והֹוׁשיענּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעזרנּו

אּׂשא. נפׁשי יי אלי ּכי עבּד נפׁש ׂשּמח .ב חסיתי ּכי אבֹוׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאל

עּמ את יי הֹוׁשע ּדּכית". עצמֹות ּתגלנה וׂשמחה ׂשׂשֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּתׁשמיעני

אפּלּו .לפני צרכיהם ּכל יהיּו העּבּור ּפרׁשת ּבכל יׂשראל, ׁשארית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאת

צרכיהם ּכל יהיּו עּברה, ּכאּׁשה עברה עליהם מתמּלא ׁשאּתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּבׁשעה

רצֹונ עׂשה ּתפּלה. ׁשֹומע אּתה ּברּו מהרה עליהם לרחם ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפני

ּברּו עׂשה ּבעיני והּטֹוב מּתחת ליראי רּוח נחת ותן מּמעל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבּׁשמים

ּבּקׁשתם. מהרה ועׂשה יׂשראל עּמ ׁשועת ׁשמע ּתפּלה. ׁשֹומע ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָאּתה

מהרה ועׂשה יׂשראל עּמ צעקת ׁשמע ּתפּלה, ׁשֹומע אּתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּברּו

ודעּתם מרּבים יׂשראל עּמ צרכי ּתפּלה. ׁשֹומע אּתה ּברּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻּבּקׁשתם.

ּכדי ואחד אחד לכל ׁשּתּתן אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹקצרה,

"יהיּו ּתפּלה, ׁשֹומע אּתה ּברּו מחסֹורּה. ּדי ּוגוּיה ּגוּיה ּולכל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּפרנסתֹו,

יי ּברּו וגֹואלי. צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָלרצֹון

ואמן". אמן ְְֵֵָָָלעֹולם
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‚Î˜אייר יח

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ù"˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
˙‡Ê ‰lÙz ¯Ó‡È ÔBÈ„t ÏÚ ˙BÚÓ BÏ ÔÈ‡È·nL ÈÓ: ƒ∆¿ƒƒ»«ƒ¿…«¿ƒ»…

È‰Èמעל הּקׁשֹות והּגבּורֹות הּדינין ׁשּימּתקּו ,מּלפני Ôaרצֹון È�BÏt) ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ¿ƒ∆

(˙È�BÏtּגמּורים ורחמים ּגדֹולים חסדים ׁשהּוא עליֹון ּפלא עלֿידי ¿ƒְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

ּכלל. ּדין ּתערבת ּבֹו ׁשאין ְְֲִִֵֶֶַָֹּופׁשּוטים

CÏÓעת ּבכל ּומרחם ועֹונה ּומפרנס ּומּציל ּפֹודה ּומֹוׁשיע, ּגֹואל ∆∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

החֹולה על רחם וצּוקה, È�BÏt˙)צרה Ôa È�BÏt)מה הּצרֹותּופדהּו מּכל רה ְֵֶַַַָָָ¿ƒ∆¿ƒְְִֵֵַָָָ

ּכל ּותבּטל ותמּתיק ּומחּוׁשים, ּומכאֹובים ויּסּורין חלאים מיני ְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָּומּכל

ויהיה עלינּו רחם ּפדיֹון. על לידי ׁשּנתן הּמעֹות ּבזכּות מעליו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּדינים

הּקדֹוׁשים הּצּדיקים לידי הּמעֹות הּגיע ּכאּלּו לידי ׁשּנתן הּמעֹות ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָנחׁשב

ׁשּלֹוקחים ידי על הּדינים ּולבּטל ּולהמּתיק ּפדיֹון, לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַׁשּיֹודעים

לּבי ּכּונת וכל ידי מֹוסר אני ּכי הּדינים. אחיזת ׁשּבֹו הּמעֹות ְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבידם

והם ּכפיהם, ּופי כידם וידי כעׂשּיתם עׂשּיתי ויהיה עליהם. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָודעּתי

ׁשּבא הּזה הּמעֹות ידי על ּכראּוי ּפדיֹון לעׂשֹות לטֹובה ּבעדנּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיכּונּו

מעל הּדינים ּכל ויבּטלּו וימּתיקּו È�BÏt˙)לידי Ôa È�BÏt)העליֹון ּבׁשרׁשן ְְְְִִִִִֵַַַַָָ¿ƒ∆¿ƒְְְֶָָָ

ידי על העׂשּיה העֹולם ׁשּבזה הּדינים נמּתקין ויהיּו עּלאה. ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּבּבינה

מ"ב ׁשל ׁשם ׁשהם מ"ב, ׁשעֹולים ׁשּביצירה ידים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשלׁשה

ּבכח אּנא ׁשהּוא: הּקנה, ּבן נחּוניא רּבי ּתפּלת ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבראׁשיֿתבֹות

ּגּבֹור נא נֹורא. טהרנּו ׂשּגבנּו עּמ רּנת קּבל צרּורה. ּתּתיר ימינ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻּגדּלת

ּגמלם. ּתמיד צדקת רחמי טהרם ּברכם ׁשמרם. ּכבבת יחּוד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּדֹורׁשי

זֹוכרי ּפנה לעּמ ּגאה יחיד .עדת נהל טּוב ּברב קדֹוׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹחסין

ּכבֹוד ׁשם ּברּו ּתעלּומֹות. יֹודע צעקתנּו ּוׁשמע קּבל ׁשועתנּו .ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻקדּׁשת

ידי על הּדינין נמּתקין יהיּו הּבריאה ּובעֹולם ועד. לעֹולם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמלכּותֹו

ּובאצילּות מ"ב, ׁשעֹולים יק"ו אקי"ק ׁשמֹות ׁשני ׁשהם ידים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשלׁשה

דמלא, ּומלא ּומלא, ּפׁשּוט, הוי"ה ׁשם ידי על הּדינין נמּתקין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָיהיּו

אֹותּיֹות. מ"ב ִֶֶׁשעֹולה
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‡p‡הּזה החֹולה על רחם רחמים, מלא ‡Ìרחם '‰f‰ LÈ‡‰' ÏÚ B‡) »»ֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָ«»ƒ«∆ƒ

(ÔÏˆÈÏ ‡pÓÁ¯ ,‰¯ˆ ¯‡La ‡e‰ׁשּבּבינה ידים הּׁשלׁשה ּכל ּותעֹורר עּלאה, ƒ¿»»»«¬»»ƒ¿«ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּגדֹולה, יד ׁשהם: יצירה, ּבריאה, אצילּות, עֹולמֹות: הּׁשלׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּבכל

ׁשּבזה הּדינים ּכל ּותבּטל ּתמּתיק זה ידי ועל הרמה, יד החזקה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָיד

מהרה אֹותֹו ותפּדה יׂשראל, ּומּכל הּזה החֹולה מעל העׂשּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהעֹולם

ּדין. ּגזר אחר הּוא אם אפּלּו עליו ׁשּגזרּו הּדינים וכל הּצרֹות ְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָמּכל

ּורפּואת הּנפׁש רפּואת הּׁשמים מן ׁשלמה רפּואה מהרה לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָותׁשלח

לי ׁשּיביאּו עת ּבכל ּותלּמדני ותֹורני יׂשראל. חֹולי ׁשאר ּבתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּגּוף

צרי מעֹות וכּמה ּכּמה האמת ּולכּון לידע ׁשאזּכה ּפדיֹון, על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמעֹות

ּתרחם ּגם ּבֹו. הּנאחזים הּדינים ּכפי ּפדיֹונֹו ּבׁשביל לּתן הּזה ְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהאיׁש

ּבאפן לּתן ּׁשּצרי מה ּכפי ויּתן קמצן יהיה ׁשּלא הּפדיֹון הּמביא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעל

העליֹונים ידים להּׁשלׁשה ויעלּו ויּגיעּו הּדינים ּכל מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיצאּו

וידּוע גלּוי ּכי עּלאה. ׁשּבּבינה העליֹון ּבׁשרׁשן נמּתק ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּקדֹוׁשים,

רחמים מלא רחם ּבזה. להתנהג אי מה, עד יֹודע אּתי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפני

יׂשראל ּכלל על רחם ּבעדנּו, יעמד מי אין אׁשר הּזה, העני הּדֹור ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹעל

יׂשראל. ּכל ּומעל מעליו הּדינים ּכל ּותבּטל ותמּתיק הּזה החֹולה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועל

לאיתנֹו ּותׁשיבהּו ּותחּיהּו ותחלימהּו ׁשלמה רפּואה מהרה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָותרּפאהּו

רחמים. עליו ותּמלא מהרה, ּבאמת אלי ׁשּיׁשּוב לּבֹו ּותעֹורר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָבקרֹוב.

צרֹותיו", מּכל יׂשראל את אלהים "ּפדה הרחמים, ּבעל הּוא אּתה ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּכי

ׁשּכתּוב: ּכמֹו ׁשּבּׁשמים, אבינּו על אם ּכי להּׁשען מי על לנּו אין ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכי

והּוא פדּות, עּמֹו והרּבה החסד יי עם ּכי יי, אל יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"יחל

רצֹון. יהי ּכן אמן עוֹונֹותיו". מּכל יׂשראל את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָיפּדה

„Î˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· „"Ù˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èׁשּנזּכהר ּבעזרנּו ׁשּתהיה אבֹותי, ואלהי אלהי יי מּלפני צֹון ¿ƒְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אחד ׁשּכל ונזּכה .ּוליראת לעבֹודת ויֹום יֹום ּבכל ּולהתחּבר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלהתּועד
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חברֹו את אחד ּכל ויעֹורר ׁשמים, ּביראת חברֹו עם ידּבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואחד

זה ויֹודיעּו זה את זה ויחּזקּו זה את זה ויזּכירּו ּוליראת ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלעבֹודת

ּבאפן העֹולם, ּכל את הּמלא וטּוב ּוגדּלת ואמּונת אמּתת ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻלזה

ונׁשלם נבנה ויהיה חֹוזר. ואֹור יׁשר אֹור ּתמיד ידינּו על נמׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהיה

ׁשעה. ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל תמיד ידינּו על ּבׁשלמּות הּקדּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻּבנין

ּבאמת להתעֹורר נזּכה למען ּבלבבנּו, הּקדֹוׁשים האֹורֹות ּכל ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָויאירּו

הרע, לּבנּו ׁשרירּות אחר עֹוד נל ולא ׁשלם ּבלב אלי ונׁשּוב ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאלי

ּבכל ונֹוסיף טֹובים, ּומעׂשים ּותפּלה ּבתֹורה ימינּו ּכל לעסק נזּכה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹרק

ּבתֹוספֹות מחברֹו אר יהיה ויֹום יֹום וכל ודעת. קדּׁשה ויֹום ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֻיֹום

ולא נבֹוׁש לא למען ּובאמּונה, ּבאמת ואהבה ויראה וטהרה ְְְְְְְֱֱֲֳִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻקדּׁשה

יי יראי נדּברּו "אז ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ועד. לעֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻנּכלם

ליראי לפניו זּכרֹון ּבספר וּיּכתב וּיׁשמע, יי וּיקׁשב רעהּו, אל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאיׁש

צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ׁשמֹו. ּולחׁשבי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹיי

ואמן. אמן ְְֲִֵֵָָוגֹואלי"

‰Î˜אייר יט

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"Ù˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èאלהי אברהם אלהי אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹ

ותמׁשייצחק עלי ׁשּתרחם והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל יעקב, ואלהי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

מּכל ותּצילני ותׁשמרני הּקדֹוׁשה, ויראת ואימת ּפחּד עלי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָותׁשּפיע

ּדבר מּׁשּום אפחד ולא אירא ולא חיצֹונּיֹות יראֹות הּנפּולֹות יראֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹמיני

מּׁשּום ולא ּורׁשעים, מּפריצים ולא ולסטים, רעה מחּיה לא ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹׁשּבעֹולם

אירא ׁשּלא ותּצילני ּתׁשמרני מּכּלם מּמּנּו. לפחד אדם ּבני ׁשּדר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּדבר

האמת ּגדֹול ּבמהירּות ּתכף להתּבֹונן אזּכה רק ּכלל, מהם אפחד ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹולא

ׁשּנפלה ידי על אם ּכי ּולהפחידנּו, ליראנּו ּכח ּבהם ׁשאין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלאמּתֹו

לׁשרׁשּה הּיראה להעלֹות ואזּכה מלמעלה, הּיראה ּבהם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָונתלּבׁשה

ליראה ׁשאזּכה ּבאפן ונֹורא, איֹום ,ּומּפני מּמ ּולפחד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהתירא
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לׁשרׁשן הּנפּולֹות הּיראֹות ּכל ּולהעלֹות זה ידי על ּבאמת ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָקדֹוׁשה

לבֹוא ׁשאזּכה עד למעלה, ּומּמעלה לדרּגא מּדרּגא ותעלני ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָולמקֹומן.

עלֿידי יראה עלי להמׁשי עֹוד אצטר ׁשּלא ּבׁשלמּות, עּלאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹליראה

אזּכה רק העליֹונה, הּיראה ּבהם ׁשּנפלה ּתחּתֹונים מּדברים ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהתעֹוררּות

ודעּתי ּובינתי חכמתי ׁשּתגּדיל ,מּפני ׁשלמה ליראה מעצמי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלהתעֹורר

עלֿידי ּבׁשלמּות עּלאה ליראה לבא ׁשאזּכה עד גדֹולה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבקדּׁשה

ואימת יראת אׁשר לנצח ּתתּבר ורֹוממּות ּבגדּלת לּבי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהתּבֹוננּות

,מּפני ויפחדּון ירעדּון ּכּלם ומּטה. מעלה ּדרי ּכל ׁשחק, ׁשנאּני ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻעל

ּובכל הּגֹוים חכמי בכל ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים מל ירא לא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ"מי

ּבגבּורה. ׁשמ וגדֹול אּתה ּגדֹול יי ּכמֹו מאין ,ּכמֹו מאין ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָמלכּותם

סביביו". ּכל על הּוא ונֹורא רּבה קדֹוׁשים ּבסֹוד נערץ ְְְְֲִִֵַַַָָָָָאל

‡ÏÓיראת ּבאמת, ׁשלמה יראה לי ּתן ונֹורא, ּגדֹול אל רחמים »≈ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

והֹוׁשיעני עזרני ּבׁשלמּות. הּקדּׁשה ּבתכלית הרֹוממּות ויראת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהענׁש

אח לבלּתי ּפני על יראת ׁשּתהיה וזּכני חטאמהרה, ׁשּום עֹוד טא ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

וזּכנּו לכסלה. עֹוד אׁשּוב ולא אֹוסיף" לא ּפעלּתי און "אם ּכלל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹועֹון

יׂשראל ּבית עּמ זרע ּכל ואת זרעי ואת אֹותי הרּבים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּברחמי

הם אׁשר ׁשמים, יראת ׁשל האֹוצר ׁשהם אמּתּיים לצּדיקים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהתקרב

עד ּבאמת, אליהם להתקרב זּכני .מאּת ופחד ואימה יראה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמלאים

ויראה ּתּתאה יראה ּוטהֹורה, קדֹוׁשה יראה ידם על לקּבל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאזּכה

ותֹוׁשיעני ּבעזרי ותהיה ּבאמת. הּׁשלמּות ּבתכלית ּולעּלא לעּלא ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעּלאה

הּמסכים וכל והעצּומֹות הּגדֹולֹות הּמניעֹות ּכל לׁשּבר ׁשּנזּכה עת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבכל

הן ּבאמת. יי יראי לצּדיקים מּלהתקרב והּמֹונעים ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפסיקים

הּמח, מניעֹות הן ּוקטּנים. ּגדֹולים ּורחֹוקים קרֹובים אדם מּבני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמניעֹות

מניעֹות מיני ׁשאר וכל ויגיעֹות, וטרחֹות ממֹון, מחמת מניעֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָהן

ולטרח ּולבּטלם, לׁשּברם ּברחמי אזּכה ּכּלם ּובלּבּולים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻועּכּובים

ואל אמת. לּצּדיקי ּבזריזּות ולבא והיגיעֹות הּטרחֹות ּבכל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּולהתיּגע

ּכלל. ּבעֹולם ּומעּכב מֹונע ׁשּום ְְְִִֵֵֵַַָָָָימנעני
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‡p‡הּקדֹוׁשה הּיראה עצם יֹודע אּתה ונֹורא, אים אּדיר צּדיק, רחּום »»ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

נפׁשם ּומסירת ויגיעתם עבֹודתם ידי על האמּתּיים הּצּדיקים ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּזכּו

נפלאה, ּביראה מּפני ּולהתּירא אֹות להּכיר ׁשּזכּו עד ,אלי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבאמת

ּגם ׁשּתּגיע הּקדֹוׁשה ּביראתם ּכח יׁש אׁשר לעּלא, לעּלא עּלאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹיראה

והּנפלאה הּקדֹוׁשה מּיראתם עלינּו ותׁשּפיע למענם עלינּו רחם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָעלינּו.

ּפנינּו על יראת ותהיה ּתמיד. מּפני ׁשלמה ליראה אנחנּו ּגם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנזּכה

ּבאמ אלי ונׁשּוב עֹוד, נחטא למעןלבלּתי עלי רחם ׁשלם. ּובלב ת ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אמּתּיים ויראים לצּדיקים להתקרב ּתמיד ולכסף להׁשּתֹוקק וזּכני ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשמ

מיני ּכל לׁשּבר ּבאמת והרצֹון החׁשק התּגּברּות ידי על ׁשאזּכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָעד

ּבׁשביל ויּסּורים ויגיעֹות טרחֹות מיני ּכל ולסּבל ׁשּבעֹולם, ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶָָָֹמניעֹות

ּבהם ּולהתּדּבק אליהם להתקרב ׁשאזּכה עד אמת, לצּדיקי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלהתקרב

ׁשאזּכה ּבאפן ּבאמת, ׁשלמה יראה מהם ּולקּבל ּולהמׁשי ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבאמת.

הּמניעֹות ידי על ואזּכה ועד. לעֹולם ּתמיד ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהיֹות

ידי ׁשעל אמת, לצּדיקי להתקרב ּבׁשביל ׁשאסּבל והּטרחֹות ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהיגיעֹות

ּוברכה טֹובה ׁשפע ידּה על לקּבל ּוטהֹורה קדֹוׁשה ּכלי נעׂשה יהיה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה

יׂשראל. ּבית ּולכל לנּו טֹוב ְְְִֵֵָָָָוכל

אייר ליראה¯Ba	Bכ מהרה זּכנּו ענני. ונׂשּגב נֹורא רחמים מלא עֹולם ׁשל ƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

זֹוחלים מעלה צבא ּכל אׁשר ,ׁשמ ונֹורא אּתה קדֹוׁש ּבאמת. ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשלמה

הּמלאכים וכל הּקדׁש ואֹופּני וחּיֹות ׂשרפים .ׁשמ מאימת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹורֹועדים

ּבאימה עֹוׂשים וכּלם ,ּגאֹונ מהדר ּומתּפחדים רֹועׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּנֹוראים

ׁשנים בקרב ּפעל יי יראתי, ׁשמע ׁשמעּתי "יי ,רצֹונ ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּוביראה

מלא יראה. לנּו ּתן ּתזּכר", רחם ּברגז ּתֹודיע ׁשנים ּבקרב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹחּייהּו,

הּצּדיקים כל אלהי יראה. לנּו ּתן ונֹורא, אים יראה. לנּו ּתן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹרחמים,

ואימת ,מעׂשי ּכל על אלהינּו יי ּפחּד ּתן הּיראה, ׁשרׁש ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהם

הּברּואים, ּכל לפני ויׁשּתחוּו הּמעׂשים ּכל ויראּו ּׁשּבראת. מה ּכל ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל

ׁשלם. ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות אחת אגּדה כּלם ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָֻֻויעׂשּו

B	Ba¯ּבאפן ונפלאֹות נֹוראֹות עּמנּו עׂשה אּתה, נֹורא אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
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ּבצדק "נֹוראֹות ּבאמת. אלי לׁשּוב מבטחׁשּנזּכה יׁשענּו, אלהי ּתעננּו ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

יחד ,ּבאמּת אהּל דרּכ יי הֹורני רחֹוקים". וים ארץ קצוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכל

מה לכל לבֹוא וזּכנּו הֹוׁשיענּו ונֹורא קדֹוׁש ."ׁשמ ליראה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלבבי

על ׁשּנזּכה עד ּבאמת, מּפני ׁשלמה יראה לנּו ותן ,מּלפני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשּבּקׁשנּו

זה ידי ועל .לפני ּגדֹולים וׁשעׁשּועים נחת להעלֹות הּיראה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָידי

ּומזֹוני חּיי ּבני וׁשלֹום וחּיים ורחמים ּוברכה טֹובה ׁשפע עלינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָתׁשּפיע

ּובּבא, ּבזה ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות טֹוב וכל וחּיים וכבֹוד עׁשר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹרויחי,

מהרה ותעלנּו ועד. לעֹולם נּכׁשל ולא נּכלם ולא נבֹוׁש לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹלמען

ידי ועל הּׁשלמּות, ּבתכלית עּלאה ליראה ׁשּנזּכה עד מעלה, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמעלה

ׁשּיהיה ׁשּנזּכה עד ּגדֹול, ּבׁשלמּות לפני מעׂשינּו נׁשלמים יהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזה

ּכרצֹונ הּׁשלמּות ּבתכלית תמיד ידינּו על והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמ ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָנׁשלם

ויעבדּו ,אלי העֹולם ּבאי ּכל ויׁשּובּו עֹולם עד ׁשמ ויגּדל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּטֹוב.

קדֹוׁש ונֹורא ּגדֹול ׁשמ "יֹודּו ּגדֹול. ּובפחד ּוביראה ּבאימה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֻכּלם

אלהים יברכנּו יבּולּה, נתנה "ארץ ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻהּוא".

"וייראּו ונאמר: ארץ". אפסי ּכל אֹותֹו וייראּו אלהים יברכנּו ְְְְְְְְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאלהינּו,

יי "ּכי ונאמר: ."ּכבֹוד את הארץ מלכי וכל יי, ׁשם את ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָגֹוים

לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו הארץ. ּכל על ּגדֹול מל נֹורא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָעליֹון

אל אׁשּתחוה ,בית אבֹוא חסּד ּברב ואני וגֹואלי. צּורי יי ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלפני

נפלאֹות עׂשה יׂשראל אלהי אלהים יי ּברּו .ּביראת קדׁש ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹהיכל

אמן הארץ ּכל את כבֹודֹו ויּמלא לעֹולם, ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָלבּדֹו

ְֵָואמן".

ÂÎ˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Ù˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

B	Ba¯ׁשאזּכה עזרני ּבׁשלמּות, ּבאמת חכמים לאמּונת זּכנּו עֹולם ׁשל ƒְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבאמּונה להאמין ׁשאזּכה האמּתּיים, הּצּדיקים ּבדברי ּבאמת ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָלהאמין

וסֹודֹות רזין ּבהם ויׁש ּפׁשּוט אינֹו ּומעׂשיהם ּדבריהם ׁשּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשלמה
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ועתידֹות חּדּוׁשים ּבדבריהם נעלם ּכי מֹופתים. מלאים והם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַּגדֹולֹות,

על ונפלאֹותיו יי ּגבּורֹות לראֹות אזּכה אׁשר עד ונֹוראֹות ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָנפלאֹות

הּכל ימינּו ּכל עלינּו ּׁשעֹובר מה ׁשּכל לראֹות הּקדֹוׁשים. דבריהם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹידי

נפלאה ּבחכמה וצדק, ּבאמת הּנאמרים הּקדֹוׁשים ּבדבריהם מרּמז ְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיה

ׁשּׁשמענּו וׂשיחתם ּבדבריהם זה ּכל לנּו מרּמזים ׁשהיּו ונׂשּגבה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָנֹוראה

והּנֹוראים. הּקדֹוׁשים ספריהם מּפי אֹו ּבׁשמם, אחרים מּפי אֹו ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָמּפיהם

ׁשאמצא עד הּזה וׂשכל ּולדעת הּזאת ׁשלמה לאמּונה זּכנּו רחמים ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמלא

מקרב להיֹות ואזּכה .ּברחמי עלינּו ּׁשעֹובר מה ּכל למפרע ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבדבריהם

היׁשרים ּבדרכיהם וליל הּנאמנים ואנׁשיהם אמת ּבצּדיקי ּתמיד ְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודבּוק

אלי לׁשּוב ׁשאזּכה עד ׁשלמה, ּבאמּונה ּבהם ּולהאמין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּתמימים

ותביא לגאלנּו, ותחיׁש ּותמהר חּיי. ימי ּכל הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות ְְְְְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאמת

מארץ צאת "ּכימי ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים צדקנּו, מׁשיח את ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלנּו

יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו נפלאֹות. אראּנּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמצרים

לבּדֹו, נפלאֹות עׂשה יׂשראל אלהי אלהים יי ּברּו וגֹואלי, ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹצּורי

ואמן" אמן הארץ ּכל את כבֹודֹו ויּמלא לעֹולם, ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ÊÎ˜אייר כא

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Á"Ù˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÈzÁkL	"ּבּקׁש אבד ּכׂשה "ּתעיתי אבד. ּככלי הייתי מּלב ּכמת ƒ¿«¿ƒְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹ

כירחי יּתנני "מי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ׁשכחּתי", לא מצֹותי ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעבּד

."חׁש אל לאֹורֹו ראׁשי עלי נרֹו ּבהּלֹו יׁשמרני, אלֹוּה ּכימי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹקדם

נׁשמתי והּׂשיגה ׁשּידעה והידיעֹות ההּׂשגֹות ּכל יֹודע אּתה רחמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָמלא

ירחי ּבתׁשעה אּמי ּבמעי ׁשהייתי ּבעת הּזה העֹולם לאויר ׁשּיצאה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹקדם

ועד העֹולם מּסֹוף ּבּה מּביט והייתי ראׁשי על ּדֹולק נר ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹלדה,

האֹור ּכל מּמּני ונאבד נׁשּכח מּיד העֹולם לאויר ׁשּיצאה וכיון ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָסֹופֹו,

לחּפׂש זה. אחר ּולחּפׂש לבּקׁש חּיי ימי ּכל צרי ואני הּזה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָהּגדֹול

בעצם ואני וׁשּׁשכחּתי. ׁשאּבדּתי אבדתי אחר ּכחי ּבכל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּולבּקׁש
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ּכראּוי ּולבּקׁש לחּפׂש הׁשּתּדלּתי ׁשּלא די לא ערּפי, וקׁשּיּות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹּגׁשמּיּותי

ּתאות אחר הלכּתי ּכי ,הפ אל מהפ עׂשיתי ּגם אף אבדתי, ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָאחר

ּבידים לאּבד הֹוספּתי ידם על אׁשר נגּד ולפׁשע לחטא והרּביתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלּבי

ונׁשּכח ׁשּנתרחקּתי, ּכמֹו מּמ נתרחקּתי אׁשר עד הרּבה הרּבה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַעֹוד

ואיני האמּתי טּוב ּכל הּנצחי, טּוב ּכל נׁשמתי, טּוב ּכל מּמּני ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָונאבד

מאד הרּבֹות אבדֹותי אבדתי. אחר ּולחּפׂש לבּקׁש אי ּדר ׁשּום ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיֹודע

"לּולי וׁשלֹום. חס לגמרי עצמי את אּבדּתי ּכמעט ּכמעט אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמאד

אז ׁשעׁשּועי תֹורת לּולי נפׁשי. דּומה ׁשכנה ּכמעט ּלי עזרתה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָיי

אפעל. ּומה אעׂשה מה ועּתה בעניי". ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָאבדּתי

B	Ba¯צֹופה נסּתרֹות, צֹופה חקר אין עד ּתעלּומֹות יֹודע עֹולם ׁשל ƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

היכן הרּבים אבדֹותי ּכל יֹודע לבד אּתה הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד ְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָּומּביט

ּוב ׁשּכלהם, לנּו וגּלית ויתרה גדֹולה חמלה עלינּו חמלּת הּגדֹול חסּד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אבל האמּתּיים, הּצּדיקים אצל הם ואחד אחד ּכל ׁשל ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאבדֹותינּו

אׁשר האמּתּיים מהּצּדיקים מאד רחֹוקים אנּו מאד, הרּבים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּבעֹונֹותינּו

הּצּדיק הּוא מי מה, עד יֹודע אּתנּו ואין אבדֹותינּו, ּכל הם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאצלם

ׁשּום יֹודעים אנּו ׁשאין ׁשּכן מּכל אבדֹותינּו, ּכל אצלֹו אׁשר ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָהאמת

והעצּומֹות הרּבֹות אבדֹותינּו ּכל אחר אצלֹו ּולחּפׂש לבּקׁש אי ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדר

ואחד. אחד ּכל ְֶֶֶָָָׁשל

‡ÏÓּכתֹועים הֹולכים ׁשאנּו ׁשֹוממֹותינּו ּוראה עיני ּפקח רחמים »≈ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ

ואין ּכדּלים לטהר, ואין ּכטמאים אב, להם ואין ּכיתֹומים לבּקׁש, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָואין

לעזרה, אנּוס להיכן עזרי". יבא מאין ההרים אל עיני "אּׂשא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלחננם.

אׁשיב זאת מיי. ותֹוחלּתי נצחי אבד "ואמר אפנה, מּקדֹוׁשים מי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאל

רחמיו". כלּו לא ּכי תמנּו, לא ּכי יי חסדי אֹוחיל. ּכן על לּבי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹאל

ÏÚ,ׁשמ למען עלי ׁשּתרחם האמת, הרחמים ּבעל לפני ּבאתי ּכן «ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

עלי, ורחמי מעי ויכמרּו יהמּו ,חמלת ּבעצם עלי ותחמל ְְְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹותחֹוס

אׁשר האמת הּצּדיק את ולידע לראֹות ׁשאזּכה מהרה עיני את ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָותפקח
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אליו ּולהתקרב הּמניעֹות ּכל לׁשּבר ואזּכה אצלֹו. הם אבדֹותי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכל

ּכחי ּבכל ּולהׁשּתּדל ולטרח להתיּגע ׁשאזּכה תסּיעני ּוברחמי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמהרה,

עד מעֹודי ׁשאּבדּתי אבדֹותי ּכל אחר אצלֹו ּולבּקׁש לחּפׂש ימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל

לׁשּוב ׁשאזּכה באפן מהרה, ּבחּיי למצאם אזּכה אׁשר עד הּזה, ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיֹום

ּבאמת. ּב ּולהתּדּבק אלי ּולהתקרב אֹות ּולהּכיר ּבאמת ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאלי

ועד מעּתה ּכלל אבדה ׁשּום עֹוד אֹובד ׁשּלא מעּתה ותּצילני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹותׁשמרני

ׁש למען עלי רחם ּכמֹועֹולם. הּיֹום, ּכמֹוני הערער ּתפּלת על חמל ,מ ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

"ּכי ּוכתיב: ּתפּלתם", את בזה ולא הערער ּתפּלת אל "ּפנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּכתּוב:

אליו ּובׁשּועֹו מּמּנּו ּפניו הסּתיר ולא עני, ענּות ׁשּקץ ולא בזה ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלא

נצח, ּבימינ נעימֹות ּפני את ׂשמחֹות ׂשבע חּיים ארח ּתֹודיעני ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשמע.

ואמן אמן וגאלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון .יהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ÁÎ˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"Ù˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

B	Ba¯עלי רחם יׂשראל, ׂשמחת עֹולם, ּומל חּיים אלהים עֹולם ׁשל ƒְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּובּטלּו ּבעֹוכרי, היּו הם אׁשר ּומעצלּות מעצבּות והּצילני ,ׁשמ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָלמען

ּׁשהביאּוני למה והביאּוני הרּבה, ּומּטֹוב ּותפּלה מּתֹורה הרּבה ְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶַַַָָאֹותי

הּוא הּנחׁש נׁשיכת ׁשעּקר הּקדֹוׁשים, חכמי ידי על לנּו הֹודעּת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכאׁשר

מעּתה והּצילני רחמים, מלא עלי רחם לּצלן. רחמנא ועצלּות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָעצבּות

יי אלי ּכי עבּד נפׁש "ׂשּמח ואחיה חּיים לי ּתן האּלה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמּנׁשיכֹות

זּכני ּדּכית". עצמֹות ּתגלנה וׂשמחה ׂשׂשֹון ּתׁשמיעני אּׂשא. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָנפׁשי

רּבה ּובׂשמחה ּגדֹול ּבזריזּות ּתמיד ּובעבֹודת ּבתֹורת ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָלהזּדרז

הם אׁשר הּקדֹוׁשה ּובתֹורת ּבעבֹודת ולׂשמח להזּדרז ּכראּוי ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹועצּומה

נּדף הבל הּכל מּזה וחּוץ ּולנצח לעד ּובּבא ּבזה ימינּו ואר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּיינּו

ּתחת ׁשּיעמל עמלֹו ּבכל לאדם ּיתרֹון "מה מּמׁש. ּבֹו אין הבלים ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהבל

רּבים ּברחמים מתים מחּיה ועבֹודה, ּותפּלה מּתֹורה חּוץ ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשמׁש".

ּו חֹולים ורֹופא נֹופלים עפר.סֹומ ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים אסּורים, מּתיר ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
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עפר עד ירדנּו הרּבים ּבעֹונֹותינּו אׁשר ארץ מעפר והקימני ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהחייני

קּומה ּבטננּו, לארץ ּדבקה נפׁשנּו לעפר ׁשחה "ּכי מּזה. ויֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָמּמׁש

ּכי ."ּכדבר חּיני נפׁשי לעפר ּדבקה .חסּד למען ּופדנּו לנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעזרתה

ּברחמי הקימני אביֹון, ּתרים ּומאׁשּפֹות ּדל מעפר מקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּתה

ׁשּיּוכל מי אין ּכי הּנה, עד ׁשּנפלּתי והּנפילֹות הירידֹות מּכל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָונפלאֹותי

וׂשמחה לזריזּות זּכני לבד. האמּתּיים והּצּדיקים אּתה אם ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָלהקימני,

זרֹוע אף עּמי, ּתּכֹון יד האדם. קֹומת וכל הּמחין את ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹהמחּיין

ּבאפן הּנפלאֹות, העמּוקֹות עצֹותי ּבדרכי ּפעם ּבכל ּותחּזקני ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּתאּמצני

לזריזּות ּולהפכם לגמרי והעצלּות העצבּות מאּתי לגרׁש ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאזּכה

לא מּמ ּכי יעזרני". ּומׁשּפטי ּותהּללּך נפׁשי "ּתחי גדֹולה. ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻּולׂשמחה

ּומי ּגבּורֹות ּבעל כמֹו מי מּמּך, נמנע ּדבר ׁשּום ואין ּדבר ּכל ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָיּפלא

הּמתים ּתחּית ּבי קּים יׁשּועה, ּומצמיח ּומחּיה ממית מל ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָדֹומה

ּבכל ׁשעּור ּבלי עּמי נפלאֹותי הרּבית ּכבר ּברחמי אּתה ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמׁש,

מעּתה וקּימני החייני הּזה. הּיֹום ועד מעֹודי ׁשעה ּובכל עת ּובכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָיֹום

ּברחמי הטעימני הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם אמּתּיים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבחּיים

היּו אׁשר לברכה זכרֹונם האמּתּיים הּצּדיקים ׁשּזכּו מחּיים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָונפלאֹותי

ונפלאים ונֹוראים חדׁשים לחּיים וזכּו עת, ּבכל אמּתּיים, חּיים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָחּיים

ּגם החּיים אֹור עלי להׁשּפיע ׁשּלהם ּבחּיים ּכח יׁש אׁשר ּפעם, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹּבכל

ּפנים ּכל על לחיֹות אנכי ּגם ׁשאזּכה ּבאפן עּתה, ׁשאני אי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעּתה

חּיים הּנקראים חּיים טֹובים חּיים ארּוּכים חּיים אמּתּיים חּיים ְֲֲִִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָמעּתה

ּבימינ נעימֹות ּפני את ׂשמחֹות ׂשבע חּיים ארח "ּתֹודיעני ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבאמת.

אמן. וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנצח.

ËÎ˜אייר כב

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ˆ"˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÈÈ",מרחֹוק לרעי ּבנּתה וקּומי ׁשבּתי ידעּת אּתה וּתדע, חקרּתני ¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

יי הן ּבלׁשֹוני מּלה אין ּכי הסּכנּתה, ּדרכי וכל זרית ורבעי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָארחי
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הּבֹוחר יׂשראל, עּמֹו אֹוהב הּתֹורה, נֹותן עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּכּלּה", ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻידעּת

כח לנּו ׁשּיהיה ּבחירה לנּו נתּת ּברחמי אּתה ּבאהבה, יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבעּמֹו

הּבחירה ּכח ׁשל הענין זה אׁשר וׁשלֹום, חס להפ אֹו ּבחּיים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלבחר

ּברּיֹותי ּפלאֹות ׁשּבכל הּגדֹול הּפלא ּפלאֹות, ּפלאי הּוא להאדם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנתּת

העֹולמֹות ּבכל ˜L„B)ׁשּבראת È¯ÙÒ ‰nÎ· ‡·enk)ונֹורא נפלא ּדבר אין ּכי , ְֶָָָָָָ«»¿«»ƒ¿≈∆ְְִִֵָָָָ

הּפליאה זאת ּכמֹו העֹולמֹות, ּכל ׁשל הּבריאה ּבכל ונסּתר ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹונעלם

,ּבכח ּבעֹולם נברא נמצא ׁשּיהיה והּנעלם הּנפלא והחּדּוׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּנׂשּגבה

כח לֹו ׁשּיהיה רֹוצה, ׁשהּוא ּבּדר לבחר הּבחירה כח לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּיהיה

הּמל ּדוד אמר זה ועל וׁשלֹום. חס רצֹונ ּכנגד אֹו רצֹונ ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות

מאד. ידעת ונפׁשי מעׂשי נפלאים נפליתי "נֹוראֹות הּׁשלֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹעליו

מּפני ואנה מרּוח אל אנה לּה. אּוכל לא נׂשּגבה מּמּני דעת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפליאה

ותֹוׁשיעני, ּבעזרי ׁשּתהיה הּנפלאֹות, אדֹון לפני ּבאתי ּובכן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאברח".

ּתמיד ׁשאזּכה .ולרצֹונ אלי ּבחירתי ּכח את ׁשאּטה תמיד עּמי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹותהיה

הּצּדיקים וכרצֹון ּכרצֹונ והאמת הּטֹוב ּבדר ּבחּיים לבחר עת ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבכל

עֹולם. עד חּיי ימי ּכל ּוׂשמאל ימין מרצֹונ אּטה ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהאמּתּיים,

B	Ba¯הֹודע אּתה ּכל, אדֹון עֹולם ּכחׁשל ׁשעּקר ּברחמי ּתנּו ƒְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

עליו רּבנּו מׁשה ידי על הּתֹורה את ׁשּקּבלּו יׂשראל ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבחירה

לנכח, אליהם ּבעצמם יׂשראל עם ּדּברּת ׁשּלא ידי על רק הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּׁשלֹום,

ּבדּבר ׁשמעּו והם הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה עם היה ּדברי ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹרק

ּכי הּזאת. הּתֹורה ּדברי ּכל על הּבחירה כח לנּו יׁש זה ּומחמת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹעּמֹו,

ּבחירה, ּבלי לעׂשֹותֹו מכרח הּוא ּבעצמֹו האדם אל ה' ידּבר אׁשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻכל

ּבחירתֹו ּכל רק הּתֹורה מצֹות על הּבחירה כח לֹו היה לא רּבנּו ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹּומׁשה

לֹו ּבארּת ׁשּלא ּבּמה ּדהינּו מּדעּתֹו אחד יֹום הֹוסיף מׁשה ּבענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה

ּכח ּכל היה ּובזה להתנהג, אי מּדעּתֹו להבין מכרח והיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּבפרּוׁש,

ּכמֹו עלי מתּגּברים והּמּדֹות הּתאֹות אׁשר בעניי אנכי והּנה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבחירתֹו.

על גדֹולה ּבחירה לי ויׁש עת, ּבכל מאד אֹותי ורֹודפים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמתּגּברים

ּגדֹולים ורחמים ויׁשּועה ּגדֹול התחּזקּות צרי ואני הּתֹורה ּדברי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל
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ולמאס ּבּטֹוב לבחר לחּיים ּבחירתי ּכח להּטֹות ׁשאזּכה ּתתּבר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹמאּת

ּבכּמה הרּבה מסּפק אני זה לכל נֹוסף אׁשר אעׂשה מה ועּתה ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּברע.

דברים ּבהרּבה מאד חלּוקה ועצתי ודעּתי ּבהם, להתנהג אי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹדברים

ּבהם, להתנהג אי ּבאמת רצֹונ ּבהם לכּון ּכלל יֹודע איני ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאׁשר

ּבוּדאי. ּכרצֹונ מתנהג הייתי ּבאמת רצֹונ יֹודע הייתי ׁשאם לי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָונדמה

‰zÚÂ"ּומעׂשה יֹוצרנּו ואּתה החמר אנחנּו אּתה אבינּו אלהינּו יי ¿«»ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

וׁשארי רּבנּו מׁשה ּכי אפעל, ּומה אעׂשה מה ולּמדני הֹורני ּכּלנּו", ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻיד

ׁשהיּו ּכאּלה ּבענינים ּבחירה להם ׁשהיה ונֹוראים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָצּדיקים

היּו ּכי גדֹולה ּוגבּורה ּכח להם היה ,רצֹונ הּוא אי ּבהם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻמסּפקים

ּכל ׁשברּו ּוכבר מּמׁש, למלאכים דדמין דברֹו" עֹוׂשי כח ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹ"ּגּבֹורי

מּצ ּבחירה להם היה ולא לגמרי ּדברהּתאוֹות ּבׁשּום הּתאוה ד ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

הֹוסיף מׁשה ּבבחינת ּבחירה, להם ׁשּיהיה ראּוי היה ּכן ועל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּבעֹולם,

עב איׁש אבל ּבהם. מסּפקים ׁשהיּו הּדברים ׁשהם מּדעּתֹו, אחד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻיֹום

ּכל אחרי רֹודפים הּתאֹות ועדין ,נגּד לפׁשע הרּביתי אׁשר ּכמֹוני, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹוגס

ּותרּופה ותחּבּולה עצה למצא עת ּבכל מחׁשבֹות חֹוׁשב ואני ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּכ

לזה ּכׁשּנֹוסף אעׂשה מה מאד, מגּׁשמת ּבחירתי וכח מעלי, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻלדחֹותם

ׁשאיני ּדברים ּבכּמה העצה וחלּקת ספקֹות וכּמה הרּבה אֹותי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻמבלּבלין

ּבאמת, והּנכֹון הּיׁשר הּדר למצא אזּכה ּבּמה ּבהם. להתנהג אי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע

לאמּתֹו. ּבאמת אלי להתקרב ׁשאזּכה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹּבאפן

אייר יכל¯Ba	Bכג ואיני נסּתּתמין טענֹותי ּדעּתי ּבלּבּול מרב עֹולם ׁשל ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

הֹורני ועּתה לבבי, ּתעלּומֹות ּכל יֹודע אּתה אבל היטב, ׂשיחתי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָלפרׁש

עצה לּמדני חּיי. ימי ּכל מעּתה להתנהג ואי ּלעׂשֹות, מה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָולּמדני

להּטֹות ׁשאזּכה והֹוׁשיעני ּבעזרתי קּומה ּכזאת. ּכבדה למלחמה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּוגבּורה

ּבהם רצֹונ אמּתת יֹודע ׁשאני הּדברים ּבכל ּבּטֹוב לבחר אלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלבבי

ולא הרע, לּבי ׁשרירּות אחרי עֹוד אל ולא הּקדֹוׁשה, תֹורת ּפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹעל

לדר ּבחירתי להּטֹות עת ּבכל אזּכה רק עיני, ואחרי לבבי אחר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאתּור

עת ּבכל ּברחמי ּותלּמדני ּבתֹורת עיני ותאיר והאמת. והּטֹוב ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחּיים
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ּבהם, מסּפק ׁשאני הּדברים ּבכל רצֹונ ּולכּון האמת לידע ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאזּכה

הדריכני .ׁשמ ליראה לבבי יחד ,ּבאמּת אהּל ּדרּכ יי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"הֹורני

הֹורנ הּיֹום. ּכל קּויתי ,אֹות יׁשעי אלהי אּתה ּכי ולּמדני יבאמּת ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשֹוררי". למען מיׁשֹור ּבארח ּונחני ,ּדרּכ ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹיי

B	Ba¯עד אמת ּבצּדיקי להּכלל זּכני רחמים מלא עֹולם ׁשל ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּום לי יהיה ׁשּלא הּזה עֹולם הבלי וכל הּתאֹות ּכל מּמּני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיתּבּטלּו

ּתֹורה על לסּבל ׁשכמי להּטֹות אזּכה רק ּכלל, להם וחמּדה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתאוה

טֹובים. ּומעׂשים חסדים ּוגמילּות ּבצדקה ּולהרּבֹות ועבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָּותפּלה

תמיד אזּכה רק העצה, ּומחלּקת ּובלּבּולים מּספקֹות ותּצילני ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻותׁשמרני

ּבכל עלי סֹומ אני ּכי ׁשּבעֹולם, הּדברים ּבכל רצֹונ אמּתת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלידע

עקב, ואּצרּנה חּקי ּדר יי "הֹורני אעׂשה. וכרצֹונ ְְְְְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻּתנּועֹותי

אל ואל עדֹותי אל לּבי הט חפצּתי בֹו ּכי מצֹותי ּבנתיב ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהדריכני

יד "ּתהי ּבי. הּתלּוים ּכל ועל עלי רחמים מלא רחם רחם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּבצע".

יעזרּוני. ּומׁשּפטי ּותהּללּך נפׁשי ּתחי בחרּתי. פּקּודי ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלעזרני

לׂשמאל ּתעינּו ׁשכחּתי". לא מצֹותי ּכי עבּד ּבּקׁש אֹובד ּכׂשה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּתעיתי

נעימֹות ,ּפני את ׂשמחֹות ׂשבע חּיים ארח "ּתֹודיעני ּתקרבני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹימינ

צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו נצח. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָּבימינ

ואמן. אמן ְְֲִֵֵָָוגֹואלי",

Ï˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡"ˆ˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÈÈ"האדם את ּובראת חקר, אין ולגדּלת מאד" ּגדלּת אלהי ¿»ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ

יי ּבנעם "לחזֹות ,אֹות ּולהּכיר לדעת ׁשּיזּכה ּכדי וטּוב ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּברחמי

ׁשּבזה הּתענּוגים ׁשּבכל הּנפלא הּתענּוג עּקר ׁשּזה ּבהיכלֹו" ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּולבּקר

וטֹוב ּתענּוג ּבׁשם לכּנֹותֹו אפׁשר ׁשאי עד העֹולמֹות וׁשּבכל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹולם

ה ּברחמי ואּתה לזה. הּזֹוכה אׁשרי ׁשאלה. ּבדר אם עלּכי בטחּת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּכמֹו עֹולמֹות ׁש"י וצּדיק צּדיק לכל להנחיל הּקדֹוׁשים חכמי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָידי
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ּברחמי לנּו וגּלית אמּלא" ואֹוצרֹותיהם יׁש, אֹוהבי "להנחיל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכתּוב:

אחד ׁשּיׁשב להיֹות יכל ּכן ועל ּבּלב, רק מרּגיׁשין עֹולמֹות הּׁש"י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּכל

וחברֹו ּבלּבֹו, עֹולמֹות הּׁש"י ּכל יהיה ולזה עדן, ּבגן חברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאצל

אבי ועּתה, זה. מּכל חסר לּבֹו ּכי מהם, וריק חסר יהיה אצלֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיֹוׁשב

יראי ּבכלל להיֹות ּפנים ּכל על מעּתה וזּכני עלי רחם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבּׁשמים

והּנֹורא הּנפלא וטּוב ּברחמי ּכן ּגם ׁשאזּכה עד ּבאמת, רצֹונ ְְְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָועֹוׂשי

אֹות ּולהּכיר לדעת ׁשאזּכה ּבאמת, ּבלּבי עֹולמֹות הּׁש"י אֹותם ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלנחל

עֹולמֹות. ׁש"י נחלת ּבחינת ׁשהם ּכאּלה אמּתּיֹות ּבהּׂשגֹות ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאמת

B	Ba¯ּבלי מּזה רחֹוק אני ּכּמה ידעּת אּתה רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מּׁשאֹול מהּגהּנם להּנצל הרּבה להעּתיר צרי אני עדין ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָׁשעּור,

עברּו "עוֹונֹותי אׁשר עד ,נגּד לפׁשע הרּביתי ּכי ּומּתחּתיו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּתחּתּיֹות

ּבאתי מעמד, ואין מצּולה ּביון טבעּתי מּמּני, יכּבדּו כבד ּכמּׂשא ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹראׁשי,

ּכי הראׁשֹונים ּבעוֹונֹות לנּו די ולא ׁשטפתני". וׁשּבלת מים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּבמעמּקי

אצטּדק, מה אדּבר מה אֹומר, מה חדׁשים. עֹוד עליהם הֹוספּתי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם

ּבלי וחסדי רחמי רּבּוי עצם צּדיקי ידי על לנּו ּגּלית כבר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא

לפני ּולהתנּפל להתחּזק ׁשהּוא מקֹום ּבכל מחּיב אני ּכן על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשעּור

הזהרנּו ּכאׁשר העֹולמֹות ׁשּבכל הּטֹובֹות לכל לזּכֹות עדין ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻּולהעּתיר

לזה. ּולצּפֹות לקּוֹות מּמ אזנינּו והעירּו האמּתּיים, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּצּדיקי

‡ÏÓ,הֹוׁשיעה הֹוׁשיעה הּצל הּצל רחם, רחם רחמים, מלא רחמים, »≈ֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

הּצילני הּקׁשים. מענׁשי הּצילני ּובּבא, ּבזה ּובּוׁשֹות מחרּפֹות ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּצילני

מעּתה להתעֹורר ּבעזרי והיה עלי רחם .רחמי ּכרב עלי חּוסה .ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמּזעמ

ּבאמת, ּכׁשר איׁש להיֹות מעּתה עזרני ּבאמת. אלי לׁשּוב ּפנים ּכל ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעל

לנחל אזּכה אנכי ׁשּגם ּבאפן האמּתּיים, צּדיקי וכרצֹון הּטֹוב ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּכרצֹונ

ּכי מּתקותי, ּתחּפירני ואל מּׂשברי ּתביׁשני ואל ּבאמת. עֹולמֹות ְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁש"י

יי רּבים רחמי" ׁשעּור. ּבלי רּבים רחמי מאד, רּבים ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹרחמי

ּבזכּות ,ׁשמ למען ּבי הּתלּויים ּכל ועל עלי רחם חּיני". ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכמׁשּפטי

ּובזכּותם ּבכחם ּתמיד. עליהם נׁשענים ׁשאנּו האמּתּיים הּצּדיקים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוכח
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גדֹולֹות "עׂשה אּלה, ּכל על אֹות לבּקׁש הרחמים ּבעל לפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבאתי

ּבאפן ּפלאֹות ּפלאי עּמי עׂשה מסּפר", אין עד ונפלאֹות חקר אין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעד

ולא ּתמיד, ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ּפנים ּכל על מעּתה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאזּכה

וכל רעֹות הּמחׁשבֹות ּכל מּמּני לגרׁש מעּתה עזרני לכסלה. עֹוד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָאׁשּוב

רעיֹוני ּכל להמׁשי תמיד עּמי ותהיה הּמבלּבלֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֻהּמחׁשבֹות

ּובתֹורת ּב דבּוק ׁשאהיה ּבאפן ּותפּלה, ּתֹורה לתֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹּומחׁשבֹותי

לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון "יהיּו עֹולם. ועד מעּתה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובעבֹודת

ואמן. אמן וגֹואלי" צּורי ְְְֲִִֵֵָָָיי

‡Ï˜אייר כד

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"ˆ˜ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
Èz¯ÎÊ"ּפרׂשּתי אׂשֹוחח, ידי ּבמעׂשה ּפעל ּבכל הגיתי מּקדם ימים »«¿ƒְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מּקדםיד אזּכרה ּכי יּה מעללי אזּכר סלה, ל עיפה ּכארץ נפׁשי אלי י ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכל זֹוכר עֹולם ׁשל רּבֹונֹו נפׁשי", עלי ותׁשֹוח ּתזּכר זכֹור ,ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּפלא

עזרני ,כבֹוד ּכּסא לפני ׁשכחה ואין מעֹולם, הּוא אּתה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהּנׁשּכחֹות

ׁשל הּדּבּורים ּכל את היטב לזּכר ׁשאזּכה ׁשמ למען ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹוהֹוׁשיעני

זּכני ּבספריהם ולראֹות מּפיהם לׁשמע ׁשּזכיתי אמּתּיים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּצּדיקים

מּפיהם ׁשּיצא ודּבּור ּדּבּור ּכל את יפה הּזּכרֹון ּבכח היטב ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשאזּכר

מעלֹות רּום עצם יֹודע אּתה ּכי כתביהם, מּפי אֹו מּפיהם ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוׁשמעּתי

ּבמיּלי אפּלּו מּפיהם ׁשּיצא הּקדֹוׁש ודּבּור ּדּבּור ּכל ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנׂשּגבֹות

ׁשּזֹוכה ּומי וצדק. אמת ּדבריהם כל ּכי אליהם, ער אין אׁשר ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹדעלמא,

ּפניו מקּבל הּוא יפה, זכרֹונֹו ּבכח ּולחקקם ּבאמת ּדבריהם ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלקּבל

ּפני אֹור והּׁשֹומע המקּבל ּבדעת ונחקק הּצּדיק, ׁשל ונׁשמתֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוׂשכלֹו

תֹורה ּדברי מהם ּכׁשּׁשֹומעים ׁשּכן מּכל ונׁשמתֹו. וׂשכלֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּצּדיק

מתנֹוצץ ּפעמים וכּמה ּלי, ּכרית אזנים הרּבים ּוברחמי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשים,

לארץ הּמאירים הּנֹוראים, ּדבריהם קדּׁשת נפלאֹות עצם מעט ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבלּבי

אׁשר עד חקר, אין עד מאד מאד ונֹורא נפלא ּבאֹור עליה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹולּדרים
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התּגּברה הרּבים ּבעוֹונֹותי אבל ּבאמת. אלי להתקרב קצת לּבי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנתעֹורר

ּכמֹו מּמ ונתרחקּתי הּמאירים ּדבריהם אֹור מּמּני ונׁשּכח הּׁשכחה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָעלי

ּכמת "נׁשּכחּתי קדּׁשתם. את ונׁשיתי טֹובתי, את ׁשכחּתי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנתרחקּתי.

מזּכיר הרחמים, ּבעל לפני ּבאתי ּכן על אבד". ּככלי הייתי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמּלב

אמת ּדברי ּכל את מעּתה לזּכר ּותזּכני מעּתה, עלי ׁשּתרחם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנׁשּכחֹות,

הּקדֹוׁשים, ּבספריהם ּׁשאלמֹוד מה אֹו אמּתּיים, הּצּדיקים מּפי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשאׁשמע

ּתזּכירני הּכל וׁשכחּתי. ּכבר ּׁשּׁשמעּתי מה ּכל ּברחמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹותזּכירני

עֹולם. עד חּיי ימי ּכל מּמׁשנתי ּדבר עֹוד אׁשּכח ולא ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּברחמי

‰È‰˙Âרּבֹותינּו ּׁשהזהירּונּו מה לקּים ׁשאזּכה מהרה ותֹוׁשיעני בעזרי ¿ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

הּתּנא ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות הּלּמּוד ּבׁשעת לפני לצּיר לברכה, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָזכרֹונם

הּצּדיק ּכאּלּו ּבעיני דֹומה ויהיה הּקדֹוׁשים. ּדבריו לֹומד ׁשאני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהּצּדיק

לאחרים תֹורתֹו ּדברי ואסּפר ּכׁשאדּבר וכן לפני. עֹומד ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָוהּתּנא

עד הּקדֹוׁש, ּדיֹוקנֹו ּדמּות לפני ועֹומד מצּיר יהיה מּמּני ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּׁשֹומעים

וׁשֹומעים עּמהם, מדּבר ּבעצמֹו והּצּדיק הּתּנא ּכאּלּו נחׁשב ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיהיה

ּפעּלתם הּקדֹוׁשים דבריהם ׁשּיעׂשּו ּבאפן ּבעצמֹו. הּקדֹוׁש מּפיו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּדבריו

ּבעֹולם, להמׁשי ׁשהתחילּו הּתּקּונים ּכל הּצּדיקים ויגמרּו ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבׁשלמּות.

ּדּבּור ּכל לחזר ּותזּכני ּבאמת. ּולתֹורת לעבֹודת העֹולם ּכל ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהחזיר

לפחֹות ואחד ּפעמים מאה הּקדֹוׁשה הּתֹורה ׁשל אמּתי חּדּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָוכל

אפּלּו מּמׁשנתי אׁשּכח ולא ּבדעּתי ודּבּור ּדּבּור ּכל היטב ׁשאזּכר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבאפן

ונׁשמתי וׂשכלי ּבדעּתי ונצטּיר נחקק ׁשּיהיה עד לעֹולם, אחד ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּדּבּור

ּבדבריו ועֹוסק לֹומד ׁשאני האמת הּצּדיק ׁשל ונׁשמתֹו וׂשכלֹו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפניו

ערבּות מתיקּות נעם טעם היטב ׁשארּגיׁש ּבאפן והּנֹוראים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹהּקדֹוׁשים

ּדבריהם התנֹוצצּות אֹור ונׁשמתי ּבדעּתי ויאיר הּנׂשּגבים, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדבריהם

אלי לׁשּוב אזּכה למען מאד. מאד ונֹורא נׂשּגב ּבאֹור ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמאירים

לּבי ׁשרירּות אחרי עֹוד אל ולא וזהב כסף אלילי להׁשלי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמהרה,

ותאוֹותיו הּזה עֹולם מהבלי עצמי את ואׁשמט ואמׁש ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהרע,

ותקותי ּורצֹוני וחׁשקי וחפצי ּותׁשּוקתי מגּמתי ּכל ואׂשים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָָותענּוגֹותיו,
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עֹובר, ּבעֹולם עֹומד עֹולם אחליף ולא לעד, הּקּים הּנצחי הּבא ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלעֹולם

עֹובר. ְֵֵּכצל

ÌÁ¯את היטב לזּכר ּדקדּׁשה, אמת לזכרֹון וזּכני ,ׁשמ למען עלי «≈ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

להגֹות היטב, ּבלּמּודי להתמיד ּותזּכני הּקדֹוׁשה. הּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּכל

ואחד ּפעמים מאה ּדבר ּכל ולחזר ולילה, יֹומם הּקדֹוׁשה ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹּבתֹורת

אׁשר ועצה טעם וכל חּדּוׁש וכל ּדּבּור ּכל את ּתמיד ׁשאזּכר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאפן

ונֹוראֹות, קדֹוׁשֹות ואֹורֹות עצֹות הּמלאה הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לנּו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָּגּלית

הּיֹום עד עֹולם. עד חּיי ימי ּכל יפה ׁשּלי הּזּכרֹון ּבכח היטב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּולזכרם

הּתֹורה ּדברי ּכל עם לׁשם לבֹוא ואזּכה ּבׁשלֹום. אלי ּתאספני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר

הּתֹורה ּדברי ּכל ונׁשמתי ּבׂשכלי ונאחד וכלּול וחקּוק קׁשּור ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּיהיה

תֹורת עֹוסקי יראי ּבכלל להיֹות ּברחמי ואזּכה ּפה. וׁשּבעל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבכתב

למען עלי רחם ּבידֹו. ותלמּודֹו לכאן ׁשּבא מי אׁשרי עליהם ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנאמר

מּכל רחֹוק אני ּכּמה ּוגריעּותי ׁשפלּותי ידעּתי בעניי אנכי ּכי ,ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשמ

חפץ ואּתה לּכל, ּומטיב טֹוב אּתה ּכי ּבטחּתי הרּבים ּברחמי א ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּזה,

והּנצחּיֹות. האמּתּיֹות הּגדֹולֹות הּטֹובֹות ּכל על לפני ונעּתיר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנתּפלל

לבּקׁש ּכאּלה, יפֹות ׁשאינם ּבפנים לפני לבֹוא יתדֹותי ּתמכּתי זה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָועל

הּצּדיקים ּפני אֹור ׁשהם חּיים, מל ּפני אֹור עלי ׁשּתאיר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּמ

ּבעבּד האר ּפני .בחסּד הֹוׁשיעני עבּד על ּפני "האירה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאמּתּיים.

חּיים מל ּפני "ּבאֹור ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ,"חּקי את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻולּמדני

ּברּו סלה. אּתנּו ּפניו יאר ויברכנּו יחּננּו אלהים מלקֹוׁש. ּכעב ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹּורצֹונֹו

ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו, נפלאֹות עׂשה יׂשראל אלהי אלהים ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹיי

ואמן": אמן הארץ ּכל את כבֹודֹו ויּמלא ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָלעֹולם,

·Ï˜אייר כה
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CÏÓותהיה ּבאמת. ּבתכלית הּכבֹוד, מן ּבֹורח ׁשאהיה זּכני הּכבֹוד, ∆∆ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּגדּלת לדעת ואזּכה אמּתי. ודעת ּבינה חכמה לי ותּתן תמיד, ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעּמי
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ודּבּור ּדּבּור ּובכל ,ּכבֹוד הארץ כל מלא אׁשר ּוממׁשלּת ְְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹורֹוממּות

ּבעיני ׁשאתּבּטל עד ,הּמל היכל הּוא הּדּבּור ּכי .מלכּות ּכבֹוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻמלּבׁש

ירצה ּפתי הּוא מי ּכי ּכלל. ּכבֹוד ׁשּום אחּפץ ולא ּכבֹוד נגד ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹעצמי

היכל ׁשהּוא ּבהּדּבּור רק הּוא הּכבֹוד כל ּכי ,הּמל ּבהיכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכבֹוד

ּכל אׁשר ,הּמל ּבפני ּכבֹוד לקּבל ׁשּירצה הּׁשֹוטה הּוא ּומי ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמל

אמּתי דעת לי ותן עלי רחם לבד. ׁשּלֹו והּממׁשלה והּגדּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻהּכבֹוד

אתרחק אדרּבא רק ּכלל, הּכבֹוד אחר ארּדף ולא ּבאמת, זה ּכל ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹלידע

וליראי אלי הּכבֹוד ּכל ואמסר ּבאמת. ּבתכלית הּכבֹוד מן ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואברח

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּבאמת ּבכבֹודם חפץ אּתה אׁשר לבד ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהאמּתּיים

זה מי הּכבֹוד, מל ויבא עֹולם ּפתחי והּנׂשאּו ראׁשיכם ׁשערים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ"ׂשאּו

ׁשערים ׂשאּו מלחמה. ּגּבֹור יי וגּבֹור עּזּוז יי הּכבֹוד ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָמל

הּכבֹוד מל זה הּוא מי הּכבֹוד. מל ויבא עֹולם ּפתחי ּוׂשאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹראׁשיכם

יׂשראל אלהי אלהים יי ּברּו סלה. הּכבֹוד מל הּוא צבאֹות ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹיי

ּכל את כבֹודֹו ויּמלא לעֹולם, ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו, נפלאֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹעׂשה

ואמן". אמן ְֵֵֶָָָָהארץ,

‚Ï˜
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È‡¯˜a"."ּתפּלתי ּוׁשמע חּנני לי, הרחבּת ּבּצר צדקי, אלהי ענני ¿»¿ƒְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

עיניר ּופתח ועזרני זּכני לּכל, ּומטיב טֹוב רחמים מלא עֹולם ׁשל ּבֹונֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ׁשאּתה וההרחבֹות הּטֹובֹות על להסּתּכל תמיד ׁשאזּכה ודעּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָולּבי

רק אׁשר ּבעצמּה, והּמצּוקה הּצרה ּבתֹו גם לי ּומרחיב עּמי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָמטיב

צרֹות וצרֹותי, מצּוקֹותי מעּוף ּבתֹו וקּיּום חּיּות לי יׁש זה ידי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָעל

ּכמעט אׁשר והדריכּוני ּכּתרּוני סבבּוני ּגם סּבּוני אׁשר והּגּוף, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּנפׁש

מּמּני לברח להיכן יֹודע איני אׁשר ּוׂשמאל, ימין לנטֹות ּדר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאין

ּבעוֹונֹותי עלי ּׁשעֹובר מה ּכל ּבנפׁשי סּבֹותי ּבעצמי אנכי ּכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּבעצמי,

לא חסּד כן ּפי על ואף הּמגּנֹות. ּומחׁשבֹותי הרעים ּובמעׂשי ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָֹֻהרּבים
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חסּד ּכי רחמיו. כלּו לא ּכי תמנּו לא ּכי יי "חסּדי מּמּני, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹהסרּת

מאד מאד עלי ּגדֹול חסּד ּתחּתּיה". מּׁשאֹול נפׁשי והּצלּת עלי ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹֹּגדֹול

והּנׂשּגב והּנֹורא הּנפלא חסּד לּולי ּכי ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבכל

עזרתה יי "לּולי בעניי. אבדּתי ּכבר עת ּבכל עּמי גֹומל אּתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאׁשר

רּבים ורחמי חסדי אׁשר ואחרי נפׁשי". דּומה ׁשכנה ּכמעט ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּלי,

ּולהּכיר ולראֹות להרּגיׁש ׁשאזּכה והֹוׁשיעני עזרני ּכ ּכל עלי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָועצּומים

ׁשעה ּובכל עת ּבכל עּמי מטיב ׁשאּתה וטֹובֹותי חסדי עת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבכל

מרחיב ׁשאּתה והיׁשּועֹות ההרחבֹות ּכל ולמצא לראֹות ואזּכה ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹורגע

לׂשמח אזּכה זה ידי ועל לּצלן. רחמנא ּבעצמּה הּצרה ּבתֹו גם ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלי

ׁשּיהיה. אי יהיה תמיד לפני ּולהתּפּלל ּולהתחּזק ּתמיד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּביׁשּועת

ּבלּבי יהיה ולא לבֹוא. לעתיד וצֹועק העבר על מֹודה תמיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹואהיה

והּנכֹוחים והּיׁשרים הּטֹובים ּודרכי הנהגֹותי על ּכלל עקמימּות ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּום

ּבאמּונה להאמין אזּכה יׂשראל ּכל ועל עלי ּׁשעֹובר מה ּובכל ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאמת.

ּוב ּבחסד עֹולמ מנהיג אּתה ּכי אּתה, ויׁשר צּדיק ּכי רּיֹותיׁשלמה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מעׂשיו". ּכל על ורחמיו לּכל יי "טֹוב ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָֹּברחמים

ÌÁ¯מאּתנּו ּובּטל וגרׁש עת, ּבכל חסד מלא רחמים, מלא עלינּו «≈ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּום לבבנּו על יבא ולא יעלה ולא ׁשּבלבבנּו. עקמימּות מיני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל

ּולהסּתּכל להּביט אזּכה רק ,והנהגֹותי ּדרכי על והרהּור ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמחׁשבה

הּצרה ּבתֹו ואפּלּו עת. ּבכל וטֹובֹותי חסדי ונפלאֹות הרחבֹותי ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעל

נפלאים ּבדרכים הרחבה לנּו מרחיב אּתה לּצלן רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָּבעצמּה

ׁשּתֹוציאנּו עת ּבכל ּומקּוים מצּפים ּׁשאנּו מה מּלבד ּגדֹולֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָויׁשּועֹות

חיׁש ׁשלמה יׁשּועה ותֹוׁשיענּו לגמרי הּצרֹות ּכל מּתֹו מהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָותגאלנּו

מהרה. ְֵַָקל

e	È·‡ויכמרּו מעי יהמּו צרה, ּבעת מֹוׁשיע ּדּלים, חֹומל הרחמן אב »ƒְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

גדֹולה בצרה ּכי עננּו יי עננּו הּזאת. צרה ּבעת עּתה עלינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹרחמי

וׁשמרנּו והֹוׁשיענּו, ועזרנּו יׂשראל, ּבעזרת קּומה יׂשראל צּור ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָאנחנּו,

הּללּו, ּבעּתים עלינּו ּׁשעֹובר מה ּבכל הּקדֹוׁשה, האמּונה מּפגם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָוהּצילנּו
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ּבית עּמ על עּתה ׁשעֹוברים הּכפּולֹות הּצרֹות מרירּות יֹודע אּתה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּכי

הם עֹוד הּנפׁש עד הּגיע אׁשר צרֹותינּו ּבכל לנּו די ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיׂשראל,

אחר להרהר יׂשראל ּבני לבב לעּקם וׁשלֹום חס ּומתּפּׁשטים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמתּגּברים

מי ואין וׁשלֹום, חס הּקדֹוׁשה ּבאמּונת ולפּגם וׁשלֹום חס ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּדֹות

מכאֹובנּו רּבּו ּכי בענינּו הּביטה .ׁשמ למען עלינּו רחם ּבעדנּו. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹיעמד

רחמי ברב וחּוסה יׂשראל ׁשארית ׁשמר יׂשראל ׁשֹומר לבבנּו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹוצרֹות

הּקדֹוׁשה מהאמּונה אחד ׁשּום יּפל ׁשּלא מּיׂשראל, ונפׁש נפׁש ּכל ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹעל

יׂש על עּתה ּׁשעֹובר מה ּכל ידי נתחּזקעל זה ידי על אדרּבא רק ראל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ונצעק ונתּפּלל ונעּתיר ׁשלם, ּובלב ּבאמת אלי לׁשּוב ּכּלנּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻונתעֹורר

לעֹולם אֹותנּו תעזב לא ּכי ּבהאמת ונאמין ונדע ׁשּתעננּו, עד ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאלי

יעזב". לא ונחלתֹו עּמֹו יי יּטׁש לא "ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו וׁשלֹום ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֹחס

הֹואיל ּכי הּגדֹול ׁשמֹו ּבעבּור עּמֹו את יי יּטׁש לא "ּכי ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹונאמר:

,ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו אלהי עזרנּו לעם. לֹו אתכם לעׂשֹות ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיי

והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו .ׁשמ למען חּטאתנּו על וכּפר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוהּצילנּו

וגֹואלי". צּורי יי לפני ְְְֲִִִִֶָָלּבי

„Ï˜אייר כו

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
Ee„BÈ"יאמרּו מלכּות ּכבֹוד יברכּוכה. וחסידי מעׂשי ּכל ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹיי

מלכּותֹו". הדר ּוכבֹוד ּגבּורֹותיו, האדם לבני להֹודיע ידּברּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּוגבּורת

מּדּבּורים והּצילני וׁשמרני עלי רחם ואמת חסד רב עֹולם ׁשל ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָרּבֹונֹו

ּבר ׁשּום על רע ּדּבּור ׁשּום אדּבר ׁשּלא הרע, מּלׁשֹון ּובפרט ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹרעים

מּכל ׁשּבּפחּותים, והּפחּות ׁשּבקטּנים הּקטן על אפּלּו ׁשּבעֹולם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָיׂשראל

עלי רחם .ּבעבֹודת העֹוסקים הּדֹור וחסידי צּדיקי על ׁשּכן וכל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּכן

ּבין וׁשלֹום חס ּכבֹודם נגד ּדּבּור ׁשּום מּפי יצא ׁשּלא והּצילני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוׁשמרני

מדּבר ּוׂשפתי מרע, לׁשֹוני נצר אלהי, ּבפניהם. ׁשּלא ּבין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבפניהם

ּתהיה. לּכל ּכעפר ונפׁשי תּדם, נפׁשי ולמקללי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמרמה,
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‡¯Ó,ּומחלקת מריב הּצילני ּתׁשחיתני. ואל עלי רחם ּכּלא, ּדעלמא »»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

מצוה ׁשהּוא לֹומר עצמי את אטעה ׁשּלא וׁשמרני נפׁשי על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹחּוסה

ׂשכרן. ולא הן לא ּכאּלּו, ּבמצֹות חפץ איני ּכי האנׁשים, אּלּו על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹלדּבר

יׂשראל ּכל ואת אֹותנּו והּצל ונׁשמֹותנּו, ורּוחנּו, נפׁשנּו על וחמל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּוס

ּגדֹולי ּבין עכׁשו הּׁשכיח הּמחלקת ּבענין ּובפרט ּומחלקת, הרע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹמּלׁשֹון

ואנׁשיהם. חכמים הּתלמידי ּבין קּטגֹוריא ׁשּנעׂשה ואנׁשיהם, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדֹור

ÌÁ¯מּכל והּצילנּו וׁשמרנּו הּזאת, צרה ּבעת הרחמים ּבעל עלינּו «≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ּדל על נּצרה לפי, ׁשמרה יי "ׁשיתה ּופגּומים, רעים ּדּבּורים ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָמיני

וׁשלֹום חס למצא ואבּקׁש אחּפׂש ׁשּלא רע" לדבר לּבי ּתט אל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹׂשפתי,

ּכח ּבנּו ותן יׂשראל. ּבר ּבׁשּום ולא הּכׁשרים ּבעבֹודת וחּסרֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּפגם

הּבאים גבּורֹות מיני ּכל להמּתיק הּנפלאים וחסדי העצּומים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּברחמי

תמיד עּמנּו והיה עלינּו רחם וחׁשּובים, להּגדֹולים ּבפרט אדם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלבני

ׁשמים ויראת ּותפּלה תֹורה ּדּבּורי לדּבר עז ּבכל להתּגּבר תמיד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנזּכה

נמׁש ׁשּמהם ׁשּבעֹולם גבּורֹות מיני ּכל להמּתיק ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבאמת,

אלינּו. יּגיעּו ׁשּלא קׁשֹות גבּורֹות מיני מּכל ותּצילנּו ותׁשמרנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹהּדּבּור.

להמּתיקם קׁשֹות הּגבּורֹות מּגיעים אליהם אׁשר הּדֹור ּגדֹולי על ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּותרחם

להמּתיק הרּבים וחסדי ּברחמי ּכח להם ותּתן ּתמיד. עּמם ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹותהיה

ּכל ואת אֹותנּו ותׁשמר אליהם. הּבאים ׁשּבעֹולם קׁשֹות הּגבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל

להמּתיק וׁשלֹום חס ּכח ּבנּו ׁשאין ּבעת הּדֹור ּגדֹולי ּכל ּבפרט ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹיׂשראל,

מאד מאד נפׁשֹותינּו נׁשמר ּפנים ּכל ׁשעל אלינּו, הּבאֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּגבּורֹות

וׁשלֹום חס לדּבר ׁשּלא ׁשּכן מּכל יׂשראל, ּבר ׁשּום על סרה לדּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלבלי

האמּתּיים הּדֹור לּצּדיקי ּכח ותּתן אליהם. והּנלוים הּדֹור צּדיקי ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹעל

הּגבּו ּכל ללּמדׁשּימּתיקּו חסד ּתֹורת מהם ויעׂשּו ׁשּבעֹולם. הּקׁשֹות רֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

.מלכּות הדר ּוכבֹוד ,ּגבּורֹותי האדם לבני להֹודיע לאחרים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבתֹורתם

B	Ba¯ּׁשּנעׂשה מה ּכל יֹודע לבד אּתה ּתעלּומֹות, יֹודע עֹולם ׁשל ƒְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

קׁשֹות ּגבּורֹות אליהם ׁשהּגיע בזה, ׁשקעּו נפׁשֹות וכּמה זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבענין

ונפלּו נכׁשלּו זה ידי ועל להמּתיקם, ּכח ּבהם היה ולא לּצלן, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹרחמנא
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ׁשּנסּתּלקּו ּגרמּו זה ידי ועל הּצּדיקים. ועל הּתֹורה על סרה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָודּברּו

אב, ואין ּכיתֹומים נׁשארנּו אׁשר עד ונֹוראים קדֹוׁשים צּדיקים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכּמה

יׁש מי על ּבעדנּו, יעמד מי ואין הּגבעה. על וכּנס ההר ּבראׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹּכּתרן

וׁשמרנּו יׂשראל ּכל ועל עלי רחם ׁשּבּׁשמים. אבינּו על להּׁשען ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָלנּו

יתּגּברּו ׁשּלא הּגבּורֹות ידי על הּבא ּבהּדּבּור ּכלל נפּגם ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹוהּצילנּו

אחד ׁשּום על סרה לדּבר לבבנּו להחמיץ וׁשלֹום חס ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגבּורֹות

אליהם אׁשר וחׁשּובים, הּדֹור ּגדֹולי את ּתׁשמר ּוביֹותר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמּיׂשראל.

והּצילם ׁשמרם לפעמים, לעֹולם הּיֹוצאים קׁשֹות הּגבּורֹות ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמּגיעים

ׁשּלא ּכלל, הּקׁשֹות ּבהּגבּורֹות יפּגמּו ׁשּלא הרּבים וחסדי ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּברחמי

על עתק לדּבר וׁשלֹום חס אֹותם להביא עליהם הּגבּורֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָיתּגּברּו

ּכח ועלינּו עליהם תׁשּפיע רק לּצלן. רחמנא ואנׁשיהם הּדֹור ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹצּדיקי

ועלינּו עליהם ותגן ותֹוׁשיע ותעזר הּנֹוראים, צּדיקי ּבחירי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמּגדֹולי

הּבאים ׁשּבעֹולם הּגבּורֹות ּכל להמּתיק כח לנּו ותּתן יׂשראל, ּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹועל

הּדֹור, לגדֹולי הּבאים הּקׁשֹות הּגבּורֹות ואפּלּו ואחד, אחד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל

על ּגמּורים לחסדים להפכם ּגמּורֹות ּבהמּתקֹות להמּתיק נזּכה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻּכּלם

דּבּור ּתמידידי ּבהם לדּבר ׁשּתזּכנּו ּבאמת ׁשמים ויראת ּותפּלה תֹורה י ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ותֹורת ּבחכמה, ּפתחה "ּפיה יׂשראל חכמי ּבכל ויקּים ולילה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָֻיֹומם

באפן ללּמדּה מנת על ּתֹורה ללמד כּלם ׁשּיזּכּו לׁשֹונּה", על ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻחסד

וימּתיקּו הּטֹוב, ּכרצֹונ וצדק ּבאמת האמּתּיים ה' ּדרכי ה' לעם ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיֹורּו

מּיׂשראל. הּדינים וכל הּגזרֹות ּכל ויתּבּטלּו ׁשּבעֹולם, הּגבּורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

יׂשראל וכל אנחנּו ׁשּנזּכה ּבאפן ּתמיד, טֹובים חסדים עלינּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹותמׁשי

נהּגה ּובתֹורת חּיינּו. ימי ּכל רצֹונ ונעׂשה מהרה ּבאמת אלי ְְְְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלׁשּוב

סלה. אמן עֹולם, ועד מעּתה ולילה ְְֵֵֶַַַָָָָָָָיֹומם

‰Ï˜אייר כז

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"È¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
„ÈÁÈמחׁשבה לית ּכי העֹולמֹות מּכל ונעלם סתּום אּתה אׁשר קדמֹון »ƒְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
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רׁשּות לנּו ונתּת עלינּו חמלּת הרּבים ּברחמי א ּכלל, ּב ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָּתפיסא

לנּו ּגּלּו אׁשר ותארים, וכּנּויים ׁשמֹות ידי על אֹות ּולכּנֹות ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָלדּמֹות

ּכבֹוד ׁשכינת להמׁשי זֹוכים אנּו זה ידי על אׁשר הּקדֹוׁשים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָנביא

ׁשּנזּכה והֹוׁשיענּו ועזרנּו הרּבים ּברחמי עלינּו רחם ּכן על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלינּו,

גדֹולה ּבכּונה ּתפּלתנּו להתּפּלל ּבאמת ּולהתחּזק להתעֹורר ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעּתה

ׁשאנּו והּנֹוראים הּקדֹוׁשים הּדּבּורים לכל היטב אזננּו ׁשּנטה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבאמת,

הּקרּבנֹות ּובסדר הּׁשחר ּבברּכת הּתפּלה, סדר ּבכל מּפינּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמֹוציאים

עׂשרה ׁשמֹונה ּובתפּלת ּוברכֹותיה, ׁשמע ּובקריאת דזמרה, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּובפסּוקי

ּפרטי ּובכל יֹום, ׁשל וׁשיר ּדסדרא, ּובקדּׁשה ׁשּלאחריה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּובתחנּונים

מדּמין ׁשאנּו ותארים הּׁשבחים ׁשל ודּבּור ּדּבּור ּכל אׁשר ְְְְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּתפּלה,

יי. ּתמּונת הם ּכּלם ּבהם אֹות ְְְְִֵֶַַָָָֻּומכּנים

e	kÊּגדֹול ּבהתעֹוררּות גדֹולה ּבכּונה לפני ׁשבחים ּולסּדר להתּפּלל «≈ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּתפּלה, ּבׁשעת ּכּפים למחיאת ׁשּנזּכה עד ּבאמת, ּדלּבא ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמעּומקא

על ׁשּנזּכה עד ּבאמת, נמרץ ּובחׁשק רּבה ּובׂשמחה ּגדֹול ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבהתלהבּות

"ּותמּונת ואחד אחד ּבכל ּבנּו ויקּים יי. ּבתמּונת להּביט זה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻידי

ׁשּתהיה ּכּפים מחיאת ידי על זה ידי על נזּכה ּגם יּביט". ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָיי

זה ידי על נזּכה ּגם ּכנפיהם. מּתחת אדם וידי ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָתפּלתנּו

ׁשהם ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ּבתֹו ּתפּלתנּו נכללת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּתהיה

ּבכּונת לתפּלה וזּכנּו ,ׁשמ למען עלינּו רחם חֹותמת. ויד ּכֹותבת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיד

אל ּכף להמחאת ידינּו ׁשּיתעֹוררּו עד ּבאמת, ּגדֹול ּבהתלהבּות ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלב

אֹות ּולהּכיר יי, ּבתמּונת להּביט ׁשּנזּכה ּבאפן הּתפּלה, ּבׁשעת ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּכף

ּבאמת. אֹות ּולהּכיר לדעת ּכדי נֹוצרנּו זה ּבׁשביל רק אׁשר ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבאמת,

ּכזה ונצחי אמּתי טֹוב וׁשלֹום חס עֹוד אֹובד לבל ׁשמ למען ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָעזרנּו

עיפה ּכארץ נפׁשי אלי ידי "ּפרׂשּתי עת. ּבכל ּבֹו לזּכֹות ּבידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר

ונמׁשלּתי מּמּני ּפני ּתסּתר אל רּוחי ּכלתה יי ענני מהר סלה. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָל

אלהים יי .בחסּד הֹוׁשיעני עבּד על פני האירה ּבֹור. יֹורדי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעם

אמּתּיים לצּדיקים להתקּׁשר וזּכני ונּוׁשעה". ּפני האר הׁשיבנּו, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָצבאֹות
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הרּבה ּדּבּורים לדּבר ּבׁשלמּות, הּדּבּור לכח אזּכה זה ידי ועל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹּבאמת,

.ּתפארּת הּיֹום ּכל תהּלת פי "יּמלא ׁשמים. ויראת ּותפּלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבתֹורה

ּפי ידּבר יי ּתהּלת ּבפי. ּתהּלתֹו ּתמיד עת ּבכל יי את ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאברכה

אמן לעֹולם יי ּברּו ועד. לעֹולם קדׁשֹו ׁשם ּבׂשר ּכל ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָויבר

.ואמן" ְֵָ

ÂÏ˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‚"È¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

‰z‡"מּסֹוד ּתסּתירני סלה. ּתסֹובבני פּלט רּני ּתצרני מּצר לי סתר «»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבסתר יסּתירני רעה ּביֹום ּבסּכֹו, יצּפנני ּכי און. ּפעלי מרגׁשת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמרעים

מלא יתלֹונן". ׁשּדי ּבצל עליֹון, ּבסתר יֹוׁשב ירֹוממני. ּבצּור ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאהלֹו,

אׁשר יׂשראל, עיירֹות ּכל על ּובפרט יׂשראל עּמ על רחם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָרחמים,

רחם לּצלן. רחמנא ּומכאֹובים חלאים מיני ּבהם ּומסּבבין ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהֹולכין

נדנּה. אל חרּבֹו ויׁשיב ,ידי הרף לּמלא ואמר ,ׁשמ למען ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעליהם

תּתן ולא יׂשראל, ּבית עּמ ׁשארית ּכל ועל עליהם וחמל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹחּוס

וׁשלֹום. חס ּולהחליׁש להּזיק אֹו לנּגף, ּבּתיהם אל לבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּמׁשחית

רפּואֹות ּבֹורא היׁשּועֹות, ּבעל הרחמים ּבעל הּצל, הּצל רחם, ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָרחם

הּצּדיקים ורּבֹותינּו אבֹותינּו לעבדי זכר הּנפלאֹות. אדֹון ּתהּלֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹנֹורא

למענם הּנה, עד אבינּו אברהם מימי ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָהאמּתּיים

עּמ וכל אֹותנּו והּצילנּו וׁשמרנּו עלינּו רחם הרּבים, רחמי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּולמען

על יבֹואּו ׁשּלא ּומחּוׁשים ּומכאֹובים חלאים מיני מּכל יׂשראל ְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבית

לכל הּׁשמים מן ׁשלמה רפּואה מהרה ותׁשלח מּיׂשראל. אחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּום

עליהם רחם מכאֹוב. אֹו חלי ּבאיזה אֹותם הּכית ּכבר אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאֹותם

רפא נא אל הּגּוף. ּורפּואת הּנפׁש רפּואת ׁשלמה רפּואה מהרה ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָורּפאם

ׁשמ למען להם È�BÏt˙)נא Ôa È�BÏt ‰ÏBÁÏ Ë¯Ù·e)נאמן רֹופא מל אל ּכי ְְֶֶַַָָƒ¿»¿∆¿ƒ∆¿ƒֱִֵֵֶֶֶָ

נמּות. ולא ונחיה חּיים לנּו ּתן חּיים, מחּיה וקּים, חי אל אּתה. ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹורחמן

מּׁשחת. ּפדנּו מּמות ְְִִֵֵֶַַָָּגאלנּו
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B	Ba¯אֹורבים ומי מי יֹודע לבד אּתה יׂשראל, ׁשֹומר עֹולם ׁשל ƒְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּובפ עת, ּבכל חסעלינּו טֹובה לא גזרה איזה עליו ׁשּנגזר מי על רט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ואחד אחד ּכל את ּולהצּפין להסּתיר אי יֹודע לבד אּתה ורק ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוׁשלֹום.

ּובפרט יׂשראל, עּמ ּכל על רחם עליו. המסּבבים מהאֹורבים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָמּיׂשראל

וׁשמרם לּצלן, רחמנא טֹובה לא גזרה איזה עליו ׁשּנגזר מי ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹעל

מּכל הרּבים ּברחמי והסּתירם והּצילם הּקדֹוׁשים, ּבׁשמֹותי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהּצילם

אֹויב מעלינּו והסר ּבעדנּו, והגן עלינּו רחם ּומסטין. ואֹורב ואֹויב ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָצר

ּכנפי ּובצל ּומאחרינּו, מּלפנינּו ׂשטן והסר ויגֹון, ורעב וחרב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּדבר

והּצילנּו עּמ על יי חּוסה אּתה. ּומּצילנּו ׁשֹומרנּו אל ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּתסּתירנּו.

יׂשראל. ׁשֹומר אּתה ּכי קׁשה ּוגזרה הּמּגפה מּכת מּמּנּו והסר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמּזעמ

,דר ּבאיזה יֹודע לבד אּתה יי", ּפתאים "ׁשֹומר ּכּלא, דעלמא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמרא

ּומרעין ּפגעין מּכל מּיׂשראל אחד ּכל את ולׁשמר להסּתיר ׁשם, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאיזה

ּדין. ּגזר לאחר ּובין ּדין ּגזר קדם ּבין רעֹות, גזרֹות מיני ּומּכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּביׁשין,

יהיה ׁשּלא ּבאפן הּנֹוראֹות, ּבנפלאֹותי והּצילם וׁשמרם עליהם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹרחם

ּתחת וׁשלֹום חס ּולהתאחז לכנס והּמסטינים להאֹורבים ּכח ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹׁשּום

ּבׁשמֹותי וחסדי ּברחמי ּומסּתיר מכּסה אּתה אׁשר והּמכסה ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמסּתר

ׁשּכתּוב: מקרא יׂשראל עּמ ּובכל ּבנּו וקּים והּנֹוראים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשים

ׁשמרני לׁשֹונֹות. מריב ּבסּכה ּתצּפנם איש מרכסי ּפני ּבסתר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻ"ּתסּתירם

אחסה עֹולמים באהל אגּורה ּתסּתירני. ּכנפי ּבצל עין ּבת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכאיׁשֹון

נפׁשי ׁשמרה יחלּתי. לדבר אּתה ּומגּני סתרי סלה. ּכנפי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָבסתר

אם ּכי להּׁשען מי על לנּו אין ּכי ."ב חסיתי ּכי אבֹוׁש אל ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוהּצילני

יהיּו עינינּו. עלי ּכי ּנעׂשה מה נדע לא "ואנחנּו ׁשּבּׁשמים. אבינּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל

יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי ואמן.לרצֹון אמן וגֹואלי" צּורי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ÊÏ˜אייר כח

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"Î¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
B	Ba¯מיני מּכל והּצילני ועזרני והֹוׁשיעני עלי רחם עֹולם ׁשל ƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
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הּמח וקּיּום האדם חּיּות עּקר ׁשהיא הראה מחלי ּובפרט ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹחלאים,

וירחפּו אצלי ּבׁשלמּות תמיד הראה ׁשּתהיה והֹוׁשיעני עזרני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּׂשכל.

ׁשּלא הּלב ותבערת חּמּום ּולכּבֹות להׁשקיט ּתמיד הּלב על הראה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּכנפי

"והיּו הראה, ּבכנפי ויתקּים וׁשלֹום, חס הּגּוף ּכל את יֹוקיד ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹיבעיר

הרחמן, אב אבי ּדלּבא. ּכּפרּתא הּכּפרת" על כנפים ּפֹורׂשי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻהּכרּובים

מעּתה, להתנהג אי עת ּבכל ותחּבּולה עצה ולּמדני מעּתה, עלי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹחמל

הרעים הּדמים ּתבערת ּולזּכ ּולהׁשקיט לכּבֹות ׁשאּוכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבאפן

ּולסּנן לׂשמאל, ולא לּימין לא מהּמּדה יֹותר יבערּו ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹוהעכּורים

אֹוסיף ׁשּלא ּבאפן ׁשּבהם, העכירּות ּומרּבּוי מהּׁשמרים הּדמים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּולזּכ

לבער הרע האׁש עֹוד אניח] [ולא יֹוסיף ולא רעה מחׁשבה ׁשּום ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלחׁשב

רּבּוי ידי על ׁשּבי הּלחלּוחית את עֹוד אֹוקיד ולא אׂשרף ולא ּכלל. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹּבי

הּמׁשּגל. מּתאות ּובפרט רעֹות הּתאֹות מּכל ּבאמת אתרחק רק ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּתאֹות,

הּכנפי קדּׁשת ּפעם ּבכל להמׁשי אזּכה רק עֹוד, ּדעּתי את אבלּבל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֻולא

את ויׁשקיטּו ויכּבּו הּלב, על וינּׁשבּו ׁשּירחפּו ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָראה

הּלחלּוחית ּכל ּבׁשלמּות ׁשּיתקּים ּבאֹופן הּלב, חּמּום ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּתבערת

ּבקדּׁשה למחי והּׁשמנּונית הּלחלּוחית ּכל ויעלה ׁשּבגּופי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻוהּׁשמנּונית

וצח, ז וׂשכלי מחי ויהיה ּגדֹול, ּבאֹור הּמח יאיר ידם ועל ְְְְְְְֳִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹּובטהרה.

מ ּובכל ּובדעת ּובתבּונה "ּבחכמה ּתמיד, ּגדֹול ּבאֹור לאכה"ּומאיר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ

למעלה למעלה ּפעם ּבכל יתרה ּבהארה ואֹור הֹול הּקדׁש. ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמלאכת

ּובאמּונה. ּבאמת גדֹולה ּובטהרה ְְְְֱֱֳִֶֶָָָָָֻּבקדּׁשה

‡ÏÓודעּתי ׂשכלי ׁשּיהיה וזּכני מאּת חּנני ּדעת, לאדם חֹונן רחמים »≈ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשאזּכה הּׁשלמּות ּבתכלית ׁשלם לבּטחֹון ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבׁשלמּות,

תמיד, מחסֹורי ּכל לי ותּתן ּותכלּכלני תפרנסני ׁשאּתה ּתמיד ּב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלבטח

ׁשּתֹוׁשיעני ּבחסּד ּבטּוח ואהיה ויֹותר יֹותר עת ּבכל ּבבּטחֹון ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואתחּזק

ּוממֹון, ונפׁש ּבגּוף ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות להּוׁשע צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבכל

לבלּבל העצּומים עֹונֹותי רּבּוי יּוכלּו ולא לעֹולם הּבּטחֹון מן אּפל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹולא

ּבכל ׁשעה ּובכל עת ּבכל להתחּזק אזּכה רק וׁשלֹום, חס ׁשּלי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבּטחֹון
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ּתכלית. אין ועד סֹוף אין עד ּבאמת, תמיד ּב לבטח עלי ּׁשּיעבר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמה

עֹולמים". צּור יי ּביּה ּכי עד, עדי ביי "ּבטחּו ׁשּכתּוב: ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכמֹו

ּתמים ואינם ּכלים אינם אׁשר ורחמי חסּד בעצם ּבטּוח ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹואהיה

עלי. תגמל כעוֹונֹותי ולא חלילה, לי ּתעׂשה כחטאי לא ּכי ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹלעֹולם,

היׁשנים חסדי ּבדרכי והעצּומים, הּמרּבים ּבנפלאֹותי ּתעׂשה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻרק

ּכל לי ותּתן ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מחּדׁש ׁשאּתה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהחדׁשים

הצטרכּותנּו וכל ּבי הּתלּוים וכל ביתי אנׁשי ּפרנסת וכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָּפרנסתי

ּבכל עת ּבכל ותֹוׁשיעני ותעזרני להם. ׁשּנצטר קדם גדֹולה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹבהרחבה

להרּבֹות הּבּטחֹון התחּזקּות ידי על ּותזּכני להּוׁשע, צרי ּׁשאני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָמה

ּׁשּתׁשּפיע מה ּכל רק ּכלל, לחברֹו מּיֹום אחׁשב ולא עת. ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבצדקה

ׁש הגּונים לענּיים לצדקה אפּזר יֹום ּבכל ואזּכהלי .ּברחמי לי ּתזמין ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבאמת, ּובמצֹותי ּבתֹורת העֹוסקים ּבאמת יי יראי ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָלהחזיק

ולא להם. יחסר אׁשר מחסֹורם ּכל ּולהסּפיקם ּולתמכם ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלהחזיקם

ּבצדקה להרּבֹות ּתמיד אתחּזק רק ּומעּכב, מֹונע ׁשּום מּזה אֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיבלּבל

ּתֹורה, ותלמּוד מצוה צרכי ּכל על הרּבה ממֹון ּולפּזר הגּונים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלענּיים

ּבבּטחֹון חזק ואהיה לדֹורֹות. הרּבים זכּות ׁשהּוא ּדבר ּכל על ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּבפרט

ולא תמיד לטֹובה ּבעדי ּתגמר ׁשאּתה והּנֹורא, הּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹּבׁשמ

יבטח אׁשר הּגבר ּברּו" ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים לעֹולם. אֹותי ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻתעזב

מבטחֹו". יי והיה ְְְְִַַָָָָּביי

אייר וחּזקניÏÓ‡כט אּמצני ורּוח, ּבׂשר ּכל עם צדקֹות עֹוׂשה רחמים, »≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

הגּונים, לענּיים ּבצדקה להרּבֹות ׁשאזּכה ּבאפן עת, ּבכל ׁשלם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבבּטחֹון

ּכרצֹונ הרּבים, ּוזכּות מצוה עסקי ּבכל ותעצּומֹות עֹוז ּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּולהתחּזק

הּדּבּור להׁשלים הּצדקה ידי על ואזּכה האמּתּיים. צּדיקי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוכרצֹון

ּדּבּורים והּצפצּופים הּקֹולֹות מּכל לעׂשֹות ואזּכה ּבׁשלמּות. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֻּדקדּׁשה

הּׁשלמּות. ּבתכלית האדם לגדר ּבהמה מּגדר מהרה ואעלה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשלמים.

B	Ba¯ּבתכלית ׂשכלי להׁשלים זּכני לאדם, ּפה הּׂשם עֹולם, ׁשל ƒְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

לענּיים ּבצדקה ּולהרּבֹות ׁשלם, לבּטחֹון אזּכה זה ידי ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשלמּות.
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והּׁשירֹות הּקֹולֹות מּכל ולעׂשֹות הּדּבּור, לׁשלמּות ׁשאזּכה עד ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָהגּונים,

לנחת ּדברנּו ויעלּו ּוטהֹורים. קדֹוׁשים ׁשלמים ּדּבּורים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָוהּצפצּופים

ּברחמים לטֹובה לּבנּו מׁשאלֹות ּכל ּותמּלא ,כבֹוד כּסא לפני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּולרצֹון

ׁשכן טֹוב ועׂשה ּביי "ּבטח ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ואזּכה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהרה.

והּוא עליו ּובטח ּדרּכ יי על "ּגֹול ונאמר: אמּונה" ּורעה ְְְְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָארץ

ואּׁשען ּביי אבטח ּכּצהרים". ּומׁשּפטי צדק כאֹור והֹוציא ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָיעׂשה,

הּדבר ּבגלל אדרּבא רק ּכלל, הּצדקה ידי על לי יחסר ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבאלהי

ואזּכה ידינּו. מׁשלח ּובכל מעׂשינּו ּבכל אלהינּו יי יברכנּו ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּזה

צדקתֹו לאביֹונים, נתן "ּפזר ׁשּכתּוב: ּכמֹו ידים ּבׁשּתי לצדקה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלפּזר

אלהי לנּו מׂשּגב עּמנּו צבאֹות יי ּבכבֹוד. ּתרּום קרנֹו לעד, ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹעֹומדת

הּמל הֹוׁשיעה יי .ּב ּבטח אדם אׁשרי צבאֹות יי סלה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹיעקב

ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ּתפּלתנּו. ּוׁשמע ועננּו חּננּו קראנּו". ביֹום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָיעננּו

ּתפּלה. ׁשֹומע אּתה ּברּו ּברחמים. יׂשראל עּמ ּפה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
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B	Ba¯ׁשּלא והּצילנּו ׁשמרנּו לעד, יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר עֹולם, ׁשל ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הרׁשעים ׁשּמזּמרין ועצבּות יללה ׁשל נּגּונים אחרי ּכלל נמׁשכים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנהיה

וׁשמרנּו עלינּו רחם מאד. אחריהן להּמׁש העֹולם ׁשּדר העּתים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּברב

ּגֹורמים הם ּופגמים קלקּולים וכּמה ּכּמה יֹודע אּתה ּכי מהם, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוהּצילנּו

הּכׁשרים ליׂשראל מּזיקים הם וכּמה ׁשּלהם, הּנּגּונים אלּו ידי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל

ּבעזרנּו והיה האמּתּיים, הּצּדיקים ּוזכּות ּבכח עלינּו רחם לּצלן. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹרחמנא

תמיד נפׁשנּו לׂשּמח זּכנּו מהם. להּנצל ׁשּנזּכה עת ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשמרנּו

הּלב את הּממׁשיכים ׂשמחה ׁשל ּוזמירֹות ּבנּגּונים ּובטהרה ְְְְְְֳִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבקדּׁשה

ועזר ּבאמת. ּולצּדיקי ּולתֹורת ולעבֹודת הּצּדיקיםאלי ּבכח נּו ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

קדּׁשת ידי על הרׁשעים ׁשל הּנּגּונים אּלּו ּכל להעלֹות ׁשּנזּכה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאמּתּיים

ּבׁשּבת אֹותם ּכׁשּנזּמר לׂשמחה ּולהפכם להעלֹותם ּכח לנּו ׁשּתּתן ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּבת,
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להמׁשי ּכח ׁשּום להם יהיה ׁשּלא עלינּו יגן קדׁש הּׁשּבת ּוזכּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹקדׁש.

ּולהעלֹותם לבררם נזּכה אדרּבא רק וׁשלֹום, חס ואנחה ויגֹון ְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָעצבּות

נמׁשכים ונהיה אלי ונתקרב ּולׂשמחה, לׂשׂשֹון ואנחה מּיגֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּולהפכם

ּולקּים ּבתֹורת ולעסק ּבדרכי ליל ארח לרּוץ ּכגּבֹור ונׂשיׂש ,ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחרי

ּבאמת האמּתּיים ּולצּדיקי אלי ּולהתקּׁשר ּולהתּדּבק ,ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמצֹותי

נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי וחזק אּמיץ ּבקׁשר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובאמּונה

‡ÏÓּבכל תמיד והּצילנּו וׁשמרנּו עלינּו, רחם יׂשראל ׂשמחת רחמים, »≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

עצבּות לידי ּוממׁשיכים הּמביאים הּדברים ּומּכל עצבּות מיני מּכל ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָעת

ּבאפן לטֹובה סּבֹות וסּבב ּברחמי זּכנּו וׁשלֹום. חס ואנחה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹויגֹון

קדׁש בׁשם ּכי תמיד, וחדוה עז וׂשמחה ׂשׂשֹון עלינּו נמׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיהיה

ּובפרט .ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה ּבטחנּו והּנֹורא הּגּבֹור ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָהּגדֹול

הּגדֹולים וחסדי וחנינֹותי חמלת ּברב ּתזּכנּו טֹובים וימים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבׁשּבתֹות

לגיל ּכראּוי ּביֹותר, רּבה ּובחדוה גדֹולה ּבׂשמחה ּתמיד ּבהם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלׂשמח

ראית אׁשר ּבחסּד ואׂשמחה "אגילה ּכאּלה. קדֹוׁשים ּבימים ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָולׂשּוׂש

ׁשמ אזּמרה ב ואעלצה אׂשמחה נפׁשי. ּבצרֹות ידעּת עניי ְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאת

וימים ּבׁשּבתֹות ותׁשּבחֹות וׁשירֹות ּבזמירֹות להרּבֹות ואזּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָעליֹון".

חדוה ׁשל ּבנּגּונים וׂשמחה ׂשׂשֹון ּבקֹול גדֹולה וחדוה ּבׂשמחה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָטֹובים

ׂשּבענּו ּכלל. ׁשחֹורה ּומרה ּודאגה עצבּות אחיזת ׁשּום ּבלי ְְְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָָָוצהלה

ּבנּו ויקּים ּבאמת. לעבּד לּבנּו וטהר ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמּטּוב

ּב ּתגיל "ונפׁשי ׁשּכתּוב: מקרא מּיׂשראל אחד ּתׂשיׂשייּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ל אׁשירה יעייּביׁשּועתֹו. ּבעֹודי, לאלהי אזּמרה ׂשיחיּבחּיי עליו רב ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ּב אׂשמח צּוריייאנכי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו . ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

סלה אמן .וגֹואלי", ְֲִֵֶָָ

ËÏ˜סיון א

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Á"Î¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
CÓBÒ"ורחם וחמל חּוס הּכפּופים", לכל וזֹוקף הּנֹופלים לכל יי ≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ
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ׁשּמּנחים. ּבמקֹום הּמּנחים יׂשראל ּבית עּמ נפׁשֹות ּכל ועל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻעלינּו

לתּקן ּכח להם ׁשּיׁש הּזה ׁשּבּדֹור אמת הּצּדיקי את ולנּו להם ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹוגּלה

ּבית כּלנּו וזּכנּו ּבאמת. ּולתֹורת אלי ולהׁשיבם יׂשראל, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻנפׁשֹות

הּמחלקת עצם ּגדל יֹודע אּתה ּכי ּבאמת. אליהם להתקרב ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹיׂשראל

ּכל ועל הּקדֹוׁשים ספריהם ועל אמת הּצּדיקי על האּלּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּדֹורֹות

ּׁשעבר מה ּכל יֹודע אּתה הּקדֹוׁש. ׁשמם על והּנקראים עליהם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּנלוים

גדֹולה קּטגֹוריא נעׂשה ּכי זה, ּבענין עדין עּתה ּׁשעֹובר ּומה זה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבענין

עֹומדת, ּבמקֹומּה הּמחלקת ועדין ואנׁשיהם חכמים הּתלמידי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבין

ּכדי לטֹובה ּכּונת ּובוּדאי יֹותר. ּפעם ּבכל ּומתּגּברת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומתעֹוררת

ּגדֹולֹות ּומניעֹות יּסּורים מּתֹו אמת הּצּדיקי אל הּנפׁשֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיתקרבּו

ּומניעֹות ויּסּורים מחלקת מּתֹו רק ּגדּלה מּתֹו לקרבם ראּוי אין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻּכי

אין זה ׁשּבׁשביל הּקדֹוׁשים חכמי ידי על הֹודעּתנּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָרּבֹות,

הּוא והּמניעֹות הּמחלקת אבל וכּו', הּמׁשיח לימֹות ּגרים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמקּבלים

להתקרב מּיׂשראל נפׁש לׁשּום מאד וקׁשה לסבלֹו ׁשּקׁשה מּדאי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹיֹותר

הּקד ּולדרכיהם אמת והּמניעֹותלצּדיקי הּמחלקת עצם מּגדל ֹוׁשים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ

רחמים מלא ּכל אדֹון ׁשּבּׁשמים אבינּו ּנעׂשה מה ועּתה ׁשעּור. ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבלי

ּכל ועל עלינּו רחם ולב. ּכליֹות ּבֹוחן נסּתרֹות, צֹופה ּתעלּומֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיֹודע

ּכי ּבעֹולם. ׁשלֹום ותמׁשי הריב, והׁשקט הּמחלקת והקל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹיׂשראל

הּמניעֹות רּבּו עדין ּגדֹול, הּׁשלֹום ּבעת אם אפּלּו הּללּו, העּתים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָבצֹוק

אחד ּכל צרי הּגלּות ימי ּכל ּובוּדאי ׁשעּור. ּבלי ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל

יהיה אם אפילּו ּומניעֹות, יּסּורים מּתֹו האמת אל להתקרב ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָואחד

ּבעֹולם. ָָָׁשלֹום

ÌÁ¯מׁשּפטי ואת נל ּבחּקי אׁשר את ועׂשה רחמים מלא עלינּו «≈ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

אֹור את עֹולם ּבאי ּכל וידעּו יּכירּו מהרה. ּבעֹולם האמת וגּלה ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנׁשמר,

ּדֹור ׁשּבכל אמת הּצּדיקי ידי על ּבעֹולם מאיר ׁשאּתה והּנֹורא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּנפלא

הּצּדיקי ׁשל האמת אֹור ּובפרט הּזה, הּיֹום עד ּתֹורה מּתן מּיֹום ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָודֹור

ּבדרכיהם וליל אליהם להתקרב צריכים ׁשאנּו הּללּו ׁשּבּדֹורֹות ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמת
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הּמה ואמּת אֹור "ׁשלח ּבאמת. אֹות ּולהּכיר אלי לׁשּוב ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכדי

אהּל ּדרּכ יי הֹורני .מׁשּכנֹותי ואל קדׁש הר אל יביאּוני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָינחּוני,

אמת ּודבר אמת אלהים אּתה ּכי ."ׁשמ ליראה לבבי יחד ,ְְְְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאמּת

אׁשר יׂשראל עּמ על רחם .ּכרצֹונ הּכל ּתגמר ּובוּדאי לעד, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹוקּים

וכּמה ּכּמה ותׁשמר ּתּציל למען האמת לגּלֹות ּומהר ּבחרּת, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבהם

לׁשמרם ּובפרט ּולׁשמרם להּצילם צרי ּׁשאּתה מּמה יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָנפׁשֹות

הּכֹופרים עּתה ׁשּפרׂשּו והּמכמֹורֹות מהרׁשתֹות יֹוקׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמּפח

"ּתן הרעה. חּנּוכם ּבּתי ידי על יׂשראל ּבני נערי על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוהאּפיקֹורסים

ּגמּולם הׁשב להם, ּתן ידיהם ּכמעׂשה מעלליהם ּוכרע ּכפעלם ְְְְְְֲֳֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהם

ּברׁשּתם יּלכדּו ׁשּלא יׂשראל ּבית עּמ נפׁשֹות ּוׁשמר והּצל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלהם",

וגּלה הּקדֹוׁשים, ורּבֹותינּו אבֹותינּו ּבזכּות עלינּו רחם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּובמצּודתם.

ׁשּיזּכּו מהרה ּבעֹולם הּצּדיקיםהאמת אמּתת לידע עֹולם ּבאי ּכל ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבאי ּכל להׁשיב ּכחם עצם וגדל ּוגדּלתם, ּתקּפם מעלת ורּום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻהּקדֹוׁשים

.אלי ֵֶָעֹולם

ÌÁ¯ולא עׂשה למענ הרּבים. רחמי למען ,ׁשמ למען עלינּו «≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבתחנּונים ּומתּפּיס ּברחמים מתרּצה ורקים. ּדּלים עמידתנּו ראה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלנּו

ואפס יד אזלת "ּכי ראה עֹוזר. אין ּכי עני לדֹור והתּפּיס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהתרּצה

עּתה ּגם ּובוּדאי יתֹום, ּדֹור אין ּכי הבטחּתנּו ואּתה ועזּוב", ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָעצּור

ּכח להם יׁש אׁשר עליה, ולּדרים לארץ הּמאירים צּדיקים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנמצאים

מעינינּו. נעלמּו הרּבים ּבעֹונֹותינּו אבל ,אלי העֹולם ּכל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהׁשיב

ּולהתקרב הּמניעֹות ּכל לׁשּבר עז ּבכל להתּגּבר ׁשּנזּכה ּברחמי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזּכנּו

ולׁשאב לינק ונזּכה אליהם. הּנלוים ּולכל אמּתּיים וליראים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלצּדיקים

והאמּתיֹות, הּקדֹוׁשֹות עצֹותיהם עמקּות ּולקּבל חכמתם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמּמעיני

לרצֹון "יהיּו עֹולם. ועד מעּתה ּבאמת אלי להתקרב ׁשּנזּכה ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאפן

ׁשלֹום עֹוׂשה וגֹואלי", צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָאמרי

ואמרּו יׂשראל, ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבמרֹומיו

.אמן ֵָ
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Ó˜סיון ב

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"Ï¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
CÓz"ׁשמרני עֹולם ׁשל רּבֹונֹו פעמי". נמֹוטּו ּבל ּבמעּגלֹותי אׁשּורי »…ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

טֹוב יֹום ּבׂשמחת לעֹולם אפּגם ׁשּלא לׂשמחוהּצילני זּכני קדׁש. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

ואזּכה קדׁש, מקראי יי מֹועדי ורגל רגל ּבכל גדֹולה וחדוה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּבׂשמחה

ותרי"ג ודקּדּוקיה ּפרטיה ּבכל ּבׁשלמּות "ּבחּג "וׂשמחּת מצות ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלקּים

עלי רחם הּמֹועדֹות. מּבּזּוי והּצילני נפׁשי ׁשמרה ּבּה. הּתלּויים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמצֹות

המבּזה ּבכלל וׁשלֹום חס אהיה ׁשּלא והּצילני וׁשמרני יׂשראל ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹועל

עבֹודה עֹובד ּכאּלּו ונחׁשב הּבא לעֹולם חלק לֹו ׁשאין הּמֹועדֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאת

חס הּמֹועדֹות ּבּזּוי ּפגם על הּבאים וחרּפֹות מּבּוׁשֹות הּצילני ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָזרה.

ואל אׁשּורי, תמעד לבל ותּצילני ותׁשמרני תמיד עּמי ותהיה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָוׁשלֹום.

לעֹולם אּפל ולא עצמי את אחליק ולא אמעד ׁשּלא רגלי, לּמֹוט ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹּתּתן

וׁשלֹום, חס ּבּתּקלתי אדם בני יׂשמחּו ולא ּברּוחנּיּות ולא ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹלא

ואּמצני חּזקני אׁשרי" ּכֹונן רגלי סלע "על הקם מּמּני. יׂשחקּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻולא

והּמֹועדים הרגלים לׂשמחת תמיד ׁשאזּכה ּבאפן הּנפלאים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבדרכי

רגל ּבכל ׁשאזּכה ,"בחסּד הֹוׁשיעני עבּד על פני "האירה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשלמּות.

ּבלּבי. טֹוב יֹום ׂשמחת ּולהרּגיׁש ּכחי ּבכל ולגיל לׂשמח ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹורגל

‡ÏÓטֹובים ּבימים ּבפרט ּבלּבי ׂשמחה ּתן יׂשראל, ׂשמחת רחמים »≈ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָָ

לי ּומחֹול עלי ורחם ."ּב ונׂשמחה "נגילה מאד. והּנֹוראים ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁשים

מעֹודי טֹוב יֹום ּבׂשמחת ׁשּפגמּתי הּפגמים ּכל על לי וכּפר לי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּוסלח

ׁשאזּכה ּבׁשלמּות, הּכל לתּקן ותֹוׁשיעני ּבעזרי ותהיה הּזה. הּיֹום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹעד

מקֹום אל ּולׁשרׁשן למקֹומן הּנפּולֹות הּׂשמחֹות ּכל ּולהעלֹות ְְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָלברר

הּׂשמחה ּדרכי ּבכל ּברחמי ותרּגילני ּבּתחּלה. אהלם ׁשם היה ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאׁשר

טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות ּבפרט תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ׁשאזּכה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹּבאפן

עליֹון. ׁשמ אזּמרה ב ואעלצה "אׂשמחה .ּביׁשּועת ונׂשמחה ְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָנגילה

ׂשבע חּיים ארח ּתֹודיעני אּׂשא. נפׁשי יי אלי ּכי עבּד נפׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׂשּמח

נע ,ּפני את וׂשמחה,ׂשמחֹות ׂשׂשֹון ּתׁשמיעני נצח. ּבימינ ימֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
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וטהר ,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח מּטּוב ׂשּבענּו ּדּכית". עצמֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתגלנה

מֹועדי ּובׂשׂשֹון ּבׂשמחה אלהינּו יי והנחילנּו ּבאמת, לעבּד ְְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹלּבנּו

והגיֹון פי אמרי לרצֹון "יהיּו ,ׁשמ מקּדׁשי יׂשראל ב ויׂשמחּו ,ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָקדׁש

ואמן. אמן וגֹואלי" צּורי יי לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָלּבי

‡Ó˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"Ï¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

B	Ba¯את יֹודע אּתה ּכי ּומחלקת מריב והּצילני עלי רחם עֹולם ׁשל ƒְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לי ׁשּיהיה אנכי מי ּכי ּכלל מחלקת ּבׁשּום חפץ איני ׁשּבאמת ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹלבבי

א ׁשעּור. ּבלי מּמּני טֹובים כּלם ּכי ּבעֹולם. אדם ׁשּום עם ְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֻמחלקת

ׁשחפץ מי אפּלּו אׁשר עד ּבעֹולם ׁשּנתרּבה הּמחלקת עצם יֹודע ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאּתה

אדּבר, וכי ׁשלֹום "אני ׁשּכתּוב: ּכמֹו עליו. חֹולקים הם ּבאמת ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבׁשלֹום

הרּבים, ּבעֹונֹותינּו הּמחלקת ּׁשּגֹורם מה יֹודע ואּתה לּמלחמה". ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמה

לזה ונֹוסף הּתפּלה, ׁשל הּדּבּור להֹוציא מאד קׁשה זה ּבלא גם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכי

ּנעׂשה מה ועּתה הּתפּלה. ׁשל הּדּבּורים את הּמחלקת מעּכב ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּכּמה

ׁשּנתרּבה מאחר ,לפני להתּפּלל הּדּבּור לֹוקחין אי ׁשּבּׁשמים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאבינּו

ולּבא "ולּיֹוצא מחלקת, מלא העֹולם ּכל ּכי ּבעֹולם, ּכ ּכל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּמחלקת

אי עת ּבכל ולּמדני הֹורני רחמים, מלא עלי רחם ׁשלֹום", ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָאין

ׁשלֹום רק ּכלל מחלקת ׁשּום יהיה ׁשּלא ּבאפן העֹולם, ּכל עם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלהתנהג

ֲִִאמּתי.

B	Ba¯אׁשר את עׂשה ׁשּלֹו, ׁשהּׁשלֹום מל הּׁשלֹום, אדֹון עֹולם, ׁשל ƒֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מיני ּכל ׁשּתבּטל ּבאפן הּנֹוראֹות, ּובנפלאֹותי הרּבים ּברחמי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתעׂשה

ׁשּיצא ּבאפן ּבעֹולם, ונפלא ּגדֹול ׁשלֹום ותמׁשי העֹולם, מן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמחלקת

טֹובים ּדּבּורים לדּבר ונזּכה תמיד, ּפינּו את ותפּתח מהּגלּות, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּדּבּור

ּתפּתח, ׂשפתי "אדני ולילה. יֹומם ּותפּלה ּבתֹורה לפני הרּבה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹקדֹוׁשים

יי ּתהּלת .ּתפארּת הּיֹום ּכל ,ּתהּלת פי יּמלא .תהּלת יּגיד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּופי

,ׁשמ למען עלי רחם ועד". לעֹולם קדׁשֹו ׁשם ּבׂשר ּכל ויבר ּפי, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָידּבר
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וׁשּום ּדּבּור ׁשּום אדּבר ׁשּלא והּׂשיחה הּדּבּור את לׁשמר מעּתה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוזּכני

ּומּגיד רּוח ּוברא הרים "יֹוצר אּתה ּכי וׁשלֹום. חס ּכרצֹונ ׁשאינה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׂשיחה

מּגיד אּתה לאׁשּתֹו איׁש ׁשּבין קּלה ׂשיחה ואפּלּו ּׂשחֹו". מה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלאדם

רחם הּתֹוכחה. מּיֹום לנּו אֹוי הּדין, מּיֹום לנּו אֹוי הּדין. ּבׁשעת ְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלאדם

,ּכרצֹונ ׁשאינה ודּבּור מּׂשיחה והּצילני וׁשמרני ,ׁשמ למען מעּתה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלי

מּיֹום והּׂשיחה ּבהּדּבּור ׁשּפגמּתי הּפגמים ּכל על לי וכּפר ּומחל ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָּוסלח

"ׁשיתה הּגדֹול. ּבׁשמ ׁשּפגמּתי הּׁשמֹות ּכל ּותמּלא הּנה, עד ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיֹותי

ועם הטיפי ּבׁשעת ּפי עם והיה ׂשפתי". ּדל על נּצרה לפי, ׁשמרה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָיי

."ב חסיתי ּכי אבֹוׁש אל והּצילני, נפׁשי "ׁשמרה מעּבדי. ּבעת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָידי

È	¯ÊÚÂמצות לקּים ׁשאזּכה לרע[NÚ‰]והֹוׁשיעני "ואהבּת ׁשל ¿»¿≈ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ¬≈ְְְֲֵֶַָָ

אחד ּכל את לאהֹוב ׁשאזּכה ּומאדי, ונפׁשי לבבי ּבכל ּבאמת "ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכמֹו

קדם ויֹום יֹום ּבכל ּובפרט ּבאמת. לבבי ּבכל ּומאדי ּבנפׁשי ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹמּיׂשראל

ּכרצֹונ ּבׁשלמּות ּבאמת זאת עׂשה מצות עלי לקּבל ּתזּכני ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתפּלה

ּבׁשלמּות לפני הּתפּלה ּדּבּורי לדּבר זה ידי על ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּטֹוב,

,כבֹוד כּסא לפני ּולרצֹון לנחת תפּלתי ותהיה ּבאמת. גדֹולה ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבכּונה

ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים .לראׁש ּכתר להיֹות ותּנׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻותעלה

אֹוה יׁשליּו ירּוׁשלים ׁשלֹום ׁשלוה"ׁשאלּו ּבחיל ׁשלֹום יהי .בי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

יי ּבית למען .ּב ׁשלֹום נא אדּברה ורעי אחי למען .ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָּבארמנֹותי

מכׁשֹול. למֹו ואין תֹורת לאֹוהבי רב ׁשלֹום .ל טֹוב אבקׁשה ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹאלהינּו

על ׁשלֹום לבני בנים ּוראה .ּבני ׁשלֹום ורב יי לּמּודי ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוכל

ׁשלֹום עֹוׂשה בּׁשלֹום". עּמֹו את יבר יי יּתן לעּמֹו עז יי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל.

אמן. ואמרּו יׂשראל ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבמרֹומיו

·Ó˜סיון ג

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"Ó¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èּותזּכנּו עלינּו ׁשּתרחם אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

עם הּזה העֹולם ּכל ויתּקן צדקנּו מׁשיח את מהרה לנּו ותביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָותׁשלח
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הּמעׂשה. העֹולם ּבזה ּכּלם ׁשּתלּויים סֹוף ועד מראׁש העֹולמֹות ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכל

נפלא ּבתּקּון הּכל ויתּקן לׁשלֹום, מהרה ּותביאהּו ועלינּו עליו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹרחם

ונזּכה ּבתֹורת ולּבנּו עינינּו ויפּתח האמּתי. הּדעת לנּו ויאיר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָונֹורא,

ׁשּום לנּו יּׁשאר ולא ואמּתתן, ּברין על הּתֹורה ּדברי ּכל להבין ידֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹֻעל

הּכל רק הּתֹורה, ודרכי מּדיני ּדר ּובׁשּום ּדין ּבׁשּום ואיּבעיא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹספק

ׁשּנׁשארּו והּספקֹות האיּבעיֹות ּכל ואפּלּו ּכּׂשמלה. לנּו ּברּור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיהיה

ויֹודיע ויברר יפׁשט ּכּלם הראׁשֹונים, הּצּדיקים ּגדֹולי אצל וספק ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּבתיקֹו

ּבכלל הּספקֹות הן ׁשּבעֹולם, הּספקֹות ּכל ׁשּכֹולל הּתיקֹו את ויתּקן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלנּו,

וחלּקת הּספקֹות הן הּתֹורה, ודרכי ּדיני ּבכל יׂשראל לגדֹולי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּיׁש

ּבפרטּיּות ׁשּבּגדֹוליםהעצה מהּגדֹול מּיׂשראל ואחד אחד לכל ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּומתּגעּגעים ּומׁשּתֹוקקים ׁשחפצים רּבים יׁש ּכי ׁשּבּקטּנים. הּקטן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד

ולּבם מהם, נסּתרה והּתֹורה הּתׁשּובה ּדרכי א ,אלי לׁשּוב ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמאד

אּתה אׁשר הּיֹום, ּכמֹוני ּבפרט הרּבה, העצה. וחלּקת ּבספקֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻחלּוק

העצה וחלּקת הּספקֹות רּבּוי עצם ידי על עלי ּׁשעבר מה ּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻידעּת

ּבלּבי העצה וחלּקֹות הּספקֹות רּבּו עּתה וגם הּדברים. ּברב לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻׁשּיׁש

עד מאד זה ידי על מבלּבל ודעּתי אפּנים וכּמה ּבכּמה ּדברים ְְְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻּבכּמה

הּסּבל". ּכח "ּכׁשל ֲֶַַַַָָֹאׁשר

B	Ba¯העצה ּגדֹול אמת אלהים "יי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְֱֱִִֵֶֶֶָָָָָֹ

ועלי יׂשראל ּכלל על רחם זה. ּכל את יֹודע אּתה העלילּיה", ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָורב

צדקנּו, מׁשיח ידי על ׁשּנמׁש הּתּקּון מעֹולם נפלאה הארה לנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּוׁשלח

האיּבעיֹות ּכל ויפׁשטּו ואמת, נפלא ּבתּקּון הּתיק"ֹו ׁשּיתּתּקן ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבאפן

תמיד ונזּכה ׁשּבעֹולם, ספקֹות הּספק וכל הּספקֹות ּכל נכֹון על ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָויתּבררּו

ׁשּבעֹולם. הּדברים ּבכל ּבאמת וטֹובה ׁשלמה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלעצה

ÌÁ¯˙eחרּבן על ּולקֹונן לאֹונן אי האמת ּדר ּותלּמדנּו עלינּו ¿«≈ְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ּובּימים מּמׁש. ּבחצֹות ולילה לילה ּבכל ּובפרט ּבכלֿעת, הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּבית

ּבלב וקינֹות "איכה" לֹומר ּבאב ּבתׁשעה ּובפרט הּמצרים ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשל

נּתן יי ּפני נֹוכח ּכּמים לּבנּו ונׁשּפ לאמּתֹו. ּבאמת ונדּכה ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנׁשּבר
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עצם על ביתינּו ּבכתלי ראׁשינּו נבטׁש ּתקוה, יׁש אּולי ּפינּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּבעפר

עירנּו חרבה אׁשר ׁשנים ּכּמה זה אׁשר ּובפרט, ּבכלל צרֹותינּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָרּבּוי

מרּבה צרתֹו יֹום ּובכל חּיינּו, מּבית ּכבֹוד ונּטל מקּדׁשנּו ּבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻוׁשמם

יׂשראל על ּומׁשּנֹות קׁשֹות ּגזרֹות יצאּו אׁשר עּתה ּובפרט ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻמחברֹו.

מּׁשא לבבנּו מּפחד מּנּגד תלּויים וחּיינּו לסבלם. אפׁשר אי ראׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אֹוי לּצלן. רחמנא וׁשלֹום חס לגזר ׁשרֹוצים הּנׁשמעין קׁשֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּגזרֹות

לנּו. היה ֶָָָמה

‡ÏÓהיטב בלּבנּו נפׁשנּו וצרֹות יׂשראל צרֹות ׁשּנרּגיׁש עזרנּו רחמים »≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּפני נֹוכח כּמים לּבנּו ולׁשּפ ּבאמת, לפני לּבנּו לׁשּבר ׁשּנזּכה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעד

קׁשיּות ועצם עֹונֹותינּו ורּבּוי ּפׁשענּו ּגדל על ּבאמת צבאֹות ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹיי

"נּׂשא צרֹותינּו. ּכל את לנּו וגרמּו ּגלּותנּו את האריכּו אׁשר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָערּפנּו,

הּקדֹוׁשים אבֹותינּו אּמנּות נתּפס ּבּׁשמים", אל אל ּכּפים אל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלבבנּו

ונתּפּלל ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים נׁשֹוטט ּומרה. גדֹולה צעקה ולזעק ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֹלצעק

יי וירא יׁשקיף "עד עליֹון, אל יי אל ונתחּנן ונזעק ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונעּתיר

ותפּדנּו ותגאלנּו מהרה ּותנחמנּו עלינּו, רחמי ׁשּתעֹורר עד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשמים",

הארה עּתה גם עלינּו ותאיר ּובפרט. ּבכלל הּצרֹות ּומּכל הּיּסּורים ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָמּכל

מעלינּו הּדינים ּכל עּתה ּגם ׁשּימּתיק ּבאפן צדקנּו, מּמׁשיח ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹנפלאה

ׁשאינם הּגזרֹות וכל הּיּסּורים וכל הּצרֹות ּכל ויבּטל ּובפרט. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבכלל

עת, ּבכל האמת אֹור עלינּו ויאיר יׂשראל. ּכל ּומעל מעלינּו ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָטֹובֹות

ּכל לנּו ויברר ויֹודיע ונפלאים, חדׁשים ּבּתּקּונים תמיד אֹותנּו ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָויתּקן

ׁשלמה לעצה תמיד ונזּכה העצה. חלּקת וכל האיּבעיֹות וכל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻהּספקֹות

ׁשלם, ּובלב ּבאמת מהרה אלי לׁשּוב ׁשּנזּכה ּבאפן לאמּתֹו, ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבאמת

חּיינּו. ימי ּכל טֹובים ּובמעׂשים ּובמצֹות ּותפּלה ּבתֹורה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹולעסק

e	¯ÓL˙Âחטאי מיני מּכל תמיד ּופׁשעיםותּצילנּו ועֹונֹות ם ¿ƒ¿¿≈ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

ּבני על רחמי ויכמרּו ּוׂשמאל. ימין מרצֹונ נסּור ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּבעֹולם,

ּגאּלת ׁשלמה גאּלה ויגאלנּו מהרה. צדקנּו מׁשיח את לנּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻותביא

ּבתכלית הּתּקּו"ן ּבתכלית הּתיק"ּו ּבחינת את לנּו יתּקן ואז ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָעֹולם,
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נעׂשה ויהיה לתיק"ּו מהּקינֹו"ת "נּון" האֹות נמׁש ויהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשלמּות,

הּקינֹו"ת ויתהּפכּו העֹולם מן הּקינֹות ּכל ויתּבּטלּו תּקּו"ן ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָמּתיק"ּו

ְִלתּקּו"ן.

‡ÏÓ,צרֹותינּו מּכל נא נחמנּו הּנחמֹות, ּבעל היׁשּועֹות ּבעל רחמים »≈ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

בעצה ותּקננּו ׁשלֹומ סּכת עלינּו ּופרס וחפצינּו, ענינינּו ּבכל ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻועזרנּו

לאמּתֹו. לאמת זּכנּו .ׁשמ למען מהרה והֹוׁשיענּו מּלפני ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָטֹובה

הּמֹונעים העצה וחלּקת מּספקֹות יׂשראל ּכל ואת אֹותי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּצילני

ּבאפן עת ּבכל אמּתּיית ׁשלמה לעצה זּכנּו הרּבה. מעבֹודת ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּומבלּבלים

עֹולם ועד מעּתה הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות ּבאמת, אלי לׁשּוב ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאזּכה

סלה. ֵֶָָאמן

‚Ó˜סיון ד

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 	"¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
„ÈÁÈ"וכל ּגדֹולים, ּוברחמים ּבחסד "העֹולם "ּומנהיג "הּמׁשּגיח »ƒְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

הּגלּיֹות ּכל ואפּלּו לטֹובה, הּכל ּובפרט ּבכלל עּמנּו עֹוׂשה אּתה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻאׁשר

ּובפרטּיּות יׂשראל ּבכללּיּות עלינּו העֹוברים ההרּפתקאֹות וכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָוהּצרֹות

לטֹובה הּקדֹוׁשה כּונת ּכי גדֹולה, לטֹובה הּכל ואחד אחד ּכל ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעל

ׁשרּוים אנּו אׁשר הּגלּות חׁשּכת מעצם הרּבים ּבעֹונֹותינּו אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹתמיד,

להבין דעת ּבנּו אין אׁשר עד ּדעּתנּו ונתּבלּבל נתערּבב העּכּו"ם, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבין

מאּת ּפרטּיית ּבהׁשּגחה ּבא הּכל עלינּו ּׁשעֹובר מה ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולידע

מא מרּגיׁשין אנּו זה ידי ועל רּבּוילטֹובתנּו. עצם ּומכאֹוב ּכאב ד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ּבחברֹו. ּתלּוי אחד ּכי ּכּלא, ּדעלמא מרא ּנעׂשה ּומה וגלּותנּו. ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹצרֹותינּו

ּכי הּגלּות. ּגֹורם הּדעת והסּתּלקּות הּדעת, הסּתּלקּות ּגֹורם הּגלּות ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָּכי

הּוא הּכל הּגלּות מרירּות ׁשּמרּגיׁשין והצער הּצרֹות ועּקר הּגלּות ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָֹעּקר

ׁשהּכל ויֹודעין מבינין אנּו ּׁשאין מה הּדעת. הסּתּלקּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹמחמת

חּטאֹות ּולהתם הּפׁשע ּולכּלא הּנצחיֹות, לטֹובֹותינּו לבד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבהׁשּגחת

ּבדעת ּתמיד לדעת ּבדעּתנּו ׁשלמים היינּו אם ּכי עֹולמים. צדק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולהביא
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הּגלּות, צער ּכלל מרּגיׁשים היינּו לא ,מאּת ּבהׁשּגחת ׁשהּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשלם

אבל מהּגלּות. לחרּות לצאת ממהרים והיינּו אלי ׁשבים היינּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָואז

להם ׁשּנדמה ,עּמ יׂשראל מּבני ּכּמה נלּכדּו הּגלּות חׁשּכת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמחמת

מרירּות מרּגיׁשין זה ּומחמת ּבּטבע. ותֹולין וׁשלֹום חס טבע יׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּכאּלּו

אבינּו ּנעׂשה מה ועּתה .ּכ ּכל הּגלּות מתאר זה ידי ועל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּגלּות,

יֹום מאד. מאד הּׁשעּבּוד עלינּו ּומׁש הּגלּות עלינּו אר ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּׁשמים

הּפלאֹות. קץ מתי עד מתי, ועד מתי, ועד ּבסֹופנּו, ּיהיה מה נאמר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹיֹום

יׂשראל ּתׁשיב מתי ּדוד. לבית הּמלּוכה ּתׁשּוב מתי ּבצּיֹון. ּתמל ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹמתי

ּומסּפד ּבצּיֹון ּבכּיה אנה עד מקּדׁשנּו. ּולבית לארצנּו ּתׁשּוב מתי .ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאלי

נפׁשנּו. ּומרירּות צרֹותינּו ּכל על ּתרחם מתי Úa˙ּבירּוׁשלים. ‰zÚ Ë¯Ù·e) ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָƒ¿»«»¿≈

‰ÓÁÏnÏ eÏÚiLÂ ,ÏÈÁ ÈL�‡ ‰„e‰È È�a ˙BÈ‰Ï e�ÈÏÚ ‰¯Ê‚� ¯L‡ ,˙‡f‰ ‰¯n‰Â ‰Lw‰ ‰¯»̂»«»»¿«»»«…¬∆ƒ¿¿»»≈ƒ¿¿≈¿»«¿≈«ƒ¿∆«¬«ƒ¿»»

„Ú Ú‚� Èk ,¯ÓÂ Ú¯ Èk ,˙‡f‰ ‰¯n‰ ‰¯ˆ ¯tÒÏ ÏBÎÈ ÈÓ ,‰Êa Ìe˜È ÈÓ ÈB‡ .ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»ƒ»»∆ƒ»¿«≈»»«»»«…ƒ«»»ƒ»««

(LÙp‰. «»∆

B	Ba¯מעֹולם הּוא אּתה אבֹותינּו עזרת עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הייתמגן ּתׁשּועתם ודֹור. ּדֹור ּבכל אחריהם ולבניהם להם ּומֹוׁשיע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבעת עּתה ּגם עלינּו ורחם וחמל חּוס ודֹור. ּדֹור ּבכל ותקותם ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלנצח

הּזאת הּקׁשה הּגזרה ּכל את ּותבּטל ּותׁשּבר הּזאת, הּגדֹולה ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹצרה

מי ּכי וׁשלֹום. חס לגזר ׁשרֹוצים קׁשֹות הּגזרֹות וכל עלינּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנגזרה

יׂשראל ּבדת נֹוגעים כּלם ּכי לּצלן, רחמנא ּכאּלה צרֹות לסּבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻיּוכל

אֹוי אֹוי אֹוי לעזרה, ננּוס להיכן נברח, להיכן ּנעׂשה, מה אֹוי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש.

ולילה יֹומם ונבּכה ּדמעה, מקֹור ועינינּו מים ראׁשנּו יּתן מי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹואבֹוי.

טֹוב אׁשר האּלה, הּימים ּבאחרית הּגיענּו אׁשר צרֹותינּו מרירּות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל

ּבקר יּתן מי נאמר ּובערב ערב, יּתן מי נאמר ּבּבקר מחּיים. ִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹמות

ּנדּבר מה ּנאמר מה לנּו. היה מה אֹוי ואבֹוי, אֹוי אֹוי, לבבנּו. ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹמּפחד

ויׁשר יי אּתה "צּדיק עוֹוננּו. את מצא האלהים ּנצטּדק, ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּומה

וכח זכּות ואּיה הּגדֹולים, וחסדי רחמנּות אּיה אבל ,"ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמׁשּפטי

אי והֹורנּו לּמדנּו הּמה. ּבארץ אׁשר קדֹוׁשים ורּבֹותינּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאבֹותינּו
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לטֹובה, ּבהׁשּגחת ׁשהּכל ּולהאמין לידע עּתה עלינּו הּדעת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹלהמׁשי

‡e‰ ¯L‡ Ï‡¯NÈ ˙c ÏÚ ˙BLÙ� Ck Ïk ¯È·Ú‰Ï ÌÈˆB¯L ‰‡¯� e�ÏÎN Ë˜ ÈÙlL ¯Á‡Ó)≈««∆¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¬ƒ»»¿»««ƒ¿»≈¬∆

(‰zÚÓ ÔÏvÏ ‡�ÓÁ¯ e�ÈÏÚ ÌÈ¯·BÚL ÌÈ¯eqi‰Â ˙B¯v‰ ÏÎ· e�ÁË·Óe e�˙Â˜z ÏÎÂ e�ÈiÁ. «≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿»«»¿«ƒƒ∆¿ƒ»≈«¬»»ƒ¿»≈«»

‡ÏÓהּביטה לבבנּו. וצרֹות מכאֹובנּו רּבּו ּכי בענינּו הּביטה רחמים, »≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

לסּדר אפּלּו ודעת כח ּבנּו אין ּכי ּוראה הּביטה ּכה. עֹוללּת למי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹּוראה

ּומּמעׂשים מּדעת ּדּלים אנחנּו. ורקים דּלים ּכי ּכראּוי, לפני ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּתפּלֹותינּו

ועֹון. חטא ּומלאים ˜Lec(טֹובים ÏÚ ‚¯‰ÏÂ ˙eÓÏ ÌÈv¯Ó e�‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ Ï·‡ ְְְִִֵֵָ¬»««ƒ≈»¿Àƒ»¿≈»≈«ƒ

ÔÈÁl‚nL e‡¯iL ÌÈ�ÈÚÏ ÈB‡ ,‰LB„w‰ e�˙¯Bz ˙cÓ Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïh·Ï ‡ÏÂ ÌBÈ ÏÎa EÓL¿∆¿»¿…¿«≈∆»ƒƒ¿»≈ƒ»»≈«¿»»≈«ƒ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

.˙Ú ÏÎa Ì˙B‡ Ál‚Ï BÓˆÚa ‰Ê ¯Á‡ Á¯ÎÓe ,B�˜Êe BL‡¯ ˙B‡t BÁ¯k ÏÚa Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï¿∆»ƒƒ¿»≈¿«»¿¿…¿»À¿»««∆¿«¿¿«≈«»¿»≈

˙aLa CÏÈÏ eÎ¯ËˆiL ÌÈLB„w‰ Ï‡¯NÈ ÈÏ‚¯Ï B‡ .˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎ‡Ï C¯ËˆiL ‰tÏ B‡«∆∆ƒ¿»≈∆¡…«¬»¬¿«¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ∆ƒ¿»¿≈≈¿«»

˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ eÎ¯ËˆiL ÌÈLB„w‰ Ï‡¯NÈ È„ÏÈÏ B‡ .ÌeÁzÏ ıeÁ L„˜ ·BË ÌBÈÂ¿…∆«¿¿«¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ∆ƒ¿»¿«¬¿»»¿«»

ÌÈÁ¯ÎÓ eÈ‰iL ÌBÏLÂ ÒÁ ˙B¯·Ú È¯‡Le ,˙BÎ‡ÏÓ È¯‡Le ,ÌBÏLÂ ÒÁ Ì�ÈÊ ÈÏk ÁˆÁˆÏ¿«¿≈«¿≈≈»«¿»¿»≈¿»¿»≈¬≈«¿»∆ƒ¿À¿»ƒ

Ï‡¯NÈ ˙�eÓ‡ ‡È‰L ‰LB„w‰ ‰�eÓ‡‰a ¯‡MÏ ÔBÈqpa „ÓÚÏ eÏÎeÈ Ì‡ Ú„BÈ ÈÓe ,˙BNÚÏ«¬ƒ≈«ƒ¿«¬…«ƒ»ƒ»≈¿»¡»«¿»∆ƒ¡«ƒ¿»≈

ÈB‡ ,e�È˙BLÙ� ÏÚ e�Ï ÈB‡ ,‰Êa „ÓÚÏ ÏÎeÈ ÈÓ ÈB‡ ,Ìi˜Ï eÏÎeiM ‰Ó ÌÈ�t Ïk ÏÚ Ìi˜Ïe¿«≈«»»ƒ«∆¿¿«≈ƒ««¬…¿∆»««¿≈

˜NÂ ,‡˙È·c ÈÏ˙Îa ‡LÈ¯ LË·� ,ÈB‡ ÈB‡ ÈB‡ ,e�„cL Èk e�Ï ÈB‡ ,‰l‡ e�È˙B�Le e�ÈÓÈ ÏÚ«»≈¿≈≈∆»ƒÀ«¿ƒ¿…≈»¿»¿≈¿≈»¿«

(‰Â˜z LÈ ÈÏe‡ ,‰Â˜z LÈ ÈÏe‡ e�Èt ¯ÙÚa Ôz� ,ÌÈa¯Ï ÚvÈ ¯Ù‡Â. ¿≈∆À«»«ƒƒ≈∆»»ƒ«≈ƒ¿»«≈ƒ¿»

B	Ba¯יי רחמי "זכר רחמים מלא עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מימֹות ׁשהבטחּתנּו ההבטחֹות ּכל את זכר הּמה". מעֹולם ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוחסדי

מאז הּדֹורֹות ּבכל ׁשהיּו הּצּדיקים ּכל את זכר הּנה, עד אבינּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאברהם

ּביּסּורים ׁשמ קדּׁשת על ׁשּנהרגּו הּקדֹוׁשים ּכל את זכר עּתה. ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻועד

יׂשראל צרֹות על ׁשּנׁשּפכּו הּדמעֹות ּכל את ּוראה זכר ּומרים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹקׁשים

והמׁש העּכּו"ם, ּבין ּבגלּות הּׁשרּוים ּבני את זכר עּתה, ועד ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמאז

כּלנּו ונזּכה לגמרי. הּטבע מּדר אֹותנּו והֹוצא הּׁשלמה הׁשּגחת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעלינּו

ׁשהּכל ׁשלמה ּבאמּונה ּולהאמין ּולהבין לידע יׂשראל ּבית ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעּמ

מּכל ותגאלנּו ותפּדנּו ותֹוציאנּו רחמים, עלינּו ותּמלא לבד. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּבהׁשּגחת

האחרֹון, ּומּקץ העֹולם מּסֹוף ההׁשּגחה ותמׁשי הּגלּיֹות, ּומּכל ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻהּצרֹות

הרׁשעים העּכּו"ם מּכל וכּליֹון ּוגמר וקץ סֹוף ּתעׂשה זה ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועל
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אֹותן הן מעלינּו, קׁשֹות הּגזרֹות ּכל ּותבּטל ּותׁשּבר לנּו, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָהּמצרים

לגזר ׁשרֹוצים אֹותן הן נגזרּו, ÏÚ(ׁשּכבר ‰¯Ê‚� ¯·kL ˙‡f‰ ‰¯v‰ ÌˆÚ Ë¯Ùa ְְְְִִִֵֶֶָָֹƒ¿»…∆«»»«…∆¿»ƒ¿¿»«

(ÌBÏLÂ ÒÁ ÌzÓÁÏÓÏ ÏÈÁ ÈL�‡Ï Ï‡¯NÈ È�a ÁwÏ Ï‡¯NÈ. ƒ¿»≈ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿»«¿»

סיון רב¯ÌÁה אּתה ּכי מהרה, מעלינּו אֹותם ּובּטל יׂשראל עּמ על רחם «≈ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ

למעלה ּדין ּגזר אחר אפּלּו להֹוׁשיע ליי מעצֹור ואין ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָלהֹוׁשיע

ואסּתר מרּדכי ּבימי אֹותנּו והֹוׁשעּת עלינּו ׁשחמלּת ּוכׁשם ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּולמּטה,

ּבעת ּגם עלינּו ּתחמל ּכן טֹוב ליֹום ּומאבל לׂשמחה מּיגֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוהפכּת

הּצרֹות וכל מעלינּו. הּזאת והּגזרה הּצרה ּותבּטל הּזאת, ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּמרה

ּותבּטלם ּותׁשּברם ּתעקרם ּכּלם וׁשלֹום, חס לגזר ׁשרֹוצים ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻוהּגזרֹות

ויֹועציו ׂשריו הּמלכּות לב ותּטה לטֹובה, הּכל ותהפ ּגמּור, ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָֹֹּבבּטּול

ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות טֹובֹות ּגזרֹות עלינּו ותגזר לטֹובה ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹעלינּו

B	Ba¯יׂשראל עּמ את ראה ּומׁשּגיח, מֹוׁשל מנהיג מל עֹולם, ׁשל ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּזאת. ּבעת יׂשראל ׁשל ּומּצב מעמד יֹודע לבד אּתה מאד, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמרּודים

יחּדו לב נֹועצּו "ּכי ּבּגֹוים. וקלס לעג היינּו ּכי ּוראה מּׁשמים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּבט

הרעֹות ּגזרֹותיהם ּבכל ּכּונתם ּפנימּיּות כל ּכי יכרתּו". ּברית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעלי

ּתֹורתנּו מּדת וׁשלֹום חס יׂשראל להרחיק ּכדי הּכל לּצלן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹרחמנא

מּגיע היכן עד יֹודע לבד אּתה לּבם. צפּון יֹודע אּתה ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשה,

ואל ּתחרׁש אל ל ּדמי אל "אלהים הרעֹות. ועצֹותיהם ְְְֱֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמחׁשבֹותם

עּמ על ראׁש. נׂשאּו ּומׂשנאי יהמיּון אֹויבי הּנה ּכי אל. ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּתׁשקט

יּזכר ולא מּגֹוי, ונכחידם לכּו אמרּו .צפּוני על ויתיעצּו סֹוד, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹיערימּו

עֹוד". יׂשראל ְִֵֵָׁשם

‡ÏÓולא ׂשֹונאינּו, עצת נא סּכל העלילּיה ורב העצה ּגדֹול רחמים »≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּכמ ּתׁשּיה. ידיהם ולאתעׂשינה ערּומים מחׁשבֹות "מפר ׁשּכתּוב: ֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

מחׁשבֹות הניא ּגֹוים, עצת הפיר "יי ּוכתיב: ּתׁשּיה". ידיהם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻתעׂשינה

לרעה עלינּו הּקמים וכל יי". ׁשמ ויבקׁשּו קלֹון ּפניהם מּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעּמים.

ודעת ּבינה חכמה ּבלּבנּו ותן מחׁשבּתם, וקלקל עצתם הפר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָמהרה
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ּבהׁשּגחת מתנהג ׁשהּכל הּפרטית ּבהׁשּגחה ּתמיד להאמין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּנזּכה

עצמנּו ונׁשּתּתף תמיד. לפני ּולהתחּנן להתּפּלל ונזּכה לבד. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּפרטית

יׂשראל צרֹות על יֹום ּבכל תמיד הרּבה ונעּתיר ונתּפּלל יׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּבצרֹות

נֹוריד אׁשר עד יי, ּפני נֹוכח כּמים לּבנּו ונׁשּפ ונדּכה, נׁשּבר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבלב

ונזּכה .לפני אבֹוא ּובתחנּונים ּבבכי ּבאמת. לפני הרּבה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדמעֹות

עלינּו תרחם זה ידי ועל עלינּו. הׁשּגחת הּדמעֹות ידי על ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלהמׁשי

וכל הּצרֹות ּכל מעלינּו ּותבּטל ּברחמים עלינּו ותׁשּגיח הּׁשמים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָמן

חס לגזר ׁשחפצים אֹותם והן עלינּו, נגזרּו ׁשּכבר אֹותם הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּגזרֹות,

לנּו אין ּכי ,ׁשמ למען עלינּו רחם ּביׂשראל. כזאת תהא לא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוׁשלֹום.

עׂשה ּבעיני הּטֹוב אּתה ׁשּבּׁשמים. אבינּו עלי אם ּכי להּׁשען מי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל

ׁשּנׁשּוב ּבלּבנּו ותן עינינּו". עלי ּכי ּנעׂשה, מה נדע לא "ואנחנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעּמנּו,

ורּוח אלהים, לי ּברא טהֹור "לב מהרה. קל חיׁש ּבאמת אלי ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכּלנּו

לנּו ותביא ׁשלמה, גאּלה לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר ּבקרּבי". חּדׁש ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻנכֹון

סלה. אמן ּבימינּו, ּבמהרה צדקנּו מׁשיח ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאת

„Ó˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ò"¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÌÈ‰Ï‡"ּתחּיני יי ׁשמ למען ּתדינני. ּובגבּורת הֹוׁשיעני ּבׁשמ ¡…ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָ

ּתן לׁשמ ּכי לנּו, לא יי לנּו לא נפׁשי. מּצרה ּתֹוציא ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָֹֹּבצדקת

ׁשמ למען אּתי עׂשה יי אלהים ואּתה .אמּת ועל חסּד על ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכבֹוד,

רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּצילני". חסּד טֹוב ְְִִִִִִֵֶֶַַָָּכי

מה והֹורנּו לּמדנּו יׂשראל, ּכל אלהי הּצּדיקים, ּכל אלהי ּכּלא, ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹֹּדעלמא

עּתה ונתחּנן נתּפּלל אי עּתה, נצעק אי עּתה. k·¯ּנעׂשה ¯L‡ È¯Á‡) ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ«¬≈¬∆¿»

˙BLÙ� ‰nk eÒt˙�Â ‰Ú¯ ‰¯Êb‰ ‰Ói˜˙� ¯·Îe ,‰ÓÁÏnÏ ÏÈÁÏ Ï‡¯NÈ È�a ÁwÏ ‰¯Êb‰ ‰‡ˆÈ»¿»«¿≈»ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ«ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿»«¿≈»»»¿ƒ¿¿«»«¿

È�ÈÓ ‰nÎa Ì˙B‡ ÌÈpÚÓe Ì�˜Êe ÌL‡¯ ˙‡t eÁÏb ¯·Îe ,¯ÓÎÓ ‡Â˙k Ì‰È„Èa e¯ÒÓ�Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ≈∆ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ¿¿«…»¿»»¿«ƒ»¿«»ƒ≈

,‰Ê ÏÚ Ï‡¯NÈ È�a ¯‡MÓe Ì‰È·B¯wÓe Ì‰Ó CtL� ÌÈÓ„Â ˙BÚÓc ‰nÎÂ ,LÙ�Â Ûe‚a ÌÈÈepÚƒƒ¿¿∆∆¿«»¿»¿»ƒƒ¿«≈≈ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«∆

(˙BÚÓBL CkL ÌÈ�Ê‡Ï ÈB‡ ˙B‡B¯ CkL ÌÈ�ÈÚÏ ÈB‡נחלה ׁשברנּו, על לנּו אֹוי . »≈«ƒ∆»»»¿«ƒ∆»¿ְְִֵַַָָ
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אׁשר ּכאבן קׁשה לּבי ּכי לי וי לי אֹוי ּבעדנּו. יעמד מי אֹוי ֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּכֹותינּו,

אֹומר מה אֹוי ּתאוֹות, וׁשארי ּוׁשתּיה לאכילה להתאּוֹות עדין יכל ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹאני

ּכאּלה ּופחדים ּכזאת ּומצּוקה צרה ּבעת ׁשּגם אצטּדק מה אדּבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמה

לי נדמה ועדין ּכראּוי, אלי לׁשּוב זֹוכה איני עדין לּצלן, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרחמנא

צרֹות על לי אֹוי ואבֹוי, אֹוי אֹוי, אֹוי וׁשלֹום. חס ּבידי איני ְְְֲִִִִֵַַַָָָּכאּלּו

מעט מרּגיׁש ּכׁשאני לי וי לי אֹוי יׂשראל, צרֹות על לי אֹוי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָנפׁשי,

צרֹות ּכלל ּבלּבי מרּגיׁש ּכׁשאיני לי ּומר אֹוי הּצרה, מרירּות ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבלּבי

ּדעּתי ּובלּבּול לּבי וקׁשיּות ּכ ּכל מּמ רחּוקי רֹואה אני ּכי ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַָָָיׂשראל,

ּכאּלה, ּוגדֹולֹות וקׁשֹות מרֹות יׂשראל צרֹות ּבלּבי מרּגיׁש ׁשאיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

ּוממֹון, ונפׁש ּבגּוף מּיׂשראל ואחד אחד ּכל על ּובפרט ּבכלל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָצרֹות

הּזה עֹולם עסקי וכל הּתאוֹות ּכל נמאסים ׁשּיהיּו ראּוי היה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאׁשר

אני היכן אֹוי אֹוי היטב. ּבלּבנּו הּצרֹות מרּגיׁשים היינּו אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָלגמרי

לֹוקחין אי אֹוי אֹוי אֹוי בימינּו. לנּו ּׁשהּגיע מה לנּו אֹוי אֹוי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבעֹולם,

מה אֹוי אֹוי ּכאּלה. צרֹות על ּולהתחּנן ולצעק לׁשאג ּכזה ודּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹקֹול

ּומה ּנדּבר מה ּנצטּדק.ּנאמר ְְִֵַַַַַָֹ

סיון הּזה,¯Ba	Bו העני ּדֹור על רחם רחמים, מלא רחמן עֹולם, ׁשל ƒֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אין ּכי ועמלנּו ענינּו ראה עֹוזר. אין ּכי עני לדֹור והתּפּיס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָהתרּצה

ּוזכּות ּכח ועל ׁשּבּׁשמים, אבינּו עלי אם ּכי להּׁשען מי על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלנּו

ּולמען למענם עׂשה הּמה. ּבארץ אׁשר הּקדֹוׁשים ורּבֹותינּו ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאבֹותינּו

רּבי ׁשהם מלכּות הרּוגי עׂשרה למען ּובפרט ,קדׁש ׁשם על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרּוגים

ועּנּויים ּומרים, קׁשים ּביּסּורים ׁשמ קדּׁשת על ׁשּנהרגּו וחבריו ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעקיבא

זכר .ׁשמ קּדּוׁש על ּובטהרה ּבקדּׁשה נׁשמתם ויצאה מאד, ְְְְְְְְְֳִִִִֶַָָָָָָָֹֹֻּגדֹולים

קׁשים ּבעּנּויים ׁשמ קדּׁשת על ׁשּנהרגּו הּקדֹוׁשים ההרּוגים ּכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻאת

ּובכל יֹום ּבכל נפׁש הּמסירת את זכר הּנה. עד החרּבן מּיֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּומרים

ּובכל עת ּבכל ּבאמת נפׁשם מסרּו אׁשר האמּתּיים הּצּדיקים ׁשל ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעת

הּדֹור ּגדֹולי ׁשל ּבאמת נפׁש הּמסירת ּובפרט ,ׁשמ קּדּוׁש על ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָיֹום

ּובּטלּו .ׁשמ קּדּוׁש על נפׁשם, ׁשהּוא ׁשמם מסרּו אׁשר הּצּדיקים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבחירי
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ׁשּבעֹולם הּבזיֹונֹות ּכל עצמם על וקּבלּו ּופרסּומם ׁשמם ּומסרּו ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָכבֹודם,

ּולמען ׁשמ למען והּכל הרּבה ּדמים ּוׁשפיכּות וחרּפֹות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹּובּוׁשֹות

ּומּכל הּגזרֹות מּכל ּולהּצילם יׂשראל, ּבני על לכּפר ּכדי ,עּמ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָיׂשראל

ַָהּצרֹות.

B	Ba¯ּכראּוי ּתפּלתי לסּדר ודעת כח ּבי אין ּכי ידעּת עֹולם ׁשל ƒְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּנֹורא ּבענין ּובפרט ּכאּלה וקׁשֹות ּגדֹולֹות יׂשראל צרֹות על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלפני

ׁש מסירת ׁשל נפׁשהּזה מסירת ׁשהּוא אמת הּצּדיקי ׁשל ּופרסּומם מם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

יֹודע אּתה אבל מאד. ונסּתרים ּוצפּונים ּגנּוזים ּדברים הם אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּמׁש

ּבפרטּיּות הן יׂשראל ּבכלל הן האּלה, ּבּדֹורֹות עּמנּו עּתה ּנעׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמה

יֹודע ואּתה ויֹום. יֹום ּבכל מּיׂשראל ואחד אחד ּכל עם ּׁשּנעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמה

הּגדֹולֹות ּכל את ּבתּקּוננּו, עּתה העֹוסקים אמת הּצּדיקי מעׂשי ּכל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת

הּגזרֹות וכל הּדינים ּכל להמּתיק ּבׁשבילנּו עֹוׂשים הם אׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּנֹוראֹות

נא חמל צרֹותינּו. מּכל להֹוׁשיענּו אֹויבינּו ּכל מּכף ּולהּצילנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹמעלינּו

הּגדֹולה צרה ּבעת ּוזכּותם ּבכחם עּתה לנּו ּנא והֹוׁשיעה ורחם נא ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָֹחּוס

ּוצעקֹות ּובּקׁשֹות ּותחּנֹות ּתפּלֹות לסּדר אי לּמדנּו הּזאת. ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹוהּקׁשה

ּולבּטל מאּתנּו, לבּטלּה הּזאת הרעה ּגזרה על לפני ּוזעקֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹוׁשועֹות

ּבּדֹור לנּו היה מה אֹוי וׁשלֹום. חס לגזר ׁשרֹוצים הּגזרֹות ׁשארי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל

נברח להיכן ּנעׂשה מה אֹוי אֹוי הּזה, Ò‡ÂÂהעני ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ,„Ï‡ÂÂÈb) ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָƒ«¿ƒ∆»»

eˆ Ò‡ÂÂ ËLÈ� ¯‡b ËÒÈÈÂÂ ÔÚÓ ,¯ÚËÈa ¯ÚÈÊ ¯ÚËÈa ,ÈB‡ ÈB‡ ,„Ï‡ÂÂÈb ,„Ï‡ÂÂÈb ,ÔÚÓ Ë‰eË∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ∆≈∆ƒ∆∆≈¿»ƒ¿»

(Ë¯È�ÈÈËL¯‡Ù ¯ÚÈÈÊ ÊÈ‡ ı¯‡‰ Ò‡„ ,Ô„Ú¯. ∆¿»«¿ƒ≈∆«¿¿≈ƒ¿

סיון ראה¯Ba	Bז לנּו. ולא עׂשה ׁשמ למען עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּכי ּוראה מּׁשמים הּבט ,ׁשמ ּכבֹוד על חּוסה ורקים. ּדּלים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעמידתנּו

יֹום ּבכל מאּתנּו מתלֹוצצים העּכּו"ם ּכי ּבּגֹוים, וקלס לעג ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיינּו

צֹוררי, חרפּוני ּבעצמֹותי "ּברצח אלהיכם. אּיה עת ּבכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹואֹומרים

עלינּו רחם רחמים מלא יי ."אלהי אּיה הּיֹום ּכל אלי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבאמרם

גדֹולה צרה אנחנּו, גדֹולה בצרה ּכי עננּו יי עננּו ּתחנּונינּו. ְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָוקּבל

ׁשמ למען עלינּו רחם ּתֹוסיף. לא וכמֹוהּו נהייתה לא ּכמֹוהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאׁשר
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יי ,ׁשמ על אתאנּו .אלי ּבאנּו ּבׁשמ רק ,לרּצֹות כח ּבנּו אין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכי

הּגֹוים מן והּצילנּו וקּבצנּו יׁשענּו, אלהי "הֹוׁשיענּו .ׁשמ למען ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֹעׂשה

יׁשענּו אלהי עזרנּו .ּבתהּלת להׁשּתּבח קדׁש לׁשם ּדברלהֹודֹות על ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּוׁשמע ועננּו חּננּו ."ׁשמ למען חּטאתנּו על וכּפר והּצילנּו ,ׁשמ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּכבֹוד

ּברּו ּברחמים, יׂשראל עּמ ּפה ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּתפּלתנּו

ּתפּלה. ׁשֹומע ְִֵַַָָאּתה

‰Ó˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Ò¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

˙Á‡"ימי ּכל יי ּבבית ׁשבּתי אבּקׁש אֹותּה יי מאת ׁשאלּתי ««ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

רעה, ּביֹום ּבסּכה יצּפנני ּכי ּבהיכלֹו. ּולבּקר יי ּבנעם לחזֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֻחּיי

עלי רחם עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ירֹוממני". ּבצּור אהלֹו, ּבסתר ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיסּתירני

סּכה מצות לקּים וזּכני והּגדֹולים, הרּבים ּובחסדי העצּומים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻּברחמי

הּתלּויים מצֹות ותרי"ג וכּונֹותיה ודקּדּוקיה ּפרטיה ּבכל ּכראּוי ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבזמּנּה

הּמחין אלי נמׁשכין ׁשּיהיּו ואזּכה גדֹולה. ּובׂשמחה טֹוב ּובלב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּה,

יׂשראל עּמ על הּנמׁשכין והּנפלאים הּגדֹולים והחסדים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּקדֹוׁשים

מאד, והּנֹוראה הּקדֹוׁשה סּכה מצות ידי על הּקדֹוׁש הּסּכֹות חג ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֻֻּבימי

וׁשלֹום וחּיים רחמים סּכת ּפֹורס ואּתה ּבניה. על מסּככת אּמא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשאז

ֵָעלינּו.

‡ÏÓאת ידעּת אּתה .ׁשמ למען עלי רחם רחמים, מלא רחמים, »≈ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּובּקׁשֹות תחנּונים וכּמה סּכה, מּמצות מאד רחֹוק אני ּכּמה ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָֹֻלבבי

למחין ׁשּתזּכני לפני ּולהתחּנן להתּפּלל צרי אני ׁשעּור ּבלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהפצרֹות

ּכאּלה, לחסדים ּכאּלה, ׁשלקדֹוׁשים לדעת אמּתי לדעת ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

עצמי על ׁשאחּוס לאדם, מּבהמה לצאת מהרה ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאדם,

אמּתי לדעת מהרה אזּכה רק ּבהמה, מעׂשה עֹוד אעׂשה ולא ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעּתה

עֹוד אינק ולא אדם, ׁשל מהּׁשפע לינק ואזּכה האדם. ּגדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשהּוא

אדם. לגדר ּבהמה מּגדר מהרה ואעלה ואצא ּבהמה ׁשל ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָמּׁשפע
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B	Ba¯ּכל על ורחמיו לּכל ּומטיב טֹוב עֹולם ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכל ואת אֹותי וזּכני והחּיֹות, הּבהמֹות על ורחם וחמל חּוס ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹמעׂשיו.

יניקתנּו ׁשּיהיה ּבאפן ּכלל, סּכה ּבמצות נפּגם ׁשּלא יׂשראל ּבית ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻעּמ

חס לינק נצטר ולא סּכה, מּבחינת ׁשּנמׁש אדם ׁשל מּׁשפע ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻתמיד

חס ׁשּלהם הּׁשפע לעצמנּו נֹוציא ולא הּבהמֹות. ׁשל מהּׁשפע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוׁשלֹום

זמּנן. ּבלא וחּיֹות ּבהמֹות מיתֹות וׁשלֹום חס נגרם לא למען ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹֹֹוׁשלֹום,

ּפרי ּברּו" ונאמר: יי". ּתֹוׁשיע ּובהמה "אדם ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻויקּים

."צאנ ועׁשּתרֹות אלפי ׁשגר בהמּת ּופרי אדמת ּופרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹבטנ

ÔÎ·eּדעת עלינּו ׁשּתׁשּפיע וחסדים רחמים מלא מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

וכל אנחנּו ׁשּנזּכה ּבאפן הּקדֹוׁשה סּכה מצות ידי על ואמּתי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשלם

ולא ּכלל. הּבנין לנּו יּזיק ׁשּלא ּבית לבנֹות הּצריכים יׂשראל ּבית ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹעּמ

אדרּבא רק ּביתנּו בנין ידי על ּוממֹון ונפׁש ּבגּוף סּכנה ׁשּום לנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָיּגיע

ּבחכמה גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבית לבנֹות ואחד אחד ּכל ְְְְְְְְֳִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֻנזּכה

ּבית יּבנה "ּבחכמה ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּדקדּׁשה. ּובדעת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻּבתבּונה

ונבנה ונעים". יקר הֹון ּכל יּמלאּו חדרים ּובדעת יתּכֹונן ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָּובתבּונה

אֹורחים ּבֹו ּולהכניס ּותפּלה, ּבתֹורה ּבֹו לעסק יי לׁשם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹּביתנּו

ונקרא לחכמים ועד ּבית ּותפּלה ּתֹורה ּבית ּביתינּו ׁשּיהיה עד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהגּונים.

א יי ּבׁשם עֹולם.ׁשם ל ְְֵֵָָָ

ÔÎ·eגדֹולה ּבׂשמחה לׂשמח הּקדֹוׁשה סּכה מצות ידי על ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֻ

נגיל גדֹולה. וחדוה ּבׂשמחה ּולהתחילּה הּתֹורה לסּים ּתֹורה, ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבׂשמחת

ׁשנה ּבכל ּבעזרנּו ותהיה ואֹורה. עז לנּו היא ּכי הּתֹורה ּבזאת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹונׂשיׂש

לקּבל נזּכה אׁשר עד ּכ ּכל ּגדֹול ּבׁשלמּות סּכה מצות לקּים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוׁשנה

הּתֹורה, יֹוצאת מּסּכה ּכי וׁשנה, ׁשנה ּבכל מחדׁש מּׁשם הּתֹורה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֻאת

ּבעצמנּו מאּתנּו נעׂשה ׁשּיהיה נזּכה לּסּכה ּכניסתנּו ידי על אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻעד

ויׂשראל אֹורייתא ּתֹורה. מּמּנּו נעׂשה יהיה מּיׂשראל אחד ׁשּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּתֹורה

הּקדֹוׁשה סּכה מצות ידי על עלינּו וימׁש חד. ּכּלא הּוא ּברי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻֻֻוקּדׁשא

הּתֹורה. קּבלת קדּׁשת סיון חדׁש קדּׁשת הּׁשבּועֹות, חג ְְְִֶַַַַַַַַָָָָֹֻֻֻקדּׁשת
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B	Ba¯לבאר קצרה ודעּתנּו ׁשעּור ּבלי מאד מרּבים צרכינּו עֹולם ׁשל ƒְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ

ּומּלא ׁשמ למען עלינּו רחם מהם, ּורבבה אלף חלק ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּולפרׁש

ּבׁשלמּות, ּבזמּנּה סּכה מצות לקּים וזּכנּו ּברחמים לטֹובה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻמׁשאלֹותינּו

מיתת וׁשלֹום חס נגרם ׁשּלא מּלפני ּׁשּבקׁשנּו מה לכל ׁשּנזּכה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבאפן

ׁשל מּׁשפע ּתמיד ויֹונקים נּזֹונים נהיה רק זמּנן ּבלא וחּיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהמֹות

ּובצל ּתמיד, ׁשלֹומ סּכת עלינּו ותפרס סּכה. מּבחינת ׁשּנמׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻאדם

יּזיק ׁשּלא ּבבנין לעסק הּמכרח ואחד אחד ּכל ונזּכה ּתסּתירנּו. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻּכנפי

ׁשעּמ סּכה, קדּׁשת ּבכח עלינּו ותגן ּתׁשמרנּו רק ּכלל, הּבנין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻלֹו

לבד. ׁשמ למען אמּתּיית ּבחכמה הּבית לבנֹות ׁשּנזּכה מקּימים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָיׂשראל

ּבביתנּו לדּבר ׁשּנזּכה ּותפּלה, תֹורה ּבֹו ׁשּמגּדלין ּבית ּביתנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָויהיה

ונזּכה הּקדֹוׁשים. מרּבֹותינּו ּׁשּקּבלנּו מה ּכפי ּותפּלה תֹורה ּדברי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרּבה

טֹוב וכל וחּיים ורחמים ּוברכה טֹובה ׁשפע ּביתנּו ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמׁשי

ּתׁשּפיע הרּבים ּוברחמי ּובּבא. ּבזה ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות לנצח ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאמּתי

ולא ּגדֹול ּבׁשפע ּביתנּו לבנין ׁשּצריכים וההצטרכּות ההֹוצאֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלנּו

יטריד ולא ּביתנּו. ּבנין ידי על חסר ׁשּום ולא ענּיּות, ׁשּום לנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹיּגיע

ּבאמת. מעבֹודת ּכלל אֹותנּו יבלּבל ולא וׁשלֹום, חס הּבנין ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹותנּו

מסּדרים ויהיּו לביתֹו, המסּגלים עצים ואחד אחד לכל לנּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻותזמין

הּסּבֹות ּכל ּותסּבב ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת להם הראּוי הּסדר ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהּבנין

ּולכל ּולבנינּו לנּו האפנים ּבכל לטֹובה רק הּבנין ׁשּיהיה ּבאפן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹלטֹובה

חלצינּו. ְֲֵֵָיֹוצאי

‡ÏÓוכּמה הּבנינים ּבענין ּׁשּנעׂשה מה ּכל יֹודע לבד אּתה רחמים »≈ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

ּכי ּביתם לבנֹות מכרחים וכּמה ּכּמה יֹודע אּתה אבל ּבהם, יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻסּכנֹות

לעבֹודתֹו ּבית ׁשּצרי יׂשראלי איׁש ּובפרט ּבחּוץ, לׁשבת אפׁשר ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאי

לתלמּוד ּבניו ּבֹו ּולגּדל אֹורחים, ּולהכניס טֹוב ויֹום ׁשּבת ּבֹו ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָלקּבל

ּכמֹוני ּובפרט מּדעת נבער מחמר קרּוץ ודם ּבׂשר ּיעׂשה ּומה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּתֹורה.

למען עלינּו רחם הענינים, ּובכל זה ּבענין ּבאמת רצֹונ לכּון ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּיֹום,

יי ּבעדי, יגמר "יי ּבאמת, ּכרצֹונ ּתמיד להתנהג וזּכנּו ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשמ
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"יי ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ּתרף". אל ידי מעׂשי לעֹולם, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻחסּד

ועד מעּתה ּובֹוא צאת יׁשמר יי ,נפׁש את יׁשמר רע, מּכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיׁשמר

ויקּים ותפארּתנּו מקּדׁשנּו ּבית ותבנה לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻעֹולם".

ּתפּלתי, ּבבית וׂשּמחּתים קדׁשי הר אל "והביאֹותים ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבנּו

וזבחיהם לכלעֹולֹותיהם יּקרא ּתפּלה ּבית ביתי, ּכי מזּבחי, על לרצֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

וגֹואלי" צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו .העּמים. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָָ

ÂÓ˜סיון ח

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"Ú¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
‰ËÈa‰"אמּות לא הּמות. איׁשן ּפן עיני האירה אלהי, יי ענני «ƒ»ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

רּבֹונֹו נתנני". לא ולּמות ּיּה יּסרני יּסר יּה. מעׂשי ואסּפר אחיה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּכי

ּברחמים מתים מחּיה והחנינה, החמלה ּבעל הרחמים, ּבעל עֹולם ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשל

אמּונתֹו ּומקּים אסּורים, ּומּתיר חֹולים ורֹופא נֹופלים סֹומ ְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָרּבים,

לקּימּה ׁשאזּכה ׁשלמה עצה לי ותן ,ׁשמ למען עלי רחם עפר, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָליׁשני

הרחֹוק הּדר על עצמי את להכין מעּתה ּפנים ּכל על ׁשאתחיל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבאפן

איׁש אין אׁשר הארץ, ּכל ּדר ׁשהּוא ספק, ּבלי ּבֹו ליל צרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשאני

את להכין התחלּתי לא ועדין מאד, ּומסּכן רחֹוק והּדר מּמּנּו. ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻנמלט

אעׂשה, מה אֹוי לי. לית קּלילא זוּדא ואפּלּו רחיקא, ארחא ּכלל. ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעצמי

ּבעל אני ּגם אף ּכזה, ּומאּים ונֹורא רחֹוק לדר צדה לי ׁשאין די ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלא

והּנֹוגׂשים מאד. מאד ועצּומים רּבים חֹובֹות ,הּדר ּבאֹותֹו ּגדֹול ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹחֹוב

וׁשלֹום חס אֹותי ולנּגׂש לתּבע עת ּבכל מּוכנים ועֹומדים ׁשם, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹֹאצים

על ורגע, עת ּכל על וחׁשּבֹון ּדין לּתן אצטר ׁשם הּמעׂשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָועל

אעׂשה, מה אֹוי ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה ּכל על וקטן, ּגדֹול ּדבר ְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּכל

"ּומה אדּבר, ּומה אֹומר מה אֹוי אֹוי ּבפני. יקּום ּומי ּבעדי, יעמד ְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹמי

אׁשיבּנּו".אע מה יפקד וכי אל יקּום ּכי ׂשה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָֹ

ÔÎ·eרחמים מלא אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

את להטיב ּפנים ּכל על מעּתה ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני בעזרי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתהיה
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מרצֹונ עֹוד אסּור ולא ּבאמת, לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ולׁשּוב ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמעׂשי,

ּובטהרה ּבקדּׁשה חּיי ימי ּכל ּבמצֹות להרּבֹות ּותזּכני ּוׂשמאל. ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻימין

נעׂשין ׁשּיהיּו ׁשאזּכה עד ועצּומה, רּבה וחדוה ּובׂשמחה ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָגדֹולה

נעׂשה יהיה ּומצוה מצוה ּומּכל הרּבה, קדֹוׁשֹות נרֹות ׁשּלי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהּמצֹות

אֹור". ותֹורה מצוה נר "ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ונֹורא, קדֹוׁש נר ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָמּמּנּה

מעלה, מעלה ולעלֹות גדֹולה ּבקדּׁשה להתקּדׁש ּותזּכני עלי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֻותחמל

עד הּטֹוב ּכרצֹונ לאמּתֹו ּבאמת ּגדֹול ּבהתקרבּות אלי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּולהתקרב

נפׁשי להׁשיב העֹולם, מן להּפטר ּוזמּני קּצי ׁשּיּגיע ּבעת ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאזּכה

ּופגם, סיג ׁשּום ּבלי גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה אלי ונׁשמתי ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶָָָָָָֻורּוחי

ּובפׁשעי הרּבים ּבעוֹונֹותי וׁשחתּתי ּפגמּתי אׁשר ּכל ּבחּיי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָואתּקן

ֲִָהעצּומים.

È	kÊ˙eסמּו ּובפרט ויֹום. יֹום ּבכל להתוּדֹות הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ

ּבאמת וּדּויים מיני ּבכל מלא ּבפה לפני להתוּדֹות אזּכה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלמיתתי

ׁשאזּכה ּבאפן ועצּומה, רּבה ּובבכּיה ונדּכה נׁשּבר ּבלב ׁשלם, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּובלב

את לי ּותכּפר ותסלח ׁשּתמחֹול עלי, והאמּתּים הרּבים רחמי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלעֹורר

לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ּופׁשעי ועוֹונֹותי חטאי ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכל

נׁשאר יהיה ולא אחרים. ּובגלּגּולים זה ּבגלּגּול סֹוף, ועד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָֹמּתחּלה

ותהיה לזכּיֹות, יתהּפכּו העֹונֹות ּכל רק ּכלל, וזכר רׁשם ׁשּום ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמהם

ּכביאתי העֹולם מן יציאתי ותהיה עוֹונֹותי. ּכל על ּכּפרה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָמיתתי

ּבאמּונת וחזק קּים להיֹות ואזּכה ּכלל. ּופגם חטא ּבלי ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָלעֹולם

ׁשמיםהּקדֹוׁשה מלכּות על עלי לקּבל ואזּכה ועד. לעֹולם תמיד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבאימה מלא ּבפה ׁשמע קריאת אז לקרֹות נׁשמתי יציאת קדם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשלמה

רּבה וחדוה ּבׂשמחה ׁשלמה, ּובאמּונה ּבאמת גדֹולה, ְְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּוביראה

ׁשאני מלא ּבפה לֹומר הּקדֹוׁשה אמּונה ּדּבּורי הרּבה ּולדּבר ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועצּומה,

האמּתּיים הּצּדיקים ּובכל אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי ּב ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹמאמין

על לנּו נתּת אׁשר הּקדֹוׁשה ּובתֹורת הּנה. עד עֹולם מימֹות ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו

ואמּונה אמת ּבדּבּורי ּולהארי ּפה. ּובעל ּבכתב עבּד מׁשה ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידי
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ותכלל הּקדֹוׁשה, אמּונה ּדּבּורי מּתֹו נׁשמתי ׁשּתצא עד ׁשלם, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּבלב

ותראה ותעלה הּקדֹוׁשה האמּונה ּבתֹו מּיד ונׁשמתי ורּוחי ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָנפׁשי

ּבתֹו אלהי יי את החּיים ּבצרֹור צרּורה נפׁשי ותהיה .ּפני ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבאֹור

ּבנעם "לחזֹות ואזּכה .עּמ יׂשראל ּבני ׁשל הּקדֹוׁשים נפׁשֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכלל

ּבהיכלֹו" ּולבּקר .יי ְְְֵֵַָָ

B	Ba¯רחמים מלא ,ׁשמ למען עלי רחם עֹולם ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּׁשעברּתי מה וכל עלי ּׁשעבר מה ּכל יֹודע אּתה ּתעלּומֹות, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָיֹודע

אֹותי, מחּיה אּתה ועדין עלי, ּגדֹול חסּד אבל הּנה, עד נגּד ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּופגמּתי

נפׁשי ּולמּלט לפּלט ּפלטה, ּולבּקׁש לחּפׂש עדין ּברחמי מחּזקני ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָואּתה

ּפֹודה רחמים מלא יחיד אדֹון ּולהּמלט. להּנצל צרי ּׁשאני ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּמה

ׁשלמה גאּלה לגאלני ּומהר עלי רחם יׂשראל, ּגֹואל חזק ּגֹואל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּומּציל

החטאים ּומּכל רעים והרהּורים רעֹות הּתאוֹות מּכל ׁשמ למען ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמהרה

ואבֹוי, אֹוי אֹוי לי, וי לי אֹוי לי, וי לי אֹוי ּבהם. ׁשהרּגלּתי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֻוהּפגמים

לדּב מה ּכלל יֹודע איני אֹוי ּביוןאֹוי ותחּבּולה עצה לבּקׁש ואי ר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

ּכאּלה טֹובים לא ּברגילּות ּכזה, ּבבלּבּול ּכזה, מעמד ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹמצּולה

רֹואה אני כן ּפי על אף אבל ּכזה. ערף ּבקׁשיּות ּכזה, ידים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּברפיֹון

אמּתּיים חסדים ׁשעּור, ּבלי עלי העצּומים ורחמי הרּבים חסדי ְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעדין

מּׁשאֹול נפׁשי והּצלּת עלי, ּגדֹול חסּד "ּכי ויֹום יֹום ּבכל ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָונצחּיים

"אם מסּפר, ואין חקר אין עד מאד מאד עלי ּגדֹול חסּד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּתחּתּיה".

ּתנחּומי ּבקרּבי, ׂשרעּפי ּברב יסעדני. יי חסּד רגלי מטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹאמרּתי

ּכּפי אלי לׁשטח אעמד, מׁשמרּתי על עדין ּכן על נפׁשי". ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹיׁשעׁשעּו

ּבלּבי ותׁשלח ּבאמת. ׁשלמה יׁשּועה ותֹוׁשיעני עלי ּותרחם ׁשּתחּנני ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעד

ׁשאזּכה ּבאפן ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל אמּתּיֹות ׁשלמֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעצֹות

הּטֹוב ולעׂשֹות מרע לסּור ּבאמת, ׁשלמה לתׁשּובה ּפנים ּכל על ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמעּתה

ּותמימי יראי ּבכלל להיֹות ּברחמי ׁשאזּכה עד ּתמיד, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבעיני

לחּפׂש רׁשּות להם נֹותן אּתה אׁשר וגנּוז הּצפּון טּוב לרב ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּזֹוכים

נרֹות נעׂשין ׁשּיהיּו ואזּכה חלקם. אׁשרי דמלּכא ּבגנזּיא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּולבּקׁש
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הּנרֹות אּלּו ואצל ּבחּיי, לעׂשֹות מזּכני ׁשאּתה הּמצֹות מּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָקדֹוׁשֹות

ּבגנזּיא ּולבּקׁש לחּפׂש מיתתי ּבעת אזּכה הּמצֹות ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּקדֹוׁשֹות

.קּמ ּבכּסּופא איעּול ולא ְְְְִֵַַָָָֹדמלּכא,

סיון ּכלÏÓ‡ט יּפלא ולא יקׁשה לא מּמ אבל לׁשאל, הקׁשיתי רחמים »≈ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ

ּובחסדי הּנֹוראים ּובטֹובֹותי העצּומים ּבנפלאֹותי מאמין ואני ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּדבר.

ּבכח זה לכל לזּכֹות ּתקוה לי ּגם יׁש ׁשעדין הּגדֹולים ורחמי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרּבים

ּבהם אׁשר והּנׂשּגבים הּנֹוראים האמּתּיים הּקדֹוׁשים הּצּדיקים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּוזכּות

אֹות לבּקׁש ּפה ּפתחֹון ׁשּום לנּו אין ּובלעדם ּתמיד, נׁשענים ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָאנּו

לחּלֹות נׁשענים אנּו הּגדֹול ּבכחם אבל ׁשּבקטּנים. קטן ּדבר על ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹאפּלּו

ּכ על ּפני כחםּולבּקׁש ּכי העֹולמֹות, ׁשּבכל והּטֹובֹות הּגדֹולֹות ל ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אמּתי טּוב לכל אֹותנּו לזּכֹות יׂשראל ּכל ועל עלי ּגם מסּפיק ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָּוזכּותם

אלי ידי "ּפרׂשּתי .חסּד למען הֹוׁשיעני ,ׁשמ למען עזרני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָונצחי.

סלה". ל עיפה ּכארץ ְְְֲִֵֶֶֶַָָנפׁשי

ÏÓÁהבלי ּכל על ּולקּפץ לדּלג והֹוׁשיעני ועזרני רחמים מלא עלי ¬…ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

נצחים, ּולנצח עד לעֹולמי ּובתמים ּבאמת אלי ּולהתקרב הּזה ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעֹולם

מּדחי רגלי הלא מּמות נפׁשי הּצלּת "ּכי ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻויקּים

למנּוחיכי נפׁשי "ׁשּובי ונאמר: החּיים". ּבאֹור אלהים לפני ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹלהתהּל

את ּדמעה מן עיני את מּמות נפׁשי חּלצּת ּכי עליכי, ּגמל יי ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכי

חּיים ארח ּתֹודיעני החּיים. ּבארצֹות יי לפני אתהּל מּדחי, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹרגלי

ואמן. אמן נצח" ּבימינ נעימֹות ,ּפני את ׂשמחֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׂשבע

ÊÓ˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"Ú¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÔÓ"ואל יי אקרא לי ּבּצר יּה, ּבּמרחב ענני יּה קראתי הּמצר ƒְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

קראתי ּבאזניו. ּתבֹוא לפניו וׁשועתי קֹולי מהיכלֹו יׁשמע אׁשּוע ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹאלהי

קֹולי קֹולי. ׁשמעּת ׁשּועּתי, ׁשאֹול מּבטן וּיענני, יי אל לי ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּצרה

אל קֹולי סלה. קדׁשֹו מהר וּיענני אקרא יי ואלאל אקרא יי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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הּמחׁשבֹות אֹותי לבלּבל יּוכלּו לבל רחמים מלא עזרני אתחּנן", ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָיי

ּתפּלתי ּולסּדר ולצעק מּלהתּפּלל ּומעּכבים הּמבלּבלים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָֹוהרעיֹונים

ּבגּוף והּדחקּות הּצער יטרידני ואל עת, ּבכל לפני ּובּקׁשתי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּותחּנתי

אלי ולצעק לקרא אזּכה רק ,אלי מּלקרֹוא וׁשלֹום חס ּוממֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹונפׁש

עלי וכבד קׁשה וכּמה ּכּמה ידעּת אּתה ּכי ׁשּיהיה אי יהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָתמיד

רֹוצה ׁשאני ּבעת ּובפרט ּבתפּלה. לפני ּפי לפּתח עת ּובכל יֹום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבכל

לדּבר ּפי לפּתח יכל איני רב ּפי על אׁשר עד לפני ׂשיחתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלפרׁש

,ידי עלי ּתכּבד ולילה יֹומם "ּכי והּכבדּות, הּדחקּות מרב לפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּדּבּור

ּבכל נפׁשי מרֹודפי מנּוחה לי ואין סלה", קיץ ּבחרבני לׁשּדי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנהּפ

עלי וכבד וקׁשה ּפי ונאלם נסּגר והּגּוף הּנפׁש צרֹות רּבּוי ּומּגדל ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעת,

אֹותי ּומחליׁש ׁשּמּפיל החליׁשּות מחמת והעּקר .לפני ּפי לפּתח ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמאד

מה ּבכל החּיב ּבעצמי ׁשאני יֹודע ׁשאני מחמת עת, ּבכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבדעּתי

כן ּפי על ׁשאף הֹודעּתנּו ּכבר רחמים מלא אּתה אבל עלי. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּׁשעֹובר

לקֹול ּומקׁשיב ּומאזין וׁשֹומע ּבתחּנֹותינּו וחפץ לתפּלתנּו מתאּוה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאּתה

אין רּבֹות פעמים הזהרּתנּו ּכאׁשר ואנחֹותינּו, ואנקֹותינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׂשיחֹותינּו

הסּתיר ולא עני ענּות ׁשּקץ ולא בזה לא "ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְְֱִִִִִִֶַָָָָָֹֹֹמסּפר.

ׁשמע". אליו ּובׁשּועֹו מּמנּו ְְִֵֵֶַַָָָָּפניו

ÏÚרחמי מּול ּכּפי וׁשֹוטח ּופֹורׂש ,לפני ּתחּנתי מּפיל הנני ּכן «ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבכל עּמי ׁשּתהיה מאד מאד והּנפלאים המרּבים וחמלת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻוחנינֹותי

ּבלּבּולים מיני ּכל על ּכלל אסּתּכל ׁשּלא תמיד ותעזרני ׁשעה, ּובכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹעת

לפרׁש להתחיל עת ּבכל להתחּזק אזּכה רק וכאּלה, ּכאּלה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָורעיֹונים

ואיּגע לי". ּבּצר ּפי "ודּבר ּולקּים והּדחק, הּמצר מּתֹו לפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹׂשיחתי

מחׁש ּתמיד להּטֹות עצמי את ואדחק האמת,ואחּתר אל ּולבבי בּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אפּלּו ׁשהּוא, ּכל אמת ּדּבּור איזה לדּבר ּׁשאּוכל מה ּכל לפני ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּולדּבר

ּתרחיב ּבּצר הרּבים וחסדי ּברחמי ואּתה הּגדֹול. והּדחק הּמצר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹמּתֹו

ותפּתח ּותזּכני ותֹוׁשיעני ותעזרני ּותמּלאהּו, ּפי ותרחיב עת, ּבכל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָלי

ּבדברי ,לפני ׂשיחתי ּכל ולׂשיח ּולבאר לפרׁש גדֹולה, ּבהרחבה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּפי
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עלי רחמי ויכמרּו ּותחּנתי. ּתפּלתי ׁשּתׁשמע ּבאפן ותחנּונים ורּצּוי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹחן

ּבאמת. ולעבֹודת ּולתֹורת אלי ּותקרבני עת, ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבכל

È	kÊ˙eתֹורתם חּדּוׁשי התּגּלּות אֹור אׁשר אמּתּיים לצּדיקים להתקרב ¿«≈ƒְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּולמּטה מאד, ּוגבֹוהה רחבה ּתֹורתם ׁשּלמעלה למּטה מלמעלה ְְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹנמׁש

ּכראּוי אחד לכל וׂשכלנּו לבבנּו ּבתֹו להכניסּה ּכדי הרּבה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמתקּצרת

למעלה מּמּטה ּתֹורתם אׁשר יׁשר ארחֹות מההֹופכים ותרחיקני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו,

מאד. קצרה היא ּולמעלה מּדי יֹותר אֹותּה מרחיבים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּלמּטה

ÏÓÁ˙Âאמת הּצּדיקי ּבדר אמּתּיים ּתֹורה חּדּוׁשי לחּדׁש ּותזּכני עלי ¿«¿…ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הּתפּלֹות ּבכל וכן למּטה. מּלמעלה ּתֹורה ואֹומרים ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָהּממׁשיכים

ּברחמי ואּתה והּדחק, הּמצר מן להתחיל אזּכה ּובּקׁשֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹוהּתחּנֹות

ׂשיחתי ּכל לפרׁש ׁשאזּכה הּׁשמים מן קדׁש רּוח לי ותׁשּפיע ּפי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּתרחיב

ּבאמת. לפני ׂשיחתי ויערב הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת ְְְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלפני

È	¯ÊÚ˙Âּבאפן להּוׁשע, צרי ּׁשאני מה ּבכל עת ּבכל ותֹוׁשיעני ¿««¿≈ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

עמל יֹודע לבד אּתה ּכי ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות מהרה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשאזּכה

אל לגׁשת ׁשרֹוצה ּבעת ּבפרט יֹום, ּבכל העֹולם ּבזה ודחקֹו ְְְֳִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָהאדם

ּבגּוף ּכנגּדֹו קמים ׁשרּבים הרחמים, ּבעל לפני ׂשיחתֹו לפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁש

ידעּת אּתה "אלהים העני, ּכמֹוני ּבפרט ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹונפׁש

ּבנּתה וקּומי ׁשבּתי ידעּת אּתה נכחדּו. לא מּמ ואׁשמֹותי ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָֹלאּולּתי

עלי רחם עת. ּבכל עלי" קמים רּבים צרי רּבּו מה יי מרחֹוק. ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָלרעי

תמיד אלי לקרא הרּבים ּבחסדי לבטח עת ּבכל ואּמצני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוחּזקני

לבן והֹוׁשיעה לעבּד עּז ּתנה וחּנני אלי "ּפנה ׁשּיהיה. אי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻיהיה

יי אּתה ּכי ויבׁשּו, ׂשֹונאי ויראּו לטֹובה, אֹות עּמי עׂשה .ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹאמת

ואמן". אמן לעֹולם יי ּברּו ונחמּתני. ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָעזרּתני

ÁÓ˜סיון י

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ù"¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
Ë‰"והֹוׁשיעני עזרני עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּבצע", אל ואל עדתי אל לּבי «ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ



תפילות ראשון˜ÁÓליקוטי סיוןחלק י Ó¯˙

חלקי ותׂשים ועד. לעֹולם תמיד ועבֹודת ּבתֹורת דבּוק ׁשאהיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוזּכני

אּמנּותנּו תֹורת ותהיה קרנֹות. מּיֹוׁשבי ולא הּמדרׁש ּבית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻמּיֹוׁשבי

ולילה. יֹומם ּבתֹורת ואהּגה הּבא לעֹולם עּמנּו ותהיה הּזה ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבעֹולם

ּבׁשביל עסק ּבאיזה לעסק רצֹונ ּפי על ההכרח ׁשּיהיה ּבעת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹואפּלּו

נסיעה איזה לנסע אֹו ּומּתן מּׂשא אֹו מלאכה איזה לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרנסה

ּומּתן הּמּׂשא עׂשּית ּבׁשעת ׁשּגם ותֹוׁשיעני עלי ּתרחם ּבזה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָוכּיֹוצא

הּקדֹוׁשה ּובתֹורת ּב ּודבּוקה קׁשּורה מחׁשבּתי ּפנימּיּות ּתהיה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהעסק

ּבתֹו ּדעּתי ּפנימּיּות אכניס ולא ּומּתן. והּמּׂשא העסק ּבאֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻהמלּבׁש

רק חל, ועסקי ּומּתן ּומּתן,הּמּׂשא ּבהּמּׂשא ּתעסק מחׁשבּתי חיצֹונּיּות ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

הּקדֹוׁשה. ּובתֹורת ּב ודבּוק קׁשּור אהיה הּמחׁשבה ּבפנימּיּות ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָאבל

ולא צדק ׁשּלי ההן ויהיה גדֹולה, ּבאמּונה ּומּתן הּמּׂשא לעׂשֹות ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואזּכה

ּדעלמא. חללי ּכל ּבׁשביל אפּלּו לעֹולם, דּבּורי אׁשּנה ולא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאחליף

,ּתֹורת ּולמען ׁשמ למען ּומּתן הּמּׂשא עׂשּית ּבׁשעת ּכּונתי ּכל ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָותהיה

מצֹותי ּולקּים ּבצדקה, ּולהרּבֹות ועבֹודה ּבתֹורה לעסק ׁשאּוכל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכדי

ְַהּקדֹוׁשֹות.

È	kÊ˙e.לׁשמּה הּתֹורה ּבעסק ּולהרּבֹות ּומּתן ּובמּׂשא ּבעסק למעט ¿«≈ƒְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּמלאכה עׂשּית ּבׁשעת ואפּלּו עראי, ּומלאכּתי קבע תֹורתי ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָותהיה

בתֹו מחׁשבּתי ּופנימּיּות ּדעּתי קביעת עּקר ּתהיה ּומּתן ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָוהּמּׂשא

תמיד עּמי ותהיה לאמּתֹו. ּבאמת לבד ׁשמ למען והעבֹודה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה

לידע והּבּטחֹון ּבהאמּונה ּותחּזקני ,בּדר ּובלכּתי ּבביתי ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשבּתי

ולא ּומּמערב מּמֹוצא לא ּכי איׁש, יגּבר ּבכח לא "ּכי ּבאמת, ְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹּולהאמין

מּׂשא ּבאיזה ׁשּנעסק רצֹונ רק לבד, מאּת הּכל ּכי הרים". ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹמּמדּבר

והּניצֹוצֹות הּקדּׁשֹות ּכל ּולהעלֹות לברר ּכדי ּפרנסה, ּבׁשביל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּומּתן

ולּתנם ולהׁשיבם ולחזר ּולהרימם לנּׂשאם הּקלּפֹות, מעמקי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּנפּולין

מקֹומם. ְֶָאל

ÌÁ¯ותן נּדח, מּמנּו יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב רחמים מלא עלינּו «≈ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לעסק לצאת ׁשּנצטר עת ׁשּבכל לּמלחמה, ועצה ּוגבּורה כח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלנּו
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ח עסקנּוּבעבֹודֹות ּכל ׁשּיהיה ּבֹו, וכּיֹוצא ּומּתן מּׂשא ּבעסקי יצֹונּיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּובדבקּות ּוביראה ּבאימה ּובטהרה, ּבקדּׁשה גדֹולה ּבאמּונה ְְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻועׂשּיתנּו

ּכח לנּו ׁשּיהיה ּבאפן מחׁשבּתי, ּבפנימּיּות ּובעבֹודת ּבתֹורת ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגדֹול

ּבעמקי ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות ּכל את הּקדֹוׁשה האמּונה ידי על ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלברר

ּובגלּגּולים זה ּבגלּגּול אבֹותינּו ּובעֹון הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָהּקלּפֹות

אּתה ּכי ,ׁשמ למען עלינּו רחם ּוברצֹון. ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחרים

ּולהֹוציא לברר זאת מלחמה ללחם ודעת כח ּבנּו אין ּכי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹיֹודע

ּבהתּגּברּות אֹותם ואֹוסרים ׁשּכֹובׁשים הּקלּפֹות יד מּתחת ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָהּניצֹוצֹות

ּומתּגּברים מתּגרים הם ּולהעלֹותם לבררם ׁשּמתעֹוררים עת ּובכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגדֹול.

עלינּו ּומׁש הּגלּות עלינּו אר זה ּומחמת וׁשלֹום, חס ויֹותר ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹותר

נגּדם, להתּגּבר אי ּדר ׁשּום יֹודע אּתנּו ואין ּובפרט, ּבכלל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשעּבּוד

ׁשּבּׁשמים. אבינּו על אם ּכי להּׁשען לנּו מי על עּמהם. ללחם ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹואי

את יי "ריבה לנּו, יּלחם הּוא ׁשמֹו" יי מלחמה איׁש ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָ"יי

חנית והרק ּבעזרתי, וקּומה וצּנה מגן החזק לֹוחמי, את לחם ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיריבי

אני". יׁשּועת לנפׁשי אמר רֹודפי לקראת ְְְְְְֱִִִֵַַָָָֹֹּוסגר

È	ÚÈLB‰ּובתֹורת ּב ּדבּוקה תמיד מחׁשבּתי ׁשּתהיה היׁשּועֹות ּבעל ƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ

וכּיֹוצא. ּומּתן ּומּׂשא ּבמלאכה חיצֹונּיֹות ּבעבֹודֹות עסקי ּבעת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָאפּלּו

לעסק ּתֹורה מאהל צאתי ּבעת ּבפרט תמיד ׁשלמה ּבאמּונה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹואתחּזק

ואּתה ּביֹותר. וחזקה גדֹולה ּבאמּונה אז ואתחּזק ׁשאתּגּבר חל ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעסקי

ּותלּקט ׁשּתברר הּקדֹוׁשה להאמּונה ּכח ּתּתן הּגדֹול ּובכח ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּברחמי

ׁשּנפלּו הּנפּולֹות הּניצֹוצֹות וכל הּקדּׁשֹות ּכל ותרים ּותנּׂשא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻותעלה

ותעלה הּזה. הּיֹום עד העֹולם ּבריאת מּיֹום ׁשּבעֹולם הּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבכל

היה אׁשר מקֹום אל למקֹומם ּותׁשיבם ותּתנם ותחזר אֹותם, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּותנּׂשא

זּכנּו נּדח. מּמ יּדח ואל עז. ויתר ׂשאת ּביתר ּבּתחּלה אהלם ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשם

ּפנימּיּות ותהיה ּבאמּונה. ּומּתן ּבמּׂשא לעסק הרּבים ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּברחמי

ּומּתן. הּמּׂשא עׂשּית ּבׁשעת ּגם ּבהּתֹורה ּוקׁשּורה דבּוקה ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָָָָָמחׁשבּתנּו

לבֹוא לעֹולם נצטר ׁשּלא ותׁשמרנּו ׁשּתּצילנּו נזּכה זה ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹועל
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ּבדין לפניהם לדּון ּדּינים לפני לבֹוא נצטר ׁשּלא דינא, דבי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלזילּותא

עּמהם ׁשּנעסק מי וכל ּבאמּונה. ּומּתנינּו מׂשאינּו ּכל יהיה רק ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּתֹורה,

ונאמין ונבין ונדע ּבאמת, ּבאמּונה עּמנּו ויּתנּו יׂשאּו ּומּתן ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּׂשא

ּתמיד מקּׁשר ּומּתן הּמּׂשא ויהיה ּתֹורה, מלּבׁש ּומּתן הּמּׂשא ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשּבכל

ּתֹורה הּדין ידי על ּומּתן הּמּׂשא לתּקן נצטר ׁשּלא ּבאפן הּתֹורה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאל

הּדּינים. ְִִֵַַָלפני

B	Ba¯וזּכנּו ועזרנּו ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו מּלא עֹולם ׁשל ƒְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

"ׁשמע הּקדֹוׁשה. והאמּונה הּתֹורה ידי על העֹולם ּבזה הּמלחמה ְְְְְְֱִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָלנּצח

לחלּוׁשי כח לחלּוׁשי והֹוׁשיעה עזר לי". עֹוזר היה יי וחּנני, ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹיי

ּבכל ּכזאת ּכבדה מלחמה לנּצח הּיֹום, כמֹונּו עצה לחלּוׁשי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹדעת

לעצם זה על ּולהתחּנן לבּקׁש ּדעּתנּו על עֹולה היה לא ּכי ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאפּנים,

ּבטּוחים ׁשאנּו לּבנּו ּתעלּומֹות כל נגלּו לפני א המרּבים. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפגמינּו

יהבנּו. את הׁשלכנּו עליהם האמּתּיים הּצּדיקים ׁשל ּכחם על ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹונׁשענים

ונדר הּקדֹוׁשֹות עצֹותיהם אחר נל ואנחנּו ּבעדנּו, יּלחמּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹהם

יי ּבעדי יגמר "יי ּוׂשמאל. ימין מּדבריהם נסּור ולא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹּבנתיבֹותיהם,

יי, אּנא ּנא, הֹוׁשיעה יי אּנא ּתרף, אל ידי מעׂשי לעֹולם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָחסּד

אמרי לרצֹון יהיּו קראנּו, ביֹום יעננּו הּמל הֹוׁשיעה יי ּנא. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהצליחה

ואמן אמן וגֹואלי." צּורי יי ,לפני לּבי והגיֹון .פי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ

ËÓ˜סיון יא

˙ÏÈÁ˙· ˙‡·ÂÓ‰ ‰ËÓ˘‰‰ ÏÚ „ÒÂÈÓ
"Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡" È	˘‰ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ

‰	t"על ּבֹודד ּכצּפֹור ואהיה ׁשקדּתי אני, ועני יחיד ּכי וחּנני אלי ¿≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

לי ואין ּוראה ימין "הּבט אדּבר, מה אֹומר מה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּגג".

אמרּתי יי, אלי זעקּתי לנפׁשי. ּדֹורׁש אין מּמּני, מנֹוס אבד ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּכיר,

מאד, דּלֹותי ּכי רּנתי אל הקׁשיבה החּיים. ּבארץ חלקי מחסי, ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאּתה

מּמּני". אמצּו ּכי מרֹודפי ְְִִִִִֵֵֶַַָהּצילני
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B	Ba¯קרֹוב ּבאמת. וחפץ האמת עצם ּתעלּומֹות יֹודע עֹולם ׁשל ƒְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

עּמי נעׂשה אׁשר הּמעׂשה ּכל את יֹודע לבד אּתה ּבאמת. ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלקֹוראיו

ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות יֹום ּבכל עלי העֹומדים ומי מי ויֹום, יֹום ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָּבכל

רּבים צרי רּבּו מה "יי החּיים. מּדר וׁשלֹום חס אֹותי ּולעּכב ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלמנע

ּופּתּויים והסתֹות ועּכּובים מניעֹות מיני ּבכּמה יֹודע אּתה עלי", ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָקמים

מּדר וׁשלֹום חס אֹותי למנע עת ּבכל עלי ׁשּמתּגּברים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּובלּבּולים

ׁשפלּותי ּובעצם האמּתּיים. ולּצּדיקים וליראי אלי מּלהתקרב ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהאמת

ּבעצמי, מּמּני לי ׁשּיׁש ּדעּתי ּובלּבּול נפׁשי ּפּזּור ועצם עוֹונֹותי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹורּבּוי

ּבני מּכל והעּכּובים הּמניעֹות עת ּבכל ּבי ּומתּגרים מתּגּברים הם ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָעֹוד

ּבני מּׁשאר הּמניעֹות הן והּקרֹובים, הּבית מּבני הּמניעֹות הן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהעֹולם,

האמת נקּדת על ׁשּבעֹולם והּמחלקת ּדעֹות הּׁשּנּוי מרּבּוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהעֹולם

ֲִַלאמּתֹו.

‰zÚÂעז אמת אלהים ּבעבֹודתיי ואּמצני וחּזקני והֹוׁשיעני רני ¿«»ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ולא ּבאמת. ּבדרכי ההֹולכים ּותמימי ליראי להתקרב וזּכני ְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבאמת.

אפן ּבׁשּום האמת מּדר אֹותי למנע ׁשּבעֹולם אדם לׁשּום כח ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹיהיה

ּבאמּונת ּדעּתי את ּותחּזק רחֹוק. הן קרֹוב הן ׁשּיהיה מי יהיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבעֹולם

"אחד שּנאמר: ּכמֹו ּבעֹולם יחיד אני ּכאּלּו בעיני דֹומה ואהיה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּתמיד.

ּומעּכב מֹונע ׁשּום על אסּתּכל ולא ּכלל אׁשמע ולא אברהם". ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהיה

אֹותי לבלּבל אדם ׁשּום יּוכל ולא ּבעֹולם. ּומבלּבל ּומתלֹוצץ ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּומלעיג

אזּכה רק ּכנגּדי, וצּדיקים מּמּני גדֹולים אפּלּו והּיׁשר האמת ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּדר

רּבֹותינּו ידי על מּנעּורי ּׁשּלּמדּתני מה ּכפי האמת ּבדר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָלהתנהג

מה ּכלל יֹודע ׁשאיני ּבנפׁשי לֹומר רגיל ואהיה האמּתּיים. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקדֹוׁשים

האמת ּבדר אל ּבתּמי אני רק ואחד, אחד ּכל עם ּבעֹולם ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּנעׂשה

ׁשהם האמּתּיים צּדיקי ּבחירי ידי על לּמדּתני ּכאׁשר מדרגתי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכפי

ׁשהּוא ורצֹון ּדעה ׁשּום על אסּתּכל ולא העֹולמֹות. ׁשּבכל האמת ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנקּדת

עם להתּועד ההכרח ּכׁשּיהיה ואפּלּו ּבאמת, רצֹונ ׁשהּוא רצֹונם ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָנגד

על אף ּדעלמא, ּבמּלי והן דׁשמּיא ּבמּלי הן עּמהם ּולדּבר האדם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבני
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ּבאמת לקּים ואזּכה ּכלל, לאמּתֹו האמת מן ּדעּתי יבלּבל לא כן ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי

לרצֹון יהיּו בארץ. חפצּתי לא ועּמ ּבּׁשמים לי "מי ׁשּכתּוב: ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמקרא

חזק. וגֹואלי", צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָאמרי

	˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"Ó¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

Ïb".חּקי לּמדני יי, אּתה ּברּו .מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה, עיני «ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

חּנני. ותֹורת מּמּני, הסר ׁשקר ּדר .חּקי לּמדני וּתענני, סּפרּתי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּדרכי

לּמדני ּומטיב, אּתה טֹוב האמנּתי. במצֹותי ּכי לּמדני, ודעת טעם ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָטּוב

הבינני, אני עבּד לּמדני. וחּקי ,כחסּד עבּד עם עׂשה .ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻֻחּקי

."חּקי את ולּמדני ,ּבעבּד האר ּפני .עדֹותי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻואדעה

B	Ba¯אּתה יׂשראל, לעּמֹו ּתֹורה המלּמד ּדעת לאדם חֹונן עֹולם ׁשל ƒְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ּובחמלת ּבּה. ּולחּדׁש ּבּתֹורה לעּין האמּתּיים צּדיקי ידי על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָצּויתנּו

ּבכחי יׁש אׁשר עד הּקדֹוׁשה, ּבתֹורת מעט להבין עלי חמלּת ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּגדֹולה

זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו כמֹו תֹורה, חּדּוׁשי ׁשאמצא עד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלהתיּגע

ּכבר וראיתי ׁשמעּתי וכאׁשר ּתאמין. אל מצאתי ולא יגעּתי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹלברכה

הרּבה תֹורה לחּדּוׁשי יגיעתם ידי על ׁשּזכּו ּכערּכי אנׁשים וכּמה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכּמה

חּדּוׁשי ׁשּימצא עד ּבזה ּולהתיּגע להׁשּתּדל ּתֹורה ּבן על חֹובה הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכי

ׁשהּוא ּבּתֹורה פרֹות יעׂשה רק וׁשלֹום, חס יבׁש עץ יהיה ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתֹורה

אֹומר מה ׁשּבּׁשמים, אבי ואלהי מלּכי אדֹוני ועּתה לנפׁשֹו. ּגדֹול ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּתּקּון

ׁשאני עד ּכ ּכל מּמ נתרחקּתי העצּומים ׁשּבעוֹונֹותי אחר אדּבר, ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָּומה

בעסק אפּלּו הרּבה מתרּׁשל אני וגם זה, על מּלבּקׁש אפּלּו בעיני ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָרחֹוק

ּומרּבּוי הּפרנסה מּטרּדת אנס מחמת לפעמים ּבפׁשיטּות ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּתֹורה

מתּבּטל ּׁשאני מה ּבעצמי חּיב אני רב ּפי ועל המבּטלין, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹהּבּטּולים

הרּבה. תֹורה ּדברי ּבהם לחטף יכֹול ׁשאני הרּבה ּבעּתים תֹורה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּדברי

ּכמֹו הרּבה ּבּטּולים ּכנגּדי נמצאים מהּתֹורה מתּבּטל ּׁשאני מה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכל

ּבטלים ל יׁש הּתֹורה מן ּבּטלּת אם לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשאמרּו
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אֹות לבּקׁש חתירה לחּתר זֹוכין אי עּתה .ּכנגּד ּכלהרּבה לתּקן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ולא ולילה יֹומם ּבּה ולהגֹות ּבאמת ּבּתֹורה לעסק ׁשאזּכה עד ְְְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹזה

סֹוף ּכי עצמי את אטעה ולא ׁשקר, ׁשל ּבתרּוצים עצמי את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹאפטר

ּפלּפלּת אֹותי ּכׁשּיׁשאלּו הּדין ּביֹום אׁשיב ּומה מּמּני. ּיהיה מה סֹוף ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּכל

ּבפרט מלּכא קדם איעּול אנּפין ּבהאי ּבּמרּכבה? צּפית ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָּבחכמה?

הרעים מעׂשי ידי על הרּבה הרּבה קלקלּתי אׁשר ּבנפׁשי יֹודע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשאני

והּמצּולֹות מּטעּותי ׁשבּתי לא ועדין הרעֹות ּומּדֹותי המגּנֹות ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָֹֻּומחׁשבֹותי

עד מעמד, ואין מצּולה ּביון מטּבע ואני עת, ּבכל עלי ׁשֹוטפים ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻים

מבלּבל ונד נע הֹול ואני ּבעֹולם, אני היכן ּכלל יֹודע איני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻאׁשר

מר ּבקֹול ּבקרּבי צֹועקים ולּבי נפׁשי כן ּפי על ואף מאד. ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָֹֹּומטרף

ּתקּום מתי ּתׁשּכב, עצל מתי עד פתי". ּתאהבּו ּפתים מתי "עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָוחזק,

אערג ּבי, נׁשמתי עֹוד ּכל אמרּתי ּכן על מתי. עד מתי עד .ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּׁשנת

אּולי העצּומים וחסדי הרּבים רחמי מּול ואתחּנן ואתנּפל ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָואזעק

רחמי לעֹורר ׁשאזּכה עד לפני אמת ּדברי לדּבר עּתה ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאזּכה

ותֹורני ותֹוׁשיעני ותעזרני ּכחסדי עּמי ׁשּתעׂשה עד עלי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהאמּתּיים

ּבאפן ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל אמּתּיֹות ועצֹות דרכים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּותלּמדני

ולהגֹות הּקדֹוׁשה ּבתֹורת להתמיד ׁשאזּכה ּבאמת, לתֹורת ְְְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאׁשּוב

הּפרנסה, עסקי הן ועסק, טרּדא ׁשּום יטרידני ואל ולילה. יֹומם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּה

מּתֹו ּוזמּנים עּתים לחטף עז ּבכל אׁשּתּדל רק הּגּוף. צרכי ׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהן

ּבּלילה. ּובפרט והעסקים הּטרּדֹות ְְְְֲִִִַַַָָָָָּכל

‰z‡Âואז יֹום, ּבכל הרּבה ללמד ׁשאזּכה ּבאפן ּברחמי ּכהּתעזרני ¿«»ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ׁשּתפּתח ּברחמי ׁשאזּכה עד העבֹודה, ועל הּתֹורה על לּבי ּכל ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלׂשּום

לחּדׁש ׁשאזּכה עד ּובטהרה ּבקדּׁשה ׂשכלי עיני ויפקחּו ּבתֹורת ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻלּבי

כּסא לפני ּולרצֹון לנחת ׁשּיהיּו עת ּבכל אמּתּיים חּדּוׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבתֹורת

ידם על לתּקן ׁשאזּכה ונׁשמתי ורּוחי לנפׁשי ּגדֹול תּקּון ויהיּו ,ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָכבֹוד

ּפגם ּובפרט הּזה, הּיֹום ועד מעֹודי הרּבים ּבעוֹונֹותי ּׁשּפגמּתי מה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכל

ידי על לתּקן אזּכה הרּבה, ּבהם ׁשּפגמּתי רעים והרהּורים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמחׁשבֹות
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דבּוקים ּומחׁשבּתי ּדעּתי הּיֹום ּכל ׁשּיהיה מעּתה ׁשאזּכה תֹורה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהרהּורי

בּדר ּובלכּתי ּבביתי ּבׁשבּתי ּובּלילה ּבּיֹום עת, ּבכל תֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהרהּורי

לבּדי. ּוביׁשיבתי אדם ּבני עם ּבעסקי ּובהקיצי ּבׁשנתי ּובקּומי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵַַָָָָָּבׁשכבי

סיון אּמיץ¯ÊÚÂ	Èיב ּבקׁשר תמיד ּבתֹורת מחׁשבּתי דבּוקה ׁשּתהא ּברחמי ¿»¿≈ƒְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מחׁשבּתי ּתהיה אדם ּבני עם ׁשאתחּבר ּבעת ׁשאפּלּו עד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוחזק,

אפּלּו לעֹולם אֹותּה אׁשּכח ולא הּקדֹוׁשה. ּבתֹורת ּדבּוקה ְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּבפנימּיּותּה

הּקדֹוׁשה, ּבהּתֹורה ּכ ּכל דבּוקה מחׁשבּתי ותהיה קּלה. ׁשעה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָלפי

חּדּוׁשי ׁשל מחׁשבֹות בחלֹום עלי עֹוברים יהיּו ׁשנה ּבׁשעת ׁשאפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעד

ּכל מּמּני ּולבּטל לגרׁש זה ידי על ׁשאזּכה עד אמּתּיים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָתֹורה

ורּוח ׁשּגעֹון מיני וכל רעים, והרהּורים הרעיֹונים וכל רעֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּמחׁשבֹות

הּיֹום ועד מעֹודי הרעים מעׂשי ידי על ודעּתי ּבלּבי ׁשּנדּבקּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשטּות

לקּׁשר ׁשאזּכה ּתֹורה, ׁשל מחׁשבֹות ידי על לבּטל אזּכה הּכל ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּזה,

על ׁשּיבא ותכף רפיֹון. ׁשּום ּבלי ּתמיד וחזק אּמיץ ּבקׁשר ּבּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעצמי

איזה ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל חיצֹונה, מחׁשבה איזה וׁשלֹום חס ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדעּתי

ׁשל מחׁשבֹות לתֹו ואנּוס מּמּנּו, מּיד אברח וׁשלֹום, חס רע ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהרהּור

החּיים לאֹור אברח הּיון וטיט ים מצּולֹות חׁשּכת ּומעמק ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתֹורה.

וה עדלמחׁשבֹות ימינּו. ואר חּיינּו הם אׁשר הּקדֹוׁשה תֹורה רהּורי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבחדרי ׁשאּכנס עד הּׂשכל ׁשבילי לי ׁשּתפּתח הרּבים ּברחמי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאזּכה

לחדר מחדר הּקדֹוׁשה ּבתֹורת ּולטּיל לכנס ואזּכה הּקדֹוׁשה. ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּתֹורה

לעלּיה, ּומעלּיה לעלּיה ּומּבית להיכל ּומהיכל לפלטין ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּומּפלטין

אּמיץ ּבקׁשר יחד והיכלֹות החדרים ּכל ולכלל ּוליחד ּולחּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּולקּׁשר

ׁשאזּכה עד זה, ידי על אלהּות אמּתת ידיעת ּולהּׂשיג ּולהּכיר ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחזק,

עם הּקדֹוׁשה תֹורת ּדברי ּכל את גמּורה ּבמּתנה ּבחסדי לי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּתן

מקרא ּבי ויקּים מּמׁש. ּתֹורתי נקראת ׁשּתהיה והיכליה חדריה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכל

ולילה". יֹומם יהּגה ּובתֹורתֹו חפצֹו, יי ּבתֹורת אם "ּכי ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּכתּוב:

‡ÏÓּבמעׂשים ולא בחסד לא ּכי ּתחנּוני, וקּבל עלי רחם רחמים »≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּדבר על לבּקׁש ּפה ּפתחֹון ׁשּום עּתה לי אין באמת ּכי ,לפני ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאתי
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וידּוע ּגלּוי א ּכאּלה. ּגדֹולֹות על ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ׁשּבּקּלים, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָקל

מה כל ּפי על זה ּכל לדּבר ּומכרח מחּיב ׁשאני ּתעלּומֹות יֹודע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻלפני

תמנּו לא חסדי ּכי לברכה, זכרֹונם הּקדֹוׁשים מרּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּׁשּׁשמעּתי

לעֹולם. כלים לא ְְֲִֶַָָֹורחמי

ÔÎ·eלחּדׁש ּברחמי ׁשאזּכה בעת ׁשאפּלּו רחמים מלא עלי ּתרחם ¿≈ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּכבר לֹומר ּבנפׁשי אטעה ׁשּלא הּקדֹוׁשה, ּבתֹורת אמּתּיים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחּדּוׁשים

ולידע להבין אזּכה רק לפנימּיֹותיה, נכנסּתי ּוכבר ּתכּונתּה, עד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבאתי

"ּכ ּפנימּיֹותיה. מאמּתת רחֹוק אני ּכּמה ׁשֹומר"ּתמיד ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה י ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

רחבה קץ, ראיתי ּתכלה "לכל ׁשּכתּוב: ּוכמֹו לּפנים, ּפנים ויׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוכּו'

הּתֹורה לתבּונֹות חקר אין ּכ חקר, אין לגדּלת וכאׁשר מאד". ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמצות

ּתחּזקני אמת, ׁשל הּׂשגֹות להּׂשיג ּכׁשאזּכה ואפּלּו .אחדּות ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

ּולפלּפל לסלסל ויֹותר יֹותר ּולבּקׁש ּולחּפׂש ּולהתיּגע ולחּתר ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹלהׁשּתּדל

נפׁשי ּבמסירּות ונפׁש לב ּבכל הּקדֹוׁשה ּבתֹורת אמּתי ּבעין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּולעּין

ויֹותר, יֹותר חדריה ּופנימּיּות ׁשעריה עת ּבכל לי ׁשּתפּתח עד ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאמת,

אדם ּבחינת ׁשהּוא הּתֹורה ּפנימּיּות אמּתת ּולהּׂשיג ּולהׂשּכיל ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָלהבין

נמׁש ׁשּיהיה עד אדם". הּתֹורה "זאת ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבאמת. ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּדקדּׁשה

ּבתכלית העליֹון ּבאדם נכלל ואהיה ּבׁשלמּות, אלהים הּצלם ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעלי

ּכרצֹונ ּבאמת אֹות ּולהּׂשיג להּכיר ׁשאזּכה עד ּבאמת, ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּׁשלמּות

נֹוצרּתי. לכ ּכי האמּתּיים, צּדיקי וכרצֹון ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָהּטֹוב,

ÌÁ¯ותן מהרה לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה והחזירני רחמים מלא עלי «≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

על ּכי לפני ּתחּנתי מּפיל אני צדקֹותי על לא ּכי ,ּבתֹורת ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹחלקי

רּבֹותינּו האמּתּיים הּצּדיקים ּגדֹולי ּוזכּות ּבכח הרּבים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹרחמי

ּכמֹו ׁשאני ּכמֹו עלי ּגם יסּפיק ּכחם אׁשר עלינּו, יגן זכּותם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשים

ּבחּיי ּולזּכֹותני מהרה. מהרה טמאֹותי מּכל ּולטהרני להֹוציאני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשאני,

והֹוספּתי איחל ּתמיד "ואני רחמים. מלא מּלפני ּׁשּבּקׁשּתי מה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלכל

לרצֹון יהיּו .חּקי תלּמדני ּכי ּתהּלה ׂשפתי ּתּבענה .ּתהּלת ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻעל

אמן. וגֹואלי", צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָאמרי
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סיון˜	‡ יג

Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‚"Ò¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
¯ÓBLּוכאב חֹולאת ׁשּום יבא ואל יׂשראל, ׁשארית ׁשמר יׂשראל ≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

יׂשראל, ּכל ועל עלינּו רחם רחמים מלא יׂשראל, עּמ על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּומכאֹוב

נזּכה רק ּכלל מההכרח יֹותר נאכל ׁשּלא עת ּבכל והּצילנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוׁשמרנּו

ׁשּום נאכל ׁשּלא ּובּמׂשּורה, ּובמׁשקל ּבּמּדה ּוׁשתּיתנּו אכילתנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּתהיה

ׁשּלא ותׁשמרנּו ּתּצילנּו וכן ּבהמה, מאכל ּבחינת ׁשהּוא יתרה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאכילה

למאכל ּבהמה מּמאכל עדין נתּברר ׁשּלא מאכל ׁשּום ּפינּו לתֹו ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹיבא

ׁשּתהיה עת ּבכל וׁשמרנּו בעזרנּו והיה רחמי ּכרב עלינּו חּוסה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאדם.

ידי ועל ּכלל. ּבהמה מאכל ׁשּום ולא לבד, אדם מאכל רק ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹאכילתנּו

הּקּדחת מחלי ּובפרט חלאים, מיני מּכל ותּצילנּו ׁשּתׁשמרנּו נזּכה ְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזה

ׁשהיא וׁשלֹום חס יתרה אכילה ׁשאֹוכלין ידי על ׁשּבאה לּצלן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָרחמנא

עדין נתּברר ׁשּלא מאכל ׁשאֹוכלין ידי על אֹו ּבהמה, מאכל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבחינת

ּבהמה. מאכל ּבחינת ּכן גם ׁשהּוא אדם, ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָלמאכל

ÌÁ¯על ּבאים ּומכׁשֹולֹות פגמים ּכּמה יֹודע אּתה ּכי רחמים, מלא «≈ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

לּצלן, רחמנא זה ידי על ּבאים חלאים וכּמה ּוׁשתּיה, אכילה רּבּוי ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָידי

רחם מעּתה. יׁשמרנּו יי מאד, עּתה ׁשּנתּפּׁשטה הּקּדחת חלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּובפרט

נפׁשי את ואׁשמר מעּתה, ׁשאּזהר תמיד וׁשמרני ועלי יׂשראל ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעל

ותׁשמרנּו ּבעדנּו תגן ואּתה ּכלל, יתרה אכילה ׁשּום לאכל ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלבלי

אדם, למאכל נתּברר ׁשּלא מאכל ׁשּום ּפינּו לתֹו יבא ׁשּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּברחמי

ּומּכל חלאים, מיני מּכל יׂשראל עּמ ּכל ואת אֹותי ׁשּתּציל ְְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן

הּקּדחת מחלי ּובפרט ּומחּוׁשים ּומכאֹובֹות מּכֹות ּכלמיני על ּותרחם . ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹ

לּצלן רחמנא הּקּדחת חלי עליו הּגיע ׁשּכבר מי ּכל על (Ë¯Ù·eיׂשראל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹƒ¿»

(˙È�BÏt Ôa È�BÏt ÏÚרפּואת הּׁשמים מן ׁשלמה רפּואה מהרה להם ותׁשלח «¿ƒ∆¿ƒְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הרּבים ּברחמי ּותסּבב יׂשראל. חֹולי ׁשאר ּבתֹו הּגּוף ּורפּואת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּנפׁש

ּדעּתם ּתתיּׁשב זה ידי ועל הּׁשמים, מן טֹובה זעה עליהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָותׁשלח

הּׁשוה ּבמזג ׁשּבהם ּומים האׁש ּכח ׁשהם והּגבּורֹות החסדים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹויתמּזגּו
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ּבאפן ּכלל, זה על זה יתּגּבר ולא עֹוד. יתּבלּבלּו ולא יתערבּו ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹולא

ּורעידת וחמימּות קרירּות מרּבּוי יׂשראל ּכל ואת אֹותם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּתּציל

ׁשלמה, לרפּואה כּלם ויזּכּו לׁשזבן. רחמנא הּקּדחת חלי ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהאיברים

ּבאמת. ּבׁשלמּות ּדעּתם ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָויתיּׁשב

‰kÊ	Âּתמיד ּבאמת ועבֹודת ּבתֹורת לעסק יׂשראל ּבית עּמ כּלנּו ¿ƒ¿∆ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ּולעבּד ּבאמת, אֹות להּכיר ׁשּנזּכה עד חּיינּו ימי ּכל ׁשלם ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבדעת

ׁשֹומר עֹולם. ועד מעּתה ּובטהרה ּבקדּׁשה הּדעת ּוביּׁשּוב ׁשלם ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֻּבלב

ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות רע ּדבר מּכל ּתמיד ׁשמרנּו לעד, יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָעּמֹו

עֹולם", ועד מעּתה ּובא צאת יׁשמר "יי ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻויקּים

ֵָאמן.

·	˜
Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· „"Ò¯ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÌB¯Óזֹורע מלחמֹות ּבעל חדׁשֹות, עֹוׂשה ּגבּורֹות, ּפֹועל וקדֹוׁש, »ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

עּמי עׂשה ורּוח, ּבׂשר ּכל עם צדקֹות עֹוׂשה יׁשּועֹות, מצמיח ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָצדקֹות,

לי ׁשּיהיה ּבאפן הגּונים לענּיים הרּבה צדקה לּתן וזּכני וחסד, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹצדקה

ׁשעּור. ּבלי נגּד ׁשּפגמּתי הּברית לפּגם ּגדֹול ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּתּקּון

B	Ba¯מהּקדּׁשה הּׁשפע הרחקּתי וכּמה ּכּמה יֹודע אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

לּצלן, רחמנא ׁשהמׁשכּתי למקֹום והמׁשכּתי הּברית ּפגם ידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָעל

אפׁשר אי אׁשר ׁשּפגמּתי ּכמֹו ּופגמּתי להּזכר נּתן לא אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלמקֹומֹות

ידי ׁשעל ּדוקא הגּונים לענּיים צדקה הּוא לזה הּתּקּון אׁשר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלׁשער,

ּכי לזה זֹוכין אי אבל הּקדּׁשה. אל הּׁשפע ּוממׁשיכים חֹוזרים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻזה

וחסרֹון לבבנּו רע מחמת הן צדקה מצות ׁשל מאד הּמניעֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹרּבּו

ונֹותנים ׁשּבּלב אכזרּיּות ּומׁשּברים ּכׁשּמתּגּברים וגם והאמּונה, ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּבּטחֹון

על אׁשר ּבאמת ההגּון העני הּוא מי מה עד יֹודע אּתנּו אין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָצדקה

זה. ידי על הּברית ּפגם ּולתּקן הּקדּׁשה אל הּׁשפע להמׁשי נזּכה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻידֹו
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ÏÚחֹוׁשב והחסד הּצדקה ּבעל הרחמים ּבעל לפני ּבאתי ּכן «ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

עת, ּבכל ּבתּקּונֹו עֹוסק אּתה אׁשר נּדח, מּמּנּו יּדח לבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחׁשבֹות

לענּיים הרּבה צדקה לּתן הרּבים ּברחמי ּותזּכני עלי, ותחמל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּתחֹוס

ּבאמת, יי ּובעבֹודת ּבּתֹורה העֹוסקים ּבאמת ּכׁשרים ענּיים ְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהגּונים

לבד אּתה הגּונים. ׁשאינם לענּיים צדקה מּלּתן ותּצילני ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָותׁשמרני

ׁשאין לפני וידּוע גלּוי ּכי וׁשלֹום חס ּבהם מּלהּכׁשל ּברחמי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתׁשמרני

האדם ּבני ּכל לבב את יֹודע לבד אּתה רק מהם לׁשמר דעת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבנּו

חי, ּכל סתרי ותעלּומֹות עֹולם רזי יֹודע אּתה מעׂשיהם, ּכל אל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומבין

ּותסּבב העצּומים, חסדי נפלאֹות ּכגדל עּמי ועׂשה עלי וחמל ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹחּוס

לזּכֹות ּבאמת הגּונים ענּיים לי ׁשּתזמין ּבאפן עת, ּבכל לטֹובה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹסּבֹות

צדקה להם לּתן לבבי את ּותחּזק ותעזר ּבסברּבהם. טֹוב, בלב הרּבה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

וליל וחסד, ּבצדקה להרּבֹות ּפעם ּבכל להֹוסיף ואזּכה יפֹות; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפנים

ּותפּלה ּבתֹורה העֹוסקים ענּיים להחזיק יׂשראל מעּמ נדבֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָלקּבץ

צדקה מּמצות ּפטּור מּיׂשראל אדם ׁשּום ׁשאין הֹודעּתנּו כבר ּכי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבאמת.

מתּגּברים ואי לבבנּו, קׁשיּות יֹודע אּתה אבל ׁשּביׁשראל. העני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

אׁשר עד צדקה מּלּתן העׁשירים ּגדֹולי על אפּלּו והּבלּבּולים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹונעים

הער קטּני ׁשּכן מּכל בידם. יׂשאּו לא ּומאּומה מעֹולמם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהֹולכים

מּמצות מאד והּבלּבּולים הּמניעֹות רּבּו אׁשר מצמצמת ּפרנסתם ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻאׁשר

הגּונים. ּבענּיים לזּכֹות ּבפרט ְְְֲֲִִִִִַָָָצדקה,

ÏÚּבזכּות ׁשּבּׁשמים, אבינּו עלי אם ּכי להּׁשען מי על לנּו אין ּכן «ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּטחּתי אלי ּדבר, ּבכל עליהם נׁשענים ׁשאנּו האמּתּיים הּצּדיקים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכח

תּקּונים וכּמה ּכּמה יֹודע לבד אּתה ּכי לבד אלי תלּויֹות עיני ּכּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאת

מּכּלם רחֹוק ואני הרּבה ּבֹו ּפגמּתי אׁשר הּברית ּתּקּון ּבׁשביל צרי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻאני

ׁשאּתה נׁשען, אני חסּד ועל בֹוטח אני הרּבים רחמי על רק ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמאד,

הּתּקּונים, ּבכל אֹותי לתּקן ּותזּכני ּברחמי לטֹובה סּבֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָתסּבב

ּבצדקֹות ולעסק הרּבה, הגּונים לענּיים הרּבה צדקה לּתן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹותֹוׁשיעני

עת ּבכל הרּבה צדקֹות מהם לקּבל יׂשראל בני אחינּו לב ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלעֹורר
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ּבׁשלמּות הּברית לתּקּון ׁשאזּכה ּבאפן האמּתּיים, יי יראי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהחזיק

חסּד יי ּבעדי יגמר "יי .קּמ ּבכּסּופא אעּול ולא ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבאמת,

,לפני לּבי והגיֹון פי, אמרי לרצֹון יהיּו ּתרף. אל ידי מעׂשי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלעֹולם,

אמן. וגֹואלי" צּורי ְְֲִִֵָָיי

פדיוןראה מענין פרקים ראשי והוא ז"ל: רבינו יד בכתב מצאנו זה

וראוי[עיין בסופו קצרה תפילה עם ק"פ] סי' מוהר"ן בלקוטי

כאן להציגה

ויאמר: המעות על ידיו יניח

˙BÚÓצדק לרגלֹו: יקראהּו צדק ּברגליהם: אׁשר היקּום ואת »ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

בינה אני ּבינה. הּדינין ׁשרׁש ּדינא. ּדמלכּותא ּדינא קּדיׁשא: ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹמלכּותא

יד ּבּבינה: ידים ּׁשלׁשה ּבׁשרׁשֹו. אּלא נמּתק הּדין אין ּגבּורה. ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹלי

מ"ב. ׁשל ׁשם גימטרּיא יד ּפעמים ג' הרמה. יד החזקה, יד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָהּגדֹולה,

אקי"ק. ּפעמים ּׁשני ׁשּבבריאה מ"ב ּבכח. אּנא ׁשל ׁשם ׁשּביצירה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמ"ב

ּדמּלּוי. ּומּלּוי ּבמּלּואֹו ּפׁשּוט הוי"ה ׁשּבאצילּות ְְֲִִִִֶָָמ"ב

È‰Èמעל הּקׁשֹות והּגבּורֹות הּדינים ׁשּימּתקּו מּלפני Ôaרצֹון È�BÏt) ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ¿ƒ∆

(˙È�BÏtּגמּורים ורחמים ּגדֹולים חסדים ׁשהּוא עליֹון ּפלא ידי על ¿ƒְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

אמן: ּכלל ּדין תערבת ּבֹו ׁשאין ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹּופׁשּוטים
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תפּלֹות ¦§¥¦לּקּוטי

ׁשני ¦¥¤¥חלק

סיון‡ יד

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· '‡ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÔB„‡ׁשּיזּכּו ּכדי עּמ יׂשראל את ּבראת אּתה ּבּכל, מֹוׁשל ּכל ¬ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

על ממׁשלה להם ׁשּיהיה עד הּנצחי, לּתכלית האמּתי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּתכלית

ׁשּנברא הּיׂשראלי איׁש ׁשל והּסֹוף הּתכלית הּוא זה ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמלאכים,

ועּתה הּמלאכים. על ממׁשלה לֹו ׁשּיהיה ּכדי הּזה הּתכלית ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבׁשביל

קצה אל מּקצה הּזה מהּתכלית רחֹוק אני ּכּמה ראה", ּגם ראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"אבי

הרעֹותי ּגם אף הּזה להּתכלית זכיתי ׁשּלא די ולא הרחּוק, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּבתכלית

ּופׁשעּתי עויתי חטאתי ּכי ּוקדּׁשתי. טֹובתי את וקּפחּתי מעׂשי ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻאת

על ׁשנים ימים על ימים ּפׁשע על חטא ּפעם ּבכל והֹוספּתי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלפני

חטאים ּבלי חּיי ימי מּכל אחד יֹום עלי חלף לא אׁשר עד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנים,

מחֹול רּבּו עוֹונֹותי אׁשר עד ּוקטּנים, ּגדֹולים ועצּומים, רּבים ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָּופגמים

וגבהּו ראׁשי, מּׂשערֹות ועצמּו הּים, ּומּטּפֹות הארץ ּומעפר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיּמים

ׁשעה אפּלּו לחיֹות יכל אני אי יֹודע איני אׁשר עד אּפי. רּוח ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמּנׁשמת

ואם עׂשיתי, מה לי אֹוי מאד. הרּבים עוֹונֹותי מרירּות מעצם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹאחת

ּפּלצּות לבבי ּתעה מראֹות, נבהלּתי מּׁשמע "נעויתי ונבהלּתי, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹזכרּתי

נתן נרּדי ּבמסּבֹו ׁשהּמל עד לחרדה, לי ׂשם חׁשקי נׁשף את ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעתתני,

לפני ׂשיח ׁשפכּתי ּכבר ּכי אצטּדק, מה אדּבר מה אמר מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹריחֹו".

נתעֹוררּתי לא ועדין ּפעמים וכּמה ּכּמה האּלה ּכּדברים ּכליֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבֹוחן

לא ּכי אלהי יי ידעּתי ּובאמת ּבאמת. ּכראּוי אלי לׁשּוב ְְֱֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאמת

ּכל ּבנפׁשי סּבֹותי אנכי נפׁשי. ועל עלי אם ּכי חלילה ּתלּנתי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻעלי

אמרּתי זה ּכל עם א נקי. וכסאֹו והּמל העֹון, אדֹוני אני ּבי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאּלה.

וחסד חן עּתה אמצא אּולי ,לפני אּלה ּדברי ארּוצה" מה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ"ויהי
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חתירה ותחּתֹור הּנֹוראֹות, נפלאֹותי ּכגדל עּמי ׁשּתעׂשה ,ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבעיני

ּובלב ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ותחזירני ,כבֹוד ּכּסא ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּתחת

אׁשר האמּתי הּתכלית אחר ּבאמת לרּדף מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשלם,

נבראת ּבאמת.ּבׁשבילֹו להּׂשיגֹו אזּכה אׁשר עד י, ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַ

B	Ba¯צֹופה הּתעלּומֹות ּכל יֹודע ּכּלא, ּדעלמא רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבנּו ׁשּנתקּנאּו הּקנאה עצם את יֹודע אּתה הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּומּביט

עליהם, למׁשל הּזה הּתכלית להּׂשיג ּבכחנּו ׁשּיׁש מחמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמלאכים

הּפגּום והאביֹון העני ּכמֹוני ׁשּביׁשראל כח ּבהחלּוׁשי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובפרט

"ּכי הּתאוֹות, אׁש ּבנּו והבעירּו ּבנּו התּגרּו מּנעּורינּו אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוהמקלקל,

על חסנּו לא ּדעּתנּו ּכסילּות ּובעצם מּנעּוריו". רע האדם לב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹיצר

אצלנּו הרּגל נעׂשּו אׁשר עד הּתאוֹות, על ּולהתּגּבר להתחּכם ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַנפׁשנּו

ּופׁשעים ועוֹונֹות חטאים לכּמה ּבאנּו זה ידי ועל רעֹות, הּתאוֹות ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּכל

נגעי את ואחד אחד ּכל יֹודע אׁשר ּכפי ּוברצֹון, ּבאנס ּובמזיד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבׁשֹוגג

כבד ּכמּׂשא ראׁשינּו עברּו עוֹונֹותינּו אׁשר עד נפׁשֹו, ּומכאֹובי ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלבבֹו

ׁשּום יֹודעים אנּו אין ּכי ּנפעל, ּומה ּנעׂשה מה ועּתה מּמּנּו. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיכּבדּו

בהם הרּגלנּו ּכבר אׁשר רעֹות הּתאוֹות ּכל על להתּגּבר אי ועצה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּדר

אדני אהּה נברח, להיכן יי אהּה נעׂשה, איכה יי אהּה ְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמאד.

ּומה ּפֹורח, ּוכאבק עֹובר ּכצל מאד מעט לזמן הּזה ּבעֹולם ׁשאּול ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻואני

אל יקּום ּכי אעׂשה "ּומה ּפקּדה, ליֹום אעׂשה ּומה דבר. ׁשלחי ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻאׁשיב

אׁשיבנּו". מה יפקד ְְֲִִִֶָֹוכי

B	Ba¯מאד נאמנּו עדתי אּתה. מעֹולם מאז ּכסא "נכֹון עֹולם ׁשל ƒְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

אּתה ורק רחמים מלא אּתה ּכי ימים". לאר יי קדׁש, נאוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלבית

י והּפחּותלבד הּגרּוע את אפּלּו זכּות לכף אדם ּכל את לדּון כל ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מּתחּלה ואחד אחד ּכל ׁשל מקֹומֹו את יֹודע לבד אּתה ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּביׁשראל,

היה מקֹום ּובאיזה העֹולם, לזה נמׁש ואי נֹולד ואי סֹוף, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָועד

ּבכּמה נכנס הּמׁשּגל ּתאות ׁשל חמימּות ּכּמה וגם ּוברּוחנּיּות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָּבגׁשמּיּות

ּכׁשרֹות ׁשאינן מּנׁשים חלב ׁשּינקּו היניקה ידי על יׂשראל מּבני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאנׁשים
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אׁשר עד אּמנּו, יחמתנּו ּובחטא חֹוללנּו ּבעֹון הן ידעּת. אּתה ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

וּיכנע מאד. רּבֹות רעֹות ּומחׁשבֹות הרהּורים ים, מצּולֹות עלינּו ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹּגברּו

עֹוזר. ואין נכׁשלנּו לּבנּו ְְְִִֵֵֵֶַָָּבעמל

‡p‡ותן הרּבים ּברחמי זּכנּו ולּטֹובים, לרעים ּומטיב טֹוב יי »»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

לנּו ׁשּיהיה עד האמּתי לּתכלית ׁשּנזּכה ּבאפן מעּתה, ּוגבּורה ּכח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלנּו

קּיּום ׁשּיהיה זֹו ּבּממׁשלה לעמד ּכח לנּו ותּתן הּמלאכים. על ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹממׁשלה

ׁשּנזּכה ּדעת, לנּו ותּתן ותעזרנּו ּותזּכנּו ולנצח. לעד זאת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹלממׁשלּתנּו

יׂשראל. נׁשמֹות ׁשרׁשי ׁשהּוא ,כבֹוד ּבכּסא עצמנּו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלאחז

סיון ּותזּכנּוÔÎ·eטו ׁשּבּלב, הּיראה את לׁשמר ׁשּנזּכה הרּבים ברחמי ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

וחדוה ּבׂשמחה סּכֹות ׁשבּועֹות ּפסח ׁשהם רגלים הּׁשלׁש את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלקּבל

גדֹולה ּובטהרה ּובקדּׁשה ּובאהבה ּוביראה ועצּומה, רּבה ְְְְְְְֲֲֳִִַַַָָָָָָָָָֻגדֹולה

וענג, כבֹוד מיני ּבכל לכּבדם ואזּכה הּטֹוב. ּכרצֹונ הּׁשלמּות ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבתכלית

ּבכּונה ּובתפּלה כבֹוד, ּובמלּבּוׁשי טֹובים ּומעדּנים ּוׁשתּיה ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבאכילה

ּגדֹול ּדעת עלינּו להמׁשי ונזּכה ּגדֹולה. ּובהתעֹוררּות גדֹולה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוׂשמחה

הּׁשלׁשה ּכל ּולחּדׁש לתּקן ונזּכה רגלים. מהּׁשלׁש ורגל רגל ּבכל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחדׁש

הּׁשלׁש ידי על ודעת ּובינה חכמה ׁשהם הּגלּגלת חללי ׁשּבׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻמחין

ּכל ּולבּטל לׁשּבר זה עלֿידיֿ ׁשּנזּכה עד רעֹותרגלים, ּתאֹות הּׁשלׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבעֹוכרנּו היּו הם אׁשר אכילה, ותאות מׁשּגל ותאות ממֹון ּתאות ְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהם

אּנא יי, אּנא ׁשּבאנּו. למה ּובאנּו ּׁשאּבדנּו מה אּבדנּו ידם ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָועל

וטּפנּו, עֹוללנּו על חמל נפׁשנּו, על וחמל חּוס עלינּו וחמל חּוס ְְְֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹיי,

.ּכבֹוד על חמל ּבנּו, הּתלּויים ּכל ועל עלינּו ְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֹחמל

e	kÊÂׁשּימׁש ּבאפן ּדקדּׁשה, ּבׂשמחה וׂשּמחנּו ואּמצנּו וחּזקנּו מעּתה ¿«≈ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻ

ּכל ּולבּטל לׁשּבר מהרה ׁשּנזּכה עד ּדקדּׁשה, ּגדֹולה ּוגבּורה ּכח ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻעלינּו

על לבבינּו לתֹו ּדקדּׁשה הּדעת להמׁשי ונזּכה האּלה ּתאֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻהּׁשלׁש

לבּטל לבבנּו, את לתּקן נזּכה זה ידי ועל רגלים. הּׁשלׁש קדּׁשת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻידי

ּכלל רׁשם ׁשּום מהם אצלנּו יּׁשאר ולא האּלה ּתאֹות הּׁשלׁש ּכל .מּלבבנּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
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e	kÊ˙eזה ידי ועל חרּותנּו. זמן גדֹולה ּבקדּׁשה הּפסח חג לקּבל ¿«≈ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

חג קדּׁשת ּובזכּות ממֹון. ּתאות לׁשּבר ודעת מח להמׁשי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָֹֻנזּכה

ּובזכּות הּמׁשּגל. ּתאות לׁשּבר ודעת מח להמׁשי ּתזּכנּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָֹהּׁשבּועֹות

ּתאות לׁשּבר ודעת מח להמׁשי ּתזּכנּו האסיף חג הּסּכֹות חג ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַַַַָָָֹֻֻקדּׁשת

ֲִָאכילה.

‡p‡ּכי ּברחמים. לטֹובה מׁשאלֹותינּו ּומּלא עלינּו וחמל חּוס יי »»ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹ

אי קדֹוׁשֹות טֹובֹות העצֹות אּלּו לנּו ּגּלית הרּבים ברחמי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּתה

ּכל לׁשּבר ויׁשרה טֹובה עצה לנּו והֹודעּת רע, מּכל הּׁשלׁשלהּנצל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

אּתה אבל ּכראּוי. ּבקדּׁשה רגלים הּׁשלׁש קּבלת ידי על העּקרּיֹות ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּתאֹות

וגדל ּדעּתנּו ועכירת ּובלּבּול ערּפנּו וקׁשיּות לבבנּו רע את ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹידעּת

אּתנּו אין ּכי לקּים. עלינּו קׁשה ּבעצמה העצה ּגם אׁשר עד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחליׁשּותנּו,

הּׁשלׁש לקּבל נזּכה אפן ּובאיזה אי ותחּבּולה ּדר ׁשּום מה עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיֹודע

מּקדּׁשת רחֹוקים אנּו ּכּמה ּכל אדֹון לפני נגלה ּכאׁשר ּכראּוי ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻרגלים

וׂשמחת ּבקדּׁשת ּובפרט הּקדֹוׁשה ּתֹורת ּבכל ּפגמנּו ּכי רגלים. ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָֹֻהּׁשלׁש

מאד. הרּבה ּפגמים ּפגמנּו ּבעצמן רגלים ּבהּׁשלׁש וגם טֹוב. ויֹום ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּבת

‡p‡ואי ּבעיני חן נמצא אי ונדע ,ּדרכי את נא הֹודיענּו יי, »»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ונזּכה ּבאמת. אלי להתקרב ׁשּנזּכה ּבאפן ,אצל ּבּקׁשתנּו לפעל ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹנזּכה

צּדיק ידי על לנּו ּגּלית אׁשר האמּתּיֹות, טֹובֹות העצֹות ּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלקּים

וחמל חּוס ׁשלם. ּובלב ּבאמת אלי לׁשּוב ׁשּנזּכה עד ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהאמּתּיים,

עלינּו, רחם רחמן מל עלינּו. ורחמי מעי נא ויכמרּו יהמּו ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעלינּו,

ׁשעׂשּו אבֹות ּבגלל רחמי ּבהמֹון עלינּו ׁשּובה לנּו, הּדרׁש ּומטיב ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָטֹוב

הּׁשלׁש ּכל לקּבל כּלנּו ׁשּנזּכה הרּבים, ּברחמי וחּננּו זּכנּו .ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻרצֹונ

לׂשמחת ּותזּכנּו סֹוף. אין עד ועצּומה רּבה ּובחדוה ּבׂשמחה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָרגלים

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת טֹוב ְְֱִֶֶַיֹום

ÒeÁלׂשמחת לזּכֹות אי ּדר ׁשּום יֹודעים אנּו אין ּכי עלינּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוחמל

חלקנּו ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו לבד. הּגדֹול ּבכח אם ּכי טֹוב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹיֹום
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ּבאמת. לעבּד לּבנּו וטהר ביׁשּועת וׂשּמחנּו מּטּוב ׂשּבענּו ,ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבתֹורת

ׁשּנזּכה עד ,קדׁש מֹועדי ּובׂשׂשֹון ּבׂשמחה אלהינּו יי ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהנחילנּו

ּתאוֹות הּׁשלׁש ּכל ּולבּטל לׁשּבר רגלים הּׁשלׁש קדּׁשת וכח ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹֹֻּבזכּות

נא ותאות ממֹון ּתאות ׁשהם להיֹותרעֹות ונזּכה אכילה. ותאות ּוף ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּגדֹול. לאֹור מחׁש לאֹורה, מאפלה ותֹוציאנּו ּבאמת. ּוטהֹורים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹקדֹוׁשים

הּלב ּולטהר ּולזּכ לתּקן הּלב לתֹו הּקדֹוׁשה הּדעת להמׁשי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָונזּכה

הּיֹום "וידעּת ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים האּלּו. ּתאֹות הּׁשלׁש ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמּכל

הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים האלהים הּוא יי ּכי לבב אל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוהׁשבֹות

עֹוד". אין ִֵַָמּתחת

e	ÚÈLB˙Âונזּכה ׁשּבקרּבנּו, הּדמים ּולזּכ לתּקן הרּבים ּברחמי ¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּולטהר לזּכ ׁשּנזּכה ותעזרנּו ׁשּבּלב. הּׂשמאלי ׁשּבחלל הּדם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלהכניע

עכירת ידי על מּינקּותנּו, ּבנּו ׁשּיׁש הּדמים עכירת ארס מּפגם לּבנּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאת

חס מתּגּבר זה ידי על אׁשר אז, יֹונקים ׁשהיינּו טֹוב ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהחלב

זה ּכל ּולזּכ לתּקן זּכנּו יי אּנא הּמׁשּגל. ּתאות חמימּות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָוׁשלֹום

הּברית לקדּׁשת ּותזּכנּו לגמרי. הּמׁשּגל ּתאות לׁשּבר ׁשּנזּכה עד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֻמהרה,

ּבית עּמ ילדי ּכל ועל וטּפנּו עֹוללנּו ועל עלינּו ּותרחם ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבאמת.

והגּונֹות ּכׁשרֹות מיניקֹות ולדֹותינּו לכל הרּבים ּברחמי ותזמין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

ׁשּלא זרענּו ּכל את ותּציל ותׁשמר וצח. ז וכׁשר טהֹור חלבם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּיהיה

וׁשלֹום חס ּבהם ימׁשיכּו ׁשּלא טמא, חלבם אׁשר חצּופֹות מּנׁשים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹיינקּו

רק מּזה, זרענּו לׁשמר ּדעת ּבנּו אין ּבאמת ּכי הּמׁשּגל. ּתאות ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹארס

.וז טֹוב ׁשאינֹו מחלב יינקּו ׁשּלא זרענּו את ּתׁשמר לבד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּברחמי

את לׁשמר וזרענּו אנחנּו כּלנּו ׁשּנזּכה ּבאפן ּתמיד, ּולזרענּו לנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻותעזר

האּלּו מּדֹות הּׁשלׁש מּכל עצמנּו ּולטהר ּולתּקן ּבאמת. קדׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּברית

לׁשמ נזּכה ועלֿידיֿזה .לפני ׁשּבּלב.ׁשהזּכרנּום ׁשלמה הּיראה את ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עֹולם ּכימי ּביראה נעבד וׁשם מהרה, קל חיׁש ירּוׁשלים לבנין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָונזּכה

והּנֹורא הּנכּבד הּׁשם את ליראה ּתמיד מּמ ּוליראה קדמֹונּיֹות. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּוכׁשנים

תמיד, לׁשמֹו ונֹודה ופחד ּביראה נעבד לפניו אלהינּו. יי את ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּזה
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נבּואה ׁשּיׁשּפיע מלא לברא ׁשּבּלב ׁשלמה הּיראה עלֿידי ׁשּנזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעד

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּבעֹולם. הּנבּואה הׁשּפעת וימׁש הּנבּואה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻֻלכלי

ּובנֹותיכם". ּבניכם ְְְְִֵֵֶֶ"ונּבאּו

e	¯ÓL˙Âוחמּדה ּתאוה ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא מהתמּנּות, ותּצילנּו ¿ƒ¿¿≈ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ולא קטּנה. התמּנּות ולא ּגדֹולה התמּנּות לא ּכלל, התמּנּות ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֹֹֹלׁשּום

ואהבה ּביראה ּבאמת לעבּד נזּכה רק ּכלל. צּבּור צרכי עלינּו ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָתּטיל

ּפנּיֹות ׁשּום ּבלי לבד, ּולׁשמ למענ ּובפׁשיטּות ּגדֹול ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַָּבתמימּות

ונתרחק ּבתכלית, וההתמּנּות הּכבֹוד מן ונברח ּכלל. זרֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָּומחׁשבֹות

לאמּתֹו. ּבאמת האחרֹון קצה עד ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָמהתמּנּות

סיון ּוׁשנֹותינּו,ÔÎ·eטז ימינּו על ותחמל ותחֹוס רחמים, מלא עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

להתּפּלל ונזּכה ּבׁשלמּות. לתפּלה ּותזּכנּו האמּתי, מּטּוב לנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָותטיב

ּבדברים וׁשלֹום חס נזלזל ולא ונפׁש, לב ּבכל לפני ּתפּלֹותינּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

קבע ּתפּלתנּו נעׂשה ולא הּתפּלה, ׁשהיא עֹולם ׁשל ּברּומֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהעֹומדים

חס ּכמּׂשאֹוי ּתפּלתנּו עלינּו תדמה ולא ותחנּונים, רחמים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּבכל ּולהתּגּבר ּולהתחּזק להתאּמץ הרּבים ּברחמי נזּכה רק ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוׁשלֹום,

לפני ׁשלמה ּתפּלה להתּפּלל ּכחֹות מיני ּבכל ותעצּומֹות ועז ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹּכח

וכּמה ּכּמה ׁשּבּׁשמים, אבינּו יֹודע אּתה ּכי ּכראּוי. ּבאמת הּלב ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבכּונֹות

ח מאד. ּפגּומה ּותפּלתנּו ּבתפּלתנּו, ּפינּו לפּתח עלינּו וכבד ּוסהקׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹ

הּגלּות מן הּתפּלה את ולפּדֹות לגאֹול וזּכנּו ,רחמי ּכרב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעלינּו

וחמל חּוס הרּבים. ּבעוֹונֹותינּו עכׁשו אצלנּו ׁשּנפלה והּמרה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּגדֹולה

למענ למענ לבד, ׁשמ למען מהרה והֹוׁשיעה חּוס ורחם, ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָחּוס

יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי "אדני ּכמֹוני לאּלם ּפי ּפתח למעננּו. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולא

ּתהּלֹות יֹוׁשב רחמים מלא עזרנּו .אזנ ּתקׁשיב לּבי ּתכין ."ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּתהּלת

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים תמיד, ּבפינּו ׁשגּורה ּתפּלתנּו ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻיׂשראל,

ּורפאתיו". יי אמר ולּקרֹוב, לרחֹוק ׁשלֹום ׁשלֹום ׂשפתים, ניב ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָ"ּבֹורא

הרפּואֹות ּכל ּולבּטל ּולׁשּבר ּולהׁשּפיל להכניע ּתפּלֹותינּו ּבכח ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹונזּכה

רֹופא ׁשּום ׁשאין ּבעֹולם, האמת ויתּגּלה הרֹופאים, ׁשל ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּטבעּיים
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הן ּכּלן הרפּואֹות ּכל רק חֹולאת, ׁשּום לרּפאֹות ּכלל יֹודע ְְְְֵֵַַַַָָָָָָָֻּבעֹולם

ׁשל ותחנּונים ּובּקׁשֹות תפּלֹות ידי על לבד, יי ּדבר ידי על ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָרק

,אֹות ּומפּיסין ּומרּצין יׂשראל על הּמתּפּללים הּתפּלה ּבעלי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָהּצּדיקים

הרפּואֹות, ׁשל והּסּמים העׂשבים כל ּכי ּבעֹולם. רפּואֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּוממׁשיכין

מהּמלאכים ּכחם מקּבלים ּכּלם עליהם, הממּנים ּומּזלֹות הּכֹוכבים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻוכל

הּגבֹוהים מהּמלאכים ּכחם מקּבלים הּמלאכים ואּלּו עליהם, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאׁשר

למעלה, למעלה עד מּזה וזה מּזה זה ולֹווין מקּבלים וכּלם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעליהם,

ׁשּזֹוכה ּתפּלה הּבעל ׁשהּוא הּגדֹול, מהּמלוה ּכח מקּבלים ׁשּכּלם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻעד

ׁשּכתּוב: ּכמֹו סֹוף, ועד מראׁש ּכּלּה הּבריאה ּכל ׁשרׁש ׁשהּוא יי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻלדבר

אפׁשר אי ּכן על צבאם", ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו, ׁשמים יי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ"ּבדבר

לבד, ותחנּונים ּתפּלה ידי על אם ּכי ּבעֹולם רפּואה ׁשּום ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלהמׁשי

הרּבים ּוברחמי ׁשלמה, ּובאמּונה ּגמּורה ּבאמת זאת לדעת ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּותזּכנּו

ידי על יׂשראל עּמ ּולכל לנּו הרפּואֹות ּכל ּולקּבל להמׁשי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנזּכה

ל הּתפּלה ׁשל יי בד.דבר ְְְְִֶַַַָָ

e	¯ÊÚ˙Âהרפּואֹות ּכל ׁשל הּכחֹות ּכל להמׁשי ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו ¿««¿≈ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּומׁשקה מאכל ּדבר ּולכל ולּמים. לּלחם ׁשּבעֹולם, הּדברים ּכל ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלתֹו

לתֹוכם ימׁש ּׁשּיהיה, מה יהיה ולׁשּתֹות, לאכל ּפינּו לתֹו ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּתזמין

רפּואה לנּו ׁשּיהיה עד והּסּמים, העׂשבים ּכל ׁשל הרפּואֹות ּוסגּלת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּכח

מקרא ּבנּו ויקּים לבד. ּומים לחם ידי על ׁשּנצטר עת ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשלמה

,"מּקרּב מחלה והסירֹותי מימי ואת לחמ את ּובר" ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּכתּוב:

ּוׁשס"ה אברינּו רמ"ח לכל ונפׁש ּבגּוף ׁשלמה רפּואה ּברחמי ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָותרּפאנּו

הּגלּויֹות מחלֹותינּו ואת מכאֹובינּו ּכל את ידעּת לבד אּתה ּכי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגידינּו,

מאּתנּו. והּנסּתרֹות ְְִִֵַָָָלנּו

‡p‡אּתה תהּלתנּו ּכי ונּוׁשעה הֹוׁשיענּו ונרפא יי רפאינּו יי, »»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָ

מּכֹותינּו: ּולכל מכאֹובינּו ּולכל ּתחלּואינּו לכל ׁשלמה רפּואה ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָָוהעלה

]ÔÏˆÈÏ ‡pÓÁ¯ ÌÈ�a Ïecb ¯Úˆ Ì‰Ï ‰È‰L ÌÈ˜Ècv‰ È�a ÏL ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÚ Ïlt˙‰Ï[ּובפרט ¿ƒ¿«≈««¿»ƒ∆¿≈««ƒƒ∆»»»∆««ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿«ְִָ

ּפלֹוניתל ּבן חּייםּפלֹוני לֹו ותן ׁשלמה, רפּואה לֹו נא רפא נא אל , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
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ותרּפאהּו ּובּנעימים, ּבּטֹוב וׁשנים ימים ויארי ויחיה וטֹובים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָארּוּכים

ּובׂשמחה ּבנחת לגּדלֹו יֹולדיו ואּמֹו אביו ויזּכּו ּותחּיהּו, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָותחלימהּו

ויזּכּו טֹובים, וׁשנים ימים לאריכּות טֹובים ּולמעׂשים ּולחּפה ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָֻלתֹורה

ּדעלמא מרא ּובּמצֹות. ּבּתֹורה עֹוסקים ּבנים ּובני ּבנים מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָלראֹות

ה עּמ יׂשראל, עּמ ּכללּיּות ועל ועלינּו עליהם וחמל חּוס ּקדֹוׁשּכּלא, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבנים ּגּדּול צער סבלּו כבר ּכי ּדי, לצרֹותם ואמר ּבחרּת, ּבהם ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאׁשר

הרּבים ּבעוֹונֹותינּו מּדי יֹותר .הרּבה ְֲִִֵֵֵַַַַָ

‡p‡נא יהמּו ּפלטתנּו, ועל ועלינּו עליהם ורחם וחמל חּוס יי »»ְְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ואנקתם וצערם ּדמעתם רתיחת על ורחמי מעי המֹון נא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָויכמרּו

ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל להם ׁשּיׁש עיניהם וכליֹון ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָואנחתם

ּכעיני אדֹוניהם, יד אל עבדים "ּכעיני לבד אלי ּתלּויֹות עיניהם ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאׁשר

ׁשּתחּנם. עד אלהיהם יי אל עיניהם ּכן ּגברּתּה", יד אל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשפחה

לידי יבא ׁשּלא ּבאפן זה, ּבנם את ּותחּיה ותחלים ותבריא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּותרּפא

ּברחמי ּותזּכם התּפּללנּו. הּזה הּנער אל ּכי ּכלל, ּומחֹוׁש ּוכאב ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמחלה

ימים לאר וׁשלוה וׁשלֹום ּבנחת לגּדלֹו העצּומים ּובחסדי ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהרּבים

ׁשם למחֹות יי אמר לא ּכי ,ׁשמ למען עליהם רחם טֹובים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוׁשנים

לעמד הבטחּתנּו ּוכבר ּבׁשמנּו, מׁשּתף ׁשמ ּכי חלילה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻיׂשראל

תמיד. ְְִֵֶָָּבעזרתנּו

B	Ba¯ּולרּצֹות לבּקׁש אי וׂשכל ּכח ּבנּו אין ּכי יֹודע אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּולהׁשּתּטח ּתמיד ּפנינּו על לּפֹול לנּו ראּוי היה באמת ּכי זה, על ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאֹות

נׁשקט ולא נחריׁש לא נׁשּכב, לא לילה ננּוח לא יֹומם ארץ, ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹלעפר

חלציהם יֹוצאי על ׁשּתרחם ּתמיד אֹות ונזּכיר ,ל ּדמי נּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹולא

סבלּו כבר ּכי ׁשלמה, רפּואה ותרּפאם ואחד אחד ּכל על ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּקדֹוׁשים,

ּפ עצם יבין מי ונֹוראים, ּגדֹולים ּומכאֹובים יּסּורים ּודרכיּכּלם לא ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֻ

ויׁשר יי אּתה צּדיק ּכי ,מּדֹותי אחר יהרהר ּומי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּנפלאֹות,

ּדי לעֹולמֹו האֹומר מּדי. יֹותר ויּסּורין צער קּבלּו ּכבר א ,ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמׁשּפטי

ויחיּו ּבעדם והתּפלל ועלינּו עליהם וחמל חּוס ּדי. לצרֹותיהם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹיאמר
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לבד אּתה אם ּכי עליהם, להתּפּלל אי וׂשכל ּדעת לנּו אין ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכּלם,

ימיהם על ימים ויחיּו ּותברכם ּתמיד, ּבעדם ּתתּפּלל הרּבים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּברחמי

ּבּטֹוב ימיהם יבּלּו וׁשנים, ימים יאריכּו זרע יראּו חּיים, ׁשנֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּתֹוסיף

ּדֹורֹות, ודֹורי ּדֹורֹות ּבנים ּובני ּבנים מהם ויצאּו ּבּנעימים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּוׁשנֹותיהם

נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי הּדֹורֹות, ּכל סֹוף ְְְְִֵֶַַַַָָעד

סיון רעֹות,ÔÎ·eיז עבֹודֹות מּׁשלׁש מהרה ותגאלנּו חזק, ּגֹואל עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹ

ּתמיד ותּצילנּו ותׁשמרנּו ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה עבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשהן

ולא תעלה ולא האמּונה. ּפגם ׁשהּוא וׁשלֹום, חס זרה עבֹודה ְְְְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּפגם

הּנֹוגעים הּדברים ּבכל ּכלל ּובלּבּול זרה מחׁשבה ׁשּום לּבנּו על ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹּתבא

עלינּו ותׁשּפיע הּגדֹולה ּבחמלת עלינּו ּתרחם רק הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלאמּונת

זּכה ויׁשרה ׁשלמה אמּונה ּבלּבנּו ותקּבע ותּטע הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵַַַַָָָָָָָאמּונת

ּבאמּונת אפגם ולא ּופסלת, סיג מּכל ּוטהֹורה קדֹוׁשה ּונקּיה, ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹוצחה

ּכלל. ְְַָָהּקדֹוׁשה

‡ÏÓאדֹון טֹוב. מלא רצֹון מלא חסד מלא רחמים, מלא רחמים »≈ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּקדֹוׁשה. אמּונה חסד, ונדבת חּנם במּתנת לנּו ּתן והאמּונה, ְְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאמת

האמּונה ּבעניני ּכלל וחקירה ּובלּבּול קׁשיא ׁשּום לּבנּו על יעלה ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻולא

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּכראּוי ּבאמת ויׁשרה ׁשלמה לאמּונה נזּכה רק ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה,

מּפגם לחרּות, מעבדּות ּגדֹול, לאֹור מחׁש לאֹורה מאפלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹהֹוציאנּו

ּבאמת ׁשלמה לאמּונה .האמּונה ְֱֱֱֵֶֶֶָָָָ

ÌÁ¯˙eהּקׁשה העבדּות מרירּות מעצם ותגאלנּו ּותזּכנּו עלינּו, ¿«≈ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשל ועבדּות ּגלּות אׁשר הּמׁשּגל. ּתאות ׁשהיא מאד והּמרה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוהּכבדה

מררּו אׁשר עד עת, ּבכל עלינּו ּומתּגּבר עֹומד הּזאת ּומרה רעה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּתאוה

נגעי את ידעּת אּתה ּכאׁשר ,ּבפר ּבנּו וּיעבדּו קׁשה ּבעבֹודה חּיינּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָאת

ּוׁשנֹותי חּיי ביגֹון "ּכלּו הרּבים ּובעוֹונֹותינּו ואחד. אחד ּכל ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלבבֹו

ואין נכׁשלּתי לּבי ּבעמל וּיכנע עׁשׁשּו, ועצמי כחי ּבעֹוני ּכׁשל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבאנחה,

ֵעֹוזר".
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È·‡לרׁשע הּצֹופה ּופֹודי, גֹואלי ּוקדֹוׁשי מלּכי ּובֹוראי, יֹוצרי אדֹוני »ƒְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָ

מּמּנּו יּדח לבל מחׁשבֹות וחֹוׁשב ּבאמת, ּבטֹובתי ורֹוצה ּבהּצדקֹו ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוחפץ

"חננני לחרּות. מעבדּות והֹוציאני הּגדֹולה ּבחמלת עלי רחם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנּדח,

ּפדני מּׁשחת, ּגאלני מות". מּׁשערי מרֹוממי מּׂשֹונאי, עניי ראה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיי,

הּצילני הּללּו, עבֹודֹות מּׁשלׁש ּפדני עבדים. מּבית הֹוציאני ְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמּמות,

ׁשּלא ותּצילני ותׁשמרני אנׁשים. ּומּבּזּוי הּברית ּומּפגם אמּונה ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּפגם

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּדברי לקּים ואזּכה ׁשּבעֹולם, אדם ׁשּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאבּזה

ּבעזרת תמיד ותעזרני ותֹוׁשיעני אדם'. לכל ּבז ּתהי 'אל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהזהירּו

אבּזה ולא ּדמים, מּׁשפיכּות מאד נזהר ׁשאהיה הּגדֹולה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹּוביׁשּועת

וׁשלֹום. חס חברי ּפני אלּבין ולא ׁשּבעֹולם, יׂשראל ּבר ׁשּום אבּיׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹולא

יי, והלּבנּתיאּנא מּנעּורי, ּבזה ּׁשּפגמּתי מה מּזה, והּצילני ׁשמרני ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּברצֹון. אֹו ּבאנס ּבמזיד אֹו ּבׁשֹוגג ורּבֹותי, חברי פני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּובּיׁשּתי

‡p‡ּותסּבב מהרה. זה ּכל לתּקן וזּכני עזרני רחמים, מלא יי »»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

האנׁשים ּכל עם יחד להתּועד ׁשאזּכה ּבאפן לטֹובה סּבֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּברחמי

ואּתה ּולפּיסם. לרּצֹותם ואזּכה ּבכבֹודם ּפגמּתי אֹו אֹותם, ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּבּיׁשּתי

יּׁשאר ולא ּבאמת, ּגמּורה ּבמחילה לי ׁשּימחלּו ּבלּבם ּתּתן ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּברחמי

לעֹולמם, נפטרּו ׁשּכבר מהם יׁש ואם ּכלל. ּוקפדא רׁשם ׁשּום ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹּבלּבם

ּכבר, ׁשּמתּו אנׁשים ּבכבֹוד ּופגמּתי מּפי, עתק יצא לפעמים אם ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָאֹו

וצּדיקים חכמים ּבכבֹוד ּפגמּתי הרּבים ּבעוֹונֹותי אם ׁשּכן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּומּכל

מפּיס הנני אמּתי, רחמן יי, אּנא לעֹולמם, והלכּו מתּו ׁשּכבר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּוכׁשרים

ּכי הּגדֹול, מכבֹודם וכּפרה ּוסליחה מחילה מבּקׁש והנני ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָאֹותם,

חטאתי ּובכבֹודם, ּבכבֹוד ּופגמּתי ונגּדם, נגּד ּופׁשעּתי עויתי ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָחטאתי

ׁשּפגמּתי ּוכׁשרים וחכמים צּדיקים אנׁשים ּולכּמה יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלאלהי

ימחלּו הּקדֹוׁשים, ּולעצמֹותיהם להם נעניתי ּובמֹותם, ּבחּייהם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבכבֹודם

ִלי.

‡p‡הּצּדיקים ּכל ּבלב ותן לי, ּכּפר לי סלח לי מחל יי, »»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּובמֹותם, ּבחּייהם ּבכבֹודם ׁשּפגמּתי האנׁשים וכל והּכׁשרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוהחכמים



תפילות שני‡ליקוטי סיוןחלק יח ·Ò¯˙

נגּדם, העוה אׁשר עבּד לעֹון ויסלחּו ימחלּו ׁשּכּלם ּכּקטן, ְְְְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכּגדֹול

ּבעדי טֹוב וימליצּו עליֹון לאל ּבעדי ויעּתירּו וירחמּוני. אלי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָויׁשּובּו

לגאלני ּבעזרתי ויעמדּו רחמים עלי ויבּקׁשּו ,כבֹוד כּסא לפני ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָתמיד

ולעמד לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לחזר ׁשאזּכה ּבאפן רע, מּכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּולהּצילני

א עּמהם חלקי ויהיה הּבא, לעֹולם האמּתּיים הּצּדיקים ּפטירתיּבין חר ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

העֹולם. ִָָמן

B	Ba¯מׁשאלֹותי מּלא הרחמן אב רּבים, רחמים מלא עֹולם ׁשל ƒְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּופדני ּוגאלני זּכני ּׁשאׁשאל, מה הבינני ּׁשאדּבר, מה הֹורני ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּברחמים,

ּולתּקּון ּדקדּׁשה ׁשלמה לאמּונה זּכני הּללּו. עבֹודֹות ׁשלׁש ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמּכל

ּבעֹולם. אדם ׁשּום מעּתה אבּזה ולא אנׁשים. את ּולכּבד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּברית,

ואזּכה ׁשּבעֹולם. אדם לכל ּבז אהיה לא לבד ּבמחׁשבּתי ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹואפּלּו

והּגרּוע ּבהּפחּות אפּלּו ׁשּבעֹולם אדם ּבכל ׁשלמה ּבאמּונה ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָלהאמין

וכּלם ,יתּבר הּׁשם ּבעיני מאד ויקרים חׁשּובים ׁשּכּלם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשּביׁשראל,

ויכֹולים ׁשּבעֹולם, ּוגדּלה ּכבֹוד וכל טּוב ּכל לקּבל ּוראּויים ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻמּוכנים

ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ׁשּבעֹולם הּמעלֹות לכל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָלזּכֹות

ַָהּבא.

סיון ותעזרנּוÂ	kÊ‰יח ּבׁשלמּות, לתפּלה אּלּו מּדֹות ׁשלׁש ּתּקּון ידי על ¿ƒ¿∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹ

ידי על ׁשּנזּכה עד הּׁשלמּות, ּבתכלית ּכראּוי לפני ּתפּלתנּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהתּפּלל

יׂשראל ּבית עּמ ּולכל ּולזרענּו לנּו ׁשלמה רפּואה להמׁשי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּתפּלה

(˙È�BÏt Ôa È�BÏÙÏ Ë¯Ù·e)על ונזּכה אּתה. ורחמן נאמן רֹופא מל אל ּכי ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ויׁשּובּו יחזרּו ּכאחד ּכּלם הּׂשדה ׂשיח וכל העׂשבים ׁשּכל תפּלֹותינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻידי

ׁשהּוא יתּבר הּׁשם ּדבר ׁשהּוא ׁשּלנּו הּתפּלה ּדּבּורי לתֹו ּכחֹותם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

העׂשבים ּכל ׁשל הרפּואֹות ּכל ׁשל הּכחֹות ּכל ויּכללּו העליֹון, ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹׁשרׁשם

ּגדֹולה ּבׁשלמּות תפּלתינּו ותהיה ּתפּלֹותינּו, ּבתֹו ׁשּבעֹולם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּסּמים

ׁש הּכחֹות מּכל טּוב מּכל הּׂשדהּכלּולה ׂשיח וכל העׂשבים ּכל ל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

להחזירם ניחֹוח לריח לפני ּכּלם להעלֹותם ּותזּכנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלמיניהם,

מּכּלם, ּכלּולה ׁשּתהיה תפּלתנּו ידי עלֿ העליֹון לׁשרׁשם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻולהׁשיבם



תפילות שני‡ליקוטי חלק סיון ˙¯Ò‚יח

לתֹו ׁשּבעֹולם הרפּואֹות ּכל ׁשל הּכחֹות להמׁשי נזּכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועלֿידיֿזה

לנּו ׁשּיהיה עד ונׁשּתה, נאכל אׁשר הּדברים ּכל ּולתֹו ּומים ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלחם

הּדברים ּכל ידי על מכאֹובינּו ּולכל ּתחלּואינּו לכל ׁשלמה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָרפּואה

ּובכבֹוד ּבעצמ אּתה רק ּכלל, ודאקטֹורים רֹופאים ׁשּום ּבלי ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשּבעֹולם

."רֹופא יי אני "ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ׁשלמה רפּואה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּתרּפאנּו

‰kÊ	Âּבעת הּמחלה צמיחת ּבעת ׁשלמה רפּואה מאּת לקּבל ¿ƒ¿∆ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

לבד אּתה ּכי ּכלל, מּמּנּו יֹודעים ואין ּבקרּבנּו וטמּון סתּום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהחֹולאת

ותקּדים הרּבים, ברחמי עלינּו רחם ׁשּבקרּבנּו. הּתעלּומֹות ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹודע

איזה ׁשּמתחיל ּבעת הּמחלה צמיחת קדם ותרּפאנּו למּכה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹרפּואה

לבד ּברחמי אּתה חלילה, ּׁשּיצמח מה מּמּנּו ולצמח להתּגּדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹמחֹוׁש

רפּואה וׁשּום ותחּבּולה עצה ׁשּום יֹודעים אנּו אין ּכי זה. מּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּתרּפאנּו

ׁשּכבר ּבעת הן הּמחלה, ׁשּנסּתרה ּבעת הן ּוכאב, ּומּכה מחלה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלׁשּום

ׁשּבעֹולם רפּואה ׁשּום על ּתקוה ׁשּום לנּו אין ּבכּלם חלילה, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻנתּגּלה

מֹועילים ׁשאין ׁשלמה ּבאמּונה ּומאמינים יֹודעים אנּו ּכי הּטבע, ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבדר

ּתהּו ּכּלם אליל רֹופאי "הן הּדאקטֹורים, ּכל ׁשל רפּואֹות ׁשּום ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹֻּכלל

עלי אם ּכי הּמה". תהּו ּכי יּצילּו ולא יֹועילּו לא יחד, מהבל ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹהּמה

רֹופא אּתה ּכי ּומיחלים, מקּוים אנּו ולרפּואֹותי נׁשענים, אנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלבד

ּוברחמים. ּבחסד חּנם, רֹופא אמת רֹופא ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָנאמן,

¯ÊÚ˙Â,ּתמיד ודאקטֹורים מרֹופאים ותרחיקנּו עלינּו ותגין ותֹוׁשיע ¿«¬…ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

הּדאקטֹורים ּכל ותׁשּפיל ותּפיל ּכיותכניע ׁשּלהם. הרפּואֹות ּכל עם ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

רּבֹות נפׁשֹות והֹורגים מאד מאד העֹולם מּזיקים הם אׁשר ידעּת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאּתה

ׁשּבּׁשמים, אבינּו מהם הּצילנּו ּובמזיד. ּבׁשֹוגג ׁשעה ּובכל יֹום ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכל

ּבית עּמ זרע ּכל ואת זרענּו זרע ואת זרענּו ואת אֹותנּו מהם, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמרנּו

עֹולם. ועד מעּתה ְְִֵֵַַָָָיׂשראל

e	kÊותתּגּלה לבד, ּתפּלה עלֿידי ׁשּבעֹולם הרפּואֹות ּכל לקּבל «≈ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לבד. ּתפּלה עלֿידי אם ּכי ּבעֹולם, רפּואֹות ׁשּום ׁשאין ּבעֹולם, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאמת
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יי לקֹול ּתׁשמע ׁשמֹוע אם "וּיאמר ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹונזּכה

ּכל חּקיו, ּכל וׁשמרּת למצֹותיו והאזנּת ּתעׂשה, ּבעיניו והּיׁשר ְְְְְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאלהי

."רפא יי אני ּכי עלי אׂשים לא במצרים ׂשמּתי אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּמחלה

EÈÓÁ¯·eותחיׁש ּותמהר ,עבּד ּדוד קרן מהרה ּתצמיח הרּבים ¿«¬∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לב את ּותעֹורר ּבעֹולם. מׁשיח התנֹוצצּות ויתנֹוצץ מהרה, ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלגאלנּו

לפני ניחֹוח לריח אֹותם ויעלה ּתפּלֹותינּו ׁשּיקּבל עבּד ּדוד ּבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמׁשיח

הּׂשדה ׂשיח ּכל ׁשל הּטֹוב הריח ּכל עם הּתפּלֹות וכל .ּכבֹוד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָכּסא

ּכּלם ויעלה יי, מׁשיח אּפנּו ּברּוח יכללּו ּכּלם ּבתֹוכם, ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻֻֻהּכלּולים

"ּבא צדקנּו, מׁשיח ידי על לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר .לפני ניחֹוח ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלריח

מהרה. חיׁש עֹולם גאּלת ויגאלנּו יאחר", לא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֹֻיבא

ÌÁ¯˙eּכל ּבעיני חן לנּו ותּתן וׂשכלעלינּו חן למצא ונזּכה רֹואינּו, ¿«≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ׁשּלמעלה והּׂשרים הּמלאכים ּכל ּובעיני ואדם, אלהים ּבעיני ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹטֹוב

כּלם. ּבעיני חן ונמצא עלינּו, ירחמּו ּכּלם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻוׁשּלמּטה

ÔÎ·eּכל ולידע להּכיר ׁשּנזּכה הרּבים, ּברחמי ותעזרנּו ּתֹוׁשיענּו ¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לידע ׁשּנזּכה לרע, טֹוב ּבין ּולהבחין ולדעת ׁשּבעֹולם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהמפרסמים

הם ּומי האמּתּיים והמפרסמים הּצּדיקים הם מי לאמּתֹו, ְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻהאמת

עּזּות ידי על רק היא ּגדּלתם אׁשר ׁשקר, ׁשל והּמנהיגים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻהמפרסמים

הּבחינֹות, ּבכל ּבׁשלמּות לתפּלה ונזּכה תּגא. ּבלא מלכּותא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא

ּכּלם אׁשר הּכל, ׁשרׁש ׁשהם האמּתּיים הּצּדיקים ּתפּלֹות וכח ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻּובזכּות

ׁשקר, ׁשל המפרסמים ּכל ׁשל העּזּות ּכל ויּפל יתּבּטל מהם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמקּבלים

להרים יּוכלּו ולא האמּתּיים, הּצּדיקים ּתפּלת לפני ויּפלּו יכרעּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַַַָָָֹֹֻּכּלם

ּבאמת. עליהם ונתמכים ּבהם הּתלּויים ונגד נגּדם ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹראׁש

e	kÊ˙eּכל עם ּבאמת עצמנּו ּולקּׁשר לאמּתֹו, האמת לדעת תמיד ¿«≈ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּנׁשמֹות ּכל אׁשר יׂשראל ּכל נׁשמֹות ׁשרׁשי ׁשהם האמּתּיים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּצּדיקים

ׁשרׁשי ּכל עם ּבאמת ּולהתאחז להתקּׁשר ׁשּנזּכה עד ּתחּתם, ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנחלקים

זה ידי ועל הּכבֹוד. ּכּסא מּתחת החצּובים יׂשראל ּבית עּמ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָנׁשמֹות
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עליהם ממׁשלּתנּו ותתקּים הּמלאכים, על ממׁשלה לנּו ׁשּיהיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנזּכה

ּכי לעֹולם. אֹותנּו יּפילּו ולא נצחים, ּולנצח עד לעֹולמי ועז ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹּבתקף

ללא עֹוזר ואּתה העליֹונה על יד ּולעֹולם יי, לעֹולם מרֹום ְְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֹאּתה

יי הּוא אּתה לּכל. ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה ּכח ּוביד" ְְְְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֹכח.

וכל הארץ צבאם, וכל הּׁשמים ׁשמי הּׁשמים את עׂשית אּתה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלבּד

הּׁשמים ּוצבא ּכּלם את מחּיה ואּתה ּבהם, אׁשר וכל הּיּמים עליה, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻאׁשר

מׁש ּכיל ּתעׂשה. מה ל יאמר מי ּכי קרננּו". ּתרּום ּוברצֹונ ּתחוים. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹ

הּזה לּתכלית להּגיע ׁשּנזּכה זֹו, ּכּונה ּבׁשביל אֹותנּו ּבראת לבּד ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאּתה

רצֹונ למּלאת הרּבים ּברחמי זּכנּו הּמלאכים. על ממׁשלה לנּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּיהיה

ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב מהרה ׁשּנזּכה העליֹונה, ּכּונת להׁשלים ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּטֹוב,

הּמּדֹות וכל רעֹות, העבֹודֹות וכל רעֹות, הּתאוֹות ּכל ּולׁשּבר ,ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָלפני

ּבאמת תּמה עבֹודה אֹות ולעבד ּבׁשלמּות לתפּלה ׁשּנזּכה עד ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹרעֹות,

ׁשּיהיה הּזה, לּתכלית מהרה להּגיע ׁשּנזּכה עד הּטֹוב, ּכרצֹונ ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּובתמים

נֹוצרנּו. לכ ּכי לנצח ממׁשלּתנּו ותתקּים הּמלאכים, על ממׁשלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלנּו

סיון לקּבלÔÎ·eיט ׁשּנזּכה העצּומים ּובחסדי הרּבים ּברחמי עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּובׂשמחה ּובאהבה ּביראה גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה הּקדֹוׁש הּׁשנה ְְְְְְְְֲֳִִִַַַָָָָָָָָָָֹֻראׁש

וקּדׁשּתנּו העּמים מּכל ּבנּו ּבחרּת ּברחמי אּתה ּכי רּבה. ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּובחדוה

הּזאת, טֹובה מּתנה לנּו ונתּת הּזה, ּגדֹול חסד עּמנּו ועׂשית ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבמצֹותי

ּבֹו אׁשר מאד, ואים ונֹורא קדֹוׁש יֹום הּקדֹוׁש, הּׁשנה ראׁש ְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשהיא

הרּבים ּוברחמי ּבאמת. עליו ותׁשב ּכסא ּבחסד ויּכֹון מלכּות ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָתּנּׂשא

והּקדֹוׁש, הּגדֹול הּׁשנה ראׁש יֹום את לנּו קבעּת העצּומים, ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוחסדי

ונפלא ּגדֹול חסד ׁשהּוא ּתׁשרי. חדׁש ּבראׁש והּנֹורא, הּגדֹול הּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום

להטיב מרחֹוק חֹוׁשב אּתה אׁשר והרחמים, החסד ּבעל ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאּת

ּוצרי ּתרּופה והקּדמּת ולּטֹובים, לרעים ּומטיב טֹוב ואּתה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָאחריתנּו,

ּבעֹון הן קרצנּו, ּומחמר אנחנּו, ודם ּבׂשר ּכי ידעּת ּכי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלמּכֹותינּו.

ויצר אּמנּו, יחמתנּו ּובחטא צּדיקחֹוללנּו ו"אין מּנעּוריו, רע האדם לב ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

קֹומה, ׁשפלי ער קטּני ּכי אף יחטא". ולא טֹוב יעׂשה אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבארץ
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ּבחּטאת הּמלכלכים אֹור ראּו לא עֹוללים רּוח, עצּובי כח ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָֹֹֹֻחלּוׁשי

וחסדי רחמי לּולא אׁשר ופׁשע, ועֹון חטא מלאים ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנעּוריהם

ּכלל, ּתקוה ׁשּום וׁשלֹום חס לנּו היה לא מאד, והּנֹוראים ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָֹֹהעצּומים

לפני לבֹוא יכֹולים היינּו ואי עין, נּׂשא ואי ּפה נפצה איככה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכי

יי לפני ּולהתוּדֹות לבֹוא ערּפנּו, ּולהקׁשֹות ּפנינּו ּולהעיז ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבחּטאתינּו

חסדי אבל ועוֹונֹותינּו. מעׂשינּו על ּולהתחרט אבֹותינּו ואלהי ְְֱֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאלהינּו

ּכי תמנּו", לא ּכי יי חסּדי הארץ, מלאה יי חסּד" מאד, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹרּבים

וחסּד ּתמּוטינה" והּגבעֹות ימּוׁשּו ההרים "ּכי לעֹולם, רחמי כלּו ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלא

ּגּלית ּכן על ּׁשעׂשינּו. מה עׂשינּו אם אף לעֹולם, ימּוׁש לא ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמאּתנּו

והּגדֹולים והּנֹוראים והרּבים העצּומים חסדי ּפלאי עצם מרחֹוק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלנּו

וקבעּת ּתכלית. ואין סֹוף אין עד ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי מאד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמאד

חדׁש, ּבראׁש והּנֹורא, הּגדֹול הּדין יֹום הּקדֹוׁש הּׁשנה ראׁש יֹום ְְִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלנּו

זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּכביכֹול ּכּפרה מבּקׁש ּבעצמ אּתה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאז

ּבעצמ ואּתה הּירח', את ׁשּמעטּתי על ּכּפרה עלי 'הביאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלברכה:

מּׁשם אׁשר הּלבנה, את ׁשּמעטּת על מעׂשי על ּכביכֹול ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמתחרט

ּולהתוּדֹות לבֹוא ּפה, ּפתחֹון לנּו נתּת ּכן על חטאינּו. ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנמׁשכים

הּׁשנה, ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול הּדין ּביֹום מעׂשינּו על ּולהתחרט ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלפני

אז. ּכּפרה ּומבּקׁש מתחרט ּבעצמ אּתה גם הלא ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹּכי

ÏÚהחסד אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי לפני ּבאנּו ּכן «ְְֱֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

הּגדֹול החסד לקּבל ׁשּנזּכה העצּומים, וחסדי ּברחמי זּכנּו ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהרחמים,

,ׁשמ למען עלינּו רחם לטֹובה. עלינּו הּבא הּקדֹוׁש ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּזה

יֹודעוזּכ אּתה ּכי גדֹולה. ּבקדּׁשה הּקדֹוׁש ראׁשֿהּׁשנה לקּבל נּו ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻ

על אם ּכי ּתקוה ׁשּום לנּו אין דמׁשיחא, ּבעּוקבא הּללּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבּדֹורֹות

יׂשראל מקֹומֹות ּבכל יחד מתקּבצים ׁשאנּו הּקדֹוׁש, הּׁשנה ראׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹקּבּוץ

רחמים, מלא החסד אדֹון לבבֹות, ּבֹוחן ּתעלּומֹות יֹודע ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבמֹוׁשבֹותיהם.

ׁשּנזּכה ּבאפן עלינּו, הּגדֹולים חסדי להמׁשי אי והֹורנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלּמדנּו

הרּבה לפני ּופׁשענּו עוינּו חטאנּו ואם ׁשלם. ּובלב ּבאמת אלי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלׁשּוב



תפילות שני‡ליקוטי חלק סיון ˙¯ÊÒיט

עלינּו והמׁשכנּו לּבנּו ּתאוֹות אחר והלכנּו הרּבה, ּבכבֹוד ּופגמנּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹמאד,

ׁשּום לנּו אין אׁשר עד ּׁשּקלקלנּו, מה וקלקלנּו ּופגמנּו הרע, הּיצר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאת

ּבאנּו זה על הן הּקדֹוׁש. הּמׁשּפט ּדת ּפי על זכּות וׁשּום יׁשר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמליץ

תֹולים ואנּו ,כבֹוד כּסא רחמי לפני ּולהׁשּתּטח ,ּפני לחּלֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלפני

רחמי למען ׁשּתעׂשה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי אלי ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹעינינּו

לאלהים הּמׁשּפט "ּכי מׁשּפטנּו, על ּבעצמ ותׁשב הּפׁשּוטים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹוחסדי

ולא ׁשּבעֹולם, אדם לׁשּום וׁשלֹום חס ּורׁשּות ּכח ּתּתן ולא ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹֹהּוא".

לׁשּום ולא וׂשרף, מלא לׁשּום ולא וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ּדין ּבית ְְְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלׁשּום

ּכּדבר מעׂשֹות ל "חלילה חלילה. אֹותנּו ולדּון לׁשּפט ׁשּבעֹולם, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָֹנברא

ּובחסדי הרּבים ּברחמי אֹותנּו ותׁשּפט ּתדין לבד אּתה אם ּכי ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּזה".

אּתה ּכי מיׁשרים". ּתחזינה עיני יצא מׁשּפטנּו מּלפני" ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּגדֹולים,

,מקֹומ העֹולם ואין עֹולם ׁשל מקֹומֹו אּתה ּכי מקֹומנּו, את יֹודע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלבד

רּבים רחמי" ּתמיד. זכּות לכף ּכּלנּו אֹותנּו לדּון יֹודע לבד אּתה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻורק

ואחד אחד ּכל ׁשל מקֹומֹו את יֹודע אּתה ּכי חּייני", ּכמׁשּפטי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָיי

ּובאיזה העֹולם, לזה נׁשמתֹו נמׁש ואי נֹולד אי יׂשראל, עּמ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמאּתנּו

מלא ואּתה הּזה, הּיֹום עד מעֹודֹו ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות היה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקֹום

אב ּתמיד. חסד ּכלּפי ּומּטה חסּדןרחמים, אמּתי רחמן ׁשּבּׁשמים, ינּו ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

וכח מׁשּבר עד בנים "ּבאּו אׁשר הּזאת, צרה ּבעת עלינּו חמל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמּתי,

מעּתה וזּכנּו ,עּמ יחסר ּׁשּלא מּמה חּנם חסד עּמנּו עׂשה ללדה", ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין

ּתמיד. ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות מרע לסּור ּבאמת, ּכרצֹונ ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהיֹות

EÈÓÁ¯·eותמחל ּתמיד הּׁשנה ראׁש קדּׁשת עלינּו ּתמׁשי הרּבים ¿«¬∆ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻ

הּלבנה ּפגימת ּותמּלא ועוֹונֹותינּו. וחּטאתנּו ּפׁשעינּו ּכל על לנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹותסלח

ׁשבעת ּכאֹור החּמה, ּכאֹור הּלבנה אֹור ויהיה מעּוט ׁשּום בּה יהיה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹולא

לאחז ׁשּנזּכה ותעזרנּו ּותזּכנּו מעּוטּה. קדם ׁשהיתה ּכמֹו בראׁשית ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹימי

ּכח לנּו ׁשּיהיה עד יׂשראל, נׁשמֹות ּבׁשרׁשי הּכבֹוד ּבכּסא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעצמנּו

קדּׁשת יׂשראל ּכל ועל עלינּו ּולהאיר להמׁשי הּׁשנה, ראׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻלעׂשֹות

ּולהכריע ּתמיד, זכּות לכף אדם ּכל את לדּון ונזּכה ּתמיד. הּׁשנה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹראׁש



תפילות שני‡ליקוטי סיוןחלק כ ÁÒ¯˙

מקֹומֹו. לפי ואחד אחד ּכל את לזּכֹות זכּות, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֻאת

וחסד זכּות ּולהמׁשי ואחד, אחד ּכל ׁשל מקֹומֹו ּבאמת לידע ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָונזּכה

ּבהם אׁשר הּקדֹוׁש עּמ יׂשראל מּכללּיּות ואחד אחד ּכל על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָורחמים

לנּו ותפּתח ׁשּבּפחּותים, והּפחּות ׁשּבּגרּועים הּגרּוע על אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָּבחרּת,

לכּלם. זכּות למצא ׁשּנזּכה הּדעת ְְְְִִֶֶַַַָֹֻאֹור

ÌÁ¯˙eוׁשלֹום חס סרה נדּבר ׁשּלא תמיד ותּצילנּו ותׁשמרנּו עלינּו ¿«≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ואבק הרע מּלׁשֹון ּברחמי ותּצילנּו ׁשּבעֹולם. יׂשראל ּבר ׁשּום ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל

רק וׁשלֹום, חס לחֹובה יׂשראל ּבר ׁשּום לדּון נתחיל ולא הרע. ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹלׁשֹון

ּכחֹותינּו ּבכל עצמנּו ּולהכריח ּתמיד, זכּות לכף הּכל את לדּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹנזּכה

ואחד אחד לכל וטֹוב וחסד זכּות למצא ׁשּנזּכה ּבתכליתעד אפּלּו , ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לכף הּכל ּולהכריע והּפחיתּות, הּגריעּות ּבתכלית הּתחּתֹונה, ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַָָֹהּדיּוטא

ּתמיד. ְִָזכּות

סיון חפצנּוÏÓ‡כ ּכל לנּו ותּתן ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו מּלא רחמים, »≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

יׂשראל עּמ ּכל עם ותתּפאר מהרה. קל חיׁש לטֹובה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּובּקׁשֹותינּו

עין. ּכבבת ּבעיני וחביבים יקרים ּכּלם ּכי קטן, ועד מּגדֹול ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻלעֹולם,

ׁשפלּותנּו ּובעצם מזּמה", מּמ יּבצר ולא ּתּוכל "ּכל הן הּכל. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֹֹּוביד

ידי על מּמ רחּוקנּו ועצם ועמלנּו, ודחקנּו ּופחיתּותנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹּוגריעּותנּו

להגּביהנּו יכֹול אּתה זה ּכל עם והעצּומים, הרּבים וחּטאתנּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעוֹונֹותינּו

ׁשלמה ּבתׁשּובה ּולהחזירנּו וטהרה קדּׁשה עלינּו ּולהמׁשי ְְְְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻּולהעלֹותינּו

ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל להּגיע ׁשּנזּכה עד ּבאמת, לעבֹודת ּולקרבנּו ,ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלפני

עם להֹוׁשיבי אביֹון. ירים מאׁשּפת ּדל מעפר "מקים אּתה ּכי .ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּלפני

ואּתה ׁשפלים. ּומגּביּה ּגאים מׁשּפיל ואּתה עּמֹו", נדיבי עם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָנדיבים

ואּתה רגע, ּובכל עת ּבכל ּתמיד, יׂשראל ּכל ועל עלינּו רחמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלא

עד גדֹולֹות "עֹוׂשה ,חסּד לעֹולם ּכי לבּד ּגדֹולֹות נפלאֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָעֹוׂשה

ּכיי קדֹוׁש "אין ּכאמּור מסּפר", אין עד ונפלאֹות נּסים חקר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאין

ׁשאֹול מֹוריד ּומחּיה ממית יי ּכאלהינּו. צּור ואין ּבלּת אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹּכי

ּדל מעפר מקים מרֹומם. אף מׁשּפיל ּומעׁשיר מֹוריׁש יי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוּיעל.
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ּכי ינחילם, ּכבֹוד וכּסא נדיבים, עם להֹוׁשיב אביֹון ירים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָמאׁשּפֹות

ּורׁשעים יׁשמר, חסידיו רגלי ּתבל. עליהם וּיׁשת ארץ מצּוקי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹליי

ּבּׁשמי עליו מריביו, יחּתּו יי, איׁש; יגּבר ּבכח לא ּכי יּדּמּו םּבחׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

מׁשיחֹו". קרן וירם למלּכֹו עז ויּתן ארץ, אפסי ידין יי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹירעם,

יי. ּבּמרֹום אּדיר ים, מׁשּברי אּדירים רּבים מים "מּקֹולֹות ְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָונאמר:

לרצֹון יהיּו ימים, לאר יי קדׁש נאוה לבית מאד נאמנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹעדתי

רצֹון. יהי ּכן אמן וגֹואלי" צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָאמרי

·
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·BË"ּבכל יי את אברכה עליֹון. לׁשמ ּולזּמר ליי ְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָלהֹודֹות

יּמלא ועדה. יׁשרים ּבסֹוד לבב ּבכל יי אֹודה ּבפי. ּתהּלתֹו ּתמיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָעת

ּבׂשר ּכל ויבר ּפי ידּבר יי ּתהּלת .ּתפארּת הּיֹום ּכל ּתהּלת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּפי

הללּויּה". עֹולם ועד מעּתה יּה נבר ואנחנּו ועד, לעֹולם קדׁשֹו ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשם

B	Ba¯והֹוׁשיענּו עזרנּו סלה. ל להֹודֹות זּכנּו טֹוב מלא עֹולם ׁשל ƒְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

הּגדֹול לׁשמ הֹודאה ׁשהּוא הּבא עֹולם לׁשעׁשּוע האמּתי לּטֹוב ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָוזּכנּו

ותׁשּבחֹות ׁשירֹות והֹודאֹות ּברכֹות לֹומר ויֹום יֹום ּבכל ואזּכה ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָוהּקדֹוׁש.

החסדים ּכל על ּולברכ ל להֹודֹות והּקדֹוׁש, הּגדֹול לׁשמ ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהרּבה

הּזה, הּיֹום עד מעֹודי עּמי עׂשית אׁשר והּנפלאֹות והּנּסים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּטֹובֹות

ערב עת ׁשּבכל וטֹובֹותי נפלאֹותי ועל עּמנּו יֹום ׁשּבכל נּסי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעל

מי יפאר מי מרֹום", לאלהי אּכף יי אקּדם "ּבּמה וצהרים. ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹובקר

אלפי אלף מּני אחת יסּפר מי יׁשּבח מי ימּלל, מי יהּלל מי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַיהּדר

עם ׁשעׂשית ונפלאֹות נּסים הּטֹובֹות ּפעמים רבבֹות ורּבי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָָאלפים

ּכטּפה אחת נקּדה לבאר נביֹות אילי ּכל יסּפיקּו לא ועּמנּו. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֻאבֹותינּו

ונֹוראֹות ּגדֹולֹות והּנפלאֹות והּנּסים הּטֹובֹות רּבּוי מּכל הּים, ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָמן

אח ּכל עם עּמנּו, הֹוצאתׁשעׂשית אׁשר ּבפרטּיּות, מּיׂשראל ואחד ד ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ

הּגדֹול לׁשמ ּברחמי וקרבּתנּו הּזהמֹות, ּומּכל הּטמאֹות מּכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻאֹותנּו
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ּגדֹולֹות ּפעּלֹות עֹוׂשה ואּתה יׂשראל, ּבקדּׁשת והכנסּתנּו ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻֻוהּקדֹוׁש,

להתקרב ׁשּנזּכה ּבאפן מחׁשבֹות וחֹוׁשב ויֹום, יֹום ּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹונֹוראֹות

לחּיים אמּתּיים לחּיים נזּכה למען הּזה, ּכּיֹום לחּיֹותנּו ּכדי ,ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָלעבֹודת

לּולא ּכי ּתחּתּיה. מּׁשאֹול נפׁשנּו והּצלּת עלינּו ּגדֹול חסּד ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָנצחּיים.

מה ּנדּבר, מה ּנאמר מה נפׁשנּו, ּדּומה ׁשכנה ּכמעט ּלנּו עזרתה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹיי

מלא פינּו אּלּו עלינּו, ּתגמּולֹוהי ּכל ליי ּנׁשיב מה ּנדּבר, מה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּנאמר

רקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון רּנה ּולׁשֹוננּו כּים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשירה

ורגלינּו ׁשמים, ּכנׁשרי פרּוׁשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָועינינּו

ּולבר ּולפאר ּולׁשּבח ,ל להֹודֹות מסּפיקים אנּו אין ּכאּילֹות, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָקלֹות

ורּבי אלפים אלפי אלף מאלף, אחת על מלּכנּו, ׁשמ את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּולקּדׁש

ועּמנּו, אבֹותינּו עם ׁשעׂשית ונפלאֹות נּסים הּטֹובֹות ּפעמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָרבבֹות

אם ּכי גמלּתני, מעללי ּוכרע כזדֹוני לא ּבפרטּיּות. ואחד אחד ּכל ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעם

אחריתי. להטיב מרחֹוק וחׁשבּת החייתני ּכחסּד לבד. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּכחסּד

לדּבר עבּד עֹוד ּיֹוסיף ּומה והּקדֹוׁש. הּגדֹול לׁשמ מלּכי ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָוקרבּתני

ידעּת. עבּד את ואּתה אבֹותי, ואלהי אלהי יי ְְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלפני

È		‰Âהּגֹומל רחמים, מלא להּבא. על וצֹועק העבר, על מֹודה ¿ƒ¿ƒְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ולא יׂשראל ּבקדּׁשת והכנסּתני טֹוב, ּכל ׁשּגמלני טֹובֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻלחּיבים

טֹובה וטֹוב, חסד עלי והֹוספּת ,ּבעיני זאת עֹוד וּתקטן ּגֹוי, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעׂשיתני

האמּתּיים. ויראים ּוכׁשרים להּצּדיקים מלּכי וקרבּתני ּומכּפלת, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻכפּולה

לקרבני עלי חסדי להראֹות החּלֹות ּכאׁשר טֹוב, מלא רחמים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמלא

קדּׁשת מתיקּות נעימּות ידידּות ערבּות נעם מּזיו ּולהטעימני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַֹֻּולהֹודיעני

מעי המֹון נא ויכמרּו נא יהמּו ּכן האמּתּיים, הּקדֹוׁשים ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּצּדיקים

ולעׂשֹות לׁשמר ּותזּכני מעּתה, ותֹוׁשיעני עלי ּותרחם עלי, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹורחמי

לנּו וגּלּו הֹודיעּו אׁשר הּקדֹוׁשה ּתֹורתם תלמּוד ּדברי ּכל את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּולקּים

האמּתּיים. ֲִִִִִַַָהּצּדיקים

¯‰Ó˙e,סבבּוני אׁשר והרעֹות הּצרֹות מּכל ּולהֹוציאני לגאלני ותחיׁש ¿«≈ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

יׁשּועתה אין לנפׁשי אמרים רּבים עלי קמים רּבים צרי, רּבּו מה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹ"יי
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צרֹות ראׁשי", ּומרים ּכבֹודי ּבעדי מגן יי ואּתה סלה. באלהים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּלֹו

אלהי ואל יי אקרא לי "ּבּצר אלהינּו, יי קראנּו סבבּוני ְְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹרּבֹות

הּמצר מן ּבאזניו. ּתבא לפניו וׁשועתי קֹולי מהיכלֹו יׁשמע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹאׁשּוע.

מּבטן וּיענני יי אל לי מּצרה קראתי יּה. בּמרחב ענני יּה ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָקראתי

ונהר יּמים ּבלבב מצּולה וּתׁשליכני קֹולי. ׁשמעּת ׁשּועּתי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָׁשאֹול

מּנגד נגרׁשּתי אמרּתי ואני עברּו. עלי וגּלי מׁשּברי ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיסֹובבני,

ּתהֹום נפׁש עד מים אפפּוני .קדׁש היכל אל להּביט אֹוסיף א ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעיני

בעדי ּבריחיה הארץ ירדּתי הרים לקצבי לראׁשי, חבּוׁש סּוף ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹיסבבני

יי את נפׁשי עלי ּבהתעּטף אלהי. יי חּיי מּׁשחת וּתעל ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹלעֹולם

ׁשוא הבלי מׁשּמרים .קדׁש היכל אל ּתפּלתי אלי וּתבא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹזכרּתי,

אׁשּלמה, נדרּתי אׁשר ,ּל אזּבחה ּתֹודה ּבקֹול ואני יעזבּו. ְְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹחסּדם

ליי". ְְַָָָיׁשּועתה

סיון ּובחסדיÔÎ·eכא הרּבים ּברחמי הלכֹותּתזּכני ללמד ׁשאזּכה הּגדֹולים  ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אחד יֹום אצלי יעבר ולא חּיי. ימי ּכל יעבר ולא חק ויֹום, יֹום ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֹּבכל

הּבא, עֹולם לׁשעׁשּוע ההלכֹות ידי על ׁשאזּכה עד הלכֹות. לּמּוד ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבלי

ההלכה ּפסק לברר ׁשאזּכה ותעזרני לנצח. ּתתּבר אֹות ּולהּכיר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלדעת

הּנאמנים, ּדוד חסדי חּנם, חסד עלי ותמׁשי תמיד, עּמי ותהיה ְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאמת.

לידע מהרה ׁשאזּכה עד דהלכתא, אּליּבא ׁשמעּתתא לאּסּוקי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואזּכה

ּבהם ּולחּדׁש ואמּתתן, ּברין על הּתֹורה מצֹות ּכל ׁשל ההלכֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּכל

לדעת ׁשאזּכה עד ּדקדּׁשה, ׁשלם ּדעת עלי ותׁשּפיע אמּתּיים. ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻחּדּוׁשין

ּולברכ ל ּולהֹודֹות ,אלי וקרֹוב סמּו ולהיֹות ּבאמת, אֹות ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָּולהּכיר

ועד מעּתה הּבא ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּבאמת אלי ּולהתּדּבק ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּתמיד,

ָעֹולם.

È	ÏÈv˙Âהרּבים לבבי צרֹות יֹודע אּתה ּכי וצּוקה, צרה מּכל ¿«ƒ≈ƒְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ

אבי מאד לי צר ּכי הּסּבל". ּכח ּכׁשל "אׁשר עד מאד, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹוהּכבדים

לפרׁש ורע אח ׁשּום לי ואין הּנפׁש, עד נגע ּכי ומר רע ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּבּׁשמים,

על קׁשים אבנים נֹוׂשא ואני מאד, מאד והּמרה הּכבדה ׂשיחתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹלפניו
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ולענה, מראׁש הּמרה נפׁשי, מרת יֹודע לּבי רק ּכי דּוי", לּבי "עלי ְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹלּבי.

הּלב, אל מתּכּנסים ּכּלם ׁשּבאברי הּדמים וכל יסּפר. ּכי יאּמן לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻֻאׁשר

הּדמים ּכל עם וגידי ועֹורקי אברי וכל מאד, הּלב על ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹּומכּבידים

ואי להּמלט אי ותחּבּולה עצה ּומחּפׂשים מבּקׁשים ּכּלם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּבהם,

העתיד, ׁשל הּקׁשה ּומּדין ּגיהּנם ׁשל הּקׁשה מּדין ׁשחת, מּני ְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלהּנצל

ּופׁשע ועֹונֹות החטאים מּכל להּנצל ּומּכלואי הּפגמים ּומּכל ים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

נפׁשי ידעּתי לא נכזבה, ּתֹוחלּתי הן וׁשלֹום. חס ׁשּבעֹולם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹההרּפתקאֹות

האנּוׁשה. למּכתי ּתרּופה אבּקׁש ּומאין אפעל, ּומה אעׂשה ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמה

ÈÈּדמעט מעט על ורחם חּוס עלי, וחמל חּוס ידעּת. אּתה אלהים ¿»ְְְְֱֲִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

ורחמים, יׁשּועה קדּׁשת מּמעֹון עלי והֹופיעה הּנׁשארת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּפלטתי

ּכי להּׁשען מי על לי אין ּכי ורעֹות, צרֹות מיני מּכל מעּתה ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָוהּצילני

פּלט רּני ּתּצרני מּצר לי, סתר "אּתה ׁשּבּׁשמים. אבי לבד עלי ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאם

על הּׁשֹוטפין הּדמים ׁשּיׁשּובּו וזּכני ועזרני הֹוׁשיעני סלה", ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּתסֹובבני

רּבים חסדים עּמי ותעׂשה מסּדרת. ּתנּועה ּכסדר ליל ויחזרּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלּבי,

וצּוקה. צרה מּכל ּתמיד ותּצילני ותֹוׁשיעני ותעזרני עת, ּבכל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּתמיד

אּתה ואׁשר עּמי עׂשית אׁשר החסדים ּכל על ּתמיד ל להֹודֹות ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּותזּכני

עּמי. לעׂשֹות ֲִִִַָעתיד

ÌÁ¯˙eּתֹומכי להיֹות ׁשּנזּכה ותעזרנּו יׂשראל עּמ ּכל ועל עלינּו ¿«≈ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּובעבֹודת ּבּתֹורה העֹוסקים תֹורה הּלֹומדי את להחזיק ׁשּנזּכה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאֹורייתא,

ּׁשּיחסר מה ּכל להם ּולהסּפיק ּולהחזיקם ּולסעדם לתמכם ּבאמת, ְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָיי

ּבאפן ּוביתם, בניהם צרכי וכל צרכיהם ּכל ולעׂשֹות ּגדֹול, ּבכבֹוד ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלהם

ּובלּבּול ּבּטּול ּבלי הּלב ּבהרחבת ּובעבֹודת ּבתֹורת לעסק ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיזּכּו

ּבתֹורת אמּתּיים וחּדּוׁשין הלכֹות ּולחּדׁש להֹוליד יּוכלּו למען ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָּכלל,

עּמ ּכל ועל עלינּו וימׁש זה, ידי על ּגדֹול חסד ותׁשּפיע ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּקדֹוׁשה.

ּדקדּׁשה, ּגדֹול ועׁשירּות טֹובה ּופרנסה ּוברכה טֹובה ׁשפע ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻיׂשראל

מקרא ויקּים הּלבנה, ּפגימת ּותמּלא טֹוב. וכל וׁשלֹום וחּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֻורחמים

החּמה" ּכאֹור הּלבנה אֹור "והיה .ׁשּכתּוב: ְְְֶַַַָָָָָָ
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ÒBÁ˙Âמעּמ הּמׁשּבר על הּיֹוׁשבֹות ּכל על הרּבים ּברחמי ותחמל ¿»ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹ

והּכבד הּקׁשה צערם על ּותרחם ונזק, צער מּכל ותּצילם יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבית

ּבחמלת ותֹוׁשיעם ותעזרם עליהם ותחֹוס ּכל, אדֹון לפני נגלה ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

קּׁשּוי ׁשּום ּבלי ּבנקל להֹוליד כּלם ׁשּיזּכּו הרּבים ּובחסדי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּנֹוראה

צערם את יֹודע אּתה ּכי עליהם, חמל רחמים מלא ּכלל. ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהֹולדה

ּומּכל ונזק צער מּכל והּצילם ,למענ עליהם חמל הּקׁשה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומכאֹובם

את המעּכבים אחרנין וסטרין קלּפֹות מיני ּומּכל רעה, עין ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמיני

הרּבים ּברחמי יי, אּנא ּׁשחפצים. מה וׁשלֹום חס וחפצים ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָההֹולדה,

מּכל ותׁשמרם ׁשּום[¯Ú]ּתּצילם ּבלי ּבנקל ּבמהרה להֹוליד כּלם ויזּכּו , ְְְִִִֵֵַָ»ְְְְְְִִִִֵֵָָָֻ

עּמ ּכל ויזּכּו פגע. ּבלי לׁשלֹום הּולד ותֹוציא ּכלל, הֹולדה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָקּׁשּוי

,ּוליראת לעבֹודת וׁשנים ימים לאר ּובנֹותיהם ּבניהם לגּדל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיׂשראל

לא אׁשר הּים ּכחֹול יׂשראל עּמ ויתרּבּו בטנּה ּפרי אּׁשה ּתּפיל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹולא

מרב. יּספר ולא ְִִֵֵַָֹֹיּמד

סיון ותעזרנּוÔÎ·eכב האמּתּיים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ויׁשלים ּבהּדּבּור האמת ויאיר האמת. הארת להמׁשי ׁשּנזּכה ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָותֹוׁשיענּו

מּפינּו ׁשקר ּדבר ׁשּום יצא ׁשּלא ותּצילנּו ותׁשמרנּו הּקדֹוׁש. הּדּבּור ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ועד. לעֹולם ּתמיד אמת ּדּבּורי יהיּו ּדּבּורנּו ּכל רק ּבטעּות, אפּלּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכלל

וׁשּדּוכים ותֹורה ּתפּלה ׁשהם האמת קּוי ׁשלׁשה הארת להמׁשי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּותזּכנּו

ׁשּנז הרּבים ּברחמי ותעזרנּו לבהגּונים. ּבכל לפני להתּפּלל ּכה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ותהיה ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ הּׁשלמּות ּבתכלית ּתפּלתנּו ותהיה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָונפׁש,

ּותחּנֹות הּתפּלֹות ּדברי ּכל להֹוציא ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו תמיד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָעּמנּו

ׁשּום ּובלי ּובלּבּולים ּפנּיֹות ׁשּום ּבלי לאמּתֹו, ּבאמת מּפינּו ְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָּובּקׁשֹות

ּבאמת לאמּתֹו, ּבאמת יהיּו תפּלתנּו ּדברי ּכל רק ּכלל, זרֹות ְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמחׁשבֹות

ּכי תמיד. ּתפּלתנּו ּתׁשמע אׁשר עד ּבֹו, חפץ ׁשאּתה ּבאמת וצח, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָז

לכל קֹוראיו לכל יי "קרֹוב ׁשּכתּוב: ּכמֹו לבד ּבאמת חפץ ְְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָָָֹאּתה

ּכרצֹוננּו, העֹולם לנהג ּתפּלתנּו ידי על ונזּכה ּבאמת". יקראהּו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻאׁשר

קדם ׁשהּוא ּבין וׁשלֹום, חס עלינּו ׁשּנגזרּו קׁשֹות הּגזרֹות ּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולבּטל
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ּבידינּו, ּוגבּורת ּכח ותמסר ּדין. ּגזר לאחר ׁשהּוא ּובין ּדין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּגזר

העֹולם. ּכל ולנהג הּטבע לׁשּנֹות ׁשּל והּגבּורה הּכח ּכל לנּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּיהיה

יׂשראל", אלהי אל לֹו "וּיקרא ׁשּכתּוב: מקרא יׂשראל ּבעּמ ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻויקּים

ּכל לנהג אלהי ּכח להם ׁשּיהיה אל, ּבׁשם נקראין יׂשראל ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּיהיּו

הּקדֹוׁש. ּכרצֹונם ְִַָָָָהעֹולמֹות

e	kÊ˙eרב לנּו ותּתן ּבאמת, לׁשמּה ּתמיד הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לעסק ¿«≈ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

נל אׁשר הּדר את ונדע יׁשרה, ּדר מּמּנּו לקּבל ׁשּנזּכה ואמת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהגּון

ּבדר ויֹוליכנּו לעֹולם. חּיינּו ימי ּכל נעׂשה אׁשר הּמעׂשה ואת ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּה,

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּתמיד ְְֱִִֶַָָהאמת

ÌÁ¯˙eזּוּוגם ולבנֹותינּו לבנינּו ותזמין יׂשראל, עּמ ּכל ועל עלינּו ¿«≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

רק ּבעוֹונֹותינּו, חלילה הּזּוּוגים יתחּלפּו ולא הּׁשמים, מן להם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹההגּון

הּׁשמים, מן לֹו ההגּון זּוּוגֹו למצא יזּכה אחד È�BÏt˙)ּכל Ôa È�BÏÙÏ Ë¯Ù·e), ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ

והגּונים טֹובים ׁשּדּוכים לעׂשֹות ונזּכה ּתמיד, האמת ּבדר ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָותנחנּו

מׂשּכל אּׁשה "ּומיי ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּטֹוב, ּכרצֹונ ת".ּבאמת ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

‡ÏÓׁשלׁשה ׁשּיאירּו ׁשּנזּכה עד ברחמים, מׁשאלֹותינּו מּלא רחמים »≈ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

חלקי ארּבעה ּכל את הּקדֹוׁש, הּדּבּור את ויׁשלימּו ּבהּדּבּור האמת ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָקּוי

ִַהּדּבּור.

e	kÊ˙eּכמֹו צדקה, ׁשל לדּבּור ׁשּנזּכה עד תמיד, ּבצדקה להרּבֹות ¿«≈ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

רחמים עלינּו ותמׁשי להֹוׁשיע". רב ּבצדקה הּמדּבר ה' "אני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּכתּוב:

ּבהמה מּגדר לצאת ונזּכה ׁשּבלבבנּו, האכזרּיּות ּכל מאּתנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּותבּטל

ּברחמנּות ּתמיד הּברּיֹות על לרחם ונזּכה רחמנּות. לֹו ׁשּיׁש אדם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלגדר

עד הּטֹוב, ּכרצֹונ הגּונים לענּיים ּתמיד ּבצדקה ּולהרּבֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָאמּתי,

חֹונן איׁש "טֹוב ׁשּכתּוב: ּכמֹו צדקה ׁשל הּדּבּור להׁשלים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנזּכה

ּבמׁשּפט". ּדבריו יכלּכל ְְְְְְִֵֶַַָָָּומלוה

e	kÊ˙eּתׁשּובה ׁשל הרּבה ּדּבּורים לדּבר ותעזרנּו ּתׁשּובה, ׁשל לדּבּור ¿«≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אל וׁשּובּו ּדברים עּמכם "קחּו ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ונזּכה .ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלפני
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ׁשּנזּכה עד ּפינּו, לתֹו ּורצּויים הגּונים ּדּבּורים לנּו ותׁשלח ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָיי",

ּכמֹו יי, ּפני נֹוכח ּכּמים לּבנּו ולׁשּפ ּבאמת, לפני לבבנּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלעֹורר

יי". ּפני נֹוכח ,לּב כּמים "ׁשפכי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשּכתּוב:

B	Ba¯זּכני עֹולם ׁשל רּבֹונֹו .לפני ׁשלמה לתׁשּובה זּכני עֹולם ׁשל ƒְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבאמתל מהרה אלי לׁשּוב ׁשאזּכה עד ּבאמת לּבי ׁשּיעֹורר ּכזה דּבּור ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

בתׁשּובה החזירני חּנני, חּנני רחמני, רחמני זּכני, זּכני ׁשלם. ְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָּובלבב

ולא ּתקוה לי ּתן אלהי", אּתה ּכי ואׁשּובה "הׁשיבני .לפני ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשלמה

ּדּבּור לי ּתן נצחּיית, והּצלה רוח אמּתּיית והּצלה רוח לי ּתן ְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹובד,

ולא עׂשה למענ ,ׁשמ למען עלי וחמל חּוס אמּתּיית. ּתׁשּובה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשל

מאד, ונׁשחת ּומקלקל ּפגּום וחסר, ורק דל עמידתי ראה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻלמעני,

.וסֹומ עֹוזר ּבאין ּבּים המטרפת ספינה הּצל מאד. ּומטרף ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻמבלּבל

קׁשים וׂשֹונאים ואֹויבים ולסטים ואֹורבים רֹוצחים מּפני נרּדף ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַָָהּצל

הרּבים, ּברחמי נא הּצילני ּבעֹולם. ּדּוגמתם ׁשאין ואכזרּיים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּומרים

הצלחה האמּתּיית הצלחה נא הצליחני הרחמן, אב אבי נא ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָהֹוׁשיעני

הּנצחּיית הצלחה העֹולם ּבזה להצליח מעּתה ׁשאזּכה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּנצחּיית,

ּבלי העֹולם ּבזה להרויח ּׁשאפׁשר מה האמּתי רוח להרויח ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאזּכה

ועד מעּתה ּבאמת, הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות עזרני ּומסּפר, וער ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעּור

ָעֹולם.

סיון ותֹוׁשיעkÊÂ	eכג ותעזר לּמלכּות, קרֹובים עׁשירים ׁשל הּדּבּור להׁשלים ¿«≈ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַֹ

ּבׁשביל העֹומדים ויֹועצים וׂשרים למלכים הּקרֹובים ּכל על ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָותגן

ּבׂשפתֹותיהם, חן ּדברי עליהם ותׁשּפיע ּבאמת. יׂשראל והּצלת ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיׁשּועת

ויבּטלּו והּיֹועצים, והּׂשרים והּמלכים הּקיסרים ּבעיני חן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָוימצאּו

ּכל לבּטל ׁשּיזּכּו ּבאפן טֹוב וׂשכל חן להם ותּתן ׂשֹונאינּו. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמחׁשבֹות

ויהפכּו ,עּמ יׂשראל על טֹובֹות ּגזרֹות ולפעל ורעֹות, קׁשֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּגזרֹות

אפן יֹודע לבד אּתה ּכי לטֹובה, עלינּו והּׂשרים והּמלכים הּקיסרים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלב

מאד. רּבים עלינּו, קמים רּבים אׁשר ּכעת, יׂשראל עּמ ּומּצב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹמעמד

עֹומד ּבלבד אחד ולא ."צפּוני על ויתיעצּו סֹוד, יערימּו עּמ ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ"על
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וח עלינּו, קמים רּבים אם ּכי איעלינּו, עת ּבכל מחׁשבֹות ֹוׁשבים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

אבינּו על ּכיֿאם להּׁשען מי על לנּו ואין וׁשלֹום, חס ליׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלהרע

ּגם עלינּו חמל ודֹור, ּדֹור ּבכל מעֹולם עּמנּו היית אּתה ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּבּׁשמים,

ׁשמ ּבעדנּו יעמד מי אין ּכי דמׁשיחא, ּבעּוקבא הּזה העני ּבּדֹור ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעּתה

והּׂשרים והּמלכים הּקיסרים לב ותהפ צרה, ּבעת לנּו יעמד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹהּגדֹול

וׁשרים מלכים "לב ׁשּכתּוב: ּכמֹו לבד, ּביד הּכל ּכי לטֹובה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹעלינּו

יחּפץ אׁשר ּכל על יי ּביד מל לב מים "ּפלגי ּוכתיב: יי", ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּביד

ֶַיּטּנּו".

e	kÊÂצדקנּו מׁשיח לנּו ותביא ּדקדּׁשה, מלכּות ׁשל הּדּבּור להׁשלים ¿«≈ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻ

ּדּבּוריו לׁשמע ונזּכה ועד, לעֹולם עלינּו וימלֹו בימינּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבמהרה

הּקדֹוׁש. מּפיו והּנֹוראים והּטהֹורים ְְְְִִִִִַַַַָָהּקדֹוׁשים

ÌÁ¯ּבארּבעה הּדּבּור, ּברּבּוע האמת ׁשּיאיר וזּכנּו ,ׁשמ למען עלינּו «≈ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לׁשלמּות ונזּכה ּבאמת. ּדקדּׁשה ׁשלם לדּבּור ׁשּנזּכה עד הּדּבּור, ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻחלקי

ּוקדּׁשה, ּברכה ּבֹו ׁשּכלּול אמת לדּבּור לׁשּבת, המקּׁשר הּקדׁש ְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻלׁשֹון

ׁשּלא העּכּו"ם, לׁשֹונֹות ׁשהּוא עּלגים" "לׁשֹון ּותׁשּבר ותכניע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּותבּטל

לׁשֹונם ילמדּו ולא יׂשראל, ּבעּמ ואחיזה ׁשליטה ׁשּום להם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹיהיה

ׁשהּוא ּבאמת הּׁשלם לדּבּור יׂשראל עּמ וכל אנחנּו נזּכה רק ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלל,

ׁשּבת ׁשל והּׂשמחה הּקדּׁשה להמׁשי ׁשּנזּכה עד הּקדׁש, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשלמּות

לׁשמ החֹול ּבימי ּגם ּתמיד לׂשמח ונזּכה החֹול, ימי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלׁשׁשת

.ְֲֶַָולעבֹודת

e	¯ÊÚ˙Âרּבה ּובחדוה גדֹולה ּבקדּׁשה ׁשּבת לקּבל ּותזּכנּו ותֹוׁשיענּו ¿«¬¿≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ

קדׁש ּבׁשּבת לּבנּו על יעלה ולא טֹוב, ּובלב גדֹולה ּובׂשמחה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹועצּומה

ּברצֹונ ואנחה. יגֹון מּמּנּו ותסיר צער. ׁשּום ולא ועצבּות, ּדאגה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשּום

מנּוחתנּו, ּביֹום ואנחה ויגֹון צרה תהא ׁשּלא אלהינּו יי לנּו ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹהּנח

ּברּנה ּבגילה אמּתּיית ּבׂשמחה וׁשּבת ׁשּבת ּבכל מאד לׂשמח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹונזּכה

הּקדּׁשה להמׁשי ּותזּכנּו ותעזרנּו הּטֹוב. ּכרצֹונ רּבה ּבחדוה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּבדיצה
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ּבׂשמחה להיֹות החֹול ּבימי ּגם ׁשּנזּכה עד החֹול, ימי לׁשׁשת ׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשל

ּבימי ּגם הּמצֹות ּכל לעׂשֹות ונזּכה ּתמיד, ּב ונׂשמחה נגילה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָתמיד,

נגילה ּתמיד, ׂשמח א ולהיֹות רּבה ּובחדוה גדֹולה ּבׂשמחה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהחֹול

את "עבדּו ׁשּכתּוב: מקרא ּתמיד לקּים ונזּכה סלה, ּביׁשּועת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָונׂשמחה

עׂשנּו הּוא אלהים הּוא יי ּכי ּדעּו ּברננה לפניו ּבֹואּו ּבׂשמחה ְְְְְְְֱִִִִָָָָָָָָָֹיי

מרעיתֹו". וצאן עּמֹו אנחנּו ְְְְֲִַַַֹולֹו

e	¯ÊÚ˙Âימי לׁשׁשת ׁשּבת ׁשל הּׂשמחה להמׁשי עת ּבכל תמיד ¿««¿≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּכל ויאמינּו וידעּו ּבעֹולם. הּפׁשּוט אחדּות ׁשּיתּגּלה ׁשּנזּכה עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהחֹול,

לעד ויתעּלה יתּבר הּפׁשּוט מאחד נמׁשכין מׁשּתּנֹות הּפעּלֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּכל

אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין ּפעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע נצחים. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּולנצח

ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלהי יי באּפֹו, נׁשמה אׁשר ּכל ויאמר ְְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹיצרּתֹו,

עּמ ידי על עֹולם ּבאי לכל הּפׁשּוט אחדּות ויתּגּלה מׁשלה. ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּבּכל

האדמה. ּפני על אׁשר העּמים מּכל ּבארץ, אחד ּגֹוי ּבחרּת אׁשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָיׂשראל

עד ּבארץ, אחד ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ ּומי אחד וׁשמ אחד אּתה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכי

התּגּלּות ידי על העֹולמֹות ּבכל למעלה ּגם הּפׁשּוט אחדּות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּיתּגּלה

על הּזה ּבעֹולם למּטה מׁשּתּנֹות הּפעּלֹות מּתֹו הּפׁשּוט ידיאחדּות ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ

ותמׁשי העֹולם מן מחלֹוקֹות מיני ּכל ּותבּטל הּקדֹוׁש, יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעּמ

ּבעֹולם. ּגדֹול ָָָָׁשלֹום

e	kÊÂודקּדּוקיה ּפרטיה ּבכל ּכראּוי, חנּכה נר הדלקת מצות לקּים ¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

חנּכה ׁשל הּמצוֹות ּכל ּולקּים ּבּה, הּתלּויים מצֹות ותרי"ג ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻוכּונֹותיה

וחדוה ּבׂשמחה ׁשלם הּלל ולֹומר ,ּולברכ ל להֹודֹות גדֹולה, ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׂשמחה

הרּבים ּברחמי ּכי גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה ּגדֹול ּובהתעֹוררּות ְְְְְְְֲֳִִִִֶַַַָָָָָָָֻרּבה

ׁשהם הּגדֹול לׁשמ ּולהּלל להֹודֹות חנּכה ימי ׁשמֹונת לנּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻקבעּת

עד ּבאמת מצֹותי לקּים הרּבים ּברחמי זּכנּו הּבא. עֹולם ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשעׁשּוע

הֹודאה ׁשהּוא ּתמיד, הּבא עֹולם ׁשעׁשּוע ּבאמת עלינּו להמׁשי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנזּכה

ימי ׁשהם הּקדֹוׁשים החנּכה ּבימי ּובפרט והּקדֹוׁש, הּגדֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלׁשמ

,אֹות ּולהּכיר ולדעת ּבאמת, אלי להתקרב ׁשּנזּכה עד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהֹודאה,
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"הֹודּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו טֹוב. ּכי לעֹולם ּבאמת סלה ּולברכ ,ל ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶָָָָּולהֹודֹות

ׁשּבת ׁשל הּקדּׁשה להמׁשי ונזּכה חסּדֹו", לעֹולם ּכי טֹוב ּכי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֻליי

הּטֹוב ּכרצֹונ תמיד ּבׂשמחה להיֹות ׁשּנזּכה עד החֹול, ימי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלׁשׁשת

מה לכל מהרה וזּכנּו ּברחמים, מׁשאלֹותינּו מּלא יי אּנא ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאמת.

ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות מהרה ׁשּנזּכה ּבאפן ,מּלפני ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּׁשּבּקׁשנּו

עֹוד". אין האלהים הּוא יי ּכי הארץ עּמי ּכל ּדעת ְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"למען

¯BÓÊÓ"א עבדּו הארץ. ּכל ליי הריעּו ּבאּולתֹודה ּבׂשמחה יי ת ƒ¿ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹ

וצאן עּמֹו אנחנּו ולֹו עׂשנּו הּוא אלהים הּוא יי ּכי ּדעּו ּברננה. ְְְְְְְֱֲִִִַַָָָָָָָֹֹלפניו

ּכי ׁשמֹו. ּברכּו לֹו הֹודּו ּבתהּלה חצרֹותיו ּבתֹודה ׁשעריו ּבאּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹמרעיתֹו.

יׂשראל אלהי יי ּברּו" אמּונתֹו". ודֹור ּדֹור ועד חסּדֹו לעֹולם יי ְְְְְְֱֱִֵֵַַָָָָָָָֹטֹוב

ואמן". אמן העֹולם ועד ְְֵֵֵַָָָָָָמהעֹולם

„B˙Ï ¯BÓÊÓ" Ê‡ e¯Ó‡ÈÂ ,„ÏÈÏ ‰L˜ÓÏ ¯ÓBÏ ·BË ˙‡Ê ‰lÙ˙e)"‰(ÌÈl‰˙a '˜ ¯BÓÊÓ)‰nk ¿ƒ»…«¿«¿»≈≈¿…¿»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»

„ÈÏB‰Ï ‰kÊzL ,„ÏÈÏ ‰L˜ÓÏ ‰ÏB„b ‰l‚Ò ‡e‰ "‰„B˙Ï ¯BÓÊÓ" ˙¯ÈÓ‡ Èk ,ÌÈÓÚt ‰nÎÂ¿«»¿»ƒƒ¬ƒ«ƒ¿¿»¿À»¿»¿«¿»≈≈∆ƒ¿∆¿ƒ

ÔÓ‡ ,Ï˜�a( ¿»≈»≈

סיון‚ כד

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· '‚ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
‡ÙB¯רחם ורחמן, נאמן רֹופא אמת, רֹופא יׂשראל, עּמֹו חֹולי ≈ְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

מרֹופאים והּצילנּו וׁשמרנּו יׂשראל ּבית עּמ ּכל ועל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָעלינּו

ותׁשמרנּו למּכה, רפּואה ּתמיד ּתקּדים הרּבים ּוברחמי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָודאקטֹורים.

ּבעת ואפּלּו ּכלל, ּוכאב ּומחֹוׁש מחלה ׁשּום לידי נבא ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹותּצילנּו

גזרת ּפי על מחֹוׁש אֹו חֹולאת איזה וׁשלֹום חס לנּו ּתׁשלח ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאׁשר

ׁשמרנּו הרּבים, ּברחמי רחּום אּנא והאמּתּיים. הּקדֹוׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדיני

הרֹופאים ליד חלילה עצמנּו למסר וׁשלֹום חס נטעה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהּצילנּו,

אּתה ּכי יחד. מהבל הּמה ּכּלם, אליל רֹופאי הן ּכי ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוהּדאקטֹורים,

ּכראּוי והּמחּוׁש החֹולאת לרּפאֹות יֹודע רֹופא ׁשּום ׁשאין האמת, ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָיֹודע

ּבחכמתם ּומפלגים הּבקיאים הּממחים הרֹופאים אפּלּו לאמּתֹו, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻּבאמת
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המיחד הּסם לכּון לידע ׁשּיּוכל וחכם ממחה רֹופא ׁשּום אין ּכי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻֻמאד,

החֹולה יתרּפא ׁשּלא ׁשּגזרּת ּדיני ּגזרת ּכפי החֹולה, אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלרּפאֹות

אי ּכן על אׁשר ּפלֹוני. ּביֹום ּפלֹוני וסם ּפלֹוני איׁש ידי על אם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַּכי

דיקא אּלּו סּבֹות ידי על אם ּכי החֹולה ׁשּיתרּפא אפן ּבׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאפׁשר

ׁשרב ׁשּכן מּכל זה. ּכל ׁשּידע החכם הּוא ּומי רפּואתֹו, על ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנגזרּו

ואינם הרפּואֹות, חכמת מּדעת נבערים הם והּדאקטֹורים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהרֹופאים

ּבּהּבקי ויׁש עמּקה חכמה היא ּכי הרפּואה, ּבחכמת היטב אים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻ

אפׁשר אי רב ּפי על אׁשר ותכלית, ׁשעּור לאין רּבים וׁשּנּויים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָֹחּלּוקים

ּומפסידים הרּבה מּזיקים הם קּלה ּובתנּועה לאמּתֹו, האמת ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלכּון

ורֹוצחים הֹורגים והם לפעמים, ׁשּמתּקנים מּמה יֹותר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָּומקלקלים

אׁשר רּבים ּכי ידם. על ׁשקעּו נפׁשֹות וכּמה וכּמה ּבידים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָנפׁשֹות

ּכאׁשר עצמן, מיתת מתּו מאׁשר והּדאקטֹורים הרֹופאים ידי על ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמתּו

זה על מֹודים האמּתּיים הרֹופאים וכאׁשר ּכל, אדֹון לפני ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹנגלה

בֹוׁשּו, ולא והֹודּו ּבריּה, על זאת חכמה לידע אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבעצמן,

מרפּואֹות. למנֹוע יֹותר ְְִֵֵֶַׁשּטֹוב

B	Ba¯אּתה הּנפלאֹות, אדֹון רפּואֹות ּבֹורא רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ

מּימים ּברפּואֹות, לעסק זה ּבטעּות הרּבה העֹולם נׁשּתּקע ׁשּכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיֹודע

מחמת ּובפרט זאת. מּמבּוכה להֹוציאם קׁשה אׁשר עד הרּבה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוׁשנים

מֹוסרים הם לּצלן, רחמנא חלאים, סֹובלי ּכל ׁשל והּמכאֹוב הּצער ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּגדל

ּככּלם רּבם אבל למּכֹותם. ּותרּופה ּתעלה לבּקׁש הרֹופאים ליד ְְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָֻֻעצמן

וחסדי ּברחמי אם ּכי מזֹור, מהם יגהה לא והרֹופא נכזבה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּתֹוחלּתם

חלים. ולחבׁש מזֹורם להגהֹות עליהם ּגֹוברים רחמי ּכאׁשר ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהעצּומים,

ÔkŒÏÚּבלּבנּו ותן עלינּו רחם אמת, רֹופא רחמים, מלא לפני ּבאתי «≈ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

אֹו לנּו רפּואה לאיזה נצטר אׁשר עת ּבכל ּולהׂשּכיל להבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבינה

נד רק הרֹופאים, אחר ונדרׁש נל לבל וׁשלֹום, חס ביתנּו רׁשלבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֹ

ּב ולבטח להאמין לבבנּו את ּותחּזק ּתמיד. יי ּפני את ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּונבּקׁש
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ממֹון לּתן ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו לנּו ותעזר האמּתּיים. ויראי ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּובצּדיקי

ויראים ּכׁשרים אנׁשים עת ּבכל לנּו ותזמין תמיד. נפׁשנּו ּפדיֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָעל

נּתן אׁשר מהּכסף נפׁש ּפדיֹון לעׂשֹות ידם לאל יהיה אׁשר ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבאמת,

ידי על ביתנּו, ּובני זרענּו ּומעל מעלינּו הּדין ׁשּימּתיקּו ּבאפן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלהם,

ותרּפאנּו עלינּו רחמים תּמלא ואּתה עבּורנּו. ׁשּיעׂשּו נפׁש ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּפדיֹון

ונרפא יי רפאנּו הּגּוף. ּורפּואת הּנפׁש רפּואת ׁשלמה ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָרפּואה

מּכֹותינּו לכל ׁשלמה רפּואה והעלה אּתה, תהּלתנּו ּכי ונּוׁשעה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָהֹוׁשיענּו

ּתחלּואינּו, ּולכל מכאֹובינּו È�BÏt˙)ּולכל Ôa È�BÏt ‰ÏBÁ‰Ï Ë¯Ù·e)אל ּכי , ְְְֲֵֵַַָָƒ¿»¿«∆¿ƒ∆¿ƒִֵ

רפּואה ׁשּום על סמיכה ׁשּום לנּו אין ּכי אּתה. ורחמן נאמן רֹופא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמל

נׁשענים. אנּו לבד עלי אם ּכי ׁשּבעֹולם, רֹופא ׁשּום ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשל

Ï‡אּתה ּכי הּגדֹולים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי לנּו נא רפא נא ≈ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּומכאֹובֹות. חלאים הּסֹובלי ּכל ׁשל והּמכאֹוב הּצער ּגדל יֹודע ְְְְְֳִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹלבד

ותׁשּגיח ותראה מהם, ּפני ּתסּתר ואל עליהם רחם רחמים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמלא

להחזיקם ּולרּפאתם להחלימם עליהם רחמים ותּמלא ּומכאֹובם, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבענים

מּמ יי "והסיר ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים מהרה. קל חיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּולהחיֹותם

ּונתנם ,ּב יׂשימם לא ידעּת, אׁשר הרעים מצרים מדוי וכל חלי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּכל

לחמ את ּובר אלהיכם, יי את "ועבדּתם ונאמר: ."ׂשֹונאי ְְְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבכל

ׁשמֹוע אם "וּיאמר, ונאמר: ."מּקרּב מחלה והסירֹותי ,מימי ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹואת

למצֹותיו, והאזנּת ּתעׂשה, ּבעיניו והּיׁשר ,אלהי יי לקֹול ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתׁשמע

,עלי אׂשים לא ּבמצרים, ׂשמּתי אׁשר הּמחלה ּכל חּקיו, ּכל ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻוׁשמרּת

רצֹון. יהי ּכן אמן ,"רפא יי אני ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹּכי

סיון„ כה

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· '„ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È	‡Â"ּבאמת ענני חסּד ּברב אלהים רצֹון, עת יי ל תפּלתי «¬ƒְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.ּבצדקת ענני ּבאמּונת ּתחנּוני אל האזינה ּתפּלתי ׁשמע יי .ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׁשע

אחזה ּבצדק אני נפׁשי. מּצרה ּתֹוציא ּבצדקת ּתחּיני יי ׁשמ ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלמען
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זּכני רחמים, מלא עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ."ּתמּונת בהקיץ אׂשּבעה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפני

ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל תמיד הרּבה צדקה לּתן הרּבים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּברחמי

לׁשּבר הּקׁשה, לּבי ואת יצרי את לכֹוף ּוגבּורה כח לי ותּתן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשעה,

ּבפּזּור הרּבה צדקה לּתן להתנּדב לרחמנּות, להפכֹו ׁשּבלבבי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאכזרּיּות

"ּפזר ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּכלל. הקּפדה ׁשּום ּבלי ּורצֹוני, מּטבעי יֹותר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּגדֹול

לּתן ואזּכה ּבכבֹוד", ּתרּום קרנֹו לעד עֹומדת צדקתֹו לאביֹונים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנתן

ּבתּתי לבבי ירע ולא טֹוב, ּובלב גדֹולה ּבׂשמחה ידים ּבׁשּתי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹצדקה

לֹו", יחסר אׁשר מחסֹורֹו "ּדי לעני לּתן תמיד פתּוחה ידי ותהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו.

ּתעביטּנּו והעבט לֹו יד את ּתפּתח "ּפתח ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואזּכה

ּבהם לזּכֹות הגּונים ענּיים לנּו ותזמין לֹו". יחסר אׁשר מחסרֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּדי

מהּגנים. ׁשאינם מענּיים ותּצילנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻותׁשמרנּו

‡p‡,הּטֹוב ּכרצֹונ ּבאמת הרּבה צדקה לּתן להתחיל עזרני יי, »»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּפתחים ּכל לי ותרחיב לי ותפּתח ּתעזרני צדקה מצות ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָּובזכּות

ּכּמה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לבבי את ידעּת אּתה ּכי ּדקדּׁשה. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻוהּׁשערים

עבֹודה ענין וכל ּבאמת, יי ּבעבֹודת התחלה ׁשּום להתחיל לי ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָקׁשה

ר ׁשאני אׁשרועבֹודה עד מאד, מאד עלי וכבד קׁשה להתחיל, ֹוצה ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּגניחֹות וכּמה וכּמה לדה, חבלי וכּמה וכּמה הּסּבל". ּכח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ"ּכׁשל

ואבֹוי, אח ׁשל קֹולֹות מיני ּבכּמה ּוצוחֹות ּוזעקֹות וׁשועֹות ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָּוצעקֹות

אנּו והּטיֹות ּכפילֹות וכּמה וכּמה ּדלּבא מעּומקא אנחֹות וכּמה ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָוכּמה

ּומּגדל עבֹודה. ּבאיזה התחלה איזה להתחיל זֹוכין ׁשאנּו קדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹצריכין

ּתקריב הרה "ּכמֹו ּבאמת. לעבּד התחלּתי לא עדין העצּום ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּכבדּות

ּכמֹו חלנּו הרינּו יי מּפני היינּו ּכן ּבחבליה, ּתזעק ּתחיל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָללדת,

הּקצּובים מּׁשנֹותי הרּבה וׁשנים ימים עלי עברּו ּוכבר רּוח". ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָילדנּו

ּבאמת. ּבעבֹודת גמּורה התחלה התחלּתי לא ועדין ,יד ּתחת ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבמסּפר

ּומצּפה מקּוה אני עדין אבל נֹוׁשעּתי. לא ואני קיץ", ּכלה קציר ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"עבר

עֹוד ּכל ּכי האמּתּיית, ליׁשּועת ׁשעה ּובכל עת ּבכל ּומיחל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּומחּכה

ואׁשּוע, אזעק ּכן על ּבאמת. ׁשלמה ליׁשּועה מקּוה אני ּבי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשמתי
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הֹוׁשיעה אפעה, "ּכּיֹולדה וגֹווע, ּכֹואב וחלּוׁש ּדל ּכמֹוני, עני על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחמל

מהׂשּתרע". הּמּצע קצר ּכי ,ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמל

B	Ba¯ּוברּכים רפֹות ידים חּזק ידי, רפיֹון וחּזק אּמץ עֹולם ׁשל ƒְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

התחלה ּבאמת מעּתה ׁשאתחיל הרּבים ברחמי זּכני ּתאּמץ, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּכֹוׁשלֹות

ּבכל ּולהֹוסיף יֹום, אל מּיֹום ּבעבֹודת לכנס מעּתה ׁשאתחיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹגמּורה,

יאיר ויֹום יֹום וכל אמּתי. ודעת ּובינה וחכמה וטהרה קדּׁשה ויֹום ְְְְְֲֳִִִִַַָָָָָָָָָָָֻיֹום

להתחיל ותעזרני ׁשּלפניו. מּיֹום מרּבה קדּׁשה אֹור ּבתֹוספֹות ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻּביֹותר

קׁשה הּצדקה התחלת ּכי הגּונים, לענּיים עת ּבכל הרּבה צדקה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלּתן

ּכראּוי, לצדקה לזּכֹות אי יֹודע אני ואין ּביֹותר, מאד עלי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹּוכבדה

צדקה. מּמּני רחק ּכי זה, על לי ׁשּיׁש ׁשעּור ּבלי הּמניעֹות רּבּוי ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלגדל

‡p‡,ּכמֹוני מרחמנּות רחֹוק על חּוס ּכמֹוני, מרחק קרב יי »»ְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֻ

ּכמֹוני ונדּכה לחֹולה נא רפא כמֹוני, מיׁשּועה לרחֹוק ּנא ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָהֹוׁשיעה

ּכי ּכזה, חֹולה לרּפאֹות ּבעֹולם רֹופא אין אׁשר ורּוחנּיּות, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבגׁשמּיּות

העצּומים, ּבחסדי הּגדֹולים, ּברחמי הרּבים ּברחמי לבד, אּתה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָאם

ּובכל מזּמה", מּמ יּבצר ולא ּתּוכל "ּכל אּתה ּכי הּנֹוראים, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבחסדי

אין עד ונפלאֹות נּסים חקר אין עד ּגדֹולֹות "עֹוׂשה אּתה, ודֹור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדֹור

הרּבים ורחמי הּגדֹולה, ּוגבּורת ּגדל להראֹות נאה ּול ְְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָמסּפר".

מּכל לרחם ראּוי ׁשאינֹו מי על ּומרחם ּכח, ללא עֹוזר אּתה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאׁשר

ׁשּכתּוב: ּכמֹו אפן, ּבׁשּום לחנינה ראּוי ׁשאינֹו מי את וחֹונן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּצדדים,

ארחם". אׁשר את ורחמּתי אחן אׁשר את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ"וחּנתי

‡ÏÓ,הּקדּׁשה ׁשל והּׁשערים הּפתחים ּכל לי ּופתח עלי רחם רחמים, »≈ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

תמיד. ּבצדקה להרּבֹות וזּכני מהרה. קל חיׁש ּבאמת ּבהם לכנס ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹועזרני

מצות לקּים וזּכני צדקה, עּמי עׂשה ורּוח, ּבׂשר ּכל עם צדקֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעֹוׂשה

ּכל לי ותרחיב ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ ּגדֹול ּבפּזּור ּבׁשלמּות ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָצדקה

זה יּה, אֹודה בם אבֹוא צדק ׁשערי לי "ּפתחּו הּקדּׁשה, ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּפתחים

ׁשֹומר צּדיק גֹוי ויבא ׁשערים ּפתחּו בֹו, יבֹואּו צּדיקים ליי ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֹהּׁשער
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האמּתּיים הּצּדיקים ּבזכּות ׁשער, נעילת ּבעת ׁשער לנּו ּפתח ְְְְֱֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָאמּונים",

ראׁשיכם ׁשערים "ׂשאּו לעֹולם. ּבפניהם סגּור ׁשער ׁשּום אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשר

עּזּוז יי הּכבֹוד מל זה מי הּכבֹוד, מל ויבא עֹולם ּפתחי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהּנׂשאּו

עֹו ּפתחי ּוׂשאּו ראׁשיכם ׁשערים ׂשאּו מלחמה, גּבֹור יי לםוגּבֹור ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

מל הּוא צבאֹות יי הּכבֹוד מל זה הּוא מי הּכבֹוד, מל ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויבא

סלה". ֶַָָהּכבֹוד

ÔÎ·eהאמּתּיים הּצּדיקים ּובזכּות הּקדֹוׁשה, הּצדקה ּבזכּות ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָ

יניקת ׁשרׁש ּולבּטל ולעקר ּולׁשּבר להכניע ׁשּנזּכה ׁשּבקדּׁשה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֻהּזקנים

ּולכּלֹות לעקר ׁשּנזּכה עד הּטבע, חכמת ׁשרׁש ׁשהּוא הּנחׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹמצח

ותעזרנּו העֹולם. מן והאּפיקֹורסית הּטבע חכמת ּולבּטל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּולׁשּבר

ּכללּיּות ׁשל דקדּׁשה הּצדקה ּכח ידי על מהם וחּיּותם יניקתם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלהֹוציא

הּימים וכל הּדעת, ּכל ּולברר להעלֹות ונזּכה הּכׁשרים. יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָעּמ

ׁשלמּות, ּבהם ׁשאין ׁשּבּדֹור ימים הּמאריכי הּזקנים ּכל ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנפּולין

חס יֹונק ידם על אׁשר חּייהם, מימי יֹום ּבכל קדּׁשה מֹוסיפים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין

הּטבע. חכמת ׁשרׁש ׁשהּוא הּנחׁש מצח ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוׁשלֹום

סיון ּבקדּׁשה‡p‡כו ּבאמת ּבצדקה להרּבֹות זּכנּו רחמים. מלא רחמן יי »»ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

מל" ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ּבׁשלמּות, זאת לתּקן ׁשּנזּכה עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹגדֹולה

אּתה ידֹו. על עלינּו עבר אׁשר ּכל את ידעּת אּתה ּכי ּוכסיל". ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָזקן

הֹוציאנּו נאבד, ולא תקוה לנּו ּתן מצאתנּו. אׁשר הּתלאה ּכל את ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹידעּת

ועזרנּו עלינּו ורחם ורֹודפינּו, אֹויבינּו מּיד נא הּצילנּו ׁשּניו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָמּבין

אבי לי ותעזר גדֹולה. ּבקדּׁשה ימינּו ּכל את לקּדׁש ׁשּנזּכה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻוהֹוׁשיענּו,

ּבאמת. ּבעבֹודת לכנס מעּתה להתחיל ׁשאזּכה הרחמן, אב ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּבּׁשמים

מימי ויֹום יֹום וכל ודעת. קדּׁשה אֹור ויֹום יֹום ּבכל להֹוסיף ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻואזּכה

ּבתֹוספֹות ּביֹותר יאיר אחריו ׁשּיבא יֹום וכל ּגדֹול, ּבאֹור יאיר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹחּיי

הּׁשלמּות ּבתכלית ּוׁשנֹותי ימי למּלאֹות ׁשאזּכה עד ודעת, ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻקדּׁשה

ּכל עם לפני ולכנס לבֹוא ּפקּדתי ּביֹום ואזּכה ּבאמת. גדֹולה ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻֻּבקדּׁשה

אנ אׁשר ׁשּלי וקּימיםהּימים ׁשלמים כּלם ׁשּיהיּו האדמה ּפני על חי י ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
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ּבהם נׁשמתי את להלּביׁש ראּוים ׁשּיהיּו עד ּגדֹול. ּבאֹור ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָּומאירים

ּבכּסּופא איעֹול ולא נהירין, ּבלבּוׁשין כבֹוד כּסא לפני ולבֹוא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָלעלֹות

.ַָקּמ

ÈkÏÓוקּדׁשני זּכני להֹוׁשיע, רב אּתה ּכי אתּפּלל, אלי ואלהי «¿ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ויֹום, יֹום ּבכל וטהרה קדּׁשה ּולהֹוסיף ועת, עת ּבכל העליֹונה ְְְְְְְְֳִִֵֵֶָָָָָָָָָָֻֻּבקדּׁשת

ּכל על רחמים מלא ּדקדּׁשה. הּזקנים ּבכלל נמנה להיֹות ׁשאזּכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעד

ימים הּמאריכי הּזקנים מּפגם והּצילני ׁשמרני ,אלי להתקרב ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהחפצים

כבר ּכי ּדקדּׁשה, הּזקנים אמּתּיים להּצּדיקים קרבני ׁשלמּות, ּבהם ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין

להתקּדׁש מעּתה זּכני לעזבני. ל נאה ואין ,אלי לקרבני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהתחלּת

ּבין ּבאמת נמנה להיֹות ראּוי ׁשאהיה עד ּבאמת, ּבקדּׁשת ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻּולהּטהר

מּתקותי ּתחּפירני ואל מּׂשברי", ּתביׁשני "ואל ּדקדּׁשה. .הּזקנים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֻ

B	Ba¯סתימא רעוין דכל רעוא הרחמים, ּבעל הרצֹון, ּבעל עֹולם ׁשל ƒְְֲֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשלׁש האמּתּיים לצּדיקי הֹודעּת אׁשר ּדעּתיקין, עּתיק סתימין, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹדכל

חּוס קּדיׁשא, ּדיקנא ּתּקּוני ּבתליסר הּכלּולים רחמים ׁשל מּדֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעׂשרה

ׁשאין הּגנּוזים, ּברחמי הּגדֹולים, ּברחמי הרּבים, ּברחמי עלי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹוחמל

,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב וזּכנּו ּכלל. ּדין אחיזת ׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבהם

רחֹוק אני ּכּמה ּבאמת, יֹודע אּתה ּכי ּבאמת. לעבֹודת ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּולהתקרב

האמּתּיית, הּפׁשּוטיםמּקדּׁשת ּבפני להתּבּיׁש צרי אני וכּמה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּבפני ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל הּדֹור, ּכׁשרי ּבפני ׁשּכן מּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּביׂשראל,

ׁשעדין ּבֹוטח אני הרּבים רחמי על אבל ׁשּבּדֹור. האמּתּיים ֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּצּדיקים

מעׂשי, את ּולהטיב מאד, מאד הּפגּומים ימי את לתּקן ּתקוה לי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיׁש

ּומצּפה אלי עיני תֹולה אני ּכן על .ּבחׁש ׁשעברּו ימי ּכּנׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹלחּדׁש

חיׁש ּבאמת, לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ותחזירני ׁשּתחּנני עד ,ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָליׁשּועת

ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ׁשאזּכה עד מהרה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָקל

‰ÒeÁהּצּדיקים ּוזכּות ּבכח וזּכנּו ועזרנּו ,רחמי ּכרֹוב עלינּו »ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

הארת ּולהאיר ּולגּלֹות לעֹורר ׁשּנזּכה ׁשּבקדּׁשה, הּזקנים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאמּתּיים



תפילות שני„ליקוטי חלק סיון ˙¯Ù‰כו

מצח על הרצֹון מצח ויתּגּבר ׁשּברצֹונֹות. רצֹון ׁשהּוא הרצֹון" ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"מצח

העֹולם מן הּנחׁש מצח זהמת ּולבּטל ולעקר ּולׁשּבר להכניע ְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּנחׁש,

העֹולם, מן והאּפיקֹורסית הּטבע חכמת ויתּבּטל הּטבע, חכמת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּוא

ּדר ׁשּום ׁשאין ּבעֹולם ויתּגּלה ּבעֹולם. הרצֹון מצח ויאיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָויתּגּלה

האמּונה ותתּפּׁשט לבד. הּטֹוב ּברצֹונ מתנהג הּכל רק ּכלל, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹהּטבע

הּטֹוב ּברצֹונ עֹולמ ּבראת אּתה ּכי הּכל ויאמינּו ּבעֹולם, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשה

ּובראת ליׁש, הּמחלט מאין העֹולמֹות ּכל והֹוצאת הּגמּור, העּדר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻאחר

הּטבע חּיּוב ׁשּום ואין לבד, ּברצֹונ עֹולמ מנהיג ואּתה מאין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיׁש

ּכל ׁשּיקּׁשרּו ּכח להם ותּתן ּדקדּׁשה, אמּתּיים חכמים לנּו ותּתן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכלל.

ׁשּיתּגּלה עד ׁשּברצֹונֹות, לרצֹון הרצֹון, למצח הרצֹון, לׁשרׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרצֹונֹות

ּתמיד ּולהׁשּתֹוקק לכסף כּלנּו ונזּכה ּבעֹולם, הרצֹון הארת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻויאיר

מאד. ותּקיף חזק ּברצֹון ּבאמת ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָֹלעבֹודת

e	kÊ˙eהם אׁשר הּקדֹוׁשים טֹובים הּימים ׁשל הּקריאה קֹול לׁשמע ¿«≈ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ה את ּומגּלים נּסיםקֹוראים עּמנּו עׂשית הרּבים ּברחמי ּכי רצֹון. ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ

"מֹועדי רגלים, הּׁשלׁש ּבכל ּפלאֹות, ּפלאי ונֹוראֹות, ּגדֹולֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹונפלאֹות

מּמצרים אֹותנּו הֹוצאת הּקדֹוׁש הּפסח' 'בחג ּכי קדׁש". מקראי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיי

חזקה ּוביד ּובמלחמה ּובמֹופתים ּבאֹותֹות "ּבמּסֹות נֹוראֹות, ְְְְְְְְֲִִַָָָָָָּבאֹותֹות

לעינינּו. ּבמצרים אלהינּו יי לנּו עׂשית אׁשר ּככל נטּויה", ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּובזרֹוע

ּבאֹותֹות הּקדֹוׁשה ּתֹורת את לנּו נתּת הּקדֹוׁש, הּׁשבּועֹות' ְְְְֶַַַַַָָָָָָָ'ּובחג

עלינּו ׁשֹופר ּובקֹול נגלית עלינּו ּוברקים ּבקֹולֹות ונֹוראֹות, ְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָּגדֹולֹות

אׁשר האׁש, מּתֹו ׁשמענּו ּודבר עּמנּו, יי ּדּבר ּבפנים ּופנים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָהֹופעּת

ּפני על אׁשר הּגֹוים ּובכל הארץ ּבכל ּכזאת נראה ולא נׁשמע ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלא

הּקפּת אׁשר כבֹוד, ענני להּקף זכר הּוא הּקדֹוׁש הּסּכֹות' 'וחג ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהאדמה.

ענן ּובעּמּוד כבֹוד, ענני ּבׁשבעת ׁשנה ארּבעים סיני במדּבר ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָאֹותנּו

רּבֹות יי. מעׂשי רּבּו "מה לילה. אׁש ּובעּמּוד יֹומם לפנינּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהלכּת

אלי ערֹו אין אלינּו, ּומחׁשבֹותי נפלאֹותי אלהי, יי אּתה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעׂשית

מּסּפר". עצמּו ואדּברה ְֲִִֵֵַַַַָָָאּגידה
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e	kÊגדֹולה ּבׂשמחה רגלים הּׁשלׁש ּכל את לקּבל הרּבים ּברחמי «≈ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

והּנֹוראים הּקדֹוׁשים רגלים הּׁשלׁש ּבכל ונזּכה ּובטהרה. ְְְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָָָֹֻּובקדּׁשה

קֹול את טֹוב ויֹום טֹוב יֹום ּבכל לׁשמע קדׁש", מקראי יי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹ"מֹועדי

את ּומגּלה וקֹורא ׁשּמכריז קדׁש, טֹוב הּיֹום ׁשל הּגדֹולה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּקריאה

הּקדֹוׁש ּברצֹונ מתנהג הּכל רק ּכלל, הּטבעי חּיּוב ׁשּום ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהרצֹון

הּפׁשע "לכּלה ּכדי לטֹובתנּו העּכּו"ם ּבין אֹותנּו ּגלית ּוברצֹונ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָלבד.

עתיד ואּתה חּטאֹות". ּדםּולהתם ותנקם מהרה, מּביניהן להֹוציאנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּכמֹו ּבאמת טֹוב יֹום לׂשמחת נזּכה זה ידי ועל .הּׁשפּו ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָעבדי

טֹובים הּימים ּבכל מאד מאד לׂשמח ונזּכה ."ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּכתּוב:

מקרא ויקּים .ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה וסֹוף. קץ לּה ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּבׂשמחה

ויאמר הרׁשע, ּבדם ירחץ ּפעמיו נקם חזה ּכי צּדיק "יׂשמח ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּכתּוב:

ּבארץ". ׁשֹופטים אלהים יׁש א לצּדיק, ּפרי א ְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹאדם

¯˜Ú˙Âהחּיֹות ׁשהם הּצֹוררים, ׁשאגת קֹול ּותבּטל ּותכּלה ּותׁשּבר ¿«¬…ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַ

אׁשר הּטבע, חכמי ׁשהם עּמנּו, מּבני רּבים וטֹורפים הּדֹורסים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָרעֹות

נבּוכֹות ודעֹות זרֹות ּבחכמֹות רׁשעּותם ידי על ונבֹוכּו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָנתעּו

את וצֹודים יׂשראל עּמ ּבני על ּגם אֹורבים והם ּגדֹול. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָואּפיקֹורסית

עּמנּו, מּבני רּבים וטֹורפים ּדֹורסים והם וׁשלֹום. חס לקחּתם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָנפׁשם

מכמר, "ּכתא ּבחכמתם ונפלּו הּמטעית חכמתם ּבׁשטּות נלּכדּו ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻאׁשר

הּזאת הרעה ּבעת האדם", ּבני יּוקׁשים ּכהם ּבּפח, האחּוזֹות ְְֲֳִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹּכּצּפרים

התּפּׁשטה אׁשר והאּפיקֹורסית הּטבע ּבחכמת הּללּו, ּבּדֹורֹות ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָעכׁשו,

עֹולם. מימֹות ּכזאת היתה לא אׁשר ּביֹותר, ּבעֹולם ְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹעכׁשו

סיון תרעה‡‰dכז איכה נפׁשי ׁשאהבה ּלי "הּגידה נעׂשה, איכה יי, ¬»ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

עכׁשו נתקּים אׁשר הּזאת, צרה ּבעת ּבּצהרים", ּתרּביץ ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאיכה

נהיתה לא ּכמהּו אׁשר ליעקב צרה עת "והיתה הרּבים ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּבעוֹונֹותינּו

יׂשראל ּבין ּבימינּו הּזאת הּמסּפחת ּפׂשתה ּכי ּתֹוסיף", לא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹוכמֹוהּו

חכמת ּבדר הרעים ּבדרכיהם רּבים חּבּורים מחּברים הם אׁשר ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעּמ

וׁשלֹום חס ּומכניסים יׂשראל, ּבני ּבין אֹותם ּומפיצים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּפילֹוסֹופיא,
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מּכה ּכאב ׁשּירּגיׁש מי ואין והּמרֹות, והּזרֹות הרעֹות חּציהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָארס

אׁש יׂשראל עּמ ילדי על חמל העֹוןהּזאת. עליהם ממׁשיכים הם ר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

בּתחּלה ּכי חּטאה". העגלה "ּכעבֹות ּכ ואחר הּׁשוא ּבחבלי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּזה

ּומטעים הּנערים, ּבתּקנֹות ׁשרֹוצים ואֹומרים ּברּמאּות, עצמם ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָמתלּבׁשים

ימים ּולבּלֹות הּדקּדּוק, חכמת ללּמדם הּיׁשר ּבדר להדריכם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשרֹוצים

מעּקר יׂשראל עּמ ּומרחיקין .ּכ ּכל מכרחת ׁשאינה זֹו, חכמה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻעל

ׁשל יינה עּקר ׁשהם ּופֹוסקים, ּגמרא ׁשהּוא הּמכרח הּקדֹוׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּלּמּוד

ּכ ואחר ּפה. וׁשּבעל ׁשּבכתב הּתֹורה ּכל ּכלּולים ׁשּׁשם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתֹורה,

ּוכתבם, הּגֹוים לׁשֹונֹות עּמהם ללמד ּומפּתים ּפׁשע, על ּפׁשע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹמֹוסיפים

הּילדים את וׁשֹוחטין האּפיקֹורסית, ּבחכמת אֹותם ׁשּמכניסים ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָעד

מּׁשני ּבידים אֹותם ועֹוקרים וטֹורפים ודֹורסים ונֹוחרים מּמׁש, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּבידים

ָָהעֹולמֹות.

B	Ba¯לפני ּנסּפר ּומה מרֹום יֹוׁשב לפני ּנאמר מה עֹולם, ׁשל ƒְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכּונתם יֹודע אּתה יֹודע. אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות ּכל הלא ׁשחקים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשֹוכן

ּתֹורת ועל לבד עלי אם ּכי תלּנתם עלינּו לא הרעה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻּומחׁשבּתם

להׁשּכיח וׁשלֹום חס חֹוׁשבים הם הרעה מחׁשבּתם לפי ּכי ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשה.

עלינּו רחם ׁשּבּׁשמים אבינּו חלילה. העֹולם מן הּקדֹוׁשה ותֹורת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשמ

ּבעת והֹוׁשיענּו ורחם חּוס יׂשראל. ּבית עּמ זרע ּכל ועל זרענּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָועל

ורעֹות, רּבֹות צרֹות אלפים וכּמה מּכּמה הּצלּתנּו כבר ּכי הּזאת. ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָָֹצרה

נׁשארנּו אׁשר דמׁשיחא, ּבעּוקבא הּזאת ּבעת עּתה גם עלינּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹחמל

אין ּכי ּבעדנּו, יעמד מי ואין הּגבעה", על וכּנס ההר ּבראׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹ"ּכּתרן

לבד. ּברחמי עלינּו וחמל חּוס הּזאת. ּומּכה צרה ּכאב ׁשּירּגיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹמי

ּד עמידתנּו ראה לנּו ולא עׂשה מקראלמענ לנּו וקּים ורקים. ּלים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

אּתן". לא לאחר ּוכבֹודי יחל, אי ּכי אעׂשה, למעני "למעני ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּכתּוב:

ÌÁ¯עּמ זרע ּכל ואת זרענּו ואת אֹותנּו והּצל ׁשמ למען עלינּו «≈ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ילכּו ולא ספריהם, ילמדּו ׁשּלא הּטבע. חכמת מּכל יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבית

ּדעה ׁשּום ולא מּסברֹותיהם, סברא ׁשּום ּבלּבם יכנס ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹבדרכיהם,
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ּבּה ּדרכּו אׁשר אבֹותינּו ּבדר ּתמיד ליל כּלנּו ונזּכה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻמּדעֹותיהם.

הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּדיני ללמד הּזה. הּיֹום עד ּתֹורה מּתן מּיֹום ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹמעֹולם,

ותֹורה ׁשּבכתב ּבּתֹורה ולילה, יֹומם לבד הּקדֹוׁשה ּבתֹורת ְְְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָולהגֹות

ּבאמת ּבאהבה תֹורת ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות ולׁשמר ּפה. ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבעל

העֹולם, מּכל הּטבע חכמת ותתּבּטל ּכלל. חכמֹות ׁשּום ּבלי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּובתמימּות,

'הארת ויתּפּׁשט ּבחרּת. ּבהם אׁשר הּקדֹוׁש יׂשראל מעּמ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּובפרט

הּכל רק ּכלל, הּטבע חּיּוב ׁשּום אין ּכי הּכל וידעּו ּבעֹולם, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹהרצֹון'

לבד. הּקדֹוׁש ּברצֹונ ְְְְִִֵַַַָמתנהג

‰kÊ	Âּבכל ואּמיץ ותּקיף חזק רצֹוננּו ׁשּיהיה ּדקדּׁשה, לרצֹון כּלנּו ¿ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּובכל ויֹום יֹום ּובכל ,ּולתֹורת ּוליראת לעבֹודת ׁשעה ּובכל ְְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָעת

ידעּת אּתה ּכי ויֹותר. יֹותר אצלנּו ּדקדּׁשה הרצֹון יתחּזק וׁשעה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻׁשעה

הן ּבאמת. לעבּד ּכח יעצר ּומי קרצנּו. ּומחמר אנחנּו ודם בׂשר ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹּכי

וחּיֹות ואֹופּנים ּוׂשרפים מלאכים צבאם, וכל הּׁשמים ּוׁשמי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָהּׁשמים

ׁשּיּוכל ולֹומר להתּפאר ׁשּיּוכל אחד ּגם אין מעלה, צבא וכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקדׁש

ּותהּלה, ּברכה ּכל על מרֹומם וׁשמ חקר, אין לגדּלת ּכי .ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻלעבּד

יצרנּו ויֹום יֹום ּובכל ויגע. עיף ּתֹולעה, אדם ּובן רּמה אנֹוׁש ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָאף

"ּבארח לנפׁשנּו, ּומכמֹורֹות רׁשתֹות ּופֹורׂש עלינּו, אהּלמתּגּבר זּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ

והֹוׁשיענּו ועזרנּו וזּכנּו ,רחמי כרב עלינּו חּוסה לי". פח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹטמנּו

ּתמיד, טֹובים ּברצֹונֹות עצמנּו להרּגיל ׁשּנזּכה ּדקדּׁשה, הרצֹון ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻלהגּביר

אמּתּיים ּובכּסּופין חזק ּברצֹון ּתמיד אלי ּולהתּגעּגע ּולהׁשּתֹוקק ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלכסף

נפׁשי ּכלתה וגם "נכספה ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּנפׁש, ּבכלֹות גדֹולה ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבתׁשּוקה

צּור ּולבבי ׁשארי ּכלה חי. אל אל ירּננּו ּובׂשרי לּבי יי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלחצרֹות

לעֹולם". אלהים וחלקי ְְְְֱִִִֶָָֹלבבי

È·‡וחפצי מגּמתי ּכל ׁשּיהיה ,רצֹונ אל עבּד מׁש הרחמן, אב »ƒְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

על אסּתּכל ולא ּבאמת, אלי להתקרב לזּכֹות ּתמיד חזקים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּורצֹוני

ּכלל, הּממֹון אחר ּורצֹוני מחׁשבּתי תרּדף ולא ּכלל. הּזה העֹולם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹהבלי

לא ּפטירתֹו ּבׁשעת לאדם לֹו מלּוין אין ּכי הּכל, אּקח במֹותי לא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּכי
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טֹובים ּומעׂשים ּתֹורה אּלא ּומרּגלּיֹות טֹובֹות אבנים ולא זהב ולא ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹכסף

ימי אבּלה ּכ ּובין ּכ ּבין לאו, ּובין ממֹון לי ׁשּיהיה ּובין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבלבד.

הבל הּׁשמׁש. ּתחת ׁשּיעמל עמלֹו, ּבכל לאדם ּיתרֹון "ּומה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשוה,

הרּבים, ּבעוֹונֹותי זֹוכה איני אֹות לעבד ּגם ואם הבל". הּכל ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהבלים

אלי להתקרב לזּכֹות רק ּתמיד חזק רצֹוני ׁשּיהיה זּכני ּפנים ּכל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעל

עּמי ׁשּתעׂשה אזּכה אּולי ּכלל. ּדקדּׁשה הרצֹון אפסיק ולא ,ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻולעבֹודת

ּבאמת. אלי לקרבני מעּתה ותתחיל הּנֹוראֹות, נפלאֹותי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּככל

סיון וÌÁ¯˙eכח הרּבים, ּברחמי אּפלעלי ׁשּלא תמיד ותּצילני תׁשמרני ¿«≈ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

רק לעֹולם, אצלי ויׁשנה זקנה עבֹודת ּתהיה ׁשּלא לעֹולם, זקנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלידי

נעּורי ּכּנׁשר לחּדׁש ׁשעה ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל עצמי לחּדׁש ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאזּכה

"אל תמיד. אחרא דסטרא מּזקנה ותּצילני מחדׁש, ּפעם ּבכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלהתחיל

ּדברי לקּים ואזּכה ּתעזבני". אל ּכחי ּככלֹות זקנה לעת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹּתׁשליכני

לעם", נהיית הּזה "הּיֹום ּפסּוק: על ׁשּדרׁשּו לברכה זכרֹונם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרּבֹותינּו

ּבברית, עּמֹו נכנסּתי הּיֹום ּכאּלּו ויֹום יֹום ּבכל בעיני דֹומה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיהיה

אנכי "אׁשר ׁשּכתּוב: ּוכמֹו יׂשראל. ּבקדּׁשת לכנס הּיֹום התחלּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻּכאּלּו

ּותחּזקני ותעזרני ּכחדׁשים'. ּבעיני יהיּו ויֹום יֹום 'ּבכל הּיֹום", ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמצּו

ּכלל. יאּוׁש ׁשּום לעֹולם עצמי איאׁש ׁשּלא עת ּבכל תמיד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּותאּמצני

ּולצּפֹות לקּוֹות אזּכה מאד, מאד והּפחּותה הּׁשפלה מדרגתי ְְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּובעצם

תמיד ואחּכה ואיחל ואקּוה ּתמיד. ׁשלמה ליׁשּועה אמּתּיית, ְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָליׁשּועה

נֹוצרּתי. לכ אׁשר הּיׂשראלי לאיׁש ּכראּוי הּׁשלמּות לתכלית ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלזּכֹות

עת ּבכל עצמי אחּזק רק ּדקדּׁשה, הרצֹון את אעזב ולא ארּפה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻולא

להׁשּתֹוקק מחדׁש, ּפעם ּבכל להתחיל יֹותר ּדקדּׁשה הרצֹון ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻלחּדׁש

לגמרי. חדׁש חזק ּברצֹון ולעבֹודת אלי ּולהתּגעּגע ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹולכסף

e	kÊ˙eיראה להמׁשי ׁשּנזּכה ּדקדּׁשה, הרצֹון התּגּלּות ידי על ¿«≈ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּולעבּד ּתמיד, מּמ ולפחד ולרעד להתירא ונזּכה עלינּו. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹֹגדֹולה

ּביראה יי את "עבדּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו רּבה, ּובׂשמחה גדֹולה ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָּביראה

עד ּומיחד, יחיד אחד עלינּו, נמליכ ּוברעד ּבפחד ּברעדה". ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻוגילּו
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עלינּו. מאּת ּגדֹול חסד להמׁשי הּקדֹוׁשה הּיראה עלֿידי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנזּכה

גדֹולה בהרחבה טֹובה ּופרנסה ּגדֹולה ׁשפע להמׁשי זה ידי על ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָונזּכה

ּתכלּכלנּו לבד אּתה רק ּכלל. ּומלאכה עסק ׁשּום ּובלי יגיעה ׁשּום ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבלי

ולא ּכלל. עׂשּיתנּו ׁשּום ׁשּוםּבלי ולא עסק, ׁשּום לעׂשֹות נצטר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

רק ּפרנסה. ּבׁשביל מחׁשבה ׁשּום לחׁשב ולא ּומּתן, ּומּׂשא ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָֹֹמלאכה

ונזּכה לבד. מאּת צרכינּו כל לנּו ותּתן ּתחּיינּו, לבד הּגדֹול ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחסּד

ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים אחרים, ידי על נעׂשית מלאכּתנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּתהיה

ּכהני ואּתם וכרמיכם, אּכריכם נכר ּובני צאנכם, ורעּו זרים ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ"ועמדּו

צרכינּו ּכי יֹודע אּתה ּכי לכם". יאמר אלהינּו מׁשרתי ּתּקראּו, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹיי

ּוׁשתּיה אכילה מאד, רּבים הם לבד ההכרחּיֹות ואפּלּו מאד, רּבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהם

ּוׂשכר חסדים, ּוגמילּות צדקה לּתן מצוה וצרכי ודירֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּומלּבּוׁשים

לבּלֹות וׁשלֹום חס יכֹולים אׁשר ההכרחּיים, הצטרכּות ּוׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלּמּוד

לבד. ההכרחּיּות על ְְִִֵֶַַַַָהּימים

‡p‡עד תמיד ּבצדקה להרּבֹות וזּכנּו מּזה, והּצילנּו ׁשמרנּו יי, »»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים עלינּו ּגדֹול חסד להמׁשי הּצדקה ּבזכּות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנזּכה

דלתּתא אתערּותא ּבלי לבד, ּבחסּד העֹולם ּותקּים יּבנה". חסד ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ"עֹולם

ּומּׂשאּֿומּתן מלאכה ׁשּום ולא עסק ׁשּום לעׂשֹות נצטר ולא ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּכלל,

ּבלי לבד הּטֹוב ּבחסּד עֹולמ ׁשּבראת ּוכׁשם ּפרנסה. ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשביל

כל לנּו ותּתן חסּד עלינּו ּתׁשּפיע ּכן ּכלל, דלתּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאתערּותא

נזּכה למען כלל. עׂשּיתנּו ּבלי לבד מאּת צרכינּו וכל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּפרנסֹותינּו

ּומעׂשים ּומצוֹות ּותפּלה ּבּתֹורה רק ולעסק עסק, מּכל ּפנּויים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלהיֹות

הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ונזּכה לּבהלה. נלד ולא לריק ניגע ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹטֹובים,

ּגדֹול. ּבחזק הרצֹון אמּונת את ּותחּזק ּבעֹולם, הרצֹון ּותגּלה ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאמת,

ס ׁשּום להּטיל הּנחׁש למצח כח יהיה ולא הּספקֹות, ּכל פקּותבּטל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

ויּכירּו ּגדֹולם. ועד למּקטּנם אֹות ידעּו ּכּלם רק וׁשלֹום, חס ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֻּברצֹון

ספק ׁשּום ּבלי ּונכֹונה חזקה ּבידיעה הּכל וידעּו ,מלכּות ּכח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻכּלם

לנצח, ׁשמֹו יתּבר לבד הּכל הּבֹורא, ּברצֹון רק מתנהג ׁשהּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּכלל,
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בידּה ימחא ּדי איתי ולא ארעא, ודירי ׁשמּיא ּבחיל עבד ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ"ּוכמצּביּה

עבדּת". מה לּה ְְְֲֵֵַַָויאמר

ÌÁ¯˙eאׁשר יׂשראל, ּבית מעּמ הּנפׁשֹות ּכל על הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ותֹוציאם מאד, והּמרה הרעה הּטבע חכמת ברׁשת ונלּכדּו נפלּו ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכבר

ויתוּדע הרצֹון, הארת הרּבים ּברחמי עליהם ותאיר לׁשלֹום. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמּׁשם

הּכל רק ּכלל, הּטבעי חּיּוב ׁשּום ׁשאין ׁשהם ּבמקֹום האמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלהם

תרחם ּומעּתה לׁשלֹום. מּמצּודתם ויפרחּו לבד, הּקדֹוׁש ּברצֹונ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָמתנהג

ׁשּלא כּלנּו ותּצילנּו ותׁשמרנּו יׂשראל, עּמ ּכל ועל זרענּו, ועל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻעלינּו

לנּו אין ּכי וׁשלֹום. חס הּטבע ּבחכמת מּיׂשראל אחד ׁשּום נלּכד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָיהיה

יי "לּולי ׁשּכתּוב: ּכמֹו ׁשּבּׁשמים. אבינּו על אם ּכי להּׁשען מי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

אדם. עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה יי לּולי יׂשראל. נא יאמר לנּו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָֹׁשהיה

על עבר נחלה ׁשטפּונּו, הּמים אזי ּבנּו, אּפם ּבחרֹות ּבלעּונּו חּיים ְְְֲֲֲִִַַַַַַַַַַָָָָָָאזי

נתננּו ׁשּלא יי ּברּו הּזדֹונים. הּמים נפׁשנּו על עבר אזי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹנפׁשנּו.

ואנחנּו נׁשּבר הּפח יֹוקׁשים, מּפח נמלטה ּכצּפֹור נפׁשנּו לׁשּניהם. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָטרף

נׁשעננּו. עלי ּכי עזרנּו וארץ. ׁשמים עׂשה יי ּבׁשם עזרנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹנמלטנּו.

עינינּו". עלי ּכי ּנעׂשה מה נדע לא ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹואנחנּו

סיון ּולכלEÈÓÁ¯·eכט ּתחלּואינּו, לכל ׁשלמה רפּואה ּתמׁשי הרּבים, ¿«¬∆ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

ּתּקּוני ּבכל יׂשראל עּמ מּכֹות כל ּותרּפא מּכֹותינּו, ּולכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכאֹובינּו

ּוב ּבגׁשמּיּות ּכלרפּואֹותיהם על תרחם הּצדקה וכח ּובזכּות רּוחנּיּות. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הרּבים. ּבעוֹונֹותינּו מּכֹותי עליהם ׁשלחּת אׁשר יׂשראל עּמ ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחֹולי

ּכל ותֹוציא ותמׁשי הּמּכֹות, כל ּפי נפּתחין ׁשּיהיּו להם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹותעזר

מּתֹו והּמקלקלים העכּורים הּדמים וכל רעֹות הּלחֹות וכל ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּקלקּולים

ׁשּבקדּׁשה הּזקנים האמּתּיים הּצּדיקים ּבזכּות יׂשראל, עּמ מּכֹות ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל

יי "מֹועדי רגלים הּׁשלׁש קדּׁשת ּובזכּות האמּתּיית, חכמה קנּו ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאׁשר

לטהר נזּכה זה ידי על הרצֹון, את ּומגּלין קֹוראין ׁשהם קדׁש" ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמקראי

וצחים זּכים הּדמים כל ׁשּיהיּו עד הּדמים, ּכל את ּולהדיח ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּולכּבס

גידינּו ּוׁשס"ה אברינּו רמ"ח ׁשּבכל הּדמים ּכל יּוכלּו למען ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּוטהֹורים,
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ּבאמת. להם ּכראּוי ּגדֹול, ּבמהירּות ּכסדר והּלּוכם סּבּובם ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלסּבב

כל ּפי ׁשּיסּגר נזּכה ועלֿידיֿזה ,מאּת ּגדֹול חסד עלינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻותמׁשי

וכל אנחנּו כּלנּו ׁשּנזּכה ּבאפן יׂשראל, ּבית עּמ נגעי וכל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמּכֹות

אין ּכי מּכֹותינּו. לכל הּׁשמים מן ׁשלמה לרפּואה יׂשראל ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָעּמ

עלי אם ּכי ּכלל, הּטבע ּבדר וסּבה רפּואה ׁשּום על סֹומכים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָאנּו

"רֹופא אּתה ּכי ּומיחלים, מקּוים אנּו ולרפּואֹותי נׁשענים, אנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלבד

ּבכל מּכֹותינּו ּכל את נא רפא לעּצבֹותם", ּומחּבׁש לב ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלׁשבּורי

אּתה. ורחמן נאמן רֹופא מל אל ּכי ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבחינֹות

‡ÏÓעּמנּו עׂשה רפּואֹות, ּבֹורא יׁשּועֹות מצמיח צדקֹות זֹורע רחמים, »≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָ

עֹוׂשה ברחמים. לטֹובה מׁשאלֹותינּו ּכל ּומּלא ,ׁשמ למען ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָצדקה

וזּכנּו והֹוׁשיענּו עזרנּו תגמלנּו. כרעֹותינּו לא ורּוח ּבׂשר ּכל עם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹצדקֹות

הא הּצּדיקים הארתבזכּות עלינּו ותאיר תמׁשי וכחם ּבזכּותם מּתּיים, ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּכל לקּׁשר ונזּכה ׁשּברצֹונֹות. רצֹון דרעוין רעוא הארת העליֹון, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהרצֹון

ּבאמּונה להאמין כּלנּו ׁשּנזּכה עד הרצֹון, לׁשרׁש ׁשּבעֹולם ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהרצֹונֹות

ּולהׁשּתֹוקק ולכסף לבד, ּברצֹונ ׁשהּכל ּונכֹונה וחזקה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשלמה

וחזק ּתּקיף ּברצֹון ּבאמת, ולעבֹודת הּגדֹול לׁשמ ּתמיד ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולהתּגעּגע

ּולנצח עד לעֹולמי חּיינּו ימי ּכל הּטֹוב ּכרצֹונ לאמּתֹו ּבאמת ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָואּמיץ

על ועצּומה, רּבה וחדוה גדֹולה, לׂשמחה לבֹוא ׁשּנזּכה עד ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָנצחים.

ׂשמחת עלינּו ותמׁשי ּבאמת. הּגדֹול לׁשמ החזק וכסּפנּו רצֹוננּו ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי

ּבאמת ּולעבּד תמיד ּבׂשמחה להיֹות ונזּכה ּתמיד. קדׁש טֹוב ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָֹיֹום

ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ּבנּו ויקּים וחדוה, ּובׂשמחה ּובאהבה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻּביראה

אּתה עּזמֹו תפארת ּכי ירּומּו. ּובצדקת הּיֹום ּכל יגילּון ּבׁשמ"ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֻ

מלּכנּו". יׂשראל ולקדֹוׁש מגּננּו ליי ּכי קרננּו. ּתרּום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּוברצֹונ

ÒeÁמה לכל מהרה לבֹוא הרּבים ּברחמי וזּכנּו עלינּו, נא ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוחמל

אזנ אלי הּטה ּותפּלטני, ּתּצילני ּבצדקת" .מּלפני ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשּבּקׁשנּו

צדקת יסּפר ּפי ,ּתהּלת ּכל על והֹוספּתי איחל ּתמיד ואני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהֹוׁשיעני,

אלהים, יי ּבגברֹות אבֹוא ספרֹות, ידעּתי לא ּכי ,ּתׁשּועת הּיֹום ְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָֹֹֹֻּכל
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אּגיד הּנה ועד מּנעּורי, לּמדּתני אלהים ,לבּד צדקת ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאזּכיר

זרֹוע אּגיד עד ּתעזבני, אל אלהים וׂשיבה זקנה עד וגם ,ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹנפלאֹותי

עׂשית אׁשר מרֹום עד אלהים וצדקת .ּגבּורת יבֹוא לכל ְְְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָָֹלדֹור

ּתׁשּוב ורעֹות, רּבֹות צרֹות הראיתני אׁשר .כמֹו מי אלהים ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָֹּגדֹולֹות,

ּגם ּתנחמני, ותּסב ּגדּלתי ּתרב ּתעלני, ּתׁשּוב הארץ ּומּתהמֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּתחּייני,

יׂשראל. קדֹוׁש ּבכּנֹור ל אזּמרה אלהי, אמּת נבל ּבכלי אֹוד ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹאני

ּל אזּמרה ּכי ׂשפתי הּיֹוםּתרּננה ּכל לׁשֹוני ּגם ּפדית, אׁשר ונפׁשי , ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

פי אמרי לרצֹון יהיּו רעתי, מבקׁשי חפרּו ּכי בׁשּו ּכי צדקת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתהּגה

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי ְְְְְֲִִִִֶֶָָוהגיֹון

‰
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ÌÈwÓÚnÓ"אזני ּתהיינה בקֹולי, ׁשמעה אדני יי, קראתי ƒ«¬«ƒְְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָֹ

ולית ּכּלא מן לעּלא ּכל, אדֹון ּומיחד, יחיד ּתחנּוני". לקֹול ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָֹֹֻֻקּׁשבֹות

אלי אזעק, אלי אׁשּוע, אלי אתּפּלל, אלי ואלהי מלּכי ,מּנ ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלעּלא

יי לפני אברכה ואכרעה "אׁשּתחוה לפני אׁשּתּטח, לפני ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאתחּנן,

ּכארץ נפׁשי הּיֹום, ּכל ידי "ּפרׂשּתי ּכּפי, את ׁשּטחּתי אלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעֹוׂשי",

,אלי קֹורא אני ּדלּבא מעּומקא יי, אל יצעק לּבי סלה". ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעיפה

ּתערג "ּכאּיל האמּתּיֹות, וחנינֹותי לרחמי מצפצף אני עמקים ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמעמקי

הֹומֹות ּכיֹונים אלהים". אלי תערג נפׁשי ּכן מים אפיקי ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹעל

"ּכאׁשר ,וחסדי רחמי להמֹון לבבי יהמה ּכן לבבהן", על ְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ"מתֹופפֹות

מּקֹולם רֹועים מלא עליו יּקרא אׁשר טרּפֹו על והּכפיר האריה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיהּגה

ואנהם ואׁשּוע ואצעק ואזעק אׁשאג ּכן יענה", לא ּומהמֹונם יחת ְְְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹלא

לא .ויׁשּועת לרחמי ואחּכה ואצּפה ואיחל ואקּוה ואצפצף ְְְֱֲֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹואערג

אבֹותי. ואלהי אלהי יי ,אלי ּתמיד מּלקרא אׁשקט ולא ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹאחריׁש

מּבֹור יי ׁשמ "קראתי אּוכל, לא ּבמּלין ועצר רּוחי הציקתני ְְְְְֱִִִִִִִִִַַָָָָֹֹּכי

אזנ ּתעלם אל ׁשמעּת, קֹולי ייּתחּתּיֹות. ׁשמע לׁשועתי, לרוחתי ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ
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ׁשלמה לאמּונה וזּכנּו והֹוׁשיענּו ועזרנּו וענני". וחּנני אקרא, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָקֹולי

ברחמי ׁשמרנּו אמּונה. מּפגם ׁשּבּׁשמים, אבינּו נא, הּצילנּו ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבאמת.

האמּונה, ּפגם על וׁשלֹום חס הּבאים הּמפלאֹות מּמּכֹות והּצילנּו ְְְְֱִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֻהרּבים

אבֹות. זכּות ולא ּתפּלה ולא רפּואֹות לא ּדבר, ׁשּום להם מֹועיל ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹׁשאין

מֹועיל אין ּכן ּגם ואנחֹות ּוגניחֹות ואבֹוי אח ׁשל הּקֹולֹות כל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָואפּלּו

אׁשר הּקדֹוׁשה, האמּונה פגם עלֿידי ונתקלקל נפּגם הּכל ּכי ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלהם,

ּבהם, אׁשר ּכל עם ּכּלם העֹולמֹות ּכל ויסֹוד כּלּה הּתֹורה ּכל יסֹוד ְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָֻֻהיא

הּקדֹוׁשה. האמּונה על רק ּומתקּימים ועֹומדים ּתלּויים ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹׁשהּכל

סיון מעמק‡p‡ל ּבאמת אלי לצעק זּכנּו רּבים, רחמים מלא קדֹוׁש, נֹורא »»ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכאׁשר עּתה, אלי לקרא צריכים אנחנּו ּכאׁשר עמקים, מעמקי ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּלב

ואחד אחד ּכל ׁשל לבבנּו נגעי ּכל את ּכל, אדֹון לפני ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹנגלה

ּדממה ּבקֹול ּבאמת עמק ּבקֹול הּלב מן אלי לצעק עזרנּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבפרטּיּות.

וחנינֹותי וחסדי רחמי ּפלאי עלינּו לעֹורר ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹדּקה,

לעֹורר ׁשּנזּכה עד מאד. והּנֹוראֹות הּנפלאֹות והּצלֹותי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹויׁשּועֹותי

הּזאת אפלה החׁש עמק מּתֹו עמּוקֹות, עצֹות אמּתּיֹות, עצֹות ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹּולגּלֹות

ּגדֹולֹות נפלאֹות עֹוׂשה אּתה ּכי הרּבים. ּבעוֹונֹותינּו מאד בֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּנלּכדנּו

ואּתה מסּפר, אין עד ונפלאֹות נּסים חקר אין עד גדֹולֹות עֹוׂשה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלבּד

מאפלה הֹוציאנּו צלמות". "לאֹור ּומֹוציא "חׁש מּני "עמּקֹות ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻגֹולה

מרחֹוק, עצֹות לנּו ּותגּלה עלינּו ותׁשּפיע ּפלאֹות, עּמנּו עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלאֹורה.

עלֿידיֿזה. הּקדֹוׁשה האמּונה לגּדל ׁשּנזּכה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבאפן

ÌÁ¯Âודעת ּבינה חכמה מאּת וחּננּו הרּבים, ּברחמי עלינּו ¿«≈ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּול לחּתר ׁשּנזּכה ּבאפן האמּונהּדקדּׁשה, ּגדלה ׁשּמהם הּמים גּלֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

וכל אנחנּו כּלנּו ׁשּנזּכה איׁש", בלב עצה עמּקים "מים ׁשהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהּקדֹוׁשה

.החׁש עמק מּתֹו עמּקֹות עצֹות ּולהאיר לגּלֹות יׂשראל ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻעּמ

ּבעֹולם. טֹובֹות עצֹות ּברחמי ותׁשּפיע ,מּלפני טֹובה ּבעצה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּותתּקננּו

עלינּו יּפלּו ׁשּלא ּובלּבּולים, מּספקֹות יׂשראל עּמ ּכל ואת אֹותי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹותּציל

לעצֹות ּובנקל ּבמהירּות נזּכה ּתמיד רק ׁשּבעֹולם, ּדבר ּבׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָספקֹות
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ונפׁש ּבגּוף ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות הּטֹוב, ּכרצֹונ אמּתּיֹות, עצֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות,

העֹולם ּבזה והּנצחּיית, האמּתּיית הצלחה להצליח ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּוממֹון,

ׁשלם, ּובלב באמת אלי ּולהתקרב הּטֹובים, ּבדרכי ליל ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהעֹובר,

ּכבֹוד ואחר תנחני ּבעצת" והּנכֹונֹות, האמּתּיֹות עצֹותי לקּים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָונזּכה

ִִֵָּתּקחני".

ÌÁ¯˙eׁשּיׁש ּתבּונֹות איׁש לנּו ותׁשלח הרחמן, אב אבינּו עלינּו ¿«≈ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

קדֹוׁשֹות עצֹות לנּו ולׁשאב לדלֹות כח לֹו ׁשּיהיה קדֹוׁשה, נׁשמה ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹלֹו

ואיׁש איׁש בלב עצה עמּקים "מים ׁשּכתּוב: ּכמֹו עמּוקֹות, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֻעצֹות

ׁשּנזּכה האמּתּיים, הּצּדיקים וכח ּבזכּות לנּו ותעזר ידלּנה". ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתבּונה

ּברחמי ותעזרנּו צמצּומים. לתֹו אלהּות רּוחנּיּות המׁשכת ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהמׁשי

וגּופים צמצּומים ולברא לצמצם הּטֹובים מעׂשינּו עלֿידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּנזּכה

אלהּות רּוחנּיּות המׁשכת לתֹוכם לקּבל מכׁשרים ּכלים ׁשּיהיּו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻקדֹוׁשים,

ּוברּיֹות עֹולמֹות עת ּבכל לברא ונזּכה הּטֹוב. ּכרצֹונ גדֹולה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֻּבקדּׁשה

לתֹו אלהּות רּוחנּיּות ּתמיד ּולהמׁשי ּוטהֹורֹות, קדֹוׁשֹות ְְְְְֱֲִִִַָָָֹחדׁשֹות

לכל ּופרנסה מזֹון ּתׁשּפיע ברחמי ואּתה קדֹוׁשים. ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָצמצּומים

וחסדיהּנב ּברחמי ּומפרנס זן אּתה ּכי והּנעׂשים, והּנֹוצרים ראים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

אּתה ׁשּבעֹולם הּנבראים ּולכל כּנים, ּביצי ועד ראמים מּקרני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהרּבים

לכל לחם "נֹותן ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּגדֹול, ּבטּוב תמיד ּפרנסה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנֹותן

חסּדֹו". לעֹולם ּכי ְְִַָָָּבׂשר,

e	¯ÊÚקדם מאּת פרנסֹותינּו לנּו ותן הרּבים, ּברחמי והֹוׁשיענּו »¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבבּזּוי, ולא ּבכבֹוד ּבאּסּור, ולא ּבהּתר גדֹולה, ּבהרחבה להם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּנצטר

לידי ולא ודם ּבׂשר מּתנת לידי לא ּתצריכנּו ואל ּבצער. ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹּבנחת

לסּלק מהרה ּותזּכנּו לעֹולם. והלואֹות מחֹובֹות ותּצילנּו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהלואתם.

יֹודע אּתה ּכי מּכבר. חּיבים ׁשאנּו והחֹובֹות ההלואֹות ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּולׁשּלם

החֹובֹות עֹול עלינּו לּׂשא מאד עלינּו וכבד קׁשה ּכי ׁשּבּׁשמים, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאבינּו

אֹותנּו מבלּבלים והם כחנּו, הכׁשילּו צּוארינּו על עלּו הׂשּתרגּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאׁשר

ּבאמת. אֹות לעבד להתחיל חפצים ׁשאנּו העבֹודה מּמעט ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרּבה
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‡p‡ּכי הּגדֹולים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי וכלּכלנּו ּפרנסנּו יי, »»ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

עלי אם ּכי ּפרנסה, להמׁשי אי ועצה ּדר ׁשּום יֹודעים אנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

אבינּו תכלּכלנּו. ואּתה יהבנּו את הׁשלכנּו עלי נׁשענים, אנּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלבד

ּבׁשפע פרנסֹותינּו לנּו ּתן מעֹודנּו, אֹותנּו הרֹועה האלהים ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבּׁשמים,

ּבלי הּטֹוב, ּכרצֹונ גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה להם ׁשּנצטר קדם ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻּגדֹול

ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ׁשּנזּכה ּבאפן ּכלל, ּובלּבּולים טרּדֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֹׁשּום

ּתמיד. הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות ְְְְְִִִֶַָָלפני

e	kÊ˙eּגּופנּו לקּיּום לבד ונאכל גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה לאכל ¿«≈ְְְְְְֱֳִִֵֶַַָָָָֹֹֻ

לה ונזּכה טבענּו. ּתאות נכלליםּונמעט ונהיה אכילה, ּבמעט סּתּפק ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּכתּוב: ּכמֹו לבד, הּקדֹוׁשה נפׁשם לׂשבע האֹוכלים הּצּדיקים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָּבכלל

גדֹולה ּבקדּׁשה אכילתנּו ׁשּתהיה ותעזרנּו נפׁשֹו". לׂשבע אכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ"צּדיק

לׂשּבע יי, על להתעּנג נפׁשנּו ּבצחצחֹות להׂשּביע ׁשּנזּכה עד ,ּכ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּכל

יי ּבנעם "לחזֹות ונזּכה העליֹונֹות, הּצחצחֹות ּבאֹורֹות ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּולהתעּנג

והׂשּביע ּתמיד יי ונח" ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ּבהיכלֹו". ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּולבּקר

תמיד ונׁשמֹותינּו ורּוחנּו נפׁשנּו לצחצח ׁשּנזּכה עד ,"נפׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבצחצחֹות

ּתבּונֹות תמיד עלינּו ימׁש זה ידי ועל העליֹונֹות, הּצחצחֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבׂשבע

מים ולדלֹות ולׁשאב לחּתר כח לנּו יהיה אׁשר עד חדׁשֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹוהּׂשגֹות

ּוׁשלמֹות. טֹובֹות עצֹות ׁשהם הּקדֹוׁשה, האמּונה ּגדלה ׁשּמהם ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻעמּקים

עצֹות טֹובֹות, עצֹות יׂשראל ּכל ועל עלינּו ּולהאיר לגּלֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָונזּכה

עצֹות עמקים, מעמקי הּנמׁשכין ּפלאֹות ּפלאי נפלאֹות, עצֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָעמּוקֹות

אפׁשר ׁשאי קדֹוׁשֹות עצֹות ּוברּורֹות, יׁשרֹות אמּתּיֹות ּונכֹונֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָׁשלמֹות

על ּולגּדל לעֹורר ׁשּנזּכה ּבאפן ּבעֹולם, אפן ּבׁשּום ּולסתרן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלהפירן

הּקדֹוׁשה. האמּונה ְֱַָָָָָידם

תמוז יֹועץ¯Ba	Bא ּפלא העלילּיה, ורב העצה "ּגדל רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

אּתה אׁשר פלא", עׂשה ּתהּלֹות נֹורא ׁשלֹום, ׂשר עד אבי ּגּבֹור, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאל

ּגדֹולֹות ונפלאֹות נּסים יׂשראל עם עׂשית ּוכבר עת, ּבכל נפלאֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָעֹוׂשה

העּתים ּבצֹוק הּזה ּבּדֹור עּתה עלינּו רחם ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָונֹוראֹות



תפילות שני‰ליקוטי חלק תמוז ˙¯ˆÊא

ורּבים הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו מאד נפּגמה הּקדֹוׁשה האמּונה אׁשר ְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּללּו,

וזּכנּו נפלאֹות, עּמנּו עׂשה ידעּת. אּתה ּכאׁשר נכׁשלּו, עּמ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּבני

טֹובֹות ּבאמתלעצֹות ׁשלמה לאמּונה עלֿידיֿזה ׁשּנזּכה ּבאפן אמּתּיֹות, ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

עת, ּבכל תמיד עצמנּו את לחּפׂש ונזּכה האמּונה, ּפגמי ּכל ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּולתּקן

עת, ּבכל יתרה ּבאמּונה ּולהתחּזק הּקדֹוׁשה, ּבאמּונה אֹוחזים אנּו ְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאי

ותֹוציאנּו לחּיים, ּפלא עּמנּו ותעׂשה הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת לבב ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבתם

אלהי יי נרי, ּתאיר אּתה "ּכי ּגדֹול, לאֹור מחׁש לאֹורה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמאפלה

ּכחׁשיכה יאיר ּכּיֹום ולילה מּמּך יחׁשי לא חׁש" ּכי חׁשּכי", ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹיּגיּה

ָָּכאֹורה".

‰kÊ	Âעּמנּו ׁשעׂשית וטֹובֹותי נפלאֹותי על תמיד ל להֹודֹות ¿ƒ¿∆ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ

ונֹוראֹות, ּגדֹולֹות נפלאֹות עת ּבכל עּמנּו עֹוׂשה אּתה ואׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעֹולם,

ער אין אלינּו, ּומחׁשבתי נפלאתי אלהי, יי אּתה עׂשית ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ"רּבֹות

אלהי "יי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים מּסּפר", עצמּו ואדּברה אּגידה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻאלי

אמן", אמּונה מרחֹוק עצֹות ּפלא, עׂשית ּכי ׁשמ אֹודה ,ארֹוממ ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאּתה

ּכי על אֹוד ,נפלאֹותי ּכל אסּפרה לּבי ּבכל יי "אֹודה ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָונאמר:

להעלֹות ונזּכה מאד". ידעת ונפׁשי מעׂשי נפלאים נפליתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹנֹוראֹות

האמּונה ותתחּזק ותתּגּדל האמּונה ּפגמי ּכל ּולתּקן הּנפּולה, ְְְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָהאמּונה

ּובצּדיקי ּב להאמין כּלנּו ונזּכה ותעצּומֹות. עז ּבכל ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻהּקדֹוׁשה

ּונכֹונה זּכה ּוקדֹוׁשה ׁשלמה ּבאמּונה ּונכֹונה, חזקה ּבאמּונה ְְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָהאמּתּיים

ּומחׁשבֹות הרהּורים ׁשּום ּובלי ּבלּבּולים ׁשּום ּבלי ּוברּורה, ויׁשרה ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָצחה

ּכלל. ְָָזרֹות

‰kÊ	Â,יׂשראל ּבית עּמ חֹולי לכל ׁשלמה רפּואה להמׁשיË¯Ù·e) ¿ƒ¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָƒ¿»

(˙È�BÏt Ôa È�BÏtÏוהעלה הּגּוף, ּורפּואת הּנפׁש רפּואת לֹו נא רפא נא אל , ¿¿ƒ∆¿ƒְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּותבּטל מּכֹותינּו, ּולכל מכאֹובינּו ּולכל ּתחלּואינּו לכל ּומרּפא ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַָָָָארּוכה

הּמפלאֹות הּמּכֹות ּכל ּכלותסיר ּומעל מעלינּו ונאמנים רעים וחלים ְְְֱֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ

אֹותן לכל הּׁשמים מן ׁשלמה רפּואה ותׁשלח לעֹולם. יׂשראל ּבית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָעּמ

ּובאּו מּכֹותם, את הפלאת ּכבר אׁשר יׂשראל ּבית מעּמ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנפׁשֹות
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ולא ּבעֹולם, רפּואה ׁשּום להם מֹועיל ׁשאין הּמפלאֹות הּמּכֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻעליהם

נמׁש זה ּכל אׁשר ואנחה, צעקה קֹול ׁשּום ולא אבֹות, ּוזכּות ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹּתפּלה

לבד למענ ,למענ ועלינּו עליהם רחם יי, אּנא האמּונה. ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמּפגם

ועלינּו. עליהם אׁשר הרחמנּות ּגדל יֹודע לבד אּתה ּכי לנּו. ולא ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעׂשה

מן ׁשלמה רפּואה ולנּו להם ותׁשלח הּנֹוראֹות, נפלאֹותי כגדל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹועׂשה

אּתה, ורחמן נאמן רֹופא מל אל ּכי מּקרּבנּו, מחלה ותסיר ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשמים,

לבד. ּבּפה אּלא ּכחנּו אין ְִֵֵֶֶַַָֹּכי

‡ÙB¯ּכי ונּוׁשעה הֹוׁשיענּו ונרפא יי רפאנּו חּנם, רֹופא חֹולים, ≈ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָ

ּותגּדל ּולׂשבע. ולברכה לחּיים ּבעּתֹו, הּמטר ותּתן אּתה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָתהּלתנּו

ּבית עּמ ּתחלּואי לרּפאֹות ּכח להם ׁשּיהיה ועׂשבים צמחים ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּברחמי

ּכל ׁשל והאמת הּנכֹון הּסדר ותמׁשי ,ּברחמי ותׁשּפיע ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיׂשראל,

ולא להם. הראּוי והּמקֹום הּזמן סדר ּכפי ׁשּבעֹולם והּצמחים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזרעים

לטֹובה, סּבֹות ּברחמי ּותסּבב ּבזמּנֹו, ׁשּלא ועׂשב ּפרי ׁשּום ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹנתלׁש

ּבאמת. לרפּואתֹו צרי ּׁשהּוא מה ולׁשּתֹות לאכל אחד ּכל ׁשּיזּכה ְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּבאפן

ּולכל לנּו ותּתן ּבאמת. לרפּואתם ׁשּצריכים מה ּכל תּמם לפי ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻויקּבלּו

ּבהם מלּבׁש ׁשּיהיה ּבאפן ּובזמּנֹו, ּבמֹועדֹו ּבעּתֹו אכלם את ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻיׂשראל

ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ואחד אחד ּכל צריכין ׁשאנּו הרפּואֹות ּכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכח

ז ּכל לכּון ׁשּידע ּבעֹולם רֹופא אין ּכי ונפׁש, אּתהּבגּוף אם ּכי את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּתעלּומֹות, ּכל ויֹודע הּסּבֹות, ּכל וסּבת העּלֹות ּכל עּלת אּתה ּכי ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָלבד.

תצמח". מהרה וארכת ,אֹור ּכּׁשחר יּבקע "אז ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻויקּים

¯kÊ˙Âּובזכּות אבֹותינּו ּובזכּות ויעקב, יצחק אברהם אבֹותינּו ּברית ¿ƒ¿…ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָֹ

חסדי "הפלא ּפלאֹות, ּפלאי עּמנּו ּתעׂשה האמּתּיים הּצּדיקים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

יׁשענּו, אלהי ּתעננּו ּבצדק נֹוראֹות .ּבימינ מּמתקֹוממים חֹוסים ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמֹוׁשיע

ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ּבנּו ויקּים רחקים". וים ארץ קצוי ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמבטח

לא אׁשר נפלאֹות, אעׂשה עּמ ּכל נגד ּברית, ּכֹורת אנכי הּנה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ"וּיאמר

את ּבקרּבֹו אּתה אׁשר העם ּכל וראה הּגֹוים, ּובכל הארץ בכל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָנבראּו

ּכי "והיה ונאמר: ."עּמ עׂשה אני אׁשר הּוא, נֹורא ּכי יי ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמעׂשה
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היתה יי "מאת ונאמר: יּפלא". ּבעיני ּגם הּזה העם ּבעיני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיּפלא

אּתה נפלאֹות ועׂשה אּתה גדֹול "ּכי ונאמר: ּבעינינּו". נפלאת היא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּזאת

לעֹולם ּכי לבּדֹו, ּגדֹולֹות נפלאֹות "לעׂשה ונאמר: ."לבּד ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹאלהים

ְַחסּדֹו".

e	¯ÊÚ˙Âהּקדֹוׁשה האמּונה את ּולגּדל לחּזק כח לנּו ותּתן ּותזּכנּו ¿««¿≈ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכֹוזבּיֹות האמּונֹות ּכל ויתּבּטלּו יּפלּו אׁשר עד ותעצמֹות עז ְְְְְְְֱֲֲִִִֶַַַָָָֹֻּבכל

ּגּלּולים ותעביר יּתנּו. יקר ׁשמ ולכבֹוד ויּפלּו יכרעּו ּכּלם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָָֹֻׁשּבעֹולם,

ּבני וכל ׁשּדי, ּבמלכּות עֹולם לתּקן יּכרתּון ּכרֹות והאלילים הארץ, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמן

רּבים גרים ויּתֹוספּו ארץ. רׁשעי ּכל אלי להפנֹות בׁשמ יקראּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָבׂשר

יהיּו הארץ מעּמי ורּבים ,עּמ יׂשראל ּבני על צדק, ּגרי עת, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבכל

ויּכירּו לעבד כל ויאתיּו ּבאמת. הּגדֹול לׁשמ ּומתּגירים ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹמתיהדים

א וגם ּובפעל. ּבכח ּגרים נעׂשים ויהיּו .מלכּות יזּכּוכח ׁשּלא ֹותם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֹ

וידעּו ּגדּלת ּתפארת יקר את ׁשהם מקֹום ּבכל וידעּו יּכירּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהתּגּיר,

עד לעֹולמי ׁשמֹו ויתעּלה יתּבר קדמֹון יחיד ׁשּיׁש עֹולם ּבאי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָכל

ּכי ּפעּול ּכל וידע האמּתּיית. לאמּונת כּלם ויׁשּתֹוקקּו נצחים. ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּולנצח

נׁשמה אׁשר ּכל ויאמר יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין ּפעלּתֹו, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹאּתה

מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו ,מל יׂשראל אלהי יי ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹבאּפֹו

תמוז העצּומים¯ÊÚ˙Â	eב ּובחסדי הרּבים ּברחמי ותּצילנּו ותׁשמרנּו ¿««¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּגרים יּזיקּו ולא ׁשּמתגּירין, ּבהּגרים הּנאחז הּזהמה אחיזת ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֻמּפגם

מּטמאתם מהרה ׁשּיזּדּככּו הּצדק ּגרי לכל ותעזר ּכלל. עּמ ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻליׂשראל

ולא יתאחז ׁשּלא יׂשראל עּמ ּכל ואת אֹותנּו ותׁשמר ותּציל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻוזהמתם,

מּזהמת מּכבר להם ׁשּיׁש ּומּטמאתם מּזהמתם ׁשמץ ׁשּום ּבנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻֻיתדּבק

תמיד ותּצילנּו ותׁשמרנּו עלינּו, ּותרחם מּקדם. ּביניהם ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעּכּו"ם

לאמּתֹו. ּבאמת אמּתּיית לענוה ּותזּכנּו רּוחא, ּומרמּות וגבהּות ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּגאּות

יֹודע ואּתה לב, ּתעלּומֹות ּכל נגלּו לפני ּכי עלי ורחם וחמל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹחּוס

ּברחמי נא הּצילני האמּתּיֹות, הענוה מּדרכי ּדר ׁשּום יֹודע ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאיני

לּב ּתֹועבת הם אׁשר הרּוח וגּסּות ּופנּיֹות גאּות מיני מּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהרּבים
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ּבאמת ׁשפלּותי להרּגיׁש זּכני לב", ּגבּה ּכל יי "ּתֹועבת ׁשּכתּוב: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

והּׁשפלה הּפחּותה מּמדרגתי יֹותר למּטה ּבעיני ׁשפל ואהיה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלאמּתֹו,

ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ אמּתּיית לענוה ׁשאזּכה עד ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹמאד,

ÔÎ·eעזרנּו מגן להֹוׁשיע, ורב ּגּבֹור הרחמן אב אבינּו עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּדֹור מנהיגי ׁשל הּגאוה מחרב ותּצילנּו ותׁשמרנּו ּגאותנּו. חרב ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָואׁשר

הּגדּלה להם נּתן לא ּכי מאליהם. לעצמן ּגדּלה ׁשּנֹוטלין ׁשקר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשל

ּדל, עם על ּומֹוׁשלים ּבחּנם, הּדֹור על מתּגאים רק ּכלל, הּׁשמים ְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָמן

והן מאד, יׂשראל עּמ על ּומתּגּברין והתנּׂשאּות ּברּבנּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָֹּומתנהגים

ּתעלּומֹות. יֹודע לפני נגלה ּכאׁשר עלמא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּזיקי

B	Ba¯ּומה ּנאמר מה האדם, ּבני ּכל לבב את ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

מחזק עני "מּציל יֹודע, אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות ּכל הלא לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּנסּפר

ּבעדנּו הגן מהם, ׁשמרנּו מהם הּצילנּו מּגֹוזלֹו", ואביֹון ועני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו

ּבהם, חֹוסים אנּו אׁשר אמת מנהיגי האמּתּיים הּצּדיקים וכח ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבזכּות

ׁשּלא ׁשקר, ׁשל הּמנהיגים ׁשהם עלמא מּזיקי מּכל והּצילנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוׁשמרנּו

לא ׁשּבעֹולם, ּדבר ּבׁשּום וׁשלֹום, חס לנּו להּזיק ּכח ׁשּום להם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹיהיה

על לנּו אין ּכי ּתּוׁשיה. ידיהם תעׂשינה ולא ברּוחנּיּות, ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבגׁשמּיּות

את ּותבּטל ותעקר ותכניע ׁשּבּׁשמים. אבינּו על אם ּכי להּׁשען, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמי

חרב ותּטל ׁשקר, ׁשל הּמנהיגים ּכל ׁשל והתנּׂשאּותם ממׁשלּתם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

ּותגּלה העֹולם, מן הּׁשקר ּותבּטל ּתּׁשבר". רמה "ּוזרֹוע מּידם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּגאוה

אביֹונים, מאנקת ענּיים "מּׁשד ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּבעֹולם. ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהאמת

הּגאוה מּדת ּותבּטל לֹו", יפיח ּביׁשע אׁשית יי, יאמר אקּום ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹעּתה

עֹולם. ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו אחרא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּדסטרא

ÔÎ·e,רחמים מלא אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

הּקדּׁשֹות, ּכל על קדֹוׁש ונֹורא, העליֹונה.קדֹוׁש קדּׁשת עלינּו ׁשּתׁשּפיע ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ

ונזּכה .ל להׁשּתעּבד הרע יצרנּו את ולכף ּולׁשּבר להכניע ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹותעזרנּו

לגמרי. מאּתנּו נאּוף ּתאות ּולבּטל הרעֹות ּתאֹותינּו את ּולׁשּבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלכּפֹות
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ויבּטלּו עלינּו, מגּנים ׁשּיהיּו אמּתּיים צּדיקים ארץ מגּני לנּו ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָותּתן

החֹותם ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ׁשּנזּכה עד הּזאת, הרעה ּתאוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמאּתנּו

לילה. מּמקרה תמיד אֹותנּו ותּציל ּדקדּׁשה. החֹותם ּולתּקן ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּדקלּפה,

גדֹולה, ּבקדּׁשה ּבזּוּוגינּו להתקּדׁש ׁשּנזּכה עלינּו, ותגן ותֹוׁשיע ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻותעזר

להתרחק רק ּבהּתר, אפּלּו זאת ּבתאוה חלילה רגילים נהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹולא

מעּתה ׁשּנזּכה ּפלטתנּו על ּותרחם הרחקֹות. מיני ּבכל זאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּתאוה

וׁשלֹום חס לחּוץ להֹוציאֹו לבלי ׁשּבגּופנּו, וׁשמנּונית לחּות מעט ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹלׁשמר

וׁשמנּונּיֹותינּו לחֹותינּו מאד לׁשמר נזּכה רק זאת, תאוה ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹעל

ּולהעלֹות לברר ונזּכה גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה הּמח אל ְְְְְְְְֲֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻלהעלֹותם

ּדקדּׁשה החֹותם לתּקּון ּבׂשרֹו" "החּתים מּפגם והּׁשמנּונית הּלחּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻּכל

ּובטהרה ּבקדּׁשה ודעּתי מחי ויתחּדׁש ויתחּזק הּמחין. תּקּון ְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻׁשהּוא

והבנה ּבחכמה ׁשּלי הּמחין ויתנֹוצצּו ּובדעת, ּבתבּונה ּבחכמה ְְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹגדֹולה

ׁשהם ּבאמת הּתפּלין לקדּׁשת ּותזּכנּו גדֹולה. ּבקדּׁשה ּפעם ּבכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיתרה

על ּכחֹותם לּב על כחֹותם "ׂשימני ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּקדּׁשה, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחֹותם

."ְֶזרֹוע

e	È·‡ידידּות להּציל צּוה צּורנּו, חלקנּו חי אל וקּים, חי אל מל »ƒְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּברחמי אּתה ּכי ּבבׂשרנּו, ׂשמּת אׁשר ּברית למען מּׁשחת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשארינּו

ה ּברחמי עלינּו רחם קדׁש. ּברית אֹות ּבחֹותם אֹותנּו ּגדֹוליםחתמּת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

את לׁשמר מעּתה ׁשּנזּכה מעּתה, וׁשמרנּו והֹוׁשיענּו ועזרנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהּנֹוראים,

"כל אּתה ּכי אחרא, ּדסטרא מחֹותם נא הּצילנּו הּזה. הּקדֹוׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהחֹותם

אּתה נפלאֹות ועֹוׂשה אּתה גדֹול ּכי מזּמה, מּמ יּבצר ולא ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹּתּוכל

עלינּו נא ורחם וחמל חּוס ּתעׂשה. מה ל יאמר ּומי ."לבּד ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹאלהים

מחֹותם ּולהעלֹות לברר ׁשּנזּכה ארץ הּמגיני כח לנּו ותן ,ׁשמ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלמען

צר". חֹותם סגּור מגּנים אפיקי "ּגאוה ּכאמּור ּדקדּׁשה. לחֹותם ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָָָָֻּדקלּפה

תמוז וכּונֹותיהkÊÂ	eג ודקּדּוקיה ּפרטיה ּבכל ּכראּוי ּתפּלין מצות לקּים ¿«≈ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

לׂשמח ּכראּוי גדֹולה, ּובׂשמחה טֹוב ּובלב ּבּה, הּתלּוּיים מצֹות ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹותרי"ג

הּתפּלין ּתפארת ּבעטרת להתעּטר זֹוכים ּכׁשאנּו מאד ולׂשּוׂש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולגיל
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הּׁשבעה קדּׁשת ּובזכּות ּדמלּכא. ּכתרי ׁשהם מאד והּנֹוראים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּקדֹוׁשים

ׁשל "ׁשין" ׁשהם ׁשּבּתפּלין, הּקדֹוׁשים "ׁשינין" הּתרין ׁשל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָראׁשים

קדּׁשת עלינּו להמׁשי נזּכה ראׁשים, ארּבע ׁשל ו"ׁשין" ראׁשים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁשה

רֹועים. הּׁשבעה מּכל ׁשּכלּול האמּתי יׂשראל רֹועה ׁשהּוא מׁשיח ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמׁשה

רֹועים, הּׁשבעה ּכל וׁשל הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ׁשל וכחם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּובזכּותם

נאּוף ּתאות ּולבּטל לׁשּבר נזּכה האמּתּיים, הּצּדיקים ּכל ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּובזכּות

החֹותם תּקּונים מיני ּבכל ּולתּקן ּדקלּפה, החֹותם ּולׁשּבר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמאּתנּו,

אלהים למענ ּבחּיים, חפץ מל אמּתּיים, לחּיים חתמנּו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּדקדּׁשה.

נא הּצילנּו ׁשחת. מּבאר הּצילנּו מּׁשחת, ּופֹודה מּמות ּגֹואל ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָחּיים.

רעֹות, הּתאֹות מעּזּות אֹותנּו ּפדה ּתחּתּיֹות. הּׁשאֹול מן הרּבים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּברחמי

מּיד צאנ מעּזים, עּמ ּפדה נאּוף. ּתאות ׁשל הרע מעּזּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּובפרט

לחּיים. פלא עּמנּו עׂשה ְְֲִִִֵֶֶַָּגֹוזזים,

B	Ba¯אּת עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם עֹומדיםׁשל ומי מי יֹודע לבד ה ƒְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אֹותנּו ולחּתֹום לסּגר וׁשלֹום חס להתּגּבר רֹוצים אׁשר עת, ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעלינּו

חֹותם. על חֹותם אחרא, ּדסטרא חֹותמֹות וכּמה ּבכּמה וׁשלֹום ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָחס

אמת, אלהים יי אּתה אבל נחׁשּתי". הכּביד אצא ולא ּבעדי ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ"ּגדר

ּביד נׁשעננּו, ּבאמת הּגדֹול חסּד ועל ּבטחנּו לבד ּב אמת, ְְְְְְְְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָָָָָוחֹותמ

ׁשּבר הצמיתם". ּבאמּת" אמת, אל יי אֹותנּו ּפדה רּוחנּו. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנפקיד

ּדקלּפה, מחֹותם נא הֹוציאנּו עלינּו, חתמּו אׁשר חֹותמיהם ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּתׁשּבר

זּכנּו הּזהמֹות. ּומּכל הּטמאֹות מּכל וטהרנּו וקּדׁשנּו מהרה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֻֻהעלנּו

חֹותם ּדקדּׁשה, ּבחֹותם נא חתמנּו באמת. לגמרי נאּוף ּתאות ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻלׁשּבר

טֹובים לחּיים וחתם עֹולם. ועד מעּתה זרים בנּו יּגעּו לבל חֹותם, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹעל

ּבהם אׁשר חֹותמ הם אׁשר האמּתּיים הּצּדיקים ּבזכּות ,ברית ּבני ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל

עלינּו ּתמׁשי וכחם ּבזכּותם סֹוף, ועד מראׁש עֹולמ וחתמּת ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹּבראת

ּבׂשרֹו" מ"החּתים ּולברר להעלֹות ידם על ׁשּנזּכה עד ארץ. הּמגיני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹכח

ּבׂשכל גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ׁשּלנּו הּמחין ויתנֹוצצּו הּקדּׁשה. ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻלחֹותם

הּיֹום". נכֹון עד ואֹור הֹול" ּומחנּו ׂשכלנּו ויהיה וצח. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹז
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ÌÁ¯˙e,ּדקדּׁשה בצמצּום וׂשכלנּו מחנּו את לצמצם ותעזרנּו עלינּו ¿«≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֻ

ואפּלּו וׁשלֹום. חס הּגבּול מן חּוץ יצא לבל מאד מחנּו את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹונׁשמר

מאּתנּו ּובּמפלא לנּו. ׁשּיׁש מהּגבּול חּוץ לצאת מחנּו יהרס לא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֻֻּבקדּׁשה,

ּבׂשכל נתּבֹונן ׁשהרׁשינּו, ּבּמה רק נחקר, לא מּמּנּו ּובּמכּסה נדרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֻֻלא

ויּציב ואמת, נכֹון ּבׂשכל וצח, ז ּבׂשכל ּומהיר, חריף ּבׂשכל ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאמּתי

ונאמ ויׁשר יׂשראל,וקּים עּמ ּולכל לנּו ותעזר הּטֹוב. ּכרצֹונ ן ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

יהרס לבל לׂשכלֹו, הּׁשּי הּצמצּום קדּׁשת ואחד אחד ּכל על ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻותמׁשי

ּבאלהּות די ׁשּיׁש אלֿׁשּדי אּתה ּכי לֹו. ׁשּיׁש הּגבּול מן לצאת ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמחֹו

וצמצּום ּוגבּול די לֹו יׁש סֹוף ועד מראׁש ּוברּיה ּברּיה ׁשּכל ּברּיה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלכל

ׁשּדי אל לֹו. ׁשּיׁש מהּגבּול חּוץ ּבׂשכלֹו לצאת לֹו ׁשאסּור ,ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבאלהּות

ׁשהם מּׁשרׁשם, הּתפּלין קדּׁשת עלינּו ותׁשּפיע רחמים, לנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּתן

לכל הּמחין ּכל ׁשל הּקדֹוׁש הּצמצּום עם הּקדֹוׁשים הּמחין ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹהתנֹוצצּות

ּומדרגתֹו. ערּכֹו ּכפי ואחד ְְְְִֵֶֶֶַָָָאחד

ÔÎ·e,רּבים ּברחמים מתים מחּיה נֹופלים, סֹומ עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

הּמׁשיבין אמּתּיים, מּצּדיקים ּוטהֹורים קדֹוׁשים דּבּורים עלינּו ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵַַַַָותׁשּפיע

את ּותחּזק ותבריא ּותחּיה ותׁשיב קטן, ועד מּגדֹול הּנפׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

ּובכללם מאד. הּנדּכאֹות מאד, היגעֹות מאד, מאד החלּוׁשֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹֹֹנפׁשֹותינּו

הּמרה נפׁשי את ּותאּמץ ּותחּזק ותׁשיב עלי, ותחמל ותחֹוס ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹּתרחם

ואּתה ּבלּיעל. בת לפני עבּד את ּתּתן אל לי, מרה נפׁשי ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹמאד,

אמת ּבן עבּד אני ,עבּד אני ּכי יי "אּנה ידעּת. עבּד את ְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיי

נפׁשֹותינּו את הׁשב נא, החיינּו הֹוׁשיענּו עזרנּו למֹוסרי", ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּפּתחּת

ּבׁשבעה הּנפׁש את הּמׁשיבים מטעּמים מיני ּבכל מאד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאמללֹות

אהבה חֹולת ּכי ּבּתּפּוחים, רּפדּוני ּבאׁשיׁשֹות "סּמכּוני טעם. ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָמׁשיבי

להחיֹות ׁשּיּוכלּו טהֹורֹות", אמרֹות יי "אמרֹות עלינּו ותׁשּפיע ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָאני".

ּבכּמה ׁשּנפלּו למקֹום ׁשּנפלּו יׂשראל, מעּמ הּנפּולֹות הּנפׁשֹות ּכל ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאת

ּתקּומה והקימם אֹותם, ּוסמֹו סעֹוד נפילה. אחר נפילה נפילֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמיני

ּוברּכים רפֹות ידים חּזק ּתקים". והקם ּתעזב "עזֹוב ּתקּומה. ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹאחר
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מטעּמים מיני ּבכל הׁשיבם ידם, רפיֹון וחּזק אּמץ ּתאּמץ. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָּכֹוׁשלֹות

ּובר מּלי יקימּון "ּכֹוׁשל הּנפׁש. את ּתאּמץ".הּמׁשיבין ּכֹורעֹות ּכים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּומחּיה ממית יי וקם. צּדיק יּפֹול ׁשבע "ּכי ׁשּכתּוב: מקרא ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻויקּים

העלנּו אביֹון". ירים מאׁשּפֹות ּדל מעפר מקימי וּיעל. ׁשאֹול ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמֹוריד

"אני הּללּו. ּבּדֹורֹות לׁשם ׁשּנפלנּו המגּנים הּמקֹומֹות מּכל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֻמהרה

ויצילנּו יׁשמרנּו יי ."ל חטאתי ּכי נפׁשי רפאה חּנני יי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאמרּתי

מׁשּכבנּו ּכל ּדוי, ערׂש על יסעדנּו יי אֹויבינּו. ּבנפׁש ּתּתננּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואל

בֹו ּונדּמה ׁשּנמׁשיל ּבעֹולם ּומּכה וכֹואב חֹולה אין ּכי ּבחלינּו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻנהּפ

ועד רגל מּכף הּללּו. ּבעּתים מאד העצּומֹות וחלׁשֹותנּו נפׁשנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמּכֹות

ורּככּו וחּבׁשּו זֹורּו ּכי טרּיה". ּומּכה וחּבּורה "ּפצע מתם. ּבנּו אין ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻראׁש

רּפאּו אׁשר ּופנינים מּפז יקרים וסּמנים רפּואֹות וכּמה ּבכּמה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשמן,

חּברּו אׁשר ׁשּלפנינּו, בּדֹורֹות ׁשהיּו האמּתּיים הּצּדיקים ּבהם ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹותנּו

מלאים והם הּנפׁש, את מחּיין ּדבריהם ּכל אׁשר הרּבה, קדֹוׁשים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָספרים

זה ּכל ועם ּבאמת, לעבֹודת גדֹול והתעֹוררּות ונֹוראֹות נפלאֹות ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָעצֹות

מּדּוע ּכי ׁשם, אין רפא אם ּבגלעד, אין "הּצרי לנּו. אין ּתעלה ְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹרפּואֹות

ּגעלה ּבצּיֹון אם יהּודה, את מאסּת המאֹוס עּמי. ּבת ארכת עלתה ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻלא

ּולעת טֹוב, ואין לׁשלֹום קּוה מרּפא. לנּו ואין הּכיתנּו מּדּוע ,ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנפׁש

ׁשפלּותנּו ּוראה ּדּלּותנּו. על חמל ּדל על החֹומל בעתה". והּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹמרּפא

וקימני החייני אלהי" אּתה ּכי ואׁשּובה "הׁשיבני ּגלּותנּו. ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹואר

ּובמצֹותי ּבתֹורת נא החייני נא הׁשיבני העליֹונה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻבקדּׁשת

אל ּכי ּגם ׁשמֹו. למען צדק במעּגלי ינחני יׁשֹובב "נפׁשי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַהּקדֹוׁשֹות.

הּמה ּומׁשענּת ׁשבט עּמדי, אּתה ּכי רע אירא לא צלמות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבגיא

ְֲִַֻינחמני".

תמוז נפׁשנּו¯Ba	Bד מרירּות את ידעּת אּתה ּכּלא. דעלמא רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

לסּבל יּוכל ּומי הּסּבל", ּכח "ּכׁשל אׁשר מּמׁש, מּמות מר הּוא ְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאׁשר

להמּתיק החּיים עץ ּדר הֹורנּו ׁשברנּו. על לנּו אֹוי ּכזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמרירּות

האּלה. הּימים ּבאחרית מאד ועצמּו ּגברּו אׁשר הּזדֹונים הּמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמרירּות
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עֹולם. ועד מעּתה ּגבּולנּו ּומעל מעלינּו ּולסּלקם לגרׁשם עזרנּו ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָזּכנּו

מׁשיבת ּתמימה יי "ּתֹורת .בתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקּדׁשנּו

ועּמ ּתחּיינּו ּתׁשּוב אּתה "הלא חּיים. לדרכי מיתה מּדרכי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנפׁש",

נאמן ּכי אזנינּו, ּגּלית ּכאׁשר ּכרצֹונ הּכל ּתגמר ּובוּדאי ."ב ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹיׂשמחּו

יׁשּוב לא אחֹור מּדברי אחד ודבר ּדברי ונאמנים אלהינּו יי ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹאּתה

החֹוסים לכל הּוא מגן צרּופה יי אמרת ּדרּכֹו ּתמים "האל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹריקם.

מזּקק לארץ ּבעליל צרּוף ּכסף טהרֹות אמרֹות יי אמרֹות ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֻּבֹו.

ּכי עזרנּו לעֹולם". זּו הּדֹור מן ּתּצרּנּו ּתׁשמרם יי אּתה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשבעתים.

ונּוׁשעה". ּפני האר הׁשיבנּו צבאֹות אלהים "יי נׁשעננּו. ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹעלי

ÔÎ·eעלינּו ׁשּתרחם אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

מלא ידי על לחלֹום קדֹוׁשים, לחלֹומֹות ּותזּכנּו הרּבים ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָברחמי

וחלֹומֹות רעיֹוני יבהלּוני ואל ואמּתּיים. צֹודקים לחלֹומֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִַַַַַַַַָהּקדֹוׁש,

מחלֹום והבל, ׁשוא ׁשל מחלֹומֹות ותּצילני רעים, והרהּורים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרעים

ּולטהר לקּדׁש ּותזּכני לאדם. מּבהמה ותעלני וׁשלֹום. חס ׁשד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָעלֿידי

ּדקדּׁשה, הּׂשכל ּבכח המדּמה הּכח נכלל ויהיה ׁשּלי, המדּמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֻהּכח

המדּמה הּכח יהיה הּׁשנה, ּבׁשעת הּמחין הסּתּלקּות ּבעת ׁשּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹעד

עלי ותמׁשי .מלא ּבבחינֹות גדֹולה ּבקדּׁשה הּמחין ׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹֻוהרׁשימֹות

לח ׁשאזּכה עד אלהים מיּׁשבים,צלם לחלֹומֹות ,מלא עלֿידי לֹום ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

הּטֹוב. ּכרצֹונ גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ויׁשרים טֹובים ְְְְְֲֳִִִִִַַָָָָָֻלחלֹומֹות

ּכל ותהפ ּוׁשקרים. והבלים וטּפׁשּות ׁשטּות ׁשל מחלֹומֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹותּצילני

לטֹובה. יׂשראל ּכל ועל עלי ְְְֲִֵַַַָָָָחלֹומֹותי

È	kÊ˙eּוקׁשּורים ּודבּוקים אחּוזים ורעיֹוני ודעּתי מחׁשבּתי ׁשּתהיה ¿«≈ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַ

לראֹות ׁשאזּכה עד האמּתּיים, ּובצּדיקי הּקדֹוׁשה, ּובתֹורת ּתמיד, ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּב

חּיים, אלהים ּדברי מהם ולׁשמע האמּתּיים, הּצּדיקים ּפני אֹור ְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹּבחלֹום

ׁשּום ּבלי ּכלל, ּפסלת ּתערבת ׁשּום ּבלי ּוקדֹוׁשים אמּתּיים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַָָֹֹּדברים

ואזּכה וׁשלֹום. חס אחר מּמקֹום הּנמׁשכים והבלים ׁשקרים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתערבת

ׁשּתזּכני האמּתּיים הּקדֹוׁשים הּדברים ּכל את ּבהקיצי היטב ּתמיד ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלזּכר
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ּתמיד הּקדֹוׁשה ּובעבֹודת ּביראת ּותחּזקני ּבחלֹום. ולׁשמע ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹלראֹות

לטֹובה. עלי מיּׁשבים חלֹומֹותי כל ְְְְֲִִַַָָָָֻויהיּו

ÔÎ·eהּמאכלים ּכל ׁשּיהיּו ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו הרּבים, ּברחמי ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּופסלת סיג ׁשּום ּבלי וזּכים צחים מבררים מאכלים ׁשּלנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּומׁשקאֹות

ותּתן ּכלל. הּׁשדים מאחיזת ּתערֹובֹות ׁשּום ּבאכילתנּו יתערב ולא ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכלל.

להיֹות ׁשּנזּכה לנּו ותעזר .הּמלא את לחּזק ותעצּומֹות ועז כח ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹלנּו

ׂשמח א להיֹות ּוגבּורה וכח עז ּבכל ונתאּמץ ונתּגּבר ּתמיד, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹּבׂשמחה

ויקּים גדֹולה, ּובטהרה ּובקדּׁשה גדֹולה ּבׂשמחה אכילתנּו ותהיה ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻֻּתמיד.

יינ.ּב טֹוב בלב ּוׁשתה לחמ ּבׂשמחה אכל ל" ׁשּכתּוב: מקרא נּו ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הּׂשמחה ידי על ׁשּנזּכה עד ."מעׂשי את האלהים רצה כבר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכי

ּגדֹול ּבכח הּקדֹוׁשים הּמלאכים ויתחּזקּו ,הּמלא את לחּזק ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹוהחדוה

מאכל טֹובה, ּופרנסה טֹובה ׁשפע לנּו וימׁשיכּו ׂשמחתנּו. תקף ידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעל

יּתנּו ולא ּכלל. אחרא הסטרא אחיזת ׁשּום ּבלי מבררים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֹּומׁשקה

תתעּכב ולא ּכלל, לנּו הּנמׁשכת מהּׁשפע לינק והּׁשדים אחרא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלהּסטרא

ּכדי רק מהּׁשפע יינקּו ולא לבד. מעבר ּדר רק ּכלל אצלם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּׁשפע

יׂשראל לעּמ הּׁשפע ּכל ּברחמי ותמׁשי ּגדֹול. ּבצמצּום ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיּותם

תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ונזּכה זרים. ידי ּבּה יׁשלטּו ולא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹהּקדֹוׁש,

ּבׂשמחה ּתמיד להתחּזק עת ּבכל ותעזרנּו זר. יתערב לא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹּובׂשמחתנּו

חס קרי מּטמאת להּנצל הּׂשמחה ידי על ׁשּנזּכה עד גדֹולה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוחדוה

וׁשלֹום. חס ׁשחֹורה ּומרה עצבּות ידי על הּבאה ְְְְְֵַַַַָָָָָָָוׁשלֹום

‡p‡הּצילנּו נּדח. מּמּנּו יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב רחמים מלא יי »»ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

זּכנּו לילה. מּמקרה נפׁשנּו והּצל נא ׁשמרנּו הּזאת. הרעה מּטמאה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹֻנא

ארץ, הּמגּני ידי על הּמחין קדּׁשת עלינּו ותמׁשי מחׁשבּתנּו את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻלקּדׁש

מׁשה ּבקדּׁשת להּכלל ונזּכה לגמרי. נאּוף ּתאות לׁשּבר ׁשּנזּכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻעד

הּצּדיקים ּכל ּובקדּׁשת ּדקדּׁשה, רעים הּׁשבעה ּכל ּובקדּׁשת ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹֻֻֻרּבנּו

מּׁשרׁשם הּקדֹוׁשים והּתפּלין הּמחין קדּׁשת עלינּו וימׁשכּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹֻֻהאמּתּיים.

הּמלאכים ּכח את ּולחּזק תמיד. ּבׂשמחה להיֹות ּותזּכנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהעליֹון.
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הּׁשמים מן טֹובה פרנסה לנּו ותמׁשי ׂשמחתנּו. עז ידי על ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁשים

ּבלי ּומזּככים מבררים ּוׁשתּיתנּו אכילֹותנּו ּכל ויהיּו גדֹולה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֻּבהרחבה

להם יהיה ולא ּכלל, אחרא והּסטרא הּׁשדים ּכח ּתערבת אחיזת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּום

הּזאת. הּתאוה אׁש ּבחמימּות וׁשלֹום חס האדם את לחּמם ּכח ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּום

יׂשראל עּמ ּכל ואת אֹותנּו לילה.ותּציל מּמקרה ּתמיד ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

‡p‡לפני ּנאמר מה נגּבר. חּילים ּומה ּנדּבר ּומה ּנאמר מה יי, »»ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

והּנגלֹות הּנסּתרֹות ּכל הלא ׁשחקים ׁשֹוכן לפני ּנסּפר ּומה מרֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹיֹוׁשב

נׂשאתי אלי" אׁשּתּטח. אלי אתּפּלל. אלי ואלהי מלּכי יֹודע. ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּתה

ּומחׁשבֹות ודּבּורים ּכלים ׁשּום לי אין ּכי ּבּׁשמים". הּיׁשבי עיני ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאת

המרּבים נפׁשי צרֹות סּפּור ּבֹו להלּביׁש הּמחׁשבה מן ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֻּולמעלה

ּכן עגּור "ּכסּוס .אלי אערג ׂשדי ּכבהמֹות רק מאד. מאד ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹוהעצּומים

אּדּדה ערבני. לי עׁשקה יי לּמרֹום, עיני ּדּלּו ּכּיֹונה, אהּגה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאצפצף,

ׁשּום לי ואין ׁשאני, ּכמֹו לפני אני הרי נפׁשי". מר על ׁשנֹותי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכל

ּולהתחּנן להתּפּלל מאּת ׁשּתחּנני ותחנּונים ּתפּלה על אם ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּתקוה

מאפלה ולצאת ּבאמת אלי לׁשּוב ׁשלמה ליׁשּועה ׁשאזּכה עד ,ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָלפני

ּבאמת. ּכרצֹונ ולהיֹות ּגדֹול, לאֹור ּומחׁש לׂשמחה מּיגֹון ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָֹלאֹורה,

È‰Èמלא רחמים, מלא אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

לּכל יי "טֹוב טֹוב מלא וחנינה. חמלה מלא והּצלֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹיׁשּועֹות

אחטא ׁשּלא ותׁשמרני מעּתה ּבעזרי ׁשּתהיה מעׂשיו", ּכל על ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹורחמיו

לידי אבא ולא ּבּיֹום אהרהר ולא לילה, מּמקרה מעּתה הּצילני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹעֹוד.

ונּקיתי איתם אז בי, ימׁשלּו אל עבּד חׂש מּזדים "ּגם בּלילה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻטמאה

תמיד: ּבׂשמחה להיֹות ברחמי זּכני רב". ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמּפׁשע

תמוז ּכל¯ÊÚ˙Â	eה ועל עלינּו חדׁשים, ראׁש ניסן, חדׁש קדּׁשת להמׁשי ¿««¿≈ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻ

ערות מצרים, מּגלּות יׂשראל עּמ את ּבֹו ׁשהֹוצאת ּוכׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל.

ּבכל ותגאלנּו ּתֹוׁשיענּו הרּבים ּברחמי ּכן הּברית, ּפגם ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהארץ,

ׁשּתּצילנּו יׂשראל, מעּמ ונפׁש, נפׁש לכל וׁשנה, ׁשנה ּבכל ודֹור, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדֹור
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לחדׁשי לנּו הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש הּזה החדׁש קדּׁשת ּבכח ְְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻֻכּלנּו

כּלנּו ׁשּנזּכה יׂשראל, ויׁשּועת ּגאּלת הּקדֹוׁש, ניסן חדׁש ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻהּׁשנה,

מּבאר מהרה נפׁשנּו ותפּדה ׁשּתגאלנּו ּבאמת, הּנפׁש לגאּלת זה ידי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻעל

האמללֹות נפׁשֹותינּו ותּציל ים. מּמצּולֹות ותֹוציאנּו הּיון. מּטיט ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻׁשחת

אנחנּו לעֹולם, זה ּבעֹון נּכׁשל ולא וׁשלֹום חס לילה מּקרה מּפגם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמאד

ולא ּבׁשֹוגג לא עֹולם, ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ וצאצאי ְְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוצאצאינּו

ּברצֹון. ולא ּבאנס לא ְְְְִֵֶָֹֹֹּבמזיד

e	È·‡אבינּו עלינּו, ורחם חּוס מלּכנּו אבינּו עלינּו, חמל מלּכנּו »ƒְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ניסן וׂשמחת קדּׁשת להמׁשי ותעזרנּו וטּפנּו. עֹוללנּו על חמל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹֻמלּכנּו

ׂשחֹוק ּתמיד ּולהביא תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ונזּכה ּכּלּה. הּׁשנה ּכל ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָֻעל

לפניהם והדר הֹוד ויהיה הּקדֹוׁשים. הּמלאכים ּבכל וחדוה ועז ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹוׂשמחה

תמיד ונזּכה ניסן. ּבחדׁש ּכמֹו ּכּלּה הּׁשנה ּבכל ּבמקֹומם וחדוה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻעז

ויתחּזקּו ׂשמחתנּו. עלֿידי הּקדֹוׁשים להּמלאכים ותקף חּזּוק ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלּתן

הּׁשדים כח ויבּטלּו ותעצּומֹות. עז ּבכל ּתמיד הּקדֹוׁשים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹֹהּמלאכים

לנּו, הּיֹורדת הּקדֹוׁשה מהּׁשפע יניקה ׁשּום להם יּתנּו ולא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּקלּפֹות,

מּטמאת עלֿידיֿזה ּולהּנצל מבררים, ּומׁשקאֹות למאכלים ׁשּנזּכה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻעד

ּתמיד. ּוטהֹורים קדֹוׁשים ולהיֹות וׁשלֹום, חס לילה ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָמּקרה

e	È¯B˙Âהּטֹוב ּכרצֹונ לאמּתֹו האמת ּותלּמדנּו ּבאמּת ותדריכנּו ¿≈ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

רחם ,ׁשמ למען עלי רחם הּתעניתים. ּבענין להתנהג אי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָּבאמת,

יׁש ּכי לבד, למענ עלי רחם והעצּומים, הרּבים חסדי למען ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָעלי

עליֹונים עלי. ּגם לרחם מסּפיקים ׁשהם מאד מאד רּבים רחמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹל

ּבעֹולם, רּבים רחמים הׁשּפעּת ּוכבר ,ּברחמי נֹוׂשא אּתה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָותחּתֹונים

ּותמימים ויראים וחסידים צּדיקים וכּמה ּכּמה ּבעֹולם עזרּת ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּוכבר

מחֹול "אסּפרם הּנה, עד ּבעֹולם ׁשהיּו הרּבה תׁשּובה ּובעלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוכׁשרים

ולצאת הּזה, העֹולם הבלי ּולבּטל לׁשּבר ,ּברחמי עזרּתם אׁשר ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָירּבּון",

הּנפׁש מּגלּות עּז ּובזרֹוע ּברחמי ּופדיתם ּוגאלּתם לאֹורה. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמאפלה

לעמד ּכח להם היה לא וחסדי רחמי לּולא ּכי ּׁשּזכּו. למה ׁשּזכּו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹעד
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זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו הּזה, עֹולם הבלי ׁשל ים מצּולת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכנגד

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ואלמלא עליו, מתּגּבר אדם ׁשל יצרֹו יֹום 'ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָלברכה:

ּבידֹו'. נֹופל היה עֹוזרֹו ְְֵָָָהּוא

‰kÊּבעוֹונֹותי ואם ּבאמת. אלי לׁשּוב הרּבים ּברחמי ּכן ּגם אֹותי «≈ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

יי ּבעבֹודת מתּגּבר ואיני מאד, ׁשמים ּבמלאכת מתרּפה אני ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרּבים

הלא ּבאמת, ׁשלמה לתׁשּובה ּכמֹוני אדם זכה לא מעֹולם אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֹּכלל,

ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מחּדׁש ואּתה עת, ּבכל חדׁשֹות עֹוׂשה ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּתה

יׂשראל על עת ּבכל מרחם ואּתה חקר, אין עד ּגדֹולֹות נפלאֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשעה

חדׁשים ּברחמים נפלאים, ּברחמים עלי רחם חדׁשים. וחסדים ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָּברחמים

מ עדין נתּגלּו הּמה,ׁשּלא ּבארץ אׁשר הּקדֹוׁשים הּצּדיקים ּבזכּות עֹולם, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּתּניחני ואל לאמּתֹו. ּבאמת החּיים לדר לׁשּוב מעּתה ׁשאזּכה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבאפן

עֹוד אל ולא ,ּכרצֹונ ׁשאינם ּומבלּבלים נבֹוכים ּבדרכים עֹוד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹֻלתעֹות

מּדרכי יי ּתתעני אל ּבאלהי. ואּׁשען יי ּבׁשם אבטח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹחׁשכים.

יּבצר ולא ּתּוכל "ּכל ואּתה הּכל מּמ ּכי ,מּיראת לּבי ּתקׁשיח ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹאל

לדר זּכני הרּבים, ּברחמי מחׁשבּתי את וטהר קּדׁש מזּמה". ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּמ

ּכרצֹונ להיֹות עזרני ּכלל, עֹוד אֹובד ולא ּתקוה לי ּתן לאמּתֹו, ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהאמת

אכילתי ׁשּתהיה ּותזּכני ׁשחתּתי. אׁשר ּכל את לתּקן ואזּכה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּבאמת,

תמיד. ּבׂשמחה להיֹות ואזּכה גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבׂשמחה, ְְְְְְְְְְֳִִִִִִֶֶָָָָָָָָֻתמיד

ÔÎ·eּכל ואת אֹותנּו ותׁשמרנּו ותּצילנּו רחמים, מלא עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכי ּבמעׂשיהם. והגּונים ּכׁשרים ׁשאינם ודּינים מרּבנים יׂשראל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעּמ

מי ואין הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו לנּו ּגֹורמים ּׁשהם מה ּכל את יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאּתה

יי אּנא ּולהׁשּפילם. להכניעם ּוגבּורה כח ּבנּו אין ּכי ּבעדנּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּיעמד

והּצילנּו ּדקדּׁשה, למׁשּפט זּכנּו הּמׁשּפט, הּמל הרּבים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּברחמי

ּופֹוגמים הּמׁשּפט את המקלקלים הגּונים ׁשאינם ורּבנים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּדּינים

ׁשֹורה, הּקדֹוׁשה האהבה ׁשם אׁשר למׁשּפט ּבכסאֹות העליֹונה ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבּמרּכבה

ּבעֹולם, נאּוף ּתאות ּומכניסים מּׁשם נפּולין אהבֹות נֹופלים זה ידי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָועל

ּדינם. עּוּות ידי על לילה מּקרה טמאת וׁשלֹום חס ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻּומביאין
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‡p‡יֹודע אּתה יׂשראל, עּמֹו אֹוהב מׁשּפט, אֹוהב יי צּדיק, רחּום »»ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

עת ּבכל אחרינּו רֹודפים ּגּופנּו ּׁשּתאוֹות מה מעצמנּו לנּו ׁשּיׁש ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמה

ּׁשּגֹורמים מה לנּו ּגֹורמים זאת ּגם אף עֹוזר, ואין נכׁשלנּו אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹעד

רּבֹו העֹולם. מּכללּיּות הּנמׁשכין הׁשלכנּוהּפגמים עלי עֹולם, ׁשל נֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

מׁשּפטם, עּוּות ּכלל לנּו יּזיק ׁשּלא ּברחמי ׁשמרנּו הּצילנּו יהבינּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאת

האהבֹות ּכל את ּולברר להעלֹות ונזּכה הּנפּולין, מאהבֹות ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָותּצילנּו

ּותזּכנּו ותעזרנּו ּבאמת. ׁשּבקדּׁשה ׁשרׁשם אל ּולהחזירם ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻלהעלֹותם

ּבׁשלמּות, הּתּקּון ּבתכלית גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה הּמׁשּפט את ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻלתּקן

את נפּגם ׁשּלא ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו ותׁשמרנּו ּתמיד, עּמנּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹותהיה

רעֹות וׁשמנּוניֹות לחֹות הּמח אל יעלה ולא ׁשּלנּו. והּמחין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּתפּלין

ויׁשמעאל. עׂשו טּפת ּבחינת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשהם

תמוז זה.¯Ba	Bו על להתּפּלל אי ּדעת ּבי ׁשאין יֹודע אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לא מּגֹוי ריבי וריבה ה' "ׁשפטני יהבי, מׁשלי אני לבד עלי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹרק

ואל אלהי יי כצדק ׁשפטני תפּלטני. ועולה מרמה מאיׁש ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹחסיד,

מּלפני .פני יקּדמּו ואמת חסד ּכסא מכֹון ּומׁשּפט צדק לי. ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָיׂשמחּו

למען עלינּו רחם רחמים, מלא מיׁשרים". ּתחזינה עיני יצא ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּפטי

חס לנּו אין אׁשר עד ּׁשעׂשינּו, מה ׁשעׂשינּו ּפי על אף לבד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשמ

ותּצילנּו ותׁשמרנּו ּבעדנּו, ּתגן לבד יי אּתה יׁשר. מליץ ׁשּום ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשלֹום

מּׁשגגֹות ותּצילנּו ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות להּנצל צריכים ׁשאנּו מה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּכל

יׁשר מליץ ּבאין ּבאמת. הּברית לתּקּון ׁשּנזּכה ּבאפן ּומרדים, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹּומזידין

הּמל ּבּמׁשּפט וצּדקנּו ּומׁשּפט, חק ּדבר ליעקב ּתּגיד ּפׁשע, מּגיד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹמּול

מׁשּפט. מּדת ּביד האֹוחז ְְְִִִֵַַַָָָהּמׁשּפט,

e	¯ÊÚ,הּקדֹוׁשה הּמרּכבה את לקּׁשר ׁשּנזּכה הרּבים, ּברחמי »¿≈ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מּימין, מיכאל ׁשהם הּקדֹוׁשה, הּמרּכבה מלאכי ּכל יחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָויתקּׁשרּו

ארּגמ"ן, ׁשּסימנם רפאל, ּומאחֹור אֹוריאל, ּומּלפנים ּגבריאל, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּומּׂשמאל

לֹו עׂשה "אּפריֹון ׁשּכתּוב: ּכמֹו ׁשֹורה, הּקדֹוׁשה האהבה ׁשם ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָאׁשר

מרּכבֹו זהב רפידתֹו כסף עׂשה עּמּודיו הּלבנֹון. מעצי ׁשלמה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהּמל
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קדם ּתמיד לֹומר ּותזּכנּו ירּוׁשלים". מּבנֹות אהבה רצּוף ּתֹוכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹארּגמן

יׂשראל אלהי יי 'ּבׁשם ׁשהּוא: הּמרּכבה, קּׁשּור גדֹולה ּבכּונה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּׁשנה

ועל רפאל ּומאחֹורי אֹוריאל ּומּלפני ּגבריאל ּומּׂשמאלי מיכאל ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹמימיני

הּקדֹוׁשה, הּמרּכבה את לקּׁשר הּגדֹול ּבכח ותעזרנּו אל'. ׁשכינת ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹראׁשי

לבית ּכסאֹות למׁשּפט "כסאֹות ויתּתּקנּו הּמׁשּפט, לתּקּון ׁשּנזּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָעד

לנּו יהיה ולא הּנפּולין, האהבֹות ּפגם ּבׁשלמּות לתּקן ונזּכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדוד".

ּדקדּׁשה, לאהבה ּותזּכנּו הּנפּולין. מהאהבֹות הּנמׁשכת רעה ּתאוה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּום

ּובׂשמחה ועּזה, רּבה ּבאהבה ׁשמים מלכּות על תמיד עלינּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלקּבל

מהרה ּותזּכנּו לילה, מּמקרה תמיד ותּצילנּו ותׁשמרנּו גדֹולה. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָוחדוה

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת ּבׁשלמּות הּברית ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַלתּקּון

e	kÊÂהגּון מּתֹוקע הּׁשנה ּבראׁש ׁשֹופר קֹול לׁשמע הרּבים, ּברחמי ¿«≈ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבׁשלמּות ּבראׁשֿהּׁשנה ׁשֹופר קֹול ׁשמיעת מצות לקּים ונזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכׁשר.

ּבאימה ועצּומה, רּבה ּובׂשמחה ּבחדוה גדֹולה, ּובטהרה ְְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָָָָָָָֻּבקדּׁשה

הּקדֹוׁשים הּתּקּונים ּכל לתּקן ׁשּנזּכה ותעזרנּו גדֹולה. ּובאהבה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּביראה

ּובזכּות והּתרּועה. והּׁשברים הּתקיעה קֹול ידי על לתּקן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּצריכין

והּתבּונה החכמה קדּׁשת עלינּו להמׁשי נזּכה הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּתקיעה

העליֹונֹות הּצחצחֹות ּבׂשבע נׁשמֹותינּו לצחצח ונזּכה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹוהּדעת,

קדּׁשת עלינּו להמׁשי ּתזּכנּו הּקדֹוׁשה הּתרּועה ּובזכּות ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻהּקדֹוׁשֹות.

וכחֹו"מ ּבזכּותֹו ונזּכה האמּתי, יׂשראל הרֹועה ׁשהּוא רֹועה", היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשה

נזּכה הּקדֹוׁש הּׁשברים ּובזכּות ּבאמת. הּברית לקדּׁשת ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻֻּוקדּׁשתֹו

ותׁשמרנּו הּקדֹוׁש, מלא ידי על לחלֹום ואמּתּיים צֹודקים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָלחלֹומֹות

ונזּכה הּבחינֹות. בכל לילה ּומּמּקרה הּברית מּפגם זה ידי על ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָותּצילנּו

הּלב את להׁשקֹות ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו הּמׁשּפט, לתּקּון זה ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָעל

ּובפרט רעֹות הּתאוֹות אל הּבֹוער הּלב חּמּום ּולכּבֹות גדֹולה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה

הּדעת מימי והרחמים, החסד מימי עלינּו ותמׁשי נאּוף. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָלתאות

ּותׁשּבר היׁשּועה", מּמעיני ּבׂשׂשֹון "מים לנּו ותׁשאב ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָוהּתבּונה,

לתּקּון ונזּכה אחרא, ּדסטרא הּלב וחמימּות צּמאֹון ּותכּבה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָותׁשקה
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ּכנחל ּוצדקה מׁשּפט ּכּמים "ויּגל ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻהּמׁשּפט,

.איתן" ֵָ

ÔÎ·eוסּכֹות הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש לקדּׁשת ּותזּכנּו ּתעזרנּו ¿≈ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֹֻֻ

והּטהֹורים הּקדֹוׁשים הּנֹוראים הּימים לקּבל ׁשּנזּכה עצרת, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּוׁשמיני

רּבה ּובחדוה ּבׂשמחה מאד, גדֹולה ּבקדּׁשה נֹוראה, ּבקדּׁשה ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻֻהאּלּו,

הּנֹוהגֹות הּקדֹוׁשֹות הּמצֹות ּכל לקּים ותעזרנּו מאד. מאד ְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָֹֹועצּומה

ּובאהבה ּוביראה גדֹולה ּבׂשמחה הּללּו, הּקדֹוׁשים הּנֹוראים ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָּבּימים

ודקּדּוקיהם ּפרטיהם ּכל עם ּגדֹול, ּובׁשלמּות עצּומה ּובכּונה טֹוב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּובלב

ּכל לתּקן ׁשּנזּכה ּבאפן ּבהם, הּתלּויים מצוֹות ותרי"ג ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוכּונֹותיהם

הּללּו. הּקדֹוׁשים ּבּימים לתּקן ׁשּצריכין הּקדֹוׁשים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּתּקּונים

e	¯ÊÚ˙Âהּקדֹוׁש הּׁשנה ראׁש לקּבל ׁשּנזּכה הרּבים, וחסדי ּברחמי ¿««¿≈ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נזּכה הּׁשנה ראׁש קדּׁשת ּובזכּות גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה מאד ְְְְְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻוהּנֹורא

חלקי ּכל יחד ׁשּיתקּבצּו ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו ּבאמת, ׁשלמה ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלאמּונה

יׂשראל עּמ ׁשל הּקדֹוׁש קּבּוץ עלֿידי הּקדֹוׁשה, האמּונה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָניצֹוצֹות

הּקדֹוׁשים, הּׁשנה ראׁש ּבימי יחד הּקדֹוׁשֹות הּקהּלֹות ּבכל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָֹהּמתקּבצין

ּבקהל אמּונת אף יי, ּפלא ׁשמים "ויֹודּו ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְְֱֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻויקּים

ּותזּכנּו ותעזרנּו הּקדֹוׁשים. הּמחין לתּקּון זה ידי על ונזּכה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹקדֹוׁשים",

מּמחנּו, הּנמׁשכים חּוׁשים החמּׁשה ּבכל גדֹולה קדּׁשה עלינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻׁשּימׁש

וחּוׁש הּטעם, וחּוׁש הריח, וחּוׁש הּׁשמע, וחּוׁש הראּות, חּוׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָׁשהם

ׁשּבּמח חּוׁשים החמּׁשה ּכל על גדֹולה קדּׁשה ׁשּימׁש ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻהּמּׁשּוׁש,

ׁשּבּקדּׁשה. העליֹון ְְְִֶֶַָָָָֻמּׁשרׁשם

CÈLÓ˙Â,ּכּלּה הּׁשנה ּכל על הּׁשנה מראׁש הּׁשלמה הׁשּגחת עלינּו ¿«¿ƒְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

יי עיני "ּתמיד ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּתמיד, חמלת ּבעין עלינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָותׁשּגיח

ּתפּלֹותינּו קֹול ותׁשמע ׁשנה", אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאלהי

יׂשראל עּמ ּתרּועת וקֹול ואנחֹותינּו וׁשועֹותנּו וזעקֹותנּו ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָּותחּנֹותינּו

יי, ּביראת אֹותנּו ותריח הּגדֹולה יראת עלינּו ותמׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָּברחמים.
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יי ,ּפחּד ותּתן יי". ּביראת "והריחֹו ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻויקּים

ּכל וייראּו ּׁשּבראת, מה ּכל על ואימת ,מעׂשי ּכל על ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאלהינּו,

אחת אגּדה כּלם ויעׂשּו הּברּואים, ּכל לפני ויׁשּתחוּו ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻֻהּמעׂשים,

טֹובים ּובמעׂשים ּבמצוֹות להרּבֹות ונזּכה ׁשלם. ּבלבב רצֹונ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָלעׂשֹות

ּומעׂשינּו מצֹותינּו טעם הּׁשנה ּבראׁש ׁשּתטעם ׁשּנזּכה עד הּׁשנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבכל

ּכאׁשר טֹובים מטעּמים ל ולעׂשֹות לתּקן ּברחמי ּותזּכנּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּטֹובים.

ותחזירנּו ׁשבים לקּבל ּפׁשּוטה יד ותהיה ּדעׂשה', 'מּפּקּודין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאהבּת

.לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְִֵֵֶַָָָּותקּבלנּו

תמוז ׁשלמהÌÁ¯˙eז ּבתׁשּובה ּביֹותר לׁשּוב ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו עלינּו ¿«≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכל תׁשּובה ימי ּבעׂשרת לתּקן ונזּכה תׁשּובה. ימי ּבעׂשרת ְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאמת

רחּום אּנא הּברית. ּפגם ּובפרט ּכּלּה הּׁשנה ּבכל ׁשּפגמנּו ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָֻהּפגמים

ּבעׂשרת ביֹותר ונֹוראה גדֹולה ּבקדּׁשה להתקּדׁש זּכנּו הרּבים, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּברחמי

ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבאמת, ּדֹורׁשי לכל נמצא אּתה ּבהם אׁשר תׁשּובה ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָימי

ּברחמי אּתה ּכי קרֹוב". ּבהיֹותֹו קראּוהּו ּבהּמצאֹו יי ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ"ּדרׁשּו

תׁשּובה ימי עׂשרת אּלּו הּזאת טֹובה מּתנה לנּו נתּת הּגדֹולה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּובחמלת

"צּדיק ואין קרצנּו, ּומחמר אנחנּו ודם בׂשר ּכי ידעּת ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשים,

ּוצרי ּתרּופה הקּדמּת ּכן על יחטא", ולא טֹוב יעׂשה אׁשר ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבארץ

לנּו ונתּת ּגּלית. אֹותּה ּומּלפנים הֹודעּת ּכזאת ּומראׁשית ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹלמּכֹותינּו,

הּקדֹוׁשים ימים עׂשרה הּׁשנה, ּבתחּלת העצּומים וחסדי הרּבים ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּברחמי

אׁשר ּתׁשּובה, ימי עׂשרת ׁשהם הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה מראׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּללּו

ּכל ּולתּקן ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ּביֹותר כח לנּו יהיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבהם

ּכּלּה. הּׁשנה ּכל ׁשל והּפׁשעים והעוֹונֹות החטאים וכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻהּפגמים

ÏÚ,הּזאת טֹובה מּתנה וׁשלֹום חס נאּבד לבל נא, חּננּו נא זּכנּו ּכן «ְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

ימי ּבעׂשרת ּגם ּדבר הּבעל עלינּו מתּגּבר הרּבים בעוֹונֹותינּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּכי

ׁשלמה תׁשּובה ּבלי ׁשנים כּמה אצלנּו ועברּו חלפּו אׁשר עד ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָתׁשּובה,

וכּמה ּכּמה הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּגם אף תׁשּובה, ימי בעׂשרת ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאפּלּו

הּימיםּפגמי ּובכל בעצמן, תׁשּובה ימי ּבעׂשרת לפני ּפגמנּו ם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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עצרת ּובׁשמיני ּובסּכֹות הּכּפּורים ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֻהּקדֹוׁשים,

לׁשמרם עדין זכינּו לא הּללּו הּקדֹוׁשים ימים ּגם ּכי ּתֹורה. ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָֹּובׂשמחת

ּומעׂשה, דּבּור ּבמחׁשבה מאד הרּבה ּבהם ּגם ּופגמנּו פגם, ּבלי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכראּוי

ולזעֹוק צדקה עֹוד לי ּיׁש מה ועּתה ּוברצֹון. ּבאנס ּובמזיד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבׁשֹוגג

רחמי לּולא מּסּפר", חטאי עצמּו מּנׂשֹוא, עֹוני "ּגדֹול ,הּמל אל ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹוד

בעניי". אבדּתי "אז ְְְֲִִֶַַָָָָוחסדי

‡ÏÓהאבדֹות ּכל את ולמצא ּולבּקׁש לחזר מעּתה זּכני רּבים, רחמים »≈ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

מעּתה עזרני זּכני הּזה. הּיֹום עד האדמה על היֹותי מּיֹום ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשאּבדּתי

ּבּימים ּוביֹותר ּכּלּה, הּׁשנה ּבכל גדֹולה ּבקדּׁשה ּולהתקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻֻלהּטהר

ּותזּכנּו ּתֹורה, ׂשמחת עד הּׁשנה מראׁש האּלּו הּקדֹוׁשים ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהּנֹוראים

אׁשר ּכל את לתּקן תׁשּובה ימי ּבעׂשרת ּבאמת ׁשלמה ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלתׁשּובה

ּתּקּון לתּקן ּבאמת, ּבׁשלמּות הּברית ּפגם לתּקן אז ונזּכה ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשחתּתי,

ּגדֹול יֹום הּכּפּורים צֹום ּביֹום הּקדֹוׁש ּבּיֹום ׁשּנזּכה עד ּדקדּׁשה, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֻהחֹותם

לגמר ּפׁשע, וכּפרת עֹון ּוסליחת חטא מחילת יֹום ׁשּבתֹון ׁשּבת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹונֹורא,

יֹום לקּבל ּותזּכנּו ותעזרנּו ּבׁשלמּות. ּדקדּׁשה החֹותם ּתּקּון ּגמר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֻּבֹו

ּובׁשלמּות גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה מאד והּנֹורא הּקדֹוׁש הּכּפּורים ְְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֹֻצֹום

וחדוה ׂשמחה מּתֹו ולבּכֹות ׁשלמה ּבתׁשּובה אז לׁשּוב ונזּכה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָּגדֹול,

חּטאתינּו ּכל ּולפרט וּדּויים מיני ּבכל לפני ּולהתוּדֹות הּגדֹול, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשמ

מעּומקא גדֹולה ּבחרטה עליהם ּולהתחרט ,לפני ּופׁשעינּו ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָועוֹונֹותינּו

ּבאמת עלינּו ּולקּבל גמּורה, עזיבה אֹותם ולעזב ּגמּור, ּבאמת ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדלּבא

לכסלה עֹוד נׁשּוב ולא אפן, ּבׁשּום עֹוד לעׂשֹותם ׁשּלא ׁשלם ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹּובלב

ּותכּפר ותסלח ּתמחל הרּבים ּברחמי ואּתה נֹוסיף. לא ּפעלנּו און ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאם

וׁשּפׁשענּו וׁשעוינּו ׁשחטאנּו ּופׁשעינּו ועוֹונֹותינּו חּטאתינּו ּכל על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלנּו

ּבר ּותתּקן .ּביתלפני עּמ אֹותנּו ותׂשים ּדקדּׁשה, החֹותמֹות ּכל חמי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

טֹובים לחּיים ותחּתמנּו ,"זרֹוע על ּכחֹותם ,לּב על "ּכחֹותם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָיׂשראל

רצֹונ ּבהם לעׂשֹות ׁשּנזּכה חּיים אמּתּיים, לחּיים ּולׁשלֹום. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָארּוּכים

אמּתּיים. צּדיקים ׁשל ּבספרן ותחּתמנּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָּבאמת,
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e	kÊ˙eּובׂשמחה גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה הּקדֹוׁש הּסּכֹות חג לקּבל ¿«≈ְְְְְְֳִִֵַַַַָָָָָָֻֻ

ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה והּקדֹוׁש, הּגדֹול לׁשמ ועצּומה רּבה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוחדוה

הּקדֹוׁשים הּסּכֹות ּבימי ׂשמח א להיֹות ונזּכה ותעצּומֹות. עז ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻּבכל

וחדוה. ּדיצה רּנה ּבגילה עז ּבכל ולׂשמח ולׂשּוׂש לגיל ׂשמחתנּו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹזמן

ּבׂשמחה ּבׁשלמּות ׁשּבּלּולב מינים וארּבע סּכה מצות לקּים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּותזּכנּו

הּתלּויים מצֹות ותרי"ג וכּונֹותיהם ודקּדּוקיהם ּפרטיהם ּכל עם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָגדֹולה,

הּמלא את ּולחּזק לתּקן נזּכה הּקדֹוׁשה סּכה מצות ּובזכּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבהם.

ּבלי וזּכים ּברּורים ּולמאכלים ,מלא ידי על לחלֹום ונזּכה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּקדֹוׁש,

ויהיּו ּכלל, הּמאכלים לנּו יּזיקּו ולא ּכלל, ּופסלת סיג ּתערבת ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּום

לטֹובה. עלינּו מיּׁשבים חלֹומֹותינּו ְְֲִֵֵָָָָֻּכל

˙eÎÊ·e,ּדקדּׁשה הּמׁשּפט לתּקּון ּתזּכנּו הּקדֹוׁש, עצרת ׁשמיני קדּׁשת ƒ¿ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻֻ

וׁשלֹום, חס לילה ּומּמּקרה הּברית מּפגם תמיד ּתּצילנּו זה ידי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל

הּטֹוב, ּכרצֹונ גדֹולה ּבקדּׁשה ונעצרת נקלטת הּקדֹוׁשה הּטּפה ְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻותהיה

מרּבנים ותּצילנּו ותׁשמרנּו לעֹולם. וׁשלֹום חס נׁשחתת תהא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹולא

עלינּו חּוסה העֹולם. מן ּוממׁשלּתם ּכחם ּותבּטל הגּונים, ׁשאינם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹודּינים

ּכׁשרים ודּינים רּבנים יׂשראל ּולכל לנּו ׁשּיהיה וזּכנּו ,רחמי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכרב

לתּקּון ׁשּנזּכה ּבאפן לאמּתֹו, אמת דין וידּונּו ּתּלֹו, על הּדת ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיעמידּו

ּבאמת הּבחינֹות ּבכל ּבׁשלמּות הּברית לתּקּון ונזּכה ּבאמת, ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּפט

לטֹובה, מׁשאלֹותינּו ּכל ּומּלא ,ׁשמ למען עלינּו רחם הּטֹוב. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכרצֹונ

ואם ּבנים, על אב ּכרחם רחמנּו ּכבנים אם ּכעבדים. אם ּכבנים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָאם

אים מׁשּפטנּו כאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד ּתלּויֹות, ל עינינּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכעבדים

ָקדֹוׁש.

תמוז ותעזרנּוÔÎ·eח אמּתי, ּומנהיג רּבי לנּו ותּתן הרּבים, ּברחמי ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

יׁשיבה להם ׁשּיׁש אמּתּיים לצּדיקים להתקרב ׁשאזּכה הרּבים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּברחמי

אנכי ּגם ואזּכה הּטֹוב. ּכרצֹונ והגּונים ּכׁשרים ּתלמידים ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהגּונה

הּתלמידים ּבין האמּתּיים הּצּדיקים ׁשל הּקדֹוׁשֹות ּבהיׁשיבֹות ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלהּכלל

הּצּדיקים ׁשל הּקדֹוׁשֹות היׁשיבֹות קּבּוץ ידי על ּותזּכנּו ׁשּלהם. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָההגּונים
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לאמּונה ונזּכה הּקדֹוׁשה, האמּונה חלקי ּכל ּולתּקן לקּבץ ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאמּתּיים

ל זכרּתי יי אמר "ּכה ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ּבאמת, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלמה

זרּועה". לא ּבארץ ּבּמדּבר, אחרי לכּת ,ּכלּולֹותי אהבת ,נעּורי ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹחסד

בנּו ׁשּיאירּו האמּתּיים, הּצּדיקים ידי על וׂשכלנּו מחנּו ׁשּיתּתּקן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּותזּכנּו

ּבאֹורח וילּמדּונּו ּותבּונה דעת אֹותנּו וילּמדּו הּקדֹוׁש מחם ְְְְְִִַַַַַַַָָָָֹֻקדּׁשת

ויטהרּו ויאּמצּונּו ּבעבֹודת ויחּזקּונּו לנּו, יגּלּו חסדי וארחֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָמׁשּפט,

לנּו אין ּכי מאד, האמללֹות נפׁשֹותינּו ויׂשּמחּו ּבאמת, לעבּד ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלבבנּו

מקּׁשרים אנּו ואליהם האמּתּיים, הּצּדיקים על אם ּכי לסמ מי ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹעל

ועבֹודתנּו. ּתפּלֹותנּו ּכל ְֲִֵֵֶַָָאת

‡p‡,האמּתּיים הּצּדיקים למען עׂשה ׁשלמהיי, לאמּונה וזּכני »»ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

תדחה ולא ּכלל, עקמימּיּות ׁשּום ּבלי ּובפׁשיטּות ּבתמימּות ְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָֹּבאמת

להיֹות אזּכה רק קּלה. ּכרגע אפּלּו לעֹולם, מהאמּונה וׁשלֹום חס ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותי

יציאת ּבעת ּבין ּבחּיי ּבין ּתמיד, ּבאמת הּקדֹוׁשה ּבאמּונת ואּמיץ ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָחזק

ּוכמׁשּפטי ּכרצֹונ ׁשם, ׁשאהיה מקֹום ּבכל מיתה, לאחר ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנׁשמתי

לׁשמרני תמיד עּמי הּקדֹוׁשה האמּונה ּתהיה ׁשם והּיׁשרים, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּטֹובים

אל ּכי "ּגם לעֹולם. אּכׁשל ולא אּכלם ולא אבֹוׁש לא למען ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹנצח,

הּמה ּומׁשענּת ׁשבט עּמדי, אּתה ּכי רע אירא לא צלמות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבגיא

ְֲִַינחמּוני".

È	¯ÊÚעלי חמל הּקדֹוׁשה, לאמּונת חּנם ּבמּתנת זּכני עזרני, »¿≈ƒְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

עלי. ּתגמל כעוֹונֹותי ולא ּכחטאי עּמי ּתעׂשה ואל הּגדֹולה ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹבחמלת

הּצּדיקים וכח ּבזכּות עּמ יׂשראל ּכל ועל עלי ּותרחם ּתחמל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹרק

מיני ּומּכל ׁשּבּלב, כפירּות מיני מּכל ותּצילני ותׁשמרני ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהאמּתּיים,

לּבי על יעלּו ׁשּלא וחקירֹות קׁשיֹות מיני ּומּכל ׁשּבּלב, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻעקמימּיּות

ּכיתד ּתמיד הּקדֹוׁשה ּבאמּונת חזקים להיֹות נזּכה רק ּכלל, ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָודעּתי

ותתרּבה ּבעֹולם, אמּונה ותׁשּפיע ותמׁשי לעֹולם. נּמֹוט ּבל ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָָָחזק

ּומכֹונּה, עמדּה על הּקדֹוׁשה האמּונה ותקּום ותעלה ותתחּזק ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָותתּגּדל

מן הּכפירֹות וכל ּכֹוזבּיֹות האמּונֹות ּכל ויתּבּטלּו יּפלּו אׁשר ְְְְְְְֱֲִִִִִֶַַַָָָעד
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ותכניעם ּותכּלם ּותׁשּברם ותעקרם ויּפלּו, יכרעּו ּכּלם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻהעֹולם,

האמת ּותגּלה עֹולם. ועד מעּתה ּגמּור ּבבּטּול ּותבּטלם ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותׁשּפילם

צדק ּגרי ויּתֹוספּו הּקדֹוׁשה, לאמּונת יׁשּובּו עֹולם ּבאי וכל ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבעֹולם,

הּגאוהרּבים ּפגם ּולתּקן לברר כח לנּו ותּתן יׂשראל. עּמ על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשהם הּפגמים ּכל ּולבּטל לׁשּבר וׁשלֹום, חס הּגרים ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּנמׁשכת

הּקדּׁשה. אל הּכל ּולהעלֹות ּולברר ּביׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻמכניסין

e	¯ÊÚ˙Â,ׁשּבעֹולם וגבהּות גאּות מיני ּכל מאּתנּו ּולהׁשלי לנער ¿««¿≈ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

אמּתּיית לענוה ּותזּכנּו לחׁשב. והּלב לדּבר יכֹול ּׁשהּפה מה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמּכל

והּממׁשלה, והּגדּלה הּגאוה לבד ל ּכי ,אלי הּגאוה ּכל ְְְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻּולהעלֹות

ּתבל ּתּכֹון אף התאּזר עז יי לבׁש לבׁש, ּגאּות מל "יי ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹּכאמּור:

מחנּו את ּולקּדׁש ּבׁשלמּות, הּברית ּתּקּון לתּקן ונזּכה ּתּמֹוט". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹּבל

ּבׁשלמּות. הּקדּׁשה ּבתכלית ְְְְְְִִִֵֵַַָֻוׂשכלנּו

e	kÊ˙eניׁשן ּפן עינינּו ותאיר ּומתּוקה, טֹובה לׁשנה ּדקדּׁשה לׁשנה ¿«≈ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻ

ׁשנה חּיים, ׁשל ׁשנה תמיד, תֹורה ּדברי מּתֹו ליׁשן ונזּכה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמות,

העֹובד ׁשנת "מתּוקה ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ּומתּוקה, ערבה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻטֹובה

ּברחמים. אקיץ אלין ּבטֹוב יאכל", הרּבה ואם מעט ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאם

ÔÎ·eתמיד אֹות לעבד ׁשּנזּכה הרחמן, אב אבינּו עלינּו ּתרחם ¿≈ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו ּכלל. חכמֹות ׁשּום ּבלי ּובפׁשיטּות ּבתמימּות ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאמת

הּקדֹוׁשה, עבֹודת ּבׁשביל החכמֹות ּכל מאּתנּו ּולהׁשלי לסּלק ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנזּכה

ּגמּורֹות, חכמֹות ואפּלּו והבל, ׁשטּות ּבאמת ׁשהם העֹולם חכמֹות ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהן

ונׁשלי ּונסּלק האמּתּיית. עבֹודת ּבׁשביל מעלינּו לסּלק נזּכה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכּלם

ּבתמימּות ּבאמת ּתמיד אֹות ונעבד מאּתנּו, חכמֹותינּו וכל ׂשכלנּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

דברים אפּלּו ׁשּנעׂשה עד ּכלל, חכמֹות ׁשּום ּבלי ּגמּור ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָּובפׁשיטּות

אהבת ּבׁשביל ּכׁשּגעֹון העֹולם ּבעיני רּוחהּנראין נחת לעׂשֹות ּכדי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ונזּכה תמיד". ּתׁשּגה "ּבאהבתּה ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ונזּכה .ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפני

ואפּלּו הּקדֹוׁשים, מצֹותי ּבׁשביל וטיט רפׁש מיני ּבכל עצמנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהׁשלי
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ּולהתּגלּגל עצמנּו להׁשלי נזּכה ּבאמת, רצֹונ ׁשהּוא קל ּדבר ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבׁשביל

ותעזרנּו ּבאמת. לפני רּוח נחת לעׂשֹות ּכדי וטיט, רפׁש מיני ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבכל

ּכל עם ּבאמת מצֹות הּתרי"ג ּכל ּבחּיינּו לקּים ׁשּנזּכה ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָותֹוׁשיענּו

ענפיהם וכל ּדרּבנן הּמצֹות ּכל ועם וכּונֹותיהם ודקּדּוקיהם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפרטיהם

ּבכח ּבאמת לקּימֹו נזּכה רצֹונ ׁשהּוא ודבר ּדבר וכל מהם. ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּיֹוצאים

ּבׁשביל וטיט רפׁש מיני ּבכל ּולהתּגלּגל ּבאמת, נפׁש ּובמסירּות ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּגדֹול

.לפני רּוח נחת לעׂשֹות ּכדי ּבאמת, רצֹונ ׁשהּוא ּדבר ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכל

תמוז להיֹותkÊ˙e	eט ׁשּנזּכה יׂשראל, עּמ ּכל ואת אֹותנּו ותעזרנּו ¿«≈ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

אּתם "ּבנים ׁשּכתּוב: ּכמֹו עבדים, ּבמדרגת ולא אצל ּבנים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבמדרגת

דמלּכא,ייל ּבגנזּיא לחּפׂש רׁשּות לנּו ּתּתן אׁשר עד אלהיכם", ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבנֹו על איׁש יחמל "ּכאׁשר עלינּו ותחמל אביו, ּבגנזי המחּפׂש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹּכבן

ּבין לרׁשע צּדיק "ּבין ּולהּׂשיג ולראֹות לׁשּוב ונזּכה אֹותֹו". ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהעבד

עליהם "וחמלּתי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים עבדֹו". לא לאׁשר אלהים ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻעבד

צּדיק ּבין ּוראיתם וׁשבּתם אֹותֹו, העבד ּבנֹו על איׁש יחמל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכאׁשר

מׁשיח את לנּו ותביא עבדֹו", לא לאׁשר אלהים עבד ּבין ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹלרׁשע

אׁשר עד הּקדֹוׁשה, חכמתֹו אֹור ּבנּו ויאיר בימינּו ּבמהרה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָצדקנּו

לֹו, ורע צּדיק לֹו וטֹוב צּדיק הּׂשגת להּׂשיג ,ּדרכי את לדעת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָנזּכה

ונבי ונדע לֹו. ורע רׁשע לֹו וטֹוב מׁשּפטירׁשע ארחֹות ונּׂשיג ן ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

לתּקּון ונזּכה ."מׁשּפטי ויׁשר יי אּתה צּדיק "ּכי ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָהּקדֹוׁשים

ּכמֹו בימינּו, ּבמהרה ׁשּיבא צדקנּו מׁשיח ידי על בׁשלמּות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמׁשּפט

.מל לבן וצדקת ּתן למל מׁשּפטי אלהים "לׁשלמה, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹׁשּכתּוב:

אביֹון לבני יֹוׁשיע עם, ענּיי יׁשּפט במׁשּפט. וענּיי ּבצדק עּמ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹידין

עֹוׁשק" .וידּכא ִֵֵַ

e	kÊ˙eּדקדּׁשה הּמׁשּפט ּולהֹוציא ּולהעלֹות תֹורה, סתרי להּׂשיג ¿«≈ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֻ

ותׁשיב ,מימי אּבע יקרא ּתהֹום אל ּתהֹום ּתחּתּיֹות, תהֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעמקי

מכֹונֹו. על ּדקדּׁשה הּמׁשּפט ויׁשּוב ,תהֹומֹותי מעמקי הּמׁשּפט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻותעלה

מׁשּפט". ּכּמים "ויּגל ׁשּכתּוב: מקרא ְְְִִִִִֶַַַַָָָֻויקּים
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e	kÊ˙e,ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ּתמיד, ּבׁשלמּות אצלנּו הראה ׁשּתהיה ¿«≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּוכאב וחׁשׁש וחּסרֹון ּפגם ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא תמיד ותּצילנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹותׁשמרנּו

ּוׁשלמה ּתמימה הראה ּתהיה רק ּברּוחנּיּות, ולא ּבגׁשמּיּות לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּבהראה

מּׁשרׁשּה הּקדֹוׁשה הראה קדּׁשת עלינּו להמׁשי ׁשּנזּכה עד תמיד, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבנּו

ׁשהזּכרנּו האּלה הּקדֹוׁשים הּתּקּונים מּכל ּכלּולה ׁשהיא למעלה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהעליֹון

ותאיר ותמׁשי לטֹובה, חפצנּו כל ּתמּלא הרּבים ּוברחמי .ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפני

האמּונה ּתּקּון ׁשהם הּׁשלמּות, ּבתכלית האּלה הּתּקּונים ּכל ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעלינּו

הּמאכלים ותּקּון החלֹום, ותּקּון הּגאוה ּובּטּול והּמחין הּברית ְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָֹותּקּון

ּבהם, הּכלּולים הּתּקּונים ּכל ּוׁשאר הּמׁשּפט, ותּקּון ׂשמחה, ידי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָעל

ּתזּכנּו ּבכּלם ,לפני הזּכרנּו ּׁשּלא מה ּבין ,לפני ּׁשהזּכרנּו מה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבין

ׁשלמה, ּובאמּונה ּבאמת לעבּד ׁשּנזּכה עד הרּבים, ּברחמי ְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמהרה

מעּתה הּטֹוב ּכרצֹונ לאמּתֹו, ּבאמת אמּתּיית, ּובענוה גדֹולה ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּובׂשמחה

סלה אמן עֹולם .ועד ְֵֶַָָָ
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È‰Èלהיֹות ׁשּתזּכני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

וכל הּמצֹות ּכל לעׂשֹות ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני ותעזרני תמיד. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבׂשמחה

הּמצוה עׂשּית ּבׁשעת להּזיע ׁשאזּכה עד ּגדֹול, ּבכח ׁשּבקדּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהּדברים

העכּורים הּדמים ּכל מּמּני ׁשּיצאּו אזּכה זה ידי ועל ׁשּבקדּׁשה. הּדבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאֹו

טֹובה הּזעה ידי על לחּוץ יצא הּכל ּבהם, ׁשּיׁש רעים הארסּיים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוכל

ׁשהּוא הּטחֹול להכניע אזּכה זה ידי ועל ׁשּבקדּׁשה. ּדברים עׂשּית ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבׁשעת

להיֹות ואזּכה וׁשלֹום. חס העצבּות נמׁש ׁשּמּׁשם הּדמים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָעכירת

יהיה ׁשּלא מּמּני, ׁשחֹורה והּמרה העצבּות ּולבּטל ּולגרׁש תמיד, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבׂשמחה

ּתמיד ׂשמח א להיֹות אזּכה רק ּכלל, ּבי ואחיזה ׁשליטה ׁשּום .להם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ÌÁ¯˙eמיני מּכל ותּצילנּו ותׁשמרנּו יׂשראל עּמ ּכל ועל עלינּו ¿«≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

עּמ חֹולי ּכל על ותחמל חלׁשֹות, מיני ּומּכל ּומכאֹובים ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָֹֻחלאים
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ועל טֹובה, זעה מהרה להם ׁשּתׁשלח למׁשּכב, נפלּו ּכבר אׁשר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָיׂשראל

ידי ועל העכּורים, הּדמים ׁשל רעים הארסּיים ּכל מהם יצאּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי

ׂשמחה ועלינּו עליהם ותׁשלח .ּברחמי ׁשלמה רפּואה ּתרּפאם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

טֹוב יֹום ׁשל הּׂשמחה תמיד עלינּו נמׁש ׁשּיהיה ונזּכה ּבאמת. ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָגדֹולה

עׂשּית ּבׁשעת ּכחֹותינּו ּכל להכניס ׁשּנזּכה ּדקדּׁשה, טֹובה זעה ידי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻעל

טֹובה. זעה להּזיע ׁשּנזּכה עד ,רצֹונ ׁשהּוא ּדבר וכל ּומצוה מצוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל

יֹום ׁשל לׂשמחה תמיד נזּכה זה ידי תמידועל ּב ולׂשמח לגיל טֹוב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מּכל ּבנּו ּובחרּת הרּבים, ּברחמי זּכיתנּו אׁשר על ויֹום, יֹום ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּבכל

מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות מּכל ורֹוממּתנּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהעּמים

קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָלעבֹודת

B	Ba¯חס העצבּות לנּו מּזיק וכּמה ּכּמה יֹודע אּתה עֹולם ׁשל ƒְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבכל עלינּו מתּגּברים ׁשחֹורה והּמרה והעצבּות ּנעׂשה מה אבל ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוׁשלֹום,

ּומה הּסּבל" ּכח "ּכׁשל אׁשר עד ׁשעּור, ּבלי ּגדֹול ּבהתּגּברּות ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָֹּפעם

צריכין כן ּפי על ׁשאף הזהרּתנּו ּכבר א עׂשּו, ועוֹונֹותינּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּנעׂשה

להתּגּבר צרי ׁשהּוא ּכמֹו אדם וכל תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָלהתחּזק

להיֹות הּכחֹות בכל עצמֹו ּולהכריח ׁשחֹורה, והּמרה העצבּות ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָֹלהרחיק

תמיד. ְְִִָָּבׂשמחה

ÏÚּבכל עלינּו ּותרחם ותחמל ׁשּתחֹוס רחמים מלא לפני ּבאתי ּכן «ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנזּכה ּבאפן ּודרכים, עצֹות מיני ּבכל נפׁשנּו את לׂשּמח ותעזרנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעת,

ׁשּנזּכה עד תמיד, ּבׂשמחה ולהיֹות עת, ּבכל מאּתנּו העצבּות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהרחיק

ונזּכה קדׁש, טֹוב יֹום ׁשל הּׂשמחה ויֹום יֹום ּבכל עלינּו נמׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיהיה

עּמנּו עֹוׂשה הּוא אׁשר ונפלאֹותיו, יי ּבמעׂשי ּולהאמין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלהתּבֹונן

נּמֹוט לבל ּולאחזנּו לחּזקנּו ונֹוראים ּגדֹולים ונּסים נפלאֹות יֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּבכל

מרחֹוק מעט לראֹות ּדעּתנּו ּגּלית ּכבר ּכאׁשר וׁשלֹום, חס ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹולם

עת ּובכל יֹום ּבכל עּמנּו עֹוׂשה ׁשאּתה וטֹובֹותי ונפלאֹותי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָחסדי

ּבעינינּו. נפלאת היא ּזאת היתה יי "מאת ׁשּכתּוב: ּכמֹו ׁשעה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹּובכל

אלי ּכי ,עבּד נפׁש ׂשּמח בֹו. ונׂשמחה נגילה יי עׂשה הּיֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָזה
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חסדי ּבדרכי והֹוׁשיעני ועזרני ואּמצני חּזקני אּׂשא". נפׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיי

ּבאמת תמיד ּבׂשמחה להיֹות ׁשאזּכה הּנֹוראֹות יהיונפלאֹותי ּכן אמן , ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ָרצֹון.

Êתמוז י

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Ê ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
EÈÓÁ¯"אּפים אר יי וחּנּון רחּום חּיני. ּכמׁשּפטי יי רּבים «¬∆ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

לּכל יי טֹוב חסד, ּוגדל אּפים אר יי ורחּום חּנּון חסד. ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹורב

"אל עלינּו. ּתרחם ּכן ּבנים" על אב ּכרחם מעׂשיו. ּכל על ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָורחמיו

יי מאד. ּדּלֹונּו ּכי רחמי יקּדמּונּו מהר ראׁשֹונים, עוֹונֹות לנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹּתזּכר

הרחמן אב אבינּו ואמת". חסד ורב אּפים אר וחּנּון, רחּום אל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיי

ּברחמי הּגדֹולים ּברחמי הרּבים ברחמי עלינּו נא רחם ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהמרחם

ורחמי מעי המֹון ,חסדי ּכגדל רחמי ּכרב עלינּו חּוסה ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאמּתּיים.

ענינּו ּוראה ,ּבני על וחנינֹותי רחמי יעֹוררּו עלינּו, יתאּפקּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאל

מנהיג לנּו ותן ּתמיד. רּבים רחמים מלא למענ עלינּו וחמל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹועמלנּו,

מרחמם "ּכי ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים ּבאמת, רחמן ׁשּיהיה ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאמּתי

ְֲֵַינהגם".

B	Ba¯יֹוׁשב יֹוסף, ּכּצאן נֹוהג האזינה יׂשראל "רעה עֹולם, ׁשל ƒְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ

ּדֹור ּבכל ועצּומים רּבים חסדים עּמנּו עׂשית אּתה הֹופיעה". ְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָָָהּכרּובים

את הֹורּו אׁשר אמּתּיים מנהיגים ודֹור ּדֹור ּבכל ליׂשראל ונתּת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָודֹור,

עלינּו חּוסה יעׂשּו. אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו אׁשר הּדר את ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

אמּתי, רחמן אמת מנהיג נאמן רֹועה לנּו ּוׁשלח הּזה ּבּדֹור עּתה ְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּגם

הּׁשלֹום,אׁש עליו רּבנּו מׁשה ּכמֹו ּובחמלה ּברחמים אֹותנּו לנהג יּוכל ר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

זהּו אׁשר מעוֹונֹות, אֹותנּו להֹוציא האמּתי ּברחמנּות עלינּו ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּירחם

מּכל הּגדֹול הרחמנּות עּקר זהּו ּכי יׂשראל, עּמ על הרחמנּות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָעּקר

קדּׁשת ּגדל יֹודע אּתה ּכי מעוֹונֹות. יׂשראל להֹוציא רחמנּות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻמיני

ּגבּה מּמקֹום ונמׁשכֹות חצּובֹות נפׁשֹותינּו ּכל אׁשר ּבׁשרׁשנּו, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹנפׁשנּו
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ׁשּום ואין מעֹון, לגמרי רחֹוקים ואנּו מאד, מאד וקדֹוׁש ודק ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹועליֹון

אׁשר עד ּבׁשרׁשנּו, ורּוחניּותנּו ּדּקּותנּו לגדל ּכלל, לנּו ׁשּי ּופגם ְְְְְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹון

וחטאים עוֹונֹות על ׁשּכן מּכל אחד, עֹון על עלינּו לּׂשא לנּו אפׁשר ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאי

ּבהם. נלּכדנּו אׁשר ונֹוראים ּגדֹולים ּופגמים ועצּומים רּבים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָּופׁשעים

B	Ba¯אׁשר הרחמנּות ּגדל יֹודע לבד אּתה רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּכי מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל על ּובפרטּיּות ּבכללּיּות הּזאת ּבעת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹעלינּו

יכּבדּו כבד ּכמּׂשא ראׁשי, עברּו עוֹונֹותי "ּכי הּנפׁש, עד נגע ּכי ומר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹרע

לנפׁש העֹון ּכמכאֹובי מכאֹוב היׁש ּוראה" מּׁשמים "הּבט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמּני",

ואּתה מאד. מאד ורּוחנּיית דּקה והּנֹוראה והּטהֹורה הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹיׂשראל

יּסּורי ּכנגד ּכלל, ליּסּורים נחׁשבים אינם ׁשּבעֹולם, הּיּסּורים ׁשּכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיֹודע

וכל ׁשּכן מּכל וׁשלֹום, חס ּופגם עֹון ּבאיזה ּכׁשּנֹופלת מּיׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּנפׁש

חטאנּו". ּכי לנּו נא "אֹוי מאד, לנּו אֹוי וׁשלֹום. חס רּבים ּבעוֹונֹות ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּכן

ּדק נפׁש ּכח תעצר ואיככה ּכאּלה, מּׂשאֹות ּכבד לסּבל יּוכל מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹּכי

לפני הּמל ּבהיכל מגּדלת ּוטהֹורה, קדֹוׁשה וצחה זּכה ּכזה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻורּוחני

ּכזה, עכירּות ּכזה, ּגׁשמּיּות עליה ׁשּתּׂשא ּפנימה", מל "ּבת ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָולפנים,

הּכתם יׁשנא זהב, יּועם "איכה אחד. עֹון ׁשל וזהמה וטּנּוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלכלּו

נפׁשי, ידעּתי לא חּוצֹות". ּכל ּבראׁש קדׁש, אבני ּתׁשּתּפכנה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹהּטֹוב.

ׁשל מדהבה על נׂשא נלאתי ּכי אחד, יֹום אפּלּו לחיֹות יכֹול אני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹאי

ּופׁשע ּנאמרעֹונֹות ּומה ּנתאֹונן מה ּכאּלה. ועצּומים רּבים ּופגמים ים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּביד הננּו ,"עבדי עֹון את מצא האלהים ּנצטּדק, ּומה ּנדּבר ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ"מה

הּיֹוצר. ּביד ְֵֶַַַֹּכחמר

‰ÒeÁחמלת ּכעצם רחמי ּכרב עלינּו, חמל עלינּו רחם עלינּו »ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבאמת, ּגדֹול רחמן ׁשּיהיה אמּתי מנהיג מהרה לנּו ּוׁשלח ,חסּד ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכגדל

ויכניס ואחד. אחד ּכל על לרחם אי הרחמנּות, עם להתנהג אי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוידע

ּבכחֹו ויֹוציאנּו ׁשלמה, ועצה דר אֹותנּו ויֹורה הּקדֹוׁש, הּדעת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבנּו

ּכל את מאּתנּו ויבּטל ויגרׁש ּופׁשעים, ועוֹונֹות החטאים מּכל ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּגדֹול

נחטא ולא לכסלה. עֹוד נׁשּוב ולא ּבנּו, ונאחז ׁשּנדּבק ׁשטּות ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהרּוח
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"ׁשמרה נֹוסיף, לא ּפעלנּו און אם ,ּבעיני הרע עֹוד נעׂשה ולא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעֹוד,

ּגדל יֹודע לבד אּתה ּכי ."ב חסיתי ּכי אבֹוׁש אל והּצילני, ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹנפׁשי

הּזה ּבעֹולם הֹולכים אנּו אׁשר הּזה, ּבעֹולם האדם על ׁשּיׁש ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהרחמנּות

כמֹו ׁשנינּו ּכּלינּו בעברת ּפנּו ימינּו כל "ּכי ּומטרף, מבלּבל ונד ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֹֻנע

ׁשבנּו לא ועדין הרּבה, וׁשנים ימים עלינּו ועברּו חלפּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהגה".

ִֵָמּטעּותנּו.

B	Ba¯ּברחמי נא עֹוררה והּסליחֹות, הרחמים אדֹון עֹולם ׁשל ƒְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָ

הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ׁשהּוא האמּתי הראׁשֹון הּמנהיג את ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוחסדי

ויגמרּו ּבעזרתנּו ׁשּיעמדּו ּבֹו, הּכלּולים האמּתּיים הּצּדיקים ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָעם

ּולהחזירנּו ׁשּבּׁשמים, אבינּו אלי לקרבנּו ּׁשהתחילּו מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהרה

:לפני ׁשלמה ְְְִֵֶָָָּבתׁשּובה

תמוז יסֹודיzÚÂ‰יא צּדיקי ואמר, ואען מר ּבקֹול אליהם ואקרא קֹולי ארים ¿«»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ּדֹור ּבכל היּו אׁשר האמּתּיים, יׂשראל מנהיגי הרֹועים, אּבירי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעֹולם,

אל ּפני נא חּלּו נא, התיּצבּו נא, עֹוררּו נא, עמדּו נא קּומּו ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָודֹור,

ּדמׁשיחא, ּבעּוקבא הּזאת צרה ּבעת ּבעזרתנּו נא עמדּו הּגיֹון, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבמיטב

הֹודעּתם ּבעצמכם אּתם הלא ּכי ירחם. אּולי ואביֹון עני עם יחֹוס ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאּולי

למעלה רק ׁשּתהיה למעלה, ּכׁשּמסּתּלקת להּנׁשמה ׁשלמּות ׁשאין ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלנּו

ׁשלמּות עּקר רק ׁשּנסּתּלקה, למקֹום נסּתּלקה אם אפּלּו למּטה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹולא

ּכן, ּגם למּטה למּטה ׁשּתהיה למעלה למעלה ּכׁשהיא הּוא ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

מעוֹונֹות, להֹוציאם עליהם לרחם הּׁשפל, הּזה עֹולם ּבבני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָותאיר

לדעת האלהים, הּוא יי ּכי להֹודיעם הּקדֹוׁש, הּדעת ּבהם ְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹּולהאיר

ּתענּוגיו עּקר ּכי ידעּתם אּתם ּכי ּבארץ. ׁשּליט אלהים יׁש ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכי

ׁשל העבֹודה למעלה ּכׁשעֹולה רק הּוא יתּבר הּׁשם ׁשל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוׁשעׁשּועיו

ואֹופּנים ּוׂשרפים מלאכים יתּבר להּׁשם יׁש ּכי הּזה, הּׁשפל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעֹולם

ּבאימה ועֹוׂשים תמיד, אֹותֹו ׁשעֹובדים הרּבה ועֹולמֹות הּקדׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוחּיֹות

יתּבר וׁשעׁשּועיו ּתענּוגיו עּקר כן ּפי על ואף קֹונם, רצֹון ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָּוביראה

ּתהּלה ואבית ּכאמּור: הּזה, הּׁשפל עֹולם ׁשל העבֹודה למעלה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכׁשעֹולה
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ׂשכל,מּגּוׁשי מריקי דעה, מחסרי ּגּוׁש, מּגלּומי חמר, מּקרּוצי עפר, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָֹ

הֹודינּו אבֹותינּו ורּבֹותינּו, מֹורינּו אדֹונינּו עּתה, ועּתה .תהּלת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוהיא

עזבּתם מי על ּפניתם, אן ּפניתם אן ראׁשנּו, עטרת ותפארּתנּו, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזיוינּו

רעֹות וחּיֹות ואריֹות ּדּבים ּבין הּזה, הּצאן מעט נטׁשּתם מי על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻאֹותנּו,

את להנהיג אחריכם ׁשהׁשארּתם ההׁשארה היא והיכן מאד, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹרּבים

ּבאמ רֹוצים ׁשאּתם ּכמֹו ּבמקֹומכם, ּבראׁשיׂשראל ּכּתרן נׁשארנּו ּכי ת, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

להם אין אׁשר ּכּצאן יי עדת "תהיה ולּמה הּגבעה. על וכּנס ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹההר

עד ּתׁשקטּו, ואל ּתחריׁשּו אל לכם". ּדמי אל יי, את הּמזּכירים ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹרֹועה.

מעוֹונֹות להּצילנּו אמּתי, ּומנהיג ורב מֹוׁשיע לנּו יׁשלח ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָאׁשר

יתּבר אליו ויקרבּונּו ׁשּבעֹולם, ּפגמים מיני ּומּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּומחטאים,

ּתגמרּו ּכן עּמנּו חסּדכם החּלתם וכאׁשר מהרה. קל חיׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹולעבֹודתֹו

אמּתי למנהיג הּזה ּבּדֹור גם ׁשּנזּכה ׁשּיהיה, הּוא ּׁשהיה ּומה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבעדנּו,

ּוכבר ודרא, ּדרא ּבכל דמׁשה אתּפּׁשטּותא ּכי מׁשה, ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיהיה

לעֹולם. אֹותנּו תעזבּו ׁשּלא ְְְְִֶַַַָָָֹהבטחּתנּו

B	Ba¯ּבעל והחסד הּטֹוב ּבעל הרצֹון ּבעל הרחמים ּבעל עֹולם, ׁשל ƒְֲִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ

ּוזכּות ּבכח נא וזּכנּו הרּבים, ּברחמי עלינּו רחם והחנינה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהחמלה

ׁשל האֹוצר הם אׁשר ּותמימי יראי רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָחסידי

ואימה ופחד יראה הּטֹוב מאֹוצרם עלינּו ותמׁשי ׁשּל ׁשמים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָיראת

ותהיה ּבאמת, ׁשמים יראת לנּו ׁשּיהיה ׁשּנזּכה והּקדֹוׁש, הּגדֹול ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשמ

יראת עלינּו ותמׁשי לעֹולם. עֹוד נחטא לבלּתי ּפנינּו על ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָָיראת

ויראת הענׁש יראת עּלאה, ויראה ּתּתאה יראה תמיד, ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשה

ולא ּובאהבה, ּוביראה ּבאימה ּבאמת לעבּד מעּתה ונזּכה ְְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהרֹוממּות.

להעמיד ׁשלמה הּיראה ידי על ׁשּנזּכה עד ּוׂשמאל, ימין מרצֹונ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנסּור

עּמ וכל אני ואחד אחד ּכל ׁשּיזּכה ּבעֹולם, הגּונים ותלמידים ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּבנים

ּובתלמידים חלצינּו ויֹוצאי ּבבנינּו ּדקדּׁשה הּדעת להכניס יׂשראל, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּבית

"והֹודע ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּדּבּורנּוהגּונים, וכל ."בני ולבני לבני ּתם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּכל תמיד ׁשּנזּכה ,ועבֹודת ּבתֹורת רק יהיה העֹולם ּבזה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועסקנּו
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ויקּבלּו ויֹום, יֹום ּבכל ׁשמים ביראת חברֹו עם וידּבר יעסק ואחד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאחד

ּכל ויחּזק ויזרז ויעֹורר ׁשמים, ויראת אלהים ודעת ּתֹורה ּדין מן ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹדין

ידי על לנּו ּגּלית ּכבר ּכי .יתּבר הּׁשם ּבעבֹודת חברֹו את ואחד ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד

האדם מן ׁשּנׁשאר והחליפֹות ההׁשארה עּקר ׁשּזה האמּתּיים, ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָחכמי

הּזה ּבעֹולם ּכלּום האדם מן נׁשאר אין ּכי הּזה, ּבעֹולם מיתתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאחר

ּבחבריו להאיר ׁשּזכה הּקדֹוׁשים ודּבּוריו ּדעּתֹו אם ּכי ּפטירתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאחר

הּפחּות אפּלּו ּבזה, לעסק צרי אדם ׁשּכל אֹותנּו והזהרּת ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּובניו.

קדֹוׁשים ודּבּורים דעת לֹו יׁש מּיׂשראל ואחד אחד כל ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּפחּותים,

הענפים ּובכל ּובבניו ּבחברֹו ּדעּתֹו להאיר וצרי ּבחברֹו, ּׁשאין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמה

מהּׁשם יֹודעין ּכׁשהעֹולם העֹולם, יּׁשּוב עּקר זה ּכי לנׁשמתֹו, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשּיכים

הּקדֹוׁשה. ותֹורתֹו ְְְִַַָָָיתּבר

ÔkŒÏÚהראׁשֹונים אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי לפני ּבאנּו «≈ְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹֹֹ

ּברחמי עלינּו ׁשּתרחם ודֹור, ּדֹור ּבכל לנּו ּומֹוׁשיע מגן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהאחרֹונים.

יּפסק ולא דֹורֹות, לדֹורי זכרנּו נׁשאר ׁשּיהיה ּותזּכנּו לנּו ותעזר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהרּבים,

ּבאמת, ׁשמים יראת עלינּו ׁשּתׁשּפיע לעֹולם. יׂשראל ׁשל הּקדּׁשה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻחבל

ונזּכה ,ּוליראת לעבֹודת ּתמיד נׁשמעים דברינּו ׁשּיהיּו ׁשּנזּכה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבאפן

דברינּו ויתקּימּו ׁשמים, ּביראת ּובנינּו חברינּו עם לדּבר ּתמיד יֹום ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּבכל

דברינּו יּכנסּו רק וׁשלֹום, חס מּלּבם ּדברינּו יעברּו ולא אצלם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹודעּתנּו

יּמֹוט. ּבל חזק ּכיתד לעד אצלם ויתקּימּו ויׁשמעּו ּבלּבם, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהאמּתּיים

הּיֹוצאים ּבהענפים להאיר כּלנּו ׁשּנזּכה ּבאפן ּבאמת, אלי ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻויׁשּובּו

הר הגּונים ותלמידים ּבנים להׁשאיר ׁשּבנינּומאּתנּו, עד ּבעֹולם, ּבה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּדעת ּבהם להאיר רּבים ותלמידים ּבנים עֹוד להֹוליד יזּכּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָותלמידינּו

וכן לברכה, זכרֹונם וחכמינּו רּבֹותינּו מּפי וקּבלנּו ׁשּׁשמענּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁש

ויקּים יּגידּו". ּוגבּורֹותי מעׂשי יׁשּבח לדֹור "ּדֹור לעֹולם. לדֹור ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֻמּדֹור

אׁשר רּוחי יי, אמר אֹותם ּבריתי זאת "ואני ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבנּו

זרע ּומּפי זרע ּומּפי מּפי ימּוׁשּו לא ,ּבפי ׂשמּתי אׁשר ּודברי ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעלי

עֹולם". ועד מעּתה יי אמר ,ְְְֲֵַַַַָָָָזרע
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תמוז להּׂשיגÔÎ·eיב ׁשּנזּכה אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ּפנימּיּות ּבתֹו ּולהכניס ּולהׂשּכיל להבין ׁשּנזּכה הּמּקיפין, ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָאֹורֹות

ונזּכה הּנה. עד להבין יכֹולין היינּו ׁשּלא והּׂשכל הּדעת ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׂשכלנּו

ּובטהרה ּבקדּׁשה למעלה ּומּמעלה לדרגא מּדרגא עת ּבכל ְְְְְְְֲֲֲֳִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻלעלֹות

ותלמידים ּבבנים ּדקדּׁשה והּדעת הּׂשכל ּפעם ּבכל ּולהאיר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻגדֹולה,

הּמּקיפים אֹורֹות ּולהכניס חדׁשים מּקיפין עת ּבכל ּולהּׂשיג ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָהגּונים,

הּׂשכל. ּפנימּיּות ְְִִֵֶַלתֹו

e	È·‡להבין ּבינה ּבלּבנּו ותן עלינּו, נא רחם הּמרחם הרחמן, אב »ƒְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד לׁשמע ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּולהׂשּכיל

ׁשהם העליֹונים, הּמקיפין אֹורֹות להּׂשיג ׁשּנזּכה עד ּבאהבה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָתֹורת

חּיים והּׁשנים, הּימים אריכת ׁשהם הּבא, עֹולם ותענּוג ׁשעׁשּוע ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעּקר

רב ׁשהם מהּזמן, ׁשּלמעלה הּמּקיפים ׁשהם ּבאמת, וארּוּכים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָטֹובים

וגנּו הּצפּון מהטּוב הּזה העֹולם ּכל ׁשל הּזמן ּכל אׁשר .ליראי ז ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשעה ּכנגד ואפּלּו אחד, יֹום ּכנגד ּכלל עֹולה אינֹו ׁשּיהיה ּומה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשהיה

אר ׁשּכּלֹו יֹום ׁשהּוא מהּזמן, למעלה ׁשהּוא הּבא, העֹולם ׁשל ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻאחת

לזה. ׁשּיזּכה מי אׁשרי ְְְִִֵֶֶֶַָוטֹוב,

È	¯B˙Âלהּכנס אתחיל ׁשּלא ׂשכלי, את לצמצם תמיד ּותלּמדני ¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

סיג ולׂשּום חברי, עם ּלדּבר מה לדעת ואזּכה ּכלל, וקׁשיֹות ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּבחקירֹות

חס הּגבּול את אהרס ולא לׁשּתק. צרי ׁשאני ּבמקֹום לׁשּתק ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלדברי

לי ׁשאסּור וחקירֹות ּבקׁשיֹות וׁשלֹום חס אכנֹוס ׁשּלא ּבאפן ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוׁשלֹום,

על יבֹואּו ׁשּלא תמיד ותּצילני ותׁשמרני עלי ותגן ּולהקׁשֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלחקר

אׁשר מהּזמן, למעלה ׁשהם והּתרּוצים והּקׁשיֹות החקירֹות ודעּתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻלּבי

ׁשם. ׁשּיׁש והּתרּוצים הּקׁשיֹות לבאר מסּפיק הּזמן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻאין

B	Ba¯מיני מּכל והּצילני נפׁשי ׁשמרה רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּום ּבלי לבד ׁשלמה ּבאמּונה ּב להאמין זּכני וחקירֹות. ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻקׁשיֹות

מיני ּכל ּומלּבי ּומּמחׁשבּתי מּדעּתי רחק ּכלל, וקׁשיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָֻחקירֹות
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ולא הּקדֹוׁשים. ּבדרכי ותרּוצים קׁשיֹות מיני וכל ּובלּבּולים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָֹֻחקירֹות

אתחּזק רק האלהּות, ּבחקירֹות ּכלל חקירה ׁשּום לחקר ְְְֱֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹאתחיל

ּכּלא, ּדעלמא מריּה לבב. ּובתם ּבאמת לבד ׁשלמה ּבאמּונה ְְְְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹואתאּמץ

ּבאמת, לתמימּות זּכני ּתמימים, עם ּומּתּמם הּתם ּבמעׂשיו, ְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּתמים

.אלהי יי עם ּתהיה "ּתמים ׁשּכתּוב: מקרא ּבאמת לקּים ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹואזּכה

ּבקרב לבבי ּבתם אתהּל אלי, ּתבֹוא מתי ּתמים, ּבדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאׂשּכילה

לׁשבת ארץ ּבנאמני עיני אדע. לא רע מּמּני יסּור עּקׁש לבב ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּביתי.

וחּנני. ּפדני אל ּבתּמי ואני יׁשרתני. הּוא ּתמים ּבדר הֹול ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻעּמדי.

ונא ."קּויתי ּכי יּצרּוני ויׁשר ההֹולכיםּתם דר תמימי "אׁשרי מר: ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

יי". ְְַָּבתֹורת

ÒeÁּובאמּונה ּבאמת ּגדֹול ּבתמימּות אֹות לעבד וזּכני עלי, ְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹוחמל

החכמֹות ּכל על ולעלֹות לעבר ׁשאזּכה עד ּגמּור, ּובפׁשיטּות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשלמה

ּולהׁשּתֹוקק לכסף ואזּכה העליֹון הרצֹון הארת עלי ׁשּיאיר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם,

ואזּכה ׁשעּור, ּבלי מאד מאד מפלג ּברצֹון ּבאמת אלי ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻּולהתּגעּגע

ונירׁש ונראה ונחיה ונזּכה וטֹוב, אר ׁשּכּלֹו ליֹום הּבא עֹולם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלחּיי

ּברחמי ואזּכה הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמׁשיח ימֹות לׁשני ּוברכה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָטֹובה

ּבחּיי, עֹולמי ולראֹות הּזה, ּבעֹולם הּבא עֹולם חּיי ּולהרּגיׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלהּׂשיג

הּזה ּבעֹולם להּׂשיג הּׁשנים, ּותקּופֹות הּימים ּתקּופֹות להּׂשיג ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאזּכה

ׁשנים. הּנקראים והּמּקיפים ימים, הּנקראים הּבא עֹולם ׁשל ְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָהּמּקיפים

חּטאתינּו מּכל ּתטהרנּו וׁשם ּדקדּׁשה, עליֹון הּכתר ׁשפע עלינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻותׁשּפיע

לזכּיֹות. עוֹונֹותינּו ּכל ׁשם ויתהּפכּו ּופׁשעינּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֻועוֹונֹותינּו

ÔÎ·eואלהי הּׁשמים אלהי יי הרחמן, אב אבינּו עלינּו ּתרחם ¿≈ְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ

הּצּדיקים קדּׁשת אֹור עלינּו ותאיר יחד, וכֹוללם יכֹול הּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻהארץ,

עליֹונים ּבעֹולמֹות ּכּלם, העֹולמֹות ּבכל הּמאירים ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָֻהאמּתּיים

מעלה לדרי ויֹודיעּו ויאירּו מּטה, ּובדרי מעלה ּבדרי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָּובּתחּתֹונים,

הּדרי ּכל את ויקיצּו ויעֹוררּו ּכלל, יתּבר ּבידיעתֹו יֹודעים אינם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעדין
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ּבׁשפל הּתחּתֹונה, ּבּדיּוטא הּמּנחים עפר הּׁשֹוכני ּכל את ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻמּטה,

ו ויעֹוררּוהּמדרגה, ּכבֹודֹו. הארץ כל מלא ּכי להם, ויגּלּו ּבהם יאירּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ואחד אחד ּכל ׁשּנפלּו, למקֹום ׁשּנפלּו הּנפּולֹות הּנפׁשֹות ּכל את ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָויחּזקּו

מאד, הירּודֹות הּנפׁשֹות אפּלּו אֹותם, ויקיצּו ויעֹוררּו ויחּיּו ירידתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹּכפי

ויחּיּו רחמיהם, יּגיעּו ּכּלם על ּגדֹולֹות. ּובעברֹות ּבעוֹונֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻׁשּנפלּו

הּמרה נפׁש החֹוטאת, נפׁש מאד, הּפגּומֹות החלּוׁשֹות נפׁשֹותם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹויׁשיבּו

ויחּזקּו ויעֹוררּו יֹוׁשיעּו, אביֹונים ונפׁשֹות ואביֹון, ּדל על יחֹוסּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹמאד,

ּבעֹולם, אפן ּבׁשּום עצמן יתיאׁשּו אל ׁשאףֿעלּֿפיֿכן אֹותם, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹויאּמצּו

ּבהּׁשאֹול וגם נמצא, אּתה מקֹום ּובכל ,ּכבֹוד הארץ כל מלא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּכי

יאּוׁש ׁשּום ואין מּנ ּפנּוי אתר לית ּכי אלי להתקרב יכֹולין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּתחּתּיֹות

ּכלל. ְָָָּבעֹולם

B	Ba¯ונּׂשא רם ּתמיד, רגע ּובכל עת ּבכל רחמים מלא עֹולם, ׁשל ƒְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשפלים, רּוח להחיֹות רּוח, ּוׁשפל ּדּכא "ואת ּתׁשּכן וקדֹוׁש ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹמרֹום

ּבׁשאלתנּו נפׁשנּו לנּו ּתּנתן" טֹוב הּמל על אם נדּכאים, לב ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולהחיֹות

ותען מּלפני מלכּות ּדבר יצא רחמים, מלא רחמן ּבבּקׁשתנּו. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָועּמנּו

ידי על ּותגּלה עפר". ׁשֹוכני ורּננּו הקיצּו יקּומּון "נבלתי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹותאמר

רחמי כלּו לא ּכי תמנּו לא ּכי הרּבים וחסדי טּוב האמּתּיים ְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹצּדיקי

וקרֹוב ועּמנּו ואצלנּו אּתנּו יי ּכי תמיד. עּמנּו אּתה ועדין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלעֹולם,

הּגדֹול". ׁשמֹו ּבעבּור עּמֹו את יי יּטׁש לא "ּכי עּתה. גם ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹלנּו

תמוז "סּמכּוניBË·יג נא, הׁשיבנּו נא, החיינּו רחמים, מלא ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָּומטיב,

הקיצני נא, עֹוררני אני". אהבה חֹולת ּכי ּבּתּפּוחים, רּפדּוני ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּבאׁשיׁשֹות

אׁשּורי", ּכֹונן רגלי סלע "על הקם והקימני, חּנני יי אּתה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָנא,

אלהי ּתעזבני ואל ּתּטׁשני "אל ,ּובעבֹודת ּביראת נא וחּזקני ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאּמצני

וחּזק אּמץ חיׁשיׁשעי". ּבאמת אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן ידי, רפיֹון ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

מּׁשּום ּבדעּתי אּפל ולא לעֹולם, אמעד ולא ּביי ואבטח מהרה, ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹקל

יּה וזמרת עּזי ּכי אפחד, ולא אבטח יׁשּועתי אל "הּנה ׁשּבעֹולם. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדבר

לא ּכי ּבאלהי, ואּׁשען יי ּבׁשם אבטח ליׁשּועה". לי ויהי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיי,
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ׁשהּוא מּטה ּדרי הּׂשגת ּבׁשלמּות להּׂשיג ונזּכה לעֹולם. אֹותי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹתעזב

אלהּות ורגע עת ּבכל להרּגיׁש ונזּכה ּכבֹודֹו". הארץ כל "מלא ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׂשגת

ממּלא ואּתה ,ּכבֹוד הארץ כל מלא ּכי ּבאמת ונאמין ונדע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעלינּו,

"אם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,מּנ ּפנּוי אתר ולית עלמין, ּכל וסֹובב עלמין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָכל

הּׁשמים את הלא יי, נאם אראּנּו לא ואני ּבּמסּתרים איׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻיּסתר

"ׁשּויתי ׁשּכתּוב: מקרא ּבאמת לקּים ונזּכה מלא". אני הארץ ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָואת

עלינּו, ואימת יראת עת ּבכל ונרּגיׁש ונּכיר ונדע תמיד", לנגּדי ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיי

עת ּבכל עלינּו עֹומד אּתה אׁשר ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת לדעת ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנזּכה

אחטא, לבלּתי ּתמיד ּפני על יראת ותהיה אּסתר. לא ּומּפני ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹורגע,

ּולהתקרב ּגאֹונֹו, ּומהדר יי ּפחד מּפני ּתמיד ולפחד להתירא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואזּכה

ּותזּכנּו הּטֹוב. ּכרצֹונ ּגדֹול ּבדבקּות ּבאמת ּב ּולהתּדּבק ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאלי

עם מּטה ּדרי הּׂשגת יחד, ההּׂשגֹות ׁשני אצלנּו נכלל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָותעזרנּו

לדעת ונזּכה ּכבֹודֹו" מקֹום "אּיה ׁשֹואלים הם אׁשר מעלה, ּדרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשגת

לא אׁשר הידיעה ותכלית ּכלל, ּב ּתפיסא מחׁשבה לית ּכי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאמת

חקר. אין לגדּלת ּכי ְְִִֵֵֵֶַָֻנדע,

B	Ba¯לראֹות הּמׁשּפילי לׁשבת, "הּמגּביהי וגליא, סתים עֹולם ׁשל ƒְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּובארץ, והרםּבּׁשמים הקם אביֹון", ירים מאׁשּפֹות ּדל מעפר מקימי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

יּבצר ולא ּתּוכל "כל אּתה ּכי ּומאׁשּפֹות. מעפר ּכמֹוני, ואביֹון ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּדל

והּתלמיד, הּבן הּׂשגת יחד ּבנּו ויאירּו ׁשּיכללּו זּכנּו מזּמה". ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻמּמ

יחד, העֹולמֹות ּכל נכללין ויהיּו מּטה. ודרי מעלה ּדרי הּׂשגת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהּוא

ּבאמת, ׁשלמה ליראה ׁשּנזּכה ּבאפן ּבעליֹון, ותחּתֹון ּבּתחּתֹון ְְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעליֹון

אלהּות מּלּוי להרּגיׁש נזּכה רק וׁשלֹום, חס ּבּמציאּות נתּבּטל ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָֹֹולא

ּכבֹודֹו הארץ כל "מלא מהּׂשגת יחד ּכלּול ּובמּדה ּבהדרגה הארץ ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבכל

ּכרצֹונ ּתמיד מּפני ׁשלמה ליראה ׁשּנזּכה ּבאפן ּכבֹודֹו", מקֹום ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואּיה

ּבאמת. ֱֶֶַהּטֹוב

ÔÎ·eעלינּו ׁשּיאיר ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו הרּבים ּברחמי ּתזּכנּו ¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּוגבּורה ועז כח לנּו ותּתן הּקדֹוׁש. הרצֹון הארת אכילתנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשעת
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ּבצע", ׂשֹונאי אמת אנׁשי אלהים יראי חיל "אנׁשי להיֹות ונזּכה ,ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמאּת

ּביראת ואּמצנּו וחּזקנּו עזרנּו חיל, לעׂשֹות ּכח הּנֹותן אּתה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹּכי

ּכרצֹונ ּבאמת חיל אנׁשי ּגּבֹורים ׁשּנהיה ּברחמי וזּכנּו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּקדֹוׁשה,

ואּתה מּלפני והּכבֹוד "העׁשר ּכי ּדקדּׁשה ממׁשלה לנּו ותּתן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהּטֹוב,

ׁשּיהיה זּכנּו לּכל". ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה, ּכח ּוביד ּבּכל, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמֹוׁשל

להמׁשי ׁשּנזּכה ּבאפן ּדקדּׁשה, והּממׁשלה ּבהּמלכּות טֹוב חלק ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻלנּו

הּתלּויים ּולכל ּביתינּו אנׁשי ּולכל לנּו גדֹולה ּבהרחבה טֹובה ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָּפרנסה

יׂשראל. ּבית מעּמ ְְִֵֵֵַָָּבנּו

B	Ba¯וצמצּום ּומעּוט ועמלנּו ּדחקנּו עצם יֹודע אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּפרנסת ּבפרט יׂשראל, ּבית עּמ ּפרנסת מאד ׁשּנתמעטה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּפרנסה

ּפר אׁשר ּבאמת, ּולעבּד הּקדׁש ּבדר לכנס החפצים נסתםהּכׁשרים ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

עֹול מחמת יתּבר הּׁשם מעבֹודת הרּבה נמנעים ורּבים מאד, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹּדחּוקה

טֹובה ׁשפע עלינּו ותׁשּפיע ,ׁשמ למען עלינּו רחם הּפרנסה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָוטרּדת

ליראה להחפצים ּובפרט יׂשראל, ּבית עּמ ּולכל לנּו טֹובה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּופרנסה

הּפרנסה אֹותנּו ּותעּכב ּתמנע ׁשּלא והֹוׁשיענּו עזרנּו .ׁשמ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאת

לתת יׂשּברּון אלי "ּכּלם תלּויֹות עינינּו לבד ל ּכי ּבאמת ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמעבֹודת

הּטבע ּבדר ועסק סּבה ׁשּום מה עד יֹודע אּתנּו אין ּכי ּבעּתֹו". ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלם

ל ועינינּו נׁשענים, אנּו לבד עלי אם ּכי ּפרנסה להמׁשי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאי

ּפרנסֹותינּו לנּו ותּתן הרּבים, ּובחסדי ּברחמי ׁשּתחּננּו עד ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמיחלֹות

להם ׁשּנצטר קדם ּפרנסֹותינּו ּכל לנּו ותזמין ּובזמּנֹו. ּבמֹועדֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבעּתֹו

ּכח ּותעֹורר ּכלל. מעבֹודת הּפרנסה טרּדת אֹותנּו ּתבלּבל ׁשּלא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּבאפן

לכללּיּות טֹובה הּפרנסה ׁשפע ּדקדּׁשה הּמלכּות ּותקּבל ותעלה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻמלכּות

טֹובה ּפרנסה ותמׁשי החכמה. ּבים ׁשּיׁש מהּידים יׂשראל ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעּמ

נֹותן ואּתה יׂשּברּו, אלי כל "עיני ׁשּכתּוב: ּכמֹו העליֹון מרצֹון ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעלינּו

ותּתן רצֹון". חי לכל ּומׂשּביע ,יד את ּפֹותח ּבעּתֹו. אכלם את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהם

ּבאמת ּׁשּצרי מה ּכפי ואחד אחד לכל הּפרנסה ותׁשחק, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּותחּלק

לנּו ותסּפיק ּבאמת. לעבּד כּלנּו ׁשּנזּכה ּבאפן ,יתּבר הּׁשם ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלעבֹודת
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ּבצער ולא ּבנחת ּבאּסּור, ולא ּבהּתר ּבבּזּוי, ולא ּבכבֹוד צרכינּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּכל

ודם ּבׂשר מּתנת לידי לא ּתצריכנּו ואל והּמלאה. הרחבה יד ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹמּתחת

ּבתֹוכּה ויאיר גדֹולה, ּבקדּׁשה הּפרנסה לקּבל ונזּכה הלואתם. לידי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻולא

לגמרי, אכילה ּתאות לׁשּבר ותעזרנּו ּדקדּׁשה. העליֹון הרצֹון ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻהארת

לקּבל ונזּכה לבד, לׁשמ ונאכל גדֹולה, ּבקדּׁשה אכילתנּו את ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּולקּדׁש

הּק הּיראה עלינּו ּבעתּולהמׁשי האדם על ּובאה הּנּגׁשת דֹוׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ֲִָָהאכילה.

תמוז יעקב,‡·È	eיד קדֹוׁש קדֹוׁשנּו יֹוצרנּו, ּגֹואלנּו, ּבֹוראנּו, אּדירנּו, מלּכנּו, »ƒְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַֹ

האמּתי, מּטּוב ׂשּבענּו לּכל, והּמטיב טֹוב הּמל יׂשראל, רֹועה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹרֹוענּו

נזּכה רק המדּמה, הּטֹוב אחר ּולבבנּו ּדעּתנּו נּטה לבל והּצילנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֻׁשמרנּו

מחׁשבּתנּו לדּבק ונזּכה הּבהמּיֹות. ּתאֹות המדּמּיֹות, ּתאֹות ּכל ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֻלׁשּבר

ּבצחצחֹות ּולהׂשּביע יי על להתעּנג הּנצחי, ּבּטֹוב האמּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַַָָָּבּטֹוב

גדֹולה. ּוביראה ּובאימה גדֹולה ּבקדּׁשה אכילתנּו ותהיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻנפׁשנּו.

העליֹון, הרצֹון הארת אכילתנּו ּבׁשעת עלינּו ׁשּימׁש ּותזּכנּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻותעזרנּו

ּבאמת אלי ּולהתּגעּגע ולחׁשֹוק ּולהׁשּתֹוקק ולחמד לכסף ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנזּכה

אין עד הּבּטּול ּבתכלית וער ׁשעּור ּבלי מאד, מאד מפלג ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּברצֹון

הרצֹון הארת עלינּו ויאיר רֹוצים, אנּו מה ּכלל נדע ׁשּלא עד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹסֹוף,

ליעקב יאמר "ּכעת ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּבא, ּבעֹולם לעתיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיהיה

,ליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה ונאמר: אל". ּפעל מה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּוליׂשראל,

אלהים ראתה לא "עין ונאמר: אדם", ּבני נגד ּב לחֹוסים ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּפעלּת

לֹו". למחּכה יעׂשה ְֲִֵֶֶַַָזּולת

e	kÊÂוׁשנה ׁשנה ּבכל ותעזרנּו חנּכה, לקדּׁשת הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

הּקדֹוׁש, הּכּפּורים ּביֹום לטֹובה ּומׁשאלֹותנּו ּבּקׁשתנּו לפעל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנזּכה

ותעביר יׂשראל ּבית עּמ ולעֹונֹות לעֹונֹותינּו ותסלח ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּתמחל

,חסּד ּכגדל הּזה העם לעֹון נא "סלח וׁשנה. ׁשנה ּבכל ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאׁשמֹותינּו

יי "וּיאמר נאמר: וׁשם הּנה". ועד מּמצרים הּזה לעם נׂשאת ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוכאׁשר

נ ּכּפר נא מחל נא סלח ."ּכדבר ועֹונֹותינּוסלחּתי חּטאתינּו ּכל על א ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
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הּזה. הּיֹום עד מּנעּורנּו לפני וׁשּפׁשענּו וׁשעוינּו ׁשחטאנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּופׁשעינּו

מעֹוני ּכּבסני הרב פׁשעי. מחה רחמי ּכרב ּכחסּד אלהים ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"חּנני

על ונזּכה מחה". עֹונֹותי וכל מחטאי ּפני הסּתר טהרני. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּומחּטאתי

ימי קדּׁשת זה ידי על לקּבל הּכּפּורים יֹום ׁשל והּסליחה הּמחילה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻידי

ּבימי עלינּו להמׁשי ונזּכה הּבית, חנּכת ׁשהם הּקדֹוׁשים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻהחנּכה

הּמקּדׁש. הּבית קדּׁשת ְְֲִֵַַַַָָֻֻהחנּכה

ÌÁ¯˙eבימינּו ּבמהרה ותפארּתנּו קדׁשנּו ּבית את לנּו ותבנה עלינּו ¿«≈ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ולסלח מעֹונֹותינּו לטהרנּו חֹובֹותינּו, קרּבנֹות את לפני נקריב ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשם

ּבּבקר הּתמיד קרּבנֹות ויֹום יֹום ּבכל לפני להקריב ונזּכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתינּו.

לילה, ׁשל העֹונֹות ּכל על לנּו ּתמחל ׁשחר ׁשל הּתמיד ּובזכּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּובערב.

הּיֹום. ׁשל העוֹונֹות ּכל על לנּו ּתמחל הערּבים ּבין ׁשל הּתמיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּובזכּות

חס ּבעֹונֹות נֹופלים ּכׁשהם יׂשראל ׁשעל הרחמנּות ּגדל יֹודע אּתה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכי

עצם יֹודע אּתה ּכי מּזה, ּגדֹול ּבעֹולם רחמנּות אין אׁשר ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוׁשלֹום,

מעֹון, לגמרי רחֹוקים ׁשאנּו ורּוחניּותנּו ּדּקּותנּו ועצם ּבׁשרׁשנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻקדּׁשתנּו

העֹונֹות מּׂשאֹוי על עלינּו לּׂשא יכֹולין אנּו ואין ּכלל, לנּו ׁשּי עֹון ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹואין

להֹוציא הּוא רחמנּות מיני מּכל הּגדֹול הרחמנּות ועּקר אחד. יֹום ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאפּלּו

הרחמנּות עּקר הּוא זה רק אׁשר ּופגמים, וחטאים מעֹונֹות ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותנּו

על הרחמנּות. זה ּכנגד ּכלל נחׁשב ּבעֹולם רחמנּות ׁשּום ואין ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהאמּתי,

ּומעת עֹונֹותינּו. ּכל על לכּפר הּמקּדׁש ּבית את לנּו נתּת ּברחמי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכן

אנ ואין עינינּו, חׁשכּו מקּדׁשנּו, ּבית חרב עצמנּואׁשר לנּקֹות יכֹולים ּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּכל ּגדֹולה הּזאת צרה אׁשר ּבעדנּו, ׁשּיכּפר מי אין ּכי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעוֹונֹות,

קרֹוב ועברּו חלפּו ּוכבר ּכל. אדֹון לפני נגלה ּכאׁשר ׁשּבעֹולם, ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּצרֹות

ּכיתֹומים וחׁשכים ּתֹועים הֹולכים אנּו אׁשר החרּבן, מּיֹום ׁשנה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלאלּפים

אב. ְֵָואין

,ÔB„‡ואמר עלינּו, ורחם וחמל חּוס לגאלנּו. יׁשע ּוׁשלח עּלנּו, הקל »ְְְֱֲֳֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ׁשלמה גאּלה לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר די, ְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻלצרֹותינּו

והעֹונֹות החטאים מּכל נפׁשנּו ותפּדה ותגאֹול ּוממֹון, ונפׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבגּוף
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רעֹות. והּמּדֹות הּתאֹות ּומּכל ׁשּבעֹולם, ּפגמים מיני ּומּכל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהּפׁשעים,

ּכהנים ויׁשּובּו עד, עדי עֹולם ּבנין מקּדׁשנּו ּבית את לנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹותבנה

על עלינּו ותאיר ותמׁשי למעמדם. ויׂשראל לדּוכנם ּולוּים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָלעבֹודתם

ּבן מהּׂשגת הּכלּול הּקדֹוׁש הּדעת קדּׁשת האמּתּיים הּצּדיקים ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָֻידי

ׁשאינּה ואסּפקלריא הּמאירה אסּפקלריא ׁשהּוא ּדקדּׁשה, ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻותלמיד

ׁשטּות מרּוח אֹותנּו ותּציל האלהים. הּוא יי ּכי לדעת ונזּכה ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמאירה.

חּטאים מיני מּכל ותּצילנּו ותׁשמרנּו הּדעת, טרּוף מיני ּומּכל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָוׁשּגעֹון,

טֹובה ּולפרנסה תמיד, מּפני ׁשלמה ליראה ונזּכה ׁשּבעֹולם, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּופגמים

גדֹולה. ּבקדּׁשה אכילתנּו ּבׁשעת הרצֹון הארת עלינּו ויאיר ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻמאּת

e	‡t¯˙Â,גידינּו ּוׁשס"ה אברינּו רמ"ח ּבכל ׁשלמה רפּואה ¿ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָ

וׁשלֹום. חס הראה מחליי ּובפרט חֹולאת, מיני מּכל ותּצילנּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָותׁשמרנּו

ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות תמיד, אצלנּו ּבׁשלמּות הראה ׁשּתהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָונזּכה

רּוח ורגע עת ּבכל לנּו ותמׁשי תמיד, הּׁשוה ּבמזג הראה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָותתנהג

ּבכנפיהם סֹוככים הראה ּכנפי ויהיּו הראה, ּכנפי לתֹו ּדקדּׁשה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻחּיים

ּבגׁשמּיּות ּדקדּׁשה חּיים רּוח וימׁשיכּו ּבכנפיהם וירחפּו הּלב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻעל

,ּפני ּבאֹור ּותחּיינּו ועֹורקיו. וגידיו הּגּוף אברי ּכל לתֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָורּוחנּיּות

ש"ע הרּבים ּברחמי עלינּו ותאיר ותמׁשי[ÔÈÚ ÔÈL]הּפנים ׁשל נהֹורין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָƒ«ƒְִִֶַָ

קל חיׁש להּׂשיגם ׁשּנזּכה הּקדֹוׁשים הּמּקיפים אֹורֹות ׁשהם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהעליֹונים

.מהרה ְֵָ

ÚÈtL˙Âלבד ב ּכי טֹובה ּופרנסה טֹובה ׁשפע הּטֹוב ּברצֹונ עלינּו ¿«¿ƒ«ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

האדם, לעבֹודת ועׂשב לּבהמה, חציר "מצמיח אּתה ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּבטחנּו,

מּׁשמן ּפנים להצהיל אנֹוׁש לבב יׂשּמח ויין הארץ. מן לחם ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהֹוציא

ּבחכמה ּכּלם יי מעׂשי רּבּו "מה ונאמר: יסעד". אנֹוׁש לבב ְְְְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻולחם

ואין רמׂש ׁשם ידים ּורחב ּגדֹול הּים זה .קנינ הארץ מלאה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָעׂשית

יצרּת זה לויתן יהּלכּון אנּיֹות ׁשם ּגדלֹות. עם קטּנֹות חּיֹות ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמסּפר

ילקטּון להם ּתּתן ּבעּתם. אכלם לתת יׂשּברּון אלי ּכּלם ּבֹו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלׂשחק

טֹוב". יׂשּבעּון יד ְְְְִִַָּתפּתח
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תמוז ּומּלאÏÓ‡טו האמּתּיים ּברחמי הרּבים, ּברחמי עלינּו רחם רחמים, »≈ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

אי ׁשּידע אמּתי רחמן מנהיג לנּו ותן ּברחמים, לטֹובה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמׁשאלֹותינּו

ויחיׁש ׁשּימהר האמּתי, ּברחמנּות עלינּו ׁשּירחם הרחמנּות עם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלהתנהג

ׁשאנּו ּפי על אף ּבהם, ׁשּנלּכדנּו הּפגמים ּומּכל העֹונֹות מּכל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהֹוציאנּו

התּגּברנּו ולא ערּפנּו הקׁשינּו אׁשר מאד, חּיבים ׁשאנּו ּבעצמנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיֹודעים

ּומצ תֹורת ּדברי וקלקלנּולקּים ּׁשּפגמנּו מה ׁשּפגמנּו עד ּבאמת, ֹותי ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

רּבים רחמים ויעֹורר עלינּו, יתּגּבר חסּדֹו כן ּפי על אף ּׁשּקלקלנּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָמה

והעֹונֹות החטאים מּכל ואחד, אחד ּכל את אֹותנּו, ׁשּיֹוציאּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכאּלה

עֹוד נׁשּוב ולא רע מּכל להּנצל מעּתה מבטחים ׁשּנהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻוהּפׁשעים,

ׁשּום עֹוד נפּגם ולא ּכלל, ועֹון חטא ׁשּום מעּתה נעׂשה ולא ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹלכסלה,

ּברחמי ואּתה ּוׂשמאל. ימין ּבאמת מרצֹונ נסּור ולא ּכלל, ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפגם

ויקּים הּנה, עד ּׁשחטאנּו מה ּכל על לנּו ּותכּפר ותסלח ּתמחל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻהרּבים

אל ויׁשב מחׁשבֹותיו, און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע "יעזב ׁשּכתּוב: ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמקרא

לסלח". ירּבה ּכי אלהינּו ואל וירחמהּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹיי

e	È·‡אל "ּכי ׁשּכתּוב: ּכמה ּתׁשחיתנּו ואל עלינּו רחם הרחמן, אב »ƒְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אבֹותי ּברית את יׁשּכח ולא יׁשחית ולא ירּפ לא אלהי יי ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹרחּום

וׁשב ורחמ ׁשבּות את אלהי יי "וׁשב ונאמר: להם". נׁשּבע ְְְְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

נּדח יהיה אם ׁשּמה. אלהי יי הפיצ אׁשר העּמים מּכל ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹוקּבצ

יי והביא .יקח ּומּׁשם אלהי יי יקּבצ מּׁשם הּׁשמים ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבקצה

והרּב והיטב וירׁשּתּה, אבֹותי ירׁשּו אׁשר הארץ אל ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹאלהי

אף לּבקרים זרֹועם היה קּוינּו, ל חּננּו "יי ונאמר: .ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמאבֹותי

יּוׁשע", ּומּמּנה ליעקב היא צרה "ועת ונאמר: צרה", ּבעת ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹיׁשּועתנּו

ּובחמלתֹו ּבאהבתֹו הֹוׁשיעם, ּפניו ּומלא צר, לֹו צרתם "ּבכל ְְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָָונאמר:

נֹוׂשא ּכמֹו אל "מי ונאמר: עֹולם". ימי ּכל וינּׂשאם וינּטלם גאלם, ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּוא

חסד חפץ ּכי אּפֹו לעד החזיק לא נחלתֹו לׁשארית ּפׁשע על ועֹובר ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעֹון

חּטאתם, ּכל ים ּבמצּולֹות ותׁשלי עֹונֹותינּו יכּבֹוׁש ירחמנּו יׁשּוב ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹהּוא.

קדם" מימי לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר לאברהם חסד ליעקב אמת .ּתּתן ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
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B	Ba¯,לנּו הּדרׁש ּומטיב טֹוב עלינּו, רחם רחמן מל עֹולם, ׁשל ƒֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

בית ּבנה ,רצֹונ ׁשעׂשּו אבֹות ּבגלל רחמי ּבהמֹון עלינּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּובה

ּבתּקּונֹו וׂשּמחנּו ּבבנינֹו והראנּו מכֹונֹו על מקּדׁש וכֹונן ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּכבּתחּלה

יׂשראל והׁשב ּולזמרם, לׁשירם ּבדּוכנם ּולוּים לעבֹודתם ּכהנים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹוהׁשב

ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו קרּבנֹות את לפני נקריב וׁשם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלנויהם

אנחנּו צדקֹותינּו על לא ּכי ,ׁשמ למען עלינּו רחם ּכהלכתן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּומּוספין

הרּבים רחמי על ּכי הרּבים. רחמי על ּכי לפני ּתחנּונינּו ְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמּפילים

מקּוים, אנּו ולסליחֹותי נׁשענים, אנּו חסדי ועל ּבטּוחים, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאנּו

אעביר אני "וּיאמר, ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים מצּפים. אנּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוליׁשּועת

אחן, אׁשר את וחּנתי ,לפני יי בׁשם וקראתי ,ּפני על טּובי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּכל

ארחם". אׁשר את ְְֲֲִִֵֶֶַַורחמּתי

‡Ïn˙Âרחּום אל ּכי הרחמים, ּבעל הּוא אּתה ּכי רחמים עלינּו ¿ƒ»≈ֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ותׁשּפיע .ׁשמ למען עׂשה יי ,ׁשמ נקרא ּבנּו ,ׁשמ חּנּון אל ,ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמ

ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ּבנּו ויקּים ּגדֹולים, רחמים רּבים רחמים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעלינּו

קטן "ּברגע ונאמר: ינהלם". מים מּבּועי ועל ינהגם מרחמם ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹ"ּכי

,מּמ רגע פני הסּתרּתי קצף ּבׁשצף .אקּבצ ּגדֹולים ּוברחמים ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעזבּתי

ימּוׁשּו ההרים "ּכי ונאמר: יי". ּגֹואל אמר ,רחמּתי עֹולם ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובחסד

תמּוט, לא ׁשלֹומי ּוברית ימּוׁש, לא מאּת וחסּדי ּתמּוטינה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוהּגבעֹות

ׁשעׁשּועים, ילד אם אפרים, לי יּקיר "הּבן ונאמר: יי". מרחמ ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאמר

מע המּו ּכן על עֹוד, אזּכרּנּו זכֹור ּבֹו דּברי מּדי ארחמּנּוּכי רחם לֹו י ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

יי". ְְָֻנאם

ÌÁ¯Óעלינּו רחם הרחמן, אב האל הּבריֹות, על מרחם הארץ על ¿«≈ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ּגם לרחם ּכח ּבהם ׁשּיׁש ּברחמים הּגנּוזים ּברחמי האמּתּיים ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּברחמי

חּיני ּכחסּד" לאמּתֹו. ּבאמת לפני ׁשלמה בתׁשּובה להחזירני ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלי

ותׁשּפיע לּמדני". חּקי הארץ מלאה יי חסּד ,ּפי עדּות ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻואׁשמרה

ּבלּבּול מיני וכל וׁשּגעֹון ׁשטּות הרּוח מּמּני ּותגרׁש ּדקדּׁשה, ּדעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעלי
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ּבית עּמ וכל ּבי הּתלּוים וכל וזרעי אני ואזּכה ׁשּבעֹולם. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדעת

ותקּפ וגדל ּוממׁשלּת אלהּות ׁשלמה ּבידיעה לדעת ְְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכי לדעת הראת "אּתה ּכאמּור: מׁשלה, ּבּכל אׁשר ּומלכּות ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹותפארּת

מּלבּדֹו". עֹוד אין האלהים הּוא ְְֱִִֵַָָֹיי

ÌeÁ¯עלי אׁשר הרחמנּות עצם יֹודע לבד אּתה ּכי עלי, רחם וחּנּון «ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבּפתח ּכעני ׁשֹואל אני רק ּלעׂשֹות, מה יֹודע ואיני הּזאת, ּבעת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹועלינּו

ּפרּוׂשֹות ּכּפי ּכי עּמי, עׂשה ּבעיני והּטֹוב וחנינה, וחמלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָרחמים

"חסדי הּנצחּיים. לרחמי האמּתּיים לרחמי לבד, לרחמי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָּוׁשטּוחֹות

על ורחמיו לּכל, יי טֹוב רחמיו. כלּו לא ּכי תמנּו, לא ּכי ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹֹֹיי

עזרתה קּומה ּבטננּו. לארץ ּדבקה נפׁשנּו, לעפר ׁשחה ּכי מעׂשיו. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָּכל

לי וארׂשּתי" ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים ,"חסּד למען ּופדנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלנּו,

לי וארׂשּתי ּוברחמים, ּובחסד ּובמׁשּפט ּבצדק לי וארׂשּתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלעֹולם,

יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו יי. את וידעּת ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבאמּונה

לבּדֹו. נפלאֹות עׂשה יׂשראל אלהי אלהים יי ּברּו וגֹואלי. ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹצּורי

ואמן": אמן הארץ ּכל את כבֹודֹו ויּמלא לעֹולם ּכבֹודֹו ׁשם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּוברּו

Áתמוז טז

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Á ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
¯ÙBMk,ּבּכל מֹוׁשל יחיד אדֹון עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ואקרא, קֹולי ארים «»ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מֹוכיח והגּון, וראּוי טֹוב מֹוכיח לנּו ּוׁשלח הרּבים ּברחמי וחּננּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָחּוס

והּצילנּו וׁשמרנּו ּבאמת. יׂשראל עּמ את להֹוכיח ראּוי ׁשּיהיה ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמּתי,

עּמ את להֹוכיח ּוראּויים הגּונים ׁשאינם מּמֹוכיחים הרּבים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּברחמי

הּמֹוכיחים ּכי להֹוכיח, ראּוי אדם ּכל לאו ּכי ידעּת אּתה ּכי ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָיׂשראל.

על נׁשמֹותינּו את להחליׁש וׁשלֹום חס יכֹולים והגּונים ראּויים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשאינם

ּכהגן. ׁשאינּה ּתֹוכחּתם ְְֵֵֶֶַַָָֹידי

ÏÚיׂשראל עּמֹו אֹוהב אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי לפני ּבאנּו ּכן «ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ׁשּיהיה הגּון ּומֹוכיח ורב מֹוׁשיע לנּו ּוׁשלח ,ׁשמ למען עלינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָרחם
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חסד צּדיק יהלמני מסּתרת. מאהבה מגּלה ּב"תֹוכחת להֹוכיחנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻראּוי

הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ׁשל ּבתֹוכחה הּטֹובה, ּבתֹוכחּתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹויֹוכיחני"

ויחּזק ּבנׁשמֹותינּו, טֹוב ריח ויּתן יֹוסיף הּטֹובה ּתֹוכחּתֹו ידי על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָאׁשר

ויתאּמצּו ויתחּזקּו הּטֹובה ּתֹוכחּתֹו ידי על נׁשמֹותינּו את ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָויאּמץ

ויׁשּפע ׁשּימׁש עד ּדקדּׁשה, ּגדֹול ּבכח ידֹו על נׁשמֹותינּו ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻֻויתּגּברּו

ׁשּנזּכה ּבאפן ּבנׁשמֹותינּו, הּתלּוים העֹולמֹות לכל ּוברכה טֹובה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשפע

מאהבה, ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב הראּוי הּמֹוכיח ידי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעל

קֹולֹו האמּתי הּמֹוכיח על ותׁשּפיע לזכּיֹות. עוֹונֹותינּו ּכל ׁשּיתהּפכּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֻעד

ּכפּול ּפׁשּוט ׁשיר ׁשהּוא לעתיד ׁשּיתער הּׁשיר קֹול ׁשהּוא מׁשה ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשל

וה הּגדֹול ּבׁשמ הּכלּול מרּבע חסדמׁשּלׁש ׁשל ׁשיר ׁשהּוא ּקדֹוׁש, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

ׁשל ׂשכרן קּבּול ׁשּיּגיע ּבעת נימין ּוׁשנים ׁשבעים על לעתיד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיתנּגן

עלינּו רחם הּזה. הּׁשיר קֹול לׁשמע ׁשּיזּכה אזן אׁשרי לעתיד. ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהּצּדיקים

הּׁשיר ּבקֹול להֹוכיחנּו ׁשּיּוכל ּכזה מֹוכיח לנּו ותן הרּבים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּברחמי

,ּתחׂש אל בגרֹון "קרא ׁשּכתּוב: מקרא האמּתי ּבהּמֹוכיח ויקּים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּזה.

הּמׁשקה הּקֹול עלינּו וימׁשי ויגּלה ׁשּיעֹורר ונזּכה ."קֹול הרם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּׁשֹופר

קֹול ׁשהּוא הּגן את להׁשקֹות מעדן הּיֹוצא הּנהר ׁשהּוא עדן הּגן ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת

ּבחסּד עֹולמ את ׁשּתחּדׁש ּבעת לעתיד ׁשּיתער הּזה הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשיר

ּגדלים הּזה הּקֹול ידי על אׁשר יּבנה", חסד "עֹולם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּטֹוב

ׁשלמה יראה עלינּו ותמׁשי הּקדֹוׁשֹות. היראֹות וכל טֹובֹות הריחֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

תמיד. מּמ וארעד ואזחיל ואפחד ואירא הרֹוממּות, יראת עּלאה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָיראה

ּוׁשס"ה אברי רמ"ח ּבכל תמיד, עלי הּקדֹוׁשה יראת להרּגיׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָואזּכה

עד אמּתּיית לענוה ּותזּכני אחטא, לבלּתי ּפני על יראת ותהיה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָגידי,

ּבאמת. ּב להּכלל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאזּכה

ÔÎ·eלבּטל ּותזּכני הּגדֹולים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי עלי ּתרחם ¿≈ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

דגּופא, מזֹונא להכניע ואזּכה ּבאמת, לגמרי אכילה ּתאות ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּולׁשּבר

ׁשל רּבֹונֹו דנׁשמתא, מזֹונא ותעצּומֹות עז ּבכל ּולאּמץ ּולחּזק ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּולגּבר

מאד מאד נחלׁשּו אׁשר נׁשמֹותינּו חליׁשּות ּגדל יֹודע אּתה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹעֹולם
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נהּפ מׁשּכבנּו ּכל אׁשר עד מאד, והעצּומים הרּבים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעוֹונֹותינּו

ּכח "ּכׁשל אׁשר עד ּכלל, ּולסּפר להערי אפׁשר אי אׁשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבחליינּו,

ַַָהּסּבל".

‡ÏÓוחּזקם ונׁשמֹותינּו, ורּוחנּו נפׁשנּו על חּוסה עת, ּבכל רחמים »≈ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

דּגנתא מּׁשקיא ותׁשקם עליהם ותׁשּפיע הּקדֹוׁשה, ּביראת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָואּמצם

מעׂשינּוּדעד ּכל אׁשר עד עדן, ּגן ריח טֹוב ריח עליהם ותמׁשי ן, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

לפני טֹוב ריח ויעלּו הּגדֹול, ּבחסּד לזכּיֹות יתהּפכּו ּכּלם ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻהרעים

עזב לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו ואמרּו ריחֹו". נתן "נרּדי ׁשּכתּוב: ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכמֹו

,ּבית מּדׁשן "ירוין ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים נתן. אּלא נאמר ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻלא

ּדסטרא עקב ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע ותעזרנּו תׁשקם". עדני ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָונחל

דגּופא, מזֹונא ּוׁשתּיה אכילה תאות ׁשהּוא הרׁשע עׂשו ׁשל עקב ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחרא,

הּׁשלֹום, עליו אבינּו יעקב קדּׁשת ׁשהּוא ּדקדּׁשה, עקב עליו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻּולהגּביר

ויתּגּבר דנׁשמתא, מזֹונא ׁשהּוא יי", יראת ענוה "עקב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

עׂשו. ידי הּידים על יעקב קֹול הּקֹול ויתאּמץ ויתחּזק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹויתעּלה

B	Ba¯אכילה ּתאות ּבאמת ּולבּטל לׁשּבר עזרנּו לּכל, טֹוב עֹולם ׁשל ƒְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּכי אבֹוׁש אל והּצילני נפׁשי "ׁשמרה ,ׁשמ למען עלי רחם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּוׁשתּיה.

מזֹונא ּולהגּביר דגּופא מזֹונא להכניע מהרה זּכני ,"ב ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָחסיתי

ּכמֹו לבד הּנפׁש קּיּום ּבׁשביל ּוׁשתּיתי אכילתי ּכל ותהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָדנׁשמתא,

נפׁשֹו". לׂשבע אֹוכל "צּדיק ְְִֵֶַַַָֹׁשּכתּוב:

¯¯BÚ˙eעלינּו ותׁשּפיע עלינּו, העצּומים וחסדי הרּבים רחמי ¿≈ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ונפׁש, לב ּבכל לפני ּתפּלתנּו להתּפּלל ּותזּכנּו וחנינה. וחמלה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָרחמים

לפני ויערב אביו, לפני הּמתחּטא ּכבן ּוברחמים, ּובחסד ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבחן

ותחנּונינּו. ּותפּלֹותינּו עלינּו,ׂשיחֹותינּו האמּתּיים רחמי לעֹורר ונזּכה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

לפני הּמתחּטא ּכבן חביב, ּכבן יּקיר ּכבן יחיד ּכבן לפני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָונחׁשב

וחנינה. ּבחמלה ּוברחמים ּבחסד ּבאהבה רצֹונֹו, לֹו ועֹוׂשה ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאביו

הּמר לבבי את ידעּת אּתה ּכי יי, ּפני נכח ּכּמים לּבנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹונׁשּפ
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אבי, אבי עלי רחם מאד. מאד לי מרה נפׁשי סחרחר, לּבי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹוהּנמהר,

ּתּטׁשני. ואל ּתעזבני אל ואלהי, מלּכי ּובֹוראי, יֹוצרי אדֹוני עלי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹחמל

להתאּנח לי אפׁשר אי ּבאמת ּכי ואנקֹותי, אנחֹותי לפני ימעטּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאל

אבי אעׂשה מה אבל לצעק, צרי ׁשאני ּכמֹו אפן ּבׁשּום ְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹולצעק

ואיני הרּבים, ּבעֹונֹותי הּזה העֹולם ּבהבלי מאד נלּכדּתי ּכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּבּׁשמים,

,ונסמ ונתלה נׁשען אני לבד עלי אם ּכי נפׁשי, את להּציל אי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹודע

מּכל החּיב בעצמי אני באמת ּכי עּמי. עׂשה ּכחסּד חּיני, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכחסּד

לבד, ּבּפה אם ּכי לאמּתֹו, ּבאמת לֹומר זֹוכה איני זה וגם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּצדדים,

טֹובֹות עּמי עׂשית ּוכבר עת, ּבכל רחמים ּומלא לּכל טֹוב אּתה ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹאבל

אבי מעּתה הֹוׁשיעני חקר. אין עד ונפלאֹות ּגדֹולים וחסדים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָרּבֹות

ׁשאזּכה ּבאמת, הּלב ּבכּונת ּבׁשלמּות, לתפּלה מהרה וזּכני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּׁשמים,

ּבכל טּובי ּברחמי ולאפּוׁשי ותחנּונים ּברחמים לפני ּתמיד ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלהתּפּלל

לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן עלי, האמּתּיים רחמי לעֹורר ׁשאזּכה עד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעת

יהיה ׁשּלא הרּבים ּברחמי ותּצילני ּבאמת. לפני ׁשלמה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתׁשּובה

נפּגם יהיה ולא ּדקדּׁשה הרחמנּות מן לינק אחרא להּסטרא ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻכח

וׁשלֹום. חס ידם על ּדקדּׁשה ְְֲִַַַָָָָָָֻהרחמנּות

תמוז ואזּכה¯ÓL˙Â	Èיז הּקפדּות, ּומן הּכעס ּומן האכזרּיּות, מן ותּצילני ¿ƒ¿¿≈ƒְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּום ּבלּבי יהיה ולא הּטֹוב ּכרצֹונ ּבאמת לּכל ּומטיב טֹוב ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹלהיֹות

ׁשאזּכה רחמים, עלי ותׁשּפיע ּכלל. אכזרּיּות ׁשּום ולא ּוקּפדּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּכעס

ּתרח ואּתה הּטֹוב, ּכרצֹונ ּתמיד הּברּיֹות על הּׁשמיםלרחם מן עלי ם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ

מּבלּבּול ותּצילני גדֹולה, ּבקדּׁשה וׂשכלי ּומֹוחי ּדעּתי את ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָֹֻותׁשמר

ּומחׁשבּתי ּדעּתי את לקּדׁש ואזּכה רעֹות, ּומּמחׁשבֹות ּומּכסילּות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּדעת

ׁשּום ּומחׁשבּתי ּבדעּתי לכנס אּניח ולא גדֹולה, ּבקדּׁשה עת ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹֹֻּבכל

ּדקטנּות, מּמחין ּתמיד ותּצילני ותׁשמרני ּכלל. וזרה חיצֹונה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹמחׁשבה

וגדֹול הֹול ׂשכלי ויהיה ּדגדלּות, מחין ּתמיד עלי ותמׁשי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹותׁשּפיע

ּולטהר לזּכ הרּבים ּברחמי ואזּכה גדֹולה. ּובטהרה ּבקדּׁשה עת ְְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבכל

ׁשהם הּגלּגלת חללי ׁשּבׁשלׁשה ׁשּלי מחין הּׁשלׁשה ּכל את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻּולקּדׁש
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מחּצֹות לי יהיּו ׁשּלי מחין הּׁשלׁשה אׁשר עד ודעת, ּבינה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹחכמה

נאּוף. ּתאות ׁשהּוא הּכללּיּות הרעה הּתאוה ּבפני ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּפרּוסֹות

ÌÁ¯˙eּובעל ּגּבֹור אמּתי, צּדיק לנּו ותׁשלח הרּבים, ּברחמי עלינּו ¿«≈ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּבבחינת ּתפּלה לפני ויתּפּלל צבאֹות, יי קנאת יקּנא אׁשר ּגדֹול ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכח

ּפנחס ּכמֹו ,עּמ ּפלילּות ויעׂשה ּדקדּׁשה, גדֹולה ּוגבּורה ּבכח ְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֻּדין

וּתעצר ויפּלל ּפנחס "וּיעמד ׁשּכתּוב: ּכמֹו זמרי, מעׂשה על ׁשּקּנא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבעת

ּולׁשּבר להכניע ּכח הּבעל הּצּדיק ּתפּלת וכח ּבזכּות ותעזרנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַָֹֹהּמּגפה".

ועד מעּתה יׂשראל ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו נאּוף ּתאות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָּולבּטל

הּגדֹולה, ּובאהבת החזקה ּבחמלת יׂשראל עּמ על ותחמל ְְְְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹעֹולם.

ּבבחינת ׁשּתפּלתֹו הּזה, ּכח הּבעל הּצּדיק לתפּלת ּוגבּורה ּכח ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹותּתן

ׁשּתהיה עד ׁשּלה, הּבליעה ּבבית והּקלּפה אחרא להּסטרא ּתעמד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּדין

ּכל ּובטנּה מּקרּבּה ּולהֹוציא להקיא והּקלּפה אחרא הּסטרא ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָֻמכרחת

ׁש ניצֹוצֹותהּקדּׁשֹות מיני וכל והּתפּלֹות והרחמנּות הּדעת וכל ּבלעה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּפגם ידי על ּובפרט הרּבים, ּופׁשעינּו חטאינּו עלֿידי ׁשּבלעה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּקדּׁשה

קל חיׁש ּובטנּה מּקרּבּה ּולהֹוציא להקיא מכרחת ּתהיה הּכל ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָֹֻהּברית,

ירׁשּנּו מּבטנֹו ויקאּנּו ּבלע "חיל ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמהרה,

ּבכל הרּבה הקאֹות לּתן והּקלּפה אחרא הּסטרא מכרחת ותהיה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻאל",

מּקרּבּה מּמׁש חּיּותּה עצמּות ּגם ותֹוציא ּתקיא אׁשר עד ׁשעה ּובכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעת

בקרב רדה מּצּיֹון יי יׁשלח עּז "מּטה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּובטנּה,

ויּכירּו יׂשראל. עּמ על ויּתֹוספּו אמּתּיים רּבים גרים ויתּגירּו ."ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאיבי

לבּד יי הּוא אּתה "ּכי כּלם וידעּו ,מלכּות ּכח העֹולם אּמֹות ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻּכל

ויתעּלה ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתקּדׁש ויתּגּדל הארץ", ּכל על ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעליֹון

אׁשר וכל .בׁשמ יקראּו בׂשר ּבני וכל עֹולם, ּבאי ּכל על ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכבֹוד

ּוכבֹוד ,לׁשמ והדר כבֹוד יּתנּו ּכאחד ּכּלם ּבאּפיו חּיים רּוח ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻנׁשמת

ּבאי לכל ואדנּות אלהּות ויתּגּלה ויתּפרסם הארץ. כל יּמלא ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹיי

ויׁשמעּו אדם ּבני ּכל ּבין ּכבֹוד ׁשם ּופרסּום ּגדֹול רעׁש ויהיה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָעֹולם,

.מלכּות כח ויּכירּו ויבֹואּו ְְְְִִֶַַַָֹרחֹוקים
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B	Ba¯אׁשר ּבעֹולמ עּמנּו נפלאֹות עׂשה ּדעים", "ּתמים עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

עלינּו והּנׂשא והֹופע מהרה, עלינּו מלכּות ּכבֹוד וגּלה לכבֹוד ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבראת

ארץ, מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים מּבין ּפזּורינּו וקרב חי, ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלעיני

ּכמֹו ּגדֹול רעׁש ּבקֹול העֹולם ּבכל מהרה יּׁשמע אלהּות ּפרסּום ְְְְְְְֱִִֵַַַָָָָָָֹוקֹול

חקר", אין עד גדֹולֹות עׂשה נפלאֹות, ּבקֹולֹו אל "ירעם רעמים. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹקֹול

ליי "הבּו ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים ,ּגבּורֹותי רעם יתּבֹונן מי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכי

הּמים על יי "קֹול ונאמר: ועז", ּכבֹוד ליי הבּו עּמים, ְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָֹמׁשּפחֹות

ות רּבים". מים על יי הרעים הּכבֹוד ייאל את ּדעה "הארץ ּמלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מכּסים". לּים ְִִַַַַָּכּמים

תמוז על¯Ba	Bיח תּנינים ראׁשי ׁשּברּת ים, ּבעז פֹוררּת "אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

עזרנּו לנצח". ּתׁשּכח אל עניי חּית ּתֹור נפׁש לחּית ּתּתן אל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּמים.

"ציר האמת הּצּדיק רחמי ּותעֹורר יׂשראל, עּמ ּכל ועל עלינּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורחם

מּבין אֹותנּו ויֹוציא יי מלחמֹות ּבעדנּו ׁשּילחֹום לׁשֹולחיו", ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָנאמן

יֹוציא הּגדֹולה ּוגבּורתֹו ּובכחֹו והּקלּפֹות. אחרא הּסטרא ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּניהם

וכל והּדעת, הרחמנּות וכל הּתפּלֹות וכל הּקדּׁשֹות ּכל אחרא ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻמהּסטרא

על ּובפרט הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו הּקדּׁשה מן ׁשּבלעּו הּקדֹוׁשים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּניצֹוצֹות

הּברית. ּפגם ְְְִֵַַידי

‡p‡ּבזה החרּוצים ימינּו מעט על וחמל חּוס עלינּו, רחם יי »»ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

והֹוׁשיענּו ועזרנּו נֹוׁשבת. ּוכרּוח ּכלה ּוכענן עֹובר ּכצל העֹובר, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהעֹולם

ּוגבּורה כח ּבעלי האמּתּיים הּצּדיקים וכח ּבזכּות הרּבים ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּברחמי

מּׁשעּבּוד לאֹורה מאפלה לטהרה מּטמאה לצאת ידם על ׁשּנזּכה ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻגדֹולה

ורּוחנּו נפׁשנּו על וחמל חּוס טֹוב. ליֹום מאבל לׂשמחה מּיגֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻלגאּלה,

ּבעֹולם צרה אין ּכי וטּפנּו. עֹוללנּו ועל עלינּו וחמל חּוס ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹונׁשמֹותינּו,

הּצרה עצם אׁשר ׁשּבּׁשמים, מאביה הרחֹוקה הּנזּופה הּנפׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּכצרת

ולא ּבכתב ולא ּבפה לא ּולסּפר ּולבאר להערי אפׁשר אי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּזאת

והּיּסּורין הּצרֹות ּכל על עֹולה הּנפׁש צרת ּכי ּברמיזה, ולא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבמחׁשבה

חּייׁש אמּתּיים, חּיים וׁשלֹום חס ּולאּבד להפסיד יכֹולין ּכי ּבעֹולם. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
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הּזה עֹולם ׁשל ּתעּתּועים מעׂשה הבל ידי על ּבחּנם ונצחּיים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעֹולם

הפסדנּו ּוכבר הּפֹורח, עֹוף ּכצל מאד וׁשט הּפֹורח והּנפסד, ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹהּכלה

נא ּגאלנּו ׁשּבּׁשמים, אבינּו מעּתה נא הּצילנּו ּׁשאּבדנּו. מה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָואּבדנּו

סמיכה ׁשּום לנּו אין ּכי ּומּציל, ּפֹודה נא הּצילנּו נא, ּפדנּו חזק, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּגֹואל

,ּב הּנכללים האמּתּיים הּצּדיקים ּבני ועל עלי אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָותקוה

ועֹונה ּומפרנס ּומּציל ּפֹודה ּומֹוׁשיע ּגֹואל מל לנּו אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומּבלעדי

אּתה. אּלא וסֹומ עֹוזר מל לנּו אין וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּומרחם

אל לטֹוב, עבּד ערב ערבני. לי עׁשקה יי לּמרֹום, עיני ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹ"ּדּלּו

עבּד עם עׂשה .צדק ּולאמרת ליׁשּועת ּכלּו עיני זדים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָיעׁשקּוני

ואׁשמרה חּיני ּכחסּד" עּמי. עׂשה ּכחסּד לּמדני". וחּקי ,ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻּכחסּד

האמּתּיית. וליׁשּועת לרחמי מצּפה אני אּלמת ּכיֹונה ."ּפי ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָעדּות

ּכן הּמדרגה", ּבסתר הּסלע "ּבחגוי ּכיֹונה החֹוחים", ּבין ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"ּכׁשֹוׁשּנה

ּומּכל צדדים. ּומּצּדי הּצדדים מּכל ורֹודפי וצרי אֹויבי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָלחצּוני

ורֹוצח ׂשֹונא ׁשּום לי אין עת, ּבכל עלי העֹומדים והרֹוצחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהּׂשֹונאים

אׁשר האכזרים, ׁשּבכל הּגדֹול האכזר הּוא אני אני ּכי בעצמי, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּכמֹוני

ונׁשמתי, ורּוחי ונפׁשי ּגּופי על חסּתי ולא ּוׁשנֹותי, ימי על חסּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַָָֹֹלא

עד מּמּני לצאת העתידים הּדֹורֹות ּכל ועל וטּפי עֹוללי על חסּתי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

מעׂשי את והרעֹותי לפני ּופׁשעּתי עויתי וחטאתי הּדֹורֹות, ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָסֹוף

מה לי גמלּתי ּכי לנפׁשי, אֹוי לי אֹוי הּזה. הּיֹום עד מעֹודי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָֹמאד

מה וׁשלֹום, חס ּבעניי אבדּתי אז ,וחסדי רחמי לּולא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגמלּתי,

לפני הנני עֹוני, את מצא האלהים אצטּדק מה אדּבר מה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאֹומר

יי ל הּזה, ּכּיֹום הּפנים ּבׁשת ולי הּצדקה, יי ל רּבה, ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבאׁשמה

ּפלאֹות ּפלאי והּנפלאֹות, והּנּסים והחסדים הּטֹובֹות ּכל על ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּצדקה

הּפנ בׁשת ולי הּזה, הּיֹום עד מעֹודי ויֹום, יֹום ּבכל עּמי עׂשית יםאׁשר ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

רעֹות ּומחׁשבֹות והּפגמים והּפׁשעים והעוֹונֹות החטאים ּכל ְְְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָָָָעל

מּיֹום ויֹום יֹום ּבכל ּופגמּתי ׁשעׂשיתי עכּורים ּומעׂשים רעים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָוהרהּורים

הּזה. הּיֹום עד האדמה על ֱֲִֶַַַַָָָהיֹותי
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Ï·‡ּגדֹול" אבֹותי, ואלהי אלהי יי מּמ לבּקׁש ּבאתי זה על ¬»ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

עד ונפלאֹות נּסים חקר אין עד ּגדֹולֹות עֹוׂשה העלילּיה, ורב ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעצה

ׁשעה ּובכל יֹום ּובכל עת ּבכל חדׁשֹות נפלאֹות עֹוׂשה מסּפר", ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָאין

לרחם מעּתה ׁשאתחיל ּותזּכני ּבעצמי, מּמּני ׁשּתּצילני ורגע, רגע ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּובכל

והּספּורים הּמנּויים ימי מעט על לרחם אמּתי, ּברחמנּות עצמי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַַָָעל

רצֹונ נגד ּדבר ׁשּום עֹוד אעׂשה לבל ,ידי ּתחת ּבמסּפר ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּקצּובים

אֹוסיף, לא ּפעלּתי און אם ּכלל. נגּד ּפגם ׁשּום עֹוד אפּגם ולא ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכלל.

ּדקדּׁשה והּדעת הּמחין ּכל לי להׁשיב ּותצּוה לכסלה. עֹוד אׁשּוב ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֻולא

ּבקדּׁשה ודעּתי מחי את ּותקּדׁש הרּבים, ּבעוֹונֹותי מּמּני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּנסּתלקּו

מחּצֹות ׁשּלי הּמחין ׁשּיהיּו ׁשאזּכה עד ׁשּבעֹולם, הּקדּׁשֹות ּבכל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻגדֹולה

לּתאוה ואחיזה ׁשליטה ׁשּום יהיה ולא נאּוף, תאות ּבפני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּפרּוסֹות

מחיצֹות לפרס אזּכה רק ּכלל, ּומחׁשבּתי ּדעּתי על לעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹהּזאת

ּכלל, זרים בי יׁשלטּו ואל הּזאת הּתאוה ּבפני להגן והּׂשכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּמחין

ּכרצֹונ והּפריׁשּות הּקדּׁשה ּבתכלית ּבאמת וטהֹור קדֹוׁש להיֹות ְְְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻואזּכה

ּבאמת. ֱֶֶַהּטֹוב

ÔÎ·eלדֹורׁשי טֹובה ותקוה ,ליראי ּתהּלה ,לעּמ יי ּכבֹוד ּתן ¿≈ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ל ּפה ידינּוּופתחֹון על הּגדֹול ּכבֹוד ׁשּיתּגּדל ּותזּכנּו .ל מיחלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

עד ּבעֹולם ּדקדּׁשה ּכבֹוד ויתעּלה ויתרֹומם ויתּגּדל וימׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻתמיד,

ּבעֹולם, הּנבּואה ׁשפע ׁשּיׁשּפע ּדקדּׁשה הּכבֹוד התּגּלּות ידי על ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻׁשּנזּכה

מהרה ויקּים ּבעוֹונֹותינּו, מאּתנּו ׁשּנסּתּלקה הּנבּואה הׁשּפעת לנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻותחזר

עּמ ּכל ועל עלינּו ותמׁשי ּובנֹותיכם". ּבניכם "ונּבאּו ׁשּכתּוב: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקרא

להיֹות כּלנּו ׁשּנזּכה עד ּדקדּׁשה, ועׁשירּות ּוגבּורה חכמה יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּבית

הּׁשכינה. והׁשראת הּנבּואה הׁשּפעת לקּבל ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָראּויים

ÌÁ¯˙eמּכֹותינּו לכל ׁשלמה רפּואה ותרּפאנּו הרּבים ּברחמי עלינּו ¿«≈ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

מן ׁשלמה רפּואה מהרה ותׁשלח מכאֹובינּו. ּולכל ּתחלּואינּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּולכל

יׂשראל ּבית עּמ חֹולי לכל �‡הּׁשמים ‡Ù¯ ‡� Ï‡ ,˙È�BÏt Ôa È�BÏtÏ Ë¯Ù·e) ְְְִִֵֵֵַַַָָָƒ¿»¿¿ƒ∆¿ƒ≈»¿»»

(Ï‡¯NÈ EnÚ ÈÏBÁ ¯‡L CB˙a BÏלנּו אין ּכי הּגּוף, ּורפּואת הּנפׁש רפּואת ¿¿»≈«¿ƒ¿»≈ְְִֵֶֶַַַַָ
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עלי אם ּכי ּכלל הּטבע ּבדר רפּואה ׁשּום על ּוסמיכה ּתקוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּום

רפאנּו אּתה. ורחמן נאמן רֹופא אמת. רֹופא חּנם רֹופא אּתה ּכי ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלבד,

אּתה. תהּלתנּו ּכי ונּוׁשעה הֹוׁשיענּו ונרפא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָיי

תמוז ּונפּוצֹותינּוÌÁ¯Âיט הּגֹוים מּבין ּפזּורינּו וקרב הרּבים ּברחמי עלינּו ¿«≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ויתרּבה ויתּגּדל הארץ, ּכנפֹות מארּבע יחד וקּבצנּו ארץ, מּירּכתי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָּכּנס

ויּתֹוספּו ועת, עת ּבכל מרּבה ּבתֹוספֹות יׂשראל עּמ קּבּוץ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֻויּתֹוסף

תמיד ונזּכה עת. ּבכל יׂשראל עּמ ׁשל הּקדֹוׁש קּבּוץ על רּבים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשכנים

ּכמֹו ורב, ּגדֹול ּבקּבּוץ גדֹולה, ּבכּונה לפני ּתפּלֹותינּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָלהתּפּלל

ּברּבּוי הּתפּלה ּבית ויתּגּדל ויתרּבה ."מל הדרת עם "ּברב ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּכתּוב:

ּבלי ועצּומים רּבים ּבּתים יבנּו האמּתּיים והּצּדיקים ורב, ועצּום ְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָגדֹול

עד ּומסּפר וער ּביתׁשעּור עּמ תפּלֹות מּצרּופי ותכלית קץ אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ

האבנים ּכל ּותקּבץ מאד. ּגדֹול ּבקּבּוץ ויתּגּדלּו יתרּבּו אׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׂשראל

הּפה ּׁשאין מה קץ לאין קדֹוׁשים צרּופים מהם ּותצרף יחד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּנפׁשֹות

ורּבים ּגדֹולים נאים ּבנינים מהם נבנים ויהיּו לחׁשב, והּלב לדּבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹיכֹול

חדׁשים ּגדֹולים ּבׁשעׁשּועים ּבהם ותׁשּתעׁשע ותתּפאר קץ, אין ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָעד

והּבנינים הּבּתים מרּבּוי אׁשר עד עֹולם, מימֹות לפני עלּו לא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאׁשר

ּדקדּׁשה הּבּתים לתֹו ותאסף ּותקּבץ ּתכניס קץ לאין ׁשּיתרּבּו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻֻּדקדּׁשה

ּבין המפזרים ערטּלאין ּדאזלין והּנׁשמֹות העׁשּוקֹות הּנפׁשֹות ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻאת

ּכמֹו חּוצֹות ּכל ּבראׁש הּנׁשּפכים הּקדֹוׁשֹות האבנים ּכל את ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹהּגֹוים,

ּתרחם ּומעּתה חּוצֹות". ּכל ּבראׁש קדׁש אבני "ּתׁשּתּפכנה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּכתּוב:

ּובעוֹונֹות ּבעוֹונֹותיהם העׁשּוקים האּלה הּנפׁשֹות ּכל על ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעליהם

עצם יֹודע לבד אּתה ּכי עליהם, רחמים ותּמלא אּתם ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאבֹותיהם

,למענ ועלינּו עליהם רחם ,וער ׁשעּור אין עד ׁשעליהם ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרחמנּות

הּביתה, אּת ותאספם ותכניסם ׁשנית, ּבקדּׁשה ּותקּבצם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֻותחזר

ויתּגּדלּו ׁשּיתרּבּו והּתפּלה הּקדּׁשה ּבּתי לתֹו לפנים מחּוץ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻותאספם

ּבתֹוספֹות יחד יׂשראל עּמ קּבּוץ ידי על ותכלית, קץ אין עד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָויּתֹוספּו

עת ּבכל הרּבה .ׁשכנים ְְְִֵֵֵַָ
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ÏÚÂלכל ּותכּפר ותסלח ותמחל עלינּו, רחמים תּמלא זה ידי ¿«ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

לפני וׁשּפׁשענּו וׁשעוינּו ׁשחטאנּו ּופׁשעינּו ועוֹונֹותינּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחּטאתנּו

ּותחּנֹותינּו ּתפּלֹותינּו לפני וירצּו ויראּו ויעלּו הּזה, הּיֹום עד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּנעּורנּו

לזכ עוֹונֹותינּו ּכל ותהפ עוֹונֹותינּו ּכל על לכּפר וכזבחים ּיֹות,ּכעֹולֹות ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֻ

ּבבית וׂשּמחּתים קדׁשי הר אל "והביאֹותים ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻויקּים

ּתפּלה ּבית ביתי ּכי מזּבחי, על לרצֹון וזבחיהם עֹולֹותיהם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּתפּלתי,

העּמים". לכל ְִִֵַָָָיּקרא

CÈLÓ˙Âותמחה יׂשראל, עּמ ּולכל לנּו הּׁשמים מן ׁשלמה רפּואה ¿«¿ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

חּטאתי וכענן ּפׁשעי כעב "מחיתי ׁשּכתּוב: ּכמֹו וכענן כעב ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹּפׁשעינּו

את הּמחׁשיכים העננים ּכל ּותסּלק ותעביר ."גאלּתי ּכי אלי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּובה

ּגדֹול. לאֹור מחׁש לאֹורה מאפלה ותֹוציאנּו הּקדֹוׁשה הּׁשמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאֹור

"וזרחה ׁשּכתּוב: ּכמֹו עלינּו, ּומרּפא צדקה ׁשמׁש יזרח ּבקר ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוכאֹור

מקרא מהרה ויקּים ּבכנפיה". ּומרּפא צדקה ׁשמׁש ׁשמי יראי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלכם

עֹון". נׂשא ּבּה הּיֹוׁשב העם חליתי ׁשכן יאמר "ּובל ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻׁשּכתּוב:

e	kÊ˙eּבחינת להם ׁשּיׁש אמּתּיים לצּדיקים להתקרב הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּכח ּולתּקן לברר ידם על ׁשּנזּכה ּבאפן ּבאמת הּקדׁש רּוח נבּואה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹרּוח

ּכֹוזבים ּבדמיֹונֹות וׁשלֹום חס המדּמה אֹותנּו יבלּבל ולא ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹהמדּמה

וז ּברּור המדּמה הּכח ׁשּיהיה נזּכה רק וׁשלֹום חס רעים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּובבלּבּולים

ׁשלמה לאמּונה זה ידי על ׁשּנזּכה ּבאפן הּתּקּון ּבתכלית אצלנּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוצח

ׁשּום ּבלי הּטֹוב ּכרצֹונ ּבאמת ּונכֹונה וצחה זּכה ּוברּורה ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָויׁשרה

ּכי אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי ּב להאמין ונזּכה ּכלל. ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּבלּבּולים

מאמרֹות, ּבעׂשרה הּמחלט מאין יׁש הּטֹוב ּברצֹונ עֹולמ ּבראת ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֻאּתה

נביאי נקראים ׁשהם ׁשקר ׁשל מּמנהיגים הרּבים ּברחמי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָותּצילנּו

ּותזּכ חלילה. ּכֹוזבים ּבדמיֹונֹות ּכלל ּדעּתנּו את יבלּבלּו ולא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשקר,

יעלה ׁשּלא ותּצילנּו ותׁשמרנּו הּנחׁש, וזהמת מּטמאת אֹותנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּותטהר

וקס נחּוׁש ׁשּום ּדעּתנּו והּקֹוסמיםעל המנחׁשים מּדרכי ונתרחק ּכלל, ם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

נזּכה רק ּכלל, ּכֹוזבּיֹות אמּונֹות ׁשּום לנּו יהיה ולא הרחקֹות מיני ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבכל



תפילות שניÁליקוטי תמוזחלק יט ÂÓ˘˙

ּבתמימּות רק ּולהתנהג אלהינּו, יי עם ּתמים להיֹות ְְְְְֱִִִִִִִֵֵַַָָָֹתמיד

ותעביר הּטֹוב. ּכרצֹונ האמּתּיֹות ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּובפׁשיטּות

מן והאּפקֹורסים והּכֹופרים הּמינים ּדעֹות ּכל ּותכּלה ּותׁשּבר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹותעקר

ּבעֹולם, הּקדֹוׁשה האמּונה ׁשּתתּפּׁשט עֹולמ על ּותרחם ְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהעֹולם.

הּתהּו חקירת אחר ילכּו ולא העֹולם, ּבחּדּוׁש עֹולם ּבאי ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹויאמינּו

יתּבר ּברצֹונֹו מחּדׁש הּוא ׁשהעֹולם ּבהאמת, ּכּלם יאמינּו רק ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻּכלל,

יסֹוד על אׁשר הּמחלט, מאין יׁש ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּבראֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻאׁשר

מעׂשהּו "וכל ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּומלֹואֹו העֹולם ּכל ועֹומד קּים זֹו ְְְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָָאמּונה

עֹולם, ימי ּכל ׁשלמה ּובאמּונה ּבאמת לעבּד כּלנּו ונזּכה ְְְְְְְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּבאמּונה".

עֹולמ את ׁשּתחּדׁש ּבעת לנּו ּתעׂשה אׁשר ּבּטֹוב לראֹות נזּכה אׁשר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָעד

מקרא ּבנּו ויקּים רּבים, חסדים עּמנּו ותעׂשה הּטֹוב. ּברצֹונ ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻלעתיד

"חדׁשים ונאמר: ּבּלילֹות", ואמּונת חסּד ּבּבקר "להּגיד ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּכתּוב:

."אמּונת רּבה ְֱִֶַַָָָלּבקרים

e	‡È·˙e.והּקדֹוׁשה הּטֹובה ארץ יׂשראל, לארץ חּוׁשה מהרה ¿ƒ≈ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכּלֹו, העֹולם ּכל ועל יׂשראל ארץ על הּׁשלמה הׁשּגחת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻותמׁשי

הׁשּגחה ידי על ׁשּמתנהגת יׂשראל ארץ ּבקדּׁשת עֹולמ את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּותחּדׁש

עיני ּתמיד אֹותּה ּדֹורׁש אלהי יי אׁשר "ארץ ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלבד,

הׁשּגחת ותמׁשי ׁשנה". אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלהי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹיי

ּכל ויתנהג ּומלֹואֹו, העֹולם ויתחּדׁש ּכּלֹו, העֹולם ּכל על ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻהּׁשלמה

י על ּכּלֹו הּטבעהעֹולם דר ּפי על הנהגה ׁשּום ּבלי לבד הׁשּגחה די ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

בכל נבראּו לא "אׁשר ּבעֹולמ מחדׁש ונפלאֹות נֹוראֹות ותעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכלל.

נפלאֹות, ׁשל ׁשיר ּבעֹולם, חדׁש ׁשיר ויתעֹורר הּגֹוים". ּובכל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהארץ

עׂשה, נפלאֹות ּכי חדׁש ׁשיר ליי ׁשירּו "מזמֹור ׁשּכתּוב: ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָּכמֹו

ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה קדׁשֹו". ּוזרֹוע ימינֹו ּלֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻהֹוׁשיעה

וׁשירֹות נּגּונים לפני ּולנּגן ּולרּנן ּולזּמר לׁשיר ונזּכה נפׁשנּו. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפדּות

ׁשּנזּכה עד הּטבע, ּכדר ׁשּלא נפלאֹות ׁשל ׁשירים חדׁשֹות, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹותׁשּבחֹות

ׁשהּוא לעתיד, ׁשּיתער והּנּגּון הּׁשיר קֹול ולׁשמע יי, על ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהתעּנג
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על ׁשּיתנּגן המיחד ּבׁשמ הּכלּול מרּבע מׁשּלׁש ּכפּול ּפׁשּוט ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻׁשיר

חסד "עֹולם ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים חס"ד, ּכמנין נימין ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשבעים

ִֶָיּבנה".

תמוז טֹוב¯Ba	Bכ חלק לי ּתן אמּות, ולא ואחיה חּיים לי ּתן עֹולם ׁשל ƒְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

קֹול לׁשמע ׁשאזּכה והֹוׁשיעני עזרני חּנני, חּנני זּכני, זּכני הּבא. ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלעֹולם

מלא .עֹולמ את ׁשּתחּדׁש ּבעת לעתיד ׁשּיתער הּזה והּנּגּון ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשיר

ואזני עיני ולסּתם להתּגּבר ׁשאזּכה מעּתה עזרני ּומטיב, טֹוב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרחמים,

ולבלי ּכלל, הּזה העֹולם הבלי על להסּתּכל לבלי עלמא, דהאי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמחיזּו

לׁשמ נֹוגע ׁשאינֹו ּדּבּור ׁשּום לדּבר ולבלי ּכלל, העֹולם זה קֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלׁשמע

והּקדֹוׁש. הּגדֹול לׁשמ ּותהּלה וׁשבח ׁשיר מהם ׁשּיּגיע ,ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָולעבֹודת

הּפה ורּוח הבל ׁשּום להניח לבלי העֹולם מּזה צּוארי לעקם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואזּכה

ּכלל. הּזה העֹולם מהבלי הבל ׁשּום ּבי יתאחז ולא העֹולם. ּבזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכלל

ּבהם לעׂשֹות לבלי ,אלי ורגלי וידי ּגּופי קֹומת ּכל לׁשעּבד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָואזּכה

ודעּתי ולּבי ּופי ואזני עיני רק ,לעבֹודת נֹוגע ׁשאינֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּום

חּוׁשי וכל ּגידי ּוׁשס"ה אברי ּורמ"ח ורגלי וידי גּופי וכל ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָּומחׁשבּתי

מ יהיּו ּכּלם וחזקוכחי, אּמיץ ּבקׁשר ּבאמת אלי ּומקּׁשרים דּבקים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻֻ

ׁשאזּכה עד נצחים, ּולנצח עד לעֹולמי ּבאמת לעבֹודת ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּומׁשעּבדים

אׁשר לעתיד, ׁשּיתער והּנֹורא הּקדֹוׁש הּזה הּׁשיר קֹול לעתיד ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלׁשמע

אׁשרי זאת, ׁשּיׁשמעּו אזנים אׁשרי נימין. ּוׁשנים ׁשבעים על ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹיתנּגן

ׁשּיזּכה ּותקרב", ּתבחר "אׁשרי לזה. והמקּוים והמצּפים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהמחּכים

ׁשּיתנּגן ּבעת הּצּדיקים מחֹול ולׁשמע לראֹות החרּכים מן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלהציץ

עד. לעֹולמי והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשיר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָלפניהם

ÔB„‡טֹוב ואביֹון, ּדל ּומאׁשּפה מעפר מקים ׁשפלים, מגּביּה ּכל, ¬ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

לּטֹוב ׁשאזּכה ּבאפן ּבחּיי ּפלאֹות עּמי עׂשה ולּטֹובים, לרעים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּומטיב

ידידּות מתיקּות נעימּות ערבּות את ידעּת לבד אּתה ּכי ּבאמת, ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּזה

ּכלל ּבּמח ולתּפס להּׂשיג אפׁשר אי אׁשר הּזאת, הּתקוה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּתׁשּוקת

לא "עין ׁשּכתּוב: ּכמֹו ידעּת, לבד אּתה אם ּכי הּזה, הּׁשיר ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹנעימּות
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ּכמני, ורחֹוק ּפגּום על רחם לֹו". למחּכה יעׂשה זּולת אלהים ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹראתה

הּטֹוב ולעׂשֹות מרע לסּור מהרה וזּכני ועזרני לחּיים. ּפלא עּמי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועׂשה

ּבטּוב ולראֹות ּבאמת, הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ׁשאזּכה עד ּתמיד ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּבעיני

ארח ּתֹודיעני ּבהיכלֹו, ּולבּקר יי ּבנעם "לחזֹות החּיים, ּבארץ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹיי

נצח". ּבימינ נעימֹות ּפני את ׂשמחֹות ׂשבע ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹחּיים

e	kÊ˙e,הּזה הּׁשיר לקֹול זכה ּכבר אׁשר אמּתי לצּדיק להתקרב ¿«≈ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יׂש עּמ ּכל ואת אֹותנּו להֹוכיח ראּוי ׁשּיהיה ריחּבאפן לעֹורר ראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכל להפ כח לֹו ׁשּיהיה הּטֹובה, ּתֹוכחּתֹו עלֿידי עדן ּגן ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהּטֹוב

וימׁשי לקדׁש מחל לטהרה מּטמאה ּולהעלֹותינּו לזכּיֹות, ְְְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻֻעוֹונֹותינּו

חזקה ּבקדּׁשה ונׁשמֹותינּו ורּוחנּו נפׁשנּו את ויחּזק עדן ּגן ריח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעלינּו

ויכניע ויכּלה ויׁשּבר ורֹודפינּו, צרינּו ּכל את לפנינּו ויכניע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּונכֹונה.

הרׁשע עׂשו ׁשל עקב ׁשהּוא אחרא ּדסטרא עקב את ויבּטל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹויעקר

אכילה תאות לגמרי לׁשּבר כּלנּו ׁשּנזּכה עד דגּופא. מזֹונא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּוא

ׁשהּוא דנׁשמתא מזֹונא ּולחּזק ּולהגּביר דגּופא, מזֹונא ׁשהּוא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּוׁשתּיה

"יי ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים האמּתּיית. יי יראת ׁשל טֹוב ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻריח

גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ּוׁשתּיתנּו אכילתנּו ּכל ותהיה אחסר", לא ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֻרֹועי

נפׁשֹו". לׂשבע אֹוכל "צּדיק ׁשּכתּוב: ּכמֹו דנׁשמתא, מזֹונא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּבבחינת

ּולכּלֹות ולעקר ּולׁשּבר להכניע הּבׁשן, מל עֹוג מלחמת ּבעדנּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹוילחם

והּסטרין הּקלּפֹות ּכל עם העֹולם, מן הּבׁשן מל עֹוג קלּפת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּולבּטל

כח חלּוׁשי אחר הרֹודפים הּנחׁש זֹוהמת ׁשהם ׁשּבעֹולם, ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאֹוחרנין

יׂשראל. ְְְִֵֶַָׁשּבעּמ

‡p‡עם על חּוסה ּבפניהם, לעמד כח ּבנּו אין ּכי ידעּת אּתה יי »»ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

הּצּדיקים לב את ּותעֹורר הּיֹום, ּכמֹונּו כח חלּוׁשי על ואביֹון, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעני

ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ורֹודפינּו צרינּו ּכל עם ּבעדנּו ׁשּיּלחמּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאמּתּיים

ולא אתרחק ׁשּלא ּבאפן הּברית, מּפגם ּובפרט הּטמאֹות מּכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּותטהרנּו

הּטמאים ּכל אׁשר הּקדֹוׁשה, יׂשראל למחנה חּוץ וׁשלֹום חס ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאׁשּתּלח

מּׁשם. מׁשּתּלחים ּבּברית הּפֹוגמים ְְְְְִִִִִִַַַָָּובפרט
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‡p‡,לטהרה מּטמאה מהרה והעלני עלי רחם רחמים מלא יי »»ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֻ

ו ההרהּורים כל ּבפני והּׂשכל הּמחין ידי על ּבעדי ׁשאגן תאותוזּכני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

ותאוה הרהּורים ּבפני ּפרּוסֹות מחּצֹות ׁשלׁשה הּמחין ׁשּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָֹנאּוף,

מחנה לתֹו אֹותי ותאסף ּבאמת. הּברית לקדּׁשת ׁשאזּכה עד ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֻהּזאת,

מחני "והיה ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ונזּכה הּקדּׁשה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻיׂשראל

לבּטל דגּופא מזֹונא ּולהכניע דנׁשמתא למזֹונא ׁשּנזּכה עד ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָקדֹוׁש",

ואהבה ּביראה ּבפחד ּבאימה ּבאמת ּולעבּד הּנפׁש, לגּבי ְְְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּוף

עֹולם. ועד מעּתה הּטֹוב ּכרצֹונ ְְְֲִִִֵַַַָָאמּתּיֹות

˜fÁ˙eּתמיד ּבׁשלמּות הראה ׁשּתהיה הּקדֹוׁשה, הראה את ותבריא ¿«≈ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּתמיד ותתנהג ּוברּוחניּות, ּבגׁשמּיּות יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ואצל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאצלנּו

ּומּכל הראה חליי מיני מּכל ּברחמי ותּצילנּו ּכראּוי, הּׁשוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבמזג

הּדברים ּכל קדּׁשת עלינּו וימׁש ׁשּיתּתּקן ונזּכה ׁשּבעֹולם. ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻהחלאים

הּזה, עֹולם מהבלי ותּצילני הּקדֹוׁשה. הראה ידי על ,לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהזּכרּתי

לבררם ׁשּבעֹולם, ההבלים ּכל לתּקן ונזּכה ּתעּתּועים, מעׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמהבל

ּותפּלה תֹורה ּדּבּורי לדּבר ׁשּבקדּׁשה, להבלים ּולהפכם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּולהעלֹותם

הּטֹוב ּכרצֹונ גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה .ּבאמת ְְְְְֱֳִִֶֶַָָָָֻ

תמוז ּגדֹול.kÊ˙e	eכא ּובׁשלמּות גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה הּׁשנה ראׁש לקּבל ¿«≈ְְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָָֹֻ

הּתפּלה קדּׁשת עלינּו להמׁשי הּקדֹוׁשים, הּׁשנה ראׁש ּבימי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻונזּכה

הּנעׂשין והּתּקּונים הּקדּׁשֹות ּכל עם האמּתי ּכח הּבעל ׁשל ּדין ְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹֻּבבחינת

ּכל לתּקן הּדעת, ּולתּקּון ּבׁשלמּות הּברית לתּקּון ׁשּנזּכה עד זה, ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעל

ּתאותהּׁשלׁש ּבפני ּפרּוסֹות מחּצֹות ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ׁשּבראׁשינּו מחין ה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

הּזאת לּתאוה תהיה ׁשּלא האמת והּׂשכל הּדעת ידי על ּבפנינּו להגן ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹנאּוף

וכל אני כּלנּו נזּכה רק עֹולם, ועד מעּתה ּכלל ּבנּו ואחיזה ׁשליטה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּום

הּזאת מּתאוה ולפרׁש ּבאמת ּוטהֹורים קדֹוׁשים להיֹות יׂשראל ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹעּמ

ותחנּונים רחמים תמיד תפּלתנּו ותהיה ּבׁשלמּות, לתפּלה ונזּכה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלגמרי.

רחמנּות לנּו ׁשּיהיה רחמים עלינּו ותׁשּפיע הּוא. ּברּו הּמקֹום ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפני

הּטֹוב ּכרצֹונ עליו לרחם ׁשּצריכין מי ּכל ועל הגּונים ענּיים על .אמּתי ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָ
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e	¯ÊÚ˙Âּכרצֹונ ּבעֹולם הרּבה וגרים תׁשּובה ּבעלי לעׂשֹות ׁשּנזּכה ¿««¿≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

נבּואה לרּוח ׁשּנזּכה עד ּבעֹולם, אלהּות ּולפרסם ּכבֹוד ּולגּדל ְְְְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּטֹוב,

המדּמה הּכח ׁשּיהיה המדּמה הּכח ּולברר גדֹולה, ּבקדּׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻאמּתּיית

לסּדר ׁשּנזּכה ּבאפן ּגדֹול, ּובבהירּות ּבזּכּות אצלנּו וצח וז ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּברּור

ּונבר גדֹולה. ּבקדּׁשה ּכראּוי והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ ּוׁשבחים ְְְְְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָָֻּתארים

אמּונת ותתחּזק ותתּגּבר ּותהּלה, ּברכה ּכל על המרמם ּכבֹוד ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשם

העֹולם ּכל ויתנהג ׁשּלעתיד, העֹולם לחּדּוׁש ׁשּנזּכה עד העֹולם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָחּדּוׁש

ויתער ּכלל. הּטבע ּכדר ׁשּלא לבד ונפלאֹות הׁשּגחה ידי על ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּכּלֹו

את ותכניע רּנה. הרים ויפצחּו נפלאֹות, ׁשל ׁשיר ּבעֹולם, חדׁש ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשיר

הּקֹול ויתחּזק ויתּגּבר הרׁשע, עׂשו ׁשל עקבֹו ׁשהּוא אחרא ּדסטרא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעקב

אֹוחזת "וידֹו ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים עׂשו, ידי הּידים על יעקב, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻקֹול

ועל הּגן, את להׁשקֹות מעדן הּיֹוצא הּנהר עלינּו וימׁש עׂשו", ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבעקב

.לפני טֹוב ריח להעלֹות נזּכה זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָידי

e	kÊ˙eהּׁשנה ראׁש ּבימי ּובפרט ּתמיד. ּבאמת ׁשלמה ליראה ¿«≈ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ּת יראה, ימי ׁשהם ופחדהּקדֹוׁשים יראה עלינּו ותמׁשי עלינּו רחם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּתזּכנּו ׁשֹופר קֹול ׁשמיעת ּבעת ּובפרט ועצּומה. גדֹולה דקדּׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻואימה

ועל עלינּו ויראת ואימת ּפחּד ותׁשּפיע גדֹולה, יראה ּבלּבנּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּיבא

לפני ויׁשּתחוּו הּמעׂשים, ּכל וייראּו עֹולם, ּבאי ּכל ועל יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכל

ׁשלם. ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות אחת אגּדה כּלם ויעׂשּו הּברּואים, ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּכל

e	È·‡הּׁשנה ראׁש קדּׁשת עלינּו ּולהמׁשי לקּבל ּברחמי זּכנּו מלּכנּו »ƒְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻ

ׂשמחה מּתֹו גדֹולה ּובבכּיה ּובחדוה ּבׂשמחה הּׁשלמּות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבתכלית

ׁשמיעת מצות לקּים ונזּכה גדֹולה, ּביראה ּביֹותר הּמחׁשבה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻּובקדּׁשת

ודקּדּוקיה ּפרטיה ּכל עם ּכראּוי, ּבׁשלמּות גדֹולה ּבקדּׁשה ׁשֹופר ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֻקֹול

ּכמֹו גדֹולה, ּוביראה ּובאימה ּבּה, הּתלּוים מצֹות ותרי"ג ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוכּונֹותיה

העם "אׁשרי ונאמר: יחרדּו". לא ועם ּבעיר ׁשֹופר יּתקע "אם ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכתּוב:

הּיֹום, ּכל יגילּון ּבׁשמ יהּלכּון. ּפני ּבאֹור יי, תרּועה, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָיֹודעי

ליי ּכי קרננּו. ּתרּום ּוברצֹונ אּתה, עּזמֹו תפארת ּכי ירּומּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻּובצדקת
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הריעּו ׁשֹופר וקֹול "ּבחצֹוצרֹות ונאמר: מלּכנּו". יׂשראל ולקדֹוׁש ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמגּננּו

חּגנּו, ליֹום ּבּכסא ׁשֹופר, בחדׁש "ּתקעּו ונאמר: יי". הּמל ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלפני

לפני לסּדר ונזּכה יעקב". לאלהי מׁשּפט הּוא, ליׂשראל חק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכי

ׁשּנזּכה עד ּגדֹול, ּובׁשלמּות גדֹולה ּבכּונה וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻמלכּיֹות

ויקּים מהרה. קל חיׁש צדקנּו מׁשיח את לנּו ׁשּתביא אֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלרּצֹות

ותבנה לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר יי", ּביראת "והריחֹו ׁשּכתּוב: ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמקרא

ונׁשּוב ותפארּתנּו, קדׁשנּו ּבית את וׁשםלנּו לארצנּו, ורּנה ּבגילה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

אלי יי הׁשיבנּו קדמֹונּיֹות, ּוכׁשנים עֹולם "ּכימי ּביראה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנעבד

,לפני לּבי והגיֹון פי, אמרי לרצֹון יהיּו ּכקדם. ימינּו חּדׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָונׁשּובה,

ואמן. אמן וגֹואלי", צּורי ְְְֲִִֵֵָָָיי

Ë
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ÌÁ"עצּור ּכאׁש ּבלׁשֹוני", ּדּברּתי אׁש ּתבער ּבהגיגי ּבקרּבי לּבי «ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָ

עֹולם ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל רּבֹונֹו אּוכל". ולא ּכלּכל "ונלאתי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבלבבי

אּתה אם ּכי לנצח ּתתּבר מּמ ׁשּידע מי אין ּכי ,אֹות ידעּת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאּתה

חנינֹותי ּבגדל זה, ּכל עם א ּכלל, ּב ּתפיסא מחׁשבה לית ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלבד,

דכל לּבא ׁשהם עּמ יׂשראל ּבׁשביל עֹולמ ּבראת ,ענותנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹועצם

ּולהתּגעּגע ולכסף ּולהׁשּתֹוקק ּולהבין לדעת לב להם ונתּת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעלמא,

ּתׁשּוקת ידיעת וקבעּת ונטעּת הרּבים, ּברחמי חננּתנּו ּכי ּתמיד. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאלי

ּכאׁש ּבֹוער לּבם הּקדֹוׁש יׂשראל עּמ ּכללּיּות אׁשר עד ּבלּבנּו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאמּונת

רׁשפיה קנאה כׁשאֹול קׁשה אהבה, כּמות עּזה "ּכי ּתמיד, אלי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָלהבה

האהבה, את לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים יה, ׁשלהבת אׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרׁשּפי

.אהבנּו עֹולם ואהבת לנּו, נראה יי מרחֹוק יׁשטפּוה". לא ְְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֹּונהרֹות

עלי ּגברה ידעּת, אּתה ּכאׁשר מאד והעצּומים הרּבים עֹונֹותי מרב ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹא

עפרּוריּות נֹופלים זה מחמת אׁשר מאד, והעצבּות ׁשחֹורה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמרה

ּכראּוי. אלי ּולהתלהב לבער יכל איני אׁשר עד הּלב, על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּוכבדּות
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ּכלים לי אין ,אלהּות התנֹוצצּות ּברחמי עלי מתנֹוצץ לפעמים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹואם

וׁשלֹום, חס מהּמּדה חּוץ הּלב ּבֹוער ואזי הּזה, ההתנֹוצצּות אֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָלקּבל

עצמי ּולהמׁשי עלי לקּבל לפעמים רּׁשאי ואיני יכֹול איני אׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעד

מהּמּדה חּוץ יי אל לעלֹות אהרס ׁשּלא ההתנֹוצצּות לזה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹודעּתי

חס אלי להרס לבלי לנּו ואסרּת עלינּו ּגזרּת אׁשר לי, ׁשּיׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהּגבּול

הּלבו ולפעמים יי", אל לעלֹות יהרסּו "ּפן ׁשּכתּוב: ּכמֹו ׁשלֹום, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

העצבּות. ידי על לגמרי ְְְְֵֵַַַָָאטּום

תמוז יֹודע¯Ba	Bכב אּתה הּתעלּומֹות, יֹודע ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

אסּפר ּומה אדּבר ּומה אֹומר מה חי, ּכל סתרי ותעלּומֹות עֹולם ְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָרזי

מּמּך נעלם ּדבר אין יֹודע, אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות ּכל הלא ,ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלפני

לעד חי יכֹול, הּכל ּכל, אדֹון עֹולם, אלהי .עיני מּנּגד נסּתר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹואין

אחרֹון הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה קדמֹון, יחיד לנצח, ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָוקּים

וקדֹוׁש, מרֹום ׁשמֹו, וקדֹוׁש עד ׁשֹוכן ונּׂשא "רם אלהים, אין ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּומּבלעדי

לב ּולהחיֹות ׁשפלים רּוח להחיֹות רּוח, ּוׁשפל ּדּכא ואת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָּתׁשּכֹון,

עם ּומלֹואֹו העֹולם ּכל אׁשר וקדֹוׁש, מרֹום נֹורא וקּים חי ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָנדּכאים",

העֹולם ׁשל הּזמן וכל מּמׁש, ּכלא ,קּמ נחׁשב ּכלא ּכּלם העֹולמֹות ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּכל

,ּבעצמ רחמנּות יֹודע לבד אּתה עין, ּכהרף אצל עֹולה אינֹו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּכּלֹו

נעם מּזיו ּולהטעימנּו ,אמּתת להֹודיענּו ּבטֹובֹותינּו, חפץ אּתה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹאי

ּתׁשּוקת ידידּות נעימת ערבת נֹוראֹות ונפלאֹות ,אלהּות ְְְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָֹנצחּיּות

וסּבֹות סּבּובים ּובכּמה עּמנּו, מתּגלּגל אּתה גלּגּולים ּובכּמה ,ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּדבקּות

רחמנא ּביּסּורין ולפעמים ּבנחת לפעמים עּמנּו, מסּבב אּתה ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָׁשֹונֹות

לׁשּוב ּכדי ּבאמת לעבֹודת להתעֹורר ּכדי לטֹובתנּו והּכל ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּצלן,

ּכדי ּב ּולהתּדּבק ּבאמת אלי לׁשּוב הרעים ּומּדרכינּו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּמעׂשינּו

יי ּבנעם "לחזֹות נפׁשנּו, ּבצחצחֹות להׂשּביע מּטּוב לׂשּבע ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹׁשּנזּכה

זאת אׁשר העֹולם, והיה ׁשאמר מי את להּכיר ּכדי ּבהיכלֹו", ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּולבּקר

ה היׁשּועֹות, ׁשּבכל הּיׁשּועה ההצלחֹות, ׁשּבכל ההצלחה ּטֹובההיא ְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשאיׁש יסּפר, ּכי היאּמן ועּתה הּתכלּיֹות. מּכל הּתכלית הּטֹובֹות, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻׁשּבכל
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ונצחי אמּתי ּתכלית ּבׁשביל ּכזה, טֹוב ּבׁשביל ׁשּנברא לֹו, אּלה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָאׁשר

ועׂשה ּפעל ההּוא קדּׁשתֹו, ּבצל ּולהסּתֹופף יי על להתעּנג ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכזה,

מה לנּו, היה מה אֹוי עׂשינּו, ּכאׁשר ּכאּלה, ּומחׁשבֹות ּכאּלה ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמעׂשים

לדּבר ּדּבּורים ׁשּום לנּו אין ּבאמת ּכי ואבֹוי, אֹוי אֹוי ּנדּבר, מה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּנאמר

יׁשקיף עד הּנפׁש, ּכלֹות עד ונמהר מר ּבקֹול לצעק אם ּכי זה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּבענין

עין ּכהרף להֹוׁשיע ליי מעצֹור אין עדין ּכי מּׁשמים, יי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוירא

נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי נצחּיית יׁשּועה ואמּתּיית, ׁשלמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָיׁשּועה

ÔÎ·eעלינּו ׁשּיאירּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ

הּגדֹול ּובכחם ׁשלמה, לׂשמחה ידם על ונזּכה אמת, הּצּדיקי וכח ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹזכּות

מרה מיני ּכל מּלבבנּו ויסירּו וינערּו הּקדֹוׁש ּברּוחם עלינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָינּׁשבּו

עד לּבנּו, על הּנֹופלים ּוכבדּות עפרּורּיּות מיני וכל ועצבּות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָׁשחֹורה

ּבאמת. אלי ולבער להתלהב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹׁשּנזּכה

e	ÏÈv˙Âולא יבער ׁשּלא סערה מרּוח הרּבים ּברחמי ותׁשמרנּו ¿«ƒ≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

לעלֹות נהרס ולא הריסה, הּנקרא וׁשלֹום חס מהּמּדה חּוץ לּבנּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹיתלהב

הּנביא אלּיהּו קדּׁשת עלינּו ּתמׁשי אמת צּדיקי ּוזכּות ּובכח יי. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאל

להכניע עלינּו ּגם מסּפיק ּכחֹו אׁשר ּבסערה, אׁש סּוסי על רֹוכב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה

יֹודע אּתנּו אין ּכי מהּמּדה, חּוץ ּבסערה הּבֹוער האׁש מאּתנּו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּולבּטל

אין ּכי וההתלהבּות, ההתנֹוצצּות ׁשל זה ּבענין להתנהג אי מה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעד

לגמרי, ּומטמטם אטּום הּלב לפעמים ּכלל, הּמּדה לכּון יֹודעים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻאנּו

להּׁש מי על לנּו ואין מהּמּדה, חּוץ ּבֹוער עלולפעמים אם ּכי ען ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

נקרא אחד ׁשּכל אמּתּיים הּצּדיקים וכח זכּות ועל ׁשּבּׁשמים, ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאבינּו

ואחד. אחד ּכל ׁשל רּוחֹו נגד להל ׁשּיֹודע ּבֹו", רּוח אׁשר ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"איׁש

e	¯ÊÚאחד ּכל על הּקדֹוׁש ּברּוחם ׁשּינּׁשבּו הרּבים ּברחמי וזּכנּו »¿≈ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּנזּכה ּבאפן וטהרה, קדּׁשה רּוח יׂשראל ּבית עּמ מאּתנּו ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻואחד

ּכל ׁשל לב ויתלהב ׁשּיבער עד הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת ׁשלמה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלׂשמחה

נמרץ ּובהתלהבּות גדֹולה ּבתׁשּוקה לנצח ּתתּבר אלי ואחד ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
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ּכאׁשר ּבאמת. ּבחינתֹו לפי ואחד אחד לכל ּכראּוי ּובמּדה ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבהדרגה

אּתה אם ּכי זאת לכּון ׁשּיֹודע מי אין ּכי זה, ּכל ידעּת לבד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאּתה

אחד ׁשּכל עלמא, דכל לּבא יׂשראל ּבית עּמ כּלנּו ׁשּנזּכה עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻלבד,

לב נעׂשה יהיה העּמים, מּכל הּנבחר עם סגּלה עם מּיׂשראל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻואחד

אלי נתּדּבק ּכאחד וכּלנּו לב, ּבבחינת ׁשם להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלמקֹום

ּולנצח עד לעֹולמי ּבאמת ּב להּכלל ׁשּנזּכה עד ּבאמת, אלי ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָונתלהב

אלהיכם ּביי הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנצחים,

ועד. סלה נצח אמן עֹולם ועד מעּתה הּיֹום" ּכּלכם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻחּיים

Èתמוז כג
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B	Ba¯חיׁש הּגּוף ּבזה העֹולם ּבזה היטב ּדעּתי ליּׁשב זּכני עֹולם ׁשל ƒְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ו הּתכלית מה היטב היטב ּדעּתי ליּׁשב ׁשאזּכה מהרה, מּכלקל הּסֹוף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּתאֹות הן לּגּוף הּנכנסֹות הּתאֹות הן הּזה, עֹולם עניני ּומּכל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּתאֹות

והּקנטּור והּקנאה והּׂשנאה וההתנּׂשאּות הּכבֹוד ּכמֹו לּגּוף ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָׁשחּוץ

הּדעת ּביּׁשּוב היטב האמּתי ּתכליתי על להסּתּכל ואזּכה ּבהן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוכּיֹוצא

ידעּת אּתה ּכי העֹולם, ּבזה ּכלל עצמי את אטעה ולא ּבאמת, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹחזק

ּכלל, עצמנּו מיּׁשבין אנּו ׁשאין מחמת היא מּמ התרחקּותנּו כל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכי

אׁשר הּזה, העֹולם חּיי מרירּות ּבענין היטב ּדעּתנּו ליּׁשב נזּכה אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכי

הּזה העֹולם ׁשל והּתענּוגים הּתאֹות וכל ּומכאֹובֹות, ּכעס מלא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּוא

ּובצער הרּבה ּביגֹונֹות מערבים וכּלם עֹובר, ּכצל קּלה ׁשעה לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻהם

מּׂשכרֹו מרּבה והפסדֹו מהענג, יֹותר כפלים ּכפלי ואנחה ויגֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻויּסּורין

כלענה, מרה ׁשהיא מּיד ּבאחריתֹו ׁשּכן ּומּכל ּתאֹותיו, ּבעת ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּגם

ּכל גם נּדחה, ואפלה וחלקלּקֹות חׁש ואחריתֹו ואנחה, יגֹון ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹראׁשיתֹו

ּבעמלֹו. יּׂשא לא ּומאּומה וקצף, וחליֹו הרּבה ּומכאֹובֹות ּכעס ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹימיו

¯L‡ÎÂׁשּכל ּבקדקדֹו, ׁשהּוא ּכל מח לֹו ׁשּיׁש למי ּומברר מבאר ¿«¬∆ְְְְְֳִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשנה ׁשבעים ּבהם ׁשנֹותינּו "ימי ׁשּכתּוב: ּכמֹו וריק, הבל הּזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהעֹולם
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וּנעּופה", חיׁש גז ּכי ואון עמל ורהּבם ׁשנה ׁשמֹונים ּבגבּורֹות ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָָואם

קהלת אמר הבלים "הבל הּׁשלֹום: עליו הּמל ׁשלמה ׁשאמר ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּוכמֹו

קהלת, ספר ּבכל עֹוד ּבזה הארי וכאׁשר הבל", הּכל הבלים ְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהבל

הּזה עֹולם הבלי וׁשּגעֹון ּוׁשטּות ּגנּות מּגדל קדׁש ספרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּובׁשאר

למי מאד מבאר מּזה ויֹותר רּוח", ּורעּות הבל הּכל "ּכי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹותאֹותיו,

הּזהר ּבני מהּמה "ויֹותר ׁשּכתּוב: ּכמֹו היטב, ּדעּתֹו ליׁשב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּזֹוכה

ליּׁשב זֹוכים היינּו אם ּכן ועל וכּו'. קץ" אין הרּבה ספרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָעׂשֹות

ּבזה גם ּכי לאמּתֹו, ּבאמת אלי ׁשבים היינּו ּבוּדאי היטב, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעצמנּו

ּבעֹולם ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל רּוח, ּורעּות הבל ׁשהּכל רֹואים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם

מ אנּו סֹוף, ּכל סֹוף ּכי הּפּקדֹון,הּבא, לבעל הּפּקדֹון להׁשיב ּוכנים ְְִִִִִַַַַַָָָָָָָ

וחׁשּבֹון ּדין לּתן מכרחים ואנּו ותֹולעה, רּמה למקֹום נׁשּוב עפר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻואל

ׁשם, הּמעׂשה ּכל ועל הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפני

ּפקּודה, ליֹום ּנעׂשה ּומה דבר לנּו יּותר ולא אז, לנּו נזּכר יהיה הּכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכי

אנה אּפֹו, ּבחרֹון יקּום ּומי יעמד מי זעמֹו לפני יי, על ּנחׁשב ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹמה

מי אֹוכלה, אׁש לנּו יגּור "מי נברח מּפניו אנה חרּפתנּו, את ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָנֹולי

ּכל ּבאמת אבל נעׂשה, איכה אחי אהה עֹולם". מֹוקדי לנּו ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיגּור

ּבאמת היטב היטב עצמנּו מיּׁשבין אנּו ׁשאין מחמת הּוא מּמ ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָרחּוקינּו

ּכלל. עצמֹו את הטעאה ּבלי ׁשּבּלב הּנקּדה עד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻלאמּתֹו,

Ï·‡על הּוא הּדעת יּׁשּוב ׁשעּקר הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לנּו ּגּלית אּתה ¬»ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָ

לפני ּבאתי ּכן על מּׂשמחה, רחּוקי ּגדל ידעּת אּתה וגם ׂשמחה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹידי

הּׂשמחה אׁשר והחדוה, הּׂשמחה אדֹון אבֹותי, ואלהי אלהי ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹיי

ׁשּתרחם ּבמקֹומֹו", וחדוה עז לפניו, והדר "הֹוד ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבמעֹונ

הּגדֹולים ּברחמי הרּבים ּברחמי יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ועל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעלי

עלי ותמׁשי הּנצחּיים, ּברחמי האמּתּיים ּברחמי הּגנּוזים ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָּברחמי

ּתמיד. ׂשמח א להיֹות ׁשאזּכה ּבאפן הּׁשמים, מן אמּתּיית ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׂשמחה

ּב אׂשיׂש "ׂשֹוׂש עת, ּבכל ּביׁשּועת ואׂשמחה נפׁשיייאגילה ּתגל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

להֹוציא ׁשאזּכה עד הּמח, אל הּׂשמחה לקּׁשר ׁשאזּכה עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹּבאלהי",
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ּגדֹול ּבגלּות ּוברזל, עני ּבכבלי האסּורים ּומחׁשבּתי ודעּתי מחי ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלחרּות

ידעּת לבד אּתה ּכאׁשר ּדעּתי, על עמדי מּיֹום וׁשנים, ימים זה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָומר

מר ּגלּות ׁשּסֹובל ּדעּתי, ׁשל והּגלּות הּׁשעּבּוד מרירּות עצם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּגדל

וטרּדֹות רעֹות הּמחׁשבֹות רּבּוי ידי על עת ּבכל קׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָוׁשעּבּוד

והּלב הּמח על הּבאים ׁשּבּלב, ועקמימּיּות ּוׁשטּות הבל ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹּובלּבּולים

ּכח "ּכׁשל אׁשר מאד, ולּבי מחי את ּומבלּבלים ּומעּקמים עת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבכל

והעצבּות ׁשחֹורה הּמרה מחמת הּוא הּדעת ּגלּות עּקר וכל ְְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָָהּסּבל",

זה ידי ועל מעֹודנּו. עלינּו התּגּברה אׁשר מאד, והּמר והּכבד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּקׁשה

היטב ולחׁשב ּבעֹולם, אנחנּו היכן ּכלל, עצמנּו ליּׁשב יכֹולים אנּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹאין

להנהיג יכֹולין אנּו אין ּכי האמּתי, האחרֹון הּתכלית על מּיּׁשבת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּבדעה

הּמרה מחמת ּדעּתנּו, ׁשל הּגלּות ּתקף עצם מחמת ּכרצֹוננּו מחנּו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹאת

מיּׁשבין אנּו ׁשאין ּומחמת עת. ּבכל הּמתּגּברת והעצבּות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשחֹורה

עֹולמים, ּכל ּבֹורא יתּבר מהּׁשם התרחקּותינּו עּקר זה ידי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעצמנּו,

ּׁשחטאנּו, מה וחטאנּו ּׁשעׂשינּו, מה ועׂשינּו ּׁשּבאנּו למה ׁשּבאנּו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעד

ׁשּנתרחקנּו, ּכמֹו ונתרחקנּו ּׁשּקלקלנּו, מה וקלקלנּו ּׁשּפגמנּו, מה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָופגמנּו

ּומּתֹורתֹו יתּבר מהּׁשם רחּוקֹו ּגדל ּבנפׁשֹו אחד ּכל יֹודע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכאׁשר

יֹותר, מתרחקים ּׁשאנּו מה כל ּכי תליא, ּבהא והא ּבאמת. ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָועבֹודתֹו

ּׁשּמתּגּבר מה וכל יֹותר, והעצבּות ׁשחֹורה הּמרה מתּגּברת וׁשלֹום ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָחס

וגלּותֹו הּדעת ּבלּבּול מתּגּבר וׁשלֹום, חס יֹותר ׁשחֹורה והּמרה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהעצבּות

יֹותר נתרחקים זה ידי ועל ּכלל, עצמנּו ליּׁשב יכֹולין ׁשאין עד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָיֹותר,

נבּקׁש ּומאין מאין ׁשּבּׁשמים, אבינּו עזרנּו יבא מאין ועּתה וׁשלֹום, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹחס

הּזה. ּבּדֹור הּיֹום ּכמֹונּו ּומעּנים נגּועים לחֹולים והּצלה ּותרּופה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻעזר

הּנפׁש ּכמכאֹובי מכאֹוב אין ּכי ּכמכאֹובינּו. מכאֹוב יׁש אם ּוראּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהּביטּו

וקּים לעד החי והּמטיב, הּטֹוב החּיים, מחי ,יתּבר מהּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָהרחֹוקה

לנּו אֹוי מאד. נחרבנּו ּכי וׁשערּו" זאת על ׁשמים "ׁשּמּו ְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹלנצח.

את והגלינּו הּׂשכל, היכלי את וׂשרפנּו החכמה, ּבית את ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחרבנּו

ׁשהגל למקֹום לנּוּדעּתנּו היה מה אֹוי מאד לנּו אֹוי .ינּו, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
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תמוז יֹודעים¯Ba	Bכד אנּו ׁשאין עד מאד, הרחיבּו לבבנּו צרֹות עֹולם ׁשל ƒְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

מצא האלהים ּנצטּדק, מה ּנדּבר מה ּנאמר מה לדּבר, ואי ּלדּבר ְְְְְֱִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹמה

הּזה, הּיֹום עד היֹותינּו מּיֹום לפני ּופׁשענּו עוינּו חטאנּו ּכי עֹוננּו, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת

לדּבר אי ּדעת ׁשּום לנּו אין אׁשר עד וחטֹוא, הׁשּכם יֹום יֹום ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמּדי

על לחׁשֹוב עֹובר, ּכצל העֹובר העֹולם ּבזה היטב עצמנּו ליּׁשב ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואי

האמּתי. הּנצחי ְְֲִִִִִֵַַָּתכליתנּו

Ï·‡להטיב מרחֹוק חׁשבּת אׁשר והעצּומים הרּבים ּברחמי ¬»ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּדֹור ּבכל לנּו וׁשלחּת האנּוׁשה, למּכתינּו ּתרּופה הקּדמּת ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאחריתנּו,

ּׁשּתּקנּו, מה ּתּקנּו הּגדֹול ּבכחם אׁשר אמּתּיים, קדֹוׁשים צּדיקים ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹודֹור

ּבכּמה ּותרּופה ּומזֹור צרי לנּו ׁשהכינּו עד ּׁשעׂשּו, מה עּמנּו ְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועׂשּו

ּכּמה לנּו והֹורּו ונצחּיים ואמּתּיים יקרים חּיים ׁשל סּמים מיני ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָוכּמה

לׂשּמח אנחנּו ּגם ׁשּנזּכה ּבאפן ואמּתּיֹות נפלאֹות עצֹות ּדרכי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוכּמה

מאד מאד אֹותנּו ׁשּזרזּו זּכיתנּו הרּבים ּוברחמי עת. ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנפׁשנּו

אי יהיה תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ּכחנּו ּבכל להתחּזק אזהרֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבכּמה

זּכנּו אׁשר ּביׁשּועתֹו, ונׂשמחה נגילה ּביי, נׂשמח אנחנּו ּגם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיהיה.

וגֹורלנּו ּכהם חלקנּו ׂשם ׁשּלא גֹוי, עׂשנּו ולא יׂשראל, מּזרע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלהיֹות

ונֹוראים, נפלאים ּבנּסים העצּומים, ּברחמיו והּצילנּו המֹונם, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִַָָָָָָָּככל

הּצּדי על וחֹולק מתנּגד ּכׁשריםמּלהיֹות אנׁשים ועל האמּתּיים קים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

אלינּו, ּומחׁשבֹותי נפלאֹותי אלהי, יי אּתה עׂשית "רּבֹות ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאמת,

ּכל ּתהּלת פי יּמלא מּסּפר. עצמּו ואדּברה אּגידה אלי ערֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

הּתֹועים מן והבּדילנּו לכבֹודֹו ׁשּבראנּו אלהינּו ּברּו ,"ּתפארּת ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּיֹום

הּבחינֹות. ְְִַָּבכל

‰Óלאלהי נּכף יי, נקּדם ּבּמה עלינּו, ּתגמּולֹוהי ּכל ליי ּנׁשיב »ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ואּלּו וכּו' ּגּליו ּכהמֹון רּנה ּולׁשֹוננּו ּכּים ׁשירה מלא פינּו אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָמרֹום,

ּולׁשֹונֹות לבלרים אדם ּובני קלמֹוסים, אגּמים וכל ּדיֹו הּיּמים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֻּכל

אלפי מאלף אחת על ּולסּפר ּולהּלל להֹודֹות מסּפיקים אין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַמקּלסים,

וחסדים ונּסים נֹוראֹות נפלאֹות רבבֹות רבבֹות רבבֹות, ורּבי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָאלפים
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וחתרּו חפרּו אׁשר ּומכּסים גנּוזים היּו אׁשר מעֹולם נׁשמעּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֻׁשּלא

הּקדֹוׁשים ואבֹותינּו נאמן הרֹועה רּבנּו מׁשה הּגדֹול ּבכחם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהמׁשיכּו

הרצֹון מּבעל אחריהם, הּבאים האמּתּיים הּגדֹולים הּצּדיקים ְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוכל

ראּויים אינם אׁשר לרחם הּמעׂשים, ּכל אדֹון הּנׁשמֹות ּכל רּבֹון ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעליֹון

ונבזים ׁשפלים הּיֹום ּכמֹונּו לחֹון הגּונים ׁשאינם את ולחֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלרחם

מאסּתים לא אֹויביהם ּבארץ ּבהיֹותם זאת ּגם "ואף ּכאמּור: ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹונמאסים,

חסדי עזבּונּו ולא רחמי עזרּונּו הּנה עד לכּלֹותם", געלּתים ְְְְְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹולא

לנּו ׁשּיהיה ּגדֹול ועקׁשנּות והתחּזקּות תקף לנּו ונתּת אלהינּו, ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹיי

אנּו ּובצּל ּביׁשּועת לבטח ּתמיד, אצל לברח הּנה עד להתחּזק ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹכח

עמּוסים, עם לרחם הרחמים אב אלהינּו יי יֹוסיף ּכן ְְֱֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹחֹוסים,

ּגדֹולים ורחמים רּבים חסדים ויֹותר יֹותר עֹוד עלינּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָלהמׁשי

צפנּת אׁשר טּוב ל"רב נזּכה עד כמּוסים, עּמדֹו ּבאֹוצרֹותיו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָהחתּומים

ּתקותי עדין ּומצּפה, עֹומד עֹודּני ּכן על חֹוסים", לּב ּפעלּת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָליראי

ּבאמת. הּדעת ליּׁשּוב מעּתה עֹוד ׁשאזּכה ּביי חזק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָותֹוחלּתי

ÚÏּובחסדי ּברחמי ׁשּתחּנני לרחמי ּכּפי לׁשטח לפני ּבאתי ּכן «ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבמהירּות ּבי למצא ואזּכה תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ׁשאזּכה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹהעצּומים

וזּכיתנּו עלינּו, חמלּת הרּבים ּברחמי אׁשר ּתמיד, טֹובֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻנקּדֹות

ּותפּלֹות רּבֹות ּברכֹות מּפינּו ּולהֹוציא יֹום, ּבכל רּבֹות מצוֹות ְְְְְֲִִִִִַַַָָלעׂשֹות

וצהרים, ובקר ערב יֹום, ּבכל ותׁשּבחֹות וׁשירֹות ּובּקׁשֹות ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּותחּנֹות

ואם הּלב. את הּמׂשּמחים היׁשרים ּובפּקּודי הּקדֹוׁשה ּבתֹורת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹולעסק

ּדּבּור ׁשּום לדּבר ולא הראּוי, ּבׁשלמּות מצוה ׁשּום לקּים זֹוכים אנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹאין

מערּבב ּתֹורתנּו ועסק ּותפּלתינּו מעׂשינּו כל ּכי הראּויה, ּבכּונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻּדקדּׁשה

וכּמה ּכּמה ּבהם יׁש ּפנים, ּכל על זה, ּכל עם הרּבה, ּבפסלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּומבלּבל

והּפחּות הּגרּוע ׁשאפּלּו ּתעלּומֹות יֹודע אּתה ּכי טֹובֹות. ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֻנקּדֹות

הּוא הּטֹובים מעׂשיו ּבכל ּכּונתֹו ּפנימּיּות אףֿעלּֿפיֿכן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּביׁשראל,

ואּתה ּכרּמֹון, מצוֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ואפּלּו ּבאמת, לבד ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלׁשמ

ׁשּביׁשראל. הּפחּות ׁשל טֹובה ּתנּועה ּכל עם מאד ּומׁשּתעׁשע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמתּפאר
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È	kÊתמיד ּבעצמי לחּפׂש הּזה ּבּדר ליל ׁשאזּכה הרחמן אב «≈ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׂשמחה לידי לבֹוא ׁשאזּכה ּבאפן הרּבה, טֹובֹות נקּדֹות ּבעצמי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻולמצא

מּכל הּתכלית מה ּבאמת, היטב ּדעּתי ליּׁשב מהרה ׁשאזּכה עד ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבאמת,

ּבאמת אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן הּזה, עֹולם עניני ּומּכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּתאוֹות

אֹוסיף, לא ּפעלּתי און אם לכסלה. עֹוד אׁשּוב ולא עֹולם, ועד ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹמעּתה

תמי ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות לגמרי מרע לסּור מּטּובואזּכה ׂשּבענּו ד. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

לנּו תעׂשה ּכחטאינּו לא ּבאמת. לעבּד לּבנּו וטהר ביׁשּועת ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוׂשּמחנּו

מאלף חלק ולא מּקצתם ולא מהם לא עלינּו, תגמל כעוֹונֹותינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹולא

ּתעׂשה ּכנפלאֹותי ּכרחמי ּכחסּד מהם. רבבֹות ורּבי אלפים ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאלפי

ואם ּדי. לצרֹותינּו יאמר ּדי לעֹולמֹו האֹומר לנצח. ּתּטׁשנּו ואל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעּמנּו

יי רּבים רחמי זה ּכל עם ּבצרֹותינּו, החּיבים בעצמנּו אנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאמנם

,רחמי ּכרב עלינּו רחם ,ׁשמ למען עלינּו חּוסה מאד. רּבים ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹרחמי

יׁשע ׂשׂשֹון לי הׁשיבה אּׂשא. נפׁשי אדני אלי ּכי עבּד נפׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"ׂשּמח

חּוׁשה מּמּני. ּתרחק אל אלהי אדני, ּתעזבני אל תסמכני. נדיבה ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹורּוח

ּתׁשּועתי". אדני ְְְֲִִֶָָָֹלעזרתי

‡Èתמוז כה

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡"È ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
‰ÎÏ"אם נראה לּכרמים, נׁשּכימה ּבּכפרים, נלינה הּׂשדה נצא ּדֹודי ¿»ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

."ל ּדֹודי את אּתן ׁשם הרּמֹונים, הנצּו הּסמדר, ּפּתח הּגפן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרחה

רגיל להיֹות ואזּכה ּתמיד, ּבהתּבֹודדּות להרּבֹות זּכני עֹולם ׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָרּבֹונֹו

וׁשם הּׂשדה, ׂשיח וכל ועׂשבים אילנֹות ּבין לּׂשדה יֹום ּבכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלצאת

ׁשם לׂשּוח קֹוני, לבין ּביני ּתפּלה זֹו ּבׂשיחה ּולהרּבֹות להתּבֹודד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאזּכה

וכל והאילנֹות העׂשבים וכל הּׂשדה ׂשיח וכל לבבי. עם אׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹּכל

ּדברי לתֹו וחּיּותם כחם ויּתנּו ויעלּו לקראתי, יתעֹוררּו ּכּלם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹֻהּצמחים,

הּׁשלמּות ּבתכלית נׁשלמת וׂשיחתי תפּלתי ׁשּתהיה עד ּותפּלתי, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׂשיחתי

וחּיּותם ּכחֹותם ּכל עם כּלם, ׁשּיכללּו הּׂשדה, ׂשיח ּכל ידי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻעל
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זה ידי ועל ּתפּלתי. ּבתֹו יכללּו ּכּלם העליֹון, ׁשרׁשם עד ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻורּוחניּותם

קדֹוׁשה ּובׂשיחה ותחנּונים ּבתפּלה להרּבֹות לּבי את לפּתח ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹאזּכה

לׁשּפ ׁשאזּכה עד ׂשיחי, ּכל אׁשּפ ּולפני רּבים, רחמים מלא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלפני

עֹוללי ונפׁש נפׁשי על ּכּפי, אלי ואּׂשא יי, ּפני נֹוכח כּמים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלּבי

.וטּפי ְַַ

d‰‡ּכי ראה חלילה, ּתקוה אפס ּכמעט יי אהּה עזר, עזר יי ¬»ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹ

.אלי אמרתי מצפצף אני ּומעפר מרחֹוק רק ּכחי, ואפס ידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאזלת

רחֹוק על חמל ּכמֹוני, הּיֹום עד ּפעמים ּורבבֹות אלפים חּיב על ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָָָֹֹחמל

עלי, חמל עלי, חמל ּכמֹוני, לחמלה ראּוי ׁשאינֹו מי על חמל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּכמֹוני,

חּנם ּבמּתנת יי חננני עלי, רחם עלי, רחם עלי, חמל עלי, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹֹחמל

ּופׁשעים, ועוֹונֹות מחטאים הּצילני ּפדני, ּפדני חּנני, חּנני ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָלגמרי,

ׁשהיּו והּמרים הּקׁשים מענׁשים הּצילני ּגיהּנם, ׁשל מּדינּה ְֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּצילני

ׁשל מחרּבֹו הּצילני האמּתּיים, מׁשּפטי ּפי על וׁשלֹום חס לי ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּגיעים

מחרּפֹות הּצילני ּגיהּנם. ׁשל ּומּדינּה הּקבר ּומחּבּוט הּמות ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמלא

לא ועד, לעֹולם אּכׁשל ולא אּכלם ולא אבֹוׁש ׁשּלא ּובזיֹונֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹּובּוׁשֹות

,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה החזירני דאתי. בעלמא ולא הדין ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹבעלמא

נפׁשי "ׁשמרה אׁשמר. מׁשּפטי ואת אל ּבחּקי אׁשר את ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻעׂשה

חדׁשים חסדים ּגּלה ,חסדי הפלא ."ב חסיתי ּכי אבֹוׁש אל ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוהּצילני

למענ ּכמֹוני, לרחם ראּוי ׁשאינֹו את ּולרחם לקרב אצל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגנּוזים

להגן ּכדאי קדּׁשתם אׁשר האמּתּיים הּצּדיקים ורּבֹותינּו אבֹותינּו ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּולמען

אלי "ׁשּטחּתי ,הּמל אדֹוני הֹוׁשיעה ׁשּבּׁשמים, אבי הֹוׁשיעה עלי. ְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּגם

הּיֹום, ּכל ידי ּפרׂשּתי ּבּׁשמים, הּיֹוׁשבי עיני את נׂשאתי אלי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכּפי,

עיני "ּדּלּו ּתמיד, ּכרצֹונ ׁשאהיה זּכני סלה". ל עיפה ּכארץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפׁשי

זדים. יעׁשקּוני אל לטֹוב עבּד ערב ערבני, ּלי עׁשקה אדני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹלּמרֹום

וי יׁשקיף עד ,צדק ּולאמרת ליׁשּועתי ּכלּו מּׁשמים",עיני יי רא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

,ּתהּלת ּכל על והֹוספּתי איחל ּתמיד "ואני ירחם. אּולי יחֹוס ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאּולי

ׁשחה ּכי יי, לתׁשּועת ודּומם ויחיל טֹוב אדני, לעֹולם יזנח לא ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֹּכי
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למען ּופדנּו לנּו עזרתה קּומה ּבטננּו, לארץ ּדבקה נפׁשנּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלעפר

ואמן. אמן ,"ְְֵֵֶַָָחסּד

·È
‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"È ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

‰ËËBL‡ּבּקׁשּתיו נפׁשי ׁשאהבה את אבקׁשה ּוברחֹובֹות "ּבּׁשוקים ¬¿»ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

אּׂשא ההרים, אל לי אלכה ּבעיר". ואסֹובבה ּנא אקּומה מצאתיו. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹולא

ּכבֹודֹו", מקֹום "אּיה הּוא, אפֹוא אּיה ואבּקׁש אחּפׂש למרחֹוק, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָעיני

את לבּקׁש אׁשֹוטט ּולהּכירֹו, למצאֹו ׁשאזּכה והּתחּבּולה העצה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּיה

ּפּנֹות ּבארּבע ׁשֹוטטּתי הרּבים. ּבעֹונֹותי מּמּני חלץ מצאתי, ולא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹיי

צרתי. ּבעת אל לׁשחר ּפנים ּבבׁשת אלי ׁשבּתי מצאתי, לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּתרּופה

אן ּפנית, אן נפׁשי, ידעּתי לא מאד. לי ומר צר מאד, לי ומר צר ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכי

והעצּומים הרּבים עֹונֹותי ּביד וּתמֹוגני מּמּני, פני הסּתרּת ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּפנית,

אלהי אין ּכי על "הלא ּכי ואבֹוי, אֹוי יּמים. מחֹול יֹותר מאד ְְֱֲֲִִִֵֵֵַַַַֹֹֹֹמאד

ודעּתי לּבי נתעּקם הרּבים ּבעֹונֹותי ּכי האּלה", הרעֹות מצאּוני ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבקרּבי

הּנקראים מאד, הּקדּׁשה מן הרחֹוקים לּמקֹומֹות ונׁשלכּתי ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹֻּומֹוחי,

ונתעּקם לּבי, ונׁשחת ונתּבלּבל נתעּקם אׁשר עד הּמטּנפים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻמקֹומֹות

ׁשעּור ּבלי עקמימּיּות, על עקמימּיּות מיני ּבכּמה ונתּפּתל ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָונתעּקׁש

ואללי, ואבֹוי ואח וצר ומר אֹוי הּסּבל", ּכח "ּכׁשל אׁשר ּומסּפר, ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוער

הּזה, הּיֹום עד מעֹודי ׁשעׂשיתי הרּבים עֹונֹותי ּכל על מאד, לי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאֹוי

אֹוהבי אּתי, אין הם ּגם עיני ואֹור כחי עזבני סחרחר "לּבי אׁשר ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹעד

אדּבר מה אֹומר מה עמדּו". מרחֹוק ּוקרֹובי יעמֹודּו נגעי מּנגד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָורעי

עֹוני את מצא האלהים אצטּדק, מה אדּבר מה אֹומר מה אצטּדק, ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמה

ּפעמים רבבֹות ורּבי אלפים ּיׁשאלפי מה "ועּתה ּומסּפר, ׁשעּור ּבלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

."הּמל אל עֹוד ולזעק צדקה עֹוד ְְְִִֶֶֶַָָֹלי

B	Ba¯ּבכּמה והזהרּתנּו הבטחֹות ּבכּמה הבטחּתנּו ּכבר עֹולם ׁשל ƒְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָ

אפרׂש ּבי נפׁשי עֹוד ּכל ּכן על ּכלל. ּבעֹולם יאּוׁש ׁשּום ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאזהרֹות
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ויחּדׁש נפלאֹותיו ּככל יי יעׂשה אּולי ,ולחנינֹותי לרחמי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּכּפי

ּבתׁשּובה ויחזירני הארץ", בכל נבראּו לא "אׁשר חדׁשֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹנפלאֹות

ּולבּקׁש ולדרׁש לחּפׂש ׁשאזּכה זּכני ׁשלם. ּובלב ּבאמת לפניו ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשלמה

ׁשאזּכה ּבאפן מהרה, אֹות למצא אזּכה אׁשר עד ּבאמת, ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹאֹות

נׁשענּתי. עלי ּכי עזרני ּבאמת, אלי ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָלהתקרב

תמוז צרֹותÓ¯‡כו הֹוציאני". מּמצּוקֹותי הרחיבּו, לבבי "צרֹות ּכּלא דעלמא »»ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹ

יסּפר. ּכי יאּמן לא אׁשר מאד, מאד ורּבּו וׂשגבּו וגדלּו הרחיבּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹֻֻלבבי

ּתלּויֹות עיני עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל רּבֹונֹו אדֹוני, אהּה יי, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָאהּה

עד ׁשעלי הרחמנּות עצם האמת יֹודע אּתה ּכי .אלי צֹופּיֹות עיני ,ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹל

לבבי. וצרֹות מכאֹובי רּבּו ּכי בעניי הּביטה ּתכלית. ואין סֹוף ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָאין

מרֹו ּכי ּבקרּבי, לּבי נהּפ חמרמרּו, מעי לי, צר ּכי יי ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ראה

עד ּבאמת ּכבֹוד את ּולחּפׂש לבּקׁש ׁשאזּכה עזרני זּכני ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמריתי".

והֹודעּתנּו עלינּו רחמי ׁשּגברּו ּכׁשם חּנני, חּנני ּבאמת. ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאמצא

ּבתכלית אפּלּו אֹות למצא ׁשּיכֹולין הּזאת הּגבֹוהה ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹמרחֹוק

החּפּו ידי על הירידה אּיהּתכלית הּוא, איפֹוא אּיה אּיה, והּבּקׁשה, ׂש ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ

אלהי יי אּיה ונׁשמתי, ורּוחי נפׁשי אּיה טהרתי, אּיה ְְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻקדּׁשתי

הּמעלה אּיה הארץ, מערות מצרים מארץ אֹותנּו הּמעלה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאבֹותינּו

הירידה ׁשּתהיה זֹוכין זה ידי ׁשעל ּכבֹודֹו, מקֹום אּיה מּים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹותנּו

את לקּים ׁשּנזּכה ּותזּכנּו ּתעזרנּו הרּבים ּברחמי ּכן העלּיה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּתכלית

ׁשּגּלּו האמּתּיים צּדיקי וכרצֹון ּכרצֹונ ּבאמת הּזאת הּתֹורה ּדברי ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל

ּתמיד, ּבאמת אֹות למצא ׁשּנזּכה ּבאפן ּבעֹולם, הּגנּוזה הּתֹורה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹזאת

מּכל מהרה ולעלֹות לצאת ואזּכה העלּיה, ּתכלית הירידה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָותהיה

ּבתכלית ולעלֹות הרּבים, ּבעֹונֹותי ּבהם ׁשּנפלּתי הּמטּנפים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּמקֹומֹות

ּכרצֹונ ׁשלם ּובלב ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ולׁשּוב ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָהעלּיה,

והּקדֹוׁש. הּגדֹול לכבֹוד להתקרב ואזּכה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָהּטֹוב,

È	¯ÊÚ˙Âּדרּכי לפּלס ואזּכה ּבאמת. ּכבֹוד לׁשם מעׂשי ּכל ׁשּיהיּו ¿««¿≈ƒְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

אז ּוכבֹודֹו יתּבר הּׁשם רצֹון ּבֹו יׁש אם ּדבר, ּבכל ּולהסּתּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָתמיד,
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לעׂשֹותֹו. אּמנע יתּבר הּׁשם ּכבֹוד ּבֹו אין ואם ּבזריזּות, אֹותֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאעׂשה

רק ׁשּבעֹולם, ּדבר ׁשּום על ולא ּכלל, ּוכבֹודי עצמי על אסּתּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹולא

הרּבים ּברחמי ׁשאזּכה עד ּבאמת, ולכבֹוד לׁשמ ּדבר ּבכל ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאכּון

הּגדֹול ּכבֹוד ּולפאר ּולרֹומם ּולנּׂשא לגּדל הּגדֹולה, ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָּוביׁשּועת

ּגדֹול ּבתמימּות ּבאמת לעבּד יׂשראל ּבית עּמ כּלנּו ונזּכה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבעֹולם.

אחרי עֹוד נל ולא ּכלל. חכמֹות ׁשּום ּבלי לעֹולם, חּיינּו ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָֹּכל

נּטה רק הּמטעית, וחכמתנּו ׂשכלנּו אחר נּטה ולא הרע, לּבנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשרירּות

לׁשמר והּקדֹוׁש, הּגדֹול ולכבֹוד לׁשמ ּולבבנּו ּומחׁשבּתנּו ּדעּתנּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹּכל

ּובתמימּות ּבאמת ּבאהבה תֹורת ּדברי ּכל את ּולקּים ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָולעׂשֹות

ונזּכה מעֹולם. הּקדֹוׁשים אבֹותינּו בֹו ּדרכּו אׁשר ּבּדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּובפׁשיטּות,

ּבראת אׁשר ,עֹולמ ּבבריאת רצית אׁשר הּקדֹוׁש רצֹונ למּלאֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמהרה

ּבראתיוהּכל ולכבֹודי בׁשמי הּנקרא "ּכל ׁשּכתּוב: ּכמֹו ,לכבֹוד ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֹ

מּכל הּקדֹוׁש כבֹוד חלקי ּכל ידינּו על ויתּגּלּו עׂשיתיו". אף ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיצרּתיו

העׂשרה ּכל אׁשר מאמרֹות, ּבעׂשרה ׁשּנברא ׁשּבעֹולם ודבר ְְֲֲֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָּדבר

הּגדֹול ּכבֹוד ּבׁשביל היּו ּכּלם העֹולם, ּבראת ׁשּבהם ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֻמאמרֹות

הּבריאה. חלקי ּכל ידי על ויתּגּדל ׁשּיתּגּלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהּקדֹוׁש,

‡p‡ׁשּנברא העֹולם את המקּימין הּצּדיקים מּכלל להיֹות זּכני יי, »»ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

אֹובד, ולא חנינה לי ּתן זּכני, זּכני עזרני, עזרני מאמרֹות, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבעׂשרה

אֹות ּולבּקׁש לחּפׂש זֹוכה איני ואם ."עבּד ּבּקׁש אֹובד ּכׂשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ"ּתעיתי

הרּבים ּברחמי אֹותי אּתה ּבּקׁש ואלהי, מלּכי אדֹוני אבי נא ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכראּוי,

צאן אֹובדֹות, צאן ּבּקׁש לחּיים, ּפלא עּמי עׂשה הּנֹוראים, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּובחסדי

ּפגּום על חמל ּכמֹוני, וׂשנּוא ונׁשל נּדח וחּפׂש ּבּקׁש מקּבץ, ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹנּדח

הּתאוֹות מּכל הֹוציאני ּכמֹוני. ונמאס נבזה על ורחם חּוס ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכמֹוני,

רחם עלי חמל מהם. הּצילני מהם חּלצני הּמׁשּגל, מּתאות ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּובפרט

ּתּתן אל צרי", ּבנפׁש ּתּתנני "אל וטּפי. עֹוללי ועל עלי חּוסה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָעלי,

יחידתי, ּכלב מּיד נפׁשי מחרב "הּצילה ּבלּיעל. ּבת לפני עבּד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת

אל מים, ּומּמעמּקי מּׂשֹונאי אּנצלה אטּבעה, ואל מּטיט ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּצילני
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ּפיה. ּבאר עלי ּתאטר ואל מצּולה, ּתבלעני ואל מים ׁשּבלת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתׁשטפני

ּפני ּתסּתר ואל אלי. ּפנה רחמי ּכרב ,חסּד טֹוב ּכי יי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹענני

ואנקתי. אנחתי ראה ידי, אזלת ּכי ראה ענני". מהר לי צר ּכי ,ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמעבּד

עׂש ּכחסּד ּפדני. גאלני הֹוׁשיעני עזרני, חּייניעזרני ּכחסּד עּמי, ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

ותסלח ּותכּפר עלי, רחמים ותּמלא .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהחזירני

וׁשעויתי ׁשחטאתי והּפׁשעים והעֹונֹות החטאים ּכל על לי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹותמחל

ּבפגם ּׁשּפגמּתי מה ּובפרט הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי לפני ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוׁשּפׁשעּתי

ְִַהּברית.

‡p‡ההרהּורים ּכל על לי ּוסלח לי, ּכּפר לי מחל לי סלח יי, »»ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ

ּבׁשֹוגג ּבין הּזה, הּיֹום עד מעֹודי הרהרּתי אׁשר מאד מאד הרּבים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹרעים

ּבאמת, אֹות ּולחּפׂש לבּקׁש ואזּכה ּברצֹון. ּבין ּבאנס ּבין ּבמזיד ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּבין

העקמימּיֹות וכל רעים ההרהּורים ּכל זה ידי על ויתּכּפרּו ׁשּיתּתּקנּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻעד

האמּתּיים צּדיקי ואחרי אחרי ׁשהרהרּתי ההרהּורים וכל ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּלב,

יתּכּפרּו ּכּלם והּנכֹונים, והּטהֹורים הּקדֹוׁשים ּודרכי מּדֹותי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻואחרי

הרהּורי על לכּפר ּבאים ׁשהם ,לפני עֹולֹות הקרבּתי ּכאּלּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָויתּתּקנּו

ֵַהּלב.

‡p‡,יי ּתעזבני "אל העליֹונה. ּבקדּׁשת ואּמצני חּזקני יי, »»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

מעּתה זּכני ּתׁשּועתי". אדני לעזרתי חּוׁשה מּמּני, ּתרחק אל ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאלהי

עת. ּבכל עלי אלהּות להרּגיׁש ואזּכה ּבאמת, עצמי ּולטהר ְְְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלקּדׁש

מלא ּכי ׁשעה ּובכל עת ּבכל ׁשלם ּובלב ּבאמת לדעת ׁשאזּכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּותחּנני

"ׁשּויתי ׁשּכתּוב: מקרא ּולקּים מׁשלה. ּבּכל ּומלכּות ,ּכבֹוד הארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹכל

ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין לעֹולם, אֹות אׁשּכח ולא תמיד". לנגּדי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיי

ּובקּומי, ּבׁשכבי ,בּדר ּובלכּתי ּבביתי ּבׁשבּתי ּבׁשנה, ּבין ּבהקיץ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבין

ּובכל ּומעׂשה ּדּבּור ּבמחׁשבה ּוביׁשיבתי, ּבעמידתי ּובׁשתּיתי, ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָּבאכילתי

אלהּות ּולהרּגיׁש למצא אזּכה ׁשעה, ּובכל עת ּבכל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹּתנּועֹותי.

העֹול כל מלא אׁשר עלי איׁשּוממׁשלּת יּסתר "אם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ם, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הארץ ואת הּׁשמים את הלֹוא יי, נאם אראּנּו לא ואני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבּמסּתרים
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ּובכל עת ּבכל וטֹוב חסד מלא רחמים, מלא ּבּכל, מֹוׁשל מלא". ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאני

הּטּנּופים מּכל וקּדׁשני טהרני ּבאמת. אלי להתקרב זּכני ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָרגע,

הרּבים עוֹונֹותי ידי על נפׁשי את וטּנפּתי ׁשּלכלכּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָוהּלכלּוכים

מחל לטהרה מּטמאה מהרה העלני הּזה. הּיֹום עד מעֹודי ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשעׂשיתי

ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ּבנּו וקּים לאֹורה. מאפלה הֹוציאני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלקדׁש,

ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ּוטהרּתם, טהֹורים מים עליכם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ"וזרקּתי

אתכם". ְֲֵֶֶַאטהר

תמוז ּדאֹורייתאkÊÂ	Èכז חּדּוׁשין תמיד ּבּתֹורה לחּדׁש הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

הּבלּבּולים ּכל על עת ּבכל מהרה ולעבר לדּלג ואזּכה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאמּתּיים.

מּלחּפׂש והּדעת הּמח את המבלּבלין הּמניעֹות ּכל ועל ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָֹֻוהעקמימּיֹות

ּומֹוחי ּדעּתי ׁשּיהיה אזּכה רק הּקדֹוׁשה. ּבתֹורת ּולחּדׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולחׁשב

וחזק אּמיץ ּבקׁשר הּקדֹוׁשה, ּבתֹורת עת ּבכל ּומקּׁשר דבּוק ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּומחׁשבּתי

חּדּוׁשין ּפעם ּבכל ּולחּדׁש למצא ׁשאזּכה עד לעֹולם, יּמֹוט ּבל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמאד

לפני ּתל הּקדֹוׁשה הּתֹורה וכח הּטֹוב, ּכרצֹונ אמּתּיים ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּדאֹוריתא

לאמּתֹו האמת ּבנקּדת והּיׁשר, האמת ּבדר עת ּבכל אֹותי ְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻותנחה

ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל הּטֹוב, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּכרצֹונ

."תׂשיח היא והקיצֹות ,עלי ּתׁשמר ּבׁשכּב ,אֹות ּתנחה ּבהתהּלכ"ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

e	È·‡ע מלכּות ּכבֹוד ּגּלה עלינּומלּכנּו והּנׂשא והֹופע מהרה לינּו »ƒְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

ּבעֹונֹותינּו הּגֹוים ּבין המחּלל הּגדֹול ּכבֹוד על חּוסה חי, ּכל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻלעיני

ּולנּׂשא להעלֹות ׁשּנזּכה ּבאפן ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה והחזירנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהרּבים,

רּוח נׁשמת אׁשר וכל הארץ. כל יּמלא ּוכבֹוד והּקדֹוׁש, הּגדֹול ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכבֹוד

"ּכבֹוד הארץ, ּבכל ׁשמ ויסּפרּו ,לׁשמ והדר כבֹוד יּתנּו ּבאּפיו ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחּיים

ידּברּו". ּוגבּורת יאמרּו ְְְְְֵֵַַָֹמלכּות

B	Ba¯ּכל על והּנׂשא ,ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל עֹולם ׁשל ƒְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

וידע ,ארצ תבל יֹוׁשבי ּכל על עּז ּגאֹון ּבהדר והֹופע ,ּביקר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהארץ

ּכל ויאמר יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין ּפעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹּכל
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מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו ,מל יׂשראל אלהי יי ּבאּפֹו, נׁשמה ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאׁשר

אלהים יי ּברּו ּותהּלה. ּברכה ּכל על ּומרֹומם ּכבֹוד ׁשם ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָֹ"ויברכּו

ויּמלא לעֹולם ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו. נפלאֹות עׂשה יׂשראל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹאלהי

ואמן". אמן הארץ ּכל את ְְֵֵֶֶָָָָָכבֹודֹו

‚È
‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"È ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èּברחמי ׁשּתעזרני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

רּנה ּבגילה גדֹולה, וחדוה ּבׂשמחה קדׁש ׁשּבת לקּבל ּותזּכני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהרּבים,

ּומרה עצבּות ׁשּום לּבי על יעלה ׁשּלא ותּצילני ותׁשמרני וחדוה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹדיצה

רק קדׁש. ׁשּבת ּביֹום ּדאגה ׁשּום ולא ואנחה יגֹון ׁשּום ולא ְְְְְֲֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשחֹורה

ּובכל נפׁשי ּובכל לבבי ּבכל קדׁש, ׁשּבת ּביֹום עז ּבכל לׂשמח ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹאזּכה

ׁשּבת ּביֹום לׂשמח ּבאמת ּכראּוי ותכלית, קץ לּה ׁשאין ּבׂשמחה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמאדי,

רּבה וׂשמחה וחדוה עז ׁשּנתעֹורר ּכזה, ונֹורא קדֹוׁש ּביֹום ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹקדׁש,

ּבכ ׁשעּור ּבלי הּקדֹוׁשועצּומה ּבּזהר ׁשּמּובא ּוכמֹו ּכּלם, העֹולמֹות ל ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֻ

קדׁש. ׁשּבת ׁשל והחדוה הּׂשמחה עצם מרּבּוי ספרים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּובׁשאר

B	Ba¯מתחיל ּׁשאני מה ּבכל אדּבר, ּומה אֹומר מה עֹולם, ׁשל ƒְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּוכפי מּזה, רחֹוק אני ּכּמה ידעּתי גם ידעּתי עליו, ּולהתחּנן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלהתּפּלל

הּדברים לכל ּתֹועלּתּה גדל ּוכפי הּקדֹוׁשה, והּמּדה הּמצוה מעלת ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹגדל

מּׂשמחה ּובפרט הרחּוק, ּבתכלית מּזה רחּוקי עצם ּכן ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּבקדּׁשה,

.אלי ההתקרבּות עּקר והּוא הּכל ּתֹולה ּבזה ּכמעט אׁשר קדׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבׁשּבת

ׁשּמתּגּברין ההתּגּברּות וגדל זה על הּמניעֹות רּבּוי יֹודע אּתה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאבל

חמל ׁשּבת. ׁשל מּׂשמחה וׁשלֹום חס אֹותי למנע ּפעם ּבכל ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּומתּגרין

ועזרני תמיד. ּביׁשּועת וׂשּמחני הרחמן, אב אבי ׁשּבּׁשמים, אבי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָעלי

חק וׁשּבת, ׁשּבת ּבכל גדֹולה ּבׂשמחה מאד לׂשמח וזּכני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹוהֹוׁשיעני

צאתֹו, ועד מּבֹואֹו ּבׂשמחה ּכּלֹו הּיֹום ּכל להיֹות ׁשאזּכה יעבר, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻולא

עד החל, ימי ׁשׁשת על ׁשּבת ׁשל הּׂשמחה להמׁשי ׁשאזּכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹעד
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יראּו אמּתּיית. ּבׂשמחה החל ּבימי ּגם תמיד ּבׂשמחה להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאזּכה

הּׂשמחה ידי על ּותזּכני ּבאמת. ּביׁשּועת נפׁשי ותגל לּבי ויׂשמח ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעיני

ׁשלמה ליראה ואזּכה הּקדֹוׁש, הּדעת אל הּיראה להרים ׁשּבת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשל

ּכלל. כסילּות ּבלי ׁשלם ּבדעת ְְְְִִִֵֶַַָָָמּפני

תמוז ליראת¯Ba	Bכח מהרה וזּכני והֹוׁשיעני עזרני ונֹורא, איֹום עֹולם ׁשל ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ק ליראה קדׁש.הרֹוממּות, ׁשּבת ׁשל מּׂשמחה הּנמׁש ּדעת עם דֹוׁשה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

והֹוציאני והּצילני, ּפדני ּומּציל, ּפֹודה ּומֹוׁשיע, ּגֹואל רחמים, ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמלא

ׁשאזּכה קדׁש, ׁשּבת ׁשל לׂשמחה זּכני לגאּלה. מּׁשעּבּוד לחרּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמעבדּות

ׂשמחה רב מּתֹו ׁשּבתֹות לקּבל הּגדֹולים, וחסדי הרּבים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּברחמי

הּׁשּבת את לכּבד ׁשאזּכה עזרני עֹונֹות. מעּוט ּומּתֹו וכבֹוד עׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּומּתֹו

ּבתענּוגי להרּבֹות ואזּכה וחדוה. ׂשמחה מיני ּבכל ותעצּומֹות, עז ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכל

ּומׁשקֹות ּומעדּנים מאכלים ּבמיני להרּבֹות הן ּתענּוגים, מיני ּבכל ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָׁשּבת

ׁשּבת לכבֹוד נאים לבגדים לזּכֹות להׁשּתּדל כבֹוד, ּבבגדי הן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָטֹובים,

לב ּבכל לׂשמח לזּכֹות ותֹוׁשיעני ותעזרני עלי ׁשּתרחם והעּקר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹקדׁש.

הּׂשמחה ידי על ׁשאזּכה עד ּבאמת, גדֹולה וחדוה ּבׂשמחה קדׁש ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשּבת

הּׂשמחה ידי על ׁשאזּכה עד לגאּלה. מּׁשעּבּוד לחרּות מעבדּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלצאת

והּׁשלמּות הּגדלּות ּבתכלית ּדעּתי ּולהגּדיל להׁשלים ׁשּבת, ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָוהחרּות

הּיראה ׁשּתהיה ׁשלמה ליראה אזּכה זה ידי ועל ּבאמת. הּטֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכרצֹונ

על ּולהגּביּה להרים ותֹוׁשיעני ותעזרני ּכלל. סכלּות ׁשּום ּבלי ּדעת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָעם

ׁשּלא .ּתתּבר לבד אלי הּנפּולֹות הּיראֹות ּכל את הּקדֹוׁש הּדעת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹידי

ּבריאה מּׁשּום אתירא ולא אפחד ׁשּלא נפּולה, יראה ׁשּום לי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹיהיה

רעה חּיה מּׁשּום ולא אדם, מּׁשּום ולא ואדֹון, ׂשר מּׁשּום לא ְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֹֹׁשּבעֹולם,

ּבאמת, ואפחד אירא לבד מּמ רק ׁשּבעֹולם, ּדבר מּׁשּום ולא ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹולסטים,

אחטא. לבלּתי ּפני על יראת ְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָותהיה

B	Ba¯הּׁשם את ליראה ואמּתית, ׁשלמה ליראה זּכני עֹולם, ׁשל ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אבטח ּובֹו אירא, לבד אֹותֹו אלהינּו, יי את הּזה והּנֹורא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנכּבד

ׁשּכתּוב: מקרא ּבי ויקּים ׁשּבעֹולם, ּדבר מּׁשּום אפחד ולא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻואּׁשען,
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ונאמר: אפחד". מּמי חּיי מעֹוז יי אירא מּמי ויׁשעי אֹורי ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ"יי

ונאמר: אדם". לי ּיעׂשה מה אירא לא לי ּבטחּתי"יי "ּבאלהים ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ולא אבטח יׁשּועתי אל "הּנה ונאמר: לי". בׂשר ּיעׂשה מה אירא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא

ּבׂשׂשֹון מים ּוׁשאבּתם ליׁשּועה. לי ויהי יי יּה וזמרת עּזי ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָאפחד

היׁשּועה". ְְִֵַַַָמּמעיני

B	Ba¯ענג טעם לטעם זּכני לּכל. ּומטיב טֹוב רחמים מלא עֹולם ׁשל ƒְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

הּׁשעּבּוד ּכל ּולבּטל קדׁש ׁשּבת ׁשל וחרּות לׂשמחה זּכני ּבאמת, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבת

ולא ּכלל. הּדעת ּבלּבּול ׁשּום ּבלי ּבׁשלמּות ּדעּתי ּוליּׁשב החל, ימי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹׁשל

עסק ּבאיזה מחׁשבה ׁשּום קדׁש, ּבׁשּבת ּומחׁשבּתי ּדעּתי על ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹיעלה

בעיני יהיה רק ּכלל, וטרּדא ּדאגה ׁשּום ולא ּומּתן, ּומּׂשא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּומלאכה

ׁשל וׂשמחה וענג למנּוחה ּבאמת ואזּכה עׂשּויה. מלאכּתי ּכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּכאּלּו

ׁשלֹום מנּוחת ואמּונה, אמת מנּוחת ּונדבה, אהבה מנּוחת קדׁש, ְְְְֱֱֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּבת

נפׁש "ׂשּמח ּבּה. רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה מנּוחה ובטח, והׁשקט ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשלוה

ּתמיד, הרּבים ּברחמי ׂשּמחני אּׂשא". נפׁשי יי אלי ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעבּד

עצמֹות ּתגלנה וׂשמחה, ׂשׂשֹון "ּתׁשמיעני טֹובים וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָּובפרט

ּבחסּד לבד, אּתה אם ּכי נפׁשי, את לׂשּמח ׁשּיּוכל מי אין ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּדּכית".

האמּתּיים הּצּדיקים וכח ּבזכּות לבד, הּגנּוזים ּברחמי לבד, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹהעצּום

ׂשּבענּו ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו יֹומי. ּדכּלהּו ׁשּבת ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהם

והנחילנּו ּבאמת, לעבּד לּבנּו וטהר ,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּטּוב

מקּדׁשי יׂשראל ּכל בֹו וינּוחּו ,קדׁש ׁשּבת ּוברצֹון ּבאהבה אלהינּו ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיי

נצח. ּבימינ נעימֹות ּפני את ׂשמחֹות ׂשבע חּיים ארח "ּתֹודיעני .ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשמ

צּור יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון וגֹואלי"יהיּו .י ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָ
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CÓBzּבמעׂשיו ּתמים ּנא, הצליחה לעד ּתּקיף ּנא, הֹוׁשיעה ּתמימים ≈ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָ

ּבאמת, אֹות לעבד זּכני ּתמימים, עם ּומּתּמם ּתם קראנּו. ביֹום ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעננּו
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והּצילני ׁשמרני ּכלל. חכמֹות ׁשּום ּבלי ּגמּור ּובפׁשיטּות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָּבתמימּות

ּכל ועל עלי רחם וזרֹות. חיצֹונּיֹות וחכמֹות מחקירֹות הרּבים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּברחמי

ידעּת אּתה ּכאׁשר ּבאמת, לתמימּות העצּומים ּבחסדי וזּכנּו ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיׂשראל,

היראים צּדיקי וכרצֹון הּטֹוב ּכרצֹונ לאמּתֹו, ּבאמת הּתמימּות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּדרכי

ּבאמת. ְְֱִִֶֶַוהּתמימים

B	Ba¯ּבאמּונה ּומאמין יֹודע אני ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבדרכי יׁשרה ועצה ּדר יׁש עּתה, ׁשם ׁשאני ּבמקֹום ׁשּגם ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשלמה,

לצאת צרי ׁשאני מּמה לצאת ׁשאזּכה ּבאפן והּפׁשיטּות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּתמימּות

אֹוסיף ולא לכסלה, עֹוד אׁשּוב ולא ׁשלם, ּובלב ּבאמת אלי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹולׁשּוב

הרּבה. אחריהם רדפּתי ׁשּכבר העֹונֹות, ׁשהם הּבהמֹות אחרי לרּדף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוד

לי קׁשה אׁשר עד לּבי, ונּטמטם ּדעּתי נתּבלּבל הרּבים ּבעוֹונֹותי ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאבל

ׁשל ועצה ּדר ׁשּום עּתה יֹודע ואיני הּתמימּות, דרכי למצא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמאד

ּדהּוא מאן ּכי ּפי, לתֹו ּׁשּיבא מה ּתמיד אלי לצעק אם ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּתמימּות,

ּכאּלה רחמים ּולעֹורר ,לפּיס אזּכה אּולי מידי, אסּתּכל לא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבדֹוחקא

ּבאמת לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב אנכי ּגם ׁשאזּכה ,ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאצל

לתּפס ּולהׁשקיט, לנּוח מעּתה ואזּכה הּטֹוב. ּכרצֹונ ּגמּור ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּובתמימּות

מחׁשבֹות הן חּוץ, מחׁשבֹות ׁשּום לחׁשב עֹוד להּניחּה לבלי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָֹמחׁשבּתי

ו זרֹות מחׁשבֹות מיני ּכל הן ׁשּבּלב, ועקמימּיֹות חקירֹות הרהּוריםׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

גדֹולה, ּבקדּׁשה תמיד מחׁשבּתי את לקּדׁש אזּכה רק רעֹות. ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻותאוֹות

ׁשל חכמֹות ׁשּום ּבלי והּתמימּות, האמת נקּדת אל ּתמיד ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֻּולהּטֹותּה

ּכלל. ְָָָהעֹולם

‡ÏÓאל ּתמיד "עיני לזה, לזּכֹות ּתמיד אלי תלּויֹות עיני רחמים, »≈ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

חּכיתי יי ל קּויתי יי ל רגלי". מרׁשת יֹוציא הּוא ּכי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָיי,

ּכי עּמי, עׂשה ּבעיני והּטֹוב ירחם, אּולי יחֹוס אּולי איחל. יי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָל

היׁשּועֹות, ּבעל הרחמים ּבעל ּביד אני ּכן הּיֹוצר, ּביד ּכחמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּנה

,לחנינּותי קץ ואין ,לטֹובֹותי קצבה אין ּכי לּכל. והּמטיב ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּטֹוב

ודֹור ּדֹור ּבכל עֹוׂשה אּתה אׁשר ונפלאֹותי חסדי ּדרכי לׁשער ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואין
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חסד עּמי עׂשה ּפרטּיּות. ּבפרטי ואחד אחד ּכל ועם יׂשראל, ּכלל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעם

ּבאמת, אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן ,עּמ יחסר ּׁשּלא מּמה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹחּנם

ּכלל. חכמֹות ׁשּום ּבלי ּגמּור ּובפׁשיטּות ּבתמימּות אלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָּולהתקרב

תמוז ותּצילÌÁ¯Âכט ותׁשמר יׂשראל, ּבית עּמ זרע ּכל ועל זרענּו ועל עלינּו ¿«≈ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

נּביט ולא עין נׂשים ולא חיצֹונּיֹות, וחכמֹות חקירֹות מיני מּכל ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָֹֹאֹותנּו

אפּלּו המחקרים, דרכי ּפי על המיּסד ספר ּבׁשּום ּכלל נסּתּכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻולא

ׁשל והּסברֹות ההקּדמֹות ּפי על יׂשראל מּבני קצת ׁשחּברּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבספרים

ּבדת נכנסּו לא אׁשר מהעּכּו"ם, ּובאין ׁשּנמׁשכין החיצֹונּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹחכמֹות

חס מּלּנגף רגלנּו ׁשמר יעקב. חלק באּלה לא ּכי הּקדֹוׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹיׂשראל

ּבכל הּמּנחים ׁשּלהם, נגף ּבאבני ּבׁשבעוׁשלֹום הּכלּולים חכמֹותיהם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ׁשּבכל נגף האבן ׁשהּוא עמלק וזהמת קלּפת מּנח ּבכּלם אׁשר ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻֻחכמֹות,

ויֹוצאין ּבהם, הּנכנסין ּכל ונֹופלים נכׁשלים ידֹו על אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהחכמֹות,

רחמנא לּצלן רחמנא ּגמּור, ואּפיקֹורסית כפירּות לידי ּובאין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָמעֹולמם,

ּומהמֹונם. מהם ְְֲִֵֵֶָָלׁשזבן

e	ÏÈv‰,רּבנּו מׁשה ּבזכּות וזּכנּו והֹוׁשיענּו עזרנּו ׁשּבּׁשמים, אבינּו נא «ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לקּבל ׁשּנזּכה עמלק, מלחמת ׁשּלחמּו אמּתּיים הּצּדיקים ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובזכּות

וחכמֹות ּפילֹוסֹופיא ׁשהּוא עמלק, מקלּפת עּתה ּגם להּנצל מהם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכח

ׁשֹוכני הּצּדיקים וכל הּזה, ׁשּבּדֹור אמת צּדיקי לב ּותעֹורר ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָחיצֹונּיֹות.

את ויעקרּו ויׁשּברּו ויׁשּפילּו ויכניעּו ּבעדנּו, עּתה ּגם ׁשּיּלחמּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָעפר,

וׁשלֹום חס להכניס ּכח ׁשּום להם יהיה לבל וחּילֹותיו, עמלק ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹקלּפת

יׂשראל. ּבית עּמ ּבלב והּמרֹות הרעֹות ודעֹותיהם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדרכיהם

Ï‡Bbמהּצר יׂשראל ּבית עּמ ׁשארית את ּופּלט ּומּלט הּצל חזק, ≈ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

המן ואֹויב, צר איׁש הּוא הּזה, האכזר מהאֹויב הּזה, והּצֹורר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמר

והּזהמה הּקלּפה ׁשהּוא זכרֹו, ונּמח ׁשמֹו יּמח הּזה, הרע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעמלק

הּׁשם ּכנגד וחקירֹות ואּפיקֹורסית חיצֹונּיֹות חכמֹות ּבעֹולם ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמכנסת

להכניס מׁשיחא, ּבעקבֹות וׁשלֹום חס עּתה להתּגּבר ׁשרֹוצה ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָיתּבר
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אֹותם ׁשּממׁשיכין ידי על וׁשלֹום, חס ואּפיקֹורסית ּכפירּות ּביׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּגם

ּולׁשֹונֹותיהם. וחכמֹותיהם ספריהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָֹללמד

B	Ba¯לבד אּתה הּזאת, הּצרה עצם את ידעּת לבד אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

עלינּו ורחמי מעי יהמּו ּכן על ּבעדנּו. ׁשּיעמד מי אין ּכי ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹידעּת

יׂש ּבית עּמ ּכל חּוסועל צרה. ּבעת לנּו יעמד הּגדֹול ׁשמ ראל, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

הרּבים ּברחמי וזּכנּו עינינּו. אלי ּכי והֹוׁשיענּו עלינּו ורחם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוחּננּו

וחכמֹות חקירֹות ׁשּום ּבלי ּובפׁשיטּות ּבתמימּות ּבאמת ׁשלמה ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶָָָלאמּונה

ּבתֹורת ולעסק מצֹותי לקּים ּבאמת אֹות לעבד נזּכה רק ּכלל, ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזרֹות

לקּים ונזּכה לעֹולם. ימינּו ּכל ּובפׁשיטּות ּבתמימּות ּובמּלּולא, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻּבעבּדא

ואת ירא האלהים את נׁשמע הּכל ּדבר "סֹוף ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבאמת

אחרי חיצֹונּיֹות החכמֹות ּכל ונׁשלי האדם". ּכל זה ּכי ׁשמֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמצֹותיו

ידי על נזּכה אׁשר עד אלהינּו, יי עם ּתמימים להיֹות ונזּכה ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּגונּו,

הּנצחי, ּתכלית האמּתי הּתכלית את להּׂשיג והּפׁשיטּות ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַָהּתמימּות

,טּוב רב צפנּת להם אׁשר האמּתּיים הּצּדיקים עם חלקנּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָותׂשים

ּב לחֹוסים ּפעלּת ,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה ׁשּכתּוב: ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכמֹו

למחּכה יעׂשה זּולת אלהים ראתה לא "עין ונאמר: אדם". ּבני ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנגד

.לֹו"

e	¯ÊÚ˙Âלפני ּתפּלתנּו להתּפּלל ׁשּנזּכה הרּבים, ּברחמי ותֹוׁשיענּו ¿««¿≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּתכלל נזּכה אׁשר עד ונפׁש, לב ּבכל ועצּומה גדֹולה ּבכּונה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּתמיד

רּבֹונֹו ."אלהי והּוא תהּלת "הּוא ּכאמּור, לעֹולם ּבאחדּות ְְְְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹּתפּלתנּו

להתּפּלל אי יֹודע איני אׁשר עד ּכ ּכל מּזה רחֹוק אני עֹולם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

ּותמימּות אמּונה ידי ׁשעל ׁשלמה ּבאמּונה מאמין אני א זה. ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

רחמים, מלא חּיּותינּו. ּבחּיים לזה ּגם לזּכֹות יכֹולין ּבאמת ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּופׁשיטּות

ואלהי מלּכי ׁשועי לקֹול הקׁשיבה הגיגי. ּבינה יי, האזינה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ"אמרי

אּנא ,הּמל אדֹוני הֹוׁשיעה אתּפּלל. אלי אּנאּכי ּנא, הֹוׁשיעה יי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

פי אמרי לרצֹון יהיּו קראנּו. ביֹום עננּו יי אּנא ּנא, הצליחה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָיי

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי ְְְְְֲִִִִֶֶָָוהגיֹון
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ÂËאב א

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· „"È ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È	pÁ"ׁשאפּו ילחצני, לֹוחם הּיֹום ּכל אנֹוׁש, ׁשאפני ּכי אלהים »≈ƒְְֱֱֲִִִִִֵֵַַָָָָֹ

אלי אני אירא יֹום מרֹום, לי לֹוחמים רּבים ּכי הּיֹום ּכל ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָׁשֹוררי

ואת עלי, עבר אׁשר ּכל את ידעּת אּתה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאבטח".

ּכמֹו אסּפרה אמרּתי אם הּזה. הּיֹום עד היֹותי מּיֹום עברּתי אׁשר ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּכל

לפרטם. הּזמן יסּפיק ולא ירּביּון", מחֹול "אסּפרם מּזה, קצה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאפס

עֹוד העצּום, וחּיּובי ערּפי קׁשיּות עצם ּגדל ׁשּבצרּוף ידעּת, אּתה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹא

עת ּבכל עלי ׁשּמתּגּבר הּמחלקת עצם ּגדל ּבעֹוכרי היה זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּגם

רּבים עלי", קמים רּבים צרי, רּבּו מה "יי ּוברּוחנּיּות. ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָּבגׁשמּיּות

ּכאׁשר ּובחכמה, ּובעׁשר ּבתֹורה רּבים ּורׁשעים, ּבינֹונים צּדיקים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמאד,

יכֹולין הּמחלקת ידי ׁשעל אזנינּו ּגּלית ּוכבר ּכל. אדֹון לפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנגלה

ּיעׂשה מה ועּתה .יתּבר הּׁשם מעבֹודת וׁשלֹום חס האדם את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהּפיל

עלי ׁשּנם וחֹורקים מאד אֹותי רֹודפים אׁשר הּיֹום, ּכמֹוני נמאס ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹיּתּוׁש

מעדֹותי" אם יֹודע ּומי וצרי", רֹודפי "רּבים חלילה, חּנם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלבלעני

נטיתי". ִִָֹלא

B	Ba¯והּפׁשיעֹות החּיּובים ּגדל ׁשאחר ידעּת אּתה הלא עֹולם, ׁשל ƒְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

וכּונתי מחׁשבּתי ּכל זה ּכל עם מאד, הרעים ּבמעׂשי ּופֹוׁשע חּיב ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשאני

הּקדּׁשה ׁשערי לי לפּתח רחמים ּדלתי על עדין ּדֹופק ּׁשאני ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֻּבּמה

לטֹובה, היא זה ּבעסק ּכּונתי ּכל ׁשם, ׁשאני מּמקֹום אלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּולקרבני

צ כ מןּכי עצמֹו אדם ימנע אל ׁשּלעֹולם האמּתּיים צּדיקי וּונּו ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

עצמֹו ימנע אל אדם, ׁשל ּצּוארֹו על מּנחת חּדה חרב ואפּלּו ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻהרחמים,

רּבֹותינּו אֹותנּו חּזקּו התחּזקּות ּבכּמה יֹודע ואּתה הרחמים. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָמן

אי יהיה עת, ּבכל ותחנּונים ּבתפּלה להתחּזק אמּתּיים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּצּדיקים

האי ּכּלי ּבזה, להתחּזק צרי אני ּכּמה ידעּתי ּבאמת וגם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּיהיה,

ולמצא לחּתר הּזמן ּבהרחבת אֹו מּיד אזּכה ואּולי, האי ּכּלי ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻואּולי,

המגּנֹות. ּומּמחׁשבֹותי הרעים מּמעׂשי לׁשּוב ׁשאּוכל וחתירה ּפתח ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻאיזה
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‰zÚÂהּמלעיגים נגד אפעל ּומה אעׂשה מה ׁשּבּׁשמים, אבי ¿«»ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבגׁשמּיּות מאד, מאד אֹותי והרֹודפים והחֹולקים והמקטרגים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֹוהּליצנים

צרים לי ׁשּיׁש ׁשּכׁשם ידעּת אּתה ּכי ּולמּטה. למעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּוברּוחנּיּות,

מרֹום" לי לֹוחמים רּבים "ּכי למעלה, צרים לי יׁש ּכ ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָלמּטה,

.אלי לׁשּוב להתקרב אֹותי מּניחים ואינם עת, ּבכל עלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהמקטרגים

ׁשּקטרּוגם ּוכלּמה, ּבבּוׁשה רחמים, מלא לפני אני מֹודה ּבאמת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָואם

עצם לגדל אלי להתקרב והגּון כדאי איני ּבוּדאי ּכי ּבחּנם, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאינֹו

עם ,ּכ ּכל לפני ּופׁשעּתי ועויתי ׁשחטאתי וחטאי, ועוֹונֹותי ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּפׁשעי

ּדל ואביֹון עני ואני מאד, רּבים רחמי יי", רּבים רחמי" זה ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכל

לבד, אלי אם ּכי ולנּוס לברח מי ואל לברח להיכן לי אין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹונׁשחת,

עּזי "יי ׁשּכתּוב: ּכמֹו לי", צר ּביֹום ּומנֹוס לי "מׂשּגב אּתה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻּכי

צרה". ּביֹום ּומנּוסי ְְִִָָָֻּומעּזי

ÏÚÂלבּקׁש דרּכ אׁשר ּדּלים, חֹומל ׁשּבּׁשמים אבי לפני ּבאתי זה ¿«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

,ׁשמ למען ׁשּתעׂשה הרׁשע, את רֹודף צּדיק אפּלּו הּנרּדפים, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

מיני ּומּכל עת. ּבכל אלי ולנּוס לברח תמיד ותֹוׁשיעני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹותעזרני

וׂשֹונאים, אֹויבים מיני ּומּכל וׁשלֹום, חס וקטרּוגים ּומחלקת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָֹרדיפֹות

יֹותר זה ידי על אלי להתקרב ואזּכה לבד, אלי ואנּוס אברח ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻמּכּלם

ויראּו עיניהם ותפקח ּתחּתי. אֹויבי ּולהכניע להׁשּפיל ותעזרני ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָויֹותר.

ואני עּמהם, עסק לי אין ּכי ּבחּנם, ּורדיפתם מחלקּתם ׁשּכל ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהאמת

עזרני לּמלחמה". הּמה אדּבר וכי ׁשלֹום "אני ּבאמת, ׁשלֹום ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָחפץ

אבֹוׁש אל והּצילני, נפׁשי "ׁשמרה ּבאמת, חפץ רחמים מלא ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהֹוׁשיעני

מּיד הּצילני ּתׂשּגבני, מּמתקֹוממי אלהי מאֹויבי הּצילני ,ב חסיתי ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹּכי

ּכי להּׁשען מי על לי אין ּכי ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ּומרֹודפי" ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָאֹויבי

אני אׁשר אמּתּיים הּצּדיקים ׁשל ּכחם ועל ׁשּבּׁשמים, אבינּו עלי ְֲֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאם

עׂשה ּולמענם למענ האמּתּיים, הּקדֹוׁשים ּבדרכיהם ליל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמׁשּתֹוקק

כח יהיה ולא ּבאמת. אלי להתקרב וזּכנּו ואּמצנּו וחּזקנּו לנּו. ְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹולא

מעבֹודת לרחקנּו ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ּומעּכב ּומֹונע חֹולק ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּום
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ועׂשה ּתאּמץ. ּכֹוׁשלֹות ּוברּכים רפֹות ידים חּזק אפן. ּבׁשּום ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהאמּתּיית

אלי הּנלוים וכל וזרעי אני אׁשמר מצֹותי ואת אל ּבחּקי אׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻאת

לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון "יהיּו עֹולם. ועד מעּתה יׂשראל ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוכל

יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו ׁשלֹום עֹוׂשה וגֹואלי", צּורי יי ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָלפני

אמן. ואמרּו יׂשראל ּכל ועל עלינּו ְְְְִִֵֵֵַָָָָָׁשלֹום

ÊË
‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Ë ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÔB„‡יחידּברחמי והּצילני ׁשמרני אמת, אלהים יי רחמים, מלא ¬ְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּלא והּצילני, וׁשמרני עלי רחם והּצבּועים. הּׁשקרנים ּכת מן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהרּבים

ּדבר מּפי יצא ולא ׁשקר, ׁשל ּתנּועה ׁשּום ולא ׁשקר ּדבר ׁשּום ּבי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻידּבק

להתּפאר וׁשלֹום חס ּדעּתי על יעלה ולא וׁשלֹום, חס ּוצביעּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשקר

אחרים את אטעה ולא עצמי את אטעה ולא מּמּני, ונפלאֹות .ּבגדֹולֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

אב מעלתם¯Ba	Bב קדּׁשת רֹוממּות עצם ּגדל את ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

זכּו אׁשר ּגדּלתם ּתפארת יקר ואת עלּיה, ּבני אמּתּיים הּצּדיקים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשל

ּבאמת נֹוראֹות ונפלאֹות ּגדֹולֹות לדּבר לפעמים ּדרּכם אׁשר ּׁשּזכּו. ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלמה

ונפלאֹות ּגדֹולֹות ידי על אׁשר וצדק, אמת ּדבריהם וכל ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּובתמים,

ּגדּלת ּולהבחין לידע יכֹולים מאד, והּנֹורא הּקדֹוׁש מּפיהם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֻהּנׁשמע

לצּדיקיו ּכח ונתן ליראיו, מחכמתֹו חלק אׁשר ׁשמֹו, יתּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּבֹורא

ּכאּלה. ונֹוראֹות ּגדֹולֹות ּבאמת ּולדּבר ּכאּלה, הּׂשגֹות להּׂשיג ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאמּתּיים

הּגדֹולה ּבחכמת עׂשית זה לעּמת זה את העצּומים, ּבנפלאֹותי ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻאבל

הּמתּדּמים ּוצבּועים ׁשקרנים ּכנגּדם נמצאים ּכי לטעֹות, מקֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָונתּת

ׁשּום אין ּכאּלּו ונפלאֹות ּבגדֹולֹות ּכן ּגם ּומתּפארים אדם, ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָּכקֹוף

הּצּדיקים מּפי הּיֹוצאים והּנֹוראֹות הּגדֹולֹות וכל מהם, נמנע ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּדבר

וטעּות. ּבׁשקר ּכאּלה ּבלׁשֹונֹות מדּברים הם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּבאמת,

ÏÚּבית עּמ ּכל ועל עלינּו ׁשּתרחם רחמים, מלא לפני ּבאתי ּכן «ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבטּליתיׂש הּמתלּבׁשים והּצבּועים הּׁשקרנים מן ותּצילנּו ותׁשמרנּו ראל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ
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ׁשמרנּו ּבׁשקר. ונפלאֹות ּבגדֹולֹות עצמן ּומתּפארין ׁשּלהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו

נׁשמע ולא להם נאבה ולא ּבהם נטעה ׁשּלא יׂשראל, ׁשֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹוהּצילנּו

לא ּכלל, לנּו להּזיק ּוׁשליטה ּכח ׁשּום להם יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹאליהם,

להבחין ׁשּנזּכה אמּתי דעת עלינּו ותׁשּפיע ּברּוחנּיּות. ולא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבגׁשמּיּות

ּבאמת, אליהם ּולהּנלוים אמּתּיים לצּדיקים להתקרב ּבהאמת ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹולבחר

לעֹולם. עּמהם חלקנּו ְְְִִֵֶֶָָָותׂשים

¯ÊÚ˙Âלענּיים יפֹות ּפנים ּבסבר הרּבה צדקה לּתן ׁשּנזּכה לנּו ¿«¬…ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לרחמנּות, ּולהפכֹו האכזר לּבנּו לׁשּבר ּותזּכנּו ּבאמת. ּוכׁשרים ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהגּונים

ר ללב האבן לב להפ ּתעזרנּו רק ּכאבן, קׁשה לּבנּו יהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא

ּגדֹול ּברחמנּות אמּתּיים ּכׁשרים הגּונים ענּיים על ּבאמת לרחם ְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכּמים,

ונזּכה להם. יחסר אׁשר מחסֹורם ּדי צרּכם ּכל להם לתת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכראּוי,

ידי על למעלה למעלה גדֹולה ּבקדּׁשה ּגדֹולים יחּודים ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻליחד

הּצדקה ידי על נעׂשה ׁשּיהיה כח לנּו ותּתן ּבעזרנּו ותהיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹצדקֹותינּו.

עד הּקדֹוׁשים העֹולמֹות ּבכל ק'דּׁשה ּב'רכה י'חּוד ּבחינת ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻׁשּלנּו

מעלה .למעלה ְְְַַָָ

‡p‡מצות לקּים הרּבים ּברחמי זּכנּו ּומׁשּפט, צדקה אֹוהב יי »»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

וכּונֹותיה ודקּדּוקיה ּפרטיה ּכל עם הּטֹוב ּכרצֹונ בׁשלמּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָצדקה

לבּטל הּצדקה ידי על ׁשּנזּכה ותעזרנּו ּבּה. הּתלּוים מצֹות ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָותרי"ג

ולא והּׁשקרנים, הּצבּועים מן ותבּדילנּו מאּתנּו, נאּוף ּתאות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹּולׁשּבר

ׁשּלא הרּבים, ּברחמי ותׁשמרנּו הגּונים. ׁשאינם ּבענּיים אֹותנּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹתכׁשיל

ידי על הּנעׂשה ק'דּׁשה ּב'רכה הּי'חּוד וׁשלֹום, חס אצלנּו נפּגם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻיהיה

ע יתּגּבר ׁשּלא וׁשלֹום.הּצדקה, חס נאּוף ּתאות זה ידי ל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

‡ÏÓ,ּכחטאי לי ּתעׂשה ואל ּכמפעלי, ּתדינני אל חסד, חפץ רחמים »≈ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

את ּבעצמ אּתה ותׁשמר ,חסדי ּכרב רחמי ּכרב עלי ּתרחם ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹרק

להם יהיה ולא וׁשלֹום, חס החיצֹונים מּמּנה יינקּו ׁשּלא ׁשּלי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּצדקה

ולא ׁשּלי. הּצדקה ידי על הּנעׂשה ק'דּׁשה ּב'רכה הּי'חּוד לפּגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּכח
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ּכּונתי ּכל ּכי וׁשלֹום. חס נאּוף ּתאות זה ידי על להגּביר ּכח להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּתּתן

מצות ּבׁשביל רק הּוא הרּבים, ּברחמי לּתן מזּכני ׁשאּתה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבהּצדקה

ּבתֹורת צּויתנּו אׁשר ,לפני רּוח נחת לעׂשֹות ּכדי לבד, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָצדקה

אזהרֹות, וכּמה ּבכּמה מאד זה על אֹותנּו והזהרּת צדקה, לּתן ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשה

וׁשלֹום. חס לקלקל ולא לתּקן הּצדקה ּבנתינת ּכּונתי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹוכל

ÏÚמענּיים ּברחמי ׁשּתׁשמרני ,לרחמי ּכּפי לׁשטח לפני ּבאתי ּכן «ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

יהיה ׁשּלא ּבאפן ותׁשמרני ותּצילני תמיד, עּמי ותהיה הגּונים. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשאינם

לקלקלּה יּוכלּו ולא ׁשּלי, מהּצדקה לינק להחיצֹונים ּוׁשליטה ּכח ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּום

האמּתּיים הּצּדיקים ּדעת על ׁשּלי הּצדקֹות ּכל נֹותן אני ּכי אפן. ְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבׁשּום

על ויתּקנּו ויעׂשּו ׁשּלי, הּצדקה מצות את יעלּו והם ּבמעלה ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּגדֹולים

ּבאמת. העליֹונה הּקדּׁשה ּבתכלית למעלה למעלה ּגדֹולים יחּודים ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻידּה

ּותזּכני ׁשּלי. הּצדקה ידי על ּגדֹולים וׁשעׁשּועים רּוח נחת ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָויהיה

הּבר לתּקּון ולזּכֹות לגמרי נאּוף ּתאות כחלׁשּבר ידי על ּבאמת ית ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹ

ׁשּלי. הּצדקה ְְִֶַָָּוזכּות

·BËּבקדּׁשה הגּונים לענּיים ּבצדקה להרּבֹות זּכני לּכל, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּומטיב

ורּוחי לנפׁשי ּגדֹול ּתּקּון הּצדקה ׁשּתהיה ּבאפן הּטֹוב, ּכרצֹונ ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּגדֹולה

יׂשראל ּבית עּמ ּכל את ותׁשמר .קּמ ּבכּסּופא איעּול ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹונׁשמתי,

ׁשּום לידם יּגיע ׁשּלא צדקה, ידי על ּפרנסתם אׁשר והּכׁשרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּצּדיקים

מּזקת ׁשּלהם הּצדקה אׁשר ורׁשע, נאּוף מאנׁשי ּפגּומה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָצדקה

הרׁשעים ׁשּכל הרּבים, ּברחמי לטֹובה סּבֹות ּתסּבב רק ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהמקּבלים.

והּצבּועים, להּׁשקרנים ּתּגיע צדקתם ׁשּכל צדקה, הּנֹותנים ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָוהּנֹואפים

פגּומה צדקה מּלקּבל מהם יּנצלּו האמּתּיים והּכׁשרים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהּצּדיקים

הּקדֹוׁש ּפיהם ּדּבּור את ׁשּלהם פגּומה הּצדקה תקלקל ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלהם,

ּפרנסה יׂשראל ּולכל לנּו ותזמין הּצדקה. מּבעלי הּצדיקים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּמקּבלים

ּכלל, ּבפרנסֹותינּו אחרא להּסטרא אחיזה יהיה ולא ּובכׁשרּות ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּבכבֹוד

ּבאפן גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ּוברוח ּבכבֹוד טֹובה לפרנסה נזּכה ְְְְְְְְְֳִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻרק

ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ְְְְֱִִִֶֶֶֶַׁשּנזּכה
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È	kÊÂ,ּבאמת ּבתמימּות האמּתּיית ּובעבֹודת הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לעסק ¿«≈ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּכגמּול "נפׁשי ואדּמה אׁשוה רק מּמּני, ּובנפלאֹות ּבגדֹולֹות אל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹולא

מלא, ּבפה ּותפּלה ּבתֹורה לעסק ואזּכה נפׁשי". עלי ּכּגמּול אּמֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעלי

את ּולבער ּולכּלֹות להכרית הּכׁשרים, יׂשראל ּכלל ּבתֹו ׁשאזּכה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבאפן

ׁשּום יהיה ולא העליֹונה. הּׁשֹוׁשּנה את הּסֹובבים והחֹוחים הּקֹוצים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל

ּכלל. מּדּבּורנּו לינק ּבׁשקרים הּמתּפארים והּצבּועים להּׁשקרנים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹּכח

מקרא מהרה ויקּים ּבעֹולם, האמת ּותגּלה העֹולם, מן הּׁשקר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּותבער

ׁשקר" לׁשֹון ארּגיעה ועד לעד, ּתּכֹון אמת "ׂשפת ונאמר:ׁשּכתּוב: . ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

וצדק ּתצמח, מארץ אמת נׁשקּו. וׁשלֹום צדק נפּגׁשּו, ואמת ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ"חסד

אֹות יׁשעי, אלהי אּתה ּכי ולּמדני, באמּת הדריכני נׁשקף. ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמּׁשמים

למׁשּפטי ּכי מאד, עד אמת דבר מּפי ּתּצל ואל הּיֹום. ּכל ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹקּויתי

ּבאמת ענני חסּד ּברב אלהים רצֹון, עת יי ל תפּלתי ואני ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיחלּתי.

."ְִֶיׁשע

ÊÈאב ג

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"Ë ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È	ÈÚ"את ּפֹותח ּבעּתֹו. אכלם את להם נֹותן ואּתה יׂשּברּו, אלי כל ≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבכבֹוד פרנסה לי ּתן עֹולם ׁשל רּבֹונֹו רצֹון". חי לכל ּומׂשּביע ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיד

ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות מרע לסּור ׁשאזּכה ּבאפן לּה, ׁשאצטר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹקדם

הּפרנסה ּכּמה יֹודע אּתה ּכי ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ ולהיֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּתמיד

.ּבעבֹודת מּלהתחּזק ּדעּתי ּומחלׁשת אֹותי ּומֹונעת אֹותי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמבלּבלת

B	Ba¯,מאד מאד ּבכבֹוד מּפרנסה רחֹוק אני ּכי ידעּתי עֹולם, ׁשל ƒְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹֹ

אבל ּפרנסתי. את וקּפחּתי מעׂשי את הרעֹותי מאד, נגּד פגמּתי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכי

על הּמחזיר ואביֹון ּכדל ּבּפתח, ּכעני רחמים מלא לפני ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבאתי

ׁשּתחּנני חסד, ונדבת חּנם מּתנת ּומבּקׁש ׁשֹואל ּכּפיו ּפֹורׂש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפתחים,

מן פרנסתי לי ותזמין לבד, העצּומים ּבחסדי לבד, הרּבים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּברחמי

הּת וכל ביתי אנׁשי צרכי וכל צרכי ּכל לי ותּתן ּביהּׁשמים, לּויים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ



תפילות שניÊÈליקוטי אבחלק ג ÁÚ˘˙

ּתלּויֹות, לבד ל עינינּו ּכי להם, ׁשּנצטר קדם אלינּו הּנלוים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכל

ּומחּכֹות. מצּפֹות לבד ל ְְְְֵֵַַַעינינּו

B	Ba¯יכל ואּתה והּסּבֹות, העּלֹות ּכל מן לעּלא הּוא אנּת עֹולם ׁשל ƒְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּבנקל הּפרנסה לנּו ׁשּיּגיע ּבאפן הרּבים, ּברחמי לטֹובה סּבֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלסּבב

ּפי על סּבֹות ׁשּום ּובלי ויגיעֹות טרּדֹות ׁשּום ּובלי ּבלּבּולים ׁשּום ְְְְְִִִִִִִִִִַּבלי

ּובמהירּות ּבנקל הּפרנסה הרּבים ּברחמי לנּו ׁשּתזמין רק הּטבע, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָדר

ונזּכה גדֹולה. ּבהרחבה לטֹובה אלינּו הּפרנסה נמׁשכת ותהיה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּגדֹול,

ּובטהרה ּבקדּׁשה ולׁשּתֹות לאכל ׁשּנזּכה גדֹולה, ּבקדּׁשה הּפרנסה ְְְְְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻלברר

מהם נעׂשים ויהיּו ּוׁשתּיתנּו, אכילתנּו ׁשּתתּברר ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹגדֹולה,

ׁשפר, אמרי מהם נעׂשים ׁשּיהיּו עד קטרת, ּבבחינת קדֹוׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּברּורים

יעלּו ׁשפר האמרי ואּלּו והּקדֹוׁש. הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהם

לראֹות ונזּכה .להּמל עטרה מהם נעׂשה ויהיה ,הּמל עם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָויתחּברּו

ׁשלמה, ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה "צאינה ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּזאת, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹהעטרה

ונזּכה לּבֹו". ׂשמחת ּוביֹום חתּנתֹו, ּביֹום אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻּבעטרה

."עיני תחזינה ּביפיֹו מל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּביפיֹו, הּמל את ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָלראֹות

מּמ יּבצר ולא ּתּוכל "כל אּתה ּכי זה, ּבׁשביל ּפרנסֹותינּו ּתעּכב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹואל

הּפרנסה לנּו ׁשּתבא ּבאפן לטֹובה סּבֹות לסּבב יכל אּתה ּכי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹמזּמה",

ׁשּום ּובלי וסּבה עסק ׁשּום ּובלי ּכלל, עּכּוב ׁשּום ּבלי ּגדֹול ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָּבמהירּות

ׁשעּטרה "ּבעטרה ּביפיֹו הּמל לראֹות נזּכה זה ּכל ועם ּכלל, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָטרּדא

הּפרנסה ידי על המתּבררים ׁשפר האמרי מן הּנעׂשית אּמֹו" ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּלֹו

חּייכי מּׁשחת "הּגֹואל ׁשּכתּוב: מקרא לנּו וקּים ּדקדּׁשה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻוהאכילה

ּכּנׁשר ּתתחּדׁש עדי ּבּטֹוב הּמׂשּביע ורחמים. חסד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַהּמעּטרכי

ְְִָנעּוריכי".

e	È·‡,לטֹובה סּבֹות ּותסּבב עלינּו ורחם למענ עׂשה ׁשּבּׁשמים »ƒְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

צרכינּו ּכל לנּו ותזמין לּה, ׁשּנצטר קדם הּפרנסה לנּו ׁשּתּגיע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבאפן

ותּצילנּו ּגדֹול. ונחת ּובהרחבה גדֹולה, ּובקדּׁשה ּובהּתר ּובנחת, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּבכבֹוד

ׁשאנּו והלואֹות החֹובֹות ּכל מהרה לסּלק ותעזרנּו והלואֹות, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמחֹובֹות
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אּתה ּכי לעֹולם, עֹוד חֹוב לידי מּלבא מעּתה ותׁשמרנּו מּכבר, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻמחּיבים

ׁשאנּו עבֹודת מּמעט מאד אֹותנּו מבלּבלים וההלואֹות ׁשהחֹובֹות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע

ּבאמת. ּבעבֹודת להתחיל עת ּבכל עצמנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָמכינים

ÌÁ¯ּבחן ּבטּובֹו ּכּלֹו העֹולם את הּזן הרחמן, אב אבינּו ועלינּו עלי «≈ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

ּבכבֹוד ּפרנסה יׂשראל ּולכל חברתנּו ּולכל לי ותן ּוברחמים, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּובחסד

ּכלל. ּבהּפרנסה ּדעּתנּו להטריד נצטר ׁשּלא ּבאפן לּה, ׁשּנצטר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹקדם

אם ּכי הלואתם, לידי ולא ודם ּבׂשר מּתנת לידי לא ּתצריכנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹואל

לעֹולם נּכלם ולא נבֹוׁש ׁשּלא והרחבה הּקדֹוׁשה הּפתּוחה הּמלאה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹליד

קטרת ּבבחינת גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה הּפרנסה לברר ונזּכה ְְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻועד.

וימל ּבימינּו, ּבמהרה צדקנּו מׁשיח את לנּו ותביא הּלב. את ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהמׂשּמח

מקרא מהרה ּבנּו ויקּים ּכּלֹו. העֹולם ּכל ועל יׂשראל ּכל ועל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻֻעלינּו

ּבמהרה מרחּקים" ארץ ּתראינה עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב:

רצֹון. יהי ּכן אמן ְְִֵֵֵָָָבימינּו,
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B	Ba¯והיא ולּטֹובים, לרעים אּפ להארי אלהינּו ּדרּכ עֹולם ׁשל ƒְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

,לברּיֹותי להיטיב ּדרּכ אׁשר לּכל, ּומטיב טֹוב רחמים מלא .ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹתהּלת

על ּולהסּתּכל להּביט חפץ אּתה ואין ּתמיד, חסד ּכלּפי מּטה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָואּתה

מעט על ּומׁשּגיח מּביט אּתה רק וׁשלֹום, חס עֹוׂשין ׁשאנּו והאון ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהרע

"לא ׁשּכתּוב: ּכמֹו העצּומים, ּבחסדי ּבקרּבנּו מֹוצא ׁשאּתה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּטֹוב

ּותרּועת עּמֹו, אלהיו יי ּביׂשראל, עמל ראה ולא ּביעקב און ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֹהּביט

ׁשמע אכן יי, יׁשמע לא בלּבי ראיתי אם "און ונאמר: ּבֹו". ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמל

ּתפּלתי". ּבקֹול הקׁשיב ְְְֱִִִִִָֹאלהים,

ÏÚעל עדין ועדין ,לפני להתּפּלל עדין לּבֹו את עבּד מצא ּכן «ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשאזּכה אלי ּתבא מתי האמּתּיית, ליׁשּועת ואצּפה אעמדה ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמׁשמרּתי

ּבכּמה כּמה, זה מּלפני ּבּקׁשּתי זה על אׁשר ּבאמת, אלי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלׁשּוב
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ׁשהּמניעה יֹודע ואני נֹוׁשעּתי. לא ועדין ותחנּונים ּתפּלה ׁשל ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלׁשֹונֹות

ותׁשּגיח ותּביט ׁשּתציץ עדין נׁשען אני הּגדֹול טּוב על אבל ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּמּני,

עיני ותעלים עדין, ּבי הּנמצאים טֹובֹות נקּדֹות ּדמעט מעט ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָֻעל

ּותבּטל ׁשּתכניע ּבאפן ׁשּבי, הרע ועצם רּבּוי על ּולהסּתּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמּלראֹות

הּטֹוב למעט ּכח ּתּתן הּגדֹול ּובכח ׁשּבי. הּטֹוב מעט לגּבי הרע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹרּבּוי

ּבתׁשּובה לׁשּוב מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן ׁשּבי, הרע על ׁשּיתּגּבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבי

ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות עת ּבכל ּבחסּד עּמי ותטיב ּבאמת, לפני ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלמה

ּוכטּוב ּכחסּד רק וׁשלֹום, חס הּפגּומים ידי ּוכמעׂשי כגמּולי ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹלא

על אם ּכי הרע על מּביט אּתה אין אׁשר העצּום, ּוכרחמנּות ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגדֹול

עֹולם. ועד מעּתה מּמּני טֹוב ּתמנע ואל הּטֹוב. ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָמעט

אב ּבאפןעלÌÁ¯˙eד ּדקדּׁשה, ׁשלם דעת לי ותּתן יׂשראל, ּכל ועל י ¿«≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ׁשל הרע על ואּביט אסּתּכל לבל הּקדֹוׁשים, ּבדרכי להתדּבק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשאזּכה

ּומּדֹותיו מעׂשיו על ּכלל עיני אׂשים ולא ׁשּבעֹולם, יׂשראל ּבר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשּום

רק ּולהסּתּכל זכּות, לכף אדם ּכל את לדּון אזּכה רק טֹובים, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינם

ּכלל. ׁשּלֹו הרע על אסּתּכל ולא מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשל הּטֹוב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל

ׁשלם ּדעת לי ותּתן דעּתי, עיני את ּתפקח הרּבים וחסדי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּוברחמי

אחד ּבכל וטֹוב זכּות ולמצא ּולבּקׁש לחּפׂש ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּדקדּׁשה,

על רק ּולהּביט לראֹות ואזּכה ׁשּבּגרּועים. ּבהּגרּוע אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּיׂשראל

לי ותּתן ּכלל. ׁשּבהם הרע על ואסּתּכל אּביט ולא אחד, ׁשּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּטֹוב

ׁשּבֹו הּטֹוב את לטֹובה, מּיׂשראל אחד ּכל על להּביט וטֹובה יפה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעין

עיני אׁשית ולא אקּבל, לא הרע ואת עליו, להסּתּכל ּבדעּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹאקּבל

אנׁשים, ועם יי עם ּגם ויׁשר טֹוב להיֹות אזּכה למען ּכלל, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָעליו

להתועד ׁשאּוכל ּבאפן ואדם", אלהים ּבעיני טֹוב וׂשכל "חן ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹואמצא

מהּתכלית לאמּתֹו ּבאמת עּמהם לדּבר מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעם

ּבהם ּולהאיר ליי, ולׁשּוב להתעֹורר הּטֹובה מּנקּדתם ּולקּבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהאמּתי,

הּטֹובה, נקּדתי ׁשל הּדעת ּבאמּתת אֹותם ּולחֹונן הּטֹובה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻֻמּנקּדתי

יׂשראל. מּקדּׁשת ּבי הּנצּפן הּטֹוב ּכל את ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻלהֹודיעם



תפילות שניËÈליקוטי חלק אב ˙˘Ù‡ד

ÒeÁהאמּתּיים צּדיקי ּולמען ׁשמ למען יׂשראל ּכל ועל עלי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹוחמל

למענ עׂשה למעננּו, ולא למענ עׂשה הּקדֹוׁשה, ּתֹורת ְְְְְְְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָֹּולמען

חּוס .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה והחזירנּו נפׁשיוהֹוׁשיענּו, עֹוד ּכל עלי ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

עבר לא ועדין ּׁשעברּו, מה מּׁשנֹותי עברּו ּוכבר יֹום, ּפנה כבר ּכי ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹּבי,

מעּתה עלי רחם הרּבה. פגמים ּבלי אחד יֹום ולא אחת ׁשנה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹעלי

הּטֹוב להגּביר ּבכח מעּתה ׁשאזּכה הּנׁשארת, ּפלטתי מעט ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלהחיֹות

ואל ּתּטׁשני "אל .החׁש מן הרּבה ּדֹוחה האֹור מן מעט ּכי הרע, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל

חּיי, דמים אנׁשי ועם נפׁשי חּטאים עם ּתאסף אל יׁשעי, אלהי ְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹּתעזבני

אדני לעזרתי חּוׁשה מּמּני, ּתרחק אל אלהי יי, ּתעזבני ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאל

ְִָּתׁשּועתי".
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ÌÈNּכל ועל עלינּו ורחמים, וחסד חן חּיים ּוברכה, טֹובה ׁשלֹום ƒְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

בּׁשלֹום, ּברכנּו ׁשּלֹו, ׁשהּׁשלֹום מל הּׁשלֹום, אדֹון .עּמ ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

מן ותּצילנּו ּולׁשלֹום. טֹובים לחּיים ביתי ּבני ּכל ואת אֹותי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָותפקדני

יׂשראל, ּכל ועל עלינּו רחם עֹולם ׁשל רּבֹונֹו החסר. ּומן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהענּיּות

ׂשנאּוי ּכּמה יֹודע אּתה ּכי ּומחלקת, הריב מן והּצילנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוׁשמרנּו

עֹולם ּבאי ּכל עם להתנהג אי והֹורני לּמדני הּׁשלֹום. וגדֹול ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּמחלקת

עם ואפּלּו תבל, ּבני ּכל עם יחּדו ּבׁשלֹום להיֹות ׁשאזּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבאפן

ׁשאזּכה הּטֹוב, ּכרצֹונ אמּתּיית ועצה דר ּבלּבי ּתּתן עלי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהחֹולקים

אחזיק ׁשּלא ּבאפן ואחד, אחד ּכל עם עּמהם להתנהג אי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלידע

ּבאמת, ׁשלֹום ורֹודף ׁשלֹום אֹוהב ּתמיד להיֹות אזּכה רק ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבמחלקת,

ּותרחם ורדפהּו". ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע "סּור ׁשּכתּוב: ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכמֹו

וׁשלֹום חס לפרסם ׁשּבעֹולם הּמחלקת יגרם ׁשּלא ותׁשמרנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹעלינּו

וההפסד הּפגם ּגדל ּברחמי הֹודעּתנּו אּתה ּכי זמּנם, קדם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻמפרסמים

וׁשלֹום. חס מּזה ְִִֶַַַַָהּמּגיע
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ÌÁ¯,יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת אֹותנּו וזּכנּו ,ׁשמ למען עלינּו «≈ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבדר הּיׁשר, ּבדר יל ואחד אחד ׁשּכל עת, ּבכל והֹוׁשיענּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָועזרנּו

ורּבֹותינּו אבֹותינּו ולּמדּונּו הֹורּונּו אׁשר ּכפי הּקדׁש, ּבדר ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהאמת

את ּבעֹולם ּולהאיר לגּלֹות יזּכה ואחד אחד ּכל אׁשר עד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשים,

ּודרכים עצֹות ּפעם ּבכל לגּלֹות ּבֹו, הֹול ׁשהּוא האמת הּקדׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּדר

יתּבר להּׁשם להתקרב לזּכֹות אי אמּתּיים ּוטהֹורים קדֹוׁשים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָחדׁשים

מּיׂשראל אחד ׁשּום יתּפרסם ׁשּלא תמיד ותׁשמרנּו עלינּו ותגן ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאמת.

ּבאמת. הּקדׁש ּבדר ולכנס ליל יזּכה ואחד אחד ּכל רק זמּנֹו, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקדם

קדּׁשה ּבתֹוספת ׁשלם, ּובלב ּבאמת וׁשנים ימים ּבֹו ולדר ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻוליל

ונזּכה עת, ּבכל ונפלא חדׁש והתעֹוררּות חדׁש וחּיּות ְְְְְְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָוטהרה

ּבאמת, הראּוי זמן האמּתי הּקדׁש ּבדר ׁשם ולׁשהֹות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהתמהמּה

והעת הּזמן ׁשּיּגיע עד ּכראּוי, ּדקדּׁשה ּבהתלהבּות ׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻּולהתחּמם

ולא ּבעֹולם. הּקדׁש הּדר ּולפרסם ּולהֹודיע לגּלֹות ּבאמת ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהראּוי

זמּנֹו. קדם מּיׂשראל אחד ׁשּום ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיתּפרסם

e	¯ÓL˙Âידי על הּבאים ויּסּורין וצער הּזקּות מיני מּכל ותּצילנּו ¿ƒ¿¿≈ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּום ימּות ולא וארּוּכים, טֹובים חּיים עלינּו ותמׁשי וׁשלֹום. חס ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹזה

וׁשנים ימים להארי יזּכה ואחד אחד ּכל רק זמּנֹו, קדם מּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד

הּקדֹוׁש הּדר לגּלֹות ׁשּיזּכה עד טֹובים, ּומעׂשים ּותפּלה ּבתֹורה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָטֹובים

ּבאפן נׁשמתֹו, ׁשרׁש ּכפי הּקדֹוׁשה ּבהּתֹורה לֹו ׁשּיׁש חלקֹו ּכפי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבעֹולם

העצֹות ּכל ּבעֹולם ויאירּו ויתּגּלּו ּבעֹולם, הּקדּׁשה דרכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּיתּגּלּו

הּצּדיק ׁשהמׁשיכּו והּנפלאים החדׁשים הּדרכים וכל יםהעמּוקֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ

תבל, ּפני על יאירּו ּכּלם הּזה, הּיֹום עד ּתֹורה מּתן מּיֹום ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּבעֹולם

אנחנּו כּלנּו ׁשּנזּכה ּבאפן ."יׁשּועת ּגֹוים ּבכל ּדרּכ ּבארץ ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ"לדעת

לאמּתֹו, ּבאמת ּתמיד אלי להתקרב הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוצאצאינּו

הּגדֹולים האמּתּיים הּצּדיקים ּבדרכי הּקדֹוׁשים, ּבדרכי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוליל

לנּו ותּתן מהרה. ּבאמת אלי לקרבנּו עלינּו, יגן זכּותם ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָוהּנֹוראים,

הענּיּותפרנסֹותינּו מן ותּצילנּו ותׁשמרנּו ,מאּת גדֹולה ּבהרחבה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
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רק אחר. לעם ולא לזה זה יׂשראל עּמ יצטרכּו ולא ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹוהּדחקּות,

הצטרכּותֹו וכל ּפרנסתֹו ואחד אחד לכל לנּו ּתׁשּפיע הרּבים ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּברחמי

ולא ּבהּתר ּבצער, ולא ּבנחת להם ׁשּיצטר קדם גדֹולה ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּבהרחבה

חס הּמחלקת יגרם ׁשּלא ּתמיד עלינּו ותגן ּבבּזיֹון. ולא ּבכבֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּבאּסּור

לדר לא ּופגם הּזק ׁשּום יּגיע ולא חלילה. נפלים להּפיל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוׁשלֹום

עת, ּבכל ּבעֹולם לגּלֹות והּכׁשרים הּצּדיקים ׁשּצריכין ּבעצמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּקדׁש

בטנּה, ּפרי אּׁשה ּתּפיל ולא לגּלֹותֹו. ּבֹו הּנכנסים להאנׁשים (Ë¯Ùaולא ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָֹֹƒ¿»

('eÎÂיהּודה מּדבית ׁשּולטן עביד יעּדי ולא ,. ¿ְְְְְִֵֵֵַַָָָ

אב צרכי¯Ba	Bה ּכי ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו מּלא עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשאני ודבר ּדבר ּבכל ּכי ּולפרׁש. לבאר קצרה ודעּתי מאד, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻמרּבים

אֹות לרּצֹות מאד דברים הרּבה ּבלּבי יׁש עליו, ּתפּלה לסּדר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמתחיל

ואיני נסּתּתמין, וטענֹותי עכּורה ּדעּתי א עליהם, לפני ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּולהתּפּלל

ּדבר ּבכל ׁשּיׁש מׁשאלֹותי וכל ּבּקׁשֹותי צרכי ּכל ּבפי לפרט ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיכֹול

לב ּתעלּומֹות ּכל מבין אּתה א עליו. להתּפּלל עֹוסק ׁשאני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻקדּׁשה

למען והֹוׁשיענּו למענ עׂשה ורחּום, חּנּון סתרינּו. יֹודע ׁשמ,ואּתה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

וׁשמרנּו והּצילנּו ּבאמת. ׁשמ את ליראה לּבנּו והט ,דרכי ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוהֹורנּו

מאד ּבעֹולם ׁשּנתרּבה וקנטּור וקנאה וׂשנאה ּומחלקת ריב מיני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמּכל

למען ,ּתֹורת למען ׁשמ למען עלינּו רחם הרּבים. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבעוֹונֹותינּו

ותׂשים מהרה, הּמחלקת והׁשקט האמּתּיים, הּצּדיקים קדּׁשת ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻאמּתת

ותׁשלח ּבעֹולם. האמת ּותגּלה ׁשּבעֹולם. הּברּואים ּכל ּבין ּגדֹול ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשלֹום

הּדר עת ּבכל אֹותנּו ׁשּיֹורּו אמּתּיים צּדיקים ודֹור ּדֹור ּבכל ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלנּו

אחד ּכל ׁשּנזּכה ּבאפן נעׂשה, אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה נל ְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאׁשר

ונתעה נפל אׁשר והענינים הּמקֹומֹות מּכל ּבאמת אלי לׁשּוב ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָואחד

על ל ׁשּיׁש ורחמנּות אהבת ותזּכר נּדח. מּמ יּדח ואל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבהם,

"זכר ׁשּבּגרּועים. והּגרּוע ׁשּבּקּלים הּקל על אפּלּו מּיׂשראל, אחד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּכל

ּתּטׁשנּו ואל ּתעזבנּו ואל הּמה". מעֹולם ּכי וחסדי יי, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָרחמי

להנהיג ראּויים ׁשּיהיּו אמּתּיים מנהיגים לנּו ּוׁשלח הּזה, העני ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּבּדֹור
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אין אׁשר ּכּצאן יי עדת תהיה "ולא הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹותנּו

רעה". ֶֶָֹלהם

ÒeÁאהּל ּדרּכ יי "הֹורני הרחמים, ּבעל רחם רחם עלינּו, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹוחמל

ּבארח ּונחני ,ּדרּכ יי הֹורני .ׁשמ ליראה לבבי יחד ,ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאמּת

הדריכני לּמדני. אֹורחֹותי הֹודיעני, יי ּדרכי ׁשֹוררי. למען ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמיׁשֹור

הֹורני הּיֹום. ּכל קּויתי אֹות יׁשעי, אלהי אּתה ּכי ולּמדני ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹבאמּת

חפצּתי. בֹו ּכי מצֹותי ּבנתיב הדריכני עקב. ואּצרּנה חּקי ּדר ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻיי

וגֹואלי" צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון עֹוׂשהיהיּו . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָ

ואמרּו יׂשראל ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשלֹום

ֵָאמן.

Î
‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"Î ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

Ì¯"ּדּכא ואת ּתׁשּכן, וקדֹוׁש מרֹום ׁשמֹו וקדֹוׁש עד ׁשֹוכן ונּׂשא, »ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

ּברחמי זּכני נדּכאים", לב ּולהחיֹות ׁשפלים רּוח להחיֹות רּוח, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּוׁשפל

הּטֹוב, ּכרצֹונ לאמּתֹו ּבאמת האמּתּיית הענוה ּדרכי להפיק ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרּבים

מה עד יֹודע אּתי ואין לי", אדם בינת ולא מאיׁש אנכי בער ְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ"ּכי

הּקדֹוׁש רצֹונ לנּו ּגּלית כבר ּכי האמּתּיית. הענוה מּדרכי ּדר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּום

עצמֹו את להכריח ּוצריכין ּדקטנּות. ּבמחין האדם ׁשּיהיה רצֹונ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין

מּמחין לצאת הּתפּלה, ּבׁשעת ּובפרט העבֹודֹות, ּבכל הּכחֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּבכל

ׁשהּוא הּגדלּות ּבּזּוי גדל לנּו ּגּלית ּכבר וגם ּדגדלּות. למחין ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּדקטנּות

ׂשנא, אׁשר יי ּתֹועבת הּוא והּגבהּות הּגדלּות ּכי מאד, ּבעיני ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׂשנּוא

זרה עבֹודה ּכעֹובד ונחׁשב לב", ּגבּה ּכל יי "ּתֹועבת ׁשּכתּוב: ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמֹו

ּכמֹוני, ּדעה וחסר ונער ּבער יזּכה אי והֹורני לּמדני ועּתה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָוכאׁשרה.

להתּפּלל ׁשאזּכה ּבאפן ּבזה, להתנהג אי ּבזה, האמת ּדר ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלידע

ואף יי, ּבדרכי לּבי ׁשּיגּבּה ּדגדלּות, ּבמחין ּבׂשמחה הּלב ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּבכּונת

אזּכה רק ּופנּיֹות, וגדלּות ּגאּות צד ׁשּום ּבלּבי יהיה לא כן ּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹעל
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הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ׁשל לענוה הּטֹוב, ּכרצֹונ אמּתּיית ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלענוה

האדמה". ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד "ענו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹׁשהיה

B	Ba¯ּבענין לי יׁש ׁשעּור ּבלי ּבלּבּולים ּכּמה יֹודע אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשל זה ּבענין ּדר ׁשּום יֹודע איני ּכי הּתפּלה. ּבׁשעת ּובפרט ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה,

ולבליהה חנּופה, הּנקראת ּפסּולה מענוה להּנצל אי והענוה כנעה ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ

מה ּבכל ּדקדּׁשה ּבעּזּות עז ּבכל ּולהתחּזק לעֹולם, ּכלל ּבדעּתי ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻלּפל

רק ּכלל, ּבדעּתי אּפל לבל עצמי לבין ּביני הן להתחּזק, צרי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּׁשאני

והן מעּזי. יהיה יי וחדות תמיד, וחדוה ּבעז ּבׂשמחה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלהתחּזק

ּכל נגד ּכּנמר וחזק עז להיֹות ׁשּצריכין העֹולם ּבני עם ההנהגה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבענין

הּצּדיקים ּבדרכי לכנס הרֹוצים ּדעת והּמחליׁשים והמבלּבלים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַַַָֹהּמֹונעים

אׁשר דמׁשיחא, ּבעּוקבא אּלּו ּבדֹורֹות הּללּו ּבעּתים ּבפרט ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָָהאמּתּיים.

והּנלוים חכמים הּתלמידי ּבין והּסכסּוכים והּקּטגֹוריא הּמחלקת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹנתרּבה

ּוכׁשרים צּדיקים אפּלּו נמצאים אׁשר עד העֹולם, ּכל ּובין ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאליהם

מּכלֿׁשּכן יי, ּבעבֹודת לכנס הּמתחיל ּדעת להחליׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיכֹולים

אסּור זה ּבענין אׁשר העֹולם. ּבני ׁשאר ׁשל והּמניעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָההתּגרּות

ּכּנמר עז להיֹות צרי אדרּבא ּכנגּדם, וׁשפל ונכנע ענו להיֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָלהאדם

אדם ׁשּום ּדעּתֹו להחליׁש יּוכל ואל מֹונע, ׁשּום ימנעהּו לבל ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכנגּדם

ׁשהּוא ּופחיתּותֹו ׁשפלּותֹו ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבעֹולם.

מּמּנּו ּומתלֹוצצים עליו וחֹולקים ּכנגּדֹו מהּקמים הרּבה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּגרּוע

אדרּבא ּכנגּדם, להתּבּטל לֹו אסּור כן ּפי על אף ּדעּתֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּומחליׁשים

רֹוצה אני ּגם כן ּפי על אף ויאמר עז, ּבכל ּכנגּדם להתחּזק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹצרי

ׁשל ענוה ּבבחינת ּבאמת הענוים הּצּדיקים ּכי .יתּבר להּׁשם ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהתקרב

הם עֹולם, ּגדֹולי מּכל ּבמעלה הּגדֹולים הּׁשלֹום, עליו רּבנּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמׁשה

להתקרב אֹותי ּגם ּומחּזקים והרחֹוקים, הּׁשפלים ּכל ּביד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָאֹוחזים

.יתּבר ְְִֵַַָלהּׁשם

‰zÚÂ,לזה לזּכֹות אי ואּמצני וחּזקני והֹורני לּמדני ׁשּבּׁשמים, אבי ¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

להתחּזק אזּכה כן ּפי על ואף ּבאמת, וׁשפלּותי ּפחיתּותי ּתמיד ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשאדע
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אתּבּטל ולא ׁשּיהיה, מי יהיה הּדעת את והּמחליׁשים הּמֹונעים ּכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹנגד

טֹובֹות הּנקּדֹות ּבכל תמיד עצמי את להחיֹות ואזּכה ּכלל. ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֻנגּדם

ּבידינּו האֹוחזים האמּתּיים הּגדֹולים הּצּדיקים ּובכח עדין, ּבי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹהּנמצאים

ּבכל ּתמיד אלי ּולהׁשּתֹוקק להתקרב אֹותנּו ּומחּזקים ּומזרזים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָתמיד,

ּומבלּבל. ּומעּכב מֹונע ׁשּום על להסּתּכל ולבלי ׁשּיהיה, אי יהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַעת

אב יתּבר¯ÊÚ˙Â	Èו להּׁשם לקרב ׁשאזּכה עד תמיד, ּותאּמצני ּותחּזקני ¿««¿≈ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הזהרּתנּו ּכאׁשר ּבאמת, ּובתֹורת ּבעבֹודת ּולחּזקם אחרים, אנׁשים ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּגם

ּבזה. לעסק מחּיב אדם ׁשּכל האמּתּיים צּדיקי ידי על זה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻעל

È·‡יֹודע לבד אּתה הּתעלּומֹות, ּכל יֹודע מחׁשבֹות, יֹודע ׁשּבּׁשמים, »ƒְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ

מענוה רחֹוק אני ּכי זה, לכל לזּכֹות צרי אני ורחמים יׁשּועה ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָּכּמה

,מּמ רחּוקי ּובעצם מּכּלם. גדֹולה ענוה ּכי הרחּוק, ּבתכלית ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַָָָָָֹֻאמּתּיית

על אף א מאד, מּמּני נמנע זה ּבענין היטב לפני ׂשיחתי לפרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּגם

ּדבר, מיי "היּפלא ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּדבר, ּכל יּפלא לא מּמ כן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָֹּפי

לענוה אֹותי ּגם לזּכֹות יכל ואּתה מזּמה". מּמ יּבצר ולא ּתּוכל ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹֹהן

ּבאי ּכל עם להתנהג אי ּותלּמדני באמּת ותדריכני ותֹורני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָאמּתּיית.

ּבאמת, ׁשפלּותי ולידע מּכּלם ּבעיני קטן להיֹות ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעֹולם,

ּומבלּבל מֹונע ׁשּום נגד להתּבּטל לבלי וחזק עז אהיה כן ּפי על ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף

מׁשה ׁשל האמּתּיית הענוה קדּׁשת עלי להמׁשי זּכני ּדעת. ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּומחליׁש

אׁש האדם מּכל מאד "ענו ׁשהיה הּׁשלֹום, עליו ּפנירּבנּו על ר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מאּת חּנני .ּכרצֹונ ׁשאינּה והכנעה מענוה והּצילני וׁשמרני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָהאדמה",

ׁשּטֹועים ההכנעה ּבענין ּכלל עצמי את אטעה לבל והׂשּכל, ּבינה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּדעה

ּובכל ּבזה לכּון ׁשאזּכה לאמּתֹו, האמת ּדר לּמדני הרּבה. העֹולם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבזה

ּבאמת תמיד אֹות ולעבד להתּפּלל זּכני ּבאמת. הּטֹוב רצֹונ ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדבר

עּקר ׁשהם ּדקדּׁשה, אמּתּיים ּגדֹולים ּבמחין עת, ּבכל ּדגדלּות ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻּבמחין

ענותנּותֹו. מֹוצא אּתה ׁשם ּגדלתֹו במקֹום ּכי האמּתּיית, הענוה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֻּתכלית

ואביֹון עני ּכי ענני, אזנ יי "הּטה הֹוׁשיעני, הֹוׁשיעני עזרני, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָעזרני

אביֹון יּציל ּכי ּתׁשּפיל. רמֹות ועינים תֹוׁשיע, עני עם אּתה ּכי ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאני.
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אביֹונים ונפׁשֹות ואביֹון, ּדל על יחֹוס לֹו. עֹוזר ואין ועני ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּוע,

לבד ל ּכי ׁשּבּׁשמים, אבי ענני נׁשענּתי, עלי ּכי עזרני ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיֹוׁשיע".

אני לבד ליׁשּועת מצּפה, אני לבד ל קֹורא, אני לבד ל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָהֹוחלּתי,

וכלֹות עיני ּתלּויֹות לבד הּגנּוזים וחסדי הּגדֹולים לרחמי ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמחּכה,

ואביֹון עני עם יחֹוס אּולי ירחם, אּולי יחֹוס אּולי הּיֹום. ּכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאליהם

מּמּנּו, ּפניו הסּתיר ולא עני, ענּות ׁשּקץ ולא בזה לא "ּכי ירחם. ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹאּולי

עני מּציל ,כמֹו מי יי ּתאמרנה עצמֹותי ּכל ׁשמע. אליו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹּובׁשּועֹו

צעקת תׁשמע אּתה ענּיים ׁשועת מּגֹוזלֹו", ואביֹון ועני מּמּנּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמחזק

וענות תסעדני וימינ יׁשע מגן "לי ּתן ותֹוׁשיע. ּתקׁשיב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּדל

ענינא. לּבא לתבירי דעני רחמנא ענינא. לענּיי ּדעני רחמנא ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָתרּבני".

ּלי, חּוׁשה אלהים ואביֹון עני "ואני ענינא. רּוחא למּכיכי ּדעני ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחמנא

ואמן. אמן ּתאחר". אל יי אּתה ּומפלטי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָעזרי
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ÁnN"ואׂשמחה אגילה אּׂשא. נפׁשי יי אלי ּכי עבּד נפׁש «≈«ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׂשׂשֹון ּתׁשמיעני נפׁשי. ּבצרֹות ידעּת עניי את ראית אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבחסּד

נדיבה ורּוח יׁשע ׂשׂשֹון לי הׁשיבה ּדּכית. עצמֹות ּתגלנה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָוׂשמחה

ב ויעלצּו עלימֹו ותס ירּננּו לעֹולם ב חֹוסי כל ויׂשמחּו ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָתסמכני.

ארח ּתֹודיעני עליֹון. ׁשמ אזּמרה ב ואעלצה אׂשמחה .ׁשמ ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאהבי

ּתתהּלל ּביי נצח. ּבימינ נעימֹות ,ּפני את ׂשמחֹות ׂשבע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹחּיים

תמיד ויאמרּו צדקי, חפצי ויׂשמחּו ירּנּו ויׂשמחּו. ענוים יׁשמעּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַָָָָֹֹנפׁשי

,מבקׁשי ּכל ּב ויׂשמחּו יׂשיׂשּו עבּדֹו. ׁשלֹום החפץ יי, ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָיגּדל

לפני יעלצּו יׂשמחּו וצּדיקים .ּתׁשּועת אֹוהבי יי, יגּדל תמיד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיאמרּו

.ב יׂשמחּו ועּמ ּתחּיינּו, ּתׁשּוב אּתה הלא בׂשמחה. ויׂשיׂשּו ְְְְְְְְֱֲִִִִֵַַַָָָָָֹֹאלהים

עּניתנּו ּכימֹות ׂשּמחנּו ימינּו. ּבכל ונׂשמחה ּונרּננה חסּד בּבקר, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׂשּבענּו

רעה. ראינּו ְִָָָׁשנֹות
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eÁÓNÈאת עבדּו .מל יי בּגֹוים ויאמרּו הארץ ותגל הּׁשמים ƒ¿¿ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

אׂשמח אנכי ׂשיחי עליו יערב ּברננה. לפניו ּבֹואּו ּבׂשמחה ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹיי

יי זכרני יי. מבקׁשי לב יׂשמח קדׁשֹו ּבׁשם התהּללּו ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּביי.

ּבׂשמחת לׂשמח ,ּבחירי ּבטֹובת לראֹות .ּביׁשּועת ּפקדני ,עּמ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּברצֹון

ּפיה. קפצה עולה וכל ויׂשמחּו יׁשרים יראּו .נחלת עם להתהּלל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּגֹוי

יראּוני יראי יׂשמח. ועבּד וּיבׁשּו קמּו תבר ואּתה הּמה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹיקללּו

יגילּווי צּיֹון ּבני ּבעׂשיו יׂשראל יׂשמח יחלּתי. לדבר ּכי ׂשמחּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָָָֹ

ְְַָּבמלּכם".

B	Ba¯הּׂשמחה אׁשר והחדוה, הּׂשמחה אדֹון רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

והדר "הֹוד ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּכלל, עצבּות ׁשּום לפני ואין ,ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָּבמעֹונ

העצּומים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי זּכני ּבמקֹומֹו". וחדוה עז ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפניו,

צּדיקי ידי על לנּו ּגּלית ּכאׁשר תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאזּכה

היא ׁשחֹורה ּומרה ועצבּות ּדקדּׁשה, סטרא היא ׁשּׂשמחה ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַָָָָָָָֻהאמּתּיים

איׁש קדּׁשת וכל אֹותּה, ׂשֹונא הּוא ּברּו והּקדֹוׁש אחרא, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻהּסטרא

מּמ ׁשּלנּו ההתרחקּות וכל ּדיקא, ׂשמחה ידי על הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּיׂשראלי

אּתה אבל ׁשחֹורה. ּומרה עצבּות ידי על היא הּכל הּתאֹות ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹוהתּגּברּות

מאד. הרּבה ּופגמּתי קלקלּתי ּכי מּׂשמחה, רחֹוק אני ּכּמה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹידעּת

ÏÚ,ּביׁשּועת ּותׂשּמחני בעזרי ׁשּתהיה רחמים, מלא לפני ּבאתי ּכן «ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאזּכה ּותלּמדני ותֹורני האמּתּיֹות, עצֹותי דרכי לי ּותגּלה ּבי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָותאיר

להּסטרא ּכח ׁשּום יהיה ׁשּלא לׂשמחה, ואנחה יגֹון מיני ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹלהפ

אדרּבא, רק וׁשלֹום. חס עצבּות ּבי להכניס ואנחה הּיגֹון ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָאחרא

ׁשאזּכה עד ,ּכ ּכל גדֹולה ּבׂשמחה ּולהתּגּבר להתחּזק עת ּבכל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאזּכה

ואנחה והּיגֹון להעצבּות אּניח ולא לׂשמחה, ואנחה הּיגֹון ְְְְְְֲֲֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלהפ

וׁשלֹום, חס עצבּות ּבי להכניס ּׁשרֹוצים מה ּבכל רק כלל, ּבי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָלהתאחז

הרּבה ּופגמּתי ׁשעׂשיתי, העצּומים והעוֹונֹות החטאים רּבּוי ידי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּפי על אף אׁשר על לׂשמחה, זה ּכל להפ אזּכה ׁשעּור, ּבלי ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹמאד

רגלי, לּמֹוט נתן ולא ּבחּיים נפׁשי וׂשם עלי, יתּבר הּׁשם חמל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹכן
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מצֹות ּכּמה לקּים זֹוכה ואני גֹוי, עׂשני ולא יׂשראל ּבכלל להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוזּכני

ולקרֹות ּתפּלין, ּולהניח ּבציצית, להתעּטף ויֹום, יֹום ּבכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָּגדֹולֹות

הּׁשנה, ּבראׁש ׁשֹופר קֹול ולׁשמע טֹוב, ויֹום ׁשּבת ּולקּבל ׁשמע, ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹֹקריאת

ולאכל מינים, ארּבעה ולּטל ּבּסּכה, וליׁשב הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻּולהתעּנֹות

קדׁש עם אנחנּו אׁשר הּקדֹוׁשֹות הּמצֹות ּכל ׁשארי וכן ּבפסח, ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמּצה

רב מה ׁשּבּקּלים. והּקל ׁשּבּפחּותים הּפחּות אפּלּו עת ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָמקּימים

רּבּו מה ּגדלּו מה אלהים", חסּד ּיקר "מה עּמנּו, עׂשית אׁשר ְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹטּוב

קדֹוׁשים ּבכתרים אֹותנּו הכּתרּת אׁשר עלינּו, וחסדי רחמי עצמּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמה

ּפׁשעינּו רּבּוי ידי על מּמ התרחקּותינּו ועצם ּגלּותינּו ּובתקף ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכאּלה.

ּכּמה לעׂשֹות אֹותי גם מזּכה ואּתה ּבנּו. קׁשּורה אהבת עדין ,ְְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָנגּד

ולהפ עת, ּבכל הּׂשמחה להגּדיל לי ראּוי ּובוּדאי יֹום. ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹמצֹות

ּופגּום ׁשּמרחק ׂשמחתי זהּו אדרּבא ּכי לׂשמחה. ואנחה הּיגֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּכל

ׁשמ ליחד ּכאּלה, ונֹוראים קדֹוׁשים ּבדברים לּגע יזּכה ּכמֹוני, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוחֹוטא

ּבכל והּנֹוראים הּקדֹוׁשים הּתפּלין ּתפארת ּבעטרת ּולהתעּטר יֹום, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבכל

דמצוה, ּבעּטּופא ּדמלּכא ּבלבּוׁשין להתלּבׁש ּבציצית, ּולהתעּטף ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָיֹום,

עצבּות ולּבי ּבדעּתי להכניס להתּגּבר ּׁשרֹוצה מה וכל הּמצֹות. ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּוׁשאר

אגּדיל ּדיקא זה כל ידי על ועוֹונֹותי, ּפׁשעי מרּבּוי וׁשלֹום, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחס

הּגדֹולה, חדותי זהּו ׂשמחתי, זהּו אדרּבא ללּבי ואֹומר ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׂשמחה,

ועֹודי "הקיצֹותי ּכאּלה, ּבקדּׁשֹות לּגע זֹוכה ּכ ּכל המרחק ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשאנכי

ׁשם ׁשכחנּו אם ּבצלמות, עלינּו וּתכס ּתּנים ּבמקֹום ּדּכיתנּו ּכי ,ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעּמ

ולא אחזנּו לי", ודֹודי לדֹודי אני זר, לאל ּכּפינּו וּנפרׂש ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹֹאלהינּו

ְֶַָנרּפּך.

אב אליÓ‡¯ז ּכי ,עבּד נפׁש "ׂשּמח יׂשראל, ׂשמחת ּכּלא, דעלמא »»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

האמּתּיית, הּׂשמחה ּדרכי ּבאמת להּׂשיג זּכני אּׂשא", נפׁשי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיי

מיני ּכל להפ הּׂשמחה, לתֹו ואנחה הּיגֹון לחטף ׁשאזּכה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּבאפן

גדֹולה ּבׂשמחה ּולהתּגּבר להתחּזק זּכני לׂשמחה. ואנחה ויגֹון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָעצבּות

ׁשהם נגינה מיני העׂשרה ּכל קדּׁשת עלי להמׁשי ואזּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻתמיד,
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על עת ּבכל נפׁשי את לׂשּמח ותרּגילני הּקדֹוׁשה. הּׂשמחה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכללּיּות

ּב ואׂשמח ואגיל ׂשמחה, ׁשל נּגּון וזמרהייידי ורּנן והּלל ּבׁשיר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

עלי נמׁש יהיה זה ידי ועל תמיד. ּבׂשמחה להיֹות ואזּכה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָונּגּון,

ידי ועל ׁשּבקרּבי. דפיקין מיני העׂשרה ּכל לתֹו ּדקדּׁשה חּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻרּוח

ּבגׁשמּיּות ּומחּוׁשים ּומכאֹובים חלאים מיני מּכל ותּצילני תׁשמרני ְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָזה

וׁשלֹום. חס ועצבּות ׁשחֹורה מרה ידי על ּבאים ּכּלם אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻורּוחנּיּות,

ידי על ּותחּייני ותחלימני יׂשראל, עּמ ּכל ואת אֹותי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָותרּפאני

ׁשל הרפּואֹות ּכל מּׁשם אׁשר תמיד, עלי ׁשּתמׁשי וחדוה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׂשמחה

רפאנּו האדם, חּיּות עּקר היא ׂשמחה ּכי ׁשּבעֹולם, חלאים מיני ְְֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּכל

ארּוכה והעלה אּתה, תהּלתנּו ּכי ונּוׁשעה הֹוׁשיענּו ונרפא, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָיי

הּנפׁש רפּואת מּכֹותינּו, ּולכל מכאֹובינּו ּולכל ּתחלּואינּו לכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּומרּפא

הּגּוף. ְַַּורפּואת

˜fÁ˙‡Âועצֹות ּונתיבֹות ּדרכים מיני ּבכל עת ּבכל גדֹולה ּבׂשמחה ¿∆¿«≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ

הּנקּדֹות ידי על הן ידם, על הּלב את לׂשּמח ׁשאפׁשר ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻותחּבּולֹות

ּבעצמי מֹוצא ׁשאני לׁשּנֹותטֹובֹות ּדׁשטּותא, מּלי ידי על הן עדין, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּכדי ּדבדיחּותא ּבמּלי עצמי ּולהרּגיל ּכׁשֹוטה, עצמי ולעׂשֹות טעמי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאת

האדם. חּיּות ועּקר הּקדּׁשה עּקר ׁשהיא לׂשמחה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻלבֹוא

‡ÏÓ,יעקב יׁשּועֹות חדות הּנפלאֹות, אדֹון רפּואֹות, ּבֹורא רחמים, »≈ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָֹ

דרכים ּבכּמה יֹודע ואּתה לב, ּתעלּומֹות יֹודע אּתה ּכי ּבלּבי, ׂשמחה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּתן

עת, ּבכל עלינּו וחילֹותיו ּדבר הּבעל מתּגּבר ּתחּבּולֹות ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָּובכּמה

הּוא יערים ערם ּבתחּבּולֹותיו והּוא עלינּו, וׁשלֹום חס עצבּות ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹלהמׁשי

לנּו ׁשּיׁש לנּו ׁשּנדמה עד ּבמצֹות, עצמֹו ּומתלּבׁש אֹותנּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומרּמה

כבר ּכי לרגלינּו, רׁשת ּפֹורׂש הּוא זה ּבכל ּובאמת מעוֹונֹותינּו. ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָעצבּות

ּולפרׁש לּבנּו לׁשּבר ּביֹום, אחת ׁשעה ליחד צריכין זה ׁשעל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּמדּתנּו

צריכין ּכּלֹו הּיֹום ּכל אבל עלינּו, ּׁשעבר מה ּכל על לפני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׂשיחתנּו

גדֹולה לׂשמחה לבא ּכחֹותינּו ּבכל עצמנּו ּולהכריח ּבׂשמחה, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹלהתחּזק

יׂשראל. קדּׁשת עּקר ְְִִֵֶַָָֻׁשהּוא
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ÏÚלהבין ׁשּנזּכה חּיים אֹורחֹות והֹודיענּו ,ׁשמ למען עלינּו רחם ּכן «ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לבֹוא אי האמּתּיֹות והעצֹות והּׁשבילים והּנתיבֹות הּדרכים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּולהּׂשיג

אׁשמר, מצֹותי ואת אל ּבחּקי אׁשר את ותעׂשה תמיד, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻלׂשמחה

ואזּכה עתיד. ׁשל לׂשמחה ׁשאזּכה עד ּכל", מרב לבב ּובטּוב ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"ּבׂשמחה

יהיה אחד וכל לבא לעתיד לּצּדיקים ׁשּתעׂשה הּמחֹול ּבׂשמחת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלראֹות

ההּוא ּבּיֹום "ואמר ׁשּכתּוב: ּכמֹו יי" "זה ויאמר ּבאצּבעֹו ְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמראה

ונׂשמחה נגילה לֹו, קּוינּו יי זה ויֹוׁשיענּו, לֹו קּוינּו זה, אלהינּו ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהּנה

ּובאּו יׁשּובּון, יי "ּופדּויי ׁשּכתּוב: מקרא מהרה לנּו וקּים ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָּביׁשּועתֹו".

יגֹון ונסּו יּׂשיגּו וׂשמחה ׂשׂשֹון ראׁשם על עֹולם וׂשמחת ּברּנה, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹצּיֹון

תצא בׂשמחה "ּכי ונאמר: ההריםואנחה". ּתּובלּון, ּובׁשלֹום ּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ונאמר: כף". ימחאּו הּׂשדה עצי וכל רּנה, לפניכם יפצחּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּגבעֹות

צּיֹון יי נחם "ּכי ונאמר: היׁשּועה". מּמעיני ּבׂשׂשֹון מים ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ"ּוׁשאבּתם

ׂשׂשֹון יי, ּכגן וערבתּה ּכעדן, מדּברּה וּיׂשם חרבֹותיה, ּכל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָנחם

צּדיקים וגילּו ביי ׂשמחּו זמרה. וקֹול ּתֹודה בּה, יּמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָוׂשמחה

לב". יׁשרי ּכל ְְְִִֵֵַָוהרנינּו

·Îאב ח

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‰"Î ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
‰lÙz",עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ׂשיחֹו". יׁשּפ יי ולפני יעטף ּכי לעני ¿ƒ»ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹֹ

זּכני ּתמיד. עת ּובכל יֹום ּבכל לפני ׂשיחתי ּכל לפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָעזרני

לבּלֹות ׁשאזּכה עד קֹוני, לבין ּביני ּבׂשיחה להרּבֹות ׁשאזּכה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָוהֹוׁשיעני

את ותפּתח עלי ּותרחם חּיי. ימי ּכל זה ענין על והּלילה הּיֹום ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹרב

מן קדׁש מּמעֹון ּוקדֹוׁשים אמּתּיים ּדּבּורים לי ותׁשלח עת, ּבכל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַָָּפי

עת ּבכל נפׁשי על מּלפני ּולבּקׁש ּולהתּפּלל להעּתיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּׁשמים,

ּופּיּוס רּצּוי ּבדברי ּבעתר, להרּבֹות תמיד ותעזרני חדׁשים. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבדּבּורים

תמיד ׁשאזּכה ּבאפן ותחנּונים, חן ּבדברי נכֹונֹות ואמתלאֹות ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוטענֹות

ואזּכה .אלי להתקרב עת ּבכל ׁשּתֹוׁשיעני עלי הרּבים רחמי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלעֹורר
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ּבהתקרבּות עת ּבכל אלי להתקרב לדרּגא, מּדרגא לעלֹות ּפעם ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכל

והֹוׁשיעני עזרני יֹותר. עלי.ּגדֹול ורחמי מעי יהמּו רחמים, מלא ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מּמצּולֹות ולׁשּוב אלי להתקרב נכספּתי נכסֹוף ּכּמה זה ּכי ידעּת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכי

עת ּבכל לחּתר רֹוצה ואני הרּבים. ּבעוֹונֹותי ּבהם ׁשּנלּכדּתי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹים

לפני ׂשיחתי לפרׁש זכיתי לא ועדין ,לפני ׂשיחתי ּולפרׁש ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהתּבֹודד

מאד, מאד המרּבים נפׁשי מּצרֹות נֹוׁשעּתי לא עדין ּכן ועל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹֹֹֻּכראּוי,

ּתתחיל מתי מתי", עד יי "ואּתה ּׁשעברּו. מה מּׁשנֹותי עברּו ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָּוכבר

יי אּתה עׂשית רּבֹות אמנם אם ּכי ּבאמת. ׁשלמה יׁשּועה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלהֹוׁשיעני

ׁשעּור, ּבלי ועצּומים ּגדֹולים חסדים ונֹוראֹות, נפלאֹות עּמי, ְְְְֱֲֲִִִִִִִִַַָָָֹאלהי

קדּׁשת ּבצל ּולהסּתֹופף ,ליׁשּועת לצּפֹות הּנה עד כח לי נתּת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאׁשר

מּמ רחֹוק אני עדין כן ּפי על אף אבל ּבאמת. הּנאמנים ְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָצּדיקי

יי ּולׁשער, לבאר אפׁשר אי ּומהּותי ועניני רחּוקי וגדל מאד, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמאד

ידעּת. אּתה ְֱַַַָָָֹאלהי

˙Ba¯‰Ïeׂשיחתי לפרׁש מּלה ּבלׁשֹוני אין ,לפני ּותפּלה ּבׂשיחה ¿«¿ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ּוביׁשּועת ּברחמי אם ּכי ּבלבבי, וגנּוז צפּון אׁשר ּככל היטב ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלפני

מחדׁש מעּתה לי ׁשּתפּתח מעּתה, ּבעיני חן למצא אזּכה אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּגדֹולה,

ׁשערי אמּתּיית, מליצה ׁשערי ּובּקׁשה, תחּנה ׁשערי ּתפּלה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָׁשערי

ּבאפן ותחנּונים, חן ׁשערי קדֹוׁשים, ודּבּורים ׂשיחה ׁשערי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהתּבֹודדּות,

ורּצּויים תחנּונים ּבדברי לפני ׂשיחתי ּכל לפרׁש מעּתה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאזּכה

ּפני נֹוכח כּמים לּבי לׁשּפ ׁשאזּכה ּבאפן ּפעם, ּבכל חדׁשים ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּופּיּוסים

לצעק להתחיל צרי אני ּכּמה לבבי, את ידעּת אּתה ּכי עת. ּבכל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹיי

כּמים לּבי ולׁשּפ נפׁש, ּבמר ולבּכֹות ,לפני ּולהתחּנן ּולהתּפּלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹולזעק

ּבאמת, נפׁש ּבמסירת מּמׁש, הּנפׁש ּבכלֹות לפני ּולהׁשּתּטח ,ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלפני

והּפׁשעים והעוֹונֹות החטאים ּכל על נפׁשי, על מּלפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלבּקׁש

"אּדּדה אדּבר, מה הּזה. הּיֹום עד מעֹודי ,נגּד לפׁשע מאד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשהרּביתי

ואבּכה ּדמעה מקֹור ועיני מים ראׁשי יּתן מי נפׁשי. מר על ׁשנֹותי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹכל

נפׁשי מר על ולילה" ּתאוהיֹומם ּבׁשביל ּבחּנם. לנפׁשי ּגמלּתי אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
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למה ּובאתי מרדּתי, ּכאׁשר נגּד מרדּתי עֹובר, ּכצל העֹוברת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָקּלה

עׂשיתי, מה אֹוי נפׁשי, ועל עלי אֹויה ּׁשאּבדּתי. מה ואּבדּתי ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּׁשּבאתי

אֹומר מה ואבֹוי, אֹוי חלליהם. על מעי מעי חלליהם, על לּבי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָלּבי

מה היה ּכבר הרּבים וחסדי רחמי לּולא אצטּדק, מה אדּבר ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמה

בעניי". אבדּתי אז ׁשעׁשעי תֹורת "לּולי לּצלן, רחמנא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻּׁשהיה

ÏÚחדׁשים דּבּורים עלי ׁשּתׁשּפיע רחמים, מלא לפני ּבאתי ּכן «ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׂשיחי ּכל לׁשּפ מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן הּקדֹוׁש, הּדּבּור מּמקֹור ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאמּתּיים

לרּצֹות ׁשאזּכה ּבאפן אמּתּיים, ותחנּונים חן ּבדברי עת ּבכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלפני

אל ּבחּקי אׁשר את הרּבים, ּברחמי מעּתה ׁשּתעׂשה ,אֹות ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּולפּיס

ואפלה ּבחׁש ׁשעברּו ימי לחּדׁש מעּתה ׁשאזּכה אׁשמר. מצֹותי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹואת

מלא הֹוׁשיעני רחמים, מלא עזרני לכסלה. עֹוד אׁשּוב ולא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹֻמנּדח,

ְיׁשּועֹות.

ÁzÙ˙Â,האמּתי והּתמימּות האמת ּבדר ודעּתי ׂשכלי עיני את ¿ƒ¿«ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּתפּלֹות מהּתֹורֹות לעׂשֹות אי והּנכֹון, האמת הּדר היטב לידע ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשאזּכה

ּגּלּו אׁשר האמּתּיים, הּצּדיקים יראי וכרצֹון ּכרצֹונ ואמּתּיֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָנאֹות

,לפני ּגדֹולים ׁשעׁשּועים ׁשּיעלּו ּבאפן ּבעֹולם, תֹורה החּדּוׁשי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּלּו

עזרני ּבאמת. אלי ּותׁשיבני ּבׁשלמּות, ּבאמת רחמי ׁשּתעֹורר ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָעד

הּק ּכּונתם לכּון מקֹוםׁשאזּכה ּבכל האמּתּיים הּצּדיקים ׁשל דֹוׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכל על ּוקדֹוׁשֹות נאֹות ּתפּלֹות ּולסּדר הּקדֹוׁשים, ּבספריהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשאלמֹוד

ׁשאזּכה ּבאמת, הּקדֹוׁשים ּבדבריהם והמרּמזים הּנאמרים ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּדברים

ותֹורה ּתֹורה ּכל ידי על לפני ׂשיחי לׁשּפ ואזּכה מהרה. להם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלהּגיע

ּכל עם ּבאמת ּבעבֹודת ליל ואזּכה ּבעֹולם. אמּתּיים הּצּדיקים ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּגּלּו

חּדּוׁשי ּפי על זמן איזה הּקדׁש ּבדר ליל ׁשאזּכה תֹורתם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדברי

אֹותֹו ּבכל לפני ולׂשּוח ּולהתּפּלל ּולהעּתיר ּולהפציר אחת, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָתֹורה

הּתֹורה, ּבאֹותּה הּנאמרה העבֹודה ּולהּׂשיג להּגיע ׁשאזּכה עד ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּזמן,

העת אֹותּה ּבכל עבֹודתי ּכל ותהיה ׁשם, הּנאמר ּכל את ּבאמת ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלקּים

עם מסּים זמן ליל אזּכה ואחרּֿכ הּתֹורה. אֹותּה ּפי על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻוהּזמן
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ׁשּגּלּו תֹורֹותם חּדּוׁשי ּכל עם ליל ׁשאזּכה עד אחרת, תֹורה ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחּדּוׁשי

רחֹוק אני ואם ּבׁשלמּות. לקּימם ולזּכֹות ּבאמת, ּכּונתם ּולכּון ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם,

יּפלא לא מּמ ּכי רחֹוק, ּדבר ׁשּום אין ּבעיני עּתה, מאד מאד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹמּזה

חדׁשֹות עׂשה ואּתה מזּמה", מּמ יּבצר ולא ּתּוכל "ּכל הן ּדבר, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹֹּכל

מעֹולם. נעׂשּו לא אׁשר עת ְֲֲֵֵֶַָָֹּבכל

אב אם¯ÊÚ	Èט ּכי ּכח ׁשּום לי אין עּתה ּכי הֹוׁשיעני, הֹוׁשיעני עזרני, »¿≈ƒְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹ

מרחֹוק רק ּכראּוי, ּבאמת זֹוכה איני זה וגם ,לרחמי ּכּפי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלׁשטח

ּבעיני הּטֹוב ואּתה ּבאמת. הּׁשלמה ליׁשּועת עת ּבכל ואצּפה ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאקּוה

ּובאיזה ּלדּבר, ּומה לדּבר אי מה, עד יֹודע אּתי אין ּכי עּמי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָעׂשה

למצא אזּכה ענין ּובאיזה .מּלפני ּׁשּבּקׁשּתי מה לכל להּגיע אזּכה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹדר

ּבאפן והּׁשעה, העת ּבאֹותּה ללּבי הּׁשּי עת ּבכל האמּתּיית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻהּנקּדה

ּתפּלה ּולסּדר הּטֹוב, ּכרצֹונ ׁשעה ּובכל עת ּבכל להתנהג ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאזּכה

האמּתּיית להּנקּדה ּבאמת עצמי ּולקּׁשר ,לפני נאה וׂשיחה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאמּתּיית

ּכרצֹונ ולהיֹות אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן הּזאת, ּבעת ללּבי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשּי

ּבאמ ּתמיד.הּטֹוב ת ֱִֶֶַָ

„ÈÁÈ.תמיד לפני וׂשיחה ּבתפּלה ואּמצני חּזקני ואּמיץ, חזק קדמֹון, »ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

יי, נא רצה ּפי נדבֹות ,ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"אדני

מענה מּמּנּו אׁשאלה פניו אחּלה לאל אֹוחילה לּמדני". ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּומׁשּפטי

מפעליו, ּובעד ּבעדי רננֹות אּביעה עּזֹו אׁשירה עם ּבקהל אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻלׁשֹון,

הבינני ּׁשאדּבר, מה הֹורני לׁשֹון". מענה ּומיי לב מערכי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ"לאדם

ההתּבֹודדּות ּדרכי ּבאמת לּמדני ,לרּצֹות אי הֹודיעני ּׁשאׁשאל, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַמה

ׂשיחתי ׁשּתהיה ּבֹו, ׁשּמדּברים ּבלׁשֹון הרחמים ּבעל עּמ ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָוהּׂשיחה

אזּכה ּדר ּבאיזה הֹורני רעהּו. אל איׁש ידּבר ּכאׁשר ּתמיד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָלפני

לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ותחזירנּו אלינּו, ּפני ׁשּתׁשיב אֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלנּצח

ׁשאמרּו ּכמֹו ,אֹות לנּצח ׁשּנזּכה רצֹונ ׁשּזה לנּו ּגּלית כבר ּכי ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבאמת.

יעֹוררּו וׂשמח. אֹותֹו ׁשּמנּצחין למי זּמרּו לברכה, זכרֹונֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָרּבֹותינּו

וחֹותרים ּומתּגעּגעים החפצים ּכל ועל עלי ותׁשּפיע ,ּבני על ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָרחמי



תפילות שניÎ‚ליקוטי חלק אב ˙˘ˆ‰ט

זמרה, מיני מעׂשרה הּנמׁשכים קדֹוׁשים ּדּבּורים ,לפני ׂשיחתם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָלפרׁש

מּדברי ּתהּלים, ספר הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד חּבר ידם על ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאׁשר

אנחנּו אין ּכי ידעּת אּתה ּכי עת. ּבכל לפני ׁשּׁשפ הּקדֹוׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׂשיחתֹו

ּוזכּות ּבכח בטּוחים אנּו רק זמרה, מיני העׂשרה ׁשל ּדר ׁשּום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיֹודעים

ותׁשּבחֹות ׁשירֹות ׁשּסּדרּו הּצּדיקים ּכל ּובכח הּׁשלֹום, עליו הּמל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדוד

זמרה מיני העׂשרה ּכל להּׂשיג ׁשּזכּו עד ,לפני וׂשיחֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּותפּלֹות

לפרׁש החפצים וכל אנכי ּגם נׁשענּתי לבד ּבכחם הּׁשלמּות, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹּבתכלית

אמּתּייםׂש קדֹוׁשים ּדּבּורים לדּבר אנחנּו ּגם ׁשּנזּכה ,לפני יחתם ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּכל ּולפרׁש הרּבה ּולהתּפּלל זמרה, מיני מעׂשרה הּנמׁשכים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכרצֹונ

על ׁשּנזּכה ּבאפן ׁשלם. ּובלב ּבאמת עת ּבכל ּתמיד לפני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׂשיחתנּו

ׁשלמה גאּלה לגאלנּו מהרה ותגמר ׁשּתתחיל עת, ּבכל אֹות לנּצח ְְְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻידם

ׁשּנזּכה ּובפרט, ּבכלל והּממֹון, והּגּוף הּנפׁש ּגאּולת ּגלּות, אחריה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין

קבּועים ולהיֹות ּתמיד, ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות לגמרי מרע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלסּור

גדֹולה ּבקדּׁשה לדרגא מּדרגא ּפעם ּבכל ולעלֹות ּבאמת, ְְְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻֻּבקדּׁשת

יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון "יהיּו ּבאמת. הּטֹוב ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּכרצֹונ

וגֹואלי". ְֲִִצּורי

‚Î
‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Î ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È	ÎLÓ",ּב ונׂשמחה נגילה חדריו, הּמל הביאני ּנרּוצה, אחרי »¿≈ƒְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

חסד רב עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ."אהבּו מיׁשרים מּיין ,דדי ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנזּכירה

אלי להתקרב וזּכני הרּבים, ּברחמי עלי רחם להיטיב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּומרּבה

ּכל. מרב לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ּתמיד אֹות ולעבד עת, ּבכל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹּבאמת

הּיין ׁשתּית מרּבּוי עת ּבכל ותּצילני הרּבים, ּברחמי אֹותי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹותׁשמר

אבא ולא מהּמּדה יֹותר לעֹולם אׁשּתה ׁשּלא המׁשּכרים, מׁשקים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּוׁשאר

הּמטריד הּׁשכרּות רעת עצם לנּו גּלית אּתה ּכי לעֹולם. ׁשכרּות ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלידי

ׁשכרּות ידי על ּכי וׁשלֹום, חס עֹולמֹות מּׁשני האדם את ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּומעביר
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מלּבׁש ׁשהּוא הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ׁשל האזהרֹות ּכל את ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשֹוכחין

ּומזהיר ּומזּכיר מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל ואבר אבר ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאצלנּו

הּׁשּיכה הּמצוה ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ואבר אבר ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאת

ועל עׂשה. מצוֹות רמ"ח ּכנגד איברים רמ"ח ׁשהם ואבר, אבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלכל

ה אּלּו ּכל ׁשֹוכחין וׁשלֹום חס הּׁשכרּות הּדרכיםידי וכל אזהרֹות, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבּכֹוס יּתן "ּכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו לּצלן, רחמנא ּכמיׁשֹור לפניו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָנעׂשים

חכלילּות למי אבֹוי, למי אֹוי "למי ונאמר: ּבמיׁשרים". יתהּל ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָעינֹו

יּׁש ּכנחׁש אחריתֹו .ממס לחקר לּבאים הּיין, על למאחרים ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָֹעינים.

ּכׁשכב והיית ּתהּפכֹות. ידּבר ולּב זרֹות יראּו עיני יפרׁש. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻּוכצפעני

חּבל". ּבראׁש ּוכׁשכב ים ְְְִֵֵֶָֹֹּבלב

‡ÏÓידי על מצּולה ּביון נׁשקעּו נפׁשֹות ּכּמה ידעּת אּתה רחמים, »≈ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

מלא הּצילני זה. ידי על עֹולמֹות מּׁשני ונטרדּו לּצלן, רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשכרּות

ּכלל, ׁשכרּות לידי לעֹולם אבא ׁשּלא הרּבים, ּברחמי ׁשמרני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹרחמים,

רצֹונ אׁשר קדֹוׁשים, זמּנים ּובׁשאר טֹובים וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָואפּלּו

הרּבים, ּברחמי זּכנּו מעט, יין ׁשתּית ידי על נפׁשנּו את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשּנׂשּמח

,רצֹונ ּכפי הּמכרח מעט אם ּכי נׁשּתה ׁשּלא הּמּדה את לכּון ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּנזּכה

יׂשּמח "ויין ׁשּכתּוב: ּכמֹו ולּבנּו, ׂשכלנּו ּולהרחיב ּדעּתנּו לרֹומם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָּכדי

ּולהגּדיל להרחיב הּׁשתּיה מעט ידי על ׁשּנזּכה ּבאפן אנֹוׁש". ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלבב

להיֹות הּׁשתּיה מעט ידי על ׁשּנזּכה ּבהם, מלּבׁש ׁשּדעּתנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהחסדים

ידי על ּבאמת ּב להתדּבק ׁשּנזּכה ּבאפן ּבאמת, לבב ּובטּוב ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבׂשמחה

ואבר אבר ּבכל האזהרֹות ּכל את ויֹותר יֹותר זה ידי על ולזּכר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזה,

ּכל את לקּים ּביֹותר ונתעֹורר הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה אֹותנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמזהיר

מצֹותי ואחרי בתֹורת לּבי ותפּתח ואבר. אבר לכל הּׁשּיכים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמצֹות

ּבדבקּות הּׁשתּיה ידי על ויֹותר יֹותר אלי להתקרב ואזּכה נפׁשי. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּתרּדף

ואה הּטֹוב, ּכרצֹונ ואמּתי גדֹולהנפלא ּבקדּׁשה ּבייני מתּפּתה יה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

והחסדים הּדעת הרחבת עלי נמׁש ויהיה ּבאמת, הּטֹוב ּכרצֹונ ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָלהיֹות

ּומּגרֹוני. מהֹוני ּבאמת יי את לכּבד ואזּכה קֹוני, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּדעת
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אב הּׁשכרּות¯Ba	Bי ׁשל הּגנּות גדל לפי אף ּכי ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבׁשביל מעט לׁשּתֹות לפעמים ההכרח כן ּפי על אף ׁשעּור, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָּבלי

הּׁשכרּות ּגנּות ּגדל האמּתּיים חכמי הֹודיעּונּו ּכאׁשר הּדעת. ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהרחבת

ׁשאמרּו ּכמֹו ,לׁשמ ּבקדּׁשה הּׁשתּיה מעלת וגדל אחרא, ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּדסטרא

נעׂשה זכה מׁשּממֹו. זכה לא מׂשּמחֹו, זכה לברכה זכרֹונם ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָֹרּבֹותינּו

הּיין על ּולהבּדיל לקּדׁש מחּיבים אנּו וגם רׁש. נעׂשה זכה לא ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹֹֻראׁש

ּכי יין, ׁשל הּכֹוס על הּמזֹון ּברּכת ּולבר טֹובים וימים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבׁשּבתֹות

אלהים "המׂשּמח ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּיין, על אּלא ׁשיר אֹומרים ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין

ֲִַָואנׁשים".

ÏÚואת חברתינּו, ּכל ואת אֹותי וזּכני ,ׁשמ למען עלינּו רחם ּכן «ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לכּון עת ּבכל לידע ּבחינתֹו לפי אחד ּכל ׁשּנזּכה יׂשראל, עּמ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

לׂשּמחנּו רצֹונ ׁשּיהיה ּובעת לגמרי. מהּׁשכרּות ׁשּנתרחק ּבאפן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמּדה,

מעט רק מּדאי יֹותר נׁשּתה ׁשּלא אֹותנּו ותׁשמר ּתזּכנּו הּטֹוב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמּיינ

ּולהגּדיל ּדעּתנּו ּולהרחיב נפׁשנּו לׂשּמח ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻהּמכרח,

וׁשלֹום חס ּוגבּורֹות ודינים רגז לידי זה ידי על נבא ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהחסדים.

ּבחסדים להתּפּתֹות הּׁשתּיה מעט ידי על נזּכה אדרּבא רק ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּכלל.

ּבאפן הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ויֹותר יֹותר ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻּדקדּׁשה

ורּנן, ּבגילה ּבׁשמ ולׂשמח ולׁשיר ולגיל ּבאמת ּב להתדּבק ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכה

ּולגּלֹות, לדּבר ּׁשּצריכין מה ּובׂשמחה הּלב ּבהרחבת תֹורה ּדברי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּולדּבר

מחסֹום לבליותׂשים סֹוד". מגּלה רכיל הֹול" להיֹות לבלי לפינּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָ

ּפינּו את ותפּתח לגּלֹות. צריכין ּׁשאין מה וׁשלֹום חס אז ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָלגּלֹות

ּבנּו ויקּים הּטֹוב, ּכרצֹונ והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ ותׁשּבחֹות ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֻּבׁשירֹות

ׂשפתי ּדֹובב למיׁשרים, לדֹודי הֹול הּטֹוב, ּכיין וחּכ" ׁשּכתּוב: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָמקרא

ּוׁשתּיה ּבאכילה הּתנּועֹות, ּבכל הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות עזרני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָיׁשנים".

ּכפי ּבאמת טֹוב הּיֹותר צד על לעׂשֹות אזּכה הּכל הכרחיּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשאר

ימין מרצֹונ אסּור ולא והּזמן, העת ּבאֹותֹו ּבאמת הּטֹוב ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹרצֹונ

סלה. אמן עֹולם ועד מעּתה ְְֵֵֶַַָָָָֹּוׂשמאל,
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E˙eÎÏÓ"מל ודֹור", ּדֹור ּבכל ּוממׁשלּת עֹולמים ּכל מלכּות «¿¿ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ

מלכין ּומהקם מלכין "מהעּדה הּמלּוכה, ולֹו מלכים הּממלי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמלכים

והּמנהיגּות ההתנּׂשאּות ּכל אׁשר וארעא", ׁשמיא ּבחיל עבד ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוכמצּביּה

הּכל ׁשּבּקטּנים קטן עד ׁשּבּגדֹולים מּגדֹול העֹולם, ּכל ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוהראׁשּות

גרּגּותא ריׁש 'אפּלּו לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לבד, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמאּת

והּמתנּׂשא הּממלכה יי ל" ׁשּנאמר: ּכמה ליּה', מּוקמי ׁשמּיא ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמן

לראׁש". ְְֹֹלכל

ÔÎ·eוראׁשים ּומנהיגים ּפרנסים לנּו ותן ,ׁשמ למען עלינּו רחם ¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּדע עליהם ותמׁשי ועיר. עיר ּבכל והגּונים ונאמנים ורחמנּותּכׁשרים ת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

והּמּסים הּנתינֹות על יכּבידּו לבל הּצאן, ענּיי על לרחם ׁשּיזּכּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַֹֹאמּתי

אמּתי ורחמנּות ּדעת עליהם ּתׁשּפיע רק והאביֹונים, הענּיים ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָעל

הּגבּיֹות לסּדר הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבכׁשרּות ׁשּלהם ּבהתנּׂשאּות ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּיתנהגּו

ׁשראּוי מי על להכּביד ּבאמת. כחֹו לפי לֹו ּכראּוי אחד ּכל על ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּמּסים

ׁשראּוי מי את לגמרי ולפטר להקל, ׁשראּוי מי על ּולהקל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהכּביד,

ועבֹודה. ּתֹורה על לסּבל ׁשכמם הּטּו אׁשר יי יראי ּובפרט ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹלפטרֹו,

עיר ּכל ּומנהיגי ּפרנסי ּבלב ותן ,ּוכבֹוד ׁשמ למען עליהם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָרחם

ּדר ועל מלכּות על מהם ותעביר לגמרי, מעליהם העל ׁשּיקּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹועיר

הּמתּגאים ּופרנסים מּמנהיגים הרּבים ּברחמי ותׁשמרנּו ותּצילנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָארץ.

ּבין המפּזרים יׂשראל עּמ על רחם ׁשמים. לׁשם ׁשּלא הּצּבּור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻעל

והּמּסים הּנתינֹות עת ּבכל ּומכּבידים עלינּו, מֹוׁשלים והם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָהּגֹויים,

ועצם ועמלנּו, ּדחקנּו יֹודע ואּתה והבא. מדד עת ּבכל ואֹומרים ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹעלינּו,

היראים ּפרנסת ּובפרט ּבעוֹונֹותינּו, ׁשּנתמעטה הּפרנסה ּומעּוט ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָצמצּום

אלי ּולהתקרב ּבדרכי ללכת עצמן להרּגיל החפצים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּכׁשרים

לחם אין ּובביתם מאד, ּדחּוקה ּפרנסתם ּככּלם רּבם אׁשר ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻּבאמת,

ּגם עליהם מטילים וׁשלֹום חס ואם הּכיס. מן ּפרּוטה וכלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוׂשמלה,
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ּכי יעקב יקּום "מי אֹוי וׁשלֹום, חס הּסּבל" ּכח "ּכׁשל הּנתינֹות ְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹֹֹעל

צרה. ּבעת לנּו יעמד הּגדֹול ׁשמ ּבעדנּו יעמד מי אין ּכי הּוא". ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹקטן

ּבמֹוׁשבֹותם, יׂשראל עּמ מערי ועיר עיר ּבכל עלינּו (B¯Lkˆ‰רחם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ¿∆∆

('eÎÂ Ë¯Ù·e :¯Ó‡È ˙eiË¯Ùa ¯ÈÚ ‰ÊÈ‡ ÏÚ Ïlt˙‰Ïוראׁשים מנהיגים לנּו ותן . ¿ƒ¿«≈«≈∆ƒƒ¿»ƒ…«ƒ¿»¿ְְְִִִֵַָָ

נתינֹות ויעריכּו ׁשּיסּדרּו ּבאמת, והגּונים ּכׁשרים חדׁשים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּופרנסים

ּכרצֹונ לאמּתֹו ּבאמת ערּכֹו לפי ּכראּוי ואחד אחד ּכל על ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּסים

ַהּטֹוב.

Èkּכי ּכׁשר, מנהיג ידי על ׁשּזֹוכין הּמעלֹות עצם לנּו ּגּלית אּתה ƒְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּוכפירּותזֹו אמּונה ּפגם ׁשהם, רעֹות, מּדֹות ארּבע לבּטל ידֹו על ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָכין

ׁשהם ּכּלן, ּכנגד הּׁשקּול הרע ּולׁשֹון ּדמים, ּוׁשפיכּות עריֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻוגּלּוי

להעּתיר צריכין אנּו ּכּמה יֹודע ואּתה ׁשּבּתֹורה. העברֹות כל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָראׁשי

אׁשר האּלה, רעֹות מּדֹות ארּבעה מּפגם להּנצל לזּכֹות אֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּולהפציר

ּבמעׂשה, אֹו ּבדּבּור אֹו ּבהרהּור ּׁשּנלּכד, מה ּכפי ּבהם נלּכד אחד ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּכל

הּגדֹולים הּפגמים מּגיעים היכן עד יֹודע ואּתה ּבמזיד. אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּבׁשֹוגג

הרּבים ּברחמי עלינּו רחם ּכן על ּכּלּה. הּתֹורה ּבכל הּנֹוגעים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהאּלה

ויעריכּו ׁשּיסּדרּו ּכאּלה, הגּונים וראׁשים מנהיגים לנּו ׁשּיהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוזּכנּו

על להּנצל כּלנּו ׁשּנזּכה עד לֹו, ּכראּוי אחד ּכל על והּמּסים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּגבּיֹות

ׁשּום ּובזרענּו ּבנּו ידּבק ׁשּלא האּלה, מּדֹות הארּבע ּכל מּפגם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻידם

ולא ּבדּבּור לא ּבמחׁשבה לא מקצתם, ולא מהם לא מהם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשמץ

ּוטהֹורים קדֹוׁשים להיֹות נזּכה רק ּבמזיד. ולא ּבׁשֹוגג לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַֹֹּבמעׂשה,

האּלה. מּדֹות הארּבע ּכל מּפגם לגמרי ּונקּיים הּׁשלמּות, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבתכלית

אב ותׁשמרנּוÌÁ¯˙eיא ּוׁשבּועֹות, נדרים מּפגם ותּצילנּו ותׁשמרנּו עלינּו ¿«≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָ

ׁשאנּו ּוׁשבּועֹות הּנדרים וכל ּוׁשבּועֹות. ּבנדרים רגילים נהיה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּכמֹו הּטֹוב, ּכרצֹונ ּופריׁשּות קדּׁשה ּבׁשביל לּׁשבע אֹו לּדר ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹֻֻמכרחים

ּתׁשמרנּו לּפריׁשּות', סיג 'נדרים לברכה זכרֹונֹו רּבֹותינּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאמרּו

ולבלי מּיד, לקּימם עת ּבכל לנּו ותֹוׁשיע ותעזר הרּבים, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּברחמי

לקּימם נזּכה רק ּוׁשבּועה, נדר ׁשּום לאחר ולבלי וׁשלֹום חס ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעבר
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נׁשמר ׂשפתינּו ּומֹוצא נעׂשה, מּפינּו הּיֹוצא ּוככל מּיד. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשלמּות

ּכ ּותלּמדניונעׂשה, ותֹורני לׁשּלמֹו. נאחר ולא ּומּיד, ּתכף נּדֹור אׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּופריׁשּות, קדּׁשה ּבׁשביל ּוׁשבּועֹות נדרים ּבענין להתנהג אי עת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֻּבכל

ּבאמת ּופריׁשּות לקדּׁשה ידם על ולזּכֹות ּבאמת, לקּימם ׁשאזּכה ְְְְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבאפן

אֹות יׁשעי, אלהי אּתה ּכי ולּמדני באמּת "הדריכני הּטֹוב. ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּכרצֹונ

מׁשאלֹותינּו ּומּלא יׂשראל ּכל ועל עלי ורחם חּוס הּיֹום". ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָקּויתי

צדקנּו, מׁשיח את לנּו ותביא לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר ּברחמים, ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלטֹובה

והּיראים הּכׁשרים עּמ ליׂשראל וההתנּׂשאּות והרׁשּות הּמלּוכה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָותׁשּוב

ל "ּכי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּבּגֹוים,ייּבאמת, ּומֹוׁשל הּמלּוכה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ל והיתה עׂשו הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים הּמלּוכה,ייועלּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּוׁשמֹו אחד יי יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על למל יי ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוהיה

.אחד" ֶָ

‰Î
‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Ï ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

CÏÓּגזרֹות ּכל מעלינּו והסר ּובּטל ּבעדנּו הגן ּומגן, ּומֹוׁשיע עֹוזר ∆∆ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ

עלינּו לּבם ותּטה והּיֹועצים, והּׂשרים הּמלכים ּכל ׁשל ורעֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָקׁשֹות

עת, ּבכל עלינּו חֹוׁשבים הם אׁשר מחׁשבּתם יֹודע אּתה ּכי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלטֹובה.

סֹוד יערימּו עּמ על ראׁש, נׂשאּו ּומׂשנאי יהמיּון אֹויבי הּנה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ"ּכי

יׂשראל ׁשם יּזכר ולא מּגֹוי ונכחידם לכּו אמרּו ,צפּוני על ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹויתיעצּו

יכרתּו". ּברית עלי יחּדו לב נֹועצּו ּכי ְְְֲִִִֵֶַָָֹעֹוד,

B	Ba¯הּזאת ּבעת יׂשראל ּומּצב מעמד יֹודע לבד אּתה עֹולם ׁשל ƒְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

אין ּככלי נמאס, ּככלי ּבעיניהם, ּכקֹוצים נחׁשבנּו ּכי העּכּו"ם, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבין

היינּו ּכי ּוראה מּׁשמים הּבט אנחנּו. ּוסחּופים ּודוּויים נבזים ּבֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָחפץ

נחׁשבנּו ּבּגֹויים וקלס ּולמּכהלעג ּולאּבד להרג יּובל לטבח ּכּצאן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

עצֹות ּומדינה מדינה ּבכל חֹוׁשבים עת ּובכל יֹום ּובכל ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּולחרּפה.

על אם ּכי תלּנֹותיהם עלינּו לא ּכי הּקדֹוׁש, יׂשראל ּדת על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּומחׁשבֹות
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מׁשה ידי על לנּו נתּת אׁשר ּפה ּובעל ׁשּבכתב הּקדֹוׁשה ּתֹורת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדת

ּבכל עלינּו ׁשּנם חֹורקים הם לבד זה ּבׁשביל ורק .ּבית נאמן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנביא

עמד ּבלבד אחד לא ּכי ּומדינה. מדינה ּבכל ודֹור, דֹור ּבכל ועת ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹעת

לכּלֹותינּו, עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ׁשּבכל אּלא לכּלֹותינּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעלינּו

מּידם. מּצילנּו הּוא ּברּו ְִִֵַַָָָָוהּקדֹוׁש

ÌÁ¯הּגדֹול ׁשמ ּבעדנּו, ׁשּיעמד מי אין ּכי הרחמן, אב אבינּו עלינּו «≈ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּביׂשראל. ועזּוב" עצּור ואפס יד אזלת "ּכי ראה צרה. ּבעת לנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיעמד

אׁשר עת, ּבכל יׂשראל ּכללּיּות ׁשל הּסּכנה עצם לב על ׂשם איׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואין

מחׁשבֹות עליהם וחֹוׁשבים ויֹועציהם, מׁשּפטיהם ּבבּתי אֹותם ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּדנים

ּדת על אֹותם ׁשּיעבירּו ּבאפן עּמהם, להתנהג אי עת ּבכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומתיעצים

לפני נגלה ּכאׁשר הרעה, מחׁשבּתם ּפנימּיּות ּכל זה אׁשר וׁשלֹום, ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָחס

נפׁשֹות ּכּמה את והּדיחּו הסיתּו ּוכבר מחׁשבֹות. יֹודע ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאדֹון

עצֹות חֹוׁשבים הם ועֹוד הרעֹות, ּוגזרֹותיהם עצֹותיהם ידי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמּיׂשראל

נׁשמע ּכאׁשר ּומדינה, מדינה ּבכל וׁשלֹום חס ּגזרֹות להֹוסיף ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרעֹות

לבּטל ּנעׂשה מה אֹוי ׁשֹומעֹות, ׁשּכ לאזנים אֹוי ּפעמים. ּכּמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלאזנינּו

יעקב יקּום מי נא חדל אלהים "אדני מחׁשבּתם, ּולקלקל עצתם ְְְְֱֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹּולהפר

מתרּצה ּבעדנּו. יעמד מי אין ּכי ,ׁשמ למען עזרנּו הּוא". קטן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּכי

אין ּכי עני לדֹור והתּפּיס התרּצה ּבתחנּונים ּומתּפּיס עֹוזר,ּברחמים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָ

נׁשעננּו. עלי ּכי ְְְִִֵֶָָָעזרנּו

אב רחמיםÔÎ·eיב מלא אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

אמּתּיים הּצּדיקים ׁשל הּקדֹוׁשים הּדמעֹות ׁשּכח יׂשראל. עּמֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאֹוהב

להם ׁשּנתּגּלּו ׁשּזכּו עד ּכּמים, לפני רּבֹות ּדמעֹות וׁשפכּו הרּבה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבכּו

ׁשלמים ספרים חּברּו אׁשר עד דמעֹותיהם, ידי על הרּבה תֹורה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָחּדּוׁשי

ׁשחּדׁשּו הּקדֹוׁשה תֹורתם מחּדּוׁשי ונֹוראים נפלאים ּוטהֹורים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָקדֹוׁשים

הרּבים, ּברחמי עּמ יׂשראל על רחם ׁשליׁש, ּבדמעֹות ּבכּיה ידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל

ּגזרֹות ּכנגד ׁשּיעמדּו האּלה, האמּתּיים הּקדֹוׁשים הּדמעֹות ּכח ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּותעֹורר

אֹותם. ויבּטלּו ְִַַָָהעּכּו"ם
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‡p‡אבֹותינּו עזרת ּוקדֹוׁשֹו, יׂשראל ּגֹואל רחמים, מלא יחיד, אדֹון »»ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּדֹור ּבכל אחריהם ולבניהם להם ּומֹוׁשיע מגן מעֹולם, הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּתה

ּבחרּת, אׁשר יׂשראל עּמ על ורחמי מעי המֹון ויכמרּו יהמּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָודֹור,

הּדמעֹות וכח זכּות ּותעֹורר ותקיץ ּדמׁשיחא. ּבעּוקבא הּזאת צרה ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹּבעת

ּכאׁש ּובֹוערים רֹותחים רּבים ּדמעֹות האּלה, והּנֹוראים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּקדֹוׁשים

אׁשר עֹולם, מימֹות לפני הּקדֹוׁשים הּצּדיקים ּכל ׁשּבכּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלֹוהט,

דמעֹות ידי על ׁשחּדׁשּו תֹורתם מחּדּוׁשי רּבים קדֹוׁשים ספרים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנתחּברּו

יׂשראל עּמ על ורחם והּבט זכֹור ּבּתֹורה. ׁשחּדׁשּו קדם לפני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבכּו

ּכח ּכנגד הּצּדיקים, ׁשל הּקדֹוׁשים הּדמעֹות אּלּו ׁשּיעמדּו אהבּת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאׁשר

הרּבה צרֹות יׂשראל סבלּו ּכבר אׁשר הרׁשע, עׂשו ׁשל הרעֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָהּדמעֹות

אב אבינּו ׁשּבּׁשמים, אבינּו ׁשּלֹו. ּדמעֹות ׁשלׁש ידי על והֹותר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדי

רבבֹות ורּבי אלפים אלפי ּכנגּדם וקּבל ּוראה מּׁשמים הּבט ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהרחמן,

ּובפרט הּנה. עד היֹותם מּיֹום לפני יׂשראל ׁשּׁשפכּו ׁשליׁש ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדמעֹות

חר ׁשלמּיֹום הּקדֹוׁשים הּדמעֹות ּובפרט הּזה, הּיֹום עד ּבית ּבן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

רחמים מלא ידם. על קדֹוׁשים ספרים ׁשּנתחּברּו אמּתּיים, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּצּדיקים

אּלּו ׁשּיעמדּו האּלה, הּקדֹוׁשים להּדמעֹות ּכח ּתן להֹוׁשיע, ורב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּגּבֹור

הרׁשע, עׂשו ׁשל הּדמעֹות ּכנגד הּצּדיקים ׁשל הּקדֹוׁשים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדמעֹות

אֹותם הן העּמים, ׁשל ורעֹות קׁשֹות ּגזרֹות מיני ּכל זה ידי על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלבּטל

ּותׁשּבר ּתעקר ּכּלם וׁשלֹום. חס לגזר ׁשרֹוצים אֹותם הן נגזרּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּכבר

הּצּדיקים ׁשל האּלה הּקדֹוׁשים הּדמעֹות ּבכח ּותבּטל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּותמּגר

ֲִִִָהאמּתּיים.

e	¯ÊÚ˙Âולהגֹות האמּתּיים הּצּדיקים ּבספרי ּתמיד לעסק ותֹוׁשיענּו ¿««¿≈ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹ

תֹורתם ּדברי ּכל את ּולהׂשּכיל להבין ונזּכה ולילה, יֹומם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבהם

ויפּוצּו ּבעֹולם, ספריהם ויתּפּׁשטּו ּבאמת. ּדבריהם ּולקּים ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקדֹוׁשה,

הּקדֹוׁשים ּדמעֹותיהם ּכח ּפעם ּבכל ׁשּיתעֹוררּו ּבאפן חּוצה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמעינֹותיהם

ּכל ויעקרּו ויׁשּברּו ויבּטלּו הּקדֹוׁשים, ספריהם נתחּברּו ידיהם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשעל

מהרה לרעה עלינּו הּקמים וכל העּכּו"ם. ׁשל הּגזרֹות וכל רעֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהעצֹות
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ימינ למען עׂשה ׁשמ למען עׂשה מחׁשבּתם. ּותקלקל עצתם ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתפר

להּׁשען מי על לנּו אין ּכי .ּתֹורת למען עׂשה קדּׁשת למען ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻעׂשה

הּצּדיקים אבֹותינּו ּוזכּות ּכח ועל ׁשּבּׁשמים, אבינּו על אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּכי

אבינּו ורעֹות. קׁשֹות ּגזרֹות ּכל מעלינּו ּבּטל מלּכנּו אבינּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּקדֹוׁשים.

אל ענּיי חּית ּתֹור נפׁש לחּית ּתּתן "אל אֹויבינּו. עצת הפר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמלּכנּו

עזרתה קּומה ּבטננּו. לארץ ּדבקה נפׁשנּו לעפר ׁשחה ּכי לנצח. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּתׁשּכח

."חסּד למען ּופדנּו ְְְֵֶַַַָּלנּו

ÂÎ
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‰z‡מּכל ורֹוממּתנּו ּבנּו, ורצית אֹותנּו אהבּת העּמים, מּכל בחרּתנּו «»ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָָ

הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּלׁשֹונֹות

ּתֹורת את ּבאהבה אלהינּו יי לנּו וּתּתן קראת. עלינּו ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹוהּקדֹוׁש

לסּור לבלי אֹותנּו וצּוית ,ּבית נאמן נביא מׁשה ידי על ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּקדֹוׁשה

ּוברחמי ודֹור. ּדֹור ׁשּבכל אמּתּיים הּצּדיקים לנּו יּגידּו אׁשר הּדבר ְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמן

אמּתּיים, וחכמים צּדיקים ּכּמה ודֹור ּדֹור ּבכל אֹותנּו חֹוננּת ְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָהרּבים

ּברכה אחריהם והׁשאירּו והאמת, הּיׁשר ּדר יׂשראל את הֹורּו ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאׁשר

תֹורת דרכי לנּו לגּלֹות תבל, ּפני להאיר ונֹוראים קדֹוׁשים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָספרים

נזּכה למען ּבאהבה, תֹורת ּדברי ּכל את לקּים ׁשּנזּכה ּכדי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּקדֹוׁשה,

צדקנּו, מׁשיח ׁשל רּוחֹו קדּׁשת ואחד אחד ּכל על עלינּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלהמׁשי

הּספרים על אֹוריתא, אנּפי על הּמים ּפני על מרחפת רּוחֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָאׁשר

מׁשיח ׁשל הּזה הּקדֹוׁש רּוחֹו אׁשר הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ׁשל ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּקדֹוׁשים

קדּׁשתֹו ועּקר וטהרתֹו. קדּׁשתֹו ּכפי מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ְְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻֻמלּבׁש

ׁשמירת על ּומקּנא הֹול מׁשיח ׁשל רּוחֹו ּכי הּברית, קדּׁשת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻהּוא

וטהרתֹו קדּׁשתֹו לגדל ּומקּנא הֹול הּוא נאּוף ריח על ואפּלּו ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּברית,

"רּוח ּכי הּדק. מן ּדק אפּלּו הּברית מּפגם ּפגם ׁשּום לסּבל יכֹול ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹׁשאינֹו

וכל יׁשעֹו כל ּכי הּברית, ּפגם על ּביֹותר מתקּנא יי" מׁשיח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָאּפנּו
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הּברית ׁשֹומרי להיֹות ׁשּיזּכּו ,יתּבר אליו יׂשראל לב להּטֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחפצֹו

יתּבר ּכרצֹונֹו .ּבאמת, ְְֱִִֶֶַָ

אב רגע,zÚÂ‰יג ּובכל עת ּבכל רחמים הּמלא הרחמן, אב ׁשּבּׁשמים, אבי ¿«»ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

דרך ולּמדני ׁשאזּכההֹורני ּבאפן לקּימּה, ׁשאזּכה ואמּתּיית נכֹונה עצה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

וׁשלֹום חס ּפגם ׁשּום לפּגם ולבלי ּבאמת, הּברית לׁשמירת ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמעּתה

ּבחּיי לתּקן ׁשאזּכה הרּבים, ּברחמי ותֹוׁשיעני ותעזרני ּבהּתר. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאפּלּו

ּבׁשֹוגג הּזה, הּיֹום עד מעֹודי הּברית ּבפּגם ׁשּפגמּתי הּפגמים ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמהרה

ּפגם מיני מּכל מעּתה ותׁשמרני עלי ּותרחם ּוברצֹון. ּבאנס ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּובמזיד

ורּוח אלהים, לי ּברא טהֹור "לב ּומעׂשה. ּדּבּור ּבמחׁשבה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּברית,

אל תסמכני. נדיבה ורּוח ,יׁשע ׂשׂשֹון ּלי הׁשיבה ּבקרּבי. חּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָנכֹון

ׁשּיאיר וזּכני עזרני מּמּני". ּתּקח אל קדׁש ורּוח ,מּלפני ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתׁשליכני

ׁשל הּקדֹוׁשים הּספרים על ּומרחף הּׁשֹורה מׁשיח ׁשל רּוחֹו קדּׁשת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻעלי

ולא לגמרי, נאּוף מּתאות לצאת אזּכה וכחֹו ּובזכּותֹו הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּתֹורה

זאת. לתאוה הּנֹוגע הסּתּכלּות לׁשּום ולא ּכלל, הרהּור ׁשּום לידי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹאבֹוא

חּיני". ּבדרכ ׁשוא מראֹות עיני "העבר ּברע, מראֹות עיני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָותעצים

מריח אפּלּו הרּבים ּברחמי ותׁשמרני הּברית, ּפגם מיני מּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָותּצילני

והּצילני ׁשמרני לעד, יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר רחמים, מלא נאּוף. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשל

"ב חסיתי ּכי אל "ׁשמרני הרּבים, ּברחמי. ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ÌÁ¯˙eּבעֹולם ׁשּיתּפּׁשטּו ותֹוׁשיעני ותעזרני הרּבים, ּברחמי עלינּו ¿«≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

רּבֹונֹו יֹודע, אּתה ּכי אמּתּיים. הּצּדיקים ּכל ׁשל הּקדֹוׁשים הּספרים ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּכל

הּצּדיקים, ּגדֹולי ׁשל ויקרים קדֹוׁשים ספרים וכּמה ּכּמה ּכּלא, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹדעלמא

ּוׁשאר ואמֹוראים, ותּנאים ואחרֹונים ראׁשֹונים ּונביאים העֹולם ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָָאבֹות

חּברּו ּככּלם ׁשרּבם ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשהיּו עֹולם יסֹודי ספריםצּדיקי ויסדּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ

העֹולם. מן ונתעּלמּו נאבדּו הרּבים ּובעֹונֹותינּו ּוקדֹוׁשים, יקרים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָרּבים

ׁשּנׁשארּו הּצּדיקים ׁשל הּקדֹוׁשים הּספרים מעט על הרּבים ּברחמי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָחמֹול

תבל, ּפני ויאירּו ּבעֹולם ׁשּיתּפּׁשטּו הרּבים ּברחמי וזּכנּו מהרּבה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמעט

לעֹולם ימיהם ּכל ּבאמת לעבּד אלי יׂשראל ּכל יׁשּובּו .למען ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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‡Ïn˙Âּותׁשּבר ותעקר ּבעזרתנּו ותעמד יׂשראל, עּמ ּכל על רחמים ¿ƒ»≈ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

הּמינים ספרי ּכל העֹולם מן ּותבּטל ותׁשּפיל ותכניע ּותכּלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּותמּגר

ּוכפירּות, מינּות לצד הּנֹוטים הּמחקרים ספרי וכל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָוהאּפקֹורסים

מן ּותבּטל ּותׁשּבר ּתעקר ּכּלם הּקדֹוׁשה. ּובהאמּונה ּבהּתֹורה ְְְְְְֱֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמים

מן ונאבדּו ׁשּנׂשרפּו האמּתּיים הּצּדיקים ספרי וכח ּבזכּות ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהעֹולם,

ׁשּילמדּו מּטה, וׁשל מעלה ׁשל היׁשיבה ּכל ּברחמי ּותעֹורר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם.

קדֹוׁשים ספרים ּומה לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו ּבדברי הּנאמר וחמר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹקל

תֹורה אמרה ּבקדּׁשה, ׁשּנכּתב ׁשמֹו יי, ׁשם ׁשהם ּכאּלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻונֹוראים

לאׁשּתֹו איׁש ּבין ׁשלֹום להּטיל ּבׁשביל העֹולם, מן ׁשּיתעּלמּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָיּמחה,

ותחרּות ואיבה ׂשנאה ׁשּמּטילין והאּפקֹורסים הּמינים ספרי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּכׁשרים,

מּׁשני ּבהם העֹוסק את ועֹוקרים ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

ויתּבּטלּו ויּמחּו ויעקרּו ויּׂשרפּו ׁשּיאבדּו וכּמה ּכּמה אחת על ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹעֹולמֹות,

ולא העֹולם, מן וזכרם ׁשמם נּמח ויהיה הארץ מן ויּמחּו העֹולם, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹמן

ּבׁשמם. עֹוד ְְִִָָיּזכרּו

EÈÓÁ¯·eּתסיר אל ואהבת ,עּמ יׂשראל ּובין ּבינ ׁשלֹום ּתׂשים ¿«¬∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּגדֹול ׁשלֹום ויהיה .עּמ יׂשראל על ׁשלֹום ותמׁשי לעֹולמים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו

ׂשנאה ׁשּום יהיה ולא לאׁשּתֹו, איׁש ּובין לחברֹו אדם ּבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹונפלא

ּביןו ּובפרט ואׁשּתֹו, איׁש ּובין וחברֹו אדם ּבין וקנטּור ּומריבה קנאה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ

יחּודא ּתֹולה ּבהם אׁשר מאד יקר יחּודם אׁשר הּכׁשרים, ואּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאיׁש

ׁשּום ּביניהם תהיה ׁשּלא ורחם עזר ּביניהם. ׁשרּויה ּוׁשכינה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹעּלאה,

ׁשּנׂשרפּו הּקדֹוׁשים הּנֹוראים הּספרים וכח ּבזכּות וקנאה, ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹׂשנאה

חכמי ידי על לנּו ּגּלית ּכאׁשר זה, ּבׁשביל העֹולם מן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָונתעּלמּו

אמּתּיים מהּצּדיקים ׁשּנׁשארּו אּלּו ּׁשּספרים וזּכנּו ועזרנּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּקדֹוׁשים.

ויעׂשּו חּוצה, מעינֹותיהם ויפּוצּו ּבעֹולם, ויצאּו יתּפּׁשטּו מהרּבה, ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמעט

רּוח נעׂשה ויהיה ּבעֹולם, מׁשיח ׁשל רּוחֹו ויּמׁש ּבׁשלמּות. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּפעּלתם

עּמ וכל אנחנּו ׁשּנזּכה נאּוף. ּתאות מּזהמת יׂשראל את לטהר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻקנאה

עלינּו יבא ולא לגמרי, מאּתנּו זאת ּתאוה ּולבּטל לׁשּבר יׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹּבית
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קדֹוׁשים להיֹות נזּכה רק וׁשלֹום, חס רעה ּומחׁשבה הרהּור ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּום

נזּדּקק ולא ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּופרּוׁשים

לקּים ּכח לנּו ותּתן העֹולם. קּיּום ּבׁשביל ההכרח ּבעת אם ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלזה

הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה זאת ְְְְְְֱֳִִִֶֶַָָָָָֹֻמצוה

B	Ba¯קצרה דעּתי ּכי ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו מּלא עֹולם ׁשל ƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּובפרט ונפׁש, ּבגּוף מאד המרּבים ּבּקׁשֹותי צרכי ּכל את הּכל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻלבאר

עדין התחלּתי לא אׁשר הּכל. יסֹוד ׁשהּוא הּברית ּתּקּון ׁשל זה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹּבענין

לפני ּולהתחּנן להתנּפל צרי ּׁשאני מה קצה אפס ּולפרׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלבאר

על הּכל, נגלה לפני א העתיד. ועל ההוה ועל העבר על ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹהרּבה,

עזרנּו פֹורטם. הייתי ּכאּלּו ּבעיני נא יהיה ׁשמ,ּכן למען והֹוׁשיענּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

קּדׁשנּו הּברית. ּבקדּׁשת ּובפרט גדֹולה ּבקדּׁשה להתקּדׁש מעּתה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשּנזּכה

,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח מּטּוב ׂשּבענּו ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבמצֹותי

מּמתקֹוממים חֹוסים מֹוׁשיע חסדי "הפלה ּבאמת. לעבּד לּבנּו ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוטהר

וים ארץ קצוי ּכל מבטח יׁשענּו, אלהי ּתעננּו ּבצדק נֹוראֹות .ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבימינ

,קדּׁשת למען עׂשה ,ימינ למען עׂשה ,ׁשמ למען עׂשה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻרחֹוקים".

את מהרה לנּו ותביא לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר ,ּתֹורת למען ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעׂשה

מלּכֹו יׁשּועֹות "מגּדיל ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים צדקנּו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻמׁשיח

ואמן. אמן עֹולם" עד ּולזרעֹו לדוד למׁשיחֹו חסד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָועֹוׂשה

ÊÎאב יד

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· „"Ï ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È	ÚÈ„Bz",נצח ּבימינ נעימֹות ּפני את ׂשמחֹות ׂשבע חּיים ארח ƒ≈ƒְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

,יׁשע ׂשׂשֹון ּלי הׁשיבה ּדּכית. עצמֹות ּתגלנה וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּתׁשמיעני

רחֹוק אני ּכּמה יֹודע אּתה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו תסמכני". נדיבה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָורּוח

וער ׁשעּור ּבלי מאד הרּבה קלקלּתי ּכי ונפׁש ּבגּוף אמּתּיית ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּׂשמחה

וקלקּולי עניני ּבהם לכּנֹות אֹותּיֹות הּצרּופי תּמּו ספּו אׁשר עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומסּפר,

מה אֹומר מה וקּים, חי אל ׁשּבּׁשמים, אבי העצּום. וחּיּובי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּופגמי
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הּׂשמחה להמׁשי מאד עלי קׁשה אּלה ּכל על הן אצטּדק, מה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאדּבר

וזּכיתני ׁשעּור, ּבלי לנצח רּבֹות טֹובֹות עּמי ּגמלּת ּברחמי ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָעלי.

מצֹות וכּמה ּכּמה לעׂשֹות ּברחמי ועזרּתני יׂשראל, מּזרע ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָלהיֹות

מּיׂשראל אחד לכל לנּו יׁש זה ידי על אׁשר הּקדֹוׁשה, ּבתֹורת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולעסק

ּבטּוב עּמנּו ותטיב ּבוּדאי, ּתתּקננּו סֹוף ּכל וסֹוף טֹוב, לאחרית ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּתקוה

ימינּו ּכל לׂשמח לנּו יׁש ּבזה אׁשר ,זיו מּנעם ותטעימנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּנצחי,

הּפחּות אפּלּו ּבזהלעֹולם לׂשמח לי קׁשה זה, ּכל עם א ׁשּבּפחּותים. ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבעצמי ׁשּידעּתי מחמת ונפׁש, ּבגּוף ּבׁשלמּות הּׂשמחה ׁשּתהיה ּגּופי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעם

.ּכ ּכל ּופגמּתי ׁשּקלקלּתי והּקלקּולים הּפגמים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָּכל

ÏÚׁשּתעזרני והחדוה, הּׂשמחה אדֹון הרחמים, ּבעל לפני ּבאתי ּכן «ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשלמה לׂשמחה אזּכה כן ּפי על ׁשאף ותֹוׁשיעני הּנפלאים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבדרכי

ּובגדל מזּמה". מּמ יּבצר ולא ּתּוכל "כל אּתה ּכי ונפׁש, ּבגּוף ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּבאמת

זה ּכל עם הּנה, עד ּופגמּתי ּׁשעברּתי מה ּובכל מּמ עּתה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָרחּוקי

ּבנפלאֹותי לסּבב יכל ואּתה להֹוׁשיע, רב ואּתה יי", רּבים רחמי"ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ונפׁש. ּבגּוף ּבאמת ּתמיד ׂשמח א להיֹות אנכי ּגם ׁשאזּכה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוראֹות,

ּומרה מעצבּות להתרחק צרי אני ּכּמה ׁשּבּׁשמים אבי יֹודע אּתה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּכי

למה ּבאתי ידם ועל ּבעֹוכרי, היּו הם ּכי האחרֹון, קצה עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשחֹורה

ִֶָּׁשּבאתי.

ÌÁ¯חמלֹות מלא ּדּלים חֹומל לּכל, ּומטיב טֹוב הרחמן אב אבי עלי «≈ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ולא ּתקוה לי ּתן ונצחּיֹות, אמּתּיֹות ויׁשּועֹות הּצלֹות מלא ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹוחנינֹות,

עזרני ּבאמת. ונפׁש ּבגּוף תמיד ּבׂשמחה להיֹות מעּתה זּכני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹובד.

ּבלּבי, ׂשמחה ׁשּתּתן ּבאפן האחרֹון, הּסֹוף על ּתמיד להסּתּכל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהֹוׁשיעני

רעֹות, הּמחׁשבֹות ּכל לגרׁש רע, מּכל להּנצל זה ידי על אזּכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלמען

הּתאֹות וכל רעים הרעיֹונים וכל הּבלּבּולים וכל רעים, ההרהּורים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָוכל

ידי על מעלי ואבּטל ואסּלק אגרׁש הּכל רעֹות, הּׂשמחהּומּדֹות ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

והּכבדּות, והּמניעֹות הּבלּבּולים ּכל נגד ההתחּזקּות עּקר ׁשהם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוהחדוה

ּכל. מרב לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ּבאמת אלי להתקרב אזּכה אׁשר ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹעד
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È	¯ÊÚ˙Âׁשל העליֹון הּׁשרׁש על להסּתּכל תמיד ׁשאזּכה ,ּברחמי ¿««¿≈ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

יחד, הּׂשמחֹות ּכל ּומאירין נתקּבצין ׁשּׁשם והּטֹובֹות, הּׂשמחֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָּכל

ותתרּבה יחד. והּׂשמחֹות הּטֹובֹות ּבכל ּבאמת לׂשמח ׁשאזּכה ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבאפן

הּׂשמחה אֹור ותאיר ּתכלית. ואין סֹוף אין עד ּבלבבי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּׂשמחה

וההתנֹוצצּות ההארֹות רּבּוי ידי על מאד, ונֹורא ּגדֹול ּבאֹור ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁשה

לחברּתּה, וׂשמחה ׂשמחה ּכל ׁשּתאיר יחד והּטֹובֹות הּׂשמחֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּכל

אֹור ותגּדל ותבהיק ׁשּתאיר עד לזה, זה ויתנֹוצצּו לזה, זה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָויאירּו

סֹוף אין עד מאד מאד ונפלא ונערב ּגדֹול ּבאֹור הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּׂשמחה

ּבאהבה ּבאמת, זה ידי על אלי לׁשּוב ׁשּנזּכה ּבאפן ּתכלית, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואין

ּבאמת. ונפׁש ּבגּוף גדֹולה ְְְְֱִֶֶֶֶָָָּובׂשמחה

Èkיׂשראל לנּו יׁש וכּמה ּכּמה רחמים, מלא אלהינּו יי יֹודע אּתה ƒְְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

לי יׁש ּכּמה והאביֹון, הּדל אנכי ּובפרט ּתמיד. לׂשמח קדׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעם

להיֹות זּכיתני אׁשר ,עבּד עם עׂשית אׁשר הּטֹובה ּכל על ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹלׂשמח

מּכל ורֹוממּתנּו העּמים, מּכל ּבנּו ּבחרּת אׁשר קדׁש עם יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבכלל

הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּלׁשֹונֹות,

הּזה ּכּיֹום לחּיֹותנּו ּומצֹות, תֹורה לנּו והרּבית קראת, עלינּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּקדֹוׁש

מּיׂשראל, אחד ּכל זֹוכה והּמצֹות הּתֹורה מרּבּוי ּכי לנצח. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלזּכֹותנּו

מּכּמה טֹובֹות נקּדֹות וכּמה ּכּמה יֹום ּבכל לחטף ׁשּבּקּלים, הּקל ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֻאפּלּו

אּלּו עלינּו, לּמקֹום טֹובֹות מעלֹות וכּמה ּכּמה קדֹוׁשֹות. מצֹות ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָוכּמה

ּכּמ אחת על ּדּינּו, אחת מּמצוה אחת נקּדה אּלא לנּו נתּת וכּמהלא ה ְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּומצֹות ּבתֹורה אֹותנּו ׁשהכּתרּת עלינּו, לּמקֹום ּומכּפלת כפּולה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻטֹובה

נפלאתי אלהי, יי אּתה עׂשית "רּבֹות ּכאּלה. ּונעימֹות ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹרּבֹות

מה מּסּפר. עצמּו ואדּברה, אּגידה אלי ער אין אלינּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּומחׁשבתי

עלי". ּתגמּולֹוהי ּכל ליי ְְִִַַָָָָָאׁשיב

È	¯ÊÚהּזאת הּׂשמחה להרּגיׁש ׁשאזּכה יׂשראל, ׂשמחת רחמים, מלא »¿≈ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּובתֹורת האמּתּיים ּובצּדיקי ּב ואׂשמחה אגילה תמיד. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָּבלּבי

לאֹורה, מאפלה לחרּות לצאת זה ידי על ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּקדֹוׁשה,
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אלי ולׁשּוב ּבׁשלֹום, מהם לצאת ּבהם, ׁשּנלּכדּתי ים מּמצּולֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלׁשּוב

ּכרצֹונ מעּתה להיֹות ׁשאזּכה עֹולם. ועד מעּתה ׁשלם ּובלב ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאמת

עֹוד אׁשּוב ולא ,ּבעיני הרע עֹוד אעׂשה ולא ּתמיד. ּבאמת ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהּטֹוב

עת ּבכל ואתחּזק הרעֹות. ּומחׁשבֹותי הרע ּדרּכי מעּתה ואעזב ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלכסלה,

ידי על להתּגּבר מעּזי יהיה יי וחדות וׂשמחה, וׂשׂשֹון וחדוה ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבעז

עת ּבכל ולחׁשֹוב רעֹות, הּתאֹות ּכל ועל רעֹות הּמחׁשבֹות ּכל על ְְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָזה

ּכלל. הּדעת ּבלּבּול ׁשּום ּבלי ּתמיד, ּוטהֹורֹות קדֹוׁשֹות מחׁשבֹות ְְְְְֲִִִַַַַַָָָרק

קדׁש בׁשם ּכי ּתמיד, ּביׁשּועת וׂשּמחני מּטּוב ׂשּבעני רחמים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמלא

לרצֹון "יהיּו ,ּביׁשּועת ואׂשמחה אגילה ּבטחּתי, לבד והּנֹורא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּגדֹול

ואמן. אמן וגֹואלי", צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָאמרי

ÁÎאב טו

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"Ï ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
‰Ú¯"."הֹופיעה הּכרּובים יֹוׁשב יֹוסף ּכּצאן נֹוהג האזינה יׂשראל …≈ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹ

עלינּו חמלּת אׁשר רחמים מלא ּומֹוׁשל, מנהיג מל עֹולם ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרּבֹונֹו

הּוא ּוקדֹוׁשֹו, יׂשראל ּגֹואל ורב מֹוׁשיע לנּו וׁשלחּת הּגדֹולה ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבחמלת

לאֹור מחׁש לאֹורה, מאפלה הֹוציאנּו אׁשר הּׁשלֹום, עליו רּבנּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמׁשה

אמּונת אמּתת והֹודיענּו עינינּו, והאיר הּתֹורה, את לנּו ונתן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּגדֹול,

ּבהּפחּות ּגם להאיר יכל היה הּנפלאה ּגדּלתֹו ּומעצם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּקדֹוׁשה,

עינים לפקח ,ּוגבּורת ּגדּלת לּכל להֹודיע הּיֹום, ּכמֹונּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻׁשּבּפחּותים

רגלין, ּבבחינת ׁשהם אֹותם אפּלּו יׂשראל ּכל עיני להאיר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעּורֹות,

הּברּואים מּכל האמּתי הּתכלית להּׂשיג ּבדעּתם להעמיק ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָׁשּיּוכלּו

הּברּיֹות ּכל ידי על לנצח, ּתתּבר אֹות ּולהּכיר לדעת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבעֹולם

ׁשּזכּו הּדֹור אׁשרי ּבאמת, ּב ּולהתּדּבק אלי ּולהתקרב ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבעֹולם,

לׁשמע ׁשּזכּו אזנים אׁשרי לראֹותֹו, ׁשּזכּו עינים אׁשרי ּכזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמנהיג

מדּברת ׁשכינה ׁשהיתה והּנֹורא, הּקדֹוׁש מּפיו חּיים אלהים ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדברי

ּגרֹונֹו. ְִמּתֹו
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‰zÚÂ"עיני "ּפקח לׁשועתנּו, אזנ הט אּתה", אבינּו אלהינּו יי ¿«»ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

עּתה, ּנעׂשה מה ולּמדנּו והֹורנּו עלינּו, ורחם וחּוס ׁשֹוממֹותינּו", ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּוראה

איכה נפׁשי, ׁשאהבה ּלי "הּגידה לעזרה, נפנה מי אל עּתה, ּנפעל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמה

לבּקׁש נׁשֹוטט ּדר ּבאיזה נא הֹודיענּו ּבּצהרים", ּתרּביץ איכה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָתרעה,

אין וכּלנּו עּתה, וחליׁשּותנּו ׁשפלּותנּו לעצם ּכי ּכזה. אמּתי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמנהיג

אמּתי ּומנהיג רּבי אם ּכי אֹותנּו לעזר ׁשּיּוכל מי אין ּכלל, יפֹות ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפנינּו

ּבנּו ּגם להאיר ׁשּיּוכל הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ּבבחינת ּבאמת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיהיה

לדעת האמּתי, הּתכלית אל לבֹוא זה ידי על ׁשּנזּכה הּקדֹוׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּדעת

ּכּלם אׁשר ׁשּבעֹולם, הּברּיֹות ּכל ידי על לנצח, ּתתּבר אֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּולהּכיר

ׁשּזהנבראּו ידם, על אֹות להּכיר האדם ׁשּיזּכה ּכדי זה, ּבׁשביל רק ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מנהיג למצא זֹוכין ואי ּובפרט. ּבכלל הּבריאה ּכל ׁשל הּתכלית ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעּקר

והּתחּבּולה העצה אּיה ּכבֹודֹו, מקֹום אּיה הּוא, איפֹוא אּיה, ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכזה,

ּומנהיגי צּדיקים נמצאים עּתה ּגם אמנם אם ּכי למצאֹו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנזּכה

ּכל הלא אבל ּוׁשנֹותיהם. ימיהם ויארי יחיּו, עליהם יי ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל,

ׁשהזּכרנּו הּכח זה להם ׁשאין יבֹוׁשּו, ולא ּבעצמן יֹודּו ּכּלם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻהמפרסמים

ּכל ׁשּיּׂשיג הּזה הּדעת ּבנּו להאיר רּבנּו, מׁשה ׁשל הּכח ׁשהּוא ,ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹלפני

אׁשר ׁשּבעֹולם, הּדברים מּכל העֹולם ּבזה האמּתי הּתכלית ואחד ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד

"מי אֹוי ּבעדנּו יקּום מי ּנפעל, ּומה ּנעׂשה מה ועּתה נֹוצרנּו. ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָלכ

הּוא". קטן ּכי יעקב ֲִַָָֹֹיקּום

dÈ¯Óנחית" אׁשר הּברּיֹות, על מרחם הארץ על מרחם ּכּלא, ּדעלמא »≈ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

קדׁש עם יׂשראל על רחמנּות אּיה ואהרן". מׁשה ּביד עּמ ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹכּצאן

חלּוׁשי אֹותנּו, עזבּת מי על הּזה, הּצאן" מעט נטׁשּת מי "על ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹעּתה,

אׁשר ורקים, ּדּלים עמידתנּו ראה הּיֹום. ּכמֹונּו ער ּפחּותי ּכאּלה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹכח

מי אל עוֹונֹותינּו. מּפני קֹומתנּו ונכּפפה חּטאתינּו, מּפני ּפנינּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻהׁשחרּו

מּדּוע ,נפׁש ּגעלה ּבצּיֹון אם יהּודה, את מאסּת "המאס לעזרה, ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹננּוס

והּנה מרּפא ּולעת טֹוב, ואין לׁשלֹום קּוה מרּפא, לנּו ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָהּכיתנּו

הבטחּתנּו כבר הלא חלילה, יׂשראל עּמ את הפקרּת האם ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹבעתה".
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לא הּיֹום, ּכמֹונּו ונפׁש ּבגּוף הּזה הּגלּות ּבעמק ירידתנּו ּבתקף ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשאפּלּו

ּבהיֹותם זאת ּגם "ואף ׁשּכתּוב: ּכמֹו לעֹולם, תמאסנּו ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹתעזבנּו

ל אֹויביהם, אּתם,ּבארץ ּבריתי להפר לכּלֹותם, געלּתים ולא מאסּתים א ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשם את למחֹות יי ּדּבר "ולא ּוכתיב: אלהיהם". יי אני ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹּכי

ּבעבּור עּמֹו את יי יּטׁש לא "ּכי ּוכתיב: הּׁשמים". מּתחת ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹיׂשראל

לא "ּכי ּוכתיב: לעם". לֹו אתכם לעׂשֹות יי הֹואיל ּכי הּגדֹול ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹׁשמֹו

הרּבה הבטחֹות עֹוד וכהּנה וכהּנה יעזב". לא ונחלתֹו עּמֹו, יי ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹיּטׁש

ועּתה ודֹור. ּדֹור ּבכל ּולהֹוׁשיענּו לעזרנּו אבֹותינּו את הבטחּת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאׁשר

ּכּצאן יי עדת "תהיה ולּמה ,נפלאֹותי אּיה רחמנּות אּיה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעּתה

ועזרנּו וזּכנּו עלינּו, ורחם חּוס עלינּו וחמל חּוס רֹועה". להם אין ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשר

גדֹולה "זעקה ולזעק לצעק הרּבה, זה על לפני ּולהתחּנן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלהתּפּלל

ׁשּתחּננּו עד ׁשליׁש, ּבדמעֹות זה על יֹום ּבכל לפני ולבּכֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּומרה",

רחמן מנהיג אמּתי מנהיג יׂשראל רֹועה לנּו ותּתן עלינּו ותחמל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹותעננּו

אלי להׁשיבנּו ּבתּקּוננּו לעסק ׁשּיּוכל נאמן, רֹועה רּבנּו מׁשה ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹו

דעּתנּו עיני ויפקח הּקדֹוׁשה, ּדעּתֹו הּׂשגת ּבנּו ּגם ויאיר ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבאמת,

האמּתי הּתכלית להּׂשיג אנחנּו ּגם ׁשּנזּכה גדֹולה, ּובטהרה ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבקדּׁשה

אלי ּולהתקרב ּבאמת אֹות ּולהּכיר ׁשּבעֹולם, הּברּואים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכל

לנצח. ּב ְְְִֵֶַַָּולהתּדּבק

e	¯ÊÚ˙Âגדֹולה וחדוה ּבׂשמחה ּכראּוי, ׁשּבתֹות לקּבל ותֹוׁשיענּו ¿««¿≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּולהּׂשיג לדעת זה ידי על ׁשּנזּכה עד הּטֹוב, ּכרצֹונ נפלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּובדבקּות

ּבאמת אֹות ּולהּכיר לדעת העֹולם. ּבזה ּגם וארץ ׁשמים מעׂשי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּתכלית

עדי האמּתּיים, יראי וכרצֹון ּכרצֹונ ׁשּבעֹולם, הּדברים ּכל ידי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעל

יי, רחמים, מלא העֹולמים. לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ליֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻנזּכה

עּתה, להתנהג אי לאמּתֹו, האמת ונׂשּכיל ונבין ונראה עינינּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפקח

לּתכ ּבחּיינּו ׁשּיביאנּו ּכזה אמּתי מנהיג ולמצא לבּקׁש ׁשּנזּכה ליתּבאפן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשּבּׁשמים, אבינּו עלי אם ּכי להּׁשען מי על לנּו אין ּכי ְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאמּתי,

יתֹום חלכה יעזב עלי ּכּלנּו, יד ּומעׂשה יצרנּו ואּתה החמר ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ"אנחנּו
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עּתה לעזרנּו ואי לּבנּו צפּון יֹודע לבד אּתה ּכי עֹוזר". היית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָאּתה

למצא ׁשּנזּכה הּכל, ּתלּוי ּבֹו אׁשר זה ּבענין ּובפרט הענינים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבכל

לּתכלית להביאנּו ׁשּיּוכל רּבנּו, מׁשה ּבבחינת ׁשהּוא האמּתי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהּמנהיג

אנּו ּכי עּמנּו, עׂשה ּבעיני והּטֹוב ּבחּיינּו. מהרה והּנצחי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאמּתי

יי וירא יׁשקיף עד איחל, ּתמיד "ואני .עלי יהבנּו ּכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשליכים

לנּו ויחזיר ירצנּו, ּבן את ּוכאב וירחמנּו, אלינּו ויׁשּוב ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמּׁשמים",

ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים ּכלבבֹו. רֹועה לנּו ויּתן ליׁשנה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻהעטרה

ותחיׁש ּותמהר והׂשּכל". ּדעה אתכם ורעּו ּכלּבי רֹועים לכם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"ונתּתי

עליהם "והקמתי מהרה: ויקּים צדקנּו, מׁשיח את לנּו ותביא ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלגאלנּו

יהיה והּוא אֹותם ירעה הּוא דויד עבּדי את אתהן ורעה אחד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹרעה

ּבתֹוכם נׂשיא דוד ועבּדי לאלהים להם אהיה יי ואני לרעה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלהן

ּובׁשּקּוציהם ּבגּלּוליהם עֹוד יּטּמאּו "ולא ונאמר: דּברּתי". יי ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאני

ּבהם חטאּו אׁשר מֹוׁשבתיהם מּכל אֹותם והֹוׁשעּתי ּפׁשעיהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּובכל

דוד ועבּדי לאלהים, להם אהיה ואני לעם לי והיּו אֹותם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוטהרּתי

יׁשמרּו וחּקֹותי ילכּו ּובמׁשּפטי לכּלם יהיה אחד ורעה עליהם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻמל

ונּוׁשעה". ּפני האר הׁשיבנּו צבאֹות אלהים יי אֹותם, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹועׂשּו

ËÎאב טז

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Ó ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È	ÈÚ"את נׂשאתי אלי רגלי, מרׁשת יֹוציא הּוא ּכי יי אל ּתמיד ≈«ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם יד אל עבדים כעיני הּנה ּבּׁשמים, הּיׁשבי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעיני

חּננּו, יי חּננּו ׁשּיחּננּו, עד אלהינּו יי אל עינינּו ּכן ּגברּתּה יד ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאל

ּומרּבה חסד רב רחמים מלא ׁשּבּׁשמים אבי בּוז". ׂשבענּו רב ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּכי

ּומרחם הארץ על המרחם מעׂשיו, ּכל על ורחמיו לּכל טֹוב ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹלהיטיב,

הּטֹוב ּברצֹונ עֹולמ ּבראת אּתה ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו הּברּיֹות. ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹעל

ּובטּוב ודֹור, ּדֹור ּבכל עּמהם להתּפאר ּכדי ,עּמ יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשביל

מּכל הּקדֹוׁשה ארץ ואת העּמים מּכל עּמ יׂשראל ּבחרּת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּגדֹול
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הּקדֹוׁש אויר ׁשּׁשם ידעּת ּכי לנחלה. יׂשראל לעּמ להיֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהארצֹות,

חכמה ׁשם להּׂשיג יׂשראל, לקדּׁשת מּוכן מקֹום וׁשם ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֻהּמחּכים

ׁשלמה. ּובאמּונה נפלא ּבדעת אֹות להּכיר ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָהאמּתּיית,

B	Ba¯ּומה אֹומר מה הּברּיֹות, ּכל אלֹוּה הארץ, ּכל אדֹון עֹולם ׁשל ƒְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָ

סֹוף אין עד העֹולה ּוקדּׁשתּה ארץֿיׂשראל מעלת יֹודע אּתה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאדּבר,

ּופגמּתי ,נגּד לפׁשע הרּביתי אׁשר והּנמאס הּבזּוי ואנכי ּתכלית. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹואין

העצּומים, ּופׁשעי עוֹונֹותי רּבּוי ידי על אׁשר עד מאד, הרּבה ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹוקלקלּתי

הּזה, הּיֹום עד מעֹודי הּברית ּבפגם ּׁשּפגמּתי מה ּכל ידי על ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּובפרט

הרׁשימּו מעט ואפּלּו מחי, את ּופגמּתי ּדעּתי את טרפּתי זה ּכל ידי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

זה ּכל עם א מאד. ועכּורה מבלּבלת ּכן ּגם היא מּדעּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּנׁשארה

מן ּומציץ מרחֹוק רֹואה ּדעּתי, אמּתת ׁשל הּמעּוטה הרׁשימּו זאת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּגם

ּברחמי חֹוננּתנּו אׁשר הּקדֹוׁשה, תֹורת ּדברי זכרֹון מּבין ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהחרּכים

יׂשראל ארץ קדּׁשת מעלת עצם ּגדל מרחֹוק מבין אני אׁשר עד ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהרּבים,

וראינּו האמּתּיים הּצּדיקים מּפי ׁשמענּו וכאׁשר .וער ׁשעּור ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבלי

יׂשראל.ּבספריהם ּבארץ ּתלּויה הּיׂשראלי איׁש קדּׁשת ׁשּכל הּקדֹוׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

‰p‰Âוכּמה הּזה, הּיֹום עד מעֹודי עלי ּׁשעבר מה ּכל אחרי עּתה, ¿ƒ≈ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

אלי לקרבני ּכדי עּמי ּגלּגלּת ּגלּגּולים ּובכּמה עּמי, סּבבּת ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָסּבֹות

לזּכֹות ּבידי עלתה לא ועדין ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּולהחזירני

ּגם אף ׁשלמה לתׁשּובה זכיתי ׁשּלא די ולא ּכראּוי, ׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹלתׁשּובה

עּתה יֹודע איני אּלה, ּכל אחרי ועּתה עת. ּבכל מאד הרּבה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּפגמּתי

רּוחי עֹוד אם ּכי ותחּבּולה, עצה ׁשּום ולא מּמּני, מנֹוס ּבית ּדר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּום

ּבתֹורתֹו ּומזרזני ּומעֹוררני ּבי, ּדֹופק ּדֹודי קֹול עֹוד ּבקרּבי, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָמקׁשקׁש

ּומּמעׂשי מּכסילתי לׁשּוב אזּכה אּולי יׂשראל, לארץ לנסע ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקדֹוׁשה

אּולי יחֹוס אּולי אמּתּיים, חּיים לחיֹות להתחיל אזּכה אּולי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָהּפגּומים,

וזה ׁשעּור ּבלי בזה לי ׁשּיׁש הּספקֹות רּבּוי עצם יֹודע ואּתה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹירחם.

הּדר ורחּוק ממֹון מחמת מניעֹות ׁשארי ּבצרּוף ׁשּלי, הּמניעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעּקר

ּוכליֹות, לּבֹות ּבֹוחן לפני מֹודה אני ּבאמת אבל רּבֹות. מניעֹות ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוׁשארי
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ּובלּבּולים, ספקֹות ּכּמה מחמת הּמח מניעת היא הּמניעה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשעּקר

ּבזה לעסֹוק ּולהתחּזק מּלהתּגּבר אֹותי ּומֹונעים ּדעּתי את ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּמבלּבלין

הרּבים ּברחמי כן ּפי על ואף יׂשראל. לארץ לנסע הּדר לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלהכין

אׁשר עד יׂשראל, לארץ לבֹוא לזה להׁשּתֹוקק עת ּבכל לי מרּמז ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּתה

ּכי יׂשראל. לארץ ולבא ליל לזה מּלכסף ולׁשקט לנּוח אּוכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלא

ּבׁשלֹום, לׁשם לבא תזּכני ואּולי האי ּכּלי כלים, לא רחמי ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻידעּתי

ׁשאזּכ ּבאפן ּבאמת. יׂשראל ארץ קדּׁשת ׁשם עלי להתחּכםּולהמׁשי ה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשטּות הרּוח ּולבּטל מּקרּבי, הרע ּולבער ּדרכי, על ּולהׂשּכיל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָמעּתה

ּכי נפׁשי, ּכלתה לבד לזה אׁשר ּבאמת, ׁשלמה לתׁשּובה ולזּכֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּמּני,

ועצם רחמי גדל לנּו ּגּלית ּוכבר ,אלי לׁשּוב נכספּתי נכסֹוף ּכּמה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹזה

לרׁשע צֹופה אּתה אׁשר ודֹור, ּדֹור ּבכל טּוב ורב עת, ּבכל ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָחנינּותי

וחיה, מּדרכיו ּבׁשּובֹו אם ּכי הּמת ּבמֹות תחּפץ לא ּכי ּבהּצדקֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹוחפץ

נפׁש ׁשל ּדכּדּוכּה עד ּדּכא" עד אנֹוׁש "ּתׁשב לֹו, ּתחּכה מֹותֹו יֹום .ועד ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

B	Ba¯,ּדעה חלּוׁש על רחם ּכמֹוני, אּלמת יֹונה על רחם עֹולם, ׁשל ƒֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּמאּוס ּבתכלית עצמי ּבעיני מאּוס אני אׁשר ּכמֹוני, ונמאס נבזה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

מאּוס עכירת מחמת אם ּכי האמּתּיית, הענוה מּדר חּנם על ְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא

מּלא יחיד אדֹון אּנא הּמרּבים, ּופגמי העצּומים ועוֹונֹותי הרעים ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻמעׂשי

לעבר ואזּכה מהרה. יׂשראל לארץ לבֹוא וזּכני ּברחמים, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמׁשאלֹותי

ּבׁשלֹום חּוׁשה מהרה לׁשם ולבא ולנסע מניעֹות, מיני ּכל על ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹּולדּלג

אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן וטהרה, קדּׁשה ׁשם ולפעל פגע, ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבלי

עֹולם. ועד מעּתה לכסלה עֹוד אׁשּוב ולא ּבאמת, אלי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּולהתקרב

יׂשראל ארץ קדּׁשת ׁשּגּלּו הּצּדיקים ּכל ּבזכּות זּכני עֹולם ׁשל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻרּבֹונֹו

אחרי יׂשראל לארץ לבא ׁשּזכּו והּכׁשרים הּצּדיקים ּכל ּובזכּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעֹולם,

מה ׁשם ּופעלּו ידעּת, אּתה ּכאׁשר ׁשעּור ּבלי ועצּומֹות רּבֹות ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָמניעֹות

מעׂשיהם ּובזכּות הּקדֹוׁשה ּתֹורתם ּובזכּות ּבזכּותם זּכני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּפעלּו.

יׂשראל לארץ ולבֹוא ליל והּבזּוי הּׁשפל אנכי ּגם ׁשאזּכה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּטֹובים

מהרה. קל ְִֵַָחיׁש
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אב אׁשר‡·Èיז עת ּבכל רּבֹות וטֹובֹות חסדים עּמי הּגֹומל ׁשּבּׁשמים »ƒְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

וח ּברחמי עלזּכיתני ּגמל יׂשראל. לארץ לבא זה על להתּפּלל סדי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ותעׂשה עּמי, נפלאֹותי ותגּדיל ויֹותר, יֹותר וטֹובֹות חסדים עֹוד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָעבּד

ותֹורני האמּתּיֹות, עצֹותי ּבדר ּותלּמדני עת, ּבכל חּנם חסד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָעּמי

ּומחׁשבֹותי הרע ּדרּכי לעזב מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן והאמת, הּיׁשר ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבדר

יׂשראל לארץ מהרה ולבא וליל מעּתה ּב להתקּׁשר ואזּכה ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפגּומֹות.

יי ּבעבֹודת מחדׁש להתחיל לגמרי להתחּדׁש ואזּכה הּזאת, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבּׁשנה

הּיֹום. נֹולדּתי ְְִִַַּכאּלּו

B	Ba¯מּכל ׁשּקּבלּת והּׁשעׁשּועים ההתּפארּות נא זכר עֹולם ׁשל ƒְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

וכל הּקדֹוׁש, עּמ יׂשראל ּומּכלל ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּצּדיקים

עּמ יׂשראל מּכלל עדין מקּבל אּתה אׁשר והּׁשעׁשּועים ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָההתּפארּות

אׁשר הּזה, ׁשּבּדֹור אליהם הּנלוים אמּתּיים והּכׁשרים ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַּומהּצּדיקים

חלק לי ׁשּיהיה ּכן, ּגם וזּכני יׂשראל. ארץ קדּׁשת ּכל נמׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמּׁשם

עד ּבאמת, רצֹונ ולעׂשֹות אלי לׁשּוב ׁשאזּכה הּזאת, ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבההתּפארּות

ּבחרּת הרּבים ּברחמי ּכי עת. ּבכל תמיד הּׁשכינה עּמי ּתתּפאר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאׁשר

וזאת ודֹור, ּדֹור ּבכל ּבנּו מתּפאר ואּתה העּמים, מּכל ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹּבנּו

ּומּׁשם ּתפּלין, ּבבחינת ראׁש על ועטרה לכתר עֹולה ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹההתּפארּות

ידי ועל ּבעינים, ּבֹוקע ההתּפארּות ּכי יׂשראל. ארץ קדּׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻנמׁש

ארץ מקּבלת מּׁשם אׁשר יׂשראל, ארץ על הׁשּגחת עיני נמׁשכין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ידי על מחּכים, אוירּה זה ידי על ּכי הּגדֹולה, קדּׁשתּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻיׂשראל

עינ ּתמיד ׁשם והּמּדע,ׁשּנמׁשכין החכמה עיני ׁשהם הּקדֹוׁשים י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

יי עיני ּתמיד אֹותּה ּדֹורׁש אלהי יי אׁשר "ארץ ׁשּכתּוב: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּכמֹו

ועל עלי רחם ּכן על ׁשנה". אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאלהי

נזּכה אׁשר עד יׂשראל, ארץ קדּׁשת לנּו ׁשּיתּגּלה וזּכני יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכל

ּולהתּפּלל יׂשראל, לארץ ּבאמת ּתמיד ּולהתּגעּגע ּולהׁשּתֹוקק ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלכסף

לארץ לבֹוא נזּכה אׁשר עד רחמים, מלא לפני זה על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהרּבה

מהרה קל חיׁש .יׂשראל ְְִִֵֵַָָ
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e	kÊÂ,וׁשנה ׁשנה ּבכל ׁשּנזּכה העצּומים, וחסדי הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכן גם נמנה להיֹות ואזּכה אמּתּיים, לצּדיקים הּׁשנה ראׁש על ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלנסע

לצּדיקים ּומתקּבצים הּמתאּספים והּתמימים הּכׁשרים יׂשראל עּמ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָּבין

עּמ ׁשל הּקּבּוץ מעלת יֹודע לבד אּתה ּכי הּׁשנה. ראׁש על ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹאמּתּיים

וכּמה ּכּמה יֹודע לבד אּתה אמּתּיים. לצּדיקים הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ראׁש ּבכל מקּבל אּתה אׁשר ונֹוראים ּגדֹולים וׁשעׁשּועים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהתּפארּות

הּצּדיקים אצל יׂשראל עּמ ׁשל הּקדֹוׁש מהּקּבּוץ הּׁשנה וראׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׁשנה

אנחנּו ׁשּנהיה העצּומים, וחסדי הרּבים ּברחמי זּכנּו ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהאמּתּיים.

ׁשּום מּזה ימנענּו ואל האּלה, והּׁשעׁשּועים ּבההתּפארּות ּכן ּגם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנכללים

רק ּבעֹולם. טרּדא ׁשּום יטרידנּו ואל עּכּוב, ׁשּום יעּכבנּו ואל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָמֹונע,

הּקדֹוׁש הּקּבּוץ אל ּולהתאּסף ולבא ליל וׁשנה, ׁשנה ּבכל תמיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנזּכה

אצל ּומתקּבצים הּמתאּספים הּכׁשרים, יׂשראל עּמ ׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהּנֹורא

ּבנּו ׁשּתתּפאר נזּכה זה ידי ועל הּׁשנה. ראׁש ּבכל האמּתּיים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּצּדיקים

ותעזרנּו ּותזּכנּו ּתמיד. יׂשראל ארץ קדּׁשת עלינּו ותמׁשי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻתמיד,

הם אׁשר האמּתּיים, הּצּדיקים ּפני הדרת יפי ּפאר על להסּתּכל ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנזּכה

ּכלל ׁשל והּׁשעׁשּועים ההתּפארּות מּכל ּכלּולים הם ּכי יפי. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹּכלילת

מקּבל אּתה אׁשר לקרבםיׂשראל ּתמיד עֹוסקים ׁשהם ידי על ידם, על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּובפרט ּבאמת, ּתמיד ּפניהם על להסּתּכל הרּבים ּברחמי זּכני .ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאלי

ּפניהם ואז ההתּפארּות, עּקר הּוא ׁשאז הּקדֹוׁשים הּׁשנה ראׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבימי

הּקּבּוץ ּכל ׁשל והּׁשעׁשּועים ההתּפארּות ּכלל ּבאֹור מאד ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹמאירֹות

אליהם. הּמתקּבצים ְְֲִִֵֶַַַָהּקדֹוׁש

‡p‡ּפניהם הדרת ּפאר על להסּתּכל זּכנּו הרּבים, ּברחמי יי »»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ּולהמׁשי לקּבל זה ידי על ׁשּנזּכה ּבאפן ּבאמת, והּנֹוראים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּקדֹוׁשים

ׁשּימׁש נזּכה אׁשר עד הּזאת, מההתּפארּות נפלאה הארה ּכן ּגם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעלינּו

יהיּו הּתפּלין קדּׁשת ּופאר הּנֹוראים. הּתפּלין קדּׁשת תמיד ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻֻעלינּו

ׁשם, ונּביט נסּתּכל ׁשאנחנּו מקֹום ּבכל ּגם ׁשּנזּכה עד ּבעינינּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבֹוקעים

ׁשּיֹודע מי ּכל אׁשר עד יׂשראל. ארץ ּבקדּׁשת ההּוא הּמקֹום ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּיתקּדׁש
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מקֹום ּבכל יׂשראל ארץ קדּׁשת ירּגיׁש הּקדֹוׁש, יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּטעם

זכינּו ׁשאנחנּו ויבחין וידע אֹותנּו יּכיר אׁשר עד יחד, עּמנּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתּועד

הּׁשנה. ראׁש על אמּתּיים צּדיקים אצל ְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹלהיֹות

B	Ba¯צֹועקת אׁשר הּׁשכינה צעקת על רחם רחמים, מלא עֹולם, ׁשל ƒְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

יכל מי מּזרֹועי. קּלני מראׁשי, קּלני הרעים, מעׂשינּו על מר ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹּבקֹול

גדֹולה צעקה מרירת ּגדל יֹודע לבד אּתה הּמרה, צעקתּה קֹול ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹלסּבל

רעים מּמעׂשים מעּתה והּצילנּו וׁשמרנּו רחם, רחם הּזאת. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּומרה

אלי לׁשּוב וזּכנּו רעֹות, הּצּדיקיםּומּמחׁשבֹות וכח ּבזכּות ּבאמת, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשעׁשּועים ּותקּבל מעּתה, ּבנּו הּׁשכינה ׁשּתתּפאר ּבאפן ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאמּתּיים,

ּבפרטּיּות. ואחד אחד מּכל עת ּבכל מאּתנּו הרּבה והתּפארּות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּגדֹולים

אב ּׁשּפגמנּו¯ÊÚÂ	eיח מה ּכל מהרה ּולתּקן ׁשלמה, ּבתׁשּובה לׁשּוב וזּכנּו ¿»¿≈ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבזה, לפׁשע הרּבינּו אׁשר הּזה, הּיֹום עד מּנעּורינּו ּבעינינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלפני

לחטאים זה ידי על ּובאנּו הּקדּׁשה, מּגבּול חּוץ בעינינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשהסּתּכלנּו

ּכי לנּו אֹוי עׂשינּו. ּבעיני והרע מאד, הרּבה ּגדֹולים ּופגמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹועוֹונֹות

יי, מעיני הּנמׁשכין ּכאּלּו, קדֹוׁשים ּבעינים ׁשּפגמנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָחטאנּו,

יתּבר הּׁשם ׁשל ההתּפארּות על ּבהם להסּתּכל לזּכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיכֹולים

מקֹום ּבכל יׂשראל ארץ קדּׁשת זה ידי על ּולהמׁשי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻוהּצּדיקים,

ּכאּלּו, ונֹוראים קדֹוׁשים עינים לקחנּו אּולּתנּו ּוברב ׁשם. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּמּביטים

ּבעֹונֹותינּו ּׁשּבאנּו למה ּבאנּו אׁשר עד ׁשהסּתּכלנּו ּבּמה ּבהם ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוהסּתּכלנּו

והֹוׁשיענּו ועזרנּו זה, ּכל לתּקן הּדר לּמדנּו רחמים מלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּבים.

לׁשרׁש הּׁשּיכים אמּתּיים צּדיקים ולמצא ּולחּפׂש לבּקׁש ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּנזּכה

הּקדֹוׁש הּׁשנה ראׁש על ּובפרט ּתמיד, אליהם ולנסע וליל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹנׁשמֹותינּו,

עּמ ּבכלל ּכן ּגם נמנין ׁשּנהיה זּכנּו הּקדֹוׁש, הּקּבּוץ זמן עּקר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהּוא

ּבתׁשּובה לׁשּוב זה ידי על ונזּכה אליהם. הּמתאּספים הּכׁשרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיׂשראל

על ּולתּקן הּקדֹוׁשים, ּפניהם על להסּתּכל ונזּכה ּבאמת. לפני ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשלמה

ותמׁשי הּזה, הּיֹום עד מּנעּורינּו ּבעינינּו ׁשּפגמנּו הּפגמים ּכל זה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָידי

זה ידי ועל הּקדֹוׁשים. ּבפניהם הּכלּול ההתּפארּות קדּׁשת אֹור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻעלינּו
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אׁשר עד ׁשם, ׁשּנסּתּכל מקֹום ּבכל יׂשראל ארץ קדּׁשת להמׁשי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻנזּכה

יׂשראל. ארץ ּבקדּׁשת יׂשראל מקֹומֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻיתקּדׁשּו

‡ÏÓלמע עלינּו רחם זּכנּורחמים .רחמי ּכרב עלינּו חּוסה ,ׁשמ ן »≈ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

נֹוראֹות היטב ולידע להרּגיׁש ונזּכה ּבאמת, אלי לּבנּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיתעֹורר

לכסף מעּתה ונזּכה יׂשראל, ארץ ׁשל והּנפלא הּקדֹוׁש הּטעם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמתיקּות

טּובא, ּברחמי ּולאּפּוׁשי יׂשראל, לארץ ּולהתלהב ולבער ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּולהׁשּתֹוקק

ּברחמים ּבּקׁשתנּו לפעל ׁשּנזּכה עד ,לפני ותחנּונים ּברחמים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלהרּבֹות

אלהי עזרנּו פגע. ּבלי ּבׁשלֹום יׂשראל לארץ מהרה לבא ׁשּנזּכה ,ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאצל

לטֹובה מׁשאלֹותינּו מּלא תלּויֹות, עינינּו לבד ל ּכי ׁשמ למען ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָיׁשענּו

ועננּו חּננּו ,מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל מהרה לבֹוא וזּכנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּברחמים,

ּברחמים. יׂשראל עּמ ּפה ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ּתפּלתנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוׁשמע

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָ"יהיּו

Ï
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‰ÙÒÎ	"אל אל ירּננּו ּובׂשרי לּבי יי לחצרֹות נפׁשי ּכלתה וגם ƒ¿¿»ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

נפׁשי צמאה לעֹולם. אלהים וחלקי לבבי צּור ּולבבי, ׁשארי ּכלה ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָָָָֹחי,

ּבנֹות אתכם הׁשּבעּתי אלהים. ּפני ואראה אבֹוא מתי חי, לאל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלאלהים

אני. אהבה ׁשחֹולת לֹו, ּתּגידּו מה ּדֹודי את ּתמצאּו אם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָירּוׁשלים

האהבה את ּתעררּו, ּומה ּתעירּו מה ירּוׁשלים, ּבנֹות אתכם ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהׁשּבעּתי

ׁשּתחּפץ". ְֶֶַָעד

B	Ba¯מלא עֹולם, ורבׁשל העצה "ּגדל יׂשראל, עּמֹו אֹוהב רחמים, ƒְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

מּדר אֹותנּו הּמֹונעין הּמניעֹות רּבּוי עצם את יֹודע אּתה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעלילּיה",

ּכחֹומֹות ּבפרטּיּות, ואחד אחד ּכל ּכנגד ּכנגּדנּו עמדּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהחּיים,

"סּבּוני צד. מּכל סבבּונּו גם סּבּונּו אׁש ונהרי ׁשֹוטפים וכנחלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּברזל

ּכמֹו מּמ נתרחקנּו הּמניעֹות ּומרּבּוי יחד", עלי הּקיפּו הּיֹום ּכל ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָכּמים

ּבהּמניעֹות ׁשּגם הרּבים, ּברחמי הֹודעּתנּו אּתה אבל ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּנתרחקנּו.
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יׂשראל זרע ּכל את אהבת מרב ּבהם נסּתר ּבעצמ אּתה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבעצמן,

והערפל, הענן חׁשּכת לתֹו לגׁשת יכל ּדעת ּבר ׁשהּוא ּומי .ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעּמ

,יתּבר הּׁשם את ׁשם ולמצא הּמניעֹות, התּגּברּות ּתקף לתֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּדהיינּו

אעׂשה מה אבל .יתּבר הּׁשם ונעלם נסּתר ּבעצמּה ּבהּמניעה ׁשם ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכי

ּכּמה זה מרחֹוק עֹומד אני ּדעּתי חסרֹון מעצם אׁשר ּדעה, החסר ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאנכי

הּמפסיקים הּמניעֹות רּבּוי מחמת אלי להתקרב מתּגּבר ׁשאיני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָזמּנים,

ּבאמּונה מאמין ואני קצת יֹודע אני ּובאמת מּמׁש. ּכחֹומֹות ְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלפני

אבל ּכלל. מניעֹות אינם באמת ּכי ּולבּטלם, לׁשּברם ּבידי ׁשּיׁש ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשלמה

ׁשאיני ּכ ּכל לפני ּומׁשּתּטחים ּכנגּדי מתּגּברים הם כן ּפי על ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאף

ּולבּטלם. לׁשּברם אי ְְְְֵֵַַַָָיֹודע

ÏÚׁשּתֹורני ּדעת, לאדם החֹונן רחמים, מלא לפני ּבאתי ּכן «ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אמּתּיֹות ועצֹות אמּתי וׂשכל וחכמה ּותבּונה דעת ותֹודיעני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּותלּמדני

עּתה, ׁשם ׁשאני מּמקֹום ּבאמת אלי להתקרב ׁשאזּכה ּבאפן עת, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבכל

לידע ואזּכה לפני. הּמׁשּתּטחים הּמניעֹות ּכל על ּולדּלג ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹולעבר

ּבעלמא, ּובדמיֹון עינים ּבאחיזת רק הם הּמניעֹות ׁשּכל ּבאמת ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּולהאמין

להּׁשם חזק ורצֹון גדֹולה ּבתׁשּוקה ּכנגּדם ּומתּגּבר לּבֹו ׁשּמחּזק ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומי

ּכל ּולׁשּבר לבּטל ׁשאזּכה עד לגמרי. ּכנגּדֹו מתּבּטלים הם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיתּבר

ּגּופי מּתאוֹות הּמניעֹות הן מאחרים, הּמניעֹות הן ׁשּבעֹולם, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמניעֹות

מּדרהּמג הּקדׁש, מּדר הּמֹונעין ׁשּבעֹולם, מניעֹות מיני ּכל הן ּׁשם, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבלּבי ׁשּתּתן ידי על לגמרי, ּולסּלק ּולבּטל לׁשּבר אזּכה ּכּלם ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהאמת,

גדֹולה ּבגבּורה ּבלּבי ּולהתחּזק יצרי את לכּבׁש ּוגבּורה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹכח

ואזּכה ּכלל, מהם ולפחד לירא ולבלי ּכנגּדם, לעמד ּגדֹול ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּובהתחּזקּות

ּבׁשלֹום. הּמלחמה ְְְִֵַַַָָָלנּצח

אב הּקׁשיֹותÌÁ¯˙eיט ּכל ׁשהם הּמח, מּמניעֹות ותּצילני ותֹוׁשיעני עלי ¿«≈ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻ

הּצּדיקים אחרי להרהר הּמח על הּבאים והּבלּבּולים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָֹוהּספקֹות

ׁשאּלּו .מּדֹותי אחרי וׁשלֹום חס להרהר אֹו ׁשּבּדֹור, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהּכׁשרים

ׁשּמחֹו מי ּכי ׁשּבעֹולם, הּמניעֹות מּכל ּגדֹולים הם הּמח ׁשל ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּמניעֹות



תפילות שניÏליקוטי אבחלק יט Î˙˙

ׁשּום אין אמּתּיים ּובצּדיקים יתּבר ּבהּׁשם ׁשלמה ּבאמּונה חזק ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָולּבֹו

יתּבר מהּׁשם חלּוקים ולּבֹו מחֹו וׁשלֹום ּכׁשחס אבל ׁשּתמנעהּו. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמניעה

מּכּלם. קׁשים הּמניעֹות אּלּו עליהם, קׁשיֹות ּבּלב ונֹופלים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻּומהּצּדיקים

להּנצל ּתקוה ׁשּום לי אין ּכי ,אלי ולקרא ולזעק לצעק ּבאתי זה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹועל

ׁשמע אתחּנן, יי ואל אקרא יי, אלי" .אלי לצעק אם ּכי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמהם

וענני". וחּנני אקרא, קֹולי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָיי

È	¯ÊÚÂּוספקֹות קׁשיֹות מיני מּכל ּופדני ּומּלטני והּצילני והֹוׁשיעני, ¿»¿≈ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻ

ולא יעלּו ולא ּכלל, עליהם אסּתּכל לבל הּמח, ּומניעֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹּובלּבּולים

ּולהאמין לידע תמיד אזּכה רק ּכלל, ּומחי ודעּתי לּבי על עֹוד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹיבֹואּו

ּבל ּונכֹונה וחזקה ׁשלמה ּבאמּונה ּונטּיהּבהאמת, ּובלּבּול ספק ׁשּום י ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הּמניעֹות על ּגם ּולהתּגּבר להתחּזק ׁשאזּכה עד ּכלל. הּצד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָאל

להתחּזק ּגּופי מּתאוֹות אֹו אחרים, אדם מּבני הּגׁשמּיים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָוהּמסכים

אלי להתקרב ּבאמת, יי ּבדרכי ולכנס ּכּלם ּכנגד לעמד ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּולהתּגּבר

לסּור ּובאהבה ּביראה ּבאמת ּולעבּד האמּתּיים, ּוכׁשרים ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּולהּצּדיקים

רצֹונ ׁשהם ׁשּבקדּׁשה הּדברים ּכל ולגמר ּולהתחיל טֹוב, ולעׂשֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמרע

מהרה. קל חיׁש ְֱִֵֶֶַָּבאמת

ÌÁ¯˙eּוספקֹות קׁשיֹות וׁשלֹום חס לּבי על ׁשּיבֹואּו עת ּבכל עלי ¿«≈ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

אלי ואקרא ואצעק אזעק ׁשּתכף וׁשלֹום, חס האמת אחר ְְְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלהרהר

אׁשּוע הרּבים. ּברחמי מּיד תענני ואּתה הּלב, מעמקי חזק ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבקֹול

הּמניעֹות, ּכל ּכנגד לעמד להּׁשען מי על לי אין ּכי הּנני. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹותאמר

לבד עלי ׁשּבּׁשמים. אבינּו עלי אם ּכי הּמח מניעֹות ּכנגד ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבפרט

להתּגּבר אי ּותלּמדני ׁשּתֹורני ּבֹוטח, אני הּגדֹול חסּד ועל נׁשען ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָאני

הּמניעֹות ידי על אלי ּולהתקרב הּמניעֹות התּגּברּות ּתקף לתֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹלכנס

אין לגדּלתֹו ּכי ּבעצמֹו, יתּבר הּׁשם נסּתר עצמן ּבהם ּגם ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּדיקא,

מה וכל יי". לעֹולם מרֹום "ואּתה ,מחׁשבֹותי עמקּו ּומאד ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹחקר,

מּדר ועּכּובים למניעֹות ּׁשּנדמה מה אפּלּו האדם עם מסּבב ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאּתה

נפלאה. ויׁשּועה לטֹובה הּכל ְְִִֶַַָָָָֹֹהּקדׁש
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ÌÁ¯ּכח יׂשראל ּולכל לי ותן ואּמצנּו, וחּזקנּו והֹורנּו ולּמדנּו עלינּו «≈ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ

מּׁשּום עֹוד אפחד ולא אירא לא ׁשּמעּתה הּׁשמים, מן ּבּלב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּוגבּורה

ּפחד ׁשּום ּבלי מלחמה, ערּו ּכגּבֹור עת ּבכל אהיה רק ׁשּבעֹולם, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדבר

ּדבר ּומּׁשּום אדם ּומּׁשּום ּובלּבּול, מחׁשבה ּומּׁשּום ּתאוה ְֲֲִִִִִַַָָָָָָָמּׁשּום

צרי ּׁשאני מה מּכל ּולהּמלט להּנצל ׁשאזּכה ּבאפן ּכלל, ׁשּבעֹולם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּכלל, ּפגם ׁשּום אפּגם ולא לכסלה, עֹוד אׁשּוב ולא ּולהּמלט ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹלהּנצל

חּוׁשים. ּובׁשאר עינים ּבראּית ולא ּומעׂשה, דּבּור ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹלא

ולכנס ּכּלם ּולבּטל ּולׁשּבר הּמניעֹות ּכל על לדּלג ּותאּמצני ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֻּותחּזקני

לאמּתֹו ּבאמת אלי להתקרב מעּתה ּולהתחיל ּבאמת, הּקדּׁשה ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻלתֹו

הּטֹוב. ְְִַּכרצֹונ

È·‡ׁשּום לי אין ּכי ּברחמים, מׁשאלֹותי מּלא עלי, רחם ׁשּבּׁשמים, »ƒְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

הּצּדיקים ׁשל הּגדֹול ּכחם ועל ותחנּונים, ּתפּלה על אם ּכי ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּתקוה

ואל ׁשמ למען עלי רחם עּמי. עׂשה ּבעיני הּטֹוב ואּתה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאמּתּיים,

ּבקרב יׁשּועֹות "ּפעל רחמים מלא הֹוׁשיעני עזרני ּתעזבני, ואל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתּטׁשני

ועד מעּתה אׁשמר מצֹותי ואת אל ּבחּקי אׁשר את ועׂשה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהארץ".

ועּקר הּזה, הּמר הּגלּות ּבתקף אנחנּו גדֹולה בצרה ּכי עננּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעֹולם.

הּמֹונעים ורּבּוי הּמח ּובלּבּולי הּגּוף ּׁשּתאֹות מה הּנפׁש, ּגלּות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּוא

מּדר וׁשלֹום חס למנענּו צּוארנּו על עלּו הׂשּתרגּו ּכּלם אדם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻמּבני

ּכנגד לעמד ׁשּנזּכה ּבאפן אמּתי, ודעת ּבינה חכמה מאּת חּננּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהחּיים.

ּבאמת, הּקדּׁשה אל ּולהתקרב ּכלל, עליהם להסּתּכל ולבלי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻּכּלם,

אּתה ּבהן ּכי הּמניעֹות, התּגּברּות ּתקף ּכל ּבתֹו ּתמיד אֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹולמצא

ּבית עּמ אֹותנּו הּגדֹולה ּובאהבת הרּבים ּברחמי ונעלם ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָנסּתר

"אל והּמניעה ההסּתרה ּתקף ּבתֹו תמיד אֹות למצא עזרנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹיׂשראל.

ענני, מהר אקרא ּביֹום אזנ אלי הּטה לי, צר ּביֹום מּמּני ּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתסּתר

ראׁשי ירּום ועּתה ּפדני, אֹויבי למען ּגאלּה נפׁשי אל אֹויביקרבה על ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשמע ליי. ואזּמרה אׁשירה תרּועה, זבחי באהלֹו ואזּבחה ְְְְְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָָסביבֹותי,

,לעבּד עּז ּתנה וחּנני, אלי ּפנה וענני. וחּנני אקרא קֹולי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻיי
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ּכי ויבׁשּו, ׂשנאי ויראּו לטֹובה, אֹות עּמי עׂשה .אמת לבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹוהֹוׁשיעה

לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ונחמּתני. עזרּתני יי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאּתה

ואמן. אמן וגֹואלי", צּורי ְְְֲִִֵֵָָָיי

‡Ïאב כ

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· '	 ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
·LBÁוהיה ׁשמ למען עלי רחם נּדח, מּמ יּדח לבל מחׁשבֹות ≈ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

עֹוד אחׁשב ׁשּלא מחׁשבּתי, את ּולטהר לקּדׁש ׁשאזּכה מעּתה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבעזרי

חס אהרהר ׁשּלא ׁשּכן מּכל ּכלל, וזרה חיצֹונה מחׁשבה ׁשּום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹמעּתה

הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לנּו ּגּלית אּתה ּכי ּכלל. רע הרהּור ׁשּום ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָוׁשלֹום

ׁשני ׁשּיהיּו אפׁשר ואי ּכרצֹונֹו, להּטֹותה האדם ּביד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּמחׁשבה

מחׁשבּתי לעצר חֹותר ׁשאני ּכּמה וזה ּכלל. אפן ּבׁשּום ּביחד ְְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹמחׁשבֹות

ועדין וׁשלֹום, חס לחּוץ הּיׁשר הּדר מן תּטה ׁשּלא ּולאחזּה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלתפׂשּה

ּכראּוי, מחׁשבּתי את לקּדׁש לזה זכיתי ׁשּלא די ולא ּבידי. עלתה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹלא

חׁשבּתי ּכי .הפ אל מהפ מאד הרּבה ּבמחׁשבּתי ּפגמּתי ּגם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף

ׁשעֹות וכּליתי יֹום, ּבכל מאד הרּבה רעים והרהּורים רעֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֹמחׁשבֹות

הרּבה וזרים רעים ורעיֹונֹות ּבמחׁשבֹות וׁשנים וימים הרּבה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָועּתים

ּכל ּבאּו זה ידי על אׁשר מאד. ּדעּתי את ועכרּתי ּובלּבלּתי ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמאד,

ׁשּלי, והּפׁשעים והעוֹונֹות החטאים וכל ׁשּלי, והּמכׁשֹולֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּקלקּולים

ּבכּלם אׁשר הּזה. הּיֹום עד מעֹודי לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשחטאתי

לתפסּה נזהרּתי ׁשּלא הּמחׁשבה ּפגם ידי על אם ּכי נכׁשלּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹלא

ונכׁשלּת ּׁשּבאתי למה ּבאתי זה ידי על רק אׁשר ּכראּוי, יּולׁשמרּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּוברצֹון. ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג ּׁשּנכׁשלּתי, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹּבמה

ÏÚהּגדֹולה ויׁשּועת ּבעזרת ׁשּתעזרני רחמים, מלא לפני ּבאתי ּכן «ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשמירֹות מיני בכל היטב היטב מחׁשבּתי את לׁשמר מעּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשאזּכה

חּוץ לצאת ּכלל מחׁשבּתי את להּניח לבלי מעּתה ואּזהר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמעּלֹות,

לׁשמרּה אזּכה ּבקדּׁשה ואפּלּו הּׂשערה, ּכחּוט אפּלּו וׁשלֹום חס ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻלׁשּטה
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ואּמלט אברח הּדעת ּבלּבּול איזה ׁשאראה וענין עת ּובכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמּבלּבּולים.

חס הּקדּׁשה לגבּול חּוץ מחׁשבּתי תצא ׁשּלא ׁשּכן מּכל מהרה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּׁשם

איזה ידי על לפעמים וׁשלֹום חס אם ואפּלּו קּלה. רגע אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוׁשלֹום

ההרּגל ּגדל מחמת לחּוץ מחׁשבּתי ּפתאם ותצא ּתפרח הּדעת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַֹֹהּסח

הּמח וחּמּוץ ׁשהּיה ּבלי ּומּיד תכף ותזּכירני תמיד בעזרי ּתהיה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּכבר,

לפנים מחּוץ הּיׁשר לדר להׁשיבּה מּיד מחׁשבּתי את ׁשאתּפס ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכלל,

לקדׁש. מחל לטֹוב מרע מּיד ְְְִֵֵֶַַָָֹֹּולהּטֹותּה

B	Ba¯ורחם זכר עֹולם. ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

עלתה לא ועדין זה לכל נכספּתי נכסֹוף ּכּמה זה ּכי מהרה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהֹוׁשיעה

אני ועדין ּבידי, הּבחירה ׁשעדין ּומאמין יֹודע אני ּבאמת אבל ְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבידי,

ּפי על אף הּיׁשר, לדר ּפעם ּבכל ּולהּטֹותּה מחׁשבּתי לתּפס ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹיכל

ּכמֹו נעׂשה ׁשההרּגל עד ׁשהרּגלּתי, ּכמֹו ּבמחׁשבּתי הרּגלּתי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻֻׁשּכבר

אבל וׁשלֹום, חס מהם להּמלט אפׁשר ׁשאי לי ׁשּנדמה עד אצלי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָטבע

חפׁש הּבחירה ּכי כן, אינֹו לתּפסהאמת יכל אני עדין ועדין לעֹולם ּיית ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

חּוץ מּמחׁשבֹות היטב לׁשמרּה ּולהּזהר עת, ּבכל מחׁשבּתי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאת

תמיד. הּקדּׁשה אל ְְִֶַַָָָֻּולהּטֹותּה

ÏÚּברחמי ּותזּכני אֹותי, ּותאּמץ ׁשּתחּזק ,אלי ּכּפי לׁשטח ּבאתי ּכן «ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

ּבזכּות היׁשּועֹות ּבעל עזרני ּבאמת. מעּתה מחׁשבּתי את ּולטהר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלקּדׁש

ל נֹודעת מחׁשבּתם קדּׁשת אׁשר האמּתּיים הּגדֹולים הּצּדיקים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹֻוכח

הּקדֹוׁשה ּבמחׁשבּתם לׁשם ׁשעלּו הּמקֹום יֹודע לבד אּתה ּכי ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָָלבד,

ּכי ,לפני ּבאתי ּכאּלּו קדֹוׁשֹות מחׁשבֹות עלּית ּבכח מאד, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹוהּנֹוראה

מּכל ודעּתי מחׁשבּתי להֹוציא עלי, ּגם להגן ּכדאי ּוזכּותם ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹכחם

רגילּות מיני מּכל ּולהעלֹותי לׁשם, ונפֹוצּו ונתּפּזרּו ׁשּנפלּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּמקֹומֹות

ּבי ׁשּנאחזּו וזהמֹות טמאֹות מיני מּכל ּולטהרני ּבהם, ׁשהרּגלּתי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻֻרעים

ּבהם ׁשחׁשבּתי ּומבלּבלֹות רעֹות הּמחׁשבֹות ּפגם ידי על וׁשלֹום, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻחס

ּבקדּׁשת ּתלּויים ׁשּכּלם קדּׁשֹות מיני ּבכל ּולטהרני ּולקּדׁשני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻֻהרּבה,

לּה ויׁש הּכל, על עֹולה הּצּדיקים ׁשל הּמחׁשבה קדּׁשת ּכי ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻהּמחׁשבה.
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ּדעּתי ּפּזּור ידי על בהם ׁשּירדּתי הּמקֹומֹות ּכל לתֹו לירד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכח

ּוללּמדני לטֹוב, מרע אֹותי ּולהעלֹות הּקדּׁשה, לגבּול חּוץ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָֻּומחׁשבּתי

ּולטהרּה וׁשלֹום, חס חּוץ מּלצאת מעּתה מחׁשבּתי למּלט אי עת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּבכל

להתּפּלל עדין יתדֹותי ּתמכּתי לבד זה ועל קדּׁשֹות. מיני ּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּולקּדׁשּה

לקּדׁש עּצמי לחּזק להתחיל מעּתה ׁשאזּכה ליׁשּועה, ּולצּפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלפני

ׁשאזּכה עד ולגמר, להתחיל הּׁשמים מן ּתסּיעני ואּתה מחׁשבּתי, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹאת

ּב דבּוקה מחׁשבּתי ותהיה הּטֹוב. ּכרצֹונ ּבאמת הּמחׁשבה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻלקדּׁשת

סלה. אמן עֹולם ועד מעּתה האמּתּיים ּובצּדיקי הּקדֹוׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּובתֹורת

·Ïאב כא

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡"Ò ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
‰¯tÒ‡"."ילדּתי הּיֹום אני אּתה, ּבני אלי אמר יי חק, אל ¬«¿»ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

העֹולם ׁשּבראת קדם הּוא אּתה לנצח, וקּים לעד חי עֹולם, ׁשל ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹרּבֹונֹו

הּזמן וכל מהּזמן, למעלה אּתה ּכי העֹולם, ׁשּבראת לאחר הּוא ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָואּתה

רחם עין. ּכהרף אפּלּו אצל עֹולה אינֹו ּׁשּיהיה ּומה ּׁשהיה מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּכּלֹו

ׁשאזּכה ּבאפן וׁשלם, אמּתי וׂשכל דעת לי ותן הרּבים, ּברחמי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעלי

אינֹו הּזמן ׁשּכל ּולהּׂשיג ּולהבין לידע ׁשאזּכה הּזמן, מּתחת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלצאת

ּכלל, זמן ׁשּום אין ּובאמת עֹובר, ּכצל וימינּו הבל", הּכל "ּכי ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹכלּום,

הּדעת, מהעּדר הּוא הּזמן ּכל רק אמּתי, ודעת ׂשכל לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָלמי

ׁשּיתקּים ּכדי אדם מּבני הּדעת מעלים אּתה הּנֹוראֹות ּבנפלאֹותי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאׁשר

זמן ׁשּום אין האמּתי ּבּדעת ּבאמת אבל הּבחירה, ּבׁשביל והּכל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהּזמן,

ׁשּזכּו האמּתּיים, ּבהּצּדיקים ּבאמת ּולהּכלל עצמנּו לקּׁשר זּכנּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכלל.

ויצאּו מהּזמן, למעלה ּבבחינת הּׁשלם ּבדעּתם להּכלל ּבׁשלמּות ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלזה

הּׁשמׁש ּתחת הּנעׂשה הרע הּמעׂשה מּכל ּבׁשלמּות ונּצלּו לגמרי, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָמהּזמן

עצֹותיהם, ּולקּים ּבנתיבֹותיהם ולדר ּבעקבֹותיהם ליל זּכנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹוהּזמן.

ּכל ּכלּולים ׁשּבהם הּזמן ּתחת ׁשהם הּדברים ּכל על ּכלל נסּתּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלבל

ּבכל נזּכה רק ּכלל, הּזמן ּפגעי יבהלּונּו ואל רעֹות, ּומּדֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתאֹות
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הּזמן ׁשּבאמת הּזמן, ּבבּטּול עצמנּו להזּכיר ׁשעה ּובכל עת ּובכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיֹום

ׁשּׁשם מהּזמן, למעלה ּבבחינת עת ּבכל עצמנּו ּולקּׁשר ּומבּטל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּבטל

מּפגעי ּכּלם הּבאים הּבלּבּולים וכל והּמּדֹות הּתאֹות ּכל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֻנתּבּטלים

.הּזמן ְַַ

B	Ba¯ראׁשֹון הּקדמֹונים לכל קדמֹון עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְִִִֶֶַַַָָָ

ּגבֹוהים ּדברים מרחֹוק הֹודעּתנּו אּתה לאחרֹונים, ואחרֹון ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָלראׁשֹונים

נפלאֹותי ּדרכי מרחֹוק לנּו ורמזּת ּכאּלה, נֹוראים רמזים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכאּלה,

הּגלּות מרירּות ּבעמק נפׁשנּו להׁשיב הּזה, ּכהּיֹום לחּיֹותנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוראֹות

ּבכל ּולנחמנּו ּולאּמצנּו לחּזקנּו ,נֹוראֹותי גדּלת להזּכירנּו הּזה, ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהארֹו

החרּבן מּיֹום מסּפר ּבלי ורעֹות רּבֹות צרֹות סבלנּו ּכבר אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻצרֹותינּו,

מאד הּגלּות עלינּו אר ּכי הּסּבל", ּכח "ּכׁשל ּכמעט אׁשר הּנה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעד

קץ מתי עד מה, עד יֹודע אּתנּו ואין הּקּצין ּכל ּכלּו ּוכבר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹמאד,

אריכת ידי על זה, ידי על ונפלּו נכׁשלּו עּמ מּבני ורּבים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּפלאֹות.

להטיב מרחֹוק חֹוׁשב אּתה ּבאמת אבל .ּכ ּכל הּזה הּמר ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגלּות

ּתקוה ויׁש מעֹולם, נׁשמעּו לא אׁשר ונפלאֹות נֹוראֹות ּבטֹובֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹאחריתנּו

התנֹוצצּות עּתה גם והֹודעּתנּו מרחֹוק לנּו רמזּת ּכן על ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָלאחריתנּו.

הּזמן אריכת ׁשּכל ונאמין נדע למען מהּזמן, למעלה מּבחינת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָנפלא

הּגלּיֹות מּיֹום יׂשראל על ּׁשעֹוברים מה והּצרֹות הּגלּיֹות ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻׁשל

אינֹו הּכל ואחד, אחד ּכל על ּׁשעֹובר מה ּכל ּובפרטּיּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכללּיּות,

הּדעת ׁשּיתּגּלה ּבעת לגמרי ויתּבּטל יׁשּתּכח והּכל לכלּום. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹנחׁשב

להּׂשיג ׁשּנזּכה ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיבא צדקנּו מׁשיח ידי על ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשלם

מהּזמן. למעלה ּבחינת ׁשל ְְְְִֵֶַַַַַַַָהּדעת

ÏÚהּזה הּקדֹוׁש הּדעת הארת עלינּו והאר עּתה, ּגם עלינּו רחם ּכן «ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הּתאוֹות ּכל ּולבּטל להכניע ׁשּנזּכה ּבאפן מׁשיח, ׁשל אֹורֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהּוא

וׁשט רץ הּזמן ּכי הּזמן, ּבבּטּול ּתמיד ׁשּנזּכר ידי על רעֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּמּדֹות

אחת רגע אפּלּו ּומתעּכב מתמהמּה ואינֹו מאד, ׁשּוםּוּפֹורח ּבֹו ואין , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַֹ

ּבחמלת עלינּו חמל ּכלל. זמן ׁשּום אין ּבאמת ּכי ּכלל, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתפיסה
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ּבעֹולם לנצח עֹומד עֹולם נחליף ואל הּזמן, מּפגעי והּצילנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּגדֹולה

להבין ׁשּנזּכה ּבאפן אמּתי וׂשכל ּדעת מאּת חּננּו וׁשלֹום. חס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעֹובר

להתחיל ונזּכה ּכלל. הּזמן אֹותנּו יטעה ואל הּזמן, ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָולראֹות

מה ּכל ּכלל אֹותנּו יבלּבל ואל מחדׁש, עת ּובכל יֹום ּבכל ְְְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

ּבאמת, עצמנּו לקּדׁש עת ּבכל ונזּכה הּׁשעה. אֹותּה עד עלינּו ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּׁשעבר

לצאת ׁשּנזּכה עד מהּזמן, למעלה ּבבחינת הּזמן ּכל ולכלל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּולקּׁשר

מהּמקֹום, למעלה מהּזמן, למעלה לבחינת והּמקֹום, הּזמן ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָמּתחת

ּבאמת. ּבׁשלמּות לזה זכּו אׁשר האמּתּיים צּדיקי וכרצֹון ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכרצֹונ

פי אמרי לרצֹון יהיּו ּכקדם, ימינּו חּדׁש ונׁשּובה אלי יי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ"הׁשיבנּו

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי ְְְְְֲִִִִֶֶָָוהגיֹון
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ÏB˜"מאנה ּבניה, על מבּכה רחל תמרּורים, ּבכי נהי נׁשמע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּברמה

ּכי ּמים, ירדה עיני עיני בֹוכּיה אני אּלה על אינּנּו. ּכי ּבניה על ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהּנחם

רּבֹונֹו אֹויב". גבר ּכי ׁשֹוממים בני היּו נפׁשי, מׁשיב מנחם מּמּני ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָרחק

ּגדל על מרים הסּפדֹות לסּדר אי לּמדנּו עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל

מחמּדי ּכל מאּתנּו נלקחּו ּכי הּזֹונה, לּבנּו ידי על נׁשּברנּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשברנּו

וא חּיינּו ּפארינּו, זיונּו הֹודנּו ראׁשנּו, עטרֹות עּזנּו ּגאֹוני ימינּו,עינינּו ר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹֻ

ורּבֹותינּו, מֹורנּו אדֹוננּו הּמה הלא ונׁשמֹותנּו. ורּוחנּו נפׁשנּו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹׁשרׁשי

וׂשמחתנּו, נחמֹותינּו ּתכליתנּו, ּתקותינּו קדּׁשתנּו, ּגדּלתנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻאֹורֹותינּו

מה אֹוי לאנחֹות. אֹותנּו עזבּו למנּוחֹות הּמה סעּו ּתפּלֹותינּו, ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּתֹורֹותינּו

מרים הסּפדֹות לנּו להערי יּוכל מי ּנדּבר, מה ּנאמר מה לנּו, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהיה

הּנֹוגעים ּכאּלה מרים ׁשברים על ולבּכֹות להסּפיד לנּו ּכראּוי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומרּורים

ואבֹוי. אֹוי אֹוי סֹוף, ועד מראׁש ּכּלם העֹולמֹות ּולכל יׂשראל ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹֻלכל

B	Ba¯לסּדר אנֹוׁשי ּביד ּכח ׁשאין לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם ׁשל ƒְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבדֹורֹותינּו נסּתּלקּו אׁשר ּכאּלה, צּדיקים הסּתּלקּות על ּכראּוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהסּפדֹות
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יׂשראל. ּולכל לי הּנֹוגע על ּבכינא, קא וּדאי ּדא על אבל ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָּבעוֹונֹותינּו.

הפסד אין למעלה למעלה ׁשּנסּתּלקּו ּבעצמם הּקדֹוׁשים להּצּדיקים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכי

ועֹומדים עליֹונים, ּבעֹולמֹות ׁשם ּומפארים ּגדֹולים הם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹּכלל,

הּדֹור עלינּו עלינּו אבל חלקם. אׁשרי להם אׁשרי ּבּמרֹום, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּומׁשּמׁשים

עלינּו מאד, ועצּום ּגדֹול הרחמנּות עלינּו הּזה, העני הּדֹור הּזה, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּיתֹום

הכרע יי אהּה ׁשּדדנּו", ּכי לנּו "אֹוי הּדוּוים, ּכל ידוּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻעלינּו

למים, ויהי לב ּכל ונמס ּברּכים ּכל וכׁשלּו הּידים ורפּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהכרעּתנּו.

אחזּונּו צירים ּבעתתנּו, ּפלצּות לבבנּו, ּתעה ּבּצהרים, הּׁשמׁש ּבא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּביֹום

אלהים "יי הרחמן, אב אבינּו ׁשּבּׁשמים אבינּו נפעה, ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכּיֹולדה

ּבעדנּו, יעמד מי לנּו יעזר מי לעזרה, נפנה להיכן נל להיכן ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאמת",

מרי הּיֹום ּגם ּכן על .עּמ ּונבקׁשּנּו דֹודנּו ּפנה אנה דֹודנּו, ּפנה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָאנה

מקֹור ועינינּו מים ראׁשנּו יּתן מי אנחֹותינּו, על ּכבדה ידנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹׂשיחנּו,

לּבנּו, דוה היה זה "על ׁשברנּו. ּגדל על ולילה יֹומם ונבּכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדמעה,

עינינּו". חׁשכּו אּלה ְֵֵֵֶַָעל

אב עֹול¯Ba	Bכב ּתלּויׁשל חּיּותנּו ׁשּכל יֹודע אּתה האמת, הרחמן אב ם ƒֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

לדּבר צריכים ואנחנּו לברכה, זכרֹונם הּקדֹוׁשים רּבֹותינּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּבהּצּדיקים

ּפעם, ּבכל חדׁשים קדֹוׁשים ּדּבּורים מהם ּולקּבל ּפעם ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעּמהם

אזֹובי ער קטּני ּיעׂשּו מה ּנעׂשה, מה ועּתה ּפעם. ּבכל אֹותם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָולראֹות

עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ּנפעל. מה ּנעׂשה מה ּכמֹונּו, ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָקיר

ּכל על לי מרה נפׁשי אי ּבפנימּיּות, נפׁשי מרירּות יֹודע לבד ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָאּתה

מלא לפני היטב ׂשיחתי לפרׁש יכל איני הרּבים, ּבעוֹונֹותי א ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹזה,

והֹורני לּמדני עּתה, עּתה עבר. ּׁשעבר מה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָרחמים.

קדּׁשתם להמׁשי עּתה ּגם ׁשאזּכה ּבאפן ּולהתחּנן ולזעק לצעק ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻאי

על ּבעֹולם ׁשהׁשאירּו ׁשּלהם הרׁשימּו קדּׁשת ידי על עלי, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהעצּומה

ׁשכיחי הּמה עּתה וגם היקרים, ותלמידיהם הּקדֹוׁשים ספריהם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָידי

קדֹוׁשים, ספרים ּובׁשאר הּקדֹוׁש ּבזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעלמא, ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹיּתיר

למקֹום למעלה למעלה נסּתלקת ׁשּכאׁשר היא הּנׁשמה ׁשלמּות ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשעּקר
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ּכל ּולהחיֹות ּולהקיץ לעֹורר למּטה, למּטה גם ּתהיה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנסּתּלקת

ּולהחיֹותם לעֹוררם ּומּתחּתיו, ּתחּתּיֹות ּבׁשאֹול הּמּנחים אפּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָֻהּנפׁשֹות

ּבעֹולם. אפן ּבׁשּום יתיאׁשּו ְְֲִֶֶָָָֹֹׁשּלא

B	Ba¯אּמנּו רחל ׁשל והּבכּיֹות הּדמעֹות על ורחם חמל עֹולם ׁשל ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

על ׁשליׁש ּבדמעֹות ּבֹוכה היא אׁשר יׂשראל, ּוכנסת הּׁשכינה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא

ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּבניה" על מבּכה "רחל נפׁשנּו, וצרֹות צערנּו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּגדל

לּה אין לחיּה, על ודמעתּה ּבּלילה תבּכה "ּבכֹו יצאּו. ּומארצם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאביהם

הּצּדיקים ׁשהם רעיה ּכל ּכי אֹוהביה". מּכל ודֹורמנחם ּדֹור ׁשּבכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וכּנס ההר ּבראׁש ּכּתרן נׁשארנּו אׁשר עד הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹנסּתּלקּו

לנּו ואין ּכאלמנֹות", אּמֹותינּו אב ואין היינּו "יתֹומים הּגבעה. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָעל

ְֵַמנחם.

B	Ba¯,לנּו ינּוד ּומי עלינּו יחֹוס ּומי עלינּו, יחמל מי עֹולם, ׁשל ƒְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

יתּקן מי ּבּפרץ, יעמד ּומי ּגדר יגּדר מי לנּו, לׁשלֹום לׁשאל יסּור ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּומי

ׁשלמה ּבתׁשּובה יחזירנּו מי נפׁשנּו, יתּקן מי מסּלֹות, ייּׁשר ּומי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּדרכים

לנּו היה מה אֹוי ּבאמת. אלי לׁשּוב מּׁשנתנּו אֹותנּו יעֹורר מי ,ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלפני

ונֹוראים נפלאים לאֹורֹות האּלה ּבּדֹורֹות זכינּו אׁשר האּלה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּדֹורֹות

והּצרּופי הּדּבּורים אפסּו אׁשר ּכאּלה, ּומצחצחים צחים אֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלה,

ותפארּתם. ּומעלתם וגבהם ותקּפם ּוגדּלתם ּבׁשבחם לסּפר ְְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָֻאֹותּיֹות

וכּמה ּבגיניהּו, אתהפיכּו עלמין וכּמה ,ּבעֹולמ סּבבּת גלּגּולים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָוכּמה

אֹורֹות לעֹולם הבאת אׁשר עד עׂשית וער ׁשעּור ּבלי ונפלאֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָנּסים

מביני דעת מלּמדי ּכאּלה, דר מֹורי ּכאּלה, קדֹוׁשים צּדיקים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכאּלה,

הּקדֹוׁשים, חּייהם ימי ּכל עּמהם והיית ּכאּלה. עצֹות ּבעלי ּכאּלה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמּדע

יֹום, ּבכל עליהם קמּו רּבים ּכי ׁשעּור, ּבלי עּמהם נפלאֹותי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהרּבית

ּׁשעׂשית מה ועׂשית ורֹודפיהם, אֹויביהם ּכל מּיד אֹותם הּצלּת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואּתה

אׁשר עד ,ּברחמי אֹותם וקּימּת מאד. מאד הּנעלמים נפלאֹותי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבדרכי

נפלאים חדׁשים ּתּקּונים לעׂשֹות והפליאּו וגמרּו והתחילּו ועׂשּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִַָָָָָּפעלּו

ּבלי רּבֹות נפׁשֹות ותּקנּו סֹוף, ועד מראׁש העֹולמֹות ּבכל ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹונֹוראים
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הּתּקּונים ּכל את ידעּת אּתה ּכאׁשר והּמתים. החּיים נפׁשֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָׁשעּור,

ׁשּנתּגּלה מּיֹום האּלה, ּבּדֹורֹות ׁשהיּו מהּצּדיקים ׁשּקּבלּת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהּׁשעׁשּועים

מאד, נֹורא אלהים איׁש רּבנן, רב ּוקדֹוׁשֹו, יׂשראל אֹור הּגנּוז, ְְְֱִִִֵַַַָָָָָֹֹאֹור

אׁשר לברכה, זכרֹונֹו טֹוב ׁשם ּבעל יׂשראל רּבי הרב ורּבנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמֹורנּו

קדֹוׁשיםה וחסידים צּדיקים הרּבה, ּתלמידים והעמיד תבל, ּפני איר ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַ

מּצבּתֹו, קדׁש זרע ׁש'עׁשּועיו נ'טע ּב'רכה אחריו והׁשאיר ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹונֹוראים,

יׁשוּו לא חפצים וכל ּופנינים מּפז היקרים הּקדֹוׁשים חלציו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָָֹיֹוצאי

האּלה ּבּדֹורֹות אלהּות ּגּלּו חלציו ויֹוצאי ותלמידיו הּוא אׁשר ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבהם,

ולּמדּו למדּו לּבנּו, ּופתחּו עינינּו האירּו הּמה ּביׂשראל. תֹורה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָוהרּביצּו

ראתה עין אׁשרי ּבאמת. אלי להתקרב נפלאֹות ועצֹות יׁשרים ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָדרכים

ׁשּיאריכּו היה ּתקותנּו כל ּכי נפׁשנּו. דאבה אזן למׁשמע הלא אּלה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכל

ולׁשמע קדּׁשתם הדרת לפני עֹוד לעמד ונזּכה העֹולם, ּבזה וׁשנים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻימים

ונפלאים, חדׁשים ּפעם ּבכל חּיים אלהים ּדברי עֹוד הּנֹורא ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּפיהם

ּובפׁשעינּו הרּבים ּובעוֹונֹותינּו הּקדֹוׁשים. חּייהם ימי ּכל זכינּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכאׁשר

גברּו ּכי אֹוי נפׁשנּו. מחמּדי עינינּו, מאֹורי מאּתנּו נחׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהעצּומים

הארֹונֹות את הּזמן לפני מאּתנּו ותפסּו הּמצּוקים, על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאראּלים

ראׁשנּו, עטרת נפלה לנּו, היה מה "אֹוי האּלה. והּנֹוראים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁשים

חטאנּו". ּכי לנּו נא ִָָָָאֹוי

Ì‡Âּבתּקּון עֹוסקים הם עּתה גם ּכי ידענּו ּגם ידענּו אמנם ¿ƒְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

ּפניהם לראֹות זֹוכים אנּו אין ּכי מר, לנּו מר א ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָנפׁשֹותינּו,

הּקדֹוׁש, ּפיהם הבל ולׁשאב הּנֹוראים, ּדּבּוריהם ולׁשמע ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּקדֹוׁשים,

והּנֹורא, הּקדֹוׁש ּפניהם והדרת וזיום ויפים ּפארם על ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּולהסּתּכל

ׁשל והחן והּיפי הּפאר היּו הּמה הן ּכי ׁשּלהם. האמת ּבחן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּולהּכלל

הּקדֹוׁש, ׁשּלהם ּבהחן נכלל ׁשהיה מי ּכל אׁשר ּכּלֹו, העֹולם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּכל

ּבתׁשּובה ונתעֹורר עצמֹו על הסּתּכל הּקדֹוׁש, ּבׁשמם ׁשּלהם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבהּפאר

מה לנּו אֹוי ּׁשאּבדנּו, מה אּבדנּו ּבעוֹונֹותינּו עּתה ועּתה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבאמת.

עּתה, ּנעׂשה מה אֹוי ּגֹורם. העֹון ּכּמה אֹוי ּבעוֹונֹותנּו, לנּו ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּׁשּגרמנּו
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ּכא נרּדפים ּיעׂשּו ּוממרטמה ממּׁש עם ּכאּלּו, ואביֹונים ענּיים ּלּו, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבבכי". אמרר מּני ׁשעּו אמרּתי ּכן "על ּכמֹונּו. ואביֹון עני עם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכזה,

יי אל אדּברה לי, וירוח אׂשיחה יהמה, ּכּים קֹולי אקרר, רּוחי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמר

מה. עלי ויעבר עליֹון ְְֲֵֶַַָָֹאל

אב אּתה¯Ba	Bכג קדֹוׁש עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒִִֶֶֶַָָָָָ

למען עׂשה האמּתּיים, הּצּדיקים ּבׁשם מׁשּתף וׁשמ ,ׁשמ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻונֹורא

העצּומים, ּברחמי וזּכנּו ּבעֹולם. האמת וגּלה ,ׁשמ את וקּדׁש ,ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשמ

אׁשר עּתה, העֹולם ׁשל ּבית הראׁש הּוא מי ּבאמת לידע ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנזּכה

וזּכנּו .לפני ׁשהזּכרּתי האּלה האמּתּיים מהּצּדיקים ּכח ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמקּבל

ּבאמת ּתמיד נכלל ולהיֹות ּבאמת, אליו להתקרב הּגדֹולה ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבחמלת

ּולהתקּׁשר האמּתּיים, הּצּדיקים ׁשל האמּתי והחן והּפאר ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבהּׁשם

ּבאפן לעֹולם. יּמֹוט ּבל וחזק אּמיץ ּבקׁשר ּבאמת ּבהם ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּולהתּדּבק

והּתאוֹות הּמּדֹות ּבכל מעּתה עצמנּו על להסּתּכל זה ידי על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנזּכה

ּבתׁשּובה ולׁשּוב רע, מּכל אֹותם ּולטהר לזּכ יסֹודֹות הארּבע ּכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשל

ותעצּומֹות עז ּבכל ּבאמת מעּתה ּולהתחּזק העבר, על ּבאמת ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלמה

הארּבע ּכל ׁשל רעֹות הּתאוֹות וכל רעֹות הּמּדֹות ּכל ּולבּטל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלׁשּבר

ּבאמת ּבעבֹודת ּתמיד ולעסק טֹובֹות, הּמּדֹות לכל ולזּכֹות ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָֹיסֹודֹות,

ׁשּכל ׁשּנזּכה עד מאדנּו. ּובכל נפׁשנּו ּובכל לבבנּו ּבכל ּכחנּו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹבכל

ׁשּום ּבלי טֹוב כּלם ויהיּו ּבאמת, יזּדּככּו ׁשּבגּופנּו יסֹודֹות ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֻהארּבעה

ּבׁשרׁשם יסֹודֹות הארּבע ּכל ׁשּיכללּו נזּכה אׁשר עד ּכלל, הרע ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאחיזת

להסּתּכל ונזּכה .יתּבר הּקדֹוׁש ׁשמ ׁשל אֹותּיֹות ארּבע ׁשהם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהעליֹון,

ׁשפלה, עלמא להאי אתינא מה על עת, ּבכל היטב היטב עצמנּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָעל

ּולקּדׁשם ּולטהרם לזּככם הּמּדֹות ּבכל הּׁשלימּות,ּולהסּתּכל ּבתכלית ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָ

הּוא אׁשר הּנֹוראים, ּובנפלאֹותיו ,יתּבר הּבֹורא ּבגדּלת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻּולהסּתּכל

ונזּכה העֹולם. ּבתּקּון ּולהסּתּכל ועת, עת ּבכל ונפלאֹות חדׁשֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעֹוׂשה

ׁשל הּזה הּקדֹוׁש מהּׁשם ּוטהֹורים קדֹוׁשים מחין עלינּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּימׁשכּו

נחׁשב ולא ודעּתנּו, מחנּו את לקּדׁש מעּתה ונזּכה אמת. ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּצּדיקי
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וׁשלֹום חס נהרהר ׁשּלא ׁשּכן מּכל ּכלל, חיצֹונה מחׁשבה ׁשּום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹוד

ּבכל ּולחּדׁש הרּבה, ּבּתֹורה לחׁשב ונזּכה ּכלל. ּבעֹולם הרהּור ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּום

לקּדׁש ּותזּכני הּטֹוב. ּכרצֹונ הרּבה אמּתּיים ּדאֹורייתא חּדּוׁשין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָּפעם

ׁשּכן מּכל להסּתּכל, ׁשאסּור ּבּמה עֹוד אסּתּכל ׁשּלא מעּתה עיני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאת

ואזּכה וׁשלֹום. חס הרהּור לידי הּמביא הסּתּכלּות ׁשּום אסּתּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

וׁשלֹום חס ההרהּורים יתּגּברּו לבל ּבזה, להתנהג אי עת ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלידע

העינים ועצימת הראׁש נענּוע ידי ועל ּביֹותר, הּפחד ידי על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָֹיֹותר

אמּתי לׂשכל אזּכה רק זה. ּכל לפני נגלה ּכאׁשר מהּמּדה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָיֹותר

הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבעיני להתנהג אי ְְְְְְְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלידע

מעּתה עיני את ּותקּדׁש רע. ּדבר מּכל ּולהּׁשמר להּנצל ׁשאזּכה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאפן

הארּבע ּכל את ּולטהר לקּדׁש ּותזּכני העצּומים, ּבחסדי ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאמת

קדּׁשה, על קדּׁשה ּפעם ּבכל להֹוסיף ואזּכה גדֹולה. ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻֻיסֹודֹות

ׁשּום לעיני עֹוד יּזיק לא אׁשר עד טֹוב, ּכּלֹו להיֹות ׁשאזּכה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֻעד

לא ׁשאראה, מה ּבעיני אראה אם ואפּלּו ּכלל. ּבעֹולם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהסּתּכלּות

צ ׁשּום ּומחי לדעּתי יבלּבליּגיע ולא ּכלל, חיצֹונה ּומחׁשבה הרהּור ד ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹֹ

ּדבּוק להיֹות אזּכה רק ּכלל, ּדעּתי את והסּתּכלּות ראּיה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּום

ּתמיד. ְְִִָָֻּבקדּׁשת

dÈ¯Óרחֹוק ׁשאני ּפי על אף מהרה, זה לכל לבא זּכני ּכּלא ּדעלמא »≈ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

על אֹות לבּקׁש עלי קׁשה אׁשר עד רחֹוק, ׁשאני ּכמֹו זה מּכל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעּתה

האמּתּיים הּצּדיקים ּכח ועל בֹוטח, אני הרּבים רחמי על א אּלה, ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּכל

יּבּצר ולא ּתּוכל "ּכל הן ּכי זה, לכל לבֹוא מהרה ׁשּתזּכני נׁשען, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹאני

ּכל יּפלא לא ּומּמ ודֹור ּדֹור ּבכל נפלאֹות עֹוׂשה ואּתה מזּמה" ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹמּמ

ָָּדבר.

ÔÎ·eמרּבה להיטיב, מרּבה ואמת, חסד רב רחמים, מלא עלי ּתרחם ¿≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

עם צדקֹות עֹוׂשה לּפֹוׁשעים, ּוסליחה לחטאים מחילה מרּבה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָלהיטיב

ּותחּזקני ותֹוׁשיעני ותעזרני העצּומים, ּבחסדי ּותזּכני ורּוח. ּבׂשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכל

ולילה לילה ּבכל לקּום מעּתה ׁשאזּכה הּנפלאים, ּבדרכי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּותאּמצני
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על הרּבה ולבּכֹות ּולקֹונן לאֹונן חצֹות, ּתּקּון ּולסּדר מּמׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָּבחצֹות

ימינּו, ואר חּיינּו ּבית ותפארּתנּו, קדׁשנּו ּבית על הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻחרּבן

ּוקדּׁשתנּו, הדרתנּו זיונּו הֹודנּו עּזנּו, ּגאֹון עדינּו צבי חמּדתנּו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻּבית

מקֹום מקּדׁשנּו, ּבית להחריב ּבעוֹונֹותינּו ּׁשּגרמנּו לנּו היה מה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹוי

ׁשם אׁשר ,אלהּות התּגּלּות מקֹום והּתפּלה הּתֹורה מקֹום ,עּז ְְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָֹֻׁשכינת

ּגם אֹות ּולהּכיר לדעת ,אלהּות הּׂשגת עלינּו להמׁשי יכֹולים ְְְְְְֱִִִִֵַַַַַַַָָָָֹהיינּו

ועד. לעֹולם ּב ּולהתּדּבק הּגׁשמי, העֹולם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבזה

B	Ba¯נחרב כבר ּכי עבר, ּׁשעבר מה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּומ ּבעוֹונֹותינּו, הּצּדיקים נסּתּלקּו ּוכבר מקּדׁשנּו אּבית הוה, ּדהוה ה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּמים". ירדה עיני עיני בֹוכּיה אני אּלה "על ּבכינא, קא וּדאי ּדא ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל

וכּמּות ּבמהּות מאד מאד והּכבדים והעצּומים הרּבים ּבעוֹונֹותי ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָֹֹּכי

ּבּגלּגּול ּגם אּולי יֹודע ּומי הּמקּדׁש. ּבית ּבנין לעּכב ּגרמּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָואיכּות,

אֹוי חטאי, על לי אֹוי הּמקּדׁש. ּבית את להחריב ּגֹורם הייתי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהראׁשֹון

ּובגלּגּולים זה ּבגלּגּול עׂשיתי אׁשר ּפׁשעי על לי אֹוי עוֹונֹותי, על ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָלי

ּולעּכב להחריב ּגרם ּכמֹוני ּומאֹוס סחי אׁשר עׂשיתי, מה אֹוי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחרים,

ׁשהחרבּתי לי אֹוי לארצם. להׁשיבם יׂשראל ּוגאּלת הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּבנין

את והגליתי הּקדׁש, ההיכל את וׂשרפּתי ּבעוֹונֹותי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאת

תאֹותי ידי על ּכ ּכל הּגלּות את והארכּתי העּמים, לבין יׂשראל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבני

והּמרֹות. ְַָָָהרעֹות

אב לצעק¯Ba	Bכד אי לּמדני רחמים, מלא עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

עיני לתלֹות אי עּתה, והּמרֹור הּמר ׁשברי על לזעק אי עּתה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹלפני

היכן אברח היכן עּתה. אמּתי ּבטֹוב הּיֹום לבּלֹות אי עּתה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאלי

ּבחּיים הּיֹום לבּלֹות אזּכה ּבּמה אפעל, ּומה אעׂשה מה לעזרה, ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאנּוס

ׁשחת, מּני נפׁשי את להּציל אזּכה ּבּמה אמּתּיית. ּבקדּׁשה ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻאמּתּיים

והּמרים הּקׁשים ענׁשי מּיד ,וזעמ ּדינ מּיד לׁשלל נפׁשי ְְְְְְְֳִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָלהּציל

ּבזה ּובזיֹונֹות ּובּוׁשֹות מחרּפֹות עצמי להּציל ואי לּצלן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָרחמנא

ַָּובּבא.



תפילות שניÏ‚ליקוטי חלק אב ˙˙Ï‚כד

B	Ba¯ׁשמ את וקּדׁש ,ׁשמ למען עׂשה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עלּב ּבעֹולם הּגדֹול ׁשמ ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל וזּכנּו ,ׁשמ ּכבֹוד עבּור ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּכל "את יֹודע אּתה ּתעלּומֹות, יֹודע ּכל אדֹון רחמים מלא ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹידינּו.

ואי אּלה, ּבדֹורֹותינּו עּתה הּׁשמׁש" ּתחת נעׂשה אׁשר ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמעׂשה

ׁשעּור ּבלי מאד מאד עּתה העֹולם ונתּבלּבל נתערּבב הרּבים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבעוֹונֹותינּו

בימינּו נסּתּלקּו הּדֹורֹות ּפארי האמּתּיים הּצּדיקים כל ּכי .ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוער

ותקּפם מעלתם עצם ּגדל ידעּת לבד אּתה אׁשר הרּבים, ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבעוֹונֹותינּו

נגּדל ּביֹותר ׁשמם ּׁשּנגּדל מה וכל ּבׁשמם, מׁשּתף ׁשמ אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּוקדּׁשתם

לנּו היה מה אֹוי הּזמן, קדם נסּתּלקּו הרּבים ּובעוֹונֹותינּו ּביֹותר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשמ

וצּוקה צרה ּכאב ׁשּידע מי אין ּדעּתנּו עכירת ּומּגדל האּלה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּדֹורֹות

הּזאת, הּגדֹולה הּמּכה ׁשלטה היכן עד מּגיע, הּדבר היכן עד ְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּזאת,

זֹו ּבּתֹורה ּכתּובה לא אׁשר מּכה ופלא, הפלא ּכאּלּו מפלאֹות ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּכֹות

ּבעוֹונֹותינּו ּבדֹורֹותינּו נסּתּלקּו אׁשר האמּתּיים הּצּדיקים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָמיתת

ּבעוֹונֹותינּו, ּׁשאּבדנּו מה לנּו אֹוי ואבֹוי, אֹוי אֹוי ּובפׁשעינּו, ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּובחטאינּו

לב, על ׂשם איׁש ואין אבד, "הּצּדיק מׁשּתּכחין, ולא ּדאבדין על ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָחבל

הּצּדיק". נאסף הרעה מּפני ּכי מבין, ּבאין נאספים חסד ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואנׁשי

B	Ba¯מה ּבעוֹונֹותינּו ּגרמנּו ּכבר אׁשר אחרי ּכל, אדֹון עֹולם ׁשל ƒְְֲֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹ

האמּתּיים הּצּדיקים ונסּתּלקּו מקּדׁשנּו, ּבית והחרבנּו ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשּגרמנּו,

ּבחצֹות לילה ּבכל לקּום ּפנים ּכל על ׁשּנזּכה מעּתה עזרנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבעוֹונֹותינּו,

עוֹונֹותינּו על ׁשליׁש ּבדמעֹות הרּבה לבּכֹות לּבנּו ּולׁשּבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּמׁש,

ּכתֹועים אב, ואין כיתֹומים נׁשארנּו אׁשר עד זה, ּכל ׁשּגרמּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעצּומים

ּבעדנּו. ׁשּיעמד מי ואין לקרב, ואין ּכרחֹוקים לבּקׁש, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹואין

B	Ba¯ׁשפלּותינּו ּוראה ,ׁשמ למען עלינּו רחם עֹולם ּובזיֹוננּו,ׁשל ƒְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּׁשאנּו מה לנּו די ולא וקלס. לעג היינּו ּכי ּוראה" מּׁשמים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ"הּבט

לכּלֹותנּו עלינּו עֹומדים יֹום ּבכל אׁשר העּמים, ּבין ּוׁשפלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָנבזים

הּמחלקת נתרּבה ּבעצמם יׂשראל עּמ ּבין ּגם אף מּידם. מּצילנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹואּתה

חלק אׁשר עד חכמים, הּתלמידי ּבין ּגדֹולה קּטגֹוריא ונעׂשה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמאד,
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ּכח "ּכׁשל אׁשר עד חברֹו ּבעיני ונמאס נבזה אחד וכל מּזה, זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלּבם

ַַָהּסּבל".

B	Ba¯מעי יהמּו ,ּבני על רחמי יעֹוררּו רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

מלא יׂשראל. ּבית עּמ ּפליטת ׁשארית על ורחם וחמל חּוס ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹעלינּו,

נפׁשֹות על העׁשּוקֹות, נפׁשֹות על מּלרחם להתאּפק ּתּוכל אי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָרחמים

נפׁשֹות ׁשהם ּוברחֹובֹות ּובּׁשּוקים ּבחּוצֹות הּמתּגֹוללים יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעּמ

קֹונן עליהם אׁשר חּוצֹות, ּכל ּבראׁש נׁשּפכים והם מאד, מאד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹיקרים

"איכה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ונפׁש, נפׁש ּכל על הרּבה קינֹות הּנביא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָירמיה

ּכל ּבראׁש קדׁש, אבני ּתׁשּתּפכנה הּטֹוב, הּכתם יׁשנא זהב, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיּועם

חרׂש, לנבלי נחׁשבּו איכה ּבּפז, הּמסּלאים היקרים צּיֹון ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻחּוצֹות.

יֹוצר". ידי ְֲֵֵֵַמעׂשה

B	Ba¯יקרת עצם ידעּת לבד אּתה ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

הּנׁשּפכים האּלה, קדׁש אבני האּלה, היקרים הּנפׁשֹות קדּׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּתפארת

נסּתּלקּו ּכי הּביתה". אֹותם מאּסף איׁש "ואין חּוצֹות, ּכל ּבראׁש ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹעּתה

ּבית הּבעלי ׁשהם ּבית ראׁש הּנקראים האמּתּיים הּצּדיקים ְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹּבעוֹונֹותנּו

ּבה אז אׁשר העֹולם, היהׁשל אז ּבעֹולם נתּגּדל ּוׁשמם ּבעֹולם יֹותם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּומּיֹום בית. ּבני נקראים כּלנּו אנחנּו היינּו ואז הּבית, ּבעל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֻלהעֹולם

והּנֹורא, הּקדֹוׁש וחּנם והדרם ּפארם ונתעּלם ּבחטאינּו, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנסּתלקּו

יׂשראל ּבית מעּמ יקרֹות ּונפׁשֹות ּומטלטלים, ונדים נעים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻאנחנּו

ׁשל ּבית הּבעלי העֹולם מן נסּתּלקּו ּכי חּוצֹות. ּכל ּבראׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמתּגֹוללים

מעט ואפּלּו ּבית. ראׁש הּנקראים הּגדֹולים הּצּדיקים ׁשהם ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהעֹולם,

ותלמידיהם הּקדֹוׁשים ספריהם ידי על מּׁשמם ׁשּנׁשאר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהרׁשימּו

והסּתרֹות העלמֹות מיני ּבכּמה מאד מאד ּכן גם מעלימים ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהיקרים,

ׁשאין ּופרסּום ׁשם ּבעלי ּבעֹולם נתּגּדלים ּפעם ּבכל ּכי ׁשעּור. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבלי

יי ׁשם נתעּלם ידם על אדרּבא יי, מּׁשם ּכלל נמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָׁשמם

נתערּבב הרּבים ּובעוֹונֹותינּו וׁשלֹום. חס החיצֹונים ׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּגּברים

ּבתֹורת ההֹולכים ומי מי מה, עד יֹודע אּתנּו אין אׁשר עד מאד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהעֹולם
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מערב ּומי ,להפ ּומי יי, מּׁשם נמׁש ׁשמם אׁשר ּבאמת, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹיי

מה נדע לא "ואנחנּו אׁש, ּומאֹורי אֹור מּמאֹורי ורע, מּטֹוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹמּׁשניהם

עינינּו". עלי ּכי ֲִֵֵֶֶַָּנעׂשה

e	kÊחרּבן על ּולהתאּבל מּמׁש, ּבחצֹות לילה ּבכל לקּום ּברחמי «≈ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָֻ

רחמי לעֹורר נזּכה זה ידי ועל ּבעוֹונֹותינּו, ׁשנחרב הּמקּדׁש ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבית

אפ"ר. ּתחת ּפא"ר צּיֹון לאבלי ותׂשים מהרה, אֹותנּו ּותׂשּמח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתנחם

‰kÊ	Â,הּקדׁש ׁשם ויתּגּבר אֹור. הּמאֹורי ּכנגד אׁש הּמאֹורי להכניע ¿ƒ¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ

החיצֹונים, ׁשמֹות הּטמאה, ׁשם על האמּתּיים, הּצּדיקים ׁשם יי, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻׁשם

העֹולם, ּבכל ויתּפרסם ויתּגּדל ויתּגּלה האמת. לגּבי הּׁשקר ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָויתּבּטל

ונזּכה והּנֹורא. הּקדֹוׁש וחּנם והדרם ּופארם האמּתּיים הּצּדיקים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשם

ק הדרת ּובפאר ּבׁשמם ּבאמת,להּכלל עינינּו יפּתחּו אׁשר עד דּׁשתם, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ּולטהרם לזּככם יסֹודֹות, הארּבע ּבכל ּבאמת, היטב עצמנּו על ְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָונסּתּכל

ּולבררם מהם, הּנמׁשכים רעֹות ּומּדֹות רעֹות הּתאֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּולקּדׁשם

ׁשּימׁש ונזּכה טֹובים. ּומעׂשים טֹובֹות הּמּדֹות לכל ולזּכֹות לטֹוב, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֻמרע

ׁשּיכללּו עד ּוטהֹורים, קדֹוׁשים מחין אמּתּיים הּצּדיקים ידי על ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻעלינּו

הּפׁשּוט היסֹוד ּבתֹו יסֹודֹות, הארּבע וכל ׁשּלנּו מחין הארּבע ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָֹּכל

מעדן הּיֹוצא הּנהר ׁשהּוא עֹולם, יסֹוד הּצּדיק ׁשהּוא והּנֹורא, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמיחד ּבׁשמ נכלל הּכל ויהיה הּגן. את ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלהׁשקֹות

ויתּגּדל ותפארּתנּו. קדׁשנּו ּבית ותבנה לגאלנּו, ותחיׁש ּותמהר ְְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהּנֹורא,

ּבפי מלּכנּו ׁשמ ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתּפאר ויׁשּתּבח ויתּבר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָויתקּדׁש

ועד. לעֹולם ּתמיד חי ְִֶַָָָָּכל

אב ּביראהkÊÂ	eכה גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבׁשלמּות, ּתפּלין מצות לקּים ¿«≈ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַָָָָָֻ

הּתפּלין ּפאר ידי על עלינּו ׁשּימׁש עד לבב. ּובטּוב ּבׂשמחה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּובאהבה,

ׁשהּוא ּבית, מהראׁש מּׁשרׁשם הּמחין קדּׁשת והּנֹוראים, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻהּקדֹוׁשים

ּובתבּונה ּבחכמה קדֹוׁשים ּבמחין הּקדֹוׁשים הּתפּלין ּבּתי את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹממּלא

מלאכה. ּובכל ְְְַַָָָּובדעת
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e	kÊÂּבכל הּׁשּבת את לעּנג ונזּכה ׂשמחה, רב מּתֹו ׁשּבתֹות לקּבל ¿«≈ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּברחמי ותעזרנּו ּבאמת. גדֹולה ּבׂשמחה וׁשּבת ׁשּבת ּבכל ולׂשמח ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעז,

הּמחין קדּׁשת את קדׁש, ׁשּבת קדּׁשת ידי על עלינּו להמׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻׁשּנזּכה

ּבי הראׁש לׁשּובׁשל נזּכה זה ידי ועל יֹומא. ּדכּלהּו ׁשּבת ׁשהּוא ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכל ּולתּקן ּבׁשמנּו, המׁשּתף הּגדֹול ּבׁשמ ּולהּכלל ּבאמת, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאלי

הּגדֹול. ּבׁשמ ׁשּפגמנּו ְְְְִִֶַַַָָָהּפגמים

EÈÓÁ¯·eּומחּוׁשים חלאים מיני מּכל ותּצילנּו ּתׁשמרנּו הרּבים ¿«¬∆ְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

ׁשהם וׁשלֹום, חס והחיצֹונים הּטמאה מּׁשמֹות הּנמׁשכים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּומכאֹובים

יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר ּבּכל, מֹוׁשל ׁשּבּׁשמים אבינּו אׁש. מאֹורי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹנקראים

ּותׁשּבר ותכניע ּכנגּדם, יעמד הּגדֹול ׁשמ מהם, והּצילנּו ׁשמרנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלעד.

הּטמאה ׁשם ויתּבּטל אֹור. מאֹורי ּכנגד אׁש הּמאֹורי ּותבּטל ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻּותמּגר

עלינּו ותפרס ּבעֹולם. הּקדׁש ׁשם ויתּגּדל העֹולם, מן החיצֹונים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשמֹות

ואת ממֹוננּו ואת אֹותנּו ותׁשמר ׁשּבת. קדּׁשת ּבזכּות ׁשלֹומ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻסּכת

הּנמׁשכים ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות והפסדֹות הּזקֹות מיני מּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּתינּו

אּתה אׁש, מּׂשרפת יׂשראל ּבית עּמ ּבּתי ּכל את ותּציל אׁש. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמּמאֹורי

אין ּכי ׁשּבעֹולם. הּזקֹות מיני ּומּכל מּׂשרפֹות ּתמיד ּתׁשמרם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָיי

עלינּו ּתרחם ׁשאּתה נׁשענים, אנּו לבד עלי אם ּכי לׁשמרם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבידינּו

מּׂשרפֹות חפצנּו וכל ּבּתינּו את ותׁשמר מעּתה, יׂשראל עּמ ּכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹועל

ּוׁשליטה אחיזה ׁשּום אׁש להּמאֹורי יהיה ׁשּלא ּברחמי ותעזרנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאׁש.

לּכלל נזּכה רק ּבמאֹודנּו, ולא ּבנפׁשנּו ולא ּבגּופנּו לא וׁשלֹום, חס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבנּו

הּקדֹוׁש. ּבׁשמ הּנכללים אֹור ּבמאֹורי ְְְְִִִִִֵַַָָָּתמיד

e	kÊ˙eונזּכה ּכראּוי. ּבזמּנֹו ּבׁשלמּות ּומיניו אתרֹוג מצות לקּים ¿«≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבתכלית הּדּור, מיני ּבכל ּומהּדר וכׁשר נאה אתרֹוג תמיד לנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּיהיה

ּובפרט ּבעֹולם, יׂשראל עּמ קדּׁשת הדרת ּפאר ּותגּלה וההּדּור. ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשלמּות

יׁשּתֹוקקּו אׁשר עד האמּתּיים, והּכׁשרים הּצּדיקים קדּׁשת יפי הדרת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹֻּפאר

ּבאי ּכל ּכלויכספּו ויׁשּובּו ותפארּתם, ּבׁשמם להּכלל ּבהם, לכלל עֹולם ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ

לעֹולם ימיהם ּכל ּבאמת רצֹונ לעׂשֹות ּבדרכיהם ליל עֹולם .ּבאי ְְְְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
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B	Ba¯וזּכנּו ּברחמים, מׁשאלֹותינּו מּלא ואלהינּו, מלּכנּו עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּבתֹו ּבאמת להּכלל ׁשּנזּכה ּבאפן ,מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלבֹוא

ׁשמ ויתקּדׁש ויתּגּדל נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָׁשמ

ׁשם את גֹוים "ויראּו ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּתמיד, ידינּו על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּגדֹול

ועד מעּתה מבר יי ׁשם יהי .ּכבֹוד את הארץ מלכי וכל ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיי

על וכּפר והּצילנּו ,ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו אלהי עזרנּו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹעֹולם.

נפלאֹות עׂשה יׂשראל אלהי אלהים יי ּברּו ,ׁשמ למען ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹחּטאתנּו

אמן הארץ ּכל את כבֹודֹו ויּמלא לעֹולם, ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָלבּדֹו,

ְֵָואמן".

„Ï
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ÌÈÏ·Á",עֹולם ׁשל רּבֹונֹו עלי". ׁשפרה נחלת אף ּבּנעימים לי נפלּו ¬»ƒְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָ

עׂשית אׁשר החסד ּכל על אבֹותי ואלהי אלהי יי לפני אני ְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמֹודה

ּכל ועם ּביתי ּבני ּכל ועם עּמי לעׂשֹות עתיד אּתה ואׁשר ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָעּמדי,

אדּבר מה מרֹום, לאלהי אּכף יי אקּדם "ּבּמה בריתי, ּבני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּברּיֹותי

אלהים צדקת ּכי נפׁשי, מר על ׁשנֹותי ּכל אּדּדה ועׂשה, אמר ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹוהּוא

כמֹו מי אלהים ּגדֹולֹות עׂשית אׁשר מרֹום צרֹותעד הראיתני אׁשר , ְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּתעלני". ּתׁשּוב הארץ ּומּתהמֹות ּתחּייני ּתׁשּוב ורעֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹרּבֹות

B	Ba¯אּתה טֹוב. ּכל ּגמלני אׁשר טֹובֹות, לחּיבים הּגֹומל עֹולם, ׁשל ƒְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

עׂשית אׁשר ונֹוראֹות, נפלאֹות והּטֹובֹות החסדים ּכל את ידעּת ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָלבד

קֹולמֹוסין אגּמים וכל ּדיֹו הּיּמים ּכל אּלּו הּזה, הּיֹום עד מעֹודי ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָעּמי

הּטֹובֹות מרּבּוי ּורבבה אלף מּני אחת ּולסּפר לבאר אפׁשר אי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכּו'

ׁשפל עם לעׂשֹות הפלאת אׁשר דֹורֹות, לדֹורי והּנצחּיֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָהאמּתּיֹות

ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל עּמי עדין עֹוׂשה אּתה ואׁשר ּכמֹוני. ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאנׁשים

העּמים מּכל הּמבחרים ,עבדי יׂשראל מּזרע להיֹות זּכיתני אׁשר ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשעה,

ּבעצת מּליל ּברחמי הּצלּתני לזה, ונֹוסף הּלׁשֹונֹות. מּכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּומרֹוממים
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רחמי והגּדלּת חּטאים, ּבדר ּומּלעמד לצים, ּבמֹוׁשב ּומּליׁשב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרׁשעים

הּנלוים וליראי לצּדיקי ּולהתקרב ,ּבתֹורת להרּגילני עלי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוחנינֹותי

אלהי, יי אּתה עׂשית "רּבֹות ּבלּבֹותם. והּיׁשרים הּתמימים ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאליהם,

עצמּו ואדּברה אּגידה אלי ער אין אלינּו, ּומחׁשבֹותי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹנפלאֹותי

גמלּתי ואני ׁשעה, ּובכל עת ּבכל הּטֹובֹות גמלּתני אּתה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָמּסּפר".

ּבכל מרחֹוק חֹוׁשב ואּתה מעּמי, חסּד עזבּת לא זאת ּובכל ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹהרעה.

וירידתי נפילתי ּבעת ואפּלּו ׁשבּותי. את ּולהׁשיב אחריתי להטיב ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָעת

אּתה כן ּפי על אף חלילה, הגּונים ׁשאינם מעׂשי ידי על וׁשלֹום ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָחס

ּבכל ּולחּיֹותני ּולאּמצני לחּזקני ונֹוראֹות, ּגדֹולֹות ּפלאֹות עּמי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמפליא

ּׁשעבר מה ּכל יֹודע לבד אּתה ּכאׁשר וׁשלֹום, חס לגמרי לּפל לבלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעת

ידעּת". אּתה אלהים "יי הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי ְְְֱִִֶַַַַַַַָָָָָֹעלי

אב לּביzÚÂ‰כו ּוצפּון ּדעּתי ּופנימּיּות ראׁשי לׂשאת ,לפני ּבאתי אׁשר ¿«»ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

מ לרחמי יׁשּועה,לצּפֹות קרן מצמיח יׁשּועה, קרן מצמיח רחמים, לא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּומצמיח ּומחּיה ממית מל ל דֹומה ּומי ּגבּורֹות ּבעל כמֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמי

חדׁשֹות, עֹוׂשה ּגבּורֹות, ּפֹועל וקדֹוׁש, מרֹום ׁשּבּׁשמים, אבי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָיׁשּועה,

הרּבים, ּברחמי עזרני יׁשּועֹות, מצמיח צדקֹות, זֹורע מלחמֹות, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבעל

למחין יׂשראלּיים למחין ּוטהֹורים, זּכים למחין ּדקדּׁשה למחין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַָֹֹֹֹֻוזּכני

חּנני חּוץֿלארץ. ׁשל מּמחין ּפגּומים, מּמחין הּצילני יׂשראל, ארץ ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ועזרני הרּבים ּברחמי וזּכני ּדקדּׁשה, ודעת ּבינה חכמה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻמאּת

לארץ יׂשראל, לארץ מהרה ולבא ולנסע ליל ׁשאזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹוהֹוׁשיעני

והחכמה והּמח והּׂשכל הּדעת עּקר ׁשם אׁשר החּיים, לארץ ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשה,

ּפלאֹות עּמי עׂשה יׂשראל. לארץ לארץ מחּוץ מהרה העלני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּדקדּׁשה.

אּתה ּכי הרעים, כמעׂשי לא הּקדֹוׁשים, ּולרּבֹותינּו ולאבֹותינּו ל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכנאה

ּתגמלני. כרעֹותי לא ורּוח, ּבׂשר ּכל עם צדקֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹעׂשה

È	kÊּבכבֹוד ּפגמּתי אׁשר הּכבֹוד, ּפגם לתּקן ּבחּיי ׁשאזּכה ועזרני «≈ƒְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

החטאים לכל ידם על ּבאתי אׁשר הרעֹות, תאֹותי ידי על מאד ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהרּבה

עד מּנעּורי לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי והּפׁשעים, ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוהעוֹונֹות
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ּופגם ועֹון חטא ּכל ידי על אׁשר עׂשיתי, ּבעיני והרע הּזה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּיֹום

מחי נפּגם זה ידי על אׁשר והּקדֹוׁש, הּגדֹול ּבכבֹוד הרּבה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּפגמּתי

ארץ ׁשל הּמחין מּקדּׁשת ונתרחקּתי לארץ, חּוץ ׁשל מחין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻּבבחינת

הרּבים ּבעוֹונֹותי ׁשּנתרחקּתי ּכמֹו .יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

B	Ba¯ּבעׂשרה העֹולם ּכל ּבראת אׁשר סלה, הּכבֹוד מל עֹולם, ׁשל ƒֲֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ויתרֹומם ויתּפאר ויתּגּדל ׁשּיתּגּלה ּכדי ,ּכבֹוד ּבׁשביל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמאמרֹות

ּכל וׁשרׁש תכלית זה אׁשר ּבעֹולם, והּקדֹוׁש הּגדֹול ּכבֹוד ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויתנּׂשא

ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא "ּכל ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּכּלּה, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹֻהּבריאה

מהרה, קל חיׁש הּכבֹוד ּפגם לתּקן ּברחמי זּכני עׂשיתיו". אף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָיצרּתיו

ּתמיד הּכבֹוד מן ּבֹורח ׁשאהיה הרּבים, ּברחמי והֹוׁשיעני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועזרני

לי ּתׁשלח ּברחמי ׁשאּתה עת ּובכל ּומרמה. ערמה ׁשּום ּבלי ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאמת

ּוגבּורה כח לי ותּתן ותֹוׁשיעני ּתעזרני הּטֹוב, ּכרצֹונ כבֹוד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאיזה

אהּנה ולא ּכלל, עצמי ּבׁשביל הּכבֹוד אקּבל ׁשּלא עז ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלהתּגּבר

ולהנאתי לצרּכי הּכבֹוד עם וׁשלֹום חס אׁשּתּמׁש ולא ּכלל, הּכבֹוד ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹמן

ׁשּלֹו, ׁשהּכבֹוד למל יתּבר להּׁשם הּכבֹוד ּכל להעלֹות אזּכה רק ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכלל,

לידע אזּכה ּכבֹוד, איזה לי ׁשּיּגיע ּפעם ּובכל לׁשרׁשֹו. הּכבֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלהעלֹות

היה הּכבֹוד זה ּבׁשביל אׁשר הּכבֹוד, זה נתהּוה מאמר מאיזה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהּׂשיג

רק ּכלל, ולהנאתי לצרּכי הּכבֹוד עם אׁשּתּמׁש ולא הּמאמר, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹאֹותֹו

לבד, יתּבר הּׁשם ּכבֹוד לגּדל ּכדי ּובטהרה ּבקדּׁשה הּכבֹוד ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻאקּבל

ׁשּיבא ּכדי הּכבֹוד, ּבׁשביל מאמרֹות ּבעׂשרה ׁשּנברא העֹולם לקּים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכדי

אׁשר הּכבֹוד זה ּבׁשביל ׁשּנתהּוה הּמאמר ּבאֹותֹו ונפלאה ּגדֹולה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהארה

ׁשּכתּוב: ּכמֹו מאמר, כּלֹו ׁשּלי הּכבֹוד ויהיה עלי. מׁשּפיע ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻאּתה

להתּגּבר כח לי ּתן עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ּכבֹוד". אֹומר ּכּלֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻ"ּובהיכלֹו

.הּמל ּבהיכל לעמד כח לי ּתן זה, לכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלזּכֹות

B	Ba¯מתחיל ׁשאני ׁשּבקדּׁשה ּדבר ׁשּבכל ידעּת אּתה עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ּבמחי ּונתיב ּדר ׁשּום לי ׁשאין עד ּכ ּכל מּזה רחֹוק אני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלדּבר

ּולרּצֹות מּזה, לדּבר ּפי לפּתח פגמּתיאי ּכי זה. על אֹות ּולפּיס ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
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ּומּכל הּקדֹוׁשה ּומּתֹורת מּמ רחֹוק ואני מאד, הרּבה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹוקלקלּתי

לי, עֹוזר ואין ּפלאים ירדּתי ּכי הרחּוק, בתכלית ׁשּבּקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּדברים

עדין ּבי ׁשּיׁש הּכח מעט ואפּלּו עֹוזר. ואין נכׁשלּתי לּבי ּבעמל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹוּיכנע

הׁשב יּתנּוני לא ורגע, עת ּבכל ּדעּתי ּומחליׁשים להרּגיׁשֹו, זֹוכה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאיני

ִרּוחי.

È·‡ּוכבֹוד הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד ּומּביט צֹופה ּופֹודי, גֹואלי צּורי »ƒְְֲִִִִֶַַַָ

אדם ּבריאת ּומּיֹום .ּכרצֹונ הּכל ּתמיד ּגֹומר ואּתה הארץ, ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹיּמלא

ׁשעׂשּו והּפׁשעים והעוֹונֹות והחטאים הּפגמים ּבכל עכׁשו עד ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָהראׁשֹון

אּתה ּבכּלם הּזה, הּיֹום עד ׁשהכעיסּו הּכעסים ּובכל ותֹולדֹותיו, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהאדם

ׁשּכן ּומּכל ׁשעה. ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל ,ּכרצֹונ הּכל ּתמיד ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹגמרּת

נגּד לפׁשע ׁשהרּביתי ּפי על אף ׁשּלי, והּקלקּולים הּפגמים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבענין

ׁשּגם ׁשלמה ּבאמּונה מאמין אני זה ּכל עם הּזה, הּיֹום עד ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעֹודי

מּמקֹום מקּוה אני עּתה גם עדין ּכן על .ּכרצֹונ ּתמיד גֹומר אּתה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעּתה

להׁשלי ׁשאזּכה מעּתה, ׁשלמה ליׁשּועה מצּפה ואני עּתה, ׁשם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאני

לׁשם ולבא הּקדֹוׁשה, לארץ יׂשראל לארץ ולנסע וליל הּכל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּמּני

האמּתּיים הּצּדיקים ּוגדּלת ,יתּבר הּבֹורא ּגדּלת ׁשם להּכיר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻמהרה,

לנצח. ּתתּבר גדּלת יֹודעים ידם על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֻאׁשר

ÏÚלאלהים "אקרא עֹולם, אל יי אל ולקרא לבּקׁש ּבאתי ּכן «ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

עלי ּגמר לאל יׁשלחעליֹון סלה ׁשֹואפי חרף ויֹוׁשיעני מּׁשמים יׁשלח , ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשאזּכה לבבי את ויחּזק ויֹוׁשיעני ויעזרני ואמּתֹו". חסּדֹו ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאלהים

מהרה. יׂשראל לארץ לבֹוא לזה, ּבאמת ולכסף ּולהתּגעּגע ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלהׁשּתֹוקק

ׁשאזּכה עד זאת, נסיעה לענין הּצריכים העסקים ּבכל לעסק ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹואזּכה

לכל צבי ארץ החּיים, ארץ יׂשראל, ארץ הּקדֹוׁשה, לארץ מהרה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלבֹוא

ארץ לאבֹותינּו, והנחלּת ׁשרצית ּורחבה טֹובה חמּדה ארץ ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהארצֹות,

הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה אׁשר ארץ ּתמיד, אֹותּה דֹורׁש אּתה ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאׁשר

תקט"ו NÚ¯‰]התּפּלל LÓÁÂ ˙B‡Ó LÓÁ]ּותזּכני ותעזרני לׁשם. לבֹוא תפּלֹות ְִֵַ¬≈≈«¬≈∆¿≈ְְְְְִִִֵֵַַַָָ

יׂשראל ארץ ׁשל מחין הּקדֹוׁשים, הּמחין ׁשם עלי להמׁשי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹותֹוׁשיעני
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ּבעזרי ותהיה ּבאמת, לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ותחזירני ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבאמת.

הּפגמים ּכל ויתּקנּו הּכבֹוד, ּפגם מהרה ּבחּיי לתּקן ׁשאזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻותֹוׁשיעני

לגּדל מעּתה ואזּכה הּזה. הּיֹום עד מעֹודי הּגדֹול ּבכבֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּפגמּתי

,מלכּות הדר ּוכבֹוד ּגבּורֹותי האדם לבני להֹודיע ּבעֹולם, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּכבֹוד

נֹוצרּתי. לכ ּכי לעצמי טֹובה אחזיק ְְְְְֲִִִִַַַָָֹולא

אב לארץÔÎ·eכז ּובפרט הרּבה צדקה לּתן ּותזּכני ותֹוׁשיעני עלי ּתרחם ¿≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבצדקה ּובפרט חסדים ּוגמילּות ּבצדקה ּתמיד לעסק ואזּכה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹיׂשראל.

יׂשראל, לארץ לׁשלח מּכחי יֹותר מּׁשּלי לפּזר הן יׂשראל, ארץ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשל

יׂשראל, לארץ הרּבה נדבֹות יד על לקּבץ ּבאמת הרּבה לעסק ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהן

ּכל, ּובחסר ּבערם יׂשראל ּבארץ הּדרים הגּונים ענּיים ידי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלהחזיק

וׂשמלה. לחם אין ְְְִֵֵֶֶָָּובביתם

B	Ba¯מּמׁש הּמה אׁשר וצרתם, ּדחקם ּגדל יֹודע אּתה עֹולם ׁשל ƒְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

רחמים מלא ּכעץ". היה יבׁש עצמם, על עֹורם "צפד רעב, ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָנפּוחי

ר ּדּלים, ארץחֹומל ּבצדקֹות הרּבה לעסק וזּכנּו ועלינּו, עליהם חם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

עצמנּו ּכבֹוד ׁשל זרה ּומחׁשבה ּפנּיה ׁשּום ּבלי לאמּתֹו ּבאמת ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

האביֹונים ידי להחזיק ׁשּנזּכה ּבאפן ותֹוׁשיענּו לנּו ותעזר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכלל.

יׂשראל. ּבארץ הּקדׁש אדמת על הּדרים ההגּונים הענּיים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהאמללים,

ׁשלהּובין לקּבל ּדלּבנּו ׁשבילין נפּתח ׁשּיהיה נזּכה זה ידי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָועל

גדֹולה ּבאהבה אלי ּולהׁשּתֹוקק ּולהתלהב לבער דקדּׁשה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּדרחימּותא

הּנעם הׁשּפעת לקּבל ּכלי לעׂשֹות הּצדקה ידי על ואזּכה נמרץ. ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּובחׁשק

הּנעימּות להרּגיׁש ׁשאזּכה עד גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻהעליֹון

ּכל אצלי ׁשּיתּבּטלּו עד הּקדֹוׁשה, ּבתֹורת ׁשּיׁש הּנפלא ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּמתיקּות

ידי על מּמּני יתּבּטל הּכל נׁשים, ואהבת הּמׁשּגל ּתאות ּבפרט ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹהּתאֹות,

העליֹון. מּנעם הּנמׁשכת הרּבים ּברחמי ׁשּתזּכני דקדּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהאהבה

ּומעׂשה עלינּו, ּכֹוננה ידינּו ּומעׂשה עלינּו, אלהינּו יי נעם ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹ"ויהי

יי ּבבית ׁשבּתי אבּקׁש, אֹותּה יי מאת ׁשאלּתי אחת ּכֹוננהּו. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָידינּו

ּבהיכלֹו". ּולבּקר יי ּבנֹועם לחזֹות חּיי ימי ְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָּכל
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e	kÊ˙eדֹורֹות מאּתנּו ׁשּיצאּו יׂשראל, ּבית עּמ וכל זרעי ואת אֹותי ¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מרב. יּספר" ולא יּמד לא אׁשר הּים ּכחֹול "יׂשראל עּמ ויתרּבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹרּבים,

ּבקדּׁשה זּוּוגנּו ׁשיהיה ּותזּכנּו ותׁשמרנּו ּבעדנּו ותגן עלינּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻּותרחם

זּוּוגנּו התעֹוררּות יהיה ׁשּלא ותּצילנּו, ּבעזרנּו ותהיה גדֹולה. ְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּובטהרה

זּוּוגנּו התעֹוררּות ּכל רק וׁשלֹום, חס הּנפּולים מאהבֹות רעֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמאהבֹות

מהאהבה העליֹון, הּנעם מהׁשּפעת נמׁש הּנמׁשכתיהיה הּקדֹוׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּובצניעּות גדֹולה ּבקדּׁשה זּוּוגנּו ויהיה צדקה. ׁשל הּכלי ידי על ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמּׁשם

ּגּופנּו הנאת ּבׁשביל נכּון ולא וזיע. ּברתת ּביראה ּבאימה ּבענוה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּגדֹול,

ּכדי ,מצֹותי לקּים ּכדי ולכבֹוד לׁשמ יהיה ּכּונתנּו ּכל רק ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,

ּכבֹוד יגּדלּו למען ,ּוליראת לעבֹודת וקּימים חּיים ּבנים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָלהֹוליד

,ּובמצֹותי ּבתֹורת יעסקּו ּדֹורֹותינּו וכל ּבנינּו ׁשּכל ונזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבעֹולם.

ּכונת ויׁשלימּו ּבעֹולם, כבֹוד ויפרסמּו ויגּדלּו תמיד, רצֹונ ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָויעׂשּו

והּקדֹוׁש. הּגדֹול ּכבֹוד לגּלֹות ּכדי זה, ּבׁשביל רק היתה אׁשר ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּבריאה

ּולתּקן נעם, ׁשּנקראים יׂשראל ארץ ׁשל למחין נזּכה זה כל ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹועל

חּוץ ׁשל הּמחין ויכללּו חֹובלים. ׁשּנקראים לארץ חּוץ ׁשל הּמחין ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻּכל

עד זה, ידי על ׁשּיתּתּקנּו ּבאפן יׂשראל, ארץ ׁשל הּמחין ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלארץ

יהיה זה ידי ועל יׂשראל. ארץ ׁשל מחין ּבבחינֹות הּמחין ּכל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּיהיּו

ּבעֹולם. ּגדֹול ׁשלֹום ְִָָָָָנמׁש

EÈÓÁ¯·eּכל ּותבּטל לעֹולם, יׂשראל עּמ על ׁשלֹום ּתׂשים הרּבים ¿«¬∆ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ

עֹוד ירּדפּו ולא מּגלּותֹו, הּכבֹוד את ותעלה העֹולם. מן מחלקת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמיני

חברֹו את אחד ּכל ויכּבד הּכבֹוד, מן יברח אחד ּכל רק הּכבֹוד, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר

חברתנּו, וכל אנחנּו כּלנּו, ונזּכה ּגדֹול. וׁשלֹום ואחוה ּבאהבה ְְְְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבאמת

ודר אחד לב לנּו ותּתן יחד. ּדעּתנּו להׁשוֹות יׂשראל ּבית עּמ ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכל

ותעזר לאמּתֹו. ּבאמת אלי ולׁשּוב רצֹונ ולעׂשֹות אֹות ליראה ְְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד

הּפגּומים להּמחין ּכח ׁשּום יהיה ׁשּלא יׂשראל, ּולכל לנּו ותֹוׁשיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹותגן

להכניס יׂשראל, ארץ ׁשל הּמחין את וׁשלֹום חס לקלקל לארץ חּוץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ותעזרנּו ּתזּכנּו אדרּבא רק וׁשלֹום, חס ּבארץֿיׂשראל ּגם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמחלקת
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וית ויתחּזקּו יתּגּברּו ארץֿיׂשראל ׁשל ׁשהּמחין ׁשּנזּכה ּקנּוותֹוׁשיענּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשל הּמחין ּכל ׁשּיתהּפכּו ּבאפן לארץ, חּוץ ׁשל הּמחין את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבׁשלמּות

מן מחלקת מיני ּכל ויתּבּטל ארץֿיׂשראל. ׁשל למחין לארץ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹחּוץ

אדם ּכל ּבין ּגדֹול ׁשלֹום ויהיה ּבעֹולם. ּגדֹול ׁשלֹום ויתרּבה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָהעֹולם,

את ליראה החפצים החברים ּבין ּובפרט לאׁשּתֹו, איׁש ּובין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלחברֹו

.ְֶׁשמ

B	Ba¯ּגדל יֹודע אּתה ׁשּלֹו. ׁשהּׁשלֹום מל הּׁשלֹום אדֹון עֹולם ׁשל ƒֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּׁשלֹום לקלקל עת ּבכל ּומתּגרין ׁשּמתּגּברין וההתּגרּות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָההתּגּברּות

ּבעּוקבא הּללּו ּבּדֹורֹות ּובפרט חכמים, והּתלמידי החברים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבין

והּסכסּוכים הּמחלקת לנּו מּזיק וכּמה ּכּמה ידעּת אּתה וגם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹדמׁשיחא.

הּצּדיקים ׁשּבין הּמחלקת ּובפרט ּבחּנם, יׂשראל עּמ ּבין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנתעֹוררּו

ּדר ׁשּום יֹודעים אנּו ׁשאין לב, ּתעלּומֹות ּכל נגלּו ּולפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוהּכׁשרים.

מּמקֹור ׁשלֹום ׁשּתמׁשי נׁשענים, אנּו לבד עלי אם ּכי זאת לתּקן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאי

יׂשראל. ארץ ׁשל מּמחין יׂשראל, מארץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּׁשלֹום

אב ההגּונים¯Ba	Bכח יׂשראל ארץ ענּיי על נא רחם אמּתי, רחמן עֹולם ׁשל ƒְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ולא ּבכבֹוד, סּפּוקם ּדי להם לׁשלח ׁשּנזּכה והֹוׁשיענּו ועזרנּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהּכׁשרים.

ארץ ׁשל הּצדקה ּולבלּבל למנע ׁשּבעֹולם להּמחלקת ּכח ׁשּום ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹיהיה

והֹוׁשיענּו ועזרנּו ,ׁשמ למען ועלינּו עליהם רחם וׁשלֹום. חס ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל

האביֹונים ידי להחזיק ּתמיד, יׂשראל ארץ ׁשל ּבצדקה לעסק ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנזּכה

לׁש יׂשראל ּבארץ ׁשם הּדרים ההגּונים והענּיים ּדיוהּדּלים להם לח ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשמים לׁשם יהיה ּבזה ועסקנּו ּכּונֹותינּו וכל להם. יחסר אׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמחסֹורם

הּצדקה ידי על ׁשּנזּכה עד ּכלל, עצמנּו ּכבֹוד ׁשל ּכּונה ׁשּום ּבלי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלבד,

ּכדי ּובטהרה, ּבקדּׁשה העליֹון הּנעם הׁשּפעת לקּבל ּכלי ְְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻלעׂשֹות

ּכל יתּתּקנּו זה ידי ועל ּבעֹולם. ּכבֹוד ויתקּדׁש ויתּגּדל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיתרּבה

ׁשלֹום ויהיה יׂשראל, ארץ ׁשל למחין ויתהּפכּו לארץ חּוץ ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמחין

הּמחין ּכל ויּוכלּו לארץ. ּבחּוץ ּבין יׂשראל ּבארץ ּבין ּבעֹולם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּגדֹול

ותפרס ּובאהבה. ּביראה ּבאמת לעבד יחד עצמן להׁשוֹות ְְְְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּדעֹות
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ּונרּנן נׁשיר וׁשם לארצנּו, ּבׂשמחה מהרה ותעלנּו .ׁשלֹומ סּכת ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻעלינּו

ּבׁשבחֹות תמיד ּונפאר ּונׁשּבח ּונגּדל חּיינּו, ימי ּכל לפני ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוננּגן

ׁשמ ּונקּדׁש ּונגּדל יׂשראל. זמירֹות נעים עבּד ּדוד ּובׁשירי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּובזמירֹות,

יׂשמח לעֹולם, יי כבֹוד "יהי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ּתמיד. ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻּוכבֹוד

ּבדברי אׁשר והּמתיקּות הּנעימּות להרּגיׁש תמיד ונזּכה ּבמעׂשיו". ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָיי

ונפת מּדבׁש ּומתּוקים רב ּומּפז מּזהב "הּנחמדים הּקדֹוׁשה, ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹתֹורת

לעצם". ּומרּפא לּנפׁש מתֹוק נעם, אמרי ּדבׁש "צּוף ונאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹצּופים".

חּיים, ארח ּתֹודיעני ׁשלֹום, נתיבֹותיה וכל נעם, ּדרכי "ּדרכיה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹונאמר:

אלהי אלהים יי ּברּו נצח, ּבימינ נעימֹות ,ּפני את ׂשמחֹות ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׂשבע

ּכבֹודֹו ויּמלא לעֹולם ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו, נפלאֹות עֹוׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָיׂשראל

ואמן". אמן הארץ ּכל ְֵֵֶֶָָָָָאת

‰Ï
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‰z‡מכלּכל להֹוׁשיע, ורב אּתה מתים מחּיה אדני לעֹולם גּבֹור «»ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ

ׁשל רּבֹונֹו נֹופלים. סֹומ רּבים ּברחמים מתים מחּיה ּבחסד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַחּיים

מתים מחּיה רּבים, ּברחמים מתים מחּיה אמּתי, רחמן ּברחמיםעֹולם, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ

ּׁשאּתה מה הּוא הרחמנּות מּכל הרחמנּות ׁשעּקר יֹודע אּתה ֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָרּבים,

הּתחּיה, לעת נּדח מּמ יּדח לבל ורגע עת ּבכל מחׁשבֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָחֹוׁשב

הּצּדיקים ּכל אפּלּו אׁשר והּנֹורא, הּגדֹול הּדין יֹום עּקר יהיה ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאז

והיׁשּועה הרחמנּות ועּקר מּמּנּו. וזֹוחלים חרדים האמּתּיים ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּגדֹולים

להצליח ורחמים יׁשּועה לקּבל ׁשּזֹוכה מי הּוא והּתקוה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָוההצלחה

להחיֹות עתיד ׁשאּתה ּבעת הּתחּיה, עת ׁשהּוא ההּוא, לעת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלֿידיֿזה

אׁשרי הּזאת, אמּתי לרחמנּות הּזֹוכה אׁשרי רּבים. ּברחמים ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹמתים

לזאת לזּכֹות ּורגעיו ׁשעֹותיו וכל חּייו ימי ּכל הּזה ּבעֹולם ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהמחּכה

הבל הּכל מּזה וחּוץ עֹולם. ימֹות מּכל הּתכלית עּקר ׁשהּוא ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרחמנּות,

רּוח .ּורעּות ְַ
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B	Ba¯אנּפין ּבהאי אצטּדק, ּומה אדּבר ּומה אֹומר מה עֹולם, ׁשל ƒְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּומליצֹות ּדּבּורים אּקח ּומהיכן זה, על עּתה מּמ לבּקׁש קדמ ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאיעּול

אדֹון ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו עלי. הרּבים רחמי לעֹורר רחמי, ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלאפּוׁשי

יֹודע אּתה יי, רּבים רחמי יי, רּבים רחמי והּסליחֹות, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהרחמים

הרּבה, נגּד ּפגמּתי אׁשר ׁשאני, ּכמֹו ׁשאני ׁשאףֿעלּֿפי לאמּתֹו ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהאמת

מאד. הרּבה וקלקלּתי עׂשיתי, ּבעיני והרע ּופׁשעּתי, עויתי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹחטאתי

ּבכל מחׁשבֹות חֹוׁשב אּתה עּתה, גם עּתה אףֿעלּֿפיֿכן, ּבאמת ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָאבל

עּתה אֹותי להחיֹות ואי ּבאמת, אלי לקרבני אי עלי ורגע ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעת

ורגע. עת ּבכל הרּבים ּברחמי אֹותי מחּיה ואּתה העצּום. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּברחּוקי

ּכל את יֹודע אּתה ּכאׁשר נצחּיים. מחּיים חּיּות עלי ממׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָואּתה

רּב והרחמים ּבכלהחסדים עלי מרחם ׁשאּתה ונצחּיים, אמּתּיים ים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ונזּכה ּבוּדאי, כּלנּו ּתתּקננּו סֹוף, ּכל וסֹוף ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻעת.

ֱֶֶּבאמת.

B	Ba¯ּפי ּפתח ּכמֹוני, לאּלם ּפי ּפתח עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם, ׁשל ƒְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

לׁשֹון. מענה מּמּנּו אׁשאלה פניו, אחּלה לאל אֹוחילה דברי. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָויאירּו

יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי אדני לׁשֹון. מענה ּומיי לב, מערכי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ"לאדם

ּכל ואת ,לפני ׂשיחתי לפרׁש ׁשאּוכל ּתפּתח" ׂשפתי אדני .ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּתהּלת

על אני מה, עלי ויעבר אדּברה לי", וירוח "אׂשיחה לבבי עם ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאׁשר

מלא לפני ּובּקׁשֹות ּותפּלֹות תחנּונים ּדברי לדּבר אעמד ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמׁשמרּתי

עֹוד אֹובד ולא האלהים לי יעתר אּולי ּפה, ּכל ּתפּלת ׁשֹומע ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹרחמים,

וׁשלֹום. חס אבדה ׁשּום ְֲֵֵַַָָָמעּתה

אב ּברחמים‡·È	eכט מתים מחּיה עֹולם, ּומל חּיים אלהים ׁשּבּׁשמים, »ƒְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשאזּכה מעּתה ועזרני הּמתים, לתחּית הרּבים ּברחמי זּכני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָרּבים,

ׁשהּוא ואבר, אבר ּבכל ּבי הּמׁשרׁש האמּתי ׁשפלּותי נחיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיהיה

ּבכל הּמׁשרׁש הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ׁשל אמּתּיית וענוה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשפלּות

הּוא והענוה הּׁשפלּות ׁשּזאת ואבר, אבר ּבכל מּיׂשראל ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

עּתה אבל הּבא. עֹולם ׁשל הּנצחּיים חּיים האמּתּיים, החּיים ְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָעּקר
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זֹוכה ואיני אצלי, מיתה ּבבחינת הּוא הּזאת הּׁשפלּות הרּבים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבעוֹונֹותי

ׁשאני ּכמֹו מּמ רחֹוק אני זה ּומחמת האמּתי הּׁשפלּות זאת ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹלהרּגיׁש

ָרחֹוק.

B	Ba¯,האמּתּיים והּדרכים והּתחּבּולֹות העצֹות לכל זּכני עֹולם, ׁשל ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

האמּתּיית והענוה הּׁשפלּות ּולהחיֹות ּולהקיץ לעֹורר ׁשאזּכה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן

ּב הּמׁשרׁש וענוההּזאת מּׁשפלּות רחֹוק אני ּכּמה יֹודע אּתה ּכי י. ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשפלּות מהּו ּכלל יֹודע איני הרּבים ּובעֹונֹותי הּכל, עּקר ׁשהּוא ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאמּתּיית

ּגּלית כבר ּכי ואבר. אבר ּכל ׁשל האמּתּיים החּיים עּקר ׁשהּוא ְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוענוה

ועצל נבזה וׁשלֹום חס להיֹות רצֹונ זה ׁשאין È�ÏÊÓÈÏL˜)לנּו ÔÈ¯BwL) ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ∆ƒ¿≈«¿¿ƒ

עז להיֹות אזהרֹות ּבכּמה הזהרּתנּו אדרּבא ּכי ּפסּולה, ענוה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָׁשהיא

על אם ּכי לזה, ּדר ׁשּום ּכלל ידעּתי לא ּבאמת אבל וכּו', ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכּנמר

דרכי ּותלּמדני ותֹורני ותֹוׁשיעני תעזרני ׁשאּתה בֹוטח, אני לבד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָרחמי

לענוה ּותזּכני ּתמיד, הּנצחּיים ּבחּיי אֹותי ּותחּיה ּבאמת, ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענוה

ּבאמת. ֱֲִִִֶֶאמּתּיית

ÔÎ·eּותזּכני ׁשּתעזרני יחיד, אדֹון רחמים מלא מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּפיהם ולׁשמע הּזה, ׁשּבּדֹור האמּתּיים הּצּדיקים עם עצמי את ְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹלראֹות

על אזּכה ּתֹורה, מהם לׁשמע אזּכה ׁשּלא ּבעת ואפּלּו ּתֹורה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּקדֹוׁש

הראּיה ידי על ׁשאזּכה עד הּקדֹוׁשים, ּפניהם ּולקּבל לראֹותם ּפנים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

הּקדֹוׁשים ּבעיניהם האמּתּיים הּצּדיקים ּבי ויסּתּכלּו ׁשּיחזּו ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלבד

נפלאה. ּובהארה ּגדֹול ּבהתנֹוצצּות מחי יתנֹוצץ זה ידי ׁשעל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּנֹוראים,

לי הראּוי ּכפי הּטֹוב, ּכרצֹונ אמּתּיית ּגדּלה לקּבל אזּכה זה ידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻועל

אמּתּיית. וענוה ׁשפלּות יהיה הּגדּלה ועּקר מחי, ּכפי ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻּבאמת

‰kÊ‡Âמחי להגּדיל ׁשמים, ּבמלאכת ּבמלאכּתי מהיר וחכמתילהיֹות ¿∆¿∆ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמים ויראת ועבֹודה ּבתֹורה תמיד קדֹוׁשֹות מחׁשבֹות לחׁשב ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָֹתמיד

ּבחכמה אלהים "רּוח אֹותי ּותמּלא הּטֹוב. ּכרצֹונ ּובתמים ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבאמת

לקּבל ואזּכה ּבאמת. הּקדׁש" ּבמלאכת מלאכה, ּובכל ּובדעת ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּובתבּונה
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הּכֹולל מנהיג האמּתי מהּצּדיק הּקדֹוׁשים הּמחין ׁשהם אלהים ְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹהרּוח

רּוחֹו נגד להל ׁשּיֹודע ּבֹו, רּוח אׁשר איׁש ׁשהּוא ּבאמת, הּכֹולל ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹחכם

אלהים, הרּוח ּומּכל הּמחין, מּכל ּכלּול ׁשהּוא ואחד, אחד ּכל ְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשל

ותעזרני מּיׂשראל. ואחד אחד ּבכל הּמלּבׁשין רּוחֹות מארּבע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּכלּול

אמּתּיים ּדאֹורייתא חּדּוׁשין לחּדׁש הּזה אלהים הרּוח ידי על ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאזּכה

על לפני רּוח נחת לעׂשֹות ואזּכה הּטֹוב. ּכרצֹונ הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָּבתֹורת

ואזּכה תמיד. הּקדֹוׁשה ּבתֹורת לחּדׁש ׁשּתזּכני ּדאֹורייתא החּדּוׁשין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָידי

ּומתי לאו אם לאמרם אם ׁשּלי, ּבהחּדּוׁשין להתנהג אי ּבאמת ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלידע

ּכפי הּטֹוב, ּכרצֹונ הּכל ויהיה אנׁשים. ּכּמה ּבפני מי, ּובפני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלאמרם

האמּתי. הּמנהיג הסּתּכלּות ידי על ׁשּתזּכני ּבאמת, הּמחין ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהתנֹוצצּות

È	kÊ˙eהּמנהיג ידי על ּתמיד העֹולם ׁשּיתנהג הרּבים ּברחמי ¿«≈ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּברית ּבקדּׁשת קדֹוׁש ׁשּיהיה יׂשראל, לכל מנהיג להיֹות הראּוי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהאמת,

עליו רּבנּו מׁשה ּופריׁשּות קדּׁשת ּבבחינת והּפריׁשּות, הּקדּׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻּבתכלית

ואחד אחד ּכל על יׂשראל, ּכל ועל עלינּו נמׁש ׁשּיהיה עד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשלֹום.

אנחנּו ּגם ׁשּנזּכה העצּומה, ּופריׁשּותֹו קדּׁשתֹו אליו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻמהּמתקרבים

גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה הּזאת מּתאוה ולפרׁש ּבאמת, הּברית ְְְְְְְֱֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻלקדּׁשת

ּבאמת. הּטֹוב ְְֱִֶֶַּכרצֹונ

B	Ba¯על מרחם רחמים, מלא ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

,ּכרחמי עׂשה הּמה". מעֹולם ּכי וחסדי יי רחמי "זכר ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּברּיֹות,

עלינּו,עׂשה נקרא אׁשר ׁשמ למען עׂשה ,ּכנפלאֹותי עׂשה ,ּכחסדי ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּזה, מּטּנּוף הּזאת, מּזהמא נא הּצילנּו הּמׁשּגל. מּתאות מעּתה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻוהּצילנּו

רעים מהרהּורים נא ׁשמרנּו הּזאת. ּתאוה ׁשל הּׁשּגעֹון מאּוס ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּמרירּות

העצּומים, ּברחמי עלינּו רחם רעֹות. מּמחׁשבֹות רעים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמהסּתּכלּות

א ,רצֹונ לעׂשֹות ׁשרצֹוננּו לפני וידּוע גלּוי ּכי הּנֹוראים, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבחסדי

ועּקר והבליו. הּזה עֹולם ּתאֹות ׁשהם אֹותנּו, מעּכב ׁשּבעּסה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׂשאֹור

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּׁשאּבדנּו, מה אּבדנּו ידּה על אׁשר הּזאת, הּתאוה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהיא

עּקרא והיא ּביׁשא ּדיצרא עּקרא היא הּתאוה ׁשּזאת הּקדֹוׁש, ְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּזהר
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הּצּדיקים למען ועׂשה הרּבים, ּברחמי עלינּו רחם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּדמסאבּותא.

וחּדׁש והּפריׁשּות, הּקדּׁשה ּבתכלית ּבאמת הּברית ׁשֹומרי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻאמּתּיים

מיני מּכל לּבנּו וטהר מעֹולם, היּו לא אׁשר חדׁשים חסדים ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹעלינּו

ּבדמי ּבצע "מה ּכי הּזאת, רעה מּתאוה ּובפרט רעֹות, ותאוֹות ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹהרהּורים

."אמּת היּגיד עפר היֹוד ׁשחת, אל ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָּברדּתי

‡ÏÓנּסים חקר, אין עד גדֹולֹות "עֹוׂשה ונֹורא, קדֹוׁש רחמים, »≈ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ּבתׁשּובה והחזירנּו לחּיים, ּפלא עּמנּו עׂשה מסּפר", אין עד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָונפלאֹות

ּבקדּׁשת הּקדֹוׁשים אמּתּיים לצּדיקים להתקרב וזּכנּו .לפני ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשלמה

ּתמיד עלינּו ׁשּימׁש ידם על ׁשּנזּכה ּבאפן הּקדּׁשה, ּבתכלית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻהּברית

יׂשראל ּכל על ׁשהמׁשי הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּופריׁשּות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻקדּׁשת

ּפעם ּבכל הּתֹורה את לקּבל נזּכה זה ידי ועל הּתֹורה. קּבלת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּבׁשעת

ולעׂשֹות לׁשמר לאמּתֹו, ּבאמת מעּתה עלינּו לקּבל ׁשּנזּכה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמחדׁש,

תֹו ּדברי ּכל את הּקדֹוׁשהּולקּים ּבתֹורת להגֹות ונזּכה ּבאהבה. רת ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אמּתּיים חּדּוׁשין לחּדׁש ׁשּנזּכה עד ,ּבתֹורת עינינּו ותאיר ולילה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹומם

ּבאפן טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות ּובפרט ויֹום, יֹום ּבכל הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹּבתֹורת

חּדּוׁשי ידי על ואזּכה ונׁשמתי. ורּוחי לנפׁשי ּגדֹול תּקּון לי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיהיּו

ותהיה ,מּפני נֹוראה ּובּוׁשה גדֹולה יראה עלי ׁשּימׁש הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּובאּורי

עֹולם. ועד מעּתה עֹוד אחטא לבלּתי הּבּוׁשה זֹו ּפני על ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָָָיראת

אב ּולהתּבּיׁש¯Ba	Bל להתירא ׁשאזּכה דקדּׁשה לבּוׁשה זּכני עֹולם ׁשל ƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ואפּלּו .רצֹונ ּכנגד ׁשהּוא ּדבר ׁשּום לעׂשֹות לבלי ּתמיד ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָמּפני

מּפני הרּבה, מּמ להתּבּיׁש אזּכה מצוה, איזה לעׂשֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּכׁשארצה

לעׂשֹות ּכמֹוני נער יזּכה ּבּמה ּכי ּבעצמּה. והּנֹוראה הּקדֹוׁשה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמצוה

נֹוראֹות אׁשר ּומצוה, מצוה ּכל קדּׁשת נֹוראֹות יקרת הדרת לגדל ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻמצוה

ּכח יעצר ּומי מאד, מאד וגדלה ׂשגבה ּומצוה מצוה ּכל ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻקדּׁשת

רחּוקנּו ּגדל לפי ּובפרט .ּתתּבר לפני מצוה לעׂשֹות ׁשראּוי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלהתּפאר

ּבנפׁשֹו, אחד ּכל יֹודע ּכאׁשר הרּבים, ּופׁשענּו עוֹונֹותינּו ידי על ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּמ

רֹוצים ּכׁשאנּו ּפנינּו על גדֹולה ּובּוׁשה יראה ׁשּתּפל ראּוי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבוּדאי
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הּקדֹוׁשים הּתפּלין לחטף ׁשאזּכה אנכי מי ּכי מצוה. איזה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלעׂשֹות

הּפגּומים ּוזרֹועי ראׁשי על ּולהּניחם דמלּכא ּכתרי ׁשהם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוהּנֹוראים

הּציצית ּבקדּׁשת ּדמלּכא, ּבלבּוׁשין דמצוה ּבעּטּופא ּולהתעּטף ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָֹֻמאד,

קדֹוׁשים ּבעצמן הּמצֹות ּכי הּמצֹות, ּבׁשארי וכן והּנֹוראים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּקדֹוׁשים

הּמצוה, עֹוׂשה אני מי ולפני ּומצוה. מצוה ּכל מאד מאד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹונֹוראים

וכּו', ואּדיר ונֹורא אים הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלפני

ׁשהּוא, ּכל אמּתי לדעת זֹוכה הייתי ואם חקר. אין לגדּלתֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאׁשר

א גדֹולה ּבּוׁשה ּפני על נֹופל היה ואפּלּוּבוּדאי מצוה. לעׂשֹות פּלּו ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

מאן ּכי גדֹולה, ּבּוׁשה לי ׁשּיהיה ראּוי היה לפי, הּמאכל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָלהֹוׁשיט

ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ּבאּפיּה. לאסּתּכּולי ּבהית ּדיליּה ּדלאו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדאכיל

וחטא עברה ׁשּום לעׂשֹות לבלי גדֹולה ויראה ּבּוׁשה לי ׁשּיהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשראּוי

נפׁשֹות ּכי ּכלל, יׂשראלי לאיׁש ׁשּיכה אינּה עברה ּכי וׁשלֹום, חס ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּופגם

לנפׁש ׁשּיכה עברה ואין לגמרי, מעברֹות רחֹוקים ּבׁשרׁשם יׂשראל ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל

ּכלל. ְְִֵָָיׂשראל

B	Ba¯אמּתּיים לצּדיקים להתקרב זּכני רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

זה ידי ׁשעל ּבאפן הּתֹורה, ּובאּורי חּדּוׁשי הּקדֹוׁש מּפיהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולׁשמע

ּפני על יראת ותהיה .מּפני גדֹולה ּובּוׁשה יראה עלי נמׁש ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָיהיה

ּתמיד עלי נמׁש ויהיה עֹולם. ועד מעּתה ּכלל עֹוד אחטא ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלבלּתי

סיני ּבהר הּקדֹוׁש ּבמעמד יׂשראל ּכלל ׁשּזכּו ּדקדּׁשה והּבּוׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּיראה

ּפניכם על יראתֹו ּתהיה "ּולבעבּור ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּתֹורה, קּבלת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבׁשעת

תחטאּו". ְְֱִִֶָלבלּתי

B	Ba¯וחפץ לרׁשע הּצֹופה בתׁשּובה, הרֹוצה רחמים מלא עֹולם ׁשל ƒְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

עד ּבאמת, ּוכלּמתי ּבׁשּתי לראֹות ׁשאזּכה ּברחמי זּכני ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבהּצדקֹו.

ּבאמת. לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה מעּתה לׁשּוב הּבּוׁשה ידי על ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאזּכה

וקרבנּו לתֹורת אבינּו הׁשיבנּו אלהי", אּתה ּכי ואׁשּובה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ"הׁשיבני

ידי על וזּכני .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה והחזירנּו לעבֹודת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמלּכנּו

אח "החפץ ׁשּכתּוב: ּכמֹו נצחּיים, חּיים אמּתּיים לחּיים ּפץהּתׁשּובה ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
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"ּכי ונאמר: וחיה", מּדרכיו ּבׁשּובֹו הלא אלהים יי נאם רׁשע ְְְְְְֱֱֲִִִֶַָָָָָָָֹֹֻמֹות

וחיּו". והׁשיבּו אלהים יי נאם הּמת ּבמֹות אחּפץ ְְְְְְֱִִִֵֶַָָֹֹֹֻלא

e	kÊלחּיים ׁשּנזּכה האמּתּיים הּצּדיקים ּבזכּות הרּבים ּברחמי «≈ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ

הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ׁשל הּׁשפלּות אצלנּו נחיה ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנצחּיים,

ּבעוֹונֹותינּו ּכי ואבר. אבר ּבכל מּיׂשראל ואחד אחד ּכל אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהמלּבׁש

ּבבחינת אצלנּו ונסּתר נעלם הּזאת והענוה הּׁשפלּות עּתה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהרּבים

ּבאמת ׁשפלּותנּו להרּגיׁש אמּתּיית לענוה זֹוכים אנּו אין ּכן ועל ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמיתה,

נצחּיים, חּיים אמּתּיים לחּיים הרּבים ּברחמי זּכנּו ּכראּוי. ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָלאמּתֹו

ויקּום נחיה ׁשּיהיה הּמתים, ּתחּית ּבחינת עּתה גם עלינּו נמׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיהיה

ואחד אחד ּכל אצל המלּבׁש רּבנּו, מׁשה ׁשל והּׁשפלּות הענוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻּבתחּיה,

ואבר. אבר ְֵֵֶֶָָּבכל

ÔB„‡ׁשּנזּכה הּטֹוב, ּכרצֹונ אמּתּיית לענוה זּכנּו ּבאמת, הענו יחיד ¬ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּבא, עֹולם חּיי ּבחינת היא ּכזאת ׁשענוה הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹלענוה

אבר ּכל ׁשל ונצחּיים אמּתּיים חּיים ּבחינת הּמתים, ּתחּית ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּבחינת

לטעם ׁשּנזּכה עד הּוא. ּברּו סֹוף האין אל ּבאמת ּבּטּול ּבחינת ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹואבר,

"לא ּבאמת, ׁשּבת ענג ּבחינת הּבא, עֹולם חּיי ּבחינת הּזה ּבעֹולם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּגם

יּה". מעׂשי ואסּפר אחיה ּכי ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָאמּות

B	Ba¯אין העצּומים, ּופׁשעי עֹונֹותי ורב ּגׁשמּיּותי לעצם עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּכי אמּתּיית, לענוה לזּכֹות זה על לפני ּתפּלה לסּדר ּבלׁשֹוני ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּלה

מּדרכי ּדר ׁשּום יֹודע איני הרּבים ּובעוֹונֹותי מּכּלם. גדֹולה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻענוה

ׁש לנּו ּגּלית כבר ּכי האמּתּיית. ואיןהענוה ּפסּולה, ּבענוה רצֹונ אין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ

ׁשּכן מּכל עבֹודתֹו. ּבדרכי ּבדעּתֹו וחלׁש נבזה האדם ׁשּיהיה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָרצֹונ

אחד ּכל אדרּבא רק וׁשלֹום. חס ׁשחֹורה ּומרה ּבעצבּות להיֹות ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאסּור

ּבכל עצמֹו את ּולחּזק עצמֹו, את ּולׂשּמח עצמֹו, את להחיֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָצרי

את ליאׁש ׁשּלא ּכדי ּכלל, ּבדעּתֹו לּפל לבלי התחּזקּות מיני ּבכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּפעם

ּכל ּכנגד עצמֹו את להתחּזק צריכין רב ּפי ועל וׁשלֹום. חס ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹעצמֹו
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יזּכה אי ועּתה ּומעּכב. מֹונע ׁשּום אֹותֹו למנע יּוכל לבל ּכּלֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהעֹולם

ּבעֹוכרי, היּו ׁשניהם ּכי ּבאמת. הענוה ּדרכי להפיק ּכמֹוני, מּדעת ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנבער

הרּבה, מּזיקים ׁשניהם ּכי ּפסּולה, ענוה הן הרּוח וגּסּות הּגאוה מּדת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהן

לענוה ולזּכֹות האּלה, הּפגּומים הרעים דרכים מּׁשני להּנצל זֹוכין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָואי

האמּתּיים, הּגדֹולים הּצּדיקים ּכל וׁשל רּבנּו מׁשה ׁשל לענוה ְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמּתּיית,

הּמתים ּתחּית ּבחינת הּבא, עֹולם ׁשל נצחּיים חּיים היא הּזאת .ׁשענוה ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

B	Ba¯אׁשר והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ואלהינּו, מלּכנּו עֹולם, ׁשל ƒְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מֹוצאין אנּו ּגדּלת מֹוצאין ׁשאנּו מקֹום ּובכל חקר, אין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻלגדּלת

ּבאפן זה, על ּובּקׁשֹות ּתפּלֹות לסּדר אי והֹורנּו לּמדנּו ,ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹענותנּות

ּכרצֹונ אמּתּיית לענוה כּלנּו ׁשּתזּכנּו ,אֹות ּולפּיס לרּצֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנזּכה

לאמּתֹו. ּבאמת ֱֲִֶֶַַהּטֹוב

B	Ba¯מראׁשית "מּגיד הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד ּומּביט צֹופה עֹולם ׁשל ƒִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יֹוד אּתה הּגדֹולאחרית". הּדין ליֹום עלי ׁשּיהיה הרחמנּות ּגדל ע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

על האדם נפקד יהיה ׁשאז מתים, להחיֹות עתיד ׁשאּתה ּבעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהּנֹורא,

נזּכר יהיה הּכל קטן, ודבר ּגדֹול ּדבר העֹולם, ּבזה ׁשעׂשה מעׂשיו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּכל

אם נעלם ּכל על במׁשּפט יביא האלהים מעׂשה ּכל את "ּכי אז. ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹלֹו

ּגם ּבאמת, ׁשלמה לתׁשּובה מעּתה אזּכה אם ואפּלּו רע". ואם ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטֹוב

רּבּוי עצם לפי הּדין, ליֹום ּגדֹולֹות ויׁשּועֹות רּבים רחמים צרי אני ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָֹּכן

מּתׁשּובה רחֹוק אני עדין אבל הּנה, עד נגּד ׁשּפׁשעּתי ּופׁשעי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָפגמי

מלּכי אבי נא הֹוׁשיעני ׁשּבּׁשמים, אבי אעׂשה מה ועּתה ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשלמה,

אני ּבאׁשר ,מּלפני טֹובה ּבעצה ותּקנני ועֹוׂשי, ּובֹוראי יֹוצרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּוקדֹוׁשי,

ּוזריזּות ּוגבּורה ּבכח ּבאמת להתעֹורר מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן עּתה, ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשם

עֹולם. לחּיי הּמתים ּבתחּית לקּום ׁשאזּכה עד ּבאמת, אלי לׁשּוב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּגדֹול

לתכלית ׁשּנזּכה ּכדי רק היה ּבבריאתנּו ּכּונת ּכל אׁשר יֹודע, אּתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכי

הּבא. עֹולם ׁשל נצחּיים לחּיים ְְִִִִֶֶַַַָָהּזה,

אלול מהÏÚא ועׂשה הּגדֹולה, ּבחמלת יׂשראל ּכל ועל עלי חמל ּכן «ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
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ּׁשּבּקׁשנּו מה לכל לבֹוא ׁשּנזּכה ּבאפן הרּבים, ּבחסדי ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּתעׂשה

עּמהם עצמנּו ולראֹות אמּתּיים, לצּדיקים להתקרב ׁשּנזּכה ,ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּלפני

קדּׁשתם עלינּו נמׁש ויהיה הּנֹוראה. ּבקדּׁשתם ּולהּכלל ּפנים אל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֻֻּפנים

ּכמֹותם. הּברית ּבקדּׁשת ּוטהֹורים קדֹוׁשים להיֹות ׁשּנזּכה עד ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָֻּופריׁשתם,

מחנּו ויהיה גדֹולה, ּבקדּׁשה הּמחין התנֹוצצּות מהם לקּבל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻונזּכה

ּבאמת, אלהּות ּובהּׂשגת ּובעבֹודת בתֹורת וגדֹול הֹול ְְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוׂשכלנּו

ׁשּנזּכה ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו הּתֹורה. ּובאּורי חּדּוׁשי מהם לקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָונזּכה

ועל הּקדֹוׁשה, ּבתֹורת אמּתּיים ּובאּורים חּדּוׁשים לחּדׁש אנחנּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָגם

ׁשלמה ּבתׁשּובה ולׁשּוב ,מּפני גדֹולה ויראה לבּוׁשה נזּכה זה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָידי

והענוה הּׁשפלּות אצלנּו נחיה ׁשּיהיה עד ּבאמת, רּבנּולפני מׁשה ׁשל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּזה ּבעֹולם ּגם ונזּכה ואבר. אבר ּבכל ואחד, אחד ּבכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהמלּבׁש

אמּתּיים חּיים הּבא, עֹולם חּיי ּבחינת ׁשהּוא קדׁש, ׁשּבת טעם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹלטעם

אי ּכאּלה חּיים אׁשר זכּו, חּיים טֹועמיה ׁשּכתּוב: ּכמֹו נצחּיים, ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיים

לתכלית לבֹוא ּכׁשּזֹוכין אם ּכי יׁשּות, ּובׁשּום ּגּוף ּבׁשּום לקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָאפׁשר

ּוכאפס. ּכאין להיֹות ּבאמת ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָהענוה

B	Ba¯מׁשאלֹותינּו ּומּלא וקימינּו, החיינּו וקּים, חי אל עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

טֹובים חּיים אמּתּיים חּיים מעּתה לחיֹות וזּכנּו ּברחמים, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָלטֹובה

חּיני, ּכחסּד" הּבא. עֹולם ׁשל נצחּיים חּיים ּבחינת ׁשהם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוארּוּכים

ּתֹודיעני יעזרני, ּומׁשּפט ּותהללּך, נפׁשי ּתחי .ּפי עדּות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻואׁשמרה

לרצֹון יהיּו נצח, ּבימינ נעימֹות ּפני את ׂשמחֹות ׂשֹובע חּיים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹארח

ועד. סלה נצח אמן וגֹואלי", צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרי
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‰z‡,ּבחרּת ּבהם אׁשר עּמ יׂשראל ּבׁשביל מּקדם עֹולמ יצרּת «»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ידי על הּקדֹוׁשה ּתֹורת את לנּו ונתּת אֹותנּו זּכית הרּבים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּוברחמי

ידּה על נזּכה למען הּזה, ּכהּיֹום לחּיֹותנּו ּבית נאמן נביא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמׁשה
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ּובחסד ,אר וכּלֹו טֹוב ׁשּכּלֹו חסדיםליֹום לנּו הֹוספּת העצּומים י ְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻֻ

אׁשר ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל הּצּדיקים ּכל ידי על ונֹוראֹות נפלאֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָוטֹובֹות

לּמקֹום טֹובֹות מעלֹות ּכּמה למׁשמרת. מׁשמרת לּתֹורה אזנים עׂשּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכּלם

"חסּדי ּגדֹולים, ורחמים רּבים לחסדים זכינּו, גם זכינּו אׁשר עד ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעלינּו,

עׂשית אׁשר חסּד וּתגּדל וטֹוב, חסד ּלנּו הֹוספּת אׁשר הּנאמנים", ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָדוד

יעקב אלהי "מׁשיח ורב, מֹוׁשיע לנּו וׁשלחּת נפׁשנּו, את להחיֹות ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹעּמנּו,

ּכתב אׁשר וקּים, החי יׂשראל מל דוד הּוא יׂשראל", זמירֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּונעים

חמׁשי חמּׁשה ּכנגד ספרים חמּׁשה והּנֹורא, הּקדֹוׁש ּתהּלים ספר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלנּו

ּתגמּולֹוהי ּכל ליי ּנׁשיב מה עּמנּו, עׂשית אׁשר טּוב רב מה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָתֹורה,

זֹוכין ּתהּלים אמירת ידי על אׁשר לנּו, ּגּלית הרּבים ּוברחמי ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעלינּו.

ואין רׁשעים ׁשל ּבתׁשּובתם אּתה ורֹוצה אּתה, חסד חפץ ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלתׁשּובה,

אֹותנּו וחֹוננּת למּכֹותנּו, ּתרּופה הקּדמּת ּכן על ּבמיתתם. חפץ ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָאּתה

ׁשערי ּכל רחמים, ׁשערי ּכל לנּו הּפֹותח הּזה, הּקדֹוׁש ּתהּלים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבספר

בינה. ׁשערי חמּׁשים ּכנגד תׁשּובה ׁשערי חמּׁשים ׁשהם ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתׁשּובה,

B	Ba¯לעסק ׁשּנזּכה הרּבים, ּברחמי זּכנּו הרחמן, אב עֹולם ׁשל ƒְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבכלל ביתי ּבני ּכל ואת אֹותי ותעזרני ימינּו. ּכל ּתהּלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבאמירת

ּבהתעֹוררּות הרּבה ּתהּלים לֹומר ויֹום יֹום ּבכל ׁשאזּכה ,עּמ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיׂשראל

לאזני להׁשמיע היטב לבבי להּטֹות ואזּכה ּבאמת, ׁשלם ּבלב ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגדֹול

ודרגא ּדרגא ּבכל עצמי למצֹוא ׁשאזּכה ּבאפן ּבפי, מֹוציא ּׁשאני ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמה

ּומּכל יׂשראל נׁשמֹות מּכל הּכלּולים הּקדֹוׁשים ּתהּלים ּפסּוקי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָּבתֹו

ּדיּוטא ּתכלית עד העליֹונה מדרגה ּתכלית מן ׁשּבעֹולם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמדרגֹות

יכֹולים ּכּלם הרחּוק ּבתכלית והרחֹוקים הּנֹופלים ּכל אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻהּתחּתֹונה,

לבבֹו לעֹורר יכֹול אחד וכל ּתהּלים, ספר ּבתֹו עצמם את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלמצא

אמ ידי על יתּבר להּׁשם ׁשלמה ּבתׁשּובה ולבאלׁשּוב ּתהּלים, ירת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

לֹו ׁשּיׁש ׁשּלֹו האֹות ּכנגד מכּון ׁשהּוא לֹו, הּׁשּי ּתׁשּובה ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻלהּׁשער

ÚL˙Â]ּבמ"ט ÌÈÚa¯‡a]אֹותּיֹות מ"ט ׁשהם יּה ׁשבטי ׁשמֹות ׁשל אֹותּיֹות ְ¿«¿»ƒ»≈«ְְִִִֵֵֶֶָ

.יתּבר להּׁשם ידם על לׁשּוב צריכים ׁשאנּו תׁשּובה ׁשערי מ"ט ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכנגד



תפילות שניÂÏליקוטי אלולחלק ב „�˙˙

ׁשלמה, ּבתׁשּובה אלינּו יׁשּוב יתּבר ׁשהּׁשם זה ידי על ׁשּנזּכה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד

עת ּבכל ּולעזרנּו לסּיענּו ּגדֹולים, ורחמים רּבים ּבחסדים עלינּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלרחם

אליו ולׁשּוב ּבהם, ׁשּנפלנּו הּמקֹומֹות מּכל ּתמיד, יתּבר אליו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלהתקרב

ּתמיד. ּתׁשּובה על ּתׁשּובה ׁשלמה, ְְְְִִֵַָָָָָּבתׁשּובה

‡p‡ידי על לנּו ּגּלית אׁשר עצֹותי ּדרכי ּכל הרחמן. אב אבי »»ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אבל ידעּת. אּתה ּכאׁשר הרּבה ּבהם ּפגמּתי ּבכּלם האמּתּיים, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻצּדיקי

יֹודע עצֹותי[ÔÈÓ‡Óe]אני לקלקל אפׁשר אי ׁשּבאמת ׁשלמה, ּבאמּונה ֲִֵַ«¬ƒְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשלמה ליׁשּועה ּומצּפה עֹומד אני עדין ּכן על ּבעֹולם. אפן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּום

ידי על ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ותחזירני אלי ׁשּתקרבני עת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבכל

אׁשר והּפׁשּוטֹות, הּתמימֹות והּנֹוראֹות הּנפלאֹות והעצֹות הּדרכים ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

ּכרצֹונ להיֹות מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן האמּתּיים, צּדיק ידי על לנּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּגּלית

ּתמיד. ִַָהּטֹוב

B	Ba¯ּבכל הרּבה ּתהּלים ּבאמירת מאד רגיל להיֹות זּכני עֹולם ׁשל ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשאזּכה עד ּבאמת, הּלב ּבכּונת נפלא ּבהתעֹוררּות גדֹולה, ּבכּונה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָיֹום

ׁשלמה ּבתׁשּובה עליהם ולׁשּוב עוֹונֹותי, ּכאב להרּגיׁש זה ידי .על ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

העׂשרה ּכל עלי ּולעֹורר ּתהּלים, אמירת ידי על גדֹולה לׂשמחה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָואזּכה

ׁשהיא ,מל הּבת רפּואת ׁשהם ּתהּלים, ספר ּבהם ׁשּנאמר נגינה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמיני

רּנה ּבקֹול יי ּבית על חּיי ימי ּכל אנּגן ּונגינֹותי יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכנסת

חסּדֹו" לעֹולם ּכי יי טֹוב "ּכי ְְְְִִַָָָותֹודה,

אלול הּנפׁשÏÓ‡ב ׁשל הּגלּיֹות ּומּכל מצרים, מּגלּות לצאת זּכנּו רחמים, »≈ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּולזּכ לטהר ׁשאזּכה זּכני מצרים. ּגלּות ּבׁשם מכּונים ּכּלם אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻוהּגּוף

את הּכֹולל ּתהּלים אמירת ידי על תׁשּובה ׁשערי המ"ט ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּולגּלֹות

אֹותּיֹות מ"ט ּבהם ׁשּיׁש מצרימה", הּבאים יׂשראל ּבני "ׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

טמאה ׁשערי ממ"ט ּתֹוציאני זה ידי ועל תׁשּובה. ׁשערי מ"ט ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּכנגד

יהיה ׁשּלא הּגרֹון, מּמצר ותֹוציאני קדּׁשה, ׁשערי מ"ט ּבתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻותכניסני

וזּכני לּמרחב הֹוציאני הרּבה. הּגרֹון מּמצר קראתי ּכבר ּכי ּגרֹוני, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנחר
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ּפי להרחיב ׁשאזּכה עד הּגרֹון, מּמצר מצרים ארץ מּבחינת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָוהעלני

ולׁשּוב להתקרב ׁשאזּכה ּבאפן ונצחי, אמּתי טּוב ּבכל ּתמּלאהּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואּתה

"הׁשיבני ּוממֹון. ונפׁש ּבגּוף לב ּבכל ּבאמת ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאלי

מלּכנּו וקרבנּו ,לתֹורת אבינּו הׁשיבנּו אלהי", אּתה ּכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹואׁשּובה

לרׁשע צֹופה אּתה ּכי .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה והחזירנּו ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלעבֹודת

ּכי הּמת "ּבמֹות תחּפץ לא ּכי ּבתׁשּובה, אּתה ורֹוצה ּבהּצדקֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוחפץ

מּיד יׁשּוב אם לֹו, ּתחּכה מֹותֹו יֹום ועד וחיה", מּדרכיו ּבׁשּובֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָאם

ׁשּובּו "וּתאמר נפׁש, ׁשל ּדכדּוכּה עד ּדּכא" עד אנֹוׁש "ּתׁשב ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתקּבלֹו,

אלי יי הׁשיבנּו עּמנּו. ּכעס והפר יׁשענּו אלהי ׁשּובנּו אדם. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבני

ּכקדם". ימינּו חּדׁש ְְֵֵֶֶַָָָונׁשּובה

B	Ba¯זכֹור הּמה", מעֹולם ּכי וחסדי יי רחמי "זכֹור עֹולם ׁשל ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּנ החסד מּמצריםנא הֹוצאתנּו אׁשר עּמנּו, עׂשית אׁשר והּנֹורא פלא ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּגדֹול ּבאֹור אלהּות אמּונת אמּתת לנּו וגּלית חזקה, ּוביד ּגדֹול ְְְְְֱֱֲֲִִִַַַָָָָָָָָֹּבכח

לגּלֹות ּכדי ונֹוראים, ּגדֹולים ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשית ונערב, ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָָונפלא

אֹותנּו קרבּת ּומאז, מׁשלה, ּבּכל אׁשר ּוממׁשלּת ואחדּות ְְְְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאלהּות

אֹותנּו והכנסּת טמאה, ׁשערי ממ"ט אֹותנּו והֹוצאת קדֹוׁש לעם ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻל

אֹותּיֹות ּבמ"ט הּכלּולים תׁשּובה ׁשערי מ"ט ׁשהם קדּׁשה, ׁשערי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֻּבמ"ט

זה ּכנגד לסּפר אֹותנּו צּוית הרּבים ּוברחמי יּה, ׁשבטי ּבׁשמֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁש

למען מּזהמתם, יׂשראל עּמ נפׁשֹות לטהר ּכדי הּספירה, ימי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֻמ"ט

ממ"ט לצאת לטהרה, מּטמאה לצאת העמר ספירת מצות ידי על ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻנזּכה

רחמים, מלא עֹולם ׁשל רּבֹונֹו קדּׁשה; ׁשערי ּבמ"ט ולכנס טמאה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻֻׁשערי

ּבקדּׁשה ּבזמּנֹו העמר ספירת מצות לקּים העצּומים ּבחסדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻזּכנּו

קדּׁשת ידי על להתעֹורר ׁשּנזּכה ונֹורא, נפלא ּובהתעֹוררּות ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻגדֹולה

לבער טמאֹותינּו, מּכל ולצאת ּבאמת, אלי לׁשּוב הּזאת נֹוראה ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצוה

הרעים. מעׂשינּו ידי על ּבנּו ׁשּנדּבק וזהמֹות טמאֹות מיני ּכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻמּקרּבנּו

B	Ba¯ּכי יׁשּועֹות. מיני ּבכל הֹוׁשיענּו עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְִִִִֵֵֶֶָָָ

אֹותנּו להֹוציא ּכחּה גדֹול ּכּמה ּומצוה, מצוה ּכל ׁשל הּכח יֹודע ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאּתה
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ּובפרט ,אלי ּולקרבנּו הרּבים ּבעוֹונֹותינּו לׁשם ׁשּנפלנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּמקֹומֹות

ׁשהיא הּתֹורה, לקּבלת הכנה ׁשהיא העמר, ספירת ׁשל הּזאת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמצוה

מצוהּתחּל לנּו נתּת אׁשר ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל התקרבּות ת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

[לארּבעים למ"ט ולכנס טמאה ׁשערי ממ"ט לצאת ּכדי הּזאת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹֻהּקדֹוׁשה

לקּים ׁשאזּכה עכׁשו, ׁשם ׁשאני ּבּמקֹום זּכני הּקדּׁשה. ׁשערי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻותׁשע]

מצוה לקּים ּכערּכי לאיׁש האפׁשרי הּׁשלמּות ּבתכלית הּזאת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמצוה

זה, ידי על ותֹוׁשיעני ותעזרני עלי, רחמים תּמלא ואּתה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּזאת.

לׂשמחה, מּיגֹון לקדׁש, מחל לטהרה, מּטמאה מהרה ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֻותֹוציאני

הּׁשבּועֹות ּבחג נזּכה אׁשר עד ּגדֹול. לאֹור ּומאפלה לגאּלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּׁשעּבּוד

ׁשער לנּו ותפּתח אלינּו, תׁשּוב ׁשאּתה החמּׁשים. ּביֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּקדֹוׁש,

מּׁשם, עליֹון וחסד ּגדֹולים רחמים עלינּו ותׁשּפיע הּקדֹוׁש, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהחמּׁשים

ּתמיד. ּבאמת אלי ולׁשּוב הּכל לתּקן ׁשּנזּכה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבאפן

B	Ba¯מחׁשבֹות חֹוׁשב הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד ּומּביט צֹופה עֹולם, ׁשל ƒֲִֵֶֶַַַַָָָ

הּזה, האחרֹון הּגלּות מרירּות ּתקף יֹודע אּתה נּדח. מּמ יּדח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלבל

יֹותר עמּקה ירידתנּו אׁשר הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו וירדנּו נפלנּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלהיכן

צרה עת על עלינּו נאמר הרּבים ּובעוֹונֹותינּו טמאה. ׁשערי ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻממ"ט

ואין מצּולה "ּביון טבענּו ּכי לּה". מנחם אין ּפלאים "וּתרד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּזאת

ואין ּוראה ימין "הּבט ׁשטפתנּו, וׁשּבלת מים במעמּקי ּבאנּו ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמעמד"

הּצדדים ּכל על חזרּתי לנפׁשי", ּדֹורׁש אין מּמּני מנֹוס אבד מּכיר, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלי

"לּולי ּׁשעׂשּו. מה לי עׂשּו ועוֹונֹותי אֹומר ּומה מּמּני, רחקה ֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויׁשּועה

נפׁשנּו והּצלּת עלינּו ּגדֹול חסּד ּכי בעניי", אבדּתי אז ׁשעׁשעי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻתֹורת

נפלנּו ּכי הכּביד, האחרֹון הּגלּות זה אמנם האף ּכי ּתחּתּיה, ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֻמּׁשאֹול

נחמתנּו זאת אבל מצרים, מּגלּות ויֹותר יֹותר ׁשּירדנּו למקֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוירדנּו

כבר ּכי למּכֹותנּו. ּתרּופה הקדמּת כבר ּכי חּיתנּו, אמרת ּכי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָבעניינּו

מצר ּבגלּות אׁשר ,נביא מׁשה ידי על הּקדֹוׁשה תֹורת לנּו יםנתּת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

דברח ּכעבּדא הּתֹורה קּבלת קדם מּׁשם ויצאנּו עדין, לזה זכינּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלא

חסּד הפלאת ּכבר עּתה אבל לנּו. ּׁשּגרם מה לנּו גרם ׁשּזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמרּבֹוניּה,
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,ּבית נאמן נביא מׁשה ידי על הּקדֹוׁשה ּתֹורת ּכבר לנּו ונתּת ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעּמנּו,

ּדֹור ּבכל ונֹוראים ּגדֹולים צּדיקים וכּמה ּכּמה לנּו ׁשהיה זכינּו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָּוכבר

אבל יׂשראל. מל ּדוד ידי על הּקדֹוׁש ּתהּלים לספר זכינּו וגם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָודֹור,

אף ּכי אבֹותי, ואלהי אלהי יי ,לפני ּומתוּדה מֹודה אני ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאמת

אל החל מן יצאתי לא ועדין לגמרי, מּבחּוץ אני עדין כן ּפי ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹעל

טֹוב, ואין לׁשלֹום "קּוה ּבסֹופי, ּיהא מה אֹומר יֹום יֹום ּכלל. ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹהּקדׁש

ּבהם להּוׁשע מצּפה ׁשהייתי הּקּצים כל ּכלּו בעתה". והּנה מרּפא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלעת

על חטא הֹוספּתי עֹוד אם ּכי בזה, לי די ולא נֹוׁשעּתי. לא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹועדין

נפׁשי ידעּתי לא ואבֹוי. אֹוי ונֹוראים ּגדֹולים ּפׁשעים על ּפׁשעים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹּפׁשע,

מּמות מר הּנפׁש ּבפּזּור ּכזה, ּדמרירּות ּבמרירּות ּבעֹולם חי אני ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאי

עֹולה אני עת ּבכל אׁשר ּכאּלה, ּוזריקֹות והׁשלכֹות ּבנפילֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכזה,

מּתחת לארץ מּׁשמים עצמי והׁשלכּתי עמּקֹות, ּתהֹומֹות ויֹורד ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻׁשמים

ּבתֹו" ּכמֹו נפׁשי את ּומקּלעים מסּפר, ּבלי ּפעמים ּורבבֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָאלפים

מצּוקֹותי לסּפר אֹותּיֹות והּצרּופי הּדּבּורים אפסּו אׁשר עד הּקלע", ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּכף

ּולפרׁש רּוחי מר לקרר ּפנים, ּכל על נכספּתי ּכי ואבֹוי, אֹוי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּומרירֹותי,

יסּפיקּו לא ּכי אנחתי, על ּכבדה ידי עלי, וכבד קׁשה זה וגם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׂשיחתי,

ׁשל ׁשּלנּו הּפגמים מּגיעים היכן עד ּבהם לבאר נביֹות אילי עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל

אחת. ׁשעה ׁשל ואפּלּו אחד, ֲִֶֶַַַָָָיֹום

אלול הּצּדיקיםׁש¯Ba	Bג אֹותנּו ּׁשחּזקּו מה בעניי", נחמתי "זאת עֹולם ל ƒְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכלל, ּבעֹולם יאּוׁש ׁשּום ׁשאין לנּו וגּלּו טעם, מׁשיבי ּבׁשבעה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָאמּתּיים

ליׁשּועה לצּפֹות נׁשענּתי הּגדֹול ּכחם ועל יתדֹותי, ּתמכּתי לבד זה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹעל

רחמים, מלא אֹות אבּקׁש עת ּבכל ּכן על ׁשם. ׁשאני מּמקֹום ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעדין

צּדיק ידי על לנּו ּגּלית אׁשר הּקדֹוׁשים עצֹותי ּדרכי ּבכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּתֹוׁשיעני

אֹותי. ּגם ּולהֹוׁשיע לעזר ּכח לּה יׁש ועצה עצה ּכל אׁשר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹהאמּתּיים,

עֹוד ל ׁשּיׁש ּומאמין יֹודע אני כּלם, קלקלּתי הרּבים ּבעוֹונֹותי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻואם

לבד, להם ּגּלית אׁשר נפלאֹות ועצֹות ויׁשּועֹות והּצלֹות רּבים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָרחמים

עדין, ּתקוה לי יׁש ידם על אׁשר ּבעֹולם, עדין אֹותם ּגּלּו לא ְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאׁשר
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ּכּלם הּקדֹוׁשֹות עצֹותי לקּים מחדׁש ּולהתחיל אלי לׁשּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאזּכה

ּכרצֹונ ולהיֹות מהרה ּבחּיי הּכל לתּקן ׁשאזּכה ּבאפן ּוביראה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבאהבה

ּתמיד. ִַָהּטֹוב

B	Ba¯ולא בער "אני ּכי הֹורני", אּתה אחזה "ּבלעדי עֹולם ׁשל ƒְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּפגמּתי הרּבים ּבעוֹונֹותי אמנם ואם ,"עּמ הייתי ּבהמֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָאדע,

עויתי חטאתי ּכי ,רצֹונ נגד ׁשהּוא ׁשּידעּתי ּבּמה הרּבה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוקלקלּתי

הּזה, הּיֹום עד מּנעּורי ׁשעה ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל הרּבה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּופׁשעּתי

לנּו ּגּלית הרּבים ּברחמי זה, ּכל עם מאד. הרּבה וקלקלּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּופגמּתי

אׁשר מאד", גדלּת אלהי יי "אּתה ּכי האמּתּיים, צּדיק ידי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

אי נפילתנּו אפּלּו אׁשר חקר, אין לגדּלת ּכי ּכלל, יֹודעים אנּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֻאין

ׂשגבה ּגדּלת כן ּפי על אף ׁשּנפל להיכן ואחד אחד ּכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻׁשּנפלנּו

אּתנּו אין ּכי לטֹובה, לגמרי הּכל נׁשּתּנה ׁשּׁשם ענין יׁש אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹמאד,

חסדי ּכי עדין, ונסמ ונתלה נׁשען אני לבד זה ועל מה, עד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָיֹודעים

לעֹולם רחמיו כלּו ולא תמנּו, לא .יי ְְְְֲַָָָָָֹֹ

‡ÏÓגדֹולה ּבכּונה ּתהּלים ּבאמירת להרּבֹות זּכני רחמים, »≈ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָ

עת ּבכל עלי ׁשּתׁשּפיע ׁשאזּכה עד ׁשלם, ּבלב נפלא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובהתעֹוררּות

ּכל ּכֹולל ׁשהּוא הּקדּׁשה ׁשל החמּׁשים מּׁשער גדֹולה ּוקדּׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻהארה

טמאה ׁשערי החמּׁשים מּכל מהרה ׁשּתֹוציאני ּבאפן קדּׁשה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשערי

ּכי להּׁשען מי על לנּו אין ּכי קדּׁשה, ׁשערי החמּׁשים לכל ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻותכניסני

מעּתה, נא עזרנּו .מּנ ּפנּוי אתר לית ּכי ׁשּבּׁשמים, אבינּו עלי ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאם

לגמרי, להתחּדׁש ׁשאזּכה ּבאפן ,ל ּכנאה ׁשלמה יׁשּועה ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהֹוׁשיענּו

לכסלה. עֹוד אׁשּוב ולא לגמרי הרעֹות ּומחׁשבֹותי הרע ּדרּכי ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאעזֹוב

על מהרה ואזּכה ּבקרּבי", חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים לי ּברא טהֹור ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ"לב

הּׁשּי ּתׁשּובה ׁשל והּׁשער להאֹות ּולהּגיע לבֹוא ּתהּלים אמירת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָידי

לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן יּה, ׁשבטי אֹותּיֹות ּבמ"ט נׁשמתי ׁשרׁש ּכפי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלנפׁשי

"ּבׂשמחה ּובאהבה ּביראה ּבאמת ּולעבּד ׁשלם, ּובלב ּבאמת ְְְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאלי

יי הׁשיבנּו אלהי. אּתה ּכי ואׁשּובה הׁשיבני ּכל מרב לבב ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹֹֹּובטּוב
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לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ּכקדם. ימינּו חּדׁש ונׁשּובה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאלי

ואמן. אמן וגֹואלי". צּורי יי ְְְְֲִִֵֵֶָָָָלפני

ÊÏ
‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· „"Ú ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È‰Èונפלאֹות נּסים עֹוׂשה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

את הרב ודֹור, ּדֹור נקמתנּו,ּבכל את והּנֹוקם ּדיננּו את והּדן ריבנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

עלינּו ׁשּתרחם מּצרינּו. לנּו והּנפרע נפׁשנּו אֹויבי לכל ּגמּול ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמׁשּלם

ׁשּנזּכה הּנֹוראֹות, ונפלאֹותי ּביׁשּועת לנּו ותעזר הרּבים ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּברחמי

ׁשּנזּכה ּכראּוי, ּבזמּניהם" הּקדֹוׁשים הּפּורים ימי את ּו"לקּים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלקּבל

גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבּפּורים הּנֹוהגֹות הּקדֹוׁשֹות הּמצֹות ּכל ְְְְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָָֻלקּים

מאד, ועצּומה רּבה וחדוה ּבדיצה ּברּנה ּבגילה לבב", ּובטּוב ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ"ּבׂשמחה

ּבהם. הּתלּויֹות מצֹות ותרי"ג וכּונֹותיהם ודקּדּוקיהם ּפרטיהם ּכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעם

B	Ba¯ׁשעׂשית והּנפלאֹות הּנּסים ׁשּכל אזנינּו ּגּלית ּכבר עֹולם ׁשל ƒְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

נעׂשים ּכּלם הּקדֹוׁשים, טֹובים הּימים נקּבעּו עליהם אׁשר ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻלאבֹותינּו

צריכין ואנּו זמן, ּובכל אדם ּבכל ודֹור ּדֹור ּבכל ּומאירים ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָונתּגּלים

הּנּסים והארת טֹובים, הּימים ּכל ּוקדּׁשת ּפּורים קדּׁשת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֻֻלהמׁשי

ואדם אדם ּובכל ודֹור ּדֹור ּבכל וׁשנה ׁשנה ּבכל אז, ׁשּנעׂשּו ְְְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָָָָונפלאֹות

ודֹור, ּדֹור ּבכל ונפלאֹות נּסים עֹוׂשה לפני ּבאתי ּובכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָּבפרטּיּות.

ׁשאזּכה וזּכני וחּנני והֹורני לּמדני ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובכל

לב ּבכל מאד מאד לׂשמח ׁשאזּכה ּבאמת, ּבׁשלמּות ּפּורים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹלׂשמחת

קץ. לּה ׁשאין ּבׂשמחה וׁשנה ׁשנה ּבכל הּקדֹוׁשים הּפּורים ּבימי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָונפׁש

ועל עלי להמׁשי ּפּורים ׁשל והּקדּׁשה הּׂשמחה ידי על ׁשאזּכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻעד

ׁשּמטהרת אדּמה מהּפרה הּנמׁשכת והּטהרה הּקדּׁשה יׂשראל ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻּכל

ּפרה ׁשל הּזאת הּפרׁשה ּבקריאת לעסק עלינּו צּוית אׁשר מת, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻמּטמאת

הּפרה לטהרת זֹוכין ּפּורים ידי ׁשעל לנּו וגּלית ּפּורים, אחר ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻאדּמה

ּבזמּנֹו. ּפסח הּקרּבן קדּׁשת לקּבל טהֹורים להיֹות נזּכה למען ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻֻאדּמה,
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B	Ba¯ּונפיל ירידתנּו ׁשּבעצם יֹודע אּתה עֹולם, הּגלּותׁשל ּבעמק תנּו ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

מּיׂשראל אחד ּכל על ׁשעֹוברים הּנפׁש צרֹות ורּבּוי ועצם הּזה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמר

ורֹודפים עלי, הּׁשֹוטפים ים הּמצּולֹות ורּבּוי ועצם ּבפרטּיּות, ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹועלי

ׁשעּור ּבלי מאד מאד אני גדֹולה ּובצרה הּצדדים, מּכל מאד מאד ְְְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹֹֹֹאֹותי

ּכל על הן זה, מּכל ּולהּנצל לתּקן ּתקוה ּפתח ׁשּום יֹודע ואיני ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוער

ּכאׁשר ונֹוראֹות, ּגדֹולֹות ויׁשּועֹות נפלאים נּסים עּתה צרי אני ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָאּלה

לא אׁשר ונֹוראים נפלאים נּסים עֹולם לדֹורֹות יׂשראל ּכלל עם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָָֹעׂשית

ׁשמֹו יּמח הרׁשע המן עליהם ּכׁשעמד ואסּתר מרּדכי ּבימי ּכמֹותם, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיּו

עּמנּו ׁשעׂשית הּנּסים מּכל ּגדֹול ּפּורים ׁשל זה נס אׁשר וכּו', ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָוזכרֹו

לברכה, זכרֹונם הּקדֹוׁשים חכמי ידי על לנּו הֹודעּת ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמעֹולם,

ּכל היּו ּובּתחּלה נבטלים. לא הּפּורים וימי ּבטלים יהיּו הּמֹועדים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹוכל

ועכׁשו מצרים, ליציאת זכר הם הּמֹועדים כל ּכי מּפסח, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָההתחלֹות

ְוכּו'.

אלול יׁשּועֹות,¯Ba	Bד מצמיח הּנפלאֹות אדֹון ּכּלא, דעלמא מריּה עֹולם ׁשל ƒְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּביציאת עּמנּו ׁשעׂשית והּנפלאֹות הּנּסים ׁשּכל האמת, יֹודע ְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאּתה

הּנּסים וכל ואסּתר, מרּדכי ּובימי מׁשה ּבימי עמלק ּובמלחמת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמצרים

והיׁשּועה הּנס עּקר ודֹור, ּדֹור ּובכל חנּכה ּבימי עּמנּו ׁשעׂשית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻונפלאֹות

ורֹודפינּו צרינּו ּכל ׁשל והּׂשנאה, הּקנאה עּקר ּכי הּנפׁש. יׁשּועת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּוא

אלהינּו, יי ּב מאמינים אנּו אׁשר על רק הּוא ורּוחנּיּות, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבגׁשמּיּות

ּולגּלֹות הּנֹוראֹות, מצוֹותי ּולקּים הּקדֹוׁשים ּבדרכי ליל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּומׁשּתֹוקקים

ּוממׁשלּת והׁשּגחת אלהּות אמּונת אמּתת אׁשרּולפרסם ּבעֹולם,  ְְְְְְְְְֱֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּדֹור ׁשּבכל אּלא לכּלֹותנּו עלינּו עמד ּבלבד אחד לא זה ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹרק

ועל מּידם. מּצילנּו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש לכּלֹותינּו, עלינּו עֹומדים ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָודֹור

קנאת מקּנא ּׁשאּתה מה הּוא הּצרֹות מּכל והיׁשּועה הּנס עּקר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכן

יתּבּטלּו לבל והּמצֹות הּתֹורה לקּים ּכדי ונפלאֹות, נּסים עֹוׂשה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָואּתה

ׁשּכּלם ׁשמם, יּמח והּכֹופרים הּׂשֹונאים ּכרצֹון וׁשלֹום חס העֹולם ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻמן

ׁשמֹו. יּמח ועמלק דהמן מּסטרא ְְְֲִִִֵֵַַָָָָהם
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‰zÚÂ,ׁשחקים ׁשֹוכן לפני אסּפר ּומה מרֹום, יֹוׁשב לפני אֹומר מה ¿«»ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

עצמי את רֹודף ּבעצמי אני האּלה והּנפלאֹות הּנּסים ּכל אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאם

המׁשכּתי ּגם אף ּתאוֹותי, נגד התּגּברּתי לא ּכי הּׂשֹונאים, מּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹיֹותר

עצמי הבאתי אׁשר עד ּׁשעׂשיתי, מה ועׂשיתי הרע, הּיצר את ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעלי

הּצרֹות מּכל ּומרים קׁשים הם אׁשר נפׁשי, צרֹות האּלה ּבצרֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבידים

הרחמנּות מּכל הּגדֹול הרחמנּות זהּו ּכי הּנפׁש, ּכצרֹות צרה אין ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכי

ּופגמים. מעוֹונֹות מּיׂשראל נפׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָלהֹוציא

B	Ba¯לבד אּתה אמת", אלהים "יי קדמֹון, יחיד ּכּלא דעלמא ƒְְְְְֱֱִִֶַַַָָָָָָֹֹ

ּתקף אדע ולא אני ּבער באמת ּכי אּלה, ּדברי נֹוגעים להיכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹיֹודע

עלי להמׁשי לזּכֹות אי ּובפרט ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ּפּורים ׁשל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּנס

לי מרּמז ואּתה הּכל, יֹודע לבד אּתה אבל הּזאת. והיׁשּועה הּנס ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּתקף

רּבים ּורמזים התנֹוצצּות מיני ּבכּמה עת, ּבכל אלי להתקרב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמרחֹוק

אבל מּטעּותי, ׁשבּתי לא עדין ערּפי קׁשיּות ּבעצם ואני ׁשעּור, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָֹֹּבלי

ּדּבּורים לדּבר עֹוד מתעּקׁש אני ּׁשעדין מה הּמר בעניי נחמתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹזאת

לרחמי עדין ּולצּפֹות ,אלי מעפר אמרתי ּולצפצף ,לפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכאּלה

.ִֶָויׁשּועת

Ba¯B	מרּדכי ּבימי אז ׁשהיה הּנס ּתקף יֹודע לבד אּתה עֹולם ׁשל ƒְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מן וזכרם ׁשמם למחֹות עמלק, המן מלחמת לנּצח ׁשּזכּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואסּתר

נֹוראה ויׁשּועה נפלאה הארה זה ידי על להמׁשי זכּו ואי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהעֹולם,

ּבגּוף מּגלּותנּו לצאת ותקותנּו חּיּותנּו ּכל עּתה ואי ודֹור. ּדֹור ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּבכל

ּומצּפים עֹומדים אנּו ּכי הּזה. הּנס ּתקף ידי על רק הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹונפׁש,

לעקר עמלק המן קלּפת ּולׁשּבר להכניע אז עזרּתם ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹליׁשּועת

ּבעֹולם, הׁשּגחת אמּונת ּולגּלֹות הּגדֹולה, זהמתֹו ּולהכניע ְְְְְְְֱֲִֵַַַַַַַָָָָָָֻּולבּטל

ּתעמד ּכן הּקדֹוׁשה. ּתֹורת קדּׁשת מחדׁש ּולקּבל ּולקּים ְְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻולחזֹור

ּבׁשלמּות הּמלחמה ּתנּצח אׁשר עד ודֹור, ּדֹור ּבכל סלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבעזרתנּו

ולהׁשיבנּו הארץ, מן הּטמאה רּוח ּולהעביר לגמרי עמלק זכר ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלמחֹות

אדֹון לפני ּבאתי ּכן על מהרה. הּמר מּגלּותנּו ּולהֹוציאנּו ּבאמת ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאלי
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ואל ועמלנּו, ּבענינּו ותּביט נפׁשנּו צרֹות לגדל לּב ׁשּתׂשים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּנפלאֹות

ּפּורים, ׁשל נּסים ונֹוראים, נפלאים נּסים עּמנּו ותעׂשה ּבמעללנּו, ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּתּביט

קל חיׁש ּבחּיינּו אלי לׁשּוב ׁשּנזּכה לטֹובה, סּבֹות ׁשּתסּבב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבאפן

לכסלה. עֹוד נׁשּוב ולא ְְְְִֵָָָֹמהרה,

B	Ba¯רחם עֹולם". ּומל חּיים "אלהים מתים, מחּיה עֹולם ׁשל ƒְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אבֹות אבי ׁשהיא מת מּטמאת וטהרנּו וקּדׁשנּו וקּימנּו, והחיינּו ְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֻעלינּו

עד מאד, ּבעֹולם והתּפּׁשטּו ׁשהתּגּברּו נאּוף הרהּורי ׁשהם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּטמאה,

וׁשּבלת מים ּבמעמּקי ּבאנּו מעמד" ואין מצּולה ּביון "טבענּו ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאׁשר

מ קדּׁשת ּבכח זּכנּו עלינּוׁשטפתנּו. ּולהמׁשי לקּבל ׁשּנזּכה ּפּורים צות ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ

מת מּטמאת ּבאמת לטהרנּו תמימה, אדּמה הּפרה וטהרת ְְְְְֱֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻֻקדּׁשת

הּקדֹוׁש, הּפסח חג לקּבל זה ידי על ואזּכה הּבא. ּובעֹולם הּזה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבעֹולם

ּברחמי ונזּכה ועצּומה. רּבה ּובׂשמחה גדֹולה ּבקדּׁשה חרּותנּו, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻזמן

רּבה. וחדוה ּובׂשמחה גדֹולה ּבקדּׁשה ּפסח ׁשל הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻלקּים

ׁשּלא ּוׂשאר חמץ ממּׁשהּו הרּבים, ּברחמי ותׁשמרנּו ותֹוׁשיענּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹותעזרנּו

הּפסח. ימי ּכל וחמץ ׂשאר ּדמּׁשהּו מּׁשהּו ּוברׁשּותנּו ּבגבּולנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיּמצא

ודם לבׂשר אפׁשר ׁשאי כּלא, דעלמא רּבֹונֹו לפני וידּוע גלּוי ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּכי

.ורחמי יׁשּועת ידי על לא אם חמץ, מּמּׁשהּו נזהר להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעצמֹו

והּצילנּו וׁשמרנּו אמּתי, רחמן חזק, ּגֹואל הרּבים, ּברחמי עלינּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָרחם

מעבדּות לצאת ּותזּכנּו ותעזרנּו הּקדֹוׁשים, הּפסח ימי ּכל חמץ ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמּמּׁשהּו

ונזּכה ּגדֹול. לאֹור מאפלה טֹוב ליֹום מאבל לׂשמחה, מּיגֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָלחרּות

ּובׂשמחה נפלא ּובהתלהבּות ּגדֹול ּבהתעֹוררּות ּפסח ׁשל הּסדר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלסּדר

ּכל נפלאה ּבהארה ּבנּו ויאירּו עלינּו ׁשּיבֹואּו ונזּכה ועצּומה. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָרּבה

ונֹורא. ונפלא ּגדֹול ּבאֹור ּבּפסח הּמאירין וקטנּות ּדגדלּות ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹהּמחין

‡ÏÓּבקדּׁשה ּפּורים ׁשל הּמצֹות לקּים והֹוׁשיענּו עזרנּו רחמים, »≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ

ּבאמת נזהרים להיֹות זה ידי על ׁשּנזּכה עד ,ּכ ּכל גדֹולה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּובׂשמחה

ּבקדּׁשה ּפסח ׁשל הּנֹוראֹות הּמצֹות ּכל ּולקּים ּבּפסח, חמץ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמּמּׁשהּו

עּתה וזּכנּו ,ׁשמ למען עלינּו רחם ועצּומה. נֹוראה ּובׂשמחה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָגדֹולה
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הּזאת הּתֹורה ּפי על והֹוׁשיענּו עזרנּו ,אצל ּברחמים ּבּקׁשתינּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלפעל

הּנס קדּׁשת מּכח הֹוׁשיענּו ּבאמת, מהרה אלי ּולהתקרב ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻלׁשּוב

לטֹוב, מרע מעּתה להתהּפ ׁשּנזּכה ּפּורים, ׁשל הּנפלאה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהיׁשּועה

ּגדֹול: לאֹור ּומאפלה לׂשמחה מּיגֹון לצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָונזּכה

אלול ּבקדּׁשה¯ÊÚÂ	eה ּפּורים קֹודם אסּתר ּתענית להתעּנֹות והֹוׁשיענּו ¿»¿≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

מאד. מאד אלי ולזעק ולצעק גדֹולה, ּבכּונה סליחֹות ולֹומר ְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹגדֹולה,

ועצם ּבלּבי, ּבאמת עוֹונֹותי ּכאב להרּגיׁש ׁשאזּכה לבבי את ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹותפּתח

ּומרה גדֹולה זעקה לזעק ׁשאזּכה עד לׁשער, אין אׁשר נפׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹצרת

הּגדֹולים ּופגמי העצּומים, ּופׁשעי עוֹונֹותי רּבּוי לפי לזעק לי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָֹּכראּוי

להֹוׁשיעני ּותמהר ּבאמת, עלי רחמי יתעֹוררּו אׁשר עד מאד, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהרּבים

מצֹותי ואת אל ּבחּקי אׁשר את ותעׂשה ּבעצמי, מּמּני ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻּולגאלני

הֹורני ועֹוׂשי, ּובֹוראי יֹוצרי מלּכי אבי ׁשלם. ּובלב ּבאמת ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאׁשמֹור

ידי על לנּו רמזּת ּכאׁשר ּפּורים, קדּׁשת מּבחינת להתחיל אי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּדר

חּדּוׁש ּבדר ונֹוראה, נפלאה ויׁשּועה נס ּבדר עזרני הּקדֹוׁשים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָחכמי

ּבאמת. ׁשלמה ּבתׁשּובה אלי לׁשּוב מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן ונֹורא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹנפלא

ונפׁש לב ּבכל ואמּתּיית ׁשלמה התחלה מחדׁש להתחיל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָואזּכה

דר ּובאיזה להתחיל מּמה ּבאמת ּותלּמדני ותֹורני ּבאמת, ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָּבעבֹודת

ּבאמת. אלי לׁשּוב אזּכה ְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָועצה

B	Ba¯טֹובה ּבעצה ּתּקנני העלילּיה", ורב העצה "ּגדל עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

לתׁשּובה מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן ,ׁשמ למען מהרה והֹוׁשיעני ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּלפני

ּוׂשמאל. ימין מרצֹונ מעּתה אסּור ולא חּיי, ימי ּכל ּבאמת ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלמה

תֹורת ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמֹור ּוללּמד ללמֹוד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואזּכה

הּד וכל הּמצֹות ּכל ּולקּים ּדברּבאהבה, ּכל ולעׂשֹות ׁשּבּקדּׁשה, ברים ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

ּובטהרה ּבקדּׁשה ּבעּתֹו יפה אעׂשה והּכל ּובזמּנֹו, ּבמֹועדֹו ְְְְְְְֱֲֳִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻודבר

האמּתּיים הּצּדיקים ּבכח ואזּכה ּתמיד. וחדוה ּבׂשמחה ּותחּזקני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹגדֹולה,

ׁשמֹו, יּמח עמלק המן קלּפת יׂשראל ּומּכל מּמּני ּולבּטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלגרׁש

ּפּורים. ׁשל והיׁשּועה הּנס קדּׁשת עלי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֻּולהמׁשי
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ÌÁ¯˙eלׂשמח ׁשּנזּכה וׁשנה, ׁשנה ּובכל ודֹור ּדֹור ּבכל עלינּו ¿«≈ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

ונזּכה ועצּומה. רּבה וחדוה גדֹולה ּבׂשמחה הּפּורים ּבימי מאד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמאד

רּבה ּובׂשמחה גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה הּמגּלה קריאת מצות ְְְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻלקּים

הּנֹוראה והיׁשּועה הּנפלא הּנס עצם ּגדל להתּבֹונן ונזּכה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹועצּומה.

לקּים ונזּכה ועדה, עם ּכל ּבפני נּסא ּולפרסּומי הּזאת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהעצּומה

סעּודת ּומצות לאביֹונים" ּומּתנֹות לרעהּו איׁש מנֹות "מׁשלֹוח ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמצות

מצות לקּים ונזּכה ועצּומה. רּבה ּובׂשמחה ּגדֹול ּבׁשלמּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפּורים

ותעזרנּו לברכה. זכרֹונם חכמינּו צּוּונּו ּכאׁשר ּפּורים ׁשל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשכרּות

ּבּגּוף לא ּכלל ּפּורים ׁשל והּׁשכרּות הּׁשתּיה לנּו יּזיק ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹותׁשמרנּו

הּׁשכרּות. ידי על ּדבר ׁשּום ולא אדם ׁשּום נּזיק ולא ּבּנפׁש, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא

גדֹולה ׂשמחה לתֹו לבא ּפּורים ׁשל הּׁשכרּות ידי על נזּכה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹרק

מאיר אז אׁשר ּפּורים, ׁשל ׂשמחה לתֹו מאד, ועצּומה רּבה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוחדוה

ּבכל ּדגמתּה אין אׁשר מרּדכי, הארת ׁשהּוא ועצּומה נפלאה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהארה

הּׁשנה. ְַָָימֹות

‰kÊ‡Âיׂשראל ּכל לׂשּמח אחרים, ּגם ּולׂשּמח לב, ּבכל ׂשמח להיֹות ¿∆¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

ונׂשמחה נגילה מאד, מאד ועצּומה רּבה ּבחדוה ּפּורים ּבׂשמחת ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעּמ

ּותקּבל ּולרצֹון, לנחת ל ׁשּיהיה ּבאפן אמּתּיית ּבׂשמחה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּביׁשּועת

ּגם ונזּכה הּקדֹוׁש. ּבּפּורים וׂשמחֹותינּו מּׁשתּיתינּו ּגדֹולים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשעׁשּועים

ׁשנה ּבכל ּפּורים,עּתה ׁשל הּנפלאה והיׁשּועה הּגדֹול להּנס וׁשנה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

וזהמתֹו עמלק המן קלּפת מאּתנּו ּולבּטל ולעקֹור ּולגרׁש ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֻלהכניע

מּזהמתֹו עצמנּו ּולטהר העֹולם, מן וזכרֹו ׁשמֹו ולמחֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּגדֹולה

ונזּכה ואסּתר. מרּדכי קדּׁשת עלינּו ּולהמׁשי גדֹולה, ּובטהרה ְְְְְְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּבקדּׁשה

ּבׂשמחה ּב ּתמיד לׂשמח ּכּלּה, הּׁשנה ּכל על ּפּורים ׂשמחת ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָֹֻלהמׁשי

אדּמה, הּפרה וטהרת לקדּׁשת נזּכה זה ידי ועל ּבאמת. רּבה ְְְְְְְֱֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻוחדוה

מקרא ּבנּו ויקּים תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ונזּכה ּבאמת. ּפסח ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻולקדּׁשת

אמרי לרצֹון יהיּו בטחנּו, קדׁשֹו בׁשם ּכי לּבנּו יׂשמח בֹו "ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּכתּוב:

וגֹואלי" צּורי יי לפני לּבי והגיֹון .פי ְְְְְֲִִִִִֶֶָָ
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È‰Èותֹוׁשיעני בעזרי ׁשּתהיה אבֹותי, ואלהי אלהי יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אכילה ּתאות לׁשּבר ּותזּכני העצּומים, ּובחסדי הרּבים ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּברחמי

ּבעּתֹו גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ּוׁשתּיתי אכילתי ׁשּתהיה ׁשאזּכה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻלגמרי,

ואזּכה ּבאמת. הּטֹוב ּכרצֹונ ּובּמׂשּורה", ּובּמׁשקל "ּבּמּדה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּובזמּנֹו

לעת האדם אל ּובאה הּנּגׁשת הּקדֹוׁשה הּיראה תמיד עלי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהמׁשי

גדֹולה ּוביראה ּבאימה סעּודה ּבׁשעת הּׁשלחן על ואׁשב דיקא. ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהאכל

ּולבּטל להמּתיק העצּומים ּבחסדי ּתזּכני זה ידי ועל תמיד. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּפני

ּביתי, ּבני ּכל ּומעל מעלי ׁשּבעֹולם. הּדינים וכל ויּסּורים, צער מיני ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

ּבנ ּכל אתּומעל ולחצנּו, עמלנּו ּכל את ידעּת אּתה ּכי .עּמ יׂשראל י ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יֹום ּבכל ואחד אחד ּכל על עלינּו העֹוברים ויּסּורין צער מיני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכל

ּכל ׁשל והּיּסּורין הּצער לסּבל לנּו קׁשה ּדעּתנּו, ׁשפלּות ּובעצם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹויֹום,

ויֹום. ָיֹום

ÌÁ¯עלינּו להמׁשי מעּתה להתעֹורר וזּכנּו ,ׁשמ למען עלינּו «≈ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבאמת, ׁשמים יראת עלינּו להמׁשי כּלנּו ונזּכה העליֹונה, ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻקדּׁשת

ּתזּכנּו אכילה ּבׁשעת ּובפרט נחטא. לבלּתי ּפנינּו על יראת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָותהיה

עלינּו להמׁשי ׁשּנזּכה עד גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה לאכל ְְְְְְְֱֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻותֹוׁשיענּו

האדם אל ּובאה הּנּגׁשת הּקדֹוׁשה הּיראה את האכילה ּבׁשעת ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָתמיד

וכל ויּסּורין צער מיני ּכל ּולהמּתיק לבּטל נזּכה זה ידי ועל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאז.

תזּכנּו זה ידי ועל יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ּומעל מעלינּו ׁשּבעֹולם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּדינים

ּגדר ׁשהּוא ּבאמת, ּדקדּׁשה אדם למדרגת חי מדרגת מּבחינת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻלעלֹות

מּדרגא ּפעם ּבכל לעלֹות ּותזּכנּו תמיד. ּדקדּׁשה לדּבּור ונזּכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמדּבר.

ׁשּנזּכה העליֹון, אדם ּבבחינת ּולהּכלל לעלֹות ׁשּנזּכה עד ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלדרגא

ּגרֹוננּו. מּתֹו מדּברת ׁשכינה ְְְְִִִִֵֶֶַַָלבחינת

אלול וחנינֹותיBa¯,	Bו רחמי ּגדל לפי אבל לׁשאֹול, הקׁשיתי עֹולם, ׁשל ƒְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּפחיתּות ׁשפלּות לפי אׁשר ידעּתי ּבאמת ּכי רחֹוק. ּדבר ׁשּום ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָאין
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ואין ׁשּבּקטּנים, קטן ּדבר על אפּלּו ּולבּקׁש לדּבר ּפה לי אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמדרגתי,

ּומרחק ּומרֹומם ונׂשּגב עצּום יהיה ׁשּלא ׁשּבעֹולם קדּׁשה ּדבר ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻׁשּום

אבל לבאר. אפׁשר אי אׁשר וההתרֹוממּות ההתרחקּות ּבתכלית ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמּמּני

ּבלי הרּבים וחסדי ורחמי וענותנּות ּגדּלת מרחֹוק ׁשמענּו ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻּכבר

ּפה ּופתחֹון ּתקוה ּכן גם לי יׁש ּכן על ּבעיני. ראיתי ּומעט ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשעּור,

ּכ ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה הּמדרגה על אפּלּו מּמ ּולבּקׁש איןלׁשאֹול י ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

יּבצר ולא ּתּוכל ּכל "הן ּדבר, ּכל יּפלא לא ּומּמ מּמּך, נמנע ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹֹּדבר

ורחמי טּוב להראֹות ּכדי עֹולמ ּבראת זה ּבׁשביל ורק מזּמה". ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּמ

וחּיב רחֹוק ּׁשאני מה וכל לקּבלם, ּומׁשּתֹוקקים החפצים לכל ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוחסדי

אׁשר וחנינֹותי וחסדי טּוב רב דיקא ידי על ּביֹותר יתּגּלה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּביֹותר,

יתּגּלּו לא ּכי ּכּלם. העֹולמֹות ּכל ּבראת זה ּובׁשביל ,ּגדּלת עּקר ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻזהּו

וטֹוב חסד גֹומל ׁשאּתה ידי על וחסדי טּוב נפלאֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנֹוראֹות

נפׁש ּבמסירּות חּייהם ימי ּכל ּבאמת אֹות העֹובדים אמּתּיים ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּצּדיקים

אבל הּטֹובים. מעׂשיהם ידי על ׁשּזֹוכים למה זֹוכים הם ּכי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבאמת,

הּנֹוראים וחנינֹותי ורחמנּותי וחסדי טּוב דרכי יתּגּלּו ּכמֹוני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבאיׁש

ּכׁשּתקרב ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי הּׂשכלּיֹות מּכל ונׂשּגבים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָונפלאים

תגמל ּכי צּדיקים יכּתירּו "ּבי ,ּתתּבר אלי ּכמֹוני וחּיב ּופגּום ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻמרחק

ואל ּתּטׁשני "אל היׁשּועֹות, ּבעל הֹוׁשיעני ּדּלים, עֹוזר עזרני ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָעלי",

צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו יׁשעי. אלהי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתעזבני

ְֲִוגֹואלי".

ËÏ
‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Á"Ú ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÔpÁ˙‡Â"החּלת אּתה אלהים אדני לאמר. ההיא ּבעת יי אל »∆¿««ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּבּׁשמים אל מי אׁשר החזקה, יד ואת ּגדל את ,עבּד את ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלהראֹות

האר את ואראה ּנא אעּברה .וכגבּורתי כמעׂשי יעׂשה אׁשר ץּובארץ ְְְְְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

עֹולם ׁשל רּבֹונֹו והּלבנן". הּזה הּטֹוב ההר הּירּדן ּבעבר אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּטֹובה



תפילות שניËÏליקוטי חלק אלול ˙˙ÊÒו

ׁשאינֹו מי את מרחם לחֹון, ראּוי ׁשאינֹו מי את חֹונן רחמים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמלא

רּבים חסדים עׂשית ּוכבר ודֹור. ּדֹור ּבכל חּנם חסד עֹוׂשה לרחם, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָראּוי

עזבּונּו ולא רחמי עזרּונּו הּנה עד ודֹור, ּדֹור ּבכל ּובפרטּיּות ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּבכללּיּות

ׁשעּור ּבלי רּבֹות וטֹובֹות חסדים גמלּת והּנבזה הּׁשפל עּמי וגם ,ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָחסדי

וכּו', ּגּליו ּכהמֹון רּנה ּולׁשֹוני כּים ׁשירה מלא פי ואּלּו ּומסּפר. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוער

את ּולקּדׁש ּולבר ּולפאר ּולׁשּבח ל להֹודֹות ימי ּכל אסּפיק ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלא

רבבֹות ורּבי אלפים אלפי אלף מּני אחת ּולסּפר ּולהּלל להֹודֹות ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשמ

אׁשר חּנם חסדי ועצּומים רּבים וחסדים ונפלאֹות נּסים הּטֹובֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּפעמים

אקּדם "ּבּמה אדּבר, ּומה אֹומר מה הּזה. הּיֹום עד מעֹודי עּמי ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָעׂשית

עּמי ּגמלּת אׁשר חּנם מּתנת אֹוצר ּומאיזה מרֹום", לאלהי אּכף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיי

החֹוטא עּמי עׂשית אׁשר וחסד חסד כל ּכי ּתחּלה, לדּבר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאתחיל

חּזקּתני הרּבים ּבחסדי אׁשר חּנם מּתנֹות מלא אֹוצר הּוא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהּפגּום,

ּבהם אׁשר עבדי יׂשראל ּבכלל להיֹות וזּכיתני ,אמּונת ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבתׁשּוקת

נקּדֹות וכּמה ּכּמה העֹובר העֹולם מּזה לחטף עת ּבכל ועזרּתני ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּבחרּת,

ּבּתֹורה מעט לעסֹוק עת ּובכל יֹום ּבכל ּברחמי זּכיתני אׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָטֹובֹות,

ּבעזרי והיית עברֹות. מּכּמה ולבּדל ולפרֹוׁש מצֹות, ּכּמה ּולקּים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּותפּלה,

ליׁשב ולבלי חּטאים, ּבדר לעמֹוד ולבלי רׁשעים, ּבעצת ליל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלבלי

,אלי ּולהתּגעּגע ולכסף להׁשּתֹוקק עת ּבכל ּבי והכנסּת לצים. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבמֹוׁשב

ּבתֹו עּמי עׂשית אׁשר טּוב רב מה .ּותמימי ליראי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּולהתחּבר

מּתנֹות ּכאּלה, טֹובֹות מּתנֹות לנּו נתּת אׁשר ,עּמ יׂשראל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכללּיּות

ורב, מֹוׁשיע ׁשּבא עד מעֹולם, ּגנזי ּבבית גנּוזים ׁשהיּו ּכאּלה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיקרֹות

גנּוזה חמּדה לנּו והביא הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ּבית ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנאמן

בּה, יׁשוּו לא חפצים "וכל אליה, ער אין אׁשר יֹום, יֹום ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשעׁשּועים

ו יׂשראל, ּכללּיּות עם אלהי" יי אּתה עׂשית ואחדרּבֹות אחד ּכל עם ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

,אלי ער אין אלינּו ּומחׁשבתי נפלאתי" ויֹום, יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹּבפרטּיּות

ׁשמ ויתנּׂשא ויתרֹומם יתּבר ּכּלם ועל מּסּפר". עצמּו ואדּברה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻאּגידה

הּמסּורים חּיינּו על ,ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ועד, לעֹולם תמיד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמלּכנּו
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ועל עּמנּו יֹום ׁשּבכל נּסי ועל ,ל הּפקּדֹות נׁשמֹותינּו ועל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּביד

כלּו לא ּכי הּטֹוב וצהרים, ובקר ערב עת, ׁשּבכל וטֹובֹותי ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹנפלאֹותי

.ל קּוינּו מעֹולם ּכי חסדי תּמּו לא ּכי והמרחם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹרחמי

‰zÚÂחסדי מלא אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי לפני ּבאתי אׁשר ¿«»ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

חיׁש יׂשראל לארץ לעלֹות וזּכני חּנם, מּתנת מאֹוצר חּנני ּתמיד. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּנם

מעׂשר וטהרה קדּׁשה ׁשם לקּבל אזּכה אּולי הּזאת, ּבּׁשנה מהרה ְְְְְֳֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻקל

ּולקּדׁש ּבאמת, אלי לׁשּוב מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן ׁשם, הּכלּולֹות ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻקדּׁשֹות

ּבאמת. ׁשמים ליראת ולזּכֹות עֹולם, ועד מעּתה עצמי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּולטהר

אלול רק¯Ba	Bז ראׁש", להרים מצח ולא לדּבר "ּפה לי אין עֹולם ׁשל ƒְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ּבדעת ּומבּקׁש ׁשֹואל והּפֹוׁשע, והחֹוטא החּיב ּבּפתח, ּכעני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָּבאתי

הּצּדיקים ּוזכּות ּבכח לבד, חּנם מּתנת עּלגים, ּובלׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹֻמבלּבל

לחּתר וזכּו רּבֹות, מניעֹות אחרי יׂשראל לארץ לבֹוא ׁשּזכּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגדֹולים

לבד וכחם ּבזכּותם עֹולם. ּבאי ּכל על חּנם מּתנת האֹוצר ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹּולהמׁשי

מּתנת מּמ ּולבּקׁש לׁשאֹול עּתה, גם עּתה לפני לבא יתדֹותי, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹּתמכּתי

מּת מהאֹוצר ׁשּתחּנני הּצּדיקיםחּנם, לפני ועֹומד הּפתּוח חּנם, נת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ותעׂשה הּגדֹולים, ּובחסדי הרּבים ּברחמי ּתחּנני מּׁשם ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּקדֹוׁשים.

עֹולם. ועד מעּתה אׁשמֹור מצֹותי ואת אל ּבחּקי אׁשר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻאת

È	kÊ˙eחיׁש ׁשאזּכה ּבאפן והעצה, והּנתיב הּדר ּותלּמדני ותֹורני ¿«≈ƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

והּסכסּוכים והעּכּובים הּמניעֹות ּכל על ּולדּלג לעבר מהרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹקל

מחמת מניעֹות הן יׂשראל, לארץ מּלבא אֹותי הּמֹונעים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוהּבלּבּולים

מניעֹות מיני ּכל ּובפרט ׁשּבעֹולם, מניעֹות מיני ּכל ׁשאר הן ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָממֹון,

ּבאפן מהרה, מהרה ּולבּטל לׁשּבר אזּכה לּכל, ּכאׁשר הּכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹהּמח,

לׁשם לבא ואזּכה יׂשראל. לארץ ולבא ליל ּבסמּו מהרה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשאזּכה

העׂשר מּכל ׁשלמה ויראה וטהרה קדּׁשה עלי ׁשם ּולהמׁשי ְְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻּבׁשלֹום,

ׁשּבהם מאמרֹות עׂשרה ּבחינֹות ׁשהם יׂשראל, ּבארץ הּכלּולים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻקדּׁשֹות

ׁשהם הּדּברֹות העׂשרת ונעלמים ּכלּולים ּבהם אׁשר ,עֹולמ ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבראת
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קדּׁשֹות עׂשר מאמרֹות העׂשרה ּכל אׁשר הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכללּיּות

אים אּדיר עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּקדֹוׁשֹות. הּיראֹות מּכל ּכלּולים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהאּלה,

אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן האּלה, והּיראֹות הּקדּׁשֹות לכל זּכני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻונֹורא,

ּוללּמד ללמד ּובאהבה ּביראה ּבאמת ּולעבּד ּבאמת, ׁשלמה ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבתׁשּובה

ּבאהבה. תֹורת ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלׁשמר

B	Ba¯הֹודעּתנּו ּכבר א אֹותי, ידעּת ואּתה אדּבר מה עֹולם ׁשל ƒְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ

זה ועל ּפה, ּכל ּתפּלת ׁשֹומע ואּתה מלא, ּבפה להתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּצריכין

הרחמים, ּבעל לפני ותחנּונים ּבתפּלה עּתה גם לבא יתדֹותי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּתמכּתי

ׁשם, ׁשאני מּמקֹום מקּוה ואני והחנינה, החמלה ּבעל החסד, ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּבעל

ּבאפן ּׁשאזּכה, מה ׁשם אזּכה אּולי יׂשראל, לארץ מהרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלעלֹות

ּונתי ּדר ׁשאזּכהׁשאמצא ּבאפן לקּימּה, ׁשאזּכה אמּתּיית ועצה וכח ב ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ועד מעּתה ּבאמת אלי ולׁשּוב ּוביראה, ּבאהבה ּבאמת אלי ְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהתקרב

ָעֹולם.

È·‡ּתביׁשני אל נּדח, מּמ יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב ׁשּבּׁשמים, »ƒְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּתאּמץ "לא מּזעקתי, אזנ ּתאטֹום ואל מּתקותי, ּתחּפירני ואל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּׂשברי,

אׁשר וכּסּופי, מּתׁשּוקתי ּפני ּתסּתיר ואל האביֹון", מאחי לבב ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאת

מעי ויכמרּו יהמּו ּבאמת. אלי לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק נכסף אני ּכּמה ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָזה

כחטאי, עּמי ּתעׂשה ואל ּבאמת, ולעבֹודת אלי מעּתה ּותקרבני ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעלי,

מקֹומי יֹודע ואּתה יצרי, את ידעּת אּתה ּכי ּכמפעלי. ּתגמלני ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואל

ערּפי וקׁשיּות לבבי רֹוע להסיר ּוביד הּכל, ּוביד סֹוף, ועד ְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹמּתחּלה

ּביד ּכי הרעֹותי". "ואׁשר ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּגּופי, ועּזּות ּתאותי, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹותקף

הׁשלכּתי לבד ועלי לּכל. ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה ּכח ּוביד ְְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּכל,

ורב ּגּבֹור אּתה ּכי ,ונסמ ונתלה נׁשען אני לבד עלי יהבי, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאת

מה ל יאמר ּומי מזּמה", מּמ יּבצר ולא ּתּוכל ּכל "הן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֹֹלהֹוׁשיע,

רפּואת וארפא" יי רפאני אלהי, אּתה ּכי ואׁשּובה "הׁשיבני ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּתעׂשה.

מאֹוצר חּנני אּתה", תהּלתי ּכי ואּוׁשעה "הֹוׁשיעני הּגּוף, ּורפּואת ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנפׁש

ההֹולכים ּבאמת, הענוים הּגדֹולים הּצּדיקים ּוזכּות ּבכח חּנם ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹמּתנת
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אׁשר ּבאמת, לגמרי ּפׁשּוטים ּכאנׁשים עצמם ועֹוׂשים ּבאמת, ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבתמימּות

להם יׁש אׁשר עד ּכחם, ועצם ּומעלתם קדּׁשתם ּגדל יֹודע לבד ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻאּתה

אלי לקרבני ׁשם, ׁשאני מּמקֹום אֹותי ּגם ּולהגּביּה להרים ,ּכח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּׁשּקלקלּתי. מה ּכל לתּקן אֹותי ּולזּכֹות יׂשראל, לארץ מהרה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָולהביאני

ׁשחתּתי, אׁשר ּכל את ּבכחם ׁשאתּקן עד הּזה העֹולם מן אצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא

ׂשׂשֹון לי הׁשיבה ּבקרּבי, חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים לי ּברא טהֹור ְְְְְֱִִִִִִֵֵַַָָָָָֹ"לב

אלי ּכי הֹוׁשיעני, הֹוׁשיעני עזרני עזרני תסמכני", נדיבה ורּוח ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָיׁשע

סלה, ל עיפה ּכארץ נפׁשי הּיֹום ּכל ידי "ּפרׂשּתי כּפי. ׁשּטחּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָלבד

נכספה תנחני, מּמּני ירּום ּבצּור לּבי ּבעטף אקרא אלי הארץ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמקצה

אלהים חי, אל אל ירּננּו ּובׂשרי לּבי יי לחצרֹות נפׁשי ּכלתה ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹוגם

ועיף צּיה ּבארץ בׂשרי ל ּכמּה נפׁשי ל צמאה אׁשחרּך, אּתה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאלי

."ּוכבֹוד עּז לראֹות חזית ּבּקדׁש ּכן מים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹֻּבלי

ÔÎ·eּומרּבה חסד רב אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבדרכי ותדריכני ּותלּמדני ותֹורני הרּבים, ּברחמי עלי ׁשּתרחם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלהיטיב.

אלהי, יי עם ּתמים להיֹות ׁשאזּכה ּבאמת, והּפׁשיטּות ְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהּתמימּות

ׁשּום ּבלי ויׁשרה ׁשלמה ּבאמּונה ּובפׁשיטּות ּבתמימּות רצֹונ ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָולעׂשֹות

אלי להתקרב ּדר ׁשּום לנּו ׁשאין יֹודע אּתה ּכי ּכלל. הבל ׁשל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמֹות

ואני ׁשלמה. ואמּונה ּבאמת ּגמּור ּותמימּות ּפׁשיטּות ידי על אם ְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכי

הּמר הּגלּות ּבתקף עּתה נפילתנּו ּבעמק ׁשאפּלּו מרחֹוק ּומבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמאמין

אדם ׁשּכל ואמּונה, ּופׁשיטּות ּתמימּות ׁשל ּדרכים יׁש ונפׁש, ּבגּוף ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהּזה

דר לֹו ולמצא זה, ידי על עצמֹו את להחיֹות יכֹול ׁשם" הּוא ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"ּבאׁשר

אֹות למצא אי והּפׁשיטּות הּתמימּות דרכי ידי על נכֹונֹות ועצֹות ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹיׁשר

מּנפילתם לעלֹות יכֹולים ּכּלם ׁשּנפל, למקֹום ׁשּנפל מי אפּלּו מקֹום, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻּבכל

ּבתמימּות אֹות ּולפּיס ּולרּצֹות ,אלי ּולהתּדּבק ּולהתקרב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוירידתם,

חפ באּלה ּכי ׁשלמה, ּובאמּונה ּבאמת ותחנּונים, ּבתפּלה צּת,ּופׁשיטּות ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּוא ּתמים ּבדר הֹול עּמדי לׁשבת ארץ ּבנאמני "עיני ׁשּכתּוב: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּכמֹו

יי" ּבתֹורת ההלכים דר תמימי "אׁשרי ונאמר: .יׁשרתני". ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
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אלול וחסדיBa¯	Bח ּברחמי אּתה ּדֹור, ּבכל חּנם חסד עֹוׂשה עֹולם ׁשל ƒְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

כ"ו עֹולמ וקּימּת ּבראת MLÂ‰]חּנם ÌÈ¯NÚ]ׁשאז ּתֹורה, מּתן קדם דֹורֹות ְְְִִַָָָָָָ∆¿ƒ¿ƒ»ֶֶַַָָֹ

עלינּו רחם לבד. חּנם ּבחסד אם ּכי ּתֹורה, ּבלא מתקּים העֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיה

חּנם, מּתנת אֹוצר הּטֹוב, אֹוצר לנּו ּופתח הרּבים, ּברחמי עּתה ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָגם

מתּבּטלים ׁשאנּו ּבעת ואפּלּו עת, ּבכל חּנם וחסד צדקה עּמנּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָועׂשה

ותׁשּפיע האמּתּיים, הּגדֹולים הּצּדיקים ּבזכּות עלינּו רחם תֹורה, ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָמּדברי

ּבחסד עֹולמ ׁשּקּימּת ּכמֹו חּנם, ּבחסד אֹותנּו ּותקּים טּוב, ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעלינּו

ּתֹורה. מּתן קֹודם דֹורֹות כ"ו ִֶַַָָחּנם,

B	Ba¯להגֹות ׁשּנזּכה וזּכנּו ועזרנּו ,ׁשמ למען עלינּו רחם עֹולם, ׁשל ƒְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּבהתמדה הּתֹורה ּבלּמּוד להרּבֹות ואזּכה ולילה. יֹומם תֹורת ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבדברי

ּבתלמּוד לּבי את ותפּתח ּבאמת. הּגדֹול לׁשמ ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְֱֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻגדֹולה

והּמתיקּות והּנעימּות העמקּות ּולהׂשּכיל להבין ׁשאזּכה ,ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורת

עת ּבכל ּותלּמדני ותֹורני והּתמימה. והּטהֹורה הּקדֹוׁשה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבתֹורת

זהּו ּתֹורה ׁשל ּבּטּולּה ּבענין להתנהג אי ּבאמת ּתמיד לידע ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאזּכה

הּזמן ּולכּון ולידע גדֹולה, ּבהתמדה ולילה יֹום ללמֹוד ׁשאזּכה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָקּיּומּה,

ּכי ּובזמּנֹו. ּבמֹועדֹו ּבעּתֹו יפה הּכל ׁשּיהיה להתּבּטל, גלּויהּמכרח ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

קרצנּו, ּומחמר אנחנּו ודם ּבׂשר ּכי הּתֹורה נֹותן ּכל, אדֹון לפני ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוידּוע

לאכל זמן צריכין ּכי הּתֹורה, מּלּמּוד לפעמים קצת להתּבּטל ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּובהכרח

ּוׁשאר ּפרנסה ּבצרכי ולעסֹוק הּגּוף, קּיּום ּבׁשביל וליׁשן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָולׁשּתֹות

יתּבלּבל ׁשּלא הּדעת את לפּקח לפעמים להתּבּטל אֹו הּגּוף, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהכרחיּות

ּונעימת מתיקּות קדּׁשת עצם לפי ּובאמת מהּמּדה. יֹותר הּלּמּוד ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻמרּבּוי

מּדברי לעֹולם להתּבּטל לבלי לנּו ראּוי היה ּבוּדאי הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּתֹורת

לפרׁש אפׁשר ואי ימינּו, ואר חּיינּו היא ּכי קּלה, ׁשעה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹתֹורה

אפׁשר אי ׁשּזה לנּו ּגּלית ּכבר א אחת. רגע אפּלּו אמּתּיים ְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמחּיים

להתּבּטל צריכין ּבהכרח ּכי ּכלל, להתּבּטל לבלי ּבעֹולם אפן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבׁשּום

הּמכרחים. הּגּוף צרכי ּבׁשביל ְְְְִִִִִֵַַָָָֻלפעמים

ÏÚאמּתּיים לצּדיקים להתקרב וזּכנּו הרּבים, ּברחמי עלינּו רחם ּכן «ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
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ּפׁשיטּותם ּובדרכי ּוקדּׁשתם ּבתֹורתם העֹולם ּכל את ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהמקּימים

וכל וחּיּות קדּׁשה עלינּו להמׁשי ּוזכּותם ּבכחם ׁשּנזּכה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהּנפלאים,

על אׁשר לפניהם. ועֹומד הּפתּוח חּנם מּתנת מהאֹוצר עת, ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָטֹוב

הם ּובזה הּתֹורה, מן ׁשּבטלים ּבעת עצמם את מחּיין הם זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

ׁשּבעֹולם הּפׁשּוטים האנׁשים ּכל את ÒÈ˜‡ËÒ‡¯t)מחּיין ÔÈ¯B˜L)ּבעלי הן , ְְֲִִִֶֶַַָָָָָ∆ƒ¿»¿«∆ֲֵֵַ

ואפּלּו הארץ, ועּמי ההמֹון אנׁשי והן הּתֹורה, מן ׁשּבטלים ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָתֹורה

ּדעלמא, אּמין ואפּלּו לּצלן, רחמנא ּומּתחּתיו ּתחּתּיֹות ּבׁשאֹול ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַָָָָָָֻֻהּמּנחים

לפעמים עצמם ׁשעֹושים הּנפלאים, ּדרכיהם ידי על מחּיין הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכּלם

העֹולם מּקּיּום טֹוב וׁשפע חּיּות ּוממׁשיכים לגמרי, ּפׁשּוטים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכאנׁשים

הּתֹורה ידי על חּנם ּבחסד העֹולם מתקּים ׁשהיה ּתֹורה מּתן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹקדם

יׂשראל. ארץ לכּבׁש הּדר ׁשהּוא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹהּנעלמת,

‡p‡ּבּצּדיקים ּתמיד ּולהּכלל להתקרב ועזרנּו זּכנּו רחמים, מלא יי »»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּבעת אפּלּו העֹולם ּבני ּכל להחיֹות ּכח להם ׁשּיׁש האּלּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנֹוראים

רחמים, מלא יֹודע אּתה ּכי רחּוקֹו, ּכפי ואחד אחד ּכל מהּתֹורה, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרחּוקם

הּצּדיקים ּוזכּות ּבכח אם ּכי וקּיּום וחּיּות ּכח ׁשּום לנּו אין עּתה ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹּכי

ּדבריהם ּולקּים אליהם, להתקרב וזּכנּו ועזרנּו האּלּו, הּנֹוראים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשים

ּבאמת והּפׁשיטּות הּתמימּות ּבדרכי להתנהג ּבאמת, ּבדרכיהם ְְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַוליל

להחיֹות ואזּכה ּכלל. העֹולם ׁשל חכמֹות ׁשּום ּבלי ׁשלמה, ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָּובאמּונה

יסֹוד ׁשהיא לבד, האמּונה ידי על תמיד נפׁשי את ּולׂשּמח עצמי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאת

ּבעׂשרה עֹולמ ּבראת אּתה ּכי ּתמיד, ּולהאמין לידע ואזּכה הּכל, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹועּקר

הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו ּכלל ׁשהם הּדּברֹות עׂשרת נעלמין ּובהם ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמאמרֹות

והּמּׂשא והעסקים הּמלאכֹות ּובכל ׁשּבעֹולם והחפצים הּדברים ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָּובכל

ּבהם יׁש ּבכּלם ׁשּבעֹולם, ועׂשּיֹות ודּבּורים הּמחׁשבֹות ּבכל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּומּתן,

מאמרֹות העׂשרה ּבאּלּו אׁשר ּכּלם, נבראּו ׁשּבהם מאמרֹות ְְְֲֲֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻהעׂשרה

לקּׁשר אזּכה זה ידי ועל הּתֹורה. ּכלל ׁשהם הּדּברֹות העׂשרת ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנעלמין

ּבדר ורגע עת ּבכל תמיד והּתֹורה יתּבר הּׁשם אל עצמי את ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּולדּבק

הּתֹורה. מן להתּבּטל מכרח ׁשאני ּבעת אפּלּו ּבאמת, ּופׁשיטּות ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּתמימּות
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˜fÁ˙eיּוכל ולא ׁשּבעֹולם, ּדבר מּׁשּום לּפֹול לבלי לבבי את ּותאּמץ ¿«≈ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבעֹולם. אפן ּבׁשּום ּדעּתי את להחליׁש אחרא והּסטרא ּדבר ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּבעל

ּבעֹולם יאּוׁש ׁשּום ׁשאין תמיד, וחזקה ׁשלמה ּבאמּונה ואאמין ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואדע

ר ּכי ׁשהּוא, אי ׁשהּוא אי מנּסהּכלל ואּתה לעֹולם. כלים לא חמי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

גלּגּולים אדם ּכל עם ּומסּבב מגלּגל ואּתה עת, ּבכל אדם ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאת

עת ּבכל יתּבר ּבהּׁשם ידֹו יחּזק ׁשהאדם חפץ ואּתה נפלאֹות, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָוסּבֹות

וחביב ויקר דאתאביד, טבא רעּותא לית ּכי ׁשהּוא, ּכמֹו הּוא אם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָאף

להתקרב עצמֹו מנּׂשא ׁשהאדם ּותנּועה ּתנּועה ּכל מאד, מאד ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּבעיני

לקּוֹות וחסדי ּברחמי עצמֹו את ּומחּזק ׁשם, ׁשהּוא מּמקֹום ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאלי

לנּו ּגּלית ּכאׁשר מחדׁש. ּפעם ּבכל אלי להתקרב עת ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּולצּפֹות

מאד, והעצּומים הרּבים ורחמי חסדי ּפלאי מעצם נפלא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהתנֹוצצּות

עת, ּבכל ידינּו וחּזקּו ּבנּו ׁשאחזּו האמּתּיים, הּקדֹוׁשים צּדיק ידי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל

ּכלל". ּבעֹולם יאּוׁש ׁשּום "ׁשאין אֹותנּו והׁשמיעּו ּגדֹול ּבקֹול ְְְְְְְִִֵֶָָָָָָוקראּו

אלול יׂשראל¯Ba	Bט ׁשל ּומּצב מעמד יֹודע אּתה רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מצּפה ואּתה קּצנּו, עת לבֹוא קרֹוב אׁשר הּזה, הּמר הּגלּות ּבסֹוף ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכעת

יׂשראל ּבית עּמ ונפׁשֹות צדקנּו, ּגֹואל ׁשּיבא ורגע עת ּובכל יֹום ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכל

אׁשר הּנפׁש ּבכלֹות ולעבֹודת אלי ונכספים ּומׁשּתֹוקקים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמתּגעּגעים

ּולרחּבֹו, לארּכֹו עצמֹו הּניח ּדבר הּבעל אבל מעֹולם. ּכזאת היתה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹלא

ונעׂשה ּבעֹולם, ּגדֹול מחלקת והכניס מאד, מאד העֹולם את ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹּובלּבל

עּמ ּפריצי מּבני ורּבים חכמים, הּתלמידי ּבין גדֹולה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָקּטגֹוריא

חכמים הּתלמידי ּבין ואפּלּו ונכׁשלּו". חזֹון "להעמיד ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָמתנּׂשאים

היכן יֹודע אחד אין אׁשר עד ּגדֹול, ּובלּבּול מחלקת נעׂשה ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהאמּתּיים

חלק ׁשּום לנּו יהיה ׁשּלא וזּכנּו ,ׁשמ למען עלינּו רחם ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאמת.

חּנם ּבחסדי עלינּו ותאיר האמּתּיים, והּכׁשרים הּצּדיקים על ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבמחלקת

האמּתּיים והּכׁשרים מהּצּדיקים לידע ׁשּנזּכה לאמּתֹו, האמת לנּו ְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּותגּלה

ּבדר וליל ּבהם, ּולהּכלל אליהם ּולהתקרב הּזה, ּבאמתׁשּבּדֹור כיהם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשל חכמֹות ׁשּום ּבלי ּגמּור, ּבתמימּות ׁשלמה, ּובאמּונה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶָָָָּובפׁשיטּות
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עת, ּבכל גדֹולה ׂשמחה לתֹו לבא ואזּכה עּתה. ּבעֹולם הּנהּוגים ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהבל

הּקדֹוׁשה ּובתֹורת ּב ׁשלמה והאמּונה והּתמימּות הּפׁשיטּות ידי ְְְְְְְְְְֱִִֵֵַַַַָָָָָעל

ּבלּבֹותם, היׁשרים והּתמימים הּטֹובים האמּתּיים ויראי ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּובצּדיקי

ּבאמת. ּבדרכי ְְֱִִֶֶֶַָההֹולכים

ÌÁ¯˙eּבאמת ּולהתּגעּגע ּולהׁשּתֹוקק לכסף לבבי את ּותחּזק עלי ¿«≈ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשאזּכה עד יֹום, ּבכל זה על ותחנּונים ּבתפּלה ּולהרּבֹות יׂשראל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלארץ

מהרה ותֹוׁשיעני חּנם ּבחסד ּותחּנני חּנם, מּתנת האֹוצר לי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתפּתח

ׁשּבארץ קדּׁשֹות העׂשר ּכל עלי ּולהמׁשי פגע, ּבלי ּבׁשלֹום לׁשם ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלבא

ְִֵָיׂשראל.

È·‡ּבדרכי הּנֹוראֹות, נפלאֹותי ּבדרכי והֹוׁשיעני עזרני ׁשּבּׁשמים, »ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּצּדיקים ׁשל והּתמימּות הּפׁשיטּות ּדרכי ּפי על ,ל הידּועֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָעצֹותי

קטנּות מיני ּכל על ּולדּלג לעבֹור ׁשאזּכה ּבאפן האמּתּיים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּגדֹולים

ּדי לעֹולמֹו האֹומר והֹותר, ּדי ּבהם ועברּתי נפלּתי ׁשּכבר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדקטנּות

אמּתּיֹות, נפלאֹות עצֹות עת ּבכל ּותלּמדני ותֹורני ּדי. לצרֹותי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹיאמר

ּבמּלי דׁשטּותא ּבמּלי ואפּלּו תמיד עצמי את לׂשּמח ׁשאזּכה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבאפן

הרּבים ּברחמי אׁשר עד תמיד, מעּזי יהיה יי וחדות ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻדבדיחּותא,

לארץ חּוׁשה מהרה ּותביאני נׁשרים ּכנפי על אֹותי ּתּׂשא חּנם, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחסדי

אל להתקרב ׁשם אזּכה אּולי הּקדֹוׁשה, לארץ ּולהתחיליׂשראל י ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבאמת ּובפׁשיטּות ּבתמימּות ואהבה ּביראה לעבּד ּבאמת ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמחדׁש

הּטֹוב. ּכרצֹונ ׁשלמה ְְְֱִֵֶַָָּובאמּונה

ÔB„‡,ּתפּלתי ׁשמע אתּפּלל. אלי ואלהי מלּכי רחמים, מלא יחיד ¬ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּמל ּבעיני חן מצאתי אם ּבתחּנתי לי והרצה ּפגיעתי, קֹול ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוקּבל

למענם עׂשה האמּתּיים, הּצּדיקים וכח ּבזכּות הּכל ,לפני הּדבר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹוכׁשר

ׁשאזּכה מעּתה, ועזרני עּמי והיה ּבּקׁשתי, את ועׂשה ׁשאלתי את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּומּלא

וׂשּמח ּתמיד. ּבעיני הּטֹוב ולעׂשֹות ּבאמת לגמרי מרע לסּור ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמעּתה

את ּולׂשּמח תמיד, וחדוה ּבעז להתחּזק ואזּכה עת, ּבכל נפׁשי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
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ׁשאזּכה ּבאפן דׁשטּותא, ּבמּלי ואפּלּו ׁשּבעֹולם ׂשמחה מיני ּבכל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעצמי

ּבתמימּות וליל ויׁשרה, ׁשלמה לאמּונה ואזּכה תמיד, ּבׂשמחה ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלהיֹות

יׂשראל, לארץ מהרה לעּוף ׁשאזּכה עד הּטֹוב, ּכרצֹונ ּבאמת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּופׁשיטּות

יהיה ולא ונצחי. אמּתי טּוב לכל ׁשם ולזּכֹות ּבׁשלֹום, לׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶָָָָָֹֹולבא

אמּתּיים ׁשהּצּדיקים אזּכה רק זה, ּכל על ּגּופי מּגׁשמּיּות מניעה ְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּום

לא רֹוצים, ׁשהם ּכמֹו ּגּופי ּכל ועם ונׁשמתי ורּוחי נפׁשי עם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹיעׂשּו

רצֹוני לבּטל אזּכה רק וׁשלֹום חס רֹוצים הּמגּׁשם ּגּופי ׁשּתאֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻּכמֹו

עלינּו. יגן זכּותם האמּתּיים הּקדֹוׁשים הּצּדיקים ּורצֹון רצֹונ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָמּפני

B	Ba¯מׁשאלֹותי ּומּלא עלי רחם ּכּלא, דעלמא רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

מּמקֹום אלי ּותקרבני חּנם, מּתנת מאֹוצר ׁשּתחּנני ּברחמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלטֹובה

לארץ מהרה ּותביאני גדֹולה, ּובחמלה ּגמּורים ּברחמים עּתה ׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאני

הלא חּנם, מּתנת האֹוצר ּבראת מי ּבׁשביל ּכי לבד. חּנם ּבחסד ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

מעׂשיהם ידי על זֹוכים הם ּכי חּנם, מּתנת צריכים אינם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּצּדיקים

ה ּכי ּׁשּזֹוכים, למה ּכלל.הּטֹובים דכּסּופא נהמא אֹוכלים אינם ם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכפׁשּוטים עצמן ועֹוׂשין תֹורה מּדברי מתּבּטלים ׁשהם ּבׁשעה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָואפּלּו

עבֹודה ּכן ּגם הּוא חּנם, מּתנת מהאֹוצר עצמן את ּומחּיין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלגמרי,

ּבזה מׁשּתעׁשע אּתה אׁשר מאד, ונׂשּגב נפלא ּבדר ונֹוראה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹנפלאה

ויֹותר יֹותר נפלא ׂשכר עֹוד להם מּגיע זה ּבׁשביל אׁשר מאד, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאד

ואם חּנם. מּתנת צריכים אינם ּבוּדאי הּצּדיקים ּכן על כפלים, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָּבכפלי

ידי על לנּו ּגּלית הלא חּנם, מּתנת האֹוצר ּבראת רׁשעים ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹּבׁשביל

ּכן על מּׁשם, לקּבל זֹוכים אינם ּבוּדאי ׁשהרׁשעים האמּתּיים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָצּדיקי

להּצּדיקים רּוח נחת לעׂשֹות הּוא חּנם מּתנת האֹוצר עּקר ְְְֲִִִִַַַַַַַַַַַַָָּבוּדאי

ּבעת מּׁשם יקּבלּו ׁשהם ,מּמ ׁשּנתרחקּו ּבני את אלי לקרב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחפצים

חּיּות זה ידי על להמׁשי ּכדי מּׁשם, עצמן מחּיין ׁשהם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפׁשיטּותם,

ּולסעדם לתמכם ,מאּת ונתרחקּו נפלּו אׁשר לכל טֹוב וׁשפע ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּדקדּׁשה

ידי על אלי לקרבם העצּום, ורחּוקם ּבנפילתם ּולהחזיקם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּולהחיֹותם

,אלי הּכל לקרב חּנם חסד לקּבל יכֹולים ׁשּמּׁשם חּנם, מּתנת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאֹוצר
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אני לבד אּלה ּכל על הן הּקדֹוׁשה. ּבתֹורת זאת ּכל לנּו ּגּלית ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכאׁשר

טֹובה, ותקוה טֹוב לאחרית מרחֹוק וצֹופה עדין, ונסמ ונתלה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנׁשען

ּבעקׁשנּות ּוברזל ּכנחׁשת ּכזה מצח ּבעּזּות נגּד ּפני מעיז ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואני

ארץ יׂשראל לארץ מהרה ׁשּתעלני מּלפני עּתה לבּקׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדעקׁשנּות

הּפׁשיטּות דרכי ּפי על ּבאמת אלי ּותקרבני הּקדֹוׁשה, ארץ ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהחּיים

ׁשאלּתי אׁשר ּככל גדֹולה, ּובׂשמחה ּבאמת ׁשלמה והאמּונה ְְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּתמימּות

לעֹולם חסּד יי ּבעדי, יגמר "יי הּנה. עד רחמים מלא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹמאּת

יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ּתרף. אל ידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמעׂשי

ואמן. אמן וגֹואלי". ְְֲִִֵֵָָצּורי

Óאלול י

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡"Ù ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÔB„‡לפני עצבּות ואין ,ּבמקֹומ וחדוה עז אׁשר והחדוה, הּׂשמחה ¬ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבכל עצמי את לׂשּמח ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי והֹוׁשיעני עזרני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכלל.

להתּגּבר ׁשאזּכה ּבאפן ּתֹודיעני, עצה ודר דעת ּותלּמדני ּתמיד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעת

ּומעל מעלי להרחיקם והעצבּות, והאנחה הּיגֹון על ּתמיד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָּולהתחּזק

רק וׁשלֹום, חס ּכלל ּבי ּולּגע לאחֹוז לכנֹוס להניחם לבלי ְְְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַָָָּגבּולי,

ואׂשמחה אגילה תמיד, וחדוה ׂשמחה עלי להמׁשי עז ּבכל ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלהתּגּבר

אׁשר והעצּומים הרּבים וחסדי ּובנפלאֹותי הּגדֹולה, ּוביׁשּועת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּב

הּנפלאים ּבחסדי אׁשר עּמי. לעׂשֹות עתיד אּתה ואׁשר עּמי ְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעׂשית

תֹורת לנּו נתּת אׁשר ,קדׁש עם יׂשראל מּזרע להיֹות ּגֹורלי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּתמכּת

נחלת אף ּבּנעימים לי נפלּו "חבלים ּבתֹוכנּו. נטעּת עֹולם וחּיי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאמת

עת, ּבכל ּולהתחּזק להתּגּבר הרּבים ּברחמי זּכני עלי". ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשפרה

לחּזק ואזּכה ּתמיד. הּזאת והּנפלאה הּגדֹולה הּׂשמחה עלי ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלהמׁשי

ׁשאזּכה לרגלי הּׂשמחה ׁשּתּגיע עד ,ּכ ּכל גדֹולה ּבׂשמחה עצמי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת

מקראי יי ּובמֹועדי יי ּבׁשּבתֹות ּובפרט ׂשמחה. מחמת ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלרּקד

תמיד ּבעזרי ּתהיה מצוה, ׁשל ׂשמחֹות ּובׁשארי ּופּורים ּובחנּכה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻקדׁש
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לעסק ואזּכה ׂשמחה. מחמת הרּבה לרּקד ׁשאזּכה עד עז ּבכל ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלׂשּמחני

ׁשהּׂשמחה עד ּכ ּכל גדֹולה ּבׂשמחה הּמצוֹות ּכל ולעׂשֹות ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה

תרחם זה ידי ועל למעלה, הרגלין את להעלֹות ואזּכה רגלי, עד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָתּגיע

הּמחזיקים קׁשֹוט סמכי ׁשהם אֹוריתא ּתֹומכי ּכל את ותקים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָותעלה

ו תֹורה הּטֹובה.ּבלֹומדי ידם מּתת להם נֹותנים ְְְְִֵֶַַַָָָָָ

‡p‡,וחּיים וכבֹוד עׁשר טּוב ּכל להם ותׁשּפיע להם עזֹור יי, »»ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

מעׂשה ּכל את ּותבר הּים, ּכחֹול צאצאיהם ויתרּבּו בנים, ּובני ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבנים

יצליחּו יפנּו אׁשר ּובכל eÎÂ')ידיהם Ë¯Ù·e)אֹותם ותעלה להם ותעזר . ְְְְֲִִֵֶֶַֹƒ¿»¿ְְֲֲֶֶַַָָֹ

להחזיק ּפעם ּבכל ׁשּיזּכּו לבבם את ּותחּזק ּמעלה. מעלה ּפעם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבכל

ׁשּיּוכלּו יי ּברּכת ידם ּותמּלא ּבאמת, תֹורה הּלֹומדי את ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּביֹותר

ּכל להם לתת צרכיהם ּכל להם למּלאת ּבׁשלמּות, אֹותם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלהחזיק

ּבּתֹורה לעסֹוק ּבּתֹורה העֹוסקים ׁשּיזּכּו ּבאפן להם, יחסר אׁשר ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמחסֹורם

הּפרנסה וטרּדת ּבלּבּול ׁשּום ּבלי הּלב ּבהרחבת ּתמיד, לׁשמּה ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָועבֹודה

ְָּכלל.

È	¯ÊÚּדרכי לּמדני תמיד, ּבׂשמחה להיֹות רחמים מלא הֹוׁשיעני »¿≈ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

עת ּבכל ּותאּמצני ּותחּזקני ותזּכירני עת, ּבכל האמּתּיֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָעצֹותי

הּנֹוראֹות טֹובֹותי עת ּבכל לזּכר תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹלהתעֹורר

ּבפרטּיּות ועּמי מּיׂשראל אחד ּכל עם עֹוׂשה אּתה אׁשר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהּנׂשּגבֹות

נפלאֹותי את הּזה, הּיֹום עד מעֹודי וצהרים, ובקר ערב עת ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבכל

נפלאֹותי ואת ּומרחֹוק, מּקרֹוב לי הידּועֹות ׁשעּור ּבלי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָוטֹובֹותי

עּמי עֹוׂשה לבּד אּתה אׁשר מּמּני. ונסּתרֹות הּנעלמֹות ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָוטֹובֹותי

ּולקּימני לחּיֹותני ּכדי עת ּבכל נצחּיֹות וטֹובֹות נֹוראים ונּסים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָנפלאֹות

ׁשּכל מּזאת, גדֹולה וׂשמחה טֹובה אין אׁשר לנצח. יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבקדּׁשת

ׁשּבּפחּות הּפחּות אפּלּו מּיׂשראל נקּדֹותאחד לכּמה זֹוכה ּכמֹוני, ים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ואר חּיינּו הם אׁשר יתּבר הּבֹורא מצוֹות לקּים יֹום, ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹטֹובֹות

ּנעים ּומה חלקנּו ּטֹוב מה אׁשרינּו נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָימינּו

ירּׁשתנּו. ּיפה ּומה ְֵֵַָָָָֻּגֹורלנּו
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e	kÊנפסק ׁשאינֹו הּגדֹול וטּוב ונפלאֹותי ּבחסדי ּולהאמין לזּכר «≈ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

והאר ודעּתי, לּבי ּפתח ּתמיד. זה ידי על עצמי את ּולׂשּמח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלעֹולם,

ׁשאפׁשר והעצֹות הּדרכים ּכל עת ּבכל ולּמדני והֹורני ׂשכלי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעיני

ּבׂשמחה להיֹות ׁשאזּכה ּבאפן והּׁשעה העת ּבאֹותּה ּבהם עצמי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלׂשּמח

ּולהעלֹות ׂשמחה, מחמת הרּבה לרּקד ּפעם ּבכל ׁשאזּכה עד ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָתמיד,

לבב "ונביא ּבבחינת חכמה, לבב לבחינת רגלין הּנקראין הּבחינֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִִִַַַַַַַָָָָָּכל

ּומעל מעלינּו ׁשּבעֹולם הּדינים ּכל נמּתקין יהיּו זה ידי ועל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָחכמה".

הרע הּדּבּור ּפגם לתּקן והרּקּודין הּׂשמחה ידי על ואזּכה יׂשראל. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

ּבפרט הרּבה, רעים ּבדּבּורים הּזה הּיֹום עד מעֹודי לפני ּׁשּפגמּתי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמה

ּולתּקן להעלֹות אזּכה הּכל ּורכילּות, הרע לׁשֹון ׁשל רעים ּדּבּורים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפגם

מעּתה ותּצילני ותׁשמרני ּדקדּׁשה. ורּקּודין ׂשמחה ידי על ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻּבׁשלמּות

את לקּדׁש ואזּכה ּורכילּות, הרע מּלׁשֹון ּובפרט רע ּדּבּור ׁשּום ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּלדּבר

מּפגם ותּצילני ותׁשמרני הּׁשלמּות. ּבתכלית גדֹולה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֻּדּבּורי

הּׂשמחה ידי על האמּונה ּפגמי ּכל ּולתּקן להעלֹות ּותזּכני ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָאמּונה,

ּבתכלית ּכראּוי ּבאמת ׁשלמה לאמּונה מעּתה ואזּכה ּדקדּׁשה, ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻוהרּקּודין

לי ׁשּתׁשּפיע ועׁשר, ּבממֹון גם אֹותי ותעלה הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּׁשלמּות

ועבֹודת ּבתֹורת לעסק ׁשאּוכל ּבאפן ּדקדּׁשה, הרּבה ועׁשירּות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻממֹון

העֹוסקים ידי ּולהחזיק ּבצדקה להרּבֹות ואזּכה ּכלל, ּובּטּול טרּדא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבלי

ּבאמת. ועבֹודה ֱֲֶֶַַָָּבּתֹורה

B	Ba¯ּכח "ּכׁשל אׁשר ּכעת ּפרנסתנּו דחק ידעּת אּתה עֹולם ׁשל ƒְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו ּומּלא ,ׁשמ למען עלינּו רחם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּסּבל",

ּכל ּולהעלֹות ּדקדּׁשה לרּקּודין ׁשּנזּכה עד תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוזּכנּו

ׁשפע להמׁשי ׁשּנזּכה ּבאפן עליֹונה, לקדּׁשה למעלה הרגלין ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבחינֹות

ּולזרענּו לנּו ּובטהרה ּבקדּׁשה ּגדֹול ועׁשירּות טֹובה ּופרנסה ְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָָָָֻטֹובה

אֹוריתא. ּתֹומכי לכל ּובפרט יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּולכל

¯ÊÚ˙Â,ּוליראת לעבֹודת קּימא ׁשל ּבזרע בנים חׂשּוכי (Ë¯Ù·eלכל ¿«¬…ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָƒ¿»

('eÎÂאֹותנּו ותּציל וצאצאינּו, ּבנינּו לכל טֹובים וחּיים ּברכה ותמׁשי , ¿ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
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ונזּכה לעֹולם, ּבנים ּגּדּול מּצער יׂשראל ּכל ואת ּדֹורֹותינּו ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואת

ּבעזרנּו ּתהיה רק ונזק, צער ׁשּום ּבלי חלצינּו יֹוצאי ּכל לגּדל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻכּלנּו

טֹובים, ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה והׁשקט וׁשלוה ּבׁשלֹום ּבנחת ְְְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֻלגּדלם

יֹונקֹותם וילכּו .ּוליראת ּולתֹורת לעבֹודת טֹובים וׁשנים ימים ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹלאר

ויתרּבּו לעֹולם. ּובזרענּו ּבנּו ועקרה עקר יהיה ולא הֹודם, כּזית ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹויהי

לדֹור הּים ּוכחֹול הּׁשמים ּככֹוכבי יׂשראל ּבית עּמ וצאצאי ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָצאצאינּו

ועֹוׂשי ולילה יֹומם לׁשמּה ּבּתֹורה עֹוסקים כּלם ויהיּו עֹולם, עד ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻודֹור

ּכחּוט אפּלּו ּוׂשמאל ימין הּתֹורה ּדברי מּכל יסּורּו ולא ּבאמת, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹרצֹונ

ּכּלם אֹות וידעּו ּבאמת, אֹות כּלם ויּכירּו לעֹולם, ימיהם ּכל ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻהּׂשערה

ּגדֹולם. ועד ְְְְִַַָָלמּקטּנם

B	Ba¯מ עֹולם לכלׁשל לבא וזּכנּו ּברחמים, לטֹובה מׁשאלֹותינּו ּלא ƒְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ואׂשמחה "אגילה תמיד, ּבׂשמחה להיֹות ׁשּנזּכה ,מּלפני ּׁשּבּקׁשנּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמה

ב ואעלצה אׂשמחה נפׁשי. ּבצרֹות ידעּת עניי את ראית אׁשר ְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבחסּד

אּׂשא". נפׁשי יי אלי ּכי עבּד נפׁש ׂשּמח עליֹון. ׁשמ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאזּמרה

ּבאמת. לעבּד לּבנּו וטהר ּביׁשּועת וׂשּמחנּו מּטּוב ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׂשּבענּו

יׁשע ׂשׂשֹון לי הׁשיבה דּכית. עצמֹות ּתגלנה וׂשמחה ׂשׂשֹון ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ"ּתׁשמיעני

יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו תסמכני. נדיבה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָורּוח

ואמן. אמן וגֹואלי". ְְֲִִֵֵָָצּורי

‡Óאלול יא

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ·"Ù ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÈÈ"גּבֹור יי וגּבֹור עּזּוז יי ׁשמֹו, יי מלחמה איׁש ¿»ְְְְְְִִִִִָָָָָ

חדׁשֹות עֹוׂשה ּגבּורֹות ּפֹועל וקדֹוׁש מרֹום עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָמלחמה",

יי, מלחמֹות ּבעדי והּלחם ,ׁשמ למען עלי רחם מלחמֹות, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבעל

ּכבדה הרּבים ּבעֹונֹותי ּכי לֹוחמי". את לחם יריבי את יי ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ"ריבה

ּובעֹונֹותי ועזּוב", עצּור ואפס יד אזלת "ּכי ּוראה הּמלחמה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָעלי

מּתהֹום ועמקּו הּׁשמים ׁשמי ּגבהי עד מאד מאד והרּבים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹהעצּומים
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ּבדעּתי אֹותי מטעין אׁשר עד ,ּכ ּכל דעּתי החליׁשּו וכּו', ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָרּבה

מכרח ׁשאני מלחמּתי ללחֹום וׁשלֹום חס ּבידי אין ׁשּכמעט ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּׁשפלה,

ואיבי ׂשֹונאי נגד לעמד ּבידי ואין הּזה, הּמעׂשה ּבעֹולם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלהּלחם

אֹומר מה לי, וי לי אֹוי הרעֹות. ּתאֹותי נגד ּבפרט ורּוחנּיּות, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּבגׁשמּיּות

אני אׁשר ונֹוראֹותי נפלאֹותי מעצם זה וגם אצטּדק, מה אדּבר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמה

ׁשּתלחֹום ּפני לחּלֹות ,לפני אּלה ּדברי לדּבר עדין ּפנים ּכל על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹוכה

היא נפלאת ּבאמת ּכי ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות אֹויבי נגד מלחמּתי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבעדי

אֹוד" ּדעים". ּתמים "נפלאֹות נפלאיםּבעיני, נפליתי נֹוראֹות ּכי על ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָ

עמקּו מאד יי מעׂשי ּגדלּו מה מאד. ידעת ונפׁשי ְְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמעׂשי

ואּתה ,אלי לקרבני עדין מחׁשבֹות חֹוׁשב אּתה אׁשר ,"ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמחׁשבתי

להתּפּלל לפני לבֹוא ,לפני זאת ׂשיחתי לפרׁש עדין עדין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמחּזקני

ונפלאֹותי ונּסי חסדי ועל ,מלחמֹותי ּבעדי ותלחֹום עלי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּתרחם

ּבכל תמיד עּמי עֹוׂשה ׁשאּתה מרחֹוק רֹואה אני אׁשר וכאּלה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכאּלה

וחסדי ּבנפלאֹותי מאמין ּׁשאני מה מּלבד ׁשעה, ּובכל עת ּובכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיֹום

"לעׂשה ׁשּכתּוב: ּכמֹו לגמרי, מּמּני הּנעלם חקר אין עד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּוגדּלת

מחּזק אני אּלה ּכל על הן חסּדֹו". לעֹולם ּכי לבּדֹו ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָנפלאֹות

וחסדי לרחמי מעפר אמרתי ּולצפצף ,ליׁשּועת לצּפֹות עדין ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעצמי

לעֹולם. כלּו ולא תּמּו לא ְְֲֶַָָֹֹאׁשר

ÏÚּבקרב יׁשּועֹות ּפֹועל הּכבֹוד, מל" רחמים, מלא לפני ּבאתי ּכן «ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּברחמים ּבּקׁשתי לפעֹול ׁשאזּכה ,אֹות לנּצח אי לּמדני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהארץ",

אֹויבי ּכל ּותבּטל ּותׁשּבר ותכניע יי, מלחמֹות ּבעדי ׁשּתלחֹום ,ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאצל

מּדֹותי וכל הרעֹות ּתאֹותי ּכל מּמּני ּותבּטל ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּתחּתי

אמׁשיכם ׁשּלא מהם נפׁשי למּלט אי עת ּבכל ּותלּמדני ותֹורני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרעֹות,

מּׂשערֹות רּבּו וצרי, רֹודפי "רּבים ּכי יֹודע אּתה ּכי וׁשלֹום. חס ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָעלי

אׁשיב. אז גזלּתי לא אׁשר ׁשקר אֹויבי מצמיתי עצמּו חּנם ׂשֹונאי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹראׁשי

עלי", קמים רּבים צרי רּבּו מה ÌÈ‡�BOÓיי ÌÈ¯eqÈ BÏ LÈ Ì‡ ,'eÎÂ Ë¯Ùa) ְִִַַָָָָָָָƒ¿»¿ƒ≈ƒƒƒ¿ƒ

(Ì‰ÈÏÚ B˙lÙ˙e B˙ÁÈN Ô‡k L¯ÙÈ '‰ ˙„B·ÚÓ B˙B‡ ÔÈÚ�Bn‰מה נדע לא "ואנחנּו «¿ƒ≈¬«¿»≈»ƒ»¿ƒ»¬≈∆ְֲֵַַַַֹ
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על ּכי והּצילנּוּנעׂשה ,ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו אלהי עזרנּו עינינּו, י ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו על לא ּכי ,ׁשמ למען חּטאתינּו על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹוכּפר

חסּדנּו מה חּיינּו מה אנּו מה הרּבים". רחמי על ּכי לפני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּתחנּוננּו

לפני ּנאמר מה ּגבּורתנּו, מה ּכחנּו מה ּיׁשּועתנּו מה ּצדקֹותנּו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹמה

ואנׁשי לפני ּכאין הּגּבֹורים כל הלא אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹיי

ׁשּכן מּכל הׂשּכל. ּכבלי ּונבֹונים מּדע ּכבלי וחכמים היּו ּכלא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשם

ּפגּום קץ, אין עד וחמר, קל רבבֹות ורּבי אלפים אלפי ׁשּכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכל

יקּום מי אֹוי ּכמֹוני. ּכח חלּוׁש ּדעה חלּוׁש ּכמֹוני, ואביֹון ּדל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹונׁשחת,

ּבכל ּכנגּדי מתעֹוררת אׁשר ּכזאת, ונֹוראה ּגדֹולה מלחמה ללחֹום ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבעדי

ׁשּבּׁשמים. אבי על להּׁשען לי מי על ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָעת

B	Ba¯מּלה אין "ּכי אצטּדק, מה אדּבר מה אֹומר מה עֹולם, ׁשל ƒְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכּפכה, עלי וּתׁשת צרּתני וקדם אחֹור כּלּה, ידעּת יי הן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּבלׁשֹוני

לבּטל ּכמֹוני [נער] יזּכה אי לּה", אּוכל לא נׂשּגבה מּמּני דעת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּפליאה

עצמי לקּׁשר ּכמֹוני נער יזּכה ּבּמה ּכסדר, לבחינת כסדר ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּבחינת

תמיד, ּבמחׁשבּתי יתּבר הּׁשם לקּׁשר ּבאמת, יתּבר להּׁשם עת ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבכל

עצמי ּולבּטל ּבאמת, ּבֹו ּולדבקה יתּבר ּבֹו לחׁשֹוב עת ּבכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאזּכה

ולהיֹות ּבאמת ּגמּור ּבבּטּול יתּבר נגּדֹו ּומּדֹותי ּתאֹותי וכל יׁשּותי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוכל

ּבבחינת להיֹות ׁשאזּכה עד ּבאמת, ׁשפלּותי ולידע מּמׁש, ּוכאפס ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכאין

הּכל ׁשּיׁשּוב עד ּבאמת יתּבר ּבֹו ּולהּכלל ּולהתקּׁשר ּבאמת, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"מה"

רצֹוני ּכנגד והחֹולקים הּמתנּגדים ּכל ׁשל הרצֹונֹות ּכל ויתּבּטלּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכסדר.

ּבאמת. ּכרצֹונ ְְְֱִִֶֶֶֶׁשּיהיה

B	Ba¯לּמדנ עֹולם לׁשּברׁשל אי לּמדני האמּתּיית, הענוה דרכי י ƒְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשאין ׁשפלּותי, מעט ידעּתי ּבאמת ּכי ודעּתי. ׁשּבלּבי הּגאוה ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּולבּטל

רּבּוי לעצם ּופנּיֹות, וגּסּות ּגאוה ׁשל מחׁשבֹות ּדעּתי על להעלֹות ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹראּוי

הרּבה נגּד ּופׁשעּתי עויתי חטאתי אׁשר ׁשעּור ּבלי ּופגמי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָקלקּולי

וגבהּות, מּגאוה נקי איני כן ּפי על אף א הּזה. הּיֹום עד מעֹודי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹמאד

רחֹוק אני זה ּומחמת הרחּוק, ּבתכלית אמּתּיית מענוה רחֹוק ְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָואני
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ׁשל ההנהגה וׁשלֹום חס ּכנגּדי מתּגּברת ּפעם ּובכל ּכסדר, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמּבחינת

הּכל רק ּכסדר, לי ׁשּיל ּדבר ׁשּום ואין ּכסדר, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחינת

מיני ּבכּמה ּדעּתי את ּומבלּבלין מעּקמין ּכי ּובלּבּולים, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָּבעקמימּיּות

ּומצמצמת, דחּוקה הּפרנסה וגם צדדים, מּכּמה ויּסּורים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבלּבּולים

מיני ּוׁשאר סבבּוני, רּבים וחֹובֹות ונֹוגׂשים עינים. ּבכליֹון ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָונמׁשכת

נמׁש זה ׁשּכל אֹופּנים, ּבכּמה אלי, הּסמּוכים ּולכל לי ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיּסּורים

ּבגאּות ונכׁשלּתי ּבענוה ׁשּפגמּתי ידי על כסדר, ׁשּלא ההנהגה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמּבחינת

מעּתה. לצלן רחמנא ְְְֲִֵַַַָָָָוגדלּות,

אלול ותֹוׁשיעניÔÎ·eיב ׁשּתעזרני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי לפני ּבאתי ¿≈ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

וכל הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ׁשהמׁשיכּו הּתׁשּובה דר וכח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבזכּות

ּבתׁשּובה לׁשּוב מעּתה אנכי ּגם ׁשאזּכה ּבעֹולם, אמּתּיים ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּצּדיקים

ׁשל הּדרכים נפלאֹות יֹודע אּתה ּכי ׁשלם. ּובלב ּבאמת לפני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשלמה

עם עצמן את וקּׁשרּו עצמן את ׁשהֹורידּו ּבעֹולם, ׁשהמׁשיכּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתׁשּובה

ועדין ׁשם. ׁשאני מקֹום ּבכל ּכמֹוני ּפחּות עם אפּלּו ׁשּבּפחּותים, ְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָהּפחּות

עּמ עצמם מקּׁשרים יּבצרהם לא ּומצּדם עּתה, ׁשם ׁשאני ּבמקֹומי י ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּולהעלֹות ּבאמת, הּקדּׁשה לתֹו ּולהכניסני ּולהעלֹותי מּגלּותי, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻלהֹוציאני

ּכאּלּו קדֹוׁשים לצּדיקים להתקּׁשר וזּכני עלי רחם מעלה. מעלה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָאֹותי

ּבעֹולם, ממׁשיכים ׁשהם הּתׁשּובה ּדרכי הּקדׁש דר לי ויתּגּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹתמיד,

ּולקּׁשר ּבאמת, לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב מעּתה ׁשאזּכה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן

ּבאמת. והּבּטּול הענוה ּבתכלית ּבאמת, ּתמיד אלי עצמי ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּולדּבק

ולא ירידה ּבחינת לׁשּום ּכח יהיה ׁשּלא ּברחמי ותּצילני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹותׁשמרני

האדם נתרחק לפעמים ּכי .מּמ וׁשלֹום חס לרחקני עלּיה ּבחינת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָלׁשּום

רּבּוי ידי על ּדהינּו אֹותֹו, מעלה ׁשאּתה העלּיה ידי על וׁשלֹום ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָחס

ּבידיעת הּדעת רּבּוי ידי על אֹו לֹו, מׁשּפיע ׁשאּתה והּטֹוב ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹהעׁשר

וׁשלֹום. חס לֹו ּומּזיק עיניו מכהה האֹור רּבּוי ּכי ,ְְְִִִֵֶֶַַַָָָרֹוממּות

ÏÚותגן ותּצילני ותׁשמרני ,ּבכּפ עלי ׁשּתגן מּמ לבּקׁש ּבאתי ּכן «ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבבחינת הן לעֹולם, מּמ אתרחק ולא ּדבר, ׁשּום לי יּזיק ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבעדי



תפילות שניÓ‡ליקוטי חלק אלול ˙˙Ù‚יב

ּכתרין ּבעׂשרה אפּלּו הּתחּתֹונה, ּבדיּוטא אפּלּו וׁשלֹום חס ְְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָירידה

ּכמֹו תמיד, אֹות למצֹוא אזּכה ׁשם ּגם וׁשלֹום, חס ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּדמסאבּותא

ּתרחם ּכאׁשר עלּיה, ּבבחינת והן מׁשלה". ּבּכל "ּומלכּותֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּכתּוב:

ּתמיד, אֹות למצֹוא אזּכה ועלּיה עלּיה ּבכל מעלה, מעלה ותעלני ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָעלי

וׁשלֹום, חס ּבעקּו ּבין ּבטיבּו ּבין הּבחינֹות ּבכל תמיד אלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואתקרב

אּתה ׁשם ׁשמים אּסק "אם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבעלּיה, ּבין ּבירידה ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין

ועד מעּתה ּבאמת ׁשלמה לתׁשּובה ׁשאזּכה ּבאפן הּנּך". ׁשאֹול ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואּציעה

לקּבל מׁשה ׁשעלה רצֹון ימי ׁשהם הּקדֹוׁש אלּול ּבחדׁש ּובפרט ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעֹולם,

ׁשאזּכה מעּתה עלי רחם ּבּה. ליל ּכבּוׁשה ּדר ּופתח אחרֹונֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּוחֹות

הּקדֹוׁש, אלּול חדׁש קדּׁשת עלי להמׁשי מהּיֹום עצמי את ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻלהכין

אמּתּייםק הּצּדיקים וכל רּבנּו מׁשה ׁשהמׁשי ּתׁשּובה הּדר דּׁשת ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

על אם ּכי ּתקוה ׁשּום לי אין ּכי הּנֹוראֹות. נפלאֹותיהם ּבדרכי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבעֹולם

והּטֹוב לבד, האמּתּיים הּגדֹולים ּולצּדיקי ל ידּוע ׁשהּוא זה דר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָּפי

מּׁשמים". יי וירא יׁשקיף עד איחל, ּתמיד "ואני עּמי, עׂשּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעיניכם

ÏÓBÁמהרה והֹוׁשיענּו יׂשראל, ּכל ועל עלי נא וחמל חּוס ּדּלים ≈ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

והּגדֹולים הרּבים וחסדי ּברחמי מעּתה ועזרנּו .ׁשמ ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלמען

והּתאֹות והּמניעֹות והּיּסּורים הּדינים ּכל לבּטל מאד, מאד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹוהּנפלאים

ויתהּפ ויכלל ויתּבּטל כסדר, ׁשּלא מּבחינת הּנמׁשכין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוהּבלּבּולים

ּכסדר הּכל יתנהג ׁשּמעּתה עד ּכסדר, לבחינת ּכסדר ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּבחינת

מּכל ותּצילנּו מעּתה ותׁשמרנּו ּוממֹון. ונפׁש ּבגּוף ורּוחנּיּות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבגׁשמּיּות

לענוה ונזּכה ּופנּיּות. וגּסּות וגבהּות ּגאּות ׁשל זרֹות מחׁשבֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמיני

קׁשּורה מחׁשבּתנּו ׁשּתהיה תמיד, ּבמחׁשבּתנּו אֹות ּולקּׁשר ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבאמת,

הּמלחמֹות וכל הרצֹונֹות ּכל יתּבּטלּו אׁשר עד תמיד, ּובעבֹודת ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָב

צּדיק וכרצֹון ּכרצֹונ ׁשמים חפצי ּתמיד לגמֹור ונזּכה רצֹוננּו. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנגד

חס אֹותנּו למנֹוע ּומעּכב מֹונע לׁשּום כח יהיה ולא ּבאמת, ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהאמּתּיים

ו"נֹותן ּכמֹוני, כח ללא עֹוזר אּתה ּכי ׁשּבקדּׁשה, ּדבר מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻוׁשלֹום

הן ּבפרט, לי ּׁשּנֹוגע מה הן ּבאמת, רצֹונ לגמֹור עזרני ּכח". ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלּיעף
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הּטֹוב. ּכרצֹונ הּכל ׁשּיגמר ׁשמ למען עזרני הּכלל, אל ּׁשּנֹוגע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻמה

יהיּו ּתרף, אל ידי מעׂשי לעֹולם, חסּד יי ּבעדי, יגמֹור ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"יי

ׁשלֹוםלרצֹון עֹוׂשה וגֹואלי", צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָ

ואמרּו יׂשראל ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבמרֹומיו

.אמן ֵָ

·Ó
‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· ‚"Ù ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

B	Ba¯ּתעׂשה אׁשר את ועׂשה מעּתה, והֹוׁשיעני עזרני עֹולם ׁשל ƒְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּודרכי הּנעלמֹות ונפלאֹותי הּגדֹולים ּובחסדי הרּבים ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּברחמי

לׁשּוב ואזּכה ּבאמת, קדׁש הּברית את לׁשמר מעּתה וזּכני ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּנֹוראים,

ּבאמת, הּברית לתּקּון מעּתה ולזּכֹות העבר, על ּבאמת ׁשלמה ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבתׁשּובה

ּבתכלית הּברית לתּקּון זכּו אׁשר אמּתּיים הּצּדיקים ּוזכּות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַַָֹּבכח

ְֵַהּׁשלמּות.

B	Ba¯וכל הּתּקּונים ׁשּכל הֹודעּתנּו אּתה רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשהּוא קדׁש הּברית ּבתּקּון ּתלּוי הּכל העֹולמֹות, ּתּקּון וכל ּכּלּה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּתֹורה

ׁשהתּגּבר ההתּגּברּות מּגדל אבל קדׁש. ספרי ּבכל ּכמבאר הּכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹיסֹוד

ואחד אחד ּכל הּברית, ּבפגם הרּבה ּפגמנּו מּנעּורנּו הרע הּיצר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעלינּו

ּבנפׁשֹו ואחד אחד ּכל יֹודע ּכאׁשר ּפגמיו eÎÂ')ּכפי Ë¯Ù·e)אין ּכן על , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָƒ¿»¿ֵֵַ

מּטֹוב החׁשיתי דּומּיה "נאלמּתי ּבזה, לדּבר אי ּדּבּור ׁשּום עּתה ְְֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלי

אלי ולצעק לזעק לנצח, וחּזקּתנּו הזהרּתנּו ּכבר א נעּכר". ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּוכאבי

,ויׁשּועת לרחמי ּכּפי לׁשטֹוח ּבאתי ּכן על ׁשּיהיה. אי יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָתמיד,

ּבׁשלמּות ּבאמת הּברית לתּקּון מעּתה ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּתעזרני

דרכי והֹורני ולּמדני והֹוׁשיעני, עלי ורחם וחּנני חּוס הּטֹוב. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָּכרצֹונ

ו הּגלּויֹות והּנפלאֹות הּקדֹוׁשֹות עצֹותיצּדיקי ּבספרי הּנסּתרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

להתרחק ׁשאזּכה ּבאפן עת, ּבכל וׂשכלי דעּתי עיני ותאיר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהאמּתּיים,

ׁשאזּכה עד ּבאמת, מהם נפׁשי ּולמּלט האּלה ּומהרהּורים הּזאת ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמּתאוה
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הּברית לתּקּון מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן לגמרי, מּמּני ּולבּטלם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלגרׁשם

הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְֱִֶֶַּבאמת

ÔÎ·eהּברית לתּקּון ׁשּזכּו האמּתּיים הּצּדיקים ּכל ּוזכּות ּבכח ּתעזרני ¿≈ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

הּׁשלמּות, ּבתכלית הּתפּלה ׁשהיא החּצים להֹוציא ׁשּנזּכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבׁשלמּות,

ׁשלמה, ּובאמּונה ּבאמת ועצּומה גדֹולה ּבכּונה להתּפּלל תמיד ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנזּכה

תמיד, ּבפינּו ׁשגּורה תפּלתנּו ותהיה ּדקדּׁשה. ּגדֹול והתלהבּות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֻּבחּיּות

ּכחּצים ּגדֹול ּבחּיּות הּתפּלה ׁשל הּקדֹוׁשים דּבּורים להֹוציא ׁשּנזּכה ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָעד

מהּקׁשת חץ ּכמֹו נפלא ּבחּיּות מּפינּו הּקדֹוׁש הּדּבּור ׁשּיפרח ּגּבֹור, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּביד

ׁשּצריכים הּתּקּונים ּכל ּבׁשלמּות ויעׂשה ויפעֹול למעלה. למעלה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָויעלה

ידי על נזּכה אׁשר עד ּכּלם. העֹולמֹות ּבכל תפּלֹותינּו ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻלתּקן

מקרא מהרה ויקּים ּדוד, ּבן מׁשיח קרן מהרה לנּו ׁשּתצמיח ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּתפּלה

זה ידי ועל למׁשיחי", נר ערכּתי לדוד, קרן אצמיח "ׁשם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּכתּוב:

לחרּות. מעבדּות לצאת ְְְִֵֵֵֶַָנזּכה

אלול ׁשּלאkÊ˙e	eיג ּדחֹול, עֹובדין ּכל מאּתנּו ּותבּטל קדׁש, ׁשּבת לקדּׁשת ¿«≈ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ּותפּלה ּבתֹורה ּתמיד נעסֹוק רק ועסק, מלאכה ּבׁשּום לעסק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹנצטר

ּבאמת. חֹורין ּבני ּכּלנּו ונהיה ּבאמת, יי אּתהועבֹודת רחמים, מלא ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

אּתה ׁשמּה. וׁשּבת ּגנזי ּבבית ׁשהיתה הּזאת טֹובה מּתנה ּלנּו ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹנתּת

העֹולמֹות, ּכל ּומקּים המחּיה קדׁש, ׁשּבת קדּׁשת יקרת מעלת ּגדל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻיֹודע

אדֹון אּנא ׁשּבת. ׁשל והּׂשמחה מהּקדּׁשה רחֹוק אני ּכּמה יֹודע ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻואּתה

והֹוׁשיעני עזרני העלילּיה", ורב העצה "ּגדֹול לּכל, ּומטיב טֹוב ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיחיד,

ׁשאזּכה ּבאמת, ׁשּבת ׁשל לׂשמחה ּתמיד ׁשאזּכה ּבאפן והֹורני ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹולּמדני

טעם נא הטעימני ּבאמת. ׁשּבת ּבׂשמחת וׁשּבת ׁשּבת ּבכל מאד ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹלׂשמח

אלהינּו יי והחליצנּו רצה לּכל. ּומטיב טֹוב אּתה ּכי קדׁש, ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשּבת

ּכי הּזה, והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשּבת הּׁשביעי יֹום ּובמצות ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָּבמצֹותי

ּבאהבה ּבֹו ולנּוח ּבֹו לׁשּבֹות לפני הּוא וקדֹוׁש גדֹול זה, ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָהּואֿיֹום

מּטּוב ׂשּבענּו ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו .רצֹונ ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכמצות

אלהינּו יי והנחילנּו ּבאמת, לעבּד לּבנּו וטהר ,ּביׁשּועת ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוׂשּמחנּו
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ּבׂשמחה וׁשּבת ׁשּבת ּבכל לׂשמח זּכני .קדׁש ׁשּבת ּוברצֹון ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבאהבה

ימי לׁשׁשת ׁשּבת ׁשל הּׂשמחה להמׁשי ׁשאזּכה עד ועצּומה, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָגדֹולה

את "זכֹור ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּתמיד, קדׁש הׁשּבת את לזּכר ואזּכה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהחֹול.

ימי ׁשׁשת ּבכל ּתמיד ׁשּבת קדּׁשת עלי ּולהמׁשי לקּדׁשֹו", הּׁשּבת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻיֹום

קדׁש. ׁשּבת ּבקדּׁשת ּוטהֹורים קדֹוׁשים החֹול ימי ּכל ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהחֹול,

הּברכֹות מּמקֹור הּברכֹות ּכל לקּבל נזּכה ׁשּבת קדּׁשת ידי .ועל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

e	kÊ˙eהּתכלית אל מהרה להּגיע ׁשּנזּכה ּׁשּבת קדּׁשת ּבזכּות ¿«≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

ּבאמת ונׂשּכיל ׁשּנבין נדע, ׁשּלא הידיעה ּתכלית ּבאמת להּׂשיג ְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהאמּתי,

רחֹוקה והיא אחּכמה, "אמרּתי ׁשּכתּוב: ּכמֹו החכמה, מּמּנּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרחֹוק

הּזה הּתכלית ׁשהּוא עֹולם ׁשל מקֹומֹו ּבבחינת להּכלל ונזּכה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּמּני".

ּבחכמה. ׁשּנברא העֹולם ּכל את ְְְִִֶֶַַָָָָָָהּמּקיף

B	Ba¯ולאׁשל מאיׁש, אנכי בער "ּכי מרחֹוק ידעּתי ּבאמת עֹולם ƒְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

צּדיקים ּוגדֹולי ּוׁשלמה ּדוד אמרּו ּכאּלּו לׁשֹונֹות ואם לי". אדם ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹבינת

איני אׁשר הּקדׁש, ורּוח הּׂשגה ּבעלי אמת, חכמי עלּיה, ּבני ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּקדמֹונים

אׁשר אדּבר, ּומה אֹומר מה אנכי ׂשפתי, על ׁשמֹותם לּׂשא וראּוי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹכדאי

לא עדין ּכי מאד, עכּורה דעּתי זה ידי על אׁשר עֹונֹות, מלא ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאני

ׁשּכן ּומּכל לצלן, רחמנא העֹונֹות ידי על הּבא ׁשטּות מהרּוח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָנטהרּתי

על ואף ׁשּבעֹולם, והנהגה ּדבר ׁשּום להבין וׂשכל ּדעת ׁשּום לי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאין

הרּבה להתחּזק צרי ואני מאד, הרּבה החכמֹות אֹותי מבלּבלין כן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹּפי

ׁשאני ּפעמים וכּמה ּכלל. יֹודע ׁשאיני ּפעם ּבכל עצמי את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהזּכיר

ּבׁשלמּות. לזה זֹוכה איני עצמי, את מזּכיר ּכׁשאני ואפּלּו ּבזה. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשֹוכח

אחד לכל ּבדעּתם, ּונפילֹות ּובלּבּולים מכׁשֹולֹות ּכּמה ּבאים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָּומּזה

לאמּתֹו האמת אחד ּכל יֹודע היה אם ּכי ּבזה, טעּותֹו ער ּכפי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחד

אֹותֹו ּולבלּבל אֹותֹו להּפיל יכֹול ּדבר ׁשּום היה לא ּכלל, יֹודע ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאינֹו

לעֹולם. ּתמיד הרּבה מתחּזק אחד ּכל והיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלל.

‡p‡עּמ והּתבּונה החכמה אׁשר ּכח", ואּמיץ לבב "חכם יי »»ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
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וכל ׁשּכן מּכל מּדע, ּכבלי החכמים וכל מסּפר, אין ולתבּונת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלבד,

ּבאמת לידע ׁשאזּכה ולּמדני והֹורני זּכני ּכמֹוני, מּדעת נבער ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּכן

יי ּבעבֹודת זה ידי על להתחּזק ׁשאזּכה ּבאפן ּכלל, יֹודע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאיני

ּבבחינת ּובין עלּיה ּבבחינת ּבין מחדׁש, עת ּבכל ּולהתחיל ּפעם, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבכל

להת להתחּזק אזּכה ׁשּיהיה, אי יהיה וׁשלֹום, חס ּבכלירידה חיל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ולעסק לעׂשֹותם אזּכה ּבאמת, רצֹונ ׁשהם הּדברים וכל מחדׁש. ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפעם

יּוכל ולא ּבאמת, ׁשלם ּבלב ּגדֹול ּבהתחּזקּות ּגדֹול ּבׁשלמּות ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבהם

העצּומים עֹונֹותי יּוכלּו ולא ׁשּבעֹולם. ּדבר ׁשּום אֹותי ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹלבלּבל

ּדבר ּבׁשּום ּכלל וׁשלֹום חס ּדעּתי את להחליׁש מאד ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻוהמרּבים

ּנעׂשה מה ּכלל יֹודע ׁשאיני ואׂשּכיל ואבין ואבחין אדע רק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּבעֹולם.

ּבכחי לעׂשֹות ידי ּתמצא אׁשר ּכל רק עּמדי, ּנעׂשה ּומה ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּבעֹולם,

ּבׁשלמּות, לעׂשֹותם אזּכה העֹובר, העֹולם ּבזה ׁשּבקדּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּדברים

ׁשּיהיה. אי יהיה תמיד, אלי ולצעק ולזעק ּולהתחּזק ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּולהתּפּלל

חס מהאמת אֹותי לבלּבל הבל ׁשל והחכמה להּדעת כח יהיה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹולא

ּולהׂשּכיל להבין אמּתּיית ּובינה וחכמה לדעת אזּכה רק ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוׁשלֹום,

לבד עלי ואסמ ּכלל. יֹודע ואיני החכמה, מּמּני ׁשרחֹוק ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהאמת

ּכלל יתרֹות מחׁשבֹות אחׁשֹוב ולא ּבאמת, ÔÈËÎ‡¯Ë)ּתמיד ¯ÚaÈ‡ ÔÈ¯BwL), ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָֹ∆ƒƒ∆¿«¿ƒ

ּכרצֹונ ׁשמים חפצי עּמי ותגמֹור תמיד, ּכרצֹונ עּמי תעׂשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָואּתה

ּבאמת .הּטֹוב ֱֶֶַ

אלול ׁשהּואÔÎ·eיד הּמצרע ּגּופי להפׁשיט ׁשאזּכה הרּבים ּברחמי ּתעזרני ¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

רּבֹונֹו עדן. מּגן קדֹוׁש ּגּוף ּדהינּו ׁשּבת ּבגדי וללּבֹוׁש ּדחויא, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּמׁשכא

המגּׁשם, ּגּופי נמׁש מהיכן יֹודע לבד אּתה ּתעלּומֹות, יֹודע עֹולם, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻׁשל

ויי עזבּוני ואּמי אבי ּכי אּמי. יחמתני ּובחטא חֹוללּתי, ּבעֹון ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ"הן

לזה נֹוסף ההֹולדה, מּתחּלת ּומגּׁשם עכּור ּׁשּגּופי מה ּומּלבד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻיאספני".

והּפגּומים הרעים מעׂשי ידי על עכירּות על ועכירּות זֹוהמא ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָהֹוספּתי

לנּקֹות יכֹול איני הּזה, הּמצרע הּגּוף ועכירת ּגׁשמּיּות ּומעצם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹמאד,

ּבעֹולם הֹול אני אׁשר עד הרעים, מעׂשי ועכירת ּדעּתי מּכסילּות ְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעצמי
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למצֹוא ואנה אנה ּומבּקׁש מחּפׂש ואני ּומטרף, מבלּבל ונד נע ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻהּזה

לב הּצלה לאּפתח ועדין הרעים ּומּתאֹותיו גּופי טּנּוף מּזֹוהמת רח ְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

אׁשר עד ּבעצמי, מּמּני עצמי את להּציל אי יֹודע ואיני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנֹוׁשעּתי.

זה. על ּולהתחּנן להתּפּלל אפּלּו עלי וכבד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָקׁשה

È·‡לפני הּמרה ּתחּנתי לסּדר אי לּמדני עלי, רחם ׁשּבּׁשמים »ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּכל על ׁשאזּכה ּבאפן עּתה, עלי האמּתּיים רחמי לעֹורר אי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעּתה,

והמבלּבלֹות. המגּנֹות ּומחׁשבֹותי הרע ּדרּכי לעזֹוב מעּתה ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָֻֻּפנים

,ּכ ּכל והעכּור הּמגּׁשם הּמצרע מּגּופי מעּתה עצמי את ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻואפׁשיט

עד וטהרֹות, קדּׁשֹות מיני ּבכל עצמי את ּולקּדׁש לטהר ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻואתחיל

עדן. מּגן קדֹוׁש ּבגּוף להתלּבׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשאזּכה

dÈ¯Óרפּואת הרּבים ּברחמי נא רפאני חּנם, רֹופא ּכּלא, ּדעלמא »≈ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

תהּלתי ּכי ואּוׁשעה הֹוׁשיעני וארפא יי "רפאני הּגּוף, ּורפּואת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנפׁש

הּמצֹורע, ּגּופי מעלי להפׁשיט ּומהר מּצרעּתי ואספני רפאני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָאּתה".

מּזלי יתרֹומם זה ידי ועל עדן. מּגן קדֹוׁש ּגּוף ּבחסדי אֹותי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהלּבׁש

ּבקדּׁשה ּגדֹול עׁשירּות לי ותׁשּפיע תברכני ּובברכֹותי לעֹוׁשר, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻואזּכה

לב לי ותּתן מּבׂשרי אבן לב ותסיר הּטֹוב, יצרי ויתחּזק ְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּובטהרה.

ויתּבּטל ׁשחֹורה. מּמרה הּבאים והּליצנּות העצבּות ויתּבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָּבׂשר,

והּדחקּות הענּיּות ׁשל הּסּבל" ּכח "ּכׁשל ּכי והּדחקּות, הענּיּות ְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹמאּתנּו

הּכׁשרים ׁשל והּדחקּות הענּיּות ּגדל ּבפרט יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

ּב הּקדׁש ּבדר לכנֹוס הּנפלאים,החפצים ּבחסדי עלינּו רחם אמת. ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

יׂשראל ּבית אצל העׁשירּות ּכל ויהיה עׁשירּות, ׁשל מּזל עלינּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָותאיר

על ׁשמ ויתקּדׁש יתּגּדל למען ּבאמת, לעבּד החפצים הּכׁשרים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָעּמ

מּמרה הּבאים וליצנּות עצבּות מיני ּכל מאּתנּו ויתּבּטל זה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָידי

והיראים, הּכׁשרים על החֹולקים ּכל ׁשל הּליצנּות ויתּבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשחֹורה,

אׁשר מּׂשמאל, ׁשהּוא הּכסיל לב על לימין חכם לב ׁשּיתּגּבר ּכח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹותּתן

לגּבי הּׂשמאל ויתּבּטל הּכסיל, ׂשחֹוק ׁשהּוא ׁשּלהם, הּליצנּות ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשם

ִַָהּימין.
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ÏÚÂ,רעֹות ויראֹות לאהבֹות הּנֹופלים את ּתקים הּזה הּימין ידי ¿«ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מעיניהם החׁש יעביר והּימין קדֹוׁשֹות, ויראֹות לאהבֹות אֹותם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלהקים

"ּכימי ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ויקּים נפלאֹות, יראּו עיניהם אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻעד

ּתמיד, ּפסח קדּׁשת עלי ותמׁשי נפלאֹות". אראּנּו מצרים מארץ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻצאת

ונזּכה האמּתּיית, ותֹורת ּבנפלאֹותי ולׂשּוח לסּפר ּתמיד לנּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹותעזר

"ּתֹורת ׁשּכתּוב: מקרא ּבנּו ויקּים אמת, ּתֹורת ּתמיד ּולגּלֹות ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻלדּבר

להעביר מהרה ותעזרנּו ותֹוׁשיענּו עלינּו ּותרחם ּבפיהּו". היתה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאמת

נחׁשב ׁשּיהיה עד ּבעֹולם, האמת אֹור ּולהאיר תהֹום, ּפני ׁשּכּסה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהחׁש

העֹולם. את ּבראנּו ְִֶָָָָּכאּלּו

B	Ba¯ּבתֹורת לׂשּוח ּפה לנּו ּתן לאּלם, ּפה הּׂשם עֹולם ׁשל ƒְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

יקּומּו יּולדּו ּבנים אחרֹון דֹור ידעּו "למען ּתמיד, האמּתּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָונפלאֹותי

יׂשראל ּבני ּולכל בנינּו ולבני לבנינּו להֹודיע ונזּכה לבניהם". ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָויסּפרּו

יציאת מּיֹום עּמנּו עׂשה אׁשר ונפלאֹותיו יי מעׂשה ּכל את ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלדֹורֹותם

."בני ולבני לבני "והֹודעּתם ׁשּכתּוב: ּכמֹו הּזה, הּיֹום עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמצרים

האמּתּי העינים לאֹור יׂשראל ּכל ואת אֹותנּו זּכנּו רחמים ים,מלא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּתמיד יי נפלאֹות ונראה ונּביט ּתמיד, האמת ולראֹות ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָלהסּתּכל

ּגּלית אׁשר ,מּתֹורת נפלאֹות ונּביט יׂשראל כל ועיני עיני ּגל ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאמת,

ׁשּגּלּו ּתֹורתם נפלאֹות יֹודע לבד אּתה אׁשר האמּתּיים, צּדיקי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלֿידי

אנּו אׁשר והּתחּנֹות הּבּקׁשֹות ּכל יעלּו העינים אֹור ידי ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבעֹולם.

ּבּלב, הּתלּויה הּגאּלה ּתעֹורר זה ידי ועל הּמקּדׁש. הּבית אל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻמתּפּללים

זה ידי ועל ּבאה". ּגאּולי ּוׁשנת ּבלּבי, נקם יֹום "ּכי ׁשּכתּוב: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו

מּנעּורנּו, לנּו ׁשּנׁשאר רע האדם לב יצר ׁשל וחמץ ׂשאֹור מאּתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתבּטל

אחר להרהר האדם את הּמסית הּוא ׁשּבּלב, והחמץ הּׂשאר זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשר

חלק זה ידי ועל נאה. לא וזה נאה זה ולֹומר ׁשּבּדֹור חכמים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתלמידי

אנּו ואין ׁשּבדֹורנּו, צּדיקים ּוׁשנים הּׁשבעים מאּתנּו ונעלמּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלּבנּו,

ּותבּטל ּותבער ותסיר למענ עלינּו רחם מהם. אחד ּבברּור ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָיֹודעים

ולבלי הּצּדיקים ּבכל להאמין ׁשּנזּכה עד ׁשּבּלב, והחמץ הּׂשאר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמאּתנּו
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ּכּלם רק ּכלל, ּביניהם חּלּוק ׁשּום לעׂשֹות ולא ּכלל, אחריהם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻלהרהר

נזּכה זה ידי ועל מאד. מאד ּבעינינּו ויקרים ואהּובים נאים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹיהיּו

ׁשהם רּבים ּומים ּדרחימּותא. ּבׁשלהּובין הּתֹורה ּבלּמּוד לּבנּו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּיתלהב

לא ּונהרֹות האהבה את לכּבֹות יּוכלּו "לא חיצֹונּיֹות ויראֹות ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָֹֹאהבֹות

ּדמהֹון על ּבכנפיה הּׁשכינה ּתכּסה הּזאת אהבה ידי ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹיׁשטפּוה",

ותעזר הּמּבּול, מי ׁשהם מרעים זרע עליהם יׁשלטּו ׁשּלא יׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשל

נגּד ׁשּפגמּתי הּגדֹולים, ועֹונֹותי ּפׁשעי רּבּוי על ּבעצמי ׁשאתּבּיׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָלי

עד והּבּוׁשה, הּצער מּגדל ּבקרּבי ּדמי ׁשּנׁשּפכין ׁשארּגיׁש עד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהרּבה

ועל הּקדֹוׁשה. ּבאהבה הּנׁשּפכין ּדמי את ּבכנפיה ּתכּסה הּׁשכינה ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאׁשר

ות אהבה", ּתכּסה ּפׁשעים ּכל "על ּכי מּמילא ּפׁשעי יתּכּסּו זה מחלידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

על ּבאמת ּגמּורה ּבמחילה ּופׁשעי ועֹונֹותי חטאי ּכל על לי ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָותסלח

הּזאת. הּקדֹוׁשה אהבה ְְֲֵַַַָָֹידי

אלול ּבכללEÈÓÁ¯·eטו ּביׂשראל ׁשּנׁשּפכּו הּדמים ּכל את ּתזּכֹור הרּבים ¿«¬∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

הרּבה הרּבה יׂשראל ּדם נׁשּפ ׁשּכבר מּמׁש ּדמים ׁשפיכּות הן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּובפרט,

ואין ירּוׁשלים סביבֹות ּכּמים ּדמם "ׁשפכּו הּנה, עד החרּבן מּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמאד,

ּבכל יׂשראל ׁשּסבלּו וחרּפֹות ּבּוׁשֹות ידי על ּדמים ׁשפיכּות הן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָקֹובר",

ׁשּנׁשּפ והּצּדיקים הּקדֹוׁשים ּכל ׁשל הרּבה ּדמים ׁשפיכּות ּובפרט ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדֹור,

הּׁשחיטה ּתּקּון ּבמקֹום יהיּו הּדמים אּלּו וכל ּכּמים. ּדמם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמהם

יהיּו רק החי, מן אבר ּבבחינת יהיּו ׁשּלא הּמצוֹות ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹלהּמטעּמים

את ּתטעם זה ידי ועל האּלה. ּדמים ׁשפיכּות ידי על ּבאכילה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנּתרין

הּצּדיקים ּכל לפני ׁשּתּקנּו עׂשה הּמצוֹות ּכל ׁשל הּקדֹוׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמטעּמים

עּמ על אהבת יתעֹורר זה ידי ועל ּבכלל, יׂשראל וכל ּדֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבכל

הּדמים ּכל על ּותכּסה לעֹולמים, מּמּנּו ּתסיר אל ואהבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיׂשראל,

מּמילא. ּפׁשעינּו ּכל יתּכּסּו זה ידי ועל הּזאת, הּקדֹוׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבאהבה

אם ּכי עלּיה להם ׁשאין הּנפּולֹות הּנׁשמֹות ּכל את ּתעלה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּוברחמי

וכח ּבזכּות עליהם רחם ּגדֹול. אדם ׁשל ּדמים ׁשפיכּות ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעל

ׁשעּור ּבלי הּנֹוראים הּצּדיקים מּגדֹולי ׁשּנׁשּפ הרּבה ּדמים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּׁשפיכּות
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לבד אּתה ּכי הּנפּולֹות, הּנׁשמֹות אּלּו ּכל על רחם ּבזכּותם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבחּנם,

ּפׁשעיהם על ּותכּסה מּנפּלתם, אֹותם ותעלה ׁשעליהם, הרחמנּות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָיֹודע

לזכּיֹות. העֹונֹות ּכל ויתהּפכּו ְְְְְֲֲִִַַָָָֻּבאהבה,

‡ÏÓ,ּבאהבה יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר יׂשראל, עּמֹו אֹוהב רחמים »≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

א לטֹובהעֹוררה מׁשאלֹותינּו ּומּלא והֹוׁשיענּו וקּומה עלינּו, הבת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָ

ּבלב ותן והּמתים. החּיים יׂשראל עּמ נׁשמֹות ּכל על ורחם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָּברחמים,

ּורצֹונם חפצם לפעל וימהרּו ּתמיד, ּבתּקּוננּו ׁשּיעסקּו אמּתּיים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּצּדיקים

ּכרצֹונ להיֹות ונזּכה מהרה. ּבאמת אלי ונׁשּוב מהרה, ּכּלנּו ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻלתּקננּו

סלה. אמן עֹולם ועד מעּתה ּתמיד ְִֵֵֶַַַָָָָָהּטֹוב

‚Ó
‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· „"Ù ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

È	„‡"ׁשֹומע עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ."ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי ¬…»ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הרּבים ּברחמי זּכני ּברחמים, יׂשראל עּמֹו ּבתפּלת הּבֹוחר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּתפּלה,

נפׁש ּובמסירת גדֹולה ּבכּונה להתּפּלל ואזּכה תמיד, ּבתפּלה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהרּבֹות

ׁשּבקרּבי הּכחֹות ּכל להכניס ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני ותעזרני ּגדֹול, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּובכח

מלכּות ׁשהיא הּתפּלה את להגּביר ׁשאזּכה ּבאפן הּתפּלה, ּדּבּורי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבתֹו

ּולבּטל ּולׁשּבר להכניע אזּכה זה ידי ועל הרׁשעה. מלכּות על ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּדקדּׁשה

לבלּבל הּבאים זרֹות הּמחׁשבֹות וכל ּופנּיּות ּגדלּות ׁשל הּמחׁשבֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכל

אם ּכי לבּטלם, ּכח ּבי ׁשאין יֹודע אּתה ּכי וׁשלֹום, חס ּתפּלתי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאת

והֹוׁשיעני ,ׁשמ למען עלי רחם הּגדֹולים. ּובחסדי הרּבים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּברחמי

ּׁשּבי הּכחֹות ּכל להכניס ׁשאזּכה הּגדֹול ּבכח ואּמצני וחּזקני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹועזרני

ׁשאזּכה עד ּגדֹול, ּבכח תמיד תפּלתי לפני ואתּפּלל הּתפּלה. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבתֹו

וכל ּופנּיּות ּגדלּות ׁשל הּמחׁשבֹות ּכל לגמרי לבּטל זה ידי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

ּתפּלתיהּמח את לבלּבל ּכח ׁשּום להם יהיה ׁשּלא ׁשּבעֹולם, זרֹות ׁשבֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּומעל מעלי לגמרי ּולבּטלם ּולסּלקם לגרׁשם אזּכה רק וׁשלֹום, ְְְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָחס

זּכה תפּלתי ׁשּתהיה ּבאפן ּכלל, ּדעּתי על לעלֹות יּוכלּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּגבּולי
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מּכּסּויין הּתפּלה את להֹוציא ואזּכה .לפני ּומקּבלת ּורצּויה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּונכֹונה

מאחיזת הּקלּפֹות מאחיזת ּולזּככּה לבררּה ּדקלּפה, מּלבּוׁשין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּדילּה

'חּור ׁשהם ּדנהירין ּבלבּוׁשין ּולהלּביׁשּה ּולהעלֹותּה הרׁשעה, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמלכּות

הּתּקּון, ּבתכלית מתּקנת ׁשּתהיה עד האבֹות, אֹור ׁשהם ירֹוק', ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻסּמק

ּבאהבה עּמ אֹותּה ׁשּתחּבר העליֹונה, אהבת לעֹורר ּכח לּה ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹויהיה

ּוׁשכינּתיּה הּוא ּברי קּדׁשא יחּוד תמיד נעׂשה ויהיה ורעּות. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻואחוה

את ּותקּים ותזּכר הּׁשלמּות. ּבתכלית ׁשלים יחּודא תפּלֹותנּו, ידי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹעל

אׁשר הּׁשבּועה ּותחּדׁש הּזה, ּכּיֹום לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּברית

להֹוציאנּו ּותמהר עלינּו ּותרחם להם. נׁשּבעּת הּיֹום ּכאּלּו להם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנׁשּבעּת

האהל את לחּבר עֹולם גאּלת ותגאלנּו הּזה, הּמר האר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻמהּגלּות

אחד. ְִֶָלהיֹות

‡ÏÓׁשכינת היא אׁשר יׂשראל ּכנסת על רחם יׂשראל, ּגֹואל רחמים »≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

,אמּונת ּותׁשּוקת רֹוממּות וידיעת אלהּות התּגּלּות ּכל אׁשר ,ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֻעּז

ׁשעּקר לנּו וגּלית ּבחרּת. ּבהם אׁשר עּמ יׂשראל ידי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּכל

ׁשער היא הּתפּלה ּכי הּתפּלה, ידי על הּוא אלי והּדבקּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָההתחּברּות

עלינּו רחם אֹותֹו. מּכירין ּומּׁשם ,יתּבר להּׁשם נכנסין ׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדר

להרּבֹות ונזּכה ּבאמת, הּכחֹות ּבכל ּבׁשלמּות לתפּלה וזּכנּו ,ׁשמ ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלמען

ׁשאמרּו, הּקדֹוׁשים חכמי ידי על לנּו ׁשּגּלית ּכמֹו תמיד, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבתפּלה

תמיד, והֹוׁשיענּו ּבעזרתנּו קּומה ּכּלֹו. הּיֹום ּכל אדם ׁשּיתּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהלואי

והּבלּבּולים זרֹות הּמחׁשבֹות עלינּו מתּגּברים ׁשאז הּתפּלה, ּבעת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבפרט

ּומּלא והֹוׁשיענּו עלינּו רחם לׁשער. אין אׁשר מאד, הרּבה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹוהּמניעֹות

ּבר לׁשּברמׁשאלֹותנּו ׁשּנזּכה עד ּגדֹול ּבכח להתּפּלל ׁשּנזּכה חמים, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

עד ּתמיד, ּבׁשלמּות לתפּלה ונזּכה לגמרי. זרֹות הּמחׁשבֹות ּכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּולבּטל

ּבאמת, אֹות ּולהּכיר אלי ּולהתקרב לכנס הּתפּלה ידי על ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנזּכה

ּכרצֹונ ּבאמת, ּבׁשלמּות הּדבקּות ּבתכלית ּב ּולהתּדּבק ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַּולהתחּבר

ויקּים נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי דאתי, ּובעלמא דין ּבעלמא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻהּטֹוב.

ּכּלכם חּיים אלהיכם ּביי הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב: מקרא מהרה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבנּו
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אמן וגֹואלי", צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּיֹום,

ועד. סלה ֶֶֶַָָנצח

„Óאלול טז

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ê"Ù ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È	‡"מלּכי" ׁשּבּׁשמים, אבי ּבּׁשֹוׁשּנים". הרֹועה לי ודֹודי לדֹודי ¬ƒְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָ

וקּומי ׁשבּתי ידעּת אּתה וּתדע, חקרּתני יי אתּפּלל, אלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹואלהי

אין ּכי הסּכנּתה, ּדרכי וכל זרית ורבעי ארחי מרחֹוק, לרעי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּבנּתה

ּכּפכה עלי וּתׁשת צרּתני וקדם אחֹור ּכּלּה, ידעּת יי הן ּבלׁשֹוני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻמּלה

מּפני ואנה מרּוח אל אנה לּה, אּוכל לא נׂשּגבה מּמּני ּדעת ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּפליאה

הּנּך". ׁשאֹול ואּציעה אּתה ׁשם ׁשמים אּסק אם ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאברח,

B	Ba¯,נּדח מּמ יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבּק הארץ, ּכנפֹות מארּבע נּדחינּו וקּבץ ,ׁשמ למען עלינּו ׁשרחם ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

"ּתעיתי עֹולם ׁשל רּבֹונֹו מקּבץ: ואין נּדח צאן אֹובדֹות, צאן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּברחמי

עצם ּומרב ועמלי עניי מרב עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ."עבּד ּבּקׁש אֹובד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכׂשה

ּומעצם ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי והעצּומים הרּבים ּופׁשעי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעֹונֹותי

הּזה, הּיֹום עד מעֹודי ּבעֹונֹותי ׁשּפגמּתי הּפגמים מרּבּוי ּדעּתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבלּבּול

מאד מאד עלי וכבד וקׁשה ּכלל, לדּבר ּפי לפּתח יכֹול איני ּכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹעל

ּככל לפני ׂשיחתי ּכל לפרׁש אפׁשר אי וגם ,לפני ׂשיחתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלפרׁש

הּזמן יסּפיק לא אׁשר מאד, הרחיבּו" לבבי "צרֹות ּכי לבבי, עם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹאׁשר

הציקתני כן ּפי על אף אבל דּוי", ולּבי אנחֹותי רּבֹות "ּכי ְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָלפרטם,

ויעבר אדּברה לי, וירוח אׂשיחה אמרּתי אּוכל, לא ּבמּלין ועצֹור ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָֹֹרּוחי

עּתה ללּבי הּׁשּי טֹובה הּנקּדה למצא עּתה אזּכה אּולי מה, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻעלי

אי ׁשהּוא ואי ּבאמת. מעּתה אלי לׁשּוב ידּה על ׁשאזּכה ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבאמת,

ּכל ׁשּירדנּו למקֹומֹות הּזה הּמר ּבגלּות וירדנּו ׁשּנפלנּו אי ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהּוא,

ואחד, אחד ּכל על עלינּו חֹובה עדין זה ּכל עם ירידתֹו, לפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

ּבלי מאד והעצּומֹות הרּבֹות אבדֹותינּו אחר ּולחּפׂש ּולבּקׁש ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹלחּתר
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ידי על אחרים, ּובגלּגּולים זה ּבגלּגּול אּבדנּו אׁשר ,וער ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשעּור

הרחמים ּבעל אצל ּגדֹולים רחמים לעֹורר נזּכה אּולי הרעֹות. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָתאֹותינּו

אבדֹות. להׁשיב ּבתֹורתֹו הּגֹוזר והּנּדחים, האֹובדים ּכל על ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהמרחם

נזּכה אּולי הרּבים, נפׁשנּו מאבדֹות אבדה איזה למצא ּתקוה יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאּולי

הּצדדים, מּכל החּיב ּבעצמי ׁשאני ּפי על ואף ּכּלם. אֹו מקצתם ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֻלמצא

הרעֹות, ּתאֹותי מחמת הרּבים ּובעֹונֹותי ּׁשאּבדּתי, מה לדעת אּבדּתי ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָּכי

אזּכה אּולי כן ּפי על אף לֹו, ׁשּנֹותנין מה המאּבד ׁשֹוטה ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהייתי

על להתּגּבר ׁשּתּוכל אמּתּיית טֹובה נקּדה איזה עֹוד למצא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּברחמי

ּבאמת, אלי לׁשּוב מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן להתּגּבר, צרי ּׁשאני מה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

ּכּלם להׁשיבם אחרים ואבדת אבדֹותי ּכל ולמצא ּולבּקׁש ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֻּולחּפׂש

ּבתכלית ּכּלם ׁשּיתקנּו ּבאפן מּׁשם, ׁשּנחצבּו למקֹור הראּוי ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻלמקֹומם

הּטֹוב.הּת ּכרצֹונ ּבאמת ּקּון ְְֱִִֶֶַַ

B	Ba¯חכמי ידי על לנּו ּגּלית אּתה רחמים, מלא עֹולם ׁשל ƒְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

והּמתקלא הּנּסיֹון עּקר זה ּכי הּברית, ּתּקּון הּוא ׁשהעּקר ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשים,

ּכדי הּזה לעֹולם האדם ּבא זה ּבׁשביל ורק הּזה, ּבעֹולם אדם ּכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָׁשל

ּבנּסיֹון יעמד אם ּׁשּיזּכה למה יזּכה זה ידי ועל זה, ּבנּסיֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיתנּסה

הּברית ׁשמירת ּכי ּבזה, ּתלּויה ּכּלה הּתֹורה ּכל אׁשר הּזה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּובצרּוף

הרּבה ׁשּפגמּתי אחרי אדּבר, ּומה אֹומר מה ועּתה הּכל. יסֹוד ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹהּוא

ּפגמּתי ּכאׁשר הּברית eÎÂ')ּבפגם Ë¯Ù·e)יֹודע ואיני לעּו", ּדברי ּכן "על , ְְְֲִִִֶַַַַָƒ¿»¿ְְִֵֵֵַַַָָ

האמּתּיים צּדיקי ידי על עלינּו ּגזרּת ּכבר אבל לדּבר. להתחיל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמהיכן

ּבין ּבעלּיה ּבין ּתמיד לפני ּולהתחּנן ּולהתּפּלל ּתמיד, אלי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלצעק

מּלזעק נׁשקט ולא נחריׁש לא ׁשּיהיה אי יהיה ּבחינתנּו, לפי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹּבירידה

כלים. לא ורחמי ּתּמים לא חסדי ּכי ּתמיד, אלי ּולהתחּנן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולצעק

וכאׁשר ,ורחמי חסדי ּכן וכגדּלת מאד, גדלּת אלהינּו יי אּתה ְְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻּכי

.וחסדי לרחמי חקר אין ּכן חקר, אין ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻלגדּלת

ÔÎ·eעיני ׁשּתאיר אבֹותי, ואלהי אלהי יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

תֹורת ּדברי ּולהבין ּולהּׂשיג לידע ׁשאזּכה ּותלּמדני ותֹורני ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
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הּברית, ּתּקּון ּבׁשביל אלּול ּכּונֹות לכּון עלינּו צּוית אׁשר ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשה,

ולא מאיׁש אנכי בער לכּון"ּכי ּכלל הּדר יֹודע ואיני לי", אדם ּבינת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

לּבי ּופתח העליֹונה, ּבקדּׁשת וקּדׁשני ,ׁשמ למען עלי רחם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּכּונֹות.

וכל אלּול הּכּונֹות ּכל ּולהבין ללמד וזּכני ועזרני ,ּתֹורת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבתלמּוד

להתקרב ויׁשר נכֹון ּדר ּבהם למצא ואזּכה לזה, הּׁשּיכים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּתֹורֹות

ּבקי ּברצֹוא ּבקי ּבהלכה, ּבקי להיֹות ואזּכה עת. ּבכל תמיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאלי

ׁשּכתּוב: מקרא ּובׁשלמּות ּבאמת ּולקּים ּבנפיק, ּבקי ּבעיל ּבקי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָבׁשֹוב,

ליל ׁשאזּכה עד הּנּך", ׁשאֹול ואּציעה אּתה ׁשם ׁשמים אּסק ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"אם

ימינ ותהיה ,יד ּתפּתח ּברחמי ואּתה ּתמיד. ּבאמת הּתׁשּובה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבדרכי

הּתּקּונים ּכל ּולתּקן להמׁשי נזּכה אׁשר עד ׁשבים, לקּבל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפׁשּוטה

מהרה ׁשּנזּכה ּבאפן אלּול, ׁשל והּכּונֹות הּיחּודים ידי על ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנמׁשכין

הּקדֹוׁשים למלאכי ּתצּוה הרּבים ּוברחמי ּבׁשלמּות. הּברית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלתּקּון

אחר ולחּתר ולחּפר ּולחּפׂש לבּקׁש הממּנים ׁשֹופרֹות ּבידם ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹֻהאֹוחזים

האבדֹות כל אחר ויחּפרּו ויבּקׁשּו נפׁשנּו, ּבתּקּון ׁשּיׁשּתּדלּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָאבדֹות,

ּובפרט הרעֹות, תאֹותינּו ידי על הּזה, הּיֹום עד מעֹודנּו בענינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּׁשאּבדנּו

אחרים, ּובגלּגּולים זה ּבגלּגּול ּׁשאּבדנּו מה ּכל את הּברית. ּפגם ידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָעל

ּבאפן לנּו, אֹותם ויחזירּו מהרה, ּכּלם וימצאּו ויחּפׂשּו יחּפרּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻהּכל

הּטֹוב ּכרצֹונ ּבאמת הּתּקּון ּבתכלית זה ידי על נפׁשֹותינּו .ׁשּיתּקנּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֻ

אלול הרּבה,ÏÓ‡יז זאת ּבתפּלה להארי יכֹול איני קלקּולי מרב רחמים, »≈ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹ

קצה אפס לבאר ׁשּבעֹולם יריעֹות כל יסּפיקּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאף

צרי ׁשאני ּותפּלֹות ּופּיּוסים והפצרֹות ּווּדּוים ּובּקׁשֹות ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָמהּתחּנֹות

אעׂשה מה א העתיד, ועל ההוה ועל העבר על זה ּבענין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹלהתּפּלל

ּדּלים, חֹומל ּכל, אדֹון לפני ּבאתי זה על אבל נסּתּתמין. דברי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכי

להם ׁשּקׁשה יׂשראל עּמ ּכל על ׁשּתרחם ולּטֹובים, לרעים ּומטיב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטֹוב

ּכׁשּמֹוצא ואפּלּו זּוּוגם, אליו,למצא רצֹון לּה ואין אליו, מנּגדת היא ים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לּצלן רחמנא ּבביתם ׁשלֹום ÌÈ¯eqÈואין BÏ LiL ˙È�BÏt Ôa È�BÏt ÏÚ Ë¯Ù·e) ְְְֲִֵֵַָָָָָƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ∆≈ƒƒ

(el‡הּצּדיקים ּוזכּות ּבכח יׂשראל, ּבית עּמ זרע ּכל ועל עליו רחם , ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
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קדׁש הּברית את ׁשמרּו אׁשר תמיד, ּבתּקּוננּו העֹוסקים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהאמּתּיים

ותׂשים למענם, עליהם רחם אחריו, ׁשלמּות ׁשאין הּׁשלמּות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

זּוּוגֹו למצא ואחד אחד ּכל ׁשּיזּכּו ותֹוׁשיעם להם ותעזר ּבביתם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשלֹום

ּכנגּדֹו מנּגדת תהיה ולא ּבאמת. הּׁשמים מן להם ההגּון זּוּוגם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהרה,

ׂשנאה ׁשּום ּביניהם יהיה ולא ּבעלּה, לרצֹון רצֹונּה ּתהפ רק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכלל,

וׁשלוה ּבׁשלֹום ורעּות ואחוה ּבאהבה וידּורּו ּכלל, רצֹון ׁשּנּוי ְְְְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָוׁשּום

הּטֹוב. ּכרצֹונ ְְֱִֶֶַּבאמת

‡ÏÓצּדיקי ּולמען למענ עליהם ורחם וחמל חּוס רחמים, »≈ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹ

ּכעוֹונֹותיהם, עליהם תגמל ולא ּכחטאיהם להם ּתעׂשה ואל ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאמּתּיים,

מתנהג אּתה ּכאׁשר הּדין, מּׁשּורת לפנים ּברחמי עּמהם ּתתנהג ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָרק

אבינּו אברהם ּובזכּות ּתמיד. ּגדֹולים וחסדים ּברחמים ּברּיֹותי ּכל ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָעם

את ׁשּׁשלח ּבעת אלּול ּכּונת ׁשל הּזה הּסֹוד ׁשרמז הּׁשלֹום, ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעליו

ׁשּגּלּו הּצּדיקים ּובזכּות ּבנֹו, יצחק ׁשל הּזּוּוג לבּקׁש עבּדֹו ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאליעזר

ּכל על ּותרחם זרענּו, ועל ועלינּו עליהם ּתגן הּזה, הּנֹורא ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסֹוד

לאׁשּתֹו איׁש ּבין ּובפרט יׂשראל ּכל ּבין ׁשלֹום ותׂשים ,עּמ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל

('eÎÂ Ë¯Ù·e)אחד ּכל ׁשּיזּכה זּוּוגם למצא הּצריכים יׂשראל לכל ותעזֹור , ƒ¿»¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכנגּדֹו מנּגדת תהיה ולא ּכרצֹונֹו ותהיה מהרה, ּבאמת זּוּוגֹו ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹלמצא

ּבא ואהבה ּבׁשלֹום אליו רצֹונּה ּתהפ רק ּומרמהּכלל, ערמה ּבלי מת, ְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּובטהרה. ּבקדּׁשה ויתנהגּו ּכלל, ּבּלב רצֹון וׁשּנּוי ׂשנאה ׁשּום ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵַַָָָָָָֻּובלי

רצֹונ עֹוׂשי וקּימים, חּיים ּובנֹות ּבנים רּבים, ּדֹורֹות מהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָויצאּו

ויגּלּו לעֹולם, ימיהם ּכל ּבאמת ועבֹודת ּבתֹורת ויעסקּו ְְְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבאמת.

לדֹור "ּדֹור ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבעֹולם ּוממׁשלּת אלהּות ויֹודיעּו ְְְְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָויפרסמּו

יּגידּו". ּוגבּורתי מעׂשי ְְֲִֶֶַַַַֹיׁשּבח

ÌÁ¯Âׁשּום לאכל ׁשּלא תמיד עצמנּו לׁשמר ׁשּנזּכה והֹוׁשיענּו עלינּו ¿«≈ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ

אּתה ּכי זמּנּה. קדם ּפרי ׁשּום נתלׁש ׁשּלא וגם ׁשּנתּבּׁשלה, קדם ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּפרי

ּכי זה, ידי על להאדם להּגיע ׁשּיּוכל וההּזק ההפסד עצם לנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּגּלית

זה. ידי על וׁשלֹום חס נפׁשֹו את לאּבד ְְְְֵֵֶֶַַַַַָיּוכל
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B	Ba¯הרּבים ּברחמי מּזה והּצילנּו וׁשמרנּו עלינּו רחם עֹולם, ׁשל ƒְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּנהנין ּברּכת לבר תמיד וזּכנּו והֹוׁשיענּו ועזרנּו העצּומים. ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּובחסדי

מּתֹו ּברכה נזרֹוק ולא ועצּומה. גדֹולה ּבכּונה הּפרֹות ּברּכת ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹּובפרט

עת ּבכל עז ּבכל ּולהתחּזק להתּגּבר ּתמיד נזּכה רק וׁשלֹום, חס ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּפינּו

לבר הנאה, איזה הּזה מהעֹולם ליהנֹות אֹו ּפרי איזה לאכל ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנרצה

מה ּכל ּכלל לנפׁשנּו יּזיק ׁשּלא ּבאפן ּכראּוי, גדֹולה ּבכּונה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּברכה

נפׁשֹותינּו את להׁשלים נזּכה אדרּבא רק מּמּנּו, ונהנה ונׁשּתה ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּׁשּנאכל

ׁשּנאכל ּדבר ּכל ידי על גדֹולה והארה ּדקדּׁשה חּיּות ּבנפׁשנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּולהֹוסיף

אכילֹותינּו ּכל ׁשּיהיּו ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו מּמּנּו. ונהנה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָונׁשּתה

ׁשּום ּבלי לבד לׁשמ גדֹולה ּובטהרה ּבקדּׁשה הנאֹותנּו וכל ְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵַָָָָָָֻּוׁשתּיֹותינּו

נפׁשם לׂשבע האֹוכלים הּצּדיקים ּבכלל ונהיה ּכלל, הּגּוף ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹהנאת

ְִָֻּדקדּׁשה.

‡p‡ּכלל עֹוד נאּבד ׁשּלא מעּתה וׁשמרנּו עזרנּו רחמים מלא יי »»ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

מאּתנּו ּולבּטל לׁשּבר מעּתה נזּכה רק וׁשלֹום, חס רעֹות תאֹות ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעל

האבדֹות ּכל לנּו ּולהׁשיב להחזיר ּברחמי ּותצּוה רעֹות. הּתאֹות ְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

ׁשעברּו. ּבּגלּגּולים הן זה ּבגלּגּול הן מּכבר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשאּבדנּו

e	kÊÂהּׁשנה ּבראׁש ׁשֹופר ּתקיעת מצות לקּים הרּבים ּברחמי ¿«≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

הּתלּוים מצֹות ותרי"ג וכּונֹותיה ודקּדּוקיה ּפרטיה ּבכל ּכראּוי ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשלמּות

לנּו ותזמין גדֹולה. וחדוה ּובׂשמחה ּובאהבה ּוביראה ּבאימה ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּה,

ּכח להם ׁשּיהיה ּוכׁשרים, צּדיקים ּבראׁשֿהּׁשנה הגּונים ּתֹוקעים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹתמיד

עתיד אּתה אׁשר העליֹון הּׁשֹופר קֹול את הּׁשֹופר קֹול ידי על ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעֹורר

ּכל את לנּו ותׁשיב נּדחינּו, תקּבץ זה ידי ועל לחרּותנּו. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלתקֹוע

הּזה. הּיֹום עד מעֹולם ּׁשאּבדנּו ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָאבדֹותינּו

e	È‰Ï‡לקּבץ נס וׂשא לחרּותנּו ּגדֹול ּבׁשֹופר ּתקע אבֹותינּו ואלהי ¡…≈ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָָֹ

ארץ, מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים מּבין ּפזּורינּו וקרב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻּגלּיֹותנּו,

מקרא מהרה ויקּים לארצנּו, הארץ ּכנפֹות מארּבע מהרה יחד ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻוקּבצנּו
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ּבארץ האֹובדים ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום "והיה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכתּוב:

ּבירּוׁשלים", הּקדׁש ּבהר ליי והׁשּתחוּו מצרים ּבארץ והּנּדחים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאׁשּור

צבאֹות יי ּתימן ּבסערֹות והל יתקע ּבּׁשֹופר אלהים "ואדני ְְְְְְֱֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹונאמר:

ׁשלֹום עֹוׂשה ."ּבׁשלֹומ יׂשראל עּמ על ּתגן "ּכן עליהם", ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיגן

ּברח הּוא אמן.ּבמרֹומיו ואמרּו יׂשראל ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה מיו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

‰Óאלול יח

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Ë"Ù ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
Ï‡ּבחסדי לנּו וגּלה הרּבים ּברחמי זּכנּו ּדעה, ּגדֹול ּברּו ≈ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אֹותֹו למצֹוא זּכנּו ּגדֹול. ּדעת ּבעל ׁשהּוא האמת הּצּדיק את ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהעצּומים

ּכל על ורחם הּקדֹוׁש, מּפיו ּתֹורה ולׁשמע ּבאמת, אליו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּולהתקרב

זּוּוגם למצֹוא להם קׁשה אׁשר È�BÏt˙)יׂשראל Ôa È�BÏt ÏÚ Ë¯Ù·e)ועזֹור , ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒֲַ

האמּתי זּוּוגֹו למצֹוא ואחד אחד כל ׁשּיזּכּו מהרה להם והֹוׁשיעה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָלהם

צער ׁשּום ּובלי עּכּוב ׁשּום ּבלי מהרה, קל חיׁש הּׁשמים מן לֹו ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָההגּון

אי ותחּבּולה עצה ׁשּום מה, עד יֹודע אּתנּו אין ּכי ּכלל. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָויּסּורים

זּוּוגֹו למצֹוא לאדם קׁשה ּכּמה יֹודע אּתה ּכי אחד. לכל הּזּוּוג ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלבּקׁש

ּבהפ הם לפעמים ּכי ּובפרט הפכים, ׁשני הם הּזּוּוגים כל ּכי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהאמּתי,

לחּברם אפׁשר ואי סּוף, ים ּכקריעת לזּוגן קׁשה אׁשר מאד, ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּגדֹול

ּכן על הּׁשּדּוכים. ּכל המׁשּד האמּתי הּדעת ידי על אם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָּולזּוגם

חּדּוׁשים מחּדׁש ׁשהּוא האמּתי ּדעת הּבר מּפי ּתֹורה לׁשמע ְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹצריכים

ּומקּׁשר זעירין, ואתון רברבין אתון ּומיחד ּומחּבר ּבּתֹורה, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָנפלאים

הּׁשּדּוכים ּכל נגמרים ידֹו על אׁשר למקֹום, מּמקֹום תֹורה ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשּד

מּפיהּו" יבקׁשּו ו'תֹורה ּד'עת י'ׁשמרּו כ'הן ׂש'פתי "ּכי ּבסֹוד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּבעֹולם.

נדע ולא מאּתנּו נעלם הרּבים ּבעוֹונֹותינּו אבל ,"ׁשיּדּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹראׁשיֿתבֹות

ועּתה מּפיו, ּתֹורה ולׁשמע הּזה הּקדֹוׁש ּדעת הּבעל את למצא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹאי

יֹוׁשב רחמים מלא לבד אלי תלּויֹות עינינּו ּכן על עזרנּו, יבא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמאין

זּוּוגם למצֹוא הּצריכים יׂשראל עּמ ּכל על ׁשּתחמל זּוּוגים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּומזּוג
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('eÎÂ Ë¯Ù·e),ּבאמת הּׁשמים מן לֹו ההגּון זּוּוגֹו מהרה אחד לכל ותׁשלח , ƒ¿»¿ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכרצֹונֹו הּצריכיםותהיה ּובכל ּבֹו ויקּים ּולהֹועיל, לעזר לֹו ותהיה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֻ

מיי". רצֹון וּיפק טֹוב מצא אּׁשה "מצא זּוּוגם ְְִִִֵֶַָָָָָָָָָלמצֹוא

ÔB„‡המנהג הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד ּומּביט צֹופה רחמים, מלא יחיד, »ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הּנעּורים ימי על וחמל ורחם חּוס ּברחמים, ּוברּיֹותיו ּבחסד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעֹולמֹו

לדעת נזּכה אי ,ּדרכי את נא והֹודיענּו יׂשראל, ּבית עּמ נערי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל

ּוזכּות ׁשּבכח ועזרנּו זּכנּו ּבנּו. הּתלּוים ּכל ׁשל האמּתי זּוּוגם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלמצֹוא

העֹולמֹות, ּכל ׁשל הּקדֹוׁש הּדעת ׁשהם האמּתּיים הּגדֹולים ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּצּדיקים

ּבכחם הּזה, ּבעֹולם ּגם ּבאמת ונפלא ּגדֹול ּדעת וגּלּו המׁשיכּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשר

ּבית מעּמ ואחד אחד ּכל ׁשל זּוּוגם ּבת למצא מהרה נזּכה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוזכּותם

ארּוּכים טֹובים לחּיים טֹוב למּזל מהרה להּׂשיאם ונזּכה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל,

רק וׁשלֹום, חס ּכלל אליו מנּגדת תהיה ולא ּכרצֹונֹו, ותהיה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּולׁשלֹום.

עּמ ּכל ויזּכּו ּבאמת. ּכרצֹונ ּובטהרה ּבקדּׁשה וׁשלֹום ּבאהבה ְְְְְְְְְֱֲֳִִִֶֶַַָָָָָָָֻידּורּו

ּכל אׁשר ּבאמת, גדֹולה ּבקדּׁשה קדׁש הּברית את לׁשמֹור יׂשראל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּבית

אדם ּכל ׁשל והּבחירה הּנּסיֹון עּקר והּוא ּבזה, ּתלּויה ּכּלּה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּתֹורה

ּכל ויזּכה הּקדֹוׁשים. חכמי ידי על לנּו ּגּלית ּכאׁשר העֹולם, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבזה

עֹולם, עד דֹורֹות ודֹורי ּדֹורֹות ּובנֹות ּבנים מאׁשּתֹו להֹוליד ואחד ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאחד

טֹובים. וׁשנים ימים לאר ּוליראת לעבֹודת וקּימים חּיים יהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָֹֻוכּלם

ּבחרּת, ּבהם אׁשר האמּתּיים צּדיקי ּגדּלת ואת אֹות וידעּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻויּכירּו

העֹולם. ּבזה הּצּדיקים ּכל ׁשהׁשאירּו הּקדֹוׁש הּדעת להם ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָויתּגּלה

B	Ba¯גמלּת כעוֹונֹותינּו ולא לנּו עׂשית כחטאינּו לא עֹולם ׁשל ƒְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּפני והסּתר ּתפּלתנּו, ּוׁשמע עלינּו, וחמל חּוס עּתה גם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעלינּו,

על ּתּביט רק מעׂשינּו, על ּתּביט ואל מחה. עוֹונֹותינּו וכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָמחטאינּו

מימי אׁשר עת, ּבכל עליהם סֹומכים ׁשאנּו האמּתּיים הּצּדיקים ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזכּות

ידי ועל הּזה. הּיֹום עד חּיין, אנּו ּומּפיהם ׁשֹותין אנּו הּקדֹוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָדעּתיהם

ּכל ּותמּלא מהרה. האמּתי זּוּוגֹו למצֹוא מּיׂשראל אחד ּכל יזּכה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָזה

ּבעל הרחמים ּבעל מאּת ׁשאלּתי אׁשר ּככל ּברחמים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹמׁשאלֹותנּו
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ּגרּוע ׁשּגם חפץ ואּתה כלים, לא רחמי ּכי החנינה ּבעל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהחמלה

טֹוב אּתה ּכי והחסד, הּטֹוב ּכל על אֹות יבּקׁש ּכמֹוני, ּכמֹוני ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּופחּות

הרחֹוקים עם נפלא חסד עֹוׂשה ּכׁשאּתה ּגדּלת עּקר וזה לּכל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּומטיב

לחֹון, ראּוי ׁשאינֹו מי את חֹונן אּתה ּכי ּכמֹוני, רחֹוק עם ּובפרט ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּמ

את עת ּבכל רֹואה ׁשאני ּובפרט לרחם. ראּוי ׁשאינֹו מי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּומרחם

ּבכל עלי חסּד מפליא אּתה אׁשר והּנפלאֹות והּטֹובֹות החסדים ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָּכל

מּׁשאֹול נפׁשי והּצלּת עלי ּגדֹול חסּד "ּכי ׁשעה. ּובכל עת ּובכל ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָיֹום

עלינּו גבר "ּכי ּומסּפר, וער ׁשעּור ּבלי עלי" ּגדֹול חסּד" ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּתחּתּיה".

לּבֹו את עבּד מצא ּכן על הללּויּה". לעֹולם יי ואמת ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָחסּדֹו

ּתחּנתי מּפיל אני צדקֹותי על לא ּכי אּלה, ּכל על לפני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהתחּנן

הּזֹוכים האמּתּיים הּצּדיקים ּוזכּות ּכח ועל הרּבים רחמי על ּכי ְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹלפני

ּגם להֹוׁשיע עלי, ּגם מסּפיק ּוזכּותם ּכחם אׁשר הרּבים, את ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּומזּכים

ּבכל עֹולם עד יׂשראל ּבית עּמ וכל זרעי וזרע זרעי ואת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹותי

נגילה ּבטחנּו, והּנֹורא הּגדֹול קדׁש בׁשם ּכי ׁשּבעֹולם. ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָהיׁשּועֹות

יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון "יהיּו ,ּביׁשּועת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָונׂשמחה

ואמן. אמן וגֹואלי", ְְֲִִֵֵָָצּורי

ÂÓאלול יט

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'ˆ ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
EÈÏ‡"אל ּברדּתי ּבדמי ּבצע מה אתחּנן, יי ואל אקרא יי ≈∆ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לי". עֹוזר היה יי וחּנני יי ׁשמע ,אמּת היּגיד עפר היֹוד ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשחת

ׁשל מּדינּה והּצילנּו יׂשראל, ּבית עּמ ּכל ועל זרעי ועל עלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָורחם

הּמׁשּגל, מּתאות והּצילנּו ּפנים, ּכל על מעּתה עלינּו רחם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּגיהּנם.

ּבעזרנּו והיה הּנֹוראֹות, ונפלאֹותי וחסדי ּברחמי והּצילנּו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשמרנּו

הּקׁשה ּבענׁש אז לזּכר נזּכה רק ּבהּתר, אפּלּו תאותנּו נרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא

למעט נזּכה רק וׁשלֹום, חס תאותנּו נמּלא ולא הּגיהּנם. ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹוהּמר

נהיה ולא לגמרי. לׁשּברּה נזּכה אׁשר עד הּמעּוט, ּבתכלית ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּתאותנּו
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ּבקדּׁשה הּמין, קּיּום ּבׁשביל אם ּכי וׁשלֹום, חס ּכלל ּבזה ְְְְְִִִִִִִִִֶַַָָָָֻרגילים

ּבלי ּפנים, ּבבׁשת ּבענוה וזיע, ּברתת ויראה ּבאימה גדֹולה, ְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּובטהרה

ׁשּנהיה ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ּכלל. אחרא דסטרא ועּזּות חציפּות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּום

וׁשלֹום, חס אּסּור צד ּבאיזה זאת מּתאוה הּׁשמירה ּבתכלית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנׁשמרים

ּומּכל רעֹות ּומחׁשבֹות הרהּורים צד מיני מּכל ּולהּׁשמר להּזהר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנזּכה

ּומעׂשה, דּבּור ּבמחׁשבה הּברית ּפגם מיני ּומּכל רעים, הסּתּכלּות ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמיני

ּבתכלית ונׁשמרים נזהרים נהיה ּבכּלם הּכחֹות, ּובכל החּוׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָֹֻּבכל

ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג ּובהּתר ּבאּסּור הּברית, ּפגם מיני מּכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשמירה

ּגיהּנם. ׁשל מּדינּה להּנצל ׁשּנזּכה ּבאפן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּוברצֹון,

ÌÁ¯ּבחמלת הּגדֹולים ּברחמי הרּבים ּברחמי וחנינֹותי,עלינּו «≈ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשעה אפּלּו ּגיהּנם ׁשל מאד והּקׁשה הּמר הּצער ּגדל יֹודע אּתה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּכי

את ונכּבֹוׁש ׁשּנתּגּבר וזּכנּו והֹוׁשיענּו ועזרנּו ּבחּיינּו, עלינּו רחם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחת.

ׁשּפגמנּו מה וכל ּגיהּנם. ׁשל מּדינּה לגמרי עצמנּו ׁשּנּציל ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיצרנּו,

למעלה רּבּו "עֹונֹותינּו אׁשר עד הּברית, ּבפגם ּבפרט הּנה עד ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנגּד

הארץ, מעפר ורּבּו יּמים, מחֹול וכבדּו ׁשמים, ּגבהי עד ועצמּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹראׁש"

ּכי לסלֹוח. הּמרּבה חּנּון סליחֹות אלֹוּה לנּו ותסלח ּתמחל הּכל ְְְְְְֱִִִִִֶַַַַַַַַָֹֹעל

ותחנּונים ּבתפּלה אם ּכי כּלם, ּכי אף מהם אחד לתּקן ּבידינּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

ּבאמת, גמּורה ּבמחילה העבר על לנּו ותמחֹול עלינּו, ותחֹוס ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתחמל

ׁשּלא ותׁשמרנּו עת ּבכל ּבעזרנּו ׁשּתהיה העתיד, על ותֹוׁשיענּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹותעזרנּו

חמל קדׁש. ּבברית ּבפרט ּכלל ּפגם ׁשּום עֹוד נפּגם ולא עֹוד, ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹֹֹֹנחטא

חמל קדׁש. ּבברית הּפֹוגם על ּכאׁשר ּבעֹולם רחמנּות אין ּכי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעלינּו

ּבאפן הרּבים ּברחמי ּתעׂשה אׁשר את ועׂשה ׁשּבּׁשמים, אבינּו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעלינּו

ּכרצֹונ ּומצֹותי חּקי לׁשמֹור ונזּכה ּכלל. עֹוד נפּגם ולא נחטא ְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶָָֹֹֹֻׁשּלא

ׁשל מּדינּה לגמרי להּנצל ׁשּנזּכה ּבאפן לעֹולם, חּיינּו ימי ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטֹוב

ואּתה מאד, מאד רּבים רחמי ּכי ּכלל. ּגיהּנם ּפני נראה ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּגיהּנם,

ׁשל ּכחם על ּוסמּוכים בטּוחים אנחנּו ּכי ּובפרט ּפה, ּכל ּתפּלת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשֹומע

וזרזּונּו חּזקּונּו הם אׁשר ּבאמת, הּברית ׁשֹומרי האמּתּיים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּצּדיקים
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אי יהיה אלי וׁשועה ּוצעקה ותחנּונים ּובבּקׁשֹות ּבתפּלה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהרּבֹות

עבדים ּכעיני לבד וחסדי רחמי אל תלּויֹות עינינּו ּכן על ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה,

על מעּתה ּותזּכנּו הּׁשמים מן עלינּו ּתרחם אׁשר עד אדֹוניהם, יד ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאל

האמּתּיים, צּדיקי וכרצֹון ּכרצֹונ ּבאמת, הּברית לתּקּון ּפנים ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָּכל

עלינּו. יגן ְֵֵָָָזכּותם

ÔÎ·eיׂש ּבית עּמ ּכל על ׁשּיזּכּוּתרחם זּוּוגם, למצֹוא הּצריכים ראל ¿≈ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּׁשמים, מן להם ההגּון זּוּוגם האמּתי, זּוּוגם מהרה, זּוּוגם ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלמצֹוא

ּבהּתכלית לזּכר ההתקּׁשרּות, ּבׁשעת אלי להתעֹורר אחד ּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹויזּכה

ּבׁשער זה ידי על ׁשּיזּכר הּתנאים, ּבעת חרס ּכלי ׁשבירת ּבׁשעת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹוהּסֹוף

יבּגד לא למען ּגיהּנם, ׁשל ּפתחּה ׁשהּוא ּבירּוׁשלים ׁשהיה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהחרסית

חס מּמּנּה יּסּורים לֹו יׁש אם אפּלּו מּלגרׁשּה ויּזהר הּכׁשרה, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבאׁשּתֹו

ּכמֹו זה, ידי על מּמּנּו ׁשּיּנצל ּגיהּנם ׁשל הּמר ּבענׁש יזּכר ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹוׁשלֹום,

רֹואה אינֹו רעה אּׁשה לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאמרּו

ּתהיה ׁשאם עצמֹו את יזּכיר וכן ּבאהבה. לקּבל וצרי ּגיהּנם, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּפני

וׁשלֹום חס ּתאותֹו מּלהרּבֹות וזהיר זהיר ׁשּיהיה ּכרצֹונֹו, טֹובה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

ּבתכלית ּבזּוּוגֹו עצמֹו את ויקּדׁש עצמֹו על ויחמל ּגיהּנם, ׁשּיׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹויזּכר

ּגיהּנם ׁשל הּמר ענׁש יׁשּכח ולא ויזּכר יׂשראלי. לאיׁש ּכראּוי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻהּקדּׁשה

זרעי ועל עלי רחם לּצלן. רחמנא וׁשלֹום חס הּברית ּפגם על ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשּבא

למּלט ׁשּנזּכה ּבאפן לטֹובה, סּבֹות ּברחמי ּותסּבב יׂשראל, ּכל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹועל

ּכי ּובּבא, ּבזה ודינים ענׁשים מיני ּומּכל הּגיהּנם מן נפׁשנּו ְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּולהּציל

חּוסה ."אמּת היּגיד עפר היֹוד ׁשחת אל ּברדּתי ּבדמי ּבצע ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ"מה

אבֹוׁש אל והּצילני נפׁשי "ׁשמרה ,מּזעמ והּצילנּו רחמי ּכרֹוב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעלינּו

ורחם חּוס יחידתי". ּכלב מּיד נפׁשי מחרב הּצילה ,ב חסיתי ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכי

"הּצילני .ּברחמי אלי קרבּונּו אׁשר הּצּדיקים וכח ּבזכּות עלינּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹוחמל

ּתׁשטפני אל מים. ּומּמעמּקי מּׂשֹונאי אּנצלה אטּבעה, ואל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּטיט

יי ענני ּפיה. ּבאר עלי ּתאטר ואל מצּולה, ּתבלעני ואל מים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבלת

ּכי מעבּד ּפני ּתסּתר ואל אלי. ּפנה רחמי ּכרב חסּד טֹוב צרּכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
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הׁשיבני ּפדני. אֹויבי למען ּגאלּה נפׁשי אל קרבה ענני. מהר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלי

ּכקדם. ימינּו חּדׁש ונׁשּובה אלי יי הׁשיבנּו אלהי. אּתה ּכי ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹואׁשּובה

וגֹואלי". צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָיהיּו

ÊÓאלול כ

‰ÏÈ‚˘ ‡¯Â�‰ „ÂÒ‰ ÈÙ ÏÚ ˙„ÒÂÈÓ ˙‡Ê ‰ÏÈÙ˙]È‡ÁÂÈŒÔ· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ˙ÏÂ„‚ ÏÚ [Ï"Ê Â�È·¯

Ì˘ ÔÈÈÚ ,‡˙ÂÏ‚ ÔÓ ÔÂ˜ÙÈ ‡„ ¯‰ÂÊ· ÈÎ Â„È ÏÚ ‰¯Â˙‰ ÁÎ˘˙ ‡Ï˘ Ï‡¯˘ÈÏ ÁÈË·‰˘ ,Ï"Ê

(Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ·)È‡ÁÂÈŒÔ· ÔÂÚÓ˘ È·¯ Ï˘ ˘Â„˜‰ Â¯·˜ ÏÚ ‰¯ÓÂ‡Ï ·ÂË ‰ÓÂ ,¯ÙÒ‰ ˙ÏÁ˙·

˙Ó˘� ˙ÂË˘Ù˙‰ ÈÎ ,„ÈÒÙ‰ ‡Ï ‰¯ÓÂ‡‰ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Ì‚ Í‡ ,Ì˘Ï ‡Â·Ï ‰ÎÂÊ˘ ÈÓ ,Ï"Ê

:˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ· Ô·ÂÓÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ‡Â‰ ˜È„ˆ‰

Èa¯,קּדיׁשא ּבֹוצינא נחית, ׁשמּיא מן וקּדיׁש עיר יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון «ƒְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָ

ליׂשראל הבטחּתם אּתם יּקירא, ּבֹוצינא רּבא, ּבֹוצינא עּלאה, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבֹוצינא

מן יּפקּון ּדא ּבזהר ּכי ידכם, על מּיׂשראל הּתֹורה ּתׁשּתּכח ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא

מׁשיחא ּבעּקבֹות הסּתרה ׁשּבתֹו ההסּתרה ּבתקף ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּגלּותא,

הּתֹורה תּׁשכח לא כן ּפי על ׁשאף הבטחּתם האּלה, הּימים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבאחרית

על ההּוא ּבּיֹום ּפני אסּתיר הסּתר "ואנכי ׁשּכתּוב: ּכמֹו זרענּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹמּפי

מּפי תּׁשכח לא ּכי לעד לפניו הּזאת הּׁשירה וענתה עׂשה, אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹּכל

אר ּכי חפץ, ּבהם לנּו אין אׁשר הּימים הּגיעּו עּתה והּנה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזרעֹו".

ודּלים, הֹולכים אנּו יֹום ּובכל הּׁשעּבּוד, עלינּו ּומׁש הּגלּות ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָעלינּו

נׁשארנּו ּכי ועזּוב". עצּור ואפס יד אזלת "ּכי מאד. ידינּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּומטה

הּגלּות סֹוף ּבתקף והּנה ּבעדנּו. יעמֹוד מי ואין אב, ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכיתֹומים

מ מׁשיח התנֹוצצּות להתנֹוצץ התחיל ּוכבר הּזה, האלהיהּמר ימי ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּומתּגעּגעים מׁשּתֹוקקים יׂשראל ּבית ועּמ לברכה, צּדיק זכר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאר"י

נמרץ ּבהׁשּתֹוקקּות ׁשמ את ליראה חפצים והּכל ,יתּבר להּׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמאד

ּבאתי ,"עּמ ועֹודי "הקיצֹותי קדם. מימי ּכזאת היתה לא אׁשר ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹונפלא

ּומׁשּתֹוקקים ,ּב אחּוזים אנּו עדין .עּמ ועֹודי הּדֹורֹות ּכל קץ ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָעד

מּמ רחּוקנּו ּגדל ּגם כן, ּפי על אף אבל הּנפׁש. ּבכלֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעבֹודת
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ואין מצּולה ּביון טבענּו ּכי ׁשעּור, ּבלי ּכן גם הּוא הּללּו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבעּתים

יׂשראל עּמ את ּוראה ׁשטפתנּו. וׁשּבלת מים במעמּקי ּבאנּו ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעמד

ּדבר הּבעל התּגרּות ּגדל ּולסּפר לבאר אפׁשר אי אׁשר מאד, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמרּודים

בעניי אנכי והּנה מאד. אֹותנּו הּפיל אׁשר עד מאד, ּבנּו התּגרה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאׁשר

הּמעמד ּכל את ידעּתם לבד אּתם רק יׂשראל, צרֹות לסּפר אנכי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי

עלי ולצעק לסּפר ּבאתי א האּלה. הּימים ּבאחרית יׂשראל ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּומּצב

הרּבים ועוֹונֹותי ּפגמי ועצם ,יתּבר מהּׁשם רחּוקי עצם על נפׁשי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹועל

ּכי מים", יֹורדה עיני עיני בֹוכּיה אני אּלה ו"על העצּומים, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּופׁשעי

לזּכֹות ואי ּדקדּׁשה, הּכח לי להחזיר אי ּדר ׁשּום יֹודע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻאיני

ּומחׁשבֹותי הרע ּדרּכי לעזֹוב אתחיל ּדר ּובאיזה ׁשלמה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלתׁשּובה

ידעּתי "לא ּכאּלה. ּופגמים קלקּולים לתּקן אזּכה ּובּמה ואי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהמגּנֹות,

אברח, אנה העצּומה, חרּפתי את אֹולי אנה בא", אני אנה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָנפׁשי,

נפלּו ולּגבעֹות ּכּסּוני להרים ואמר ּוכלּמתי, בׁשּתי מּפני אּטמן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאנה

אמרר מּני ׁשעּו אמרּתי ּכן "על לי, היה מה אֹוי לי, היה מה אֹוי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָעלי,

אֹותי ּגם להֹוׁשיע ליי מעצֹור אין ּכי ירחם, אּולי יחֹוס אּולי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָּבּבכי",

ּתּוכל ּכל "הן ׁשּכתּוב: ּכמֹו לפניו, והּצלה רוח הרּבה ּכי הּזאת, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבעת

ּבא ּכן על ּתעׂשה". מה ל יאמר ּומי מזּמה, מּמ יּבצר ּכעניולא תי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

לצעק וכֹואב, עני ּומטרף מבלּבל ּומעּנה, נגּוע ואביֹון, ּדל רׁש ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻּבּפתח,

קדּׁשתכם. הדרת לפני ְְְְְְִִֵֶַַַֻולזעֹוק

Èa¯דבֹוצינא נהירּו ּופרׁשיו", יׂשראל רכב אבי "אבי רּבי רּבי «ƒְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

קּומּו יׂשראל, צרֹות לסּבֹול ּתּוכלּו אי תיׁשן", לּמה "עּורה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָדאֹורייתא,

צרֹות ּבמרירּות ולראֹות להסּתּכל אמת הּצּדיקי ּכל עם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַָָוהתעֹוררּו

צּדיקי לסעדינּו. מכּפל יׁשיני קּומּו עפר", ׁשֹוכני ורּננּו "הקיצּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָנפׁשנּו,

עדת ּכל על וחמלּו חּוסּו הּזאת, צרה ּבעת ּבעזרתנּו קּומּו עֹולם, ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹיסֹודי

רגל מּכף חטאים הּמלא, והּפגּום החֹוטא עלי ּובתֹוכם יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבני

ּגלֹות מּיֹום מצאתנּו" אׁשר הּתלאה ּכל "את ידעּתם אּתם ראׁש. ְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹועד

ּובפרטּיּות ּבכללּיּות, יׂשראל ּכלל על ּׁשעבר מה ּכל הּנה, עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהארץ
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ׁשּנאצלה מּיֹום עלי ּׁשעבר מה ּובפרט ואחד. אחד ּכל על ּׁשעבר ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמה

עלי ּׁשעבר מה ּכל וגּופי, ונפׁשי ורּוחי נׁשמתי ונעׂשּו ונֹוצרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָונבראה

ׁשעברּתי מה ּכל הּזה, ּבּגּוף עלי ּׁשעבר מה ּובפרט וגלּגּול, ּגלּגּול ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבכל

מּמּני, ּׁשּנׁשּכח ּומה עדין זֹוכר ּׁשאני מה הּזה, הּיֹום עד ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמעֹודי

ׁשּפגמּתי מהּפגמים קצה אפס ּולסּפר לבאר נביֹות אילי ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיסּפיקּו

ׁשרׁש ּכפי ׁשּנֹוגעים ּבמקֹום הּפגמים ּׁשּנֹוגעים מה ּכפי אחד ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּביֹום

עלי ׁשעברּו הּימים ּבכל ּׁשּפגמּתי מה ׁשּכן וכל ׁשּכן ּומּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָנׁשמתי,

הּזה, הּיֹום עד היֹותי eÎÂ')מּיֹום Ë¯Ù·e),לׁשער יּוכל מי לסּפר, יּוכל מי , ֱִִֶַַַƒ¿»¿ְְִִֵֵַַַַ

אצטּדק. ּומה אדּבר מה אֹומר מה אתאֹונן, מה אדּבר ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה

B	Ba¯הּזה והּנֹורא הּקדֹוׁש הּצּדיק ּבלב ּתן עֹולם, BÈ‰Ï˙ׁשל ‰kÊÈ Ì‡) ƒְְִֵֵֶֶַַַַַָָָƒƒ¿∆ƒ¿

‰t ÔÎBM‰ :¯Ó‡È È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ¯·˜ ÏÚ Ï‡¯NÈ ı¯‡a(הּצּדיקים ּכל ּובלב . ¿∆∆ƒ¿»≈«∆∆«ƒƒ¿««…««≈…ְִִֵַַָ

להפֹו יׁשר, למליצי ּבעדי ויעמדּו מּמּני, ּפניהם יסּתירּו לבל ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹאמּתּיים

ׁשּתקרבני ּבעדי טֹוב וימליצּו טֹובֹות, נקּדֹות ּבי ולמצא ּולבּקׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָֹֻּבזכּותי

ׁשאזּכה ּבקרּבי, ּתּתן חדׁשה ורּוח חדׁש לב ּבי ותּתן ּברחמים, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאלי

ׁשמים אי ׁשלם. ּובלב ּבאמת אלי לׁשּוב ּבאמת מעּתה ְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהתעֹורר

עפר ׁשֹוכני ּכל עלי. חמלּו וחמלה רחמים ּבעלי ּכל ּבעדי, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהפּגינּו

ּכמֹוני. מעמד" ואין מצּולה "ּביון מטּבע ּבעד ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻהעּתירּו

Èa¯ּבּדֹורֹות ׁשּזכינּו לב, על ותׂשימּו זאת זכרּו יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי «ƒְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ידכם ׁשעל ּבּתֹורה מרּמז אי ּגדּלתכם. נֹוראֹות נפלאֹות לׁשמע ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻהּללּו

לא' ּכי' ׁשהּוא מּמּנּו, ראיה ׁשהבאתם הּפסּוק ּכי הּתֹורה, ּתּׁשכח ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ּבעצמֹו הּקדֹוׁש וׁשמכם "יֹוחאי", תבֹות סֹופי הּוא זרעֹו' מּפי' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָתּׁשכח'

יֹודעים לבד אּתם אׁשר נ'חית". ׁש'מּיא מ'ן ו'קּדיׁש "ע'יר ּבּפסּוק ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻמרּמז

ׁשהבטחּתם ההבטחה ּגדּלת יֹודעים לבד אּתם האּלה, ּדברים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻסֹוד

עליו רּבנּו מׁשה ואי ידכם, על מּיׂשראל תּׁשכח לא ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹליׂשראל

להזּכיר, ּבאתי ּכן על מּקדם. הּקדֹוׁשה ּבתֹורתֹו זה על נּבא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשלֹום

ׁשעׂשיתי הרע ּכל על ּתסּתּכלּו ואל עלי חמלּו הּקדֹוׁשים, רּבֹותי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָנא

אמרי המריתי אׁשר ּומעׂשה, דּבּור ּבמחׁשבה הּזה, הּיֹום עד ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמעֹודי
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עּמי ּתעׂשּו ואל הרעים, ּבמעׂשי ּתּביטּו אל נאצּתי. עליֹון ועצת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָאל

אֹותי מעֹוררים אׁשר ּכּמה זה אׁשר על ּבעיניכם, אקּוץ ואל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכחטאי,

ּבכל נכֹונֹות עצֹות מיני ּובכּמה והתעֹוררּות, רמזים ּורבבֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּבאלפים

יתּב להּׁשם להתקרב עת, ּובכל ערּפייֹום קׁשיּות ּבעצם ואני ,ר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

עלי חּוסּו זה. לכל ולּבי אזני הּטיתי ולא זה, ּבכל ּופגמּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹקלקלּתי

ּתחׁשבּו רק חלילה, ּבי אּפכם יחר ואל זה, לכל לב ּתׁשיתּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָואל

חלילה. ּומּכם יתּבר מהּׁשם נדחה אהיה לבל מעּתה עֹוד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחׁשבֹות

ׁשּום לי אין ּכי הּזאת. ּבעת ּגם להֹוׁשיע" ליי מעצֹור "אין עדין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּכי

חסּדֹו עזב לא אׁשר יתּבר מאּתֹו זה וגם לבד, ּבפי אּלא עּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּכח

האּלה. ּדברים מעט עּתה לדּבר ּכמֹוני, ליעף ּכח ונתן מעּמי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹואמּתֹו

לׁשּוב אזּכה אׁשר את ותעׂשּו עלי ׁשּתרחמּו יתדֹותי, ּתמכּתי זה ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָועל

ּכל ּולדּבר ּבׁשלֹום, מהרה יׂשראל לארץ (ולבא .יתּבר להּׁשם ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאמת

ּברחמיו הּטֹוב ויי הּקדֹוׁש), ׁשּלכם צּיּון על ׁשם מּזה ויֹותר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

למענכם, יׂשראל ּכל ואת אֹותי ויֹוׁשיע ויגן ויעזר ּתפּלתכם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹיׁשמע

יעזבני ואל ירּפני, ולא ויאחזני מהרה, לפניו ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹויחזירני

ּכרצֹונֹו ולהיֹות ּבאמת, אליו לׁשּוב ׁשאזּכה עד אפן, ּבׁשּום יּטׁשני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹואל

ּוזכּות ּבכח ּפגמּתי, אׁשר ּכל את ּבחּיי ּולתּקן עֹולם, ועד מעּתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּטֹוב

אּלה ּדברי לסּדר נׁשען אני לבד עליהם אׁשר אמּתּיים, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּצּדיקים

יגמר "יי ּתעלּומֹות. יֹודע הרחמים ּבעל ,יתּבר הּׁשם ולפני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלפניהם

נפׁשי מּמסּגר הֹוציאה ּתרף, אל ידי מעׂשי לעֹולם חסּד יי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבעדי,

עלי". תגמל ּכי צּדיקים יכּתירּו ּבי ,ׁשמ את ְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹלהֹודֹות
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Ï‡"."מאד דּלֹונּו ּכי רחמי יקּדמּונּו מהר ראׁשֹונים עֹונֹות לנּו ּתזּכר «ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

על יֹוׁשב מל אל הּסליחֹות, ּובעל הרחמים ּבעל עֹולם ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָרּבֹונֹו

ראׁשֹון ראׁשֹון מעביר עּמֹו עֹונֹות מֹוחל ּבחסידּות מתנהג רחמים ְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַּכּסא
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מח להטיב,מרּבה ּומרּבה חסד רב לּפֹוׁשעים. ּוסליחה לחּטאים ילה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

להמׁשי אי והֹורנּו לּמדנּו לעֹולם. ּכלים אינם וחסדי רחמי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר

ׁשּנזּכה ּבאפן רחמים. ׁשל מּדֹותי עׂשרה ׁשלׁש ּבׁשלמּות ּבאמת ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹעלינּו

אפּלּו ׁשּבּפחּותים והּפחּות ׁשּבּגרּועים הּגרּוע אפּלּו ואחד אחד ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכל

ׁשּום ּבהם ׁשאין הּפׁשּוטים וחסדי רחמי עלינּו להמׁשי הּיֹום, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכמֹוני

חּטאתינּו ּכל על לנּו ּותכּפר ותסלח ׁשּתמחל ּבאפן ּכלל, ּדין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹּתערבת

עד מעֹודינּו לפני וׁשּפׁשענּו וׁשעוינּו ׁשחטאנּו ּופׁשעינּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָועוֹונֹותינּו

ּכל ויתּכּפרּו יתּבּטלּו אׁשר עד ראׁשֹון, ראׁשֹון ותעביר הּזה, ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּיֹום

לגמרי. מּמילא ְְֲִֵֵַָָהעוֹונֹות

B	Ba¯לפני אסּפר ּומה מרֹום יֹוׁשב לפני אֹומר מה עֹולם ׁשל ƒְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּופגמים ּופׁשעים ועוֹונֹות חטאים וכּמה ּכּמה יֹודע אּתה ׁשחקים. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָׁשֹוכן

מהם נעׂשּו אׁשר עד הּזה, הּיֹום עד מעֹודי ׁשעׂשיתי ונֹוראים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּגדֹולים

עברה ּכל יֹודע לבד ואּתה עברֹות. ׁשל חבילֹות חבילֹות וכּמה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכּמה

וכן אליה, הּׁשּיכה הראׁשֹונה מהעברה ונמׁשכה נגררה אי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָועברה

עברֹות. ׁשל חבילה נעׂשית אׁשר עד לּה, הּסמּוכה לעברה ְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעברה

לחבילה ראׁשֹונה ׁשהיא עברה מחדׁש ועׂשיתי חזרּתי הרּבים ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּובעוֹונֹותי

ועברֹות עברֹות, וכּמה ּכּמה ונגררּו ונמׁשכּו חזרּו ידּה על ּכי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשנּיה

עברֹות. ׁשל ׁשנּיה חבילה ונעׂשית ׁשחזרה עד לּצלן, רחמנא ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעברֹות

חבילֹות צּוארי" על עלּו "הׂשּתרגּו אׁשר עד ּפעמים, ּכּמה עׂשיתי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן

אלף חלק לזּכר ּכח יעצר מי אֹוי לי, וי לי אֹוי עברֹות. ׁשל ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹחבילֹות

ּב לא אם לחיֹות, ויּוכל הרעים מּמעׂשי ונפלאֹותיּורבבה נּסי דר ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אב אבי אעׂשה, מה ׁשּבּׁשמים אבי ׁשּבּׁשמים אבי ועּתה ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּנֹוראֹות.

ּבּמה אברח להיכן אׁשֹוטט, להיכן אפנה, להיכן אפעל, מה ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהרחמן

על ׁשאזּכה ּבאפן עלי, הּפׁשּוטים וחסדי רחמי ּפלאי להמׁשי ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאזּכה

ּולהּׁשמר להּנצל צרי ּׁשאני מה מּכל ּולהּׁשמר להּנצל מעּתה ּפנים .ּכל ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

B	Ba¯מרּבה כמֹו מי כּלא, דעלמא רּבֹונֹו עֹולם ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

עׂשה הרחמים. ּובעל סליחֹות רב להֹוׁשיע, רב כמֹו מי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָלהטיב,
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ׁשּבכל הראׁשֹונים העוֹונֹות ּכל לנּו וכּפר לנּו ּומחל לנּו ּוסלח ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָלמענ

הּנׁשארים העוֹונֹות ׁשּכל ּבאפן ראׁשֹון, ראׁשֹון ותעביר וחבילה, ְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹחבילה

ּכלל. עלינּו עֹוד יקטרגּו ולא ,אלי יׁשּובּו וחבילה חבילה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבכל

ראׁשֹונים, לעוֹונֹות הראׁשֹון על אֹותם ותּתן ותחזר עלינּו תרחם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹואּתה

הּגֹורם הּוא אׁשר אצלֹו. ּבגלּות אנחנּו אׁשר אדֹום הּוא עׂשו ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּוא

הּגלּות עצם ידי על והאחרֹונים, הראׁשֹונים העוֹונֹות לכל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהראׁשֹון

ּכמעט אׁשר הּסּבל", ּכח "ּכׁשל אׁשר יֹום, ּבכל עלינּו ׁשּמתּגּבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּמר

הּמּסים רּבּוי ידי על יׂשראל עּמ מּקרב הּדמים מֹוציאין יֹום ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבכל

מעּמ ׁשּמֹוציאין והּׁשחדים והּגזלֹות ׁשֹונֹות והּנתינֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָוארנֹונּיֹות

וכּמה לכּמה ּבאנּו זה ידי על ּכי ּבעֹוכרינּו, היה זאת אׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל,

הּקדֹוׁשים. חכמי ידי על לנּו הֹודעּת ּכאׁשר ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָעוֹונֹות,

B	Ba¯ּבעת יׂשראל ּכל ועל עלי רחם עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

עלי רחם ללדה". אין וכח מׁשּבר, עד בנים באּו "ּכי הּזאת, ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹֹצרה

ּברחמים ּבּקׁשתי לפעל מעּתה ּפנים ּכל על ׁשאזּכה ּבאפן ,ׁשמ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלמען

אל ּבחּקי אׁשר את ׁשּתעׂשה אׁשּובאצל ולא אׁשמֹור, מצֹותי ואת ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻ

ּבהם ׁשּיׁש ל הידּועים ּברחמים רחמים, מלא עלי רחם לכסלה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעֹוד

מעּתה ּבאמת אלי ולׁשּוב ּבהם ׁשּירדּתי הּמקֹומֹות מּכל להֹוציאני ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכח

ּבמּדֹותי לאחז וזּכני ,ּדרכי והֹוריני ּבחסדי עלי חמל עֹולם. ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹועד

ׁשל מּדֹות עׂשרה ּבׁשלׁש הּכלּולים ורחמי טּוב ּובדרכי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּקדֹוׁשֹות

ליל אנכי ּגם ׁשאזּכה ,ּברּיֹותי עם ּבהם מתנהג ׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹרחמים

רחמנּות מיני ּבכל אמּתי, ּברחמנּות הּברּיֹות על לרחם ,ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבדרכי

לּכל, טֹוב להיֹות ואזּכה רחמים. ׁשל מּדֹות עׂשרה ּבׁשלׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹהּכלּולים

ּבאפן חסד, הּצריכים לכל ורחמים וחסד וטֹוב צדקה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּולהׁשּפיע

רחמים, ׁשל מּדֹותי עׂשרה ׁשלׁש עלי ּולהמׁשי לעֹורר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשאזּכה

ּכל על לנּו ּותכּפר ותסלח ותמחל ּבכּלם יׂשראל ּכל ועל עלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּתרחם

נׁשאר יהיה ולא והאחרֹונים, הראׁשֹונים ּופׁשעינּו ועוֹונֹותינּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹחּטאתינּו

מהּגלּות ּולהֹוציאנּו לגאלנּו ותחיׁש ּותמהר ּכלל. ורׁשם זכר ׁשּום ְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמהם
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ועוֹונֹות חטאים מיני מּכל מעּתה ותּצילנּו ותׁשמרנּו הּזה. והאר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּמר

ׁשלמה, ּבתׁשּובה אלי ּותׁשיבנּו ּוברצֹון, ּבאנס ּובמזיד ּבׁשֹוגג ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּופׁשעים

וזרע וזרענּו אנחנּו ּתמיד, ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות נזּכה אׁשר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָעד

ּגם לזּכֹות ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני ּבעזרי ותהיה עֹולם. ועד מעּתה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזרענּו

הּקדֹוׁשים, ּבדרכי ּכּלם ׁשּילכּו ,ּדרכי ּפׁשעים ללּמד ׁשאזּכה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאחרים,

רחמנּות מיני ּבכל הּברּיֹות על לרחם ורחמי טּוב ּבדרכי ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלאחֹוז

מקרא ּבי ויקּים רחמים, ׁשל מּדֹות עׂשרה ּבׁשלׁש הּכלּולים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻוחסד

יׁשּובּו. אלי וחּטאים ּדרכי פׁשעים "אלּמדה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב:

‡ÏÓעל מּלרחם מרחמנּות רחֹוק אני ּכּמה יֹודע אּתה רחמים »≈ְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

על לרחם ּבידי ואין ונׁשחת, ּדל אנכי ואביֹון עני ּכי ּכראּוי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּבריֹות

מאלף אחד חלק אפּלּו ּבצדקה, ּולהרּבֹות חסד עּמהם ולגמֹול ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּברּיֹות

לפעמים ּבידי ׁשּיׁש ּדמעט מעט וגם עוֹונֹותי. רּבּוי לפי מהראּוי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּורבבה

נתקלקל ּכי ׁשעּור, ּבלי ּכנגּדי הּמניעֹות רּבּו חסד, ולגמֹול צדקה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלּתן

ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות וענּיּותי ּדעּתי חסרֹון ידי על אצלי הרחמנּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהרּבה

להמׁשי אזּכה ּבּמה ּתׁשּועתי, ּתבא מאין עזרי", יבא "מאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹועּתה

ּבעל לפני ּבאתי ּכן על רחמים. ׁשל מּדֹותי עׂשרה ׁשלׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעלי

עלינּו ותמׁשי ,ׁשמ למען עלינּו ורחמי מעי נא יהמּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרחמים,

אתערּותא ּבלי ּובכבֹוד ּבעצמ רחמים ׁשל מּדֹותי עׂשרה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשלׁש

ידי על מּלמּטה לעֹוררם ּכח ּבנּו אין ּבדּלּותנּו ּכי ּכלל, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹדלתּתא

למענ למענ מרחמנּות. רחֹוקים ואנּו מאד, דּלֹונּו ּכי ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹרחמנּותינּו

ּבׂשר ּכל עם צדקֹות עֹוׂשה ורקים. דּלים עמידתנּו ראה לנּו ולא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹעׂשה

דּלֹונּו "ּכי מעצמ "רחמי יקּדמּונּו "מהר תגמל. כרעֹותינּו לא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹורּוח

רחמנּותינּו. ידי על רחמי לעֹורר ּכח לנּו ואין ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמאד"

ÌÁ¯ּפׁשעינּו והעבר עׂשרה, ׁשלׁש ּברית לנּו ּוזכר רחמים מלא «≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ

ּכּלם, על לנּו ּותכּפר ותסלח ותמחל ,עיני מּנגד ועוֹונֹותינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻוחּטאתנּו

ׁשּיהיּו לטֹובה, אֹותם ּתהפ רק ּכלל, רׁשם ׁשּום מהם נׁשאר יהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹולא

הראּויה ׁשלמה ּתׁשּובה עׂשינּו ּכאּלּו לזכּיֹות, נתהּפכין עוֹונֹותינּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֻּכל
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ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו על לא "ּכי לזכּיֹות, עוֹונֹות ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַֹֻלהפֹו

אׁשר האמּתּיים הּצּדיקים ּוזכּות ּבכח הרּבים", רחמי על ּכי ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹלפני

ּבעֹולם ורחמי טּוב דרכי ולצעקהמׁשיכּו אֹות לבּקׁש לנּו וגּלּו , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

לבד הּגדֹול ּבכחם ׁשּיהיה, אי יהיה ּתמיד אֹות ּולהפציר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלי

עׂשה ּבעיני הּטֹוב ואּתה אּלה. ּכל על לפני ּולהתחּנן לבא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבטחנּו

רחמי זכֹור ּכּלנּו, יד ּומעׂשה יֹוצרנּו ואּתה החמר "אנחנּו ּכי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻעּמנּו,

מהר ראׁשֹונים עֹונֹות לנּו ּתזּכר אל הּמה. מעֹולם ּכי וחסדי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיי

מּמּני רחמי תכלא לא יי אּתה מאד. דּלֹונּו ּכי רחמי ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹיקדמּונּו

לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו יּצרּוני. ּתמיד ואמּת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָחסּד

וגֹואלי". צּורי ְְֲִִָיי

ËÓאלול כב

Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ˘· Â"ˆ ‰ÁÈ˘ ÏÚ „ÒÂÈÓ
˙Á‡"ימי ּכל יי ּבבית ׁשבּתי אבּקׁש, אֹותּה יי מאת ׁשאלּתי ««ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

מלא עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּבהיכלֹו". ּולבּקר יי ּבנֹועם לחזֹות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיי,

ׁשאתחיל לבבי את וחּזק ועזרני והֹוׁשיעני עלי, וחמל חּוס ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹרחמים,

את ואׁשמיט ׁשאמׁשי הּבא, ּבעֹולם להיֹות עצמי את להרּגיל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמעּתה

ּבלא להיֹות עצמי את ארּגיל רק והבליו, הּזה עֹולם מּתאוֹות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹעצמי

מּתאוֹות ּתאוה ׁשּום אין ׁשּׁשם הּבא, ּבעֹולם ּכמֹו ּומׁשּגל ּוׁשתּיה ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאכילה

מּׁשנֹותי, הרּבה הרּבה ועברּו חּיי", ביגֹון "ּכלּו כבר ּכי ּכלל. הּזה ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעֹולם

ויֹום יֹום ּובכל ּובאים, הֹולכים החליפֹות וימי ּבּימים, ּבאתי ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָּוכבר

הארץ". ּכל ּבדר" הּזה, ּבּדר ליל ּובהכרח הּמיתה, ליֹום ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמתקרבים

ׁשאני ההּוא הּמקֹום ּבמנהג עצמי את להתנהג ׁשאתחיל עתידזּכני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

אחיה הרּבה ואם מעט אם רחֹוק, ואם קרֹוב אם ספק, ּבלי לׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָליל

לׁשם, ליל מכרח ואני עֹובר, ּכצל יעבר הּכל ּפנים ּכל על אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֻעֹוד,

עֹולם מּמנהגי מנהג ׁשּום ולא רעה, ּומּדה ּתאוה ׁשּום אין ׁשם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹאׁשר

עֹולם דקׁשֹוט עלמא ׁשם ּכי ׁשקר, ׁשל והתנּׂשאּות ּכבֹוד ׁשּום ולא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה
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טֹובֹות אבנים ולא זהב ולא כסף לא לאדם לֹו מלּוין ואין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהאמת

אפׁשר אי אדרּבא הּזה. עֹולם ׁשל וכבֹוד ּתאוה ׁשּום ולא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּומרּגלּיֹות,

ּבקדּׁשה הּתאֹות מּכל וזּכים ּכׁשּנקּיים אם ּכי ׁשם ּולהצליח ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַָָָֻלזּכֹות

ּׁשעבר מה עלי עבר ּכבר ואם מּזה. רחֹוק אני וכּמה גדֹולה, ְְְְְֲֳִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָּובטהרה

ּולרחם לחֹוס ׁשאתחיל מעּתה ּפנים ּכל על זּכני ּׁשעׂשיתי, מה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָועׂשיתי

דאתי, עלמא אל ּופעמי צעדי להכין ואתחיל אמּתי, ּברחמנּות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעלי

אינֹו אחיה ׁשנים אלף ואם ספק. ּבלי לׁשם לבֹוא מכרח אני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻאׁשר

ּכל ּפֹוגם הייתי לא אם אפּלּו ,ּכ ּכל רחֹוק לדר צדה להכין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹמסּפיק

מלא ואני ,ּכ ּכל ׁשּפגמּתי ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ּכלל, ּפגם ׁשּום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָימי

וקלקּולים ּגדֹולים ּופגמים רעֹות ותאוֹות ּופׁשעים ועוֹונֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִַַָָָָחטאים

מעּתה ּפנים ּכל על וזּכני עלי ורחם ּומסּפר. וער ׁשעּור ּבלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהרּבה

ותעזרני הּׁשמים, מן עלי תרחם ואּתה ּבאמת, עלי לרחם ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשאתחיל

אזּכה רק לכסלה, עֹוד אׁשּוב ׁשּלא ּבאפן ורגע, עת ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹותֹוׁשיעני

את להרּגיל הּבא, ּבעֹולם להיֹות עצמי את להרּגיל מעּתה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלהתחיל

תאוֹות. וׁשארי ּומׁשּגל ּוׁשתּיה אכילה ּבלא להיֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָֹעצמי

‰ÒeÁהרּוס ּפגּום על עלי, ורחמי מעי יהמּו ,רחמי ּכרֹוב עלי »ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכמֹוני. נמאס" ּבעיניו "נבזה כמֹוני, ונדּכה" נׁשּבר "לב ּכמֹוני, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָונׁשחת

והּתפּלֹות והאנחֹות והּזעקֹות הּצעקֹות ּכל את ּתׁשּכח" אל ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָ"זכֹור

ׁשּום אין אׁשר ּוכליֹות, לּבֹות ּבֹוחן לפני ׁשּׁשפכּתי ּובּקׁשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּותחּנֹות

הם ואם וׁשלֹום. חס ּכלל מהם נאבד הרּבה,ּדּבּור ּבפסלת מעֹורבים ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

וכּמה וכּמה ׁשּבהם, טֹובֹות והּנקּדֹות הּטֹוב מעט על מסּתּכל אּתה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהלא

רחמי עֹוררּו ּבאמת אׁשר ּבהם, ׁשהיּו טֹובֹות ּונקּדֹות אמּתּיים ְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֻדּבּורים

ּופלאי רחמי לּולא ּכי ידם, על הרּבה ועזרּתני ּפעמים וכּמה ּכּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָעלי

חלילה, בעניי אבדּתי ּכבר הּזה, הּיֹום עד עּמי הפלאת אׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָחסדי

"עלי עדין אבל נפׁשי". דּומה ׁשכנה ּכמעט ּלי עזרתה יי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ"לּולא

ועדין מאד מאד מהּתכלית רחֹוק אני עדין ּכי מאד", לי מר דּוי, ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹֹלּבי

אדּבר, מה אֹומר מה החּוט ּכמלא אפּלּו הּקדׁש אל מהחֹול יצאתי ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלא
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ּומה מרֹום יֹוׁשב לפני אֹומר מה אצטּדק, מה אדּבר מה אֹומר ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמה

ּׁשעבר מה ּכל את ידעּת, עבּד את ואּתה ׁשחקים, ׁשֹוכן לפני ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאסּפר

מאמין אני עדין אּלה ּכל אחרי ועּתה הּנה. עד ּׁשעברּתי מה וכל ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָעלי,

ּבכחם עדין סֹומ אני זה ועל ּכלל, ּבעֹולם יאּוׁש ׁשּום ׁשאין ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבאמת

ּפתח אמצא אּולי עדין חתירֹות לחּתר האמּתּיים, הּצּדיקים ׁשל ְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּגדֹול

מּמה נפׁשי את ּולמּלט להּציל נפׁשי, את להחיֹות ,אלי לׁשּוב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתקוה

ּולהּמלט. להּנצל צרי ְְֲִִִִֵֵֶָָָּׁשאני

B	Ba¯,מחׁשבֹות יֹודע עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

מּמ יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב ּוכליֹות, לּבֹות ּבֹוחן ּתעלּומֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָיֹודע

מלא ורּוח, ּבׂשר ּכל עם צדקֹות עֹוׂשה להטיב, מרּבה חסד, חפץ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנּדח,

את יֹודע אּתה הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּומּביט צֹופה עת, ּבכל ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָרחמים

ּדר ּבאיזה יֹודע אּתה ורק מּמּני, יֹותר הּסֹוף עד לבבי מצּפּוני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

לפני ּכי מאד. מאד והאמללה העלּובה נפׁשי את להחּיֹות עצה ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּבאיזה

וכּמהנג וכּמה ׁשּמּבראׁשית, נסּתרֹות והמֹון לב ּתעלּומֹות ּכל לּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

העצה, וחלּוקֹות ספקֹות וכּמה וכּמה עלי, עֹוברים ורעיֹונֹות ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָמחׁשבֹות

יצרי על להתּגּבר ותחּבּולה עצה למצֹוא ּפעם ּבכל חֹוׁשב ּׁשאני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמה

נֹוׁשעּתי. לא ועדין ּבאמת, אלי ולׁשּוב לצאת צרי ּׁשאני מּמה ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולצאת

יֹומם, ּבלבבי יגֹון ּבנפׁשי, עצֹות אׁשית אנה עד מתי, עד יי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ"ואּתה

איׁשן ּפן עיני האירה אלהי יי ענני הּביטה עלי, איבי ירּום אנה ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹעד

ּבכל רחמים מלא והֹוׁשיעני עזרני אבד, ולא תקוה לי ּתן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּמות".

עצמי את להֹוציא מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן ,ל הידּועֹות יׁשּועֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמיני

ּבאמת. אלי ולׁשּוב הּזה, העֹולם ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמהבלי

È	kÊואקּׁשר ׁשלם, ּבלב גדֹולה ּבכּונה ויֹום יֹום ּבכל ּתהּלים לֹומר «≈ƒְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

עד ּתהּלים, ׁשל הּקדֹוׁשים הּדּבּורים אל ּולבבי ּומחׁשבּתי ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָּדעּתי

הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד ׁשהכניס הּקדׁש ּברּוח ּבאמת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאתקּׁשר

ּתהּלים אמירת נחׁשב ׁשּיהיה עד ּתהּלים, ׁשל הּקדֹוׁשים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַּבהּדּבּורים

עלינּו. יגן זכּותֹו ּבעצמֹו, הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד אמרם ּכאּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּלי
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ׁשאעסֹוק תהּלים ּבפסּוקי עת ּובכל יֹום ּבכל עצמי את למצא ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹואזּכה

ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ּתהּלים אמירת ידי על ׁשאזּכה ּבאפן אז, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהם

לתׁשּובה. מסּגל ּתהּלים ׁשאמירת לנּו ּגּלית ּכאׁשר ּבאמת, ְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻלפני

ÌÁ¯ּפנים ּכל על מעּתה וזּכני וקּימני והחייני רחמים, מלא עלי «≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

מיני ּבכל טעם", מׁשיבי ּב"ׁשבעה נפׁשי את הׁשב ּבאמת, אלי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלׁשּוב

על נפׁשי, ּפּזּור על וחמל חּוס ּדקדּׁשה. הּנפׁש את הּמׁשיבין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֻמטעּמים

מעי ויכמרּו יהמּו עצתי, חלּקת על ּדעּתי, חליׁשּות על נפׁשי, ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמרירּות

ע תיּסרורחמי ּכי ּבצע מה ׁשחת". אל ּברדּתי ּבדמי ּבצע "מה ּכי לי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּכי ּבצע מה לּצלן. רחמנא והּמרים הּקׁשים ּבענׁשי ּבני את ְְְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹותענׁש

ואּתה ּבתּקּוני. חפץ אּתה הלא נפׁשי, את וׁשלֹום חס ּותבּיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹתבּזה

ּבכל עּמי להיטיב חפצים ּבתּקּוננּו העֹוסקים האמּתּיים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָוצּדיקי

ליל החפצים ּותמימי יראי ּכלל ּבתֹו העֹולמֹות ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּטֹובֹות

ימים זה ּכ ּכל אֹותי מּניח ואּתה וּתמאס", "זנחּת ולּמה ,ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּבדרכי

ׁשּום אין ּבאמת ואם .ּכ ּכל מּמ הרחֹוקים ּכאּלּו ּבמקֹומֹות ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָָָוׁשנים

רחמי ּולעֹורר זכּות, עלי ללּמד יכֹול אּתה כן ּפי על אף ּבעֹולם, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּתרּוץ

עת ּבכל ּבאמּת ּולהדריכני מעּתה, אלי ּולקרבני עלי, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאמּתּיים

ׁשאזּכה עד עֹולם, ועד מעּתה ּבאמת אלי ׁשאׁשּוב ּבאפן ׁשעה, ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּובכל

הּצּדיקים ּבכלל נכלל ולהיֹות ּבאמת, הּבא עֹולם לחּיי אנכי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹגם

י"ׁש אֹוהבי "להנחיל ׁשּכתּוב: ּכמֹו עֹולמֹות, לׁש"י הּזֹוכים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָהאמּתּיים

ּכמֹו אחד מּבית אחד מעֹולם רחֹוק אני ואם אמּלא". ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואֹוצרֹותיהם

ּדבר. ּכל יּפלא לא מּמ זה ּכל עם רחֹוק, ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשאני

אלול לי¯ÓLÂ	Èכג יּזיק ׁשּלא בעזרי והיה ּומחלקֹות, מריב והּצילני ¿»¿≈ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ

להתקּׁשר אזּכה רק ּבגׁשמּיּות, ולא ּברּוחנּיּות לא ּכלל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּמחלקת

את ולדּון חסד, ּכלּפי להּטֹות ׁשּיֹודעים אמּתּיים ּבהּצּדיקים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּולהּכלל

וׁשלֹום אהבה ּוממׁשיכים עליהם, החֹולקים את אפּלּו זכּות לכף ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּכל

ּבית, ׁשלֹום מהּמחלקת ועֹוׂשים מחלקת מיני ּכל ּוממּתיקים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעֹולם,

עֹולמֹות. ׁש"י מהם ׁשּנבנין עד ונֹוראים נפלאים ּבּתים מהם ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובֹונים
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הּצּד ּבדרכי ליל ׁשּנזּכה ּולהּכללעזרנּו להם ּולהתקּׁשר האּלּו, יקים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

עֹולמֹות. לׁש"י ידם על אנחנּו גם ׁשּנזּכה עד ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָּבהם,

ÏÓÁערבת ּבנפלאֹות עת ּבכל עצמנּו את ׁשּנזּכיר ועזרנּו עלינּו ¬…ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכל ׁשּיזּכה לעתיד, להּצּדיקים ׁשּיהיה והּׁשעׁשּועים הּתענּוגים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָנעימת

גדּלת ּבדעּתנּו ּונׁשער ּבזה, ּדעּתנּו ונעמיק עֹולמֹות. ׁש"י לנחל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻאחד

ונֹוראים נפלאים וגלּגּלים ּומּזלֹות ּכֹוכבים וכּמה וכּמה אחד, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָעֹולם

וכּמה וכּמה ּומדינֹות, עירֹות וכּמה וכּמה ועֹולם, עֹולם ּבכל ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּיׁש

ּבכל ׁשּיׁש נֹוראים וענינים נפלאים וחּדּוׁשים ּובּתים וחצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָמבֹואֹות

מי צּדיק, לכל ׁשּיׁש עֹולמֹות ׁש"י ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ועֹולם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעֹולם

זּכנּו לֹו. אׁשרי וׁשעׁשּועיו ותענּוגיו לזה, הּזֹוכה הּצּדיק ּגדּלת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻיׁשער

חמל הּזה. העֹובר ּבעֹולם לעד הּקּימים ּכאּלּו עֹולמֹות נחליף ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

אמת צּדיקי ּבכלל להיֹות ּכּלנּו ׁשּנזּכה יׂשראל עּמ ּכל ועל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעלינּו

ל מעצֹור ואין לּכל, להיטיב חפץ אּתה ּכי עֹולמֹות, לׁש"י ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹהּזֹוכים

לגּדל אזּכה למען ונצחי, אמּתי טּוב לכל לזּכֹות אֹותי, ּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָלהֹוׁשיע

נצחים. ּולנצח עד לעֹולמי הּגדֹול ׁשמ את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּולקּדׁש

È	kÊÂאזּכה זה ידי ועל יׂשראל, לעּמ ּתמיד טֹובֹות ּבׂשֹורֹות לבּׂשר ¿«≈ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

עצמנּו את לרחק ׁשּנזּכה והֹוׁשיענּו ועזרנּו גדֹולה: ּבכּונה ּתהּלים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר

מיני מּכל ותּצילנּו ותׁשמרנּו הרחּוק. ּבתכלית ודאקטֹורים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָמרֹופאים

לאיזה לפעמים נצטר ּברחמי ואם ּומחּוׁשים. ּומכאֹובים ְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָחלאים

ּדעּתנּו על יעלה ׁשּלא לבבנּו את ּותחּזק עלינּו ּתרחם ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרפּואה,

ּולהרּבֹות לבד, עלי לסמֹו רק ודאקטֹור, רֹופא ׁשּום עם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלהׁשּתּמׁש

ונ ּובטּוח נכֹון ולהיֹות החֹולה, ּבׁשביל ּתהּלים אמירתּבאמירת על ׁשען ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָ

ותּתן רפּואה. הּצריכים לכל ׁשלמה רפּואה ּתׁשלח זה ידי ׁשעל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתהּלים,

עד ּכ ּכל גדֹולה ּבכּונה ּתהּלים לֹומר ותֹוׁשיענּו ותעזרנּו ּכח, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלנּו

ׁשהּוא ּבעצמֹו הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד את ּולהקיץ לעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנזּכה

עליו הּמל ּדוד אמרם ּכאּלּו נחׁשב ויהיה יי", מׁשיח אּפנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ"רּוח

ידי על מתים להחּיֹות יׂשראל לעּמ כח ׁשּיהיה עד ּבעצמֹו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּׁשלֹום
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ותרּפאם לאיתנם, יׂשראל ּבית עּמ חֹולי ּכל ויׁשּובּו ּתהּלים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָאמירת

לׁשּוב כּלנּו ונזּכה ּבאמת. וארּוּכים טֹובים ּבחּיים ּותחּים ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻותחלימם

חּיינּו ימי ּכל האמּתּיים צּדיקי וכרצֹון ּכרצֹונ ולהיֹות ּבאמת, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאלי

וקרבנּו לתֹורת אבינּו הׁשיבנּו אלהי, אּתה ּכי ואׁשּובה הׁשיבני ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלעֹולם,

להרּגיל מעּתה זּכני .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה והחזירנּו לעבֹודת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמלּכנּו

מלּכי אבי מאּת ׁשאלּתי אׁשר ּככל הּבא ּבעֹולם להיֹות עצמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאת

הּקדֹוׁש הּׁשיר קֹול את לׁשמע ׁשאזּכה זּכני וגֹואלי, צּורי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּוקדֹוׁשי

מּמּני. ּתּקח אל קדׁש ורּוח ,מּלפני ּתׁשליכני "אל לעתיד. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיתער

יי, ּתעזבני אל ּתעזבני. אל ּכחי ּככלֹות זקנה, לעת ּתׁשליכני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹאל

ּתׁשּועתי". אדני לעזרתי חּוׁשה מּמּני. ּתרחק אל ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
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ÌÈ‰Ï‡"סֹוררים א ּבּכֹוׁשרֹות, אסירים מֹוציא ּביתה יחידים מֹוׁשיב ¡…ƒְְְֲִִִִִִִַַַָָ

א אּתה אלי אלהים צחיחה. לׁשכנּו ּכמּה נפׁשי ל צמאה ׁשחרּך, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

עּז לראֹות חזית ּבּקדׁש ּכן מים. ּבלי ועיף צּיה ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻבׂשרי,

והחזירני ,לעבֹודת קרבני רחמים מלא עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ."ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוכבֹוד

ועזרני .ׁשמ את ּוליראה לאהבה לבבי ויחד לפני ׁשלמה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתׁשּובה

ּולקּדׁש מעׂשי להיטיב ׁשאזּכה עת, ּבכל קדֹוׁשים יחּודים ליחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוזּכני

עליֹונים יחּודים ידי על נעׂשים ׁשּיהיּו עד העליֹונה ּבקדּׁשת ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻמחׁשבּתי

ּולחּבר ליחד נֹוצרּתי לכ ּכי ּכּלם, העֹולמֹות ּבכל ּוטהֹורים ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֻקדֹוׁשים

ׁשּיתּגּלה ּבאפן ׁשלים, ּביחּודא הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות וכל העֹולמֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

אֹות ּכּלם וידעּו עֹולם, ּבאי לכל ואחדּות יחּוד ויאיר ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻויתּפּׁשט

ּגדֹולם. ועד ְְְְִַַָָלמּקטּנם

ÔÎ·eנפלאֹות עֹוׂשה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון יהי ¿≈ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

ּבׁשּום לעֹולם אּכׁשל ׁשּלא אֹותי ותׁשמר תמיד עּמי ׁשּתהיה עת, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּבכל

ּבהּתר אּסּור ּתערבֹות ׁשּום יזדּמן ולא וׁשלֹום, חס אסּורֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹמאכלֹות
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אּסּור מעט יתערב אנס ּבאיזה לפעמים אם ואפּלּו לעֹולם. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבביתי

ּכׁשעּור מּמּנּו מרּבה ההּתר ׁשּיהיה ּבהּתר, ּבמעּוטֹו ּבטל יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֻּבהּתר,

אפּגם ׁשּלא תמיד ותׁשמרני הּקדֹוׁשה. תֹורת דיני ּכפי לבּטלֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיּוכל

ׁשמֹותי ּביחּודי הּנה עד ּׁשּפגמּתי מה וכל ׁשּלמעלה, יחּוד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשּום

העוֹונֹות ויתהּפכּו ,ּברחמי ּתתּקן הּכל הרעים, מעׂשי ידי על ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹהּקדֹוׁשים

ׁשאּתה הּנפלאים, וחסדי טּוב ּברּבּוי עוֹונֹותי ויתּבּטלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֻלזכּיֹות

הם אׁשר האמּתּיים צּדיקי ּוזכּות ּבכח עת, ּבכל עלינּו ּומאיר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמׁשּפיע

ּומפרסמין ּומגּלין הּׁשלמּות, ּבתכלית העליֹונים הּיחּודים ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמיחדים

ׁשּגם נׁשענים אנּו ּוזכּותם ּבכחם עֹולם. ּבאי לכל ואחדּות ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹיחּוד

ּכּלם מאד, מאד והעצּומים המרּבים ועוֹונֹותינּו וחּטאתינּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֹֹֹֻֻּפׁשעינּו

ׁשּי עד וצדקתם קדּׁשתם רּבּוי עצם ּבתֹו ּגמּור ּבבּטּול תהּפכּויתּבּטלּו ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

לזכּיֹות. ְֲִָֻהעוֹונֹות

B	Ba¯וזּכנּו ׁשמ למען עלינּו רחם ּומיחד, יחיד אחד עֹולם ׁשל ƒְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּכל ּדעת "למען עֹולם, ּבאי לכל ׁשמ ּולהֹודיע ּבאמת, אֹות ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלהּכיר

אלהי אלהים יי ּברּו עֹוד. אין האלהים הּוא יי ּכי הארץ ְְֱֱֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹעּמי

כבֹודֹו ויּמלא לעֹולם ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו. נפלאֹות עֹוׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָיׂשראל

ואמן". אמן הארץ ּכל ְֵֵֶֶָָָָָאת

אלול	‡ כד
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˙l‰z"יּמלא ועד. לעֹולם קדׁשֹו ׁשם ּבׂשר ּכל ויבר ּפי, ידּבר יי ¿ƒ«ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

ודֹור לדֹור אׁשירה, עֹולם יי חסדי .ּתפארּת הּיֹום ּכל ּתהּלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָפי

וזּכני יׂשראל, ּכל ועל עלי רחם עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּבפי". אמּונת ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאֹודיע

ּכפירה ׁשּום לּבי על יעלה ולא ּתמיד, ׁשלמה ּבאמּונה ּב ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהאמין

האמּונה לֹומר ּתמיד רגיל ואהיה הּקדֹוׁשה. ּבאמּונת ּובלּבּול ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוספק

אלהינּו יי ּב מאמין ׁשאני מלא ּבפה עת ּבכל לדּבר ּבפרּוׁש, ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבפי

ּבראת ּוברצֹונ תכלית, ּבלי ראׁשית ּבלי קדמֹון יחיד הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשאּתה
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ּומנהיג ּבּכל מֹוׁשל ואּתה הּגמּור, העּדר אחר הּמחלט מאין יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻעֹולמ

נתּת ואּתה ,עֹולמ את לחּדׁש עתיד ואּתה ,ּכרצֹונ ּבעֹולמ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומׁשּגיח

ּוב ּבכתב הּקדֹוׁשה תֹורת ּבית,לנּו נאמן נביא מׁשה ידי על ּפה על ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נביאים לנּו ונתּת ,ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו האּמֹות מּכל ּבנּו ּבחרּת ידֹו ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֻועל

הּקדֹוׁשים יׂשראל חכמי וכל ואמֹוראים ותּנאים אמּתּיים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוצּדיקים

,ׁשמ למען עלינּו רחם הּזה. הּיֹום עד הּדֹורֹות ּבכל ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהאמּתּיים

חּיּותנּו ׁשּכל ידעּת אּתה ּכי תמיד, הּקדֹוׁשה ּבאמּונת ואּמצנּו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוחּזקנּו

ּכמֹו ּכּלּה הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהיא הּקדֹוׁשה האמּונה רק הּוא ְְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָָֻּומגּמתנּו

יחיה". ּבאמּונתֹו "וצּדיק ׁשּכתּוב: ּוכמֹו אמּונה". מצֹותי "ּכל ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכתּוב:

ּובפרט ּבאמּונה". מעׂשהּו "וכל ׁשּנאמר: ּכמֹו העֹולמֹות ּכל יסֹוד ְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוהּוא

חּיּותי וכל ׁשּקלקלּתי, ּכמֹו קלקלּתי הרּבים ּבעוֹונֹותי אׁשר הּפגּום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹאנכי

הּקדֹוׁשה. האמּונה רק הּוא ְְְֱִִַַָָָָותקותי

ÌÁ¯מּמ יּדח לבל מחׁשבֹות חֹוׁשב רחם רחם רחמים, מלא רחם «≈ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָ

עד ורגע, עת ּבכל ּכזאת חזקה לאמּונה וזּכני עלי וחמל חּוס ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹנּדח.

יֹודע אּתה ּכי ׁשלם. ּובלב ּבאמת אלי לׁשּוב האמּונה ידי על ְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאזּכה

מּכל אֹותי גם להֹוציא ּכח לּה ׁשּיׁש הּקדֹוׁשה אמּונה אמּתת ּכח ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּגדל

ׁשל רּבֹונֹו הרעים. מעׂשי ידי על לׁשם ׁשּירדּתי והענינים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמקֹומֹות

ׁשלמה עצה לי ּתן ,"ב יׂשמחּו ועּמ ּתחּיינּו ּתׁשּוב אּתה "הלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעֹולם,

אׁשּוב ולא ּבאמת, אלי לׁשּוב להתחיל ׁשאזּכה ּבאפן ּבמקֹומי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעּתה

ּבאמת, הּקדֹוׁשה האמּונה ידי על עצמי את להחיֹות זּכני לכסלה. ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעֹוד

ּתמיד אלי וקרֹוב סמּו ולהיֹות עת ּבכל ּב להתדּבק ׁשאזּכה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבאֹופן

ּובכל ּכבֹוד הארץ כל מלא ּכי ׁשּבעֹולם, והּדרּגֹות הּמקֹומֹות ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבכל

עלמין כל ממּלא ואּתה ּכּלם, את מחּיה ואּתה ,ממׁשלּת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמקֹומֹות

צּדיק עול ואין אמּונה "אל ,מּמ ּפנּוי אתר ולית עלמין ּכל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוסֹובב

הּוא". ְָָויׁשר

ÌBÈ‡,ּבאמת,ונֹורא ּונכֹונה חזקה אמּונה לי ּתן ׁשלמה, אמּונה לי ּתן »ְְְֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ

מה ּבכל עת ּבכל אֹותי להחיֹות ּכח לּה ׁשּיהיה ּכזאת אמּונה לי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתן
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ּתמיד ּב ּולהתּדּבק אלי להתקרב ּתמיד ׁשאזּכה ּבאפן עלי, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּׁשעֹובר

ׁשלמה לתׁשּובה מהרה קל חיׁש ׁשאזּכה עד ׁשּבעֹולם, הּמקֹומֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבכל

אׁשר ּככל קּמ ּבכּסּופא איעּול ולא ּׁשּקלקלּתי, מה ּכל ּולתּקן ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאמת,

וכּמה. ּכּמה זה הרחמים ּבעל מאּת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשאלּתי

B	Ba¯לבבי צּור ּופֹודי גֹואלי אבי ואלהי, מלּכי אדֹוני עֹולם ׁשל ƒְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹ

וכּמה אלי, ואהבת רחמי עצם ּבעצמ יֹודע אּתה הלא ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹוחלקי.

להתאּפק ּתּוכל ואי עּמדי, עׂשית ׁשעּור ּבלי וטֹובֹות ונּסים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָָנפלאֹות

ׁשלמה גאּלה לגאלני ׁשלמה יׁשּועה לי ּומּלהֹוׁשיע מּלעזֹור ּכ ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻּכל

ׁשל ּתׁשּובה ּבבחינת ּבאמת אלי לׁשּוב ׁשאזּכה ּגלּות, אחריה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

ּדבר". מיי "היּפלא ׁשּכתּוב: ּכמֹו מּמּך, נמנע ּדבר אין הלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּבת.

ּתעׂשה ואל לעֹולם, האמּונה מן ּתׁשליכני ואל רחמים, מלא עלי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָרחם

ּובחסדי הרּבים ּברחמי ּתחּנני רק ּכמפעלי, ּתגמלני ואל ּכחטאי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָעּמי

עת ּבכל ואזּכה תמיד, הּקדֹוׁשה ּבאמּונת ּותאּמצני ּותחּזקני ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגדֹולים

האמּונה ׁשלמּות לתכלית ׁשאזּכה עד ּבפי, האמּונה ּולהֹודיע ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדּבר

ׁשלמה ּבתׁשּובה ּבאמת, אלי זה ידי על לׁשּוב ׁשאזּכה ּבאפן ְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבאמת

ּבתמימּות ּולהתנהג ליל וזּכני האמּתּיים. צּדיקי וכרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּכרצֹונ

מּדאי יֹותר אדקּדק ולא ּכלל, העֹולם ׁשל חכמֹות ׁשּום ּבלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּובפׁשיטּות

יתרֹות ÔÈËÎ‡¯Ë)ּבחמרֹות ¯ÚaÈ‡ ÔÈ¯BwL)ול ,ּכרצֹונ אחׁשֹובׁשאינם א ְְְֵֻ∆ƒƒ∆¿«¿ƒְְְְִֵֶֶָֹ

יתרֹות. ְֲֵַָמחׁשבֹות

B	Ba¯עזר עזר ּכּפי, אלי ׁשּטחּתי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

זכיתי ׁשּלא אחרי מעּתה ּפנים ּכל על הֹוׁשיעני הֹוׁשיעה, ֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוׁשיעה

ּבעל הרחמים ּבעל מעּתה עלי רחם הּנה. עד ּבאמת ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָלהּוׁשע

אל מּמּני, ּתּקח אל קדׁש ורּוח מּלפני ּתׁשליכני "אל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהיׁשּועֹות.

ׁשמ למען עזרני ּתעזבני". אל ּכחי ּככלֹות זקנה לעת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּתׁשליכני

ואינם ּתּמים ׁשאינם העצּומים חסדי למען רחמי למען ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהֹוׁשיעני

כלּו לא ּכי תמנּו לא ּכי יי "חסדי ׁשּכתּוב: ּכמֹו לעֹולם, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹּכלים

לנּו עזרתה קּומה ּבטננּו. לארץ ּדבקה נפׁשנּו לעפר ׁשחה ּכי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָרחמיו.
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יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו .חסּד למען ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּופדנּו

וגֹואלי" .צּורי ְֲִִ

·	
‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"	 ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ

ÈÓ"לבבי צּור ּולבבי ׁשארי ּכלה בארץ, חפצּתי לא ועּמ בּׁשמים לי ƒְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ

מקֹומֹות ּבכל אׁשר ּכל אדֹון עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לעֹולם". אלהים ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶָָָָֹוחלקי

עלי רחם .מקֹומ העֹולם ואין עֹולם ׁשל מקֹומֹו אּתה ּכי ,ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָממׁשלּת

לב ּוליראת לעבֹודת וטהֹור ּכׁשר לב ּבאמת לי ותן ,ׁשמ ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלמען

והּקדֹוׁש הּגדֹול ּכבֹוד מׁשּכן לּבי ׁשּיהיה ׁשאזּכה עד ּבאמת, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָיׂשראלי

ּכמֹו הּקדֹוׁש, עּמ מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשל לבבֹות ּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשֹוכן

'מלּמד לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ודרׁשּו ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:

מּיׂשראל". ואחד אחד ּכל ּבתֹו ׁשכינתֹו מׁשרה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

אלהים וחלקי לבבי "צּור ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבּלב הּוא האלהּות ְְְְְֱֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹועּקר

ר ׁשּלאלעֹולם". עד מאלהּות מלא לּבי ׁשּיהיה וזּכני ועזרני עלי חם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

רק ,ּומּיראת מעבֹודת אֹותי ולמנע לבלּבל ּבעֹולם מקֹום ׁשּום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיּוכל

ּדרּגא ּובכל ׁשּבעֹולם הּמקֹומֹות ּבכל אֹות ולמצא אֹות להּכיר ְְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹאזּכה

ּבכל ּב נכלל להיֹות זּכני .מּנ ּפנּוי אתר לית ּכי ׁשּבעֹולם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָודרּגא

העֹולם ואין עֹולם ׁשל מקֹומֹו ּבבחינת ּכן ּגם ׁשאהיה עד ּבאמת ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלבבי

נגּדי ּומבּטלין ּבטלין יהיּו ׁשּבעֹולם הּמקֹומֹות ׁשּכל עד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמקֹומֹו,

וׁשלֹום חס אֹותי לבלּבל ּכח ׁשּום להם יהיה ולא הּבּטּול, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּבתכלית

ּולהתּדּבק אֹות ולמצא אֹות להּׂשיג אּוכל רק ׁשּבקדּׁשה ּדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻמּׁשּום

ׁשּבעֹולם. הּמקֹומֹות ּבכל ּבאמת ְְְֱֶֶֶַָָָּב

È	¯B˙Âהּטלטּולים ּכל ּבענין להתנהג אי ועת עת ּבכל ּותלּמדני ¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

אחנה יי ּפי על ּבאמת, רצֹונ ּפי על הּכל ׁשּיהיה לדרכים ְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּונסיעֹות

הּנסיעה הנהגת סדר וכל ּונסיעה. נסיעה ּכל אּסע יי ּפי ועל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבביתי,

ּבאמת. ּכרצֹונ הּכל יהיה פרטּיּות ּובפרטי ּובפרטּיּות ּבכללּיּות ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהחנּיה
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אזּכה ,רצֹונ ּכפי ּובּנסיעה ּבחנּיה לׁשם ׁשאבֹוא ּומקֹום מקֹום ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּובכל

ואל ּבאמת, ּב ּולהתּדּבק אלי ּולהתקרב ּבאמת אלהּות ׁשם ְְְְְְְְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמצֹוא

סמּו אהיה רק ,ּומּיראת מעבֹודת ׁשּבעֹולם מקֹום ׁשּום אֹותי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיבלּבל

ודרגא ּדרּגא ּבכל ׁשּבעֹולם הּמקֹומֹות ּבכל ּבאמת אלי ודבּוק ְְְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוקרֹוב

ּברחמים, לטֹובה לּבי מׁשאלֹות ּומּלא ׁשמ למען עלי רחם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּבעֹולם.

מהם. ּורבבה אלף חלק לבאר מאד קצרה ודעּתי מאד מרּבים צרכי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּכי

לבבי "יחד ּבאמת, לעבּד לּבי טהר רחמים, מלא ׁשמ,רחמן ליראה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אמרי לרצֹון יהיּו ּבקרּבי, חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים לי ּברא טהֹור ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלב

אמן. וגֹואלי" צּורי יי לפני לּבי והגיֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָפי

אלול	‚ כה

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· 'Ò ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
È‰Èמלחמֹות ׁשּתבּטל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ולא ּבעֹולם, ונפלא ּגדֹול ׁשלֹום ותמׁשי העֹולם, מן ּדמים ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָָֹּוׁשפיכּות

יּכירּו רק מלחמה", עֹוד ילמדּו ולא חרב ּגֹוי אל "ּגֹוי עֹוד ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹיׂשאּו

העֹולם לזה ּבאנּו לא אׁשר לאמּתֹו, האמת תבל יֹוׁשבי ּכל ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוידעּו

וקנטּור וקנאה ׂשנאה ּבׁשביל ולא וׁשלֹום, חס ּומחלקת ריב ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָֹֹּבׁשביל

אֹות ולדעת להּכיר ּכדי לעֹולם ּבאנּו רק וׁשלֹום, חס ּדמים ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָּוׁשפיכּות

לנצח. ְִֶַַָָּתתּבר

ÔÎ·eתעצר ולא ּובזמּנֹו, ּבעּתֹו והּמטר הּגׁשם ותּתן עלינּו, ּתרחם ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים לֹו, צריכין ׁשהעֹולם עת ּבכל הּמטר מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים

ּפריֹו, יּתן הּׂשדה ועץ יבּולּה, הארץ ונתנה ּבעּתם, גׁשמיכם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ"ונתּתי

מן רעה חּיה והׁשּבּתי מחריד. ואין ּוׁשכבּתם ּבארץ ׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָונתּתי

ּכל ׁשיעלּו הרּבים ּברחמי ותׁשּגיח ּבארצכם". תעבר לא וחרב ְְְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהארץ,

ּברכה ּגׁשמי ּתמיד האדים מן נעׂשים ׁשּיהיּו לטֹובה, הארץ מן ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהאדים

וׁשלֹום. חס ּדמים לׁשפיכת האדים יתהּפכּו ולא ּובזמּנם, ּבעּתם ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹּונדבה

ּובעוֹונינּו, אבֹותינּו ּבעֹון ׁשּנתקּללה מּקללֹותיה האדמה את ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָותֹוציא
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מּמ יּבצר ולא ּתּוכל כל אּתה "ּכי לברכֹות, הּקללֹות ּכל ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹותהפ

ְָמאּומה".

B	Ba¯ע לנּוׁשל ותן ידינּו, מעׂשי ּבכל ּוברכנּו עלינּו רחם ֹולם ƒְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּכל לנּו ותּתן ּובטהרה. ּבקדּׁשה גדֹולה ּבהרחבה מאּת ְְְְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻפרנסתנּו

ותׁשמרנּו ותּצילנּו להם, ׁשּנצטר קֹודם הצטרכּותינּו וכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמחסֹורנּו

מאד. ּדעּתנּו את ּומבלּבלים מטרידים הם ּכי והלואֹות מחֹובֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹתמיד

ּכל לסּלק הּנֹוראה ּביׁשּועת והֹוׁשיענּו ועזרנּו מעּתה ועלינּו עלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָרחם

ולא והלואֹות מחֹובֹות מעּתה והּצילנּו מּכבר, חּיבים ׁשאנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהחֹובֹות

זן רחמים מלא עלינּו רחם מאחרים, הלואה ׁשּום ללוֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָנצטר

הלואתם. לידי ולא ודם ּבׂשר מּתנת לידי ּתצריכנּו ואל לּכל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹֹּומפרנס

ÔÎ·eההגּונים הּתלמידים ּבכלל להיֹות ׁשאזּכה ותֹוׁשיעני עלי ּתרחם ¿≈ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

לׁשמע הרּבה עזרּתני ּובחמלת ּברחמי ּכי האמּתּיים. הּצּדיקים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאצל

האמּתּיים הּצּדיקים מּפי ונׂשּגבה ונֹוראה קדֹוׁשה ּתֹורה ּכ ּכל ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָּולקּבל

ועזרנּו יׂשראל ּכל ועל עלי רחם הּזה. הּיֹום עד אבֹותינּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמימֹות

אלהּות עלינּו להמׁשי הּקדֹוׁשה הּתֹורה ידי על ׁשּנזּכה ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהֹוׁשיענּו

אֹוהב ׁשאּתה הּגדֹולה ּבאהבת ּכי ּבהם. אנחנּו אׁשר הּמקֹומֹות ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלכל

להמׁשי אמּתּיים להּצּדיקים רׁשּות נֹותן אּתה יׂשראל, עּמ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָאת

ּכביכֹול, אצלנּו אֹות ולאסר ולתּפס וׂשכלנּו, מחנּו לתֹו ְְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹאלהּות

ׁשבי". ׁשבית לּמרֹום "עלית ּבבחינת: ּברהטים", אסּור מל" ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבבחינת:

מה עּמנּו הּצּדיקים ׁשּיגמרּו והֹוׁשיענּו ועזרנּו ׁשמ למען עלינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָרחם

מחׁשבֹותינּו לדּבק זּכנּו ,אלהּות לנּו לגּלֹות ּבתּקּוננּו לעסֹוק ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּׁשהתחילּו

ּב ולילה, יֹומם הּקדֹוׁשה בתֹורת ּובדבקּותתמיד וחזק אּמיץ קׁשר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּבקדּׁשה וׂשכלנּו מחנּו לתֹו אלהּות ונתּפס נמׁש ׁשּיהיה ּבאפן ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֻנפלא,

ּבי ויקּים וזיע, ורתת ויראה ּבאימה ּבאמּונה ּבאמת גדֹולה, ְְְְְְְֱֱֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּובטהרה

ארּפּנּו". ולא "אחזּתיו ׁשּכתּוב: ְְְְֲִִֶֶַַָָֹמקרא

ÏÓÁÂּבתֹורת להתמיד והֹוׁשיענּו ועזרנּו הּגדֹולה ּבחמלת עלי «¬…ְְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
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לחּדׁש ּבעצמנּו ׁשּנזּכה עד ולילה, יֹומם ּבּה ולהגֹות לׁשמּה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה

ׁשּקּבלנּו הּדרכים ּפי על הּקדֹוׁשה ּבתֹורת אמּתּיים רּבים ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַָָָחּדּוׁשים

עלינּו. יגן זכּותם האמּתּיים, הּקדֹוׁשים הּצּדיקים ורּבֹותינּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָמאבֹותינּו

ּבתֹורת תמיד מחׁשבֹותינּו לקּׁשר ׁשּנזּכה ׁשמ למען עלינּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָרחם

הרּבה לפני ּולהתּפּלל לׁשמּה ּגדֹול ּבעּיּון ּבּה ּולעּין ולחׁשב ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשה,

ׁשּנזּכה עד לטֹובה, ודעּתנּו ׂשכלנּו עיני ותפקח ,ּבתֹורת עינינּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּתאיר

מאד והּנׂשּגבה והּנֹוראה הּקדֹוׁשה ּבתֹורת אמּתּיים חדּוׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹלחּדׁש

אלינּו להמׁשי ,ּבתֹורת ׁשּנחּדׁש החּדּוׁשים ּכל ידי על ונזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמאד.

מחנּו ּכל את כבֹוד ויּמלא וׂשכלנּו, מחנּו לתֹו אלהּות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹּתמיד

קֹומתנּו. וכל גידנּו ּוׁשס"ה אברנּו ּורמ"ח ּולבבנּו ודעּתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָוׂשכלנּו

וׁשלֹום חס הּקדּׁשה מן עֹוד אצא ולא ,אלהּות לׁשכינת מרּכבה ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואהיה

רק וׁשלֹום, חס חּוץ מחׁשבת ׁשּום אחׁשב ולא הּׂשערה. ּכחּוט ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָֹֹאפּלּו

ּגם להכניס ׁשאזּכה עד הּקדֹוׁשה ּובתֹורת ּב ּדבּוק תמיד ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאהיה

ּוכבֹוד ּגבּורֹות האדם לבני להֹודיע ,אלהּות אמּתת ידיעת ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבאחרים

ּולבבם וׂשכלם מחם לתֹו אלהּות להמׁשי ׁשאזּכה ,מלכּות ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהדר

ּובלבביהם. ּבאזניהם להׁשמיע ׁשּתזּכני הּקדֹוׁשה הּתֹורה דברי ידי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל

נֹועם ותטעימם הּתֹורה, נעימּות ׁשּירּגיׁשּו ּולבבם וׂשכלם עינם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָותפּתח

מהרה. ּבאמת אֹות להּכיר יׂשראל, ּבית עּמ כּלנּו, ׁשּנזּכה עד ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻזיו

ׂשמחֹות"לחזֹות ׂשבע חּיים, אֹורח ּתֹודיעני ּבהיכלֹו. ּולבּקר יי ּבנעם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹ

נצח". ּבימינ נעימֹות ,ּפני ְְִִִֶֶֶַָאת

e	¯ÓLÂּכי ידעּת אּתה ּכי הגּונים, ׁשאינם מּתלמידים תמיד והּצילנּו ¿»¿≈ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מהם. ּולהּׁשמר להּזהר אי מה עד יֹודע אּתנּו ואין אנחנּו ודם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָבׂשר

הגּונים ׁשאינם לתלמידים תּגיע ׁשּלא הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּכבֹוד על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹחּוסה

ׁשלמה ּבתׁשּובה מהרה ּותׁשיבם עליהם, ּותרחם לקּבלּה. ראּוים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשאינם

הּקדֹוׁשה. הּתֹורה נעימּות אמּתת לקּבל ּברחמי ׁשּיּוכלּו ּבאפן ,ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלפני

האמת ּולהעלים להסּתיר להּׁשקר ּכח יהיה ולא ּבעֹולם האמת ְְְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּותגּלה

ּתפיסה מעֹונׁש לעֹולם ימינּו ּכל ּברחמי והּצילנּו וׁשמרנּו וׁשלֹום. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחס
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האסּורים. ּובית לתפיסה לעֹולם נבא ׁשּלא וׁשלֹום חס האסּורים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּובית

ׁשּתמהר האסּורים ּבבית נתּפסּו ׁשּכבר יׂשראל ּבית עּמ ּכל על ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּותרחם

ועצם ּומכאֹובם, צערם יֹודע אּתה ּכי ונחת, ּבׁשלֹום מּׁשם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹלהֹוציאם

ּתנּתק. ּומֹוסרֹותיהם וצלמות מחׁש הֹוציאם עליהם, אׁשר ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרחמנּות

ותן הּגלּו". ּבחש ולאׁשר צאּו לאסּורים אמֹור אסּורים, מּתיר ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ"יי

ּבאפן ּולׁשלֹום, טֹובים לחּיים מאּת גדֹולה בהרחבה פרנסתנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלנּו

נעם "ויהי לעֹולם. חּיינּו ימי ּכל ּבאמת הּטֹוב ּכרצֹונ להיֹות ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנזּכה

ּכֹוננהּו. ידינּו ּומעׂשה עלינּו, ּכֹוננה ידינּו ּומעׂשה עלינּו אלהינּו, ְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹיי

תפּלתי ואני וגֹואלי. צּורי יי, לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָיהיּו

עת יי עזל יי .יׁשע ּבאמת ענני חסּד ּברב אלהים רצֹון ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ואמן". אמן לעֹולם יי ּברּו בּׁשלֹום. עּמֹו את יבר יי יּתן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָלעּמֹו

אלול	„ כו
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Ï‡למען עׂשה "יי ,ׁשמ נקרא ּבנּו ,ׁשמ חּנּון אל ,ׁשמ רחּום ≈ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

יי ׁשמ למען ,ׁשמ למען עׂשה יי בנּו ענּו עֹונינּו "אם .ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשמ

אלהי ׁשם יׂשּגבנּו צרה ּביֹום יי יעננּו הּוא", רב ּכי לעֹונינּו ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹוסלחּת

לא יי לנּו לא ,ׁשמ יהללּו ואביֹון עני נכלם ּד יׁשב "אל ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹיעקב,

ּתחּיני, יי ׁשמ למען ,אמּת על חסּד על ּכבֹוד ּתן לׁשמ ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלנּו

לדֹור זכר יי לעֹולם ׁשמ יי נפׁשי. מּצרה ּתֹוציא ְְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָּבצדקת

ריבנּו, וריבה ּבענינּו נא ראה ּכה", עֹוללּת "למי ּוראה הּביטה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹודֹור",

ׁשאנּו ּכמֹו מּמ רחֹוקים אנּו ּכי ּובפרט. ּבכלל סבבּונּו צרֹות ְְְְְְִִִִִִֶָָָָָָּכי

ּגזרֹות עלינּו יצאּו ּכ ּובתֹו ּבנפׁשֹו, אחד ּכל יֹודע ּכאׁשר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרחֹוקים,

טֹובים ּומעׂשים ּוזכּות לסבלן, אפׁשר אי אׁשר ּכאּלּו, ּומרֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָקׁשֹות

לצעק אפּלּו ּכחנּו ּכׁשל הרּבים ּובעוֹונֹותינּו ּבהם. לרּצֹות ּבנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹאין

אין עּתה ּכן על מלּכנּו. אדֹוננּו אל נתרּצה ּובּמה ּכראּוי, אלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹולזעק

מׁשען ׁשּום ולא לפני לבֹוא ּדר ׁשּום ולא ּפה ּפתחֹון ׁשּום ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֹלנּו
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ואלהי אלהינּו יי לפני ּבאנּו ּבׁשמ לבד. ּבׁשמ אם ּכי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּומבטח,

אבתינּו, מימֹות עלינּו ׁשמ קראת הרּבים ּברחמי אׁשר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבֹותינּו,

הּצּדיקים ּכל ׁשם ּולמען ּבׁשמנּו המׁשּתף הּגדֹול ׁשמ למען ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻׁשּתעׂשה

ותקל ותמּתיק עלינּו ּותרחם ותחמל ותחֹוס ,ׁשמ הם אׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאמּתּיים

ּובפרט יׂשראל, ּבית עּמ ּומעל מעלינּו הּגזרֹות וכל הּדינים ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָּותבּטל

עלינּו רחם .ּבסמּו ׁשּיצאה והּמרה הּקׁשה ּותסירּההּגזרה ׁשמ למען ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

יעמֹוד הּגדֹול ׁשמ ּבעדנּו יעמד מי אין ּכי מהרה, מעלינּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּותבּטלּה

אֹו להמיתנּו ּבעיני טֹוב אין ּכי לנּו ּגּלית כבר ּכי צרה, ּבעת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלנּו

ענֹוׁש "ּגם ּוכתיב: צר", לֹו צרתם "ּבכל ּכי וׁשלֹום, חס ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָלהעניׁשנּו

נֹוגעים וׁשלֹום חס הענׁשים וכל ּבנּו, מׁשּתף ׁשמ ּכי טֹוב". לא ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָֹֻלּצּדיק

עּקרּה אׁשר ּכזאת, ּומרה קׁשה ּגזרה ּבפרט אמת, ּובהּצּדיקי ּכביכֹול ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּב

ּדת ועל עלי אם ּכי וׂשנאתם, תלּנתם עלינּו לא ּכי הּקדֹוׁש, ּדת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻעל

והּתמימה. והּטהֹורה הּקדֹוׁשה ְְְְְְִַַַָָָָּתֹורת

ÌÁ¯יהמּו ּתּניחנּו. אל עלינּו נקרא ׁשמ ּכי רחמים, מלא רחם «≈ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ונעבּדּך". אֹויבנּו מּיד "הּצילנּו ּכזאת, צרה ּבעת עלינּו ורחמי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמעי

קׁשים יּסּורים ׁשּסבלּו האמּתּיים הּגדֹולים הּצּדיקים ּבזכּות עלינּו ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָרחם

יּסּוריהם רּבּוי אׁשר יׂשראל, ּכל עבּור ׁשלמה תׁשּובה ועׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהרּבה

לכּפר והגּון כדאי הּוא יׂשראל ּכל עבּור ׁשעׂשּו הּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָּותׁשּובתם

אּתה רק ּכי סֹוף. ועד מראׁש יׂשראל ּכל ׁשל ּופׁשעים עֹונֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹולסלח

ׁשעׂשּו הּנפלאה ּתׁשּובתם ׁשל והּנׂשּגב הּנֹורא הּכח ּגדל יֹודע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹלבד

אין העצּום, ּובחליׁשּותנּו עּתה הרּבים ּובעוֹונֹותנּו יׂשראל. ּכל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעבּור

ׁשעׂשּו הּגדֹולה ּתׁשּובתם ּכח ועל עליהם אם ּכי סמיכה ׁשּום ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלנּו

אׁשר הּקדֹוׁשים ׁשמֹותם ּובזכּות עלינּו. נקרא הּקדֹוׁש ׁשמם ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָעבּורנּו,

לבֹוא עּתה יתדֹותנּו ּתמכנּו לבד זה על עלינּו, נקרא אׁשר ׁשמ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהם

ּותמהר ּכזה, חלּוׁש ּדֹור ּכזה עני ּדֹור על ּותרחם ותחמל ׁשּתחֹוס ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפני

ּולבּטל ּולׁשּבר לעקר ÏÈÁÏ,ותחיׁש Ï‡¯NÈ È�a ÁwÏ e�ÈÏÚ ‰‡ˆiL ‰Lw‰ ‰¯Êb‰) ְְְֲִֵֵַַַָֹ«¿≈»«»»∆»¿»»≈ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ

(¯‡L ÌÚהּג חמלּכל וׁשלֹום, חס להֹוציא וׁשרֹוצים ּכבר ׁשּיצאּו זרֹות ƒ¿»ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
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עלינּו, ׁשּנקראים הּצּדיקים וׁשם ׁשמ למען יׂשראל עּמ ׁשארית ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

צּור צּורנּו אבֹותינּו, גֹואל גֹואלנּו אבֹותינּו מל מלּכנּו הּוא אּתה ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכי

אלהים עֹוד לנּו ואין ,ׁשמ הּוא מעֹולם ּומּצילנּו ּפֹודנּו ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹיׁשּועתנּו,

סלה. ֶֶָָזּולת

‰NÚמהרה ׁשּנזּכה ועזרנּו עּמנּו והיה ,ׁשמ את וקּדׁש ׁשמ למען ¬≈ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּקדֹוׁשים הּנֹוראים ּבּימים ּובפרט ׁשלם, ולב ּבאמת אלי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׁשּוב

ימי ועׂשרת הּׁשנה, וראׁש אלּול ימי ׁשהם מאד מאד ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻוהּמאּימים

נתרּצית ׁשּבהם רצֹון, ימי ארּבעים ׁשהם הּכּפּורים, ויֹום ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָתׁשּובה

ׁשּבּיֹום עד ׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את לֹו ונתּת הּׁשלֹום עליו רּבנּו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלמׁשה

,'ּכדבר 'סלחּתי ּבׂשמחה לֹו ואמרּת ּבׁשלמּות לֹו נתרּצית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאחרֹון

הּקדֹוׁש הּכּפּורים יֹום הּוא לּדֹורֹות, ּוסליחה מחילה ליֹום ְְְְְִִִִִַַַַָָָונקּבע

הּגדֹול ׁשמ למען עׂשית והּכל ּבּׁשנה. אחד יֹום והּנׂשּגב, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּנֹורא

לקּבל ׁשּנזּכה והֹוׁשיענּו ועזרנּו עלינּו רחם עלינּו. ׁשּנקרא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּקדֹוׁש

לׁשּוב ונזּכה גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה הּללּו הּנֹוראים הּקדֹוׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּימים

ליל ׁשלם ּובלב ּבאמת עלינּו ּולקּבל ּבאמת, ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהם

חּיינּו, ימי ּכל ּבאמת ּבתֹורת ולעסֹוק מצוֹותי ּולקּים ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבדרכי

מים ּפלגי יי, ּפני נכח ּכּמים לּבנּו ונׁשּפ ׁשלמה ּבכּונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֹּולהתּפּלל

עד צרֹותינּו, רּבּוי ועל ּופׁשעינּו ועוֹונֹותינּו חּטאתינּו על עינינּו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֹּתרד

ּכל את לנּו ּותכּפר ותסלח ׁשּתמחל אֹות ּולפּיס לרּצֹות נזּכה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאׁשר

,לפני וׁשּפׁשענּו וׁשעוינּו ׁשחטאנּו ּופׁשעינּו ועוֹונֹותינּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחּטאתינּו

אֹותם הן מעלינּו, טֹובֹות ׁשאינם הּגזרֹות ּכל ּותבּטל ּותׁשּבר ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּותעּקר

ׁשּיתּגּדל ׁשּנזּכה עד וׁשלֹום, חס לגזר ׁשרֹוצים אֹותם הן נגזרּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּכבר

ּוכ תמיד. ידינּו על הּגדֹול ׁשמ רּבנּוויתקּדׁש למׁשה ׁשענית ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ותתּפּיס ּתתרּצה ּכן 'סלחּתי', ּבׂשמחה הּכּפּורים ּביֹום לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואמרּת

ּבׂשמחה 'סלחּתי' להם ותאמר ותענה הּכּפּורים ּביֹום יׂשראל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלעּמ

הּכּפּורים יֹום ּבמחרת ׁשּנזּכה עד עֹולם, עד ׁשמ ויגּדל רּבה, ְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוחדוה

ּבֹו ׁשּיגּדל ידי על לאמּתֹו, ּבאמת יי" "ׁשם לקרֹותֹו ראּוי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּיהיה
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ועל הּכּפּורים, יֹום ׁשל והּסליחה הּמחילה ידי על לנצח יי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשם

הּגדֹול ׁשמ ּדיקא ׁשאז מעלינּו, הּצרֹות וכל הּגזרֹות ּכל ּבּטּול ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָידי

לברכה, זכרֹונם הּקדֹוׁשים חכמי ידי על לנּו הֹודעּת ּכאׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשלמּות,

עלינּו. יגן ְֵֵָָָזכּותם

‰kÊ	Âּתֹורה וׂשמחת עצרת ּוׁשמיני הּסּכֹות חג ימי לקּבל זה ידי על ¿ƒ¿∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ

ּכל ּולקּים ואהבה, ּביראה ּובטהרה ּבקדּׁשה גדֹולה, וחדוה ְְְְְְְְְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻּבׂשמחה

ּובׂשמחה ּגדֹול ּבׁשלמּות האּלּו ּבּימים הּנֹוהגֹות הּנֹוראֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהּמצוֹות

ׁשמ אזּמרה ב ואעלצה "אׂשמחה והּקדֹוׁש, הּגדֹול ּבׁשמ ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָעצּומה

מלּכנּו אבינּו עלינּו רחם הּוא". קדֹוׁש ונֹורא ּגדֹול ׁשמ יֹודּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָעליֹון.

ּבתׁשּובה והחזירנּו קׁשֹות ּגזרֹות ּכל מעלינּו ּבּטל לבד, ׁשמ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלמען

ּבעֹולם ּוממֹון ונפׁש ּבגּוף ענׁשים מיני מּכל והּצילנּו ,לפני ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשלמה

ּומזֹוני חּיי ּבני וארּוּכים, טֹובים חּיים לנּו ותן הּבא, ּובעֹולם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּזה

בׁשם ּכי ,ׁשמ למען והּכל ּובּבא. ּבזה לנצח טּוב וכל וכבֹוד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹועׁשר

הֹוׁשיעני ּבׁשמ "אלהים .ביׁשּועת ונׂשמחה נגילה ּבטחנּו, לבד ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹקדׁש

והּצילנּו ,ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו אלהי עזרנּו ּתדינני, ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּובגבּורת

אלהינּו יי הֹוׁשיענּו ,ׁשמ למען חּטאתינּו על מןוכּפר וקּבצנּו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹ

מקרא ּבנּו ויקּים ."ּבתהּלת להׁשּתּבח קדׁש לׁשם להֹודֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּגֹוים

"ואּתה ונאמר: ּגבּורתֹו". את להֹודיע ׁשמֹו למען "וּיֹוׁשיעם ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכתּוב:

ונאמר: הּצילני", חסּד טֹוב ּכי ׁשמ למען אּתי עׂשה אדני ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹאלהים

יי ּבׁשם סבבּוני, גם סּבּוני אמילם, ּכי יי ּבׁשם סבבּוני, ּגֹוים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ"ּכל

אמילם". ּכי יי ּבׁשם קֹוצים ּכאׁש ּדעכּו כדבֹורים סּבּוני אמילם, ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָֹּכי

ּבׁשם "עזרנּו ונאמר: נקרא", ּובׁשמ ּתחּינּו מּמּך נסֹוג "ולא ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונאמר:

,לבּד יי ׁשמ אּתה ּכי "וידעּו ונאמר: וארץ". ׁשמים עֹוׂשה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָיי

עֹולם. ועד מעּתה מבר יי ׁשם "יהי ונאמר: הארץ", ּכל על ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעליֹון

תגמל ּכי צּדיקים יכּתירּו ּבי ,ׁשמ את להֹודֹות נפׁשי מּמסּגר ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹהֹוציאה

ׁשם ּוברּו לבּדֹו, נפלאֹות עֹוׂשה יׂשראל אלהי אלהים יי ּברּו ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹֹעלי.

ואמן". אמן הארץ ּכל את כבֹודֹו ויּמלא לעֹולם, ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָּכבֹודֹו
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אלול	‰ כז

‡	È	˙ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ· Â"Ú ‰¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ
ÈÈa"ׁשל רּבֹונֹו צּפֹור". הרכם נּודי לנפׁשי ּתאמרּו אי חסיתי «¿»ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹ

ּובפרט ּבכלל הּגלּות מרירּות עצם ּגדל יֹודע אּתה יׂשראל, אלהי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹעֹולם,

מעל ונתרחקנּו מארצנּו ּגלינּו חטאינּו מּפני ּכי ּפרטּיּות, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָּובפרטי

ּכלל הן הּורקנּו, ּכלי אל ּומּכלי הלכנּו ּגֹולה אל ּומּגֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאדמתנּו,

וטלטּולים גלּיֹות ּכי ּבפרטּיּות, ואחד אחד ּכל והן ּבכלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻיׂשראל

"ּכצּפֹור ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות מּיׂשראל ואחד אחד ּכל על ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָעֹוברים

ונפׁש ּבגּוף צרֹותינּו ּובעצם מּמקֹומֹו". נֹודד איׁש ּכן קּנּה, מן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹנֹודדת

ׁשּום לנּו אין ּכי ונדים נעים אנּו ּבבּתינּו יֹוׁשבים ּכׁשאנּו ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָּוממֹון,

צרה ּבעת עּתה ּבפרט ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות וׂשֹונאינּו מרֹודפינּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמנּוחה

חֹוׁש אחד ּכל אׁשר הּזאת ּולהּטמןהּמרה לברח אי מחׁשבֹות ב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

רחם הּסּבל". ּכח "ּכׁשל אׁשר האּלה, הּקׁשֹות הּצרֹות מּפני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּולהּסתר

ּבגלּות ׁשם ׁשּנבֹוא מקֹום ׁשּבכל ּבּגֹולה, הּכבּוׁשים יׂשראל ּכל ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעלי

ּולנּׂשא להרים ותעזרנּו עּמנּו, ׁשּתהיה ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוטלטּול

ּכל ׁשּגם עד ,ולעבֹודת ּולתֹורת אלי האּלה הּמקֹומֹות ּכל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּולהגּביּה

יׁשּובּו ׁשם, ּבּגֹולה ּכבּוׁשים ׁשאנּו מאד מהּקדּׁשה הרחֹוקים ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמקֹומֹות

מאד מּמ הרחֹוקים הּמקֹומֹות ׁשּבכל עד לנצח, ּתתּבר אלי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכּלם

ויקּים ּברּבים, ּתֹורה ּבהם וילמדּו ּבאמת ּובעבֹודה ּבּתֹורה ּבהם ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻיעסקּו

לאלהינּו". הּוא ּגם "ונׁשאר ׁשּכתּוב: מקרא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹמהרה

‡ÏÓגאּלה לגאלנּו ּומהר ריבנּו וריבה בענינּו נא ראה רחמים, »≈ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻ

ראה ועזּוב", עצּור ואפס יד אזלת "ּכי ראה ,ׁשמ למען מהרה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשלמה

לׂשמאל עֹוזר ואין ימין הּבט ּובפרט, ּבכלל מאד מרּודים עּמ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאת

עזרתה קּומה ּבטננּו. לארץ ּדבקה נפׁשנּו, לעפר ׁשחה "ּכי ,סֹומ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָואין

יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו .חסּד למען ּופדנּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלנּו

לבּדֹו. נפלאֹות עֹוׂשה יׂשראל אלהי אלהים יי ּברּו וגֹואלי. ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹצּורי

ואמן" אמן הארץ ּכל את כבֹודֹו ויּמלא לעֹולם ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ
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ÈÓ"ל יתיּצב מי מרעים עם לי יייקּום לּולי און. ּפֹועלי עם י ƒְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

חסּד רגלי מטה אמרּתי אם נפׁשי. ּדּומה ׁשכנה ּכמעט לי ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָעזרתה

רּבֹונֹו נפׁשי". יׁשעׁשעּו ּתנחּומי ּבקרּבי ׂשרעּפי ּברֹוב יסעדני. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָיי

לרעים ּומטיב טֹוב להטיב, ּומרּבה חסד חפץ רחמים, מלא עֹולם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּוראה עיני "ּפקח נּדח. מּמ יּדח לבל מחׁשבֹות החֹוׁשב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָולּטֹובים,

יעמֹוד מי אין ּכי ועזּוב", עצּור ואפס יד אזלת "ּכי ראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשֹוממֹותינּו",

ראׁשנּו עטרת מאּתנּו לקחּת אׁשר אחרי ּנפעל ּומה ּנעׂשה מה ְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבעדנּו.

נסּתּלקּו אׁשר אמת צּדיקי הּמה הן עינינּו, מחמּדי עּזנּו ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻגאֹוני

ּומצּפים עֹומדים היינּו הּקדֹוׁשים חּייהם ימי ּכל אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבדֹורֹותינּו.

אֹותנּו יקרבּו הּנפלאֹות ּובתחּבּולֹותיהם הּנֹוראים ׁשּבדבריהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָליׁשּועה,

מאד, והּכבדים והרּבים העצּומים ּובעוֹונֹותינּו .יתּבר להּׁשם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻּכּלנּו

עּתה ּנעׂשה ּומה אב, ואין כיתֹומים ונׁשארנּו ּבּצהרים הּׁשמׁש ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָחׁש

נפנה. מּקדֹוׁשים מי ְְִִִִֶֶאל

‡ÏÓהסּתּלקּות על ולסּפֹוד ּולקֹונן ולבּכֹות לזעק אי לּמדנּו רחמים »≈ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַֹ

הּיֹום, ּכמֹונּו ענּיים על רחמי לעֹורר ׁשּנזּכה ּבאפן האמּתּיים, ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּצּדיקים

האמּתּיים הּצּדיקים את ולמצא ּולחּפׂש לבּקׁש אי ּותלּמדנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּתֹורנּו

ּולקרבנּו האמת, ּבדר אֹותנּו להנהיג ּכח להם ׁשּיׁש הּזה, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּדֹור

ּבאמת אליהם להתקרב ונזּכה ּבאמת. אלי ולהׁשיבנּו ְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָלתֹורת

הּנעימים ּבדבריהם להאמין ּבאמת[‰ÌÈ�Ó‡p]ּובׁשלמּות ׁשלמה ּבאמּונה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַ«∆¡»ƒְֱֱֵֶֶֶָָ

חּלין ׂשיחת ּבׂשיחתם גם ּכי לּמּוד, צריכים וׂשיחֹותיהם ּדבריהם ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּכל

אזני ואּטה הרּבה. ורזין עּלאין וסֹודֹות נפלאה ּתֹורה ּבהם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנעלם

על אֹותי ׁשּיקּׁשרּו ׁשאזּכה עד הּקדֹוׁשה, לׂשיחתם היטב ּדעּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָואקּׁשר

ּבאמת. אלי ׂשיחתם ְֱִֵֵֶֶֶָָידי

ÌÁ¯ּובנפלאֹותי ּברחמי ּתעׂשה אׁשר את ועׂשה רחמים, מלא עלי «≈ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ולנּוח ּבאמת. אלי לׁשּוב מעּתה ּפנים ּכל על ׁשאזּכה ּבאפן ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנֹוראֹות,
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עֹוד אפּגם ולא והּפגּומים, הרעים ּומּמעׂשי הרעֹות מּמחׁשבֹותי ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹולׁשקט

מחׁשבּתי ּכל לקּׁשר ׁשאזּכה והֹוׁשיעני עזרני הּצל, הּצל רחם רחם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּכלל.

ּומּכל ּבאמת. אלי וׂשכלי ודעּתי חכמתי וכל ועׂשּיתי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָודּבּורי

וׂשכלי מחׁשבּתי לקּׁשר אזּכה ועת, עת ּבכל ׁשם אני אׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמקֹומֹות

חכמה לקּׁשר ׁשאזּכה ּבאפן ּבאמת, ולעבֹודת ּולתֹורת אלי ְְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹודעּתי

עּלאה. ּבחכמה ְְִַָָָָָָתּתאה

ÔÓÁ¯,מׁשיחא ּבעּקבֹות הּזאת צרה ּבעת בעזרנּו היה רחמים מלא «¬»ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

אׁשר האּלה, העּתים ּבצֹוק נפׁשנּו מרירּות יֹודע לבד אּתה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאׁשר

את ּבלבבֹו ואחד אחד ּכל יֹודע ּכאׁשר ׁשּנתרחקנּו, ּכמֹו מּמ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָנתרחקנּו

ּומכאֹוביו. לבבֹו ְְְִֵַָָנגעי

ÌÁ¯,ּבאמּת והדריכנּו רחמי ּכרֹוב עלינּו חּוסה ,ׁשמ למען עלינּו «≈ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ואי הּזה, ׁשּבּדֹור האמּתּיים הּצּדיקים את ּולחּפׂש לבּקׁש אי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָולּמדנּו

ּולהתקרב למצאם ׁשּנזּכה ּבאפן ּבאמת זה על לפני ּולהתחּנן ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהתּפּלל

אֹותנּו ויקרבּו הּגדֹולים ּברחמיהם עלינּו ירחמּו והם ּבאמת. ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאליהם

לתֹורת אלי ׁשם, הּוא ּבאׁשר מּמקֹומֹו ואחד אחד ּכל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּכּלנּו,

הרעים הּמקֹומֹות מּכל לגמרי אֹותנּו יֹוציאּו אׁשר עד ּבאמת, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָולעבֹודת

מּמ ונתרחק לׁשם ׁשּירד מקֹומֹו לפי ואחד אחד ּכל לׁשם, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנפלנּו

מ ׁשּנתרחק, אֹותנּוּכמֹו ויׁשיבּו ,אלי ויקרבּונּו אֹותנּו, יֹוציאּו ּכּלם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

חכמה ותתחּבר ׁשּתתקּׁשר ּבאפן ׁשלם, ּובלב ּבאמת ׁשלמה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבתׁשּובה

ידינּו על ונֹוראים ּגדֹולים יחּודים נעׂשים ויהיּו עּלאה, ּבחכמה ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָתּתאה

ִָתמיד.

‡lÓ˙eנעׂשה ויהיה מּגלּותּה הּׁשכינה ותקים ותֹוציא הּלבנה ּפגימת ¿«≈ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּותבּטל ותמּתיק ׁשלים, ּביחּודא תמיד ּוׁשכינּתיּה הּוא ּברי קדׁשא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָֻיחּוד

ועוֹונֹותינּו חּטאתנּו ּכל ּותכּפר ותסלח ותמחל ׁשּבעֹולם, הּדינים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכל

ּבכל יׁשּתּכח חירּו וכל חידּו וכל נהירין, האנּפין ּכל ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּופׁשעינּו,

ּגדֹול ּבאֹור האֹורֹות ּכל ויאירּו ׁשלמה". חכמת "וּתרב ויתקּים: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעלמין,
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והּׂשכל הּדעת ויתּגּלה ויתּגּדל ּבׁשלמּות, העֹולמֹות ּכל ויתּתּקנּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָונפלא

אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין ּפעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ּבעֹולם. ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהאמת

ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלהי יי ּבאּפֹו, נׁשמה אׁשר ּכל ויאמר ְְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיצרּתֹו

ועד, לעֹולם ּתמיד וחזק אּמיץ ּבקׁשר ּב מקּׁשרים ונהיה מׁשלה. ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּבּכל

אל ׁשהבאתיו עד ארּפּנּו ולא "אחזּתיו ׁשּכתּוב: מקרא לקּים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹונזּכה

הֹורתי". חדר ואל אּמי ְִִִֵֶֶֶָּבית

ÏÓBÁאמּתּיים לצּדיקים מהרה וקרבנּו ּברחמי עלינּו חמל ּדּלים ≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּכי ידם, על הּבא ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּתקֹותינּו ּכל אׁשר הּזה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּבּדֹור

ּומּלא ׁשמ למען עלינּו רחם ועד, לעֹולם ימינּו ואר חּיינּו ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהם

ׁשֹומע אּתה ּכי ּתפּלתנּו, ּוׁשמע ועננּו חּננּו ּברחמים. לטֹובה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמׁשאלֹותנּו

ּתפּלה. ׁשֹומע אּתה ּברּו ּפה, ּכל ְְִִֵֶַַַָָָָּתפּלת

Ê	אלול כח

Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ˘· Ê"Ù ‰ÁÈ˘ ÏÚ „ÒÂÈÓ
‰ÚÓL"גר ּכי ּתחרׁש, אל ּדמעתי אל האזינה וׁשועתי יי תפּלתי ƒ¿»ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשמע ּכי און, ּפֹועלי ּכל מּמּני סּורּו אבֹותי, ּככל ּתֹוׁשב עּמ ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאנכי

עּמֹו ּבכיֹות קֹול ׁשֹומע רחמים מלא עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ּבכיי". קֹול ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָיי

ונדּכה נׁשּבר ּבלב ויֹום יֹום ּבכל הרּבה לבּכֹות עזרנּו ּברחמים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

לפני לבּכֹות ׁשאזּכה עזרני ׂשמחה. מּתֹו הּבא נׁשּבר ּבלב ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבאמת,

,מּמ רחּוקי ּגדל על אביו, לפני הּבֹוכה ּכבן ׁשליׁש ּבדמעֹות עת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבכל

אלי והׁשיבנּו עלי, האמּתּיים רחמי ויכמרּו מעי ׁשּיהמּו ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבאפן

מהרה. ׁשלמה ְְְִֵֵָָָּבתׁשּובה

B	Ba¯יֹודע אּתה ּבדמעֹות, מתרּצה מל הרחמים ּבעל עֹולם ׁשל ƒְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּגדל על לפני לבּכֹות צרי אני וכּמה וכּמה ׁשעלי, הרחמנּות ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעצם

ׁשאזּכה לּבי ּופתח עלי רחם ידעּת. אּתה ּכאׁשר ׁשעּור ּבלי מּמ ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָרחּוקי

ּובפרט ויֹום. יֹום ּבכל הרּבה לפני ׁשאבּכה עד ּבאמת, ּכאבי ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלהרּגיׁש

ויֹום תׁשּובה ימי ועׂשרת הּׁשנה וראׁש אלּול ימי ׁשהם הּנֹוראים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּימים
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קדֹוׁשים ימים תׁשּובה, ימי רצֹון ימי ׁשהם רּבה והֹוׁשענא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּכּפּורים

הרּבה ּבהם לבּכֹות הרּבים ּברחמי והֹוׁשיעני עזרני מאד, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונֹוראים

ואזּכה ."תֹורת ׁשמרּו לא על עיני ּתרד מים "ּפלגי ּבאמת. ׁשלם ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבלב

ּומטרידים המבלּבלים הּמחׁשבֹות וכל החכמֹות ּכל מאּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָלהׁשלי

מּתמימּות ‰‡Ó˙]ּומֹונעים ˙c˜pÓ]ּולבּטל לׁשּבר אזּכה ּכּלם עת, ּבכל ְְִִִƒ¿À«»¡∆ְְְְֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּבפׁשיטּות ּבעבֹודת ולעסֹוק להתּפּלל ואזּכה לגמרי. מאּתי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּולהׁשליכם

רחמי מלא ּבאמת. הּימיםּובתמימּות ּבכל ׁשאהיה יׂשראל ּבכלל זּכני ם, ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

גדֹולה ּבחמלה עלי ּתחמל ואּתה ּבֹוכה". "נער ּבבחינת ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּנֹוראים

הרע ּכל להׁשלי ּפנים ּכל על מעּתה ׁשאזּכה ּבאפן רּבים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוברחמים

הּמגּנֹות ּומחׁשבֹותי הרע ּדרּכי ואעזב מאּתי, הּבלּבּולים ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻוכל

ְְְַָֻוהמבלּבלֹות.

ÌÁ¯טֹובים נֹוראים ימים לי ותן רחמים, מלא ׁשמ למען עלי «≈ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הּימים ּבאּלּו ּבפרט מעּתה להתקּדׁש זּכני ּבאמת. ּוטהֹורים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָקדֹוׁשים

נֹוכח ּכּמים לּבי את לׁשּפֹו זּכני מאד. הּנׂשּגבים הּקדֹוׁשים ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּנֹוראים

ּבאּלּו ׁשּמרּבים והּתפּלֹות הּסליחֹות ּברּבּוי ּבפרט תמיד, יי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּפני

יפחד לא מי יירא לא מי מאד. ּומרעיׁשים הּמרעידים הּנֹוראים ְְְְִִִִִִִִִִַַַַַַָָָֹֹֹהּימים

.מּפני וחלחלה ּורעדה חיל ויראה, ואימה ּפחד הּמלאים ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבימים

ּומלאכים מאד, מאד ואיּמים נֹוראים הם ּכי ההם ּבּימים נפקד לא ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹֻמי

הּדין. יֹום הּנה ויאמרּו יאחזּון, ּורעדה וחיל יחפזּון ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּבהם

B	Ba¯חדׁשים דּבּורים לי ּתן ונֹורא, אים עֹולם ׁשל רּבֹונֹו עֹולם ׁשל ƒְֲִִִִִֵֶֶָָָָָֹ

עּתה, עּתה ׁשם ׁשאני מּמקֹום ּבהם לרּצֹות עּתה דּבּורים לי ּתן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָעּתה,

הֹוׁשיעני רחמים, מלא עזרני מעּתה. ּבאמת אלי לׁשּוב ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאזּכה

ולא ּבאמת ּופׁשיטּות ּתמימּות לתֹו מׁשכני יׁשּועֹות, מלא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָֹהֹוׁשיעני

יתרֹות מחׁשבֹות ׁשּום ולא חיצֹונּיֹות מחׁשבֹות ׁשּום ‡ÚaÈ¯אחׁשב ÔÈ¯BwL) ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹֹ∆ƒƒ∆

(ÔÈËÎ‡¯Ëּכלל יֹודע אני אין ּבאמת ּכי יֹודע. ּכאיני עצמי אעׂשה רק , ¿«¿ƒְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עמקּו מאד ּכי ּבעֹולם ׁשּנעׂשה מה ׁשּכן מּכל עּמי, ּנעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמה

ּבאמת ּבתמימּות להתנהג וזּכני רחמים, מלא עלי רחם .ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבֹותי
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לבּכֹות זּכני מהרה. ּבאמת אלי זה ידי על ׁשאׁשּוב ּבאפן עת, ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבכל

אלּולהרּבה ימי ּובכל רּבה והֹוׁשענא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ועל עלי ותחמל עלי, רחמי ׁשּיתעֹוררּו ּבאפן תׁשּובה, ימי ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹועׂשרת

יתרה. ואהבה גדֹולה ּבחמלה יׂשראל ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָּכל

e	kÊÂנאה אתרֹוג לנּו ׁשּיהיה הּקדֹוׁש, הּסּכֹות ּבחג נאה לאתרֹוג ¿«≈ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשרים וערבה והדס ולּולב הּדּור, מיני ּבכל ּומהּדר ּבאמת ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכׁשר

ּבתכלית ּבזמּנֹו מינים ארּבע נטילת מצות לקּים ונזּכה ּומהּדרים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֻונאים

וחדוה ּבׂשמחה ּוביראה ּבאהבה גדֹולה, ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלמּות

ּכל עם ּבאמת גדֹולה ּבכּונה ׁשלם הּלל לֹומר ואזּכה ועצּומה. ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָרּבה

ּולהּקיף הּקדֹוׁשים הּנענּועים ּכל ּולנענע והֹוׁשענֹות, מינים ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָהארּבעה

ועצּומה, רּבה ּובׂשמחה ּוביראה ּבאהבה והּכל הּנֹוראֹות, ְְְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָָֹההּקפֹות

הּגדֹול לׁשמ ּגדֹול ּובהתלהבּות נפלא ּובדבקּות ּבאמת הּלב ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבכּונת

האמּתּיים, צּדיקי וכרצֹון ּכרצֹונ ּובתמים, ּבאמת והּנֹורא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָוהּקדֹוׁש

לתֹו ׁשּבראׁש מהּמחין הארה להמׁשי הּנענּועים ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואזּכה

ויתּגּלה מלכּות, לבחינת הּמחין נמׁשכין יהיּו ּומּׁשם קצוֹות, ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹהּׁשּׁשה

הדר ּוכבֹוד ּגבּורֹות האדם לבני להֹודיע ונזּכה ּכל, לעין ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמלכּות

יצרּתֹו. אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין פעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ,ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמלכּות

.למלכּות והדר כבֹוד יּתנּו ּבאּפיו חּיים רּוח נׁשמת אׁשר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָוכל

e	¯ÊÚ˙Âסּכה מצות לקּים ּותזּכנּו ּפרטיהותֹוׁשיענּו ּבכל ּבזמּנּה ¿««¿≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּובׂשמחה טֹוב ּובלב ּבּה הּתלּויים מצֹות ותרי"ג וכּונֹותיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָודקּדּוקיה

ּבאהבה הּקדֹוׁש ּבימינ ּותחּבקנּו הּקדֹוׁשים ּבמצֹותי ּותדּבקנּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָגדֹולה.

ּתסּתירנּו. ּכנפי ּובצל ׁשלֹומ סּכת עלינּו ותפרס גדֹולה, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּובחמלה

קּדיׁשא ּבצּלא ּבצּל ליׁשב והּנֹוראה הּקדֹוׁשה סּכה מצות עלֿידי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻונזּכה

וחמלת אהבת עצם ּכל לעין ויתוּדע ויתּגּלה ּדמהמנּותא. ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹצּלא

ּכי לסגּלתֹו. יׂשראל יּה, לֹו ּבחר יעקב "ּכי ויאמרּו הּכל ויֹודּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹֻעלינּו,

ּבנּו ואּתה ּב אנחנּו ונתּפאר נחלתֹו". חבל יעקב עּמֹו, יי ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחלק

וללכת לאלהים ל להיֹות הּיֹום האמרּת יי "את ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹתמיד
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האמיר ויי ּבקלֹו, ולׁשמע ּומׁשּפטיו ּומצֹותיו חּקיו ולׁשמר ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻּבדרכיו

מצוֹותיו, ּכל ולׁשמר ,ל ּדּבר ּכאׁשר סגּלה לעם לֹו להיֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻהּיֹום

ּולתפארת, ּולׁשם לתהּלה עׂשה אׁשר הּגֹוים ּכל על עליֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּולתּת

אֹות לעבֹוד ונזּכה ּדּבר", ּכאׁשר אלהי ליי קדֹוׁש עם ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹולהית

לב ותּטה ּכל, לעין ּומלכּות אלהּות ּולגּלֹות ּובתמים ּבאמת ְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹתמיד

הּגזרֹות ּכל מעלינּו ּותבּטל לטֹובה, עלינּו והּיֹועצים והּׂשרים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמל

יסּתירני רעה, ּביֹום ּבסּכֹו יצּפנני "ּכי ׁשּכתּוב: מקרא ויקּים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻקׁשֹות,

ירֹוממני". ּבצּור אהלֹו ְְְְֳִֵֵֶָּבסתר

‡¯Óאלי "ׁשּטחּתי עת, ּבכל חדׁשים רחמים מלא כּלא, דעלמא »»ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

והֹוׁשיענּו עזרנּו סלה". ל עיפה ּכארץ נפׁשי אלי ידי ּפרׂשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָכּפי

ׁשל והּבכּיֹות הּדמעֹות וכח ּבזכּות יׂשראל ּבית עּמ ּכל ואת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹותי

הּצּדיקים ׁשּיגמרּו עזרנּו יׂשראל, ּכלל וׁשל האמּתּיים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּצּדיקים

ּבׁשלמּות מהרה ּכּלנּו אֹותנּו ׁשּיתּקנּו ּׁשרצּו, מה עּמנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהאמּתּיים

ּולמענם, למענ עזרנּו הרעים. כמעׂשינּו לא והּקדֹוׁש, הּטֹוב ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּכרצֹונם

ּכי ולּמדני באמּת "הדריכני מהרה. לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהחזירנּו

ּופׁשיטּות לתמימּות זּכנּו הּיֹום". ּכל קּויתי אֹות יׁשעי אלהי ְְְְֱִִִִִִִִֵֵַַַָָֹאּתה

על יׁשענּו אלהי "עזרנּו .ּתֹורת למען עׂשה ׁשמ למען עׂשה ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבאמת,

יי ּברּו ,ׁשמ למען חּטאתנּו על וכּפר והּצילנּו ׁשמ ּכבֹוד ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּדבר

לעֹולם ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו, נפלאֹות עֹוׂשה יׂשראל אלהי ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹאלהים

ואמן". אמן הארץ ּכל את כבֹודֹו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָויּמלא

Á	אלול כט

Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ˘· ·"È ‰ÁÈ˘ ÏÚ „ÒÂÈÓ
CÓBÒסֹומ הֹוׁשיענּו, נֹופלים סֹומ קראנּו, ביֹום עננּו נֹופלים ≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵָ

עלי "ּכי ריבנּו וריבה בענינּו נא ראה צרֹותינּו, מּכל הֹוׁשיענּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָנֹופלים

הֹוׁשיעה יׂשראל, עזרת עזר עזר טבחה". ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום כל ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹהרגנּו

עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו יׂשראל. לעּמֹו עֹונה עננּו עננּו יׂשראל, גֹואל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהֹוׁשיעה
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הּבעל עלינּו הכּביד וכּמה ּכּמה ידעּת אּתה ּומגן, ּומֹוׁשיע עֹוזר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמל

ּבעוֹונֹותי א נעם", דרכי "ּדרכיה ּבאמת אׁשר הּתמימה, עבֹודת ְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּדבר

עלי וכבד קׁשה אׁשר עד ,ּכ ּכל ּכ ּכל ּדעּתי את ּבלּבלּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהרּבים

הּסּבל." ּכח "ּכׁשל אׁשר עד לעׂשֹות, רֹוצה ׁשאני ׁשּבקדּׁשה ּדבר ְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּכל

ועּכּובים ּומניעֹות וקׁשיּות כבדּות מיני וכּמה ּבכּמה יֹודע אּתה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָורק

רֹוצה ׁשאני ׁשּבקדּׁשה ּדבר מּכל אֹותי ּומעּכב ּומֹונע מכּביד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּוא

עלי וכבד קׁשה ׁשּזה להתּפּלל, ּובפרט קטן. ודבר ּגדֹול ּדבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָלעׂשֹות

ואיני ּבתפּלתי, ּפי לפּתֹוח יכֹול איני הרּבים ּבעוֹונֹותי ּכי הּכל. ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

את לתּפס ׁשּמׁשֹוטטתמתּגּבר ּבּמה מׁשֹוטטת ּומחׁשבּתי מחׁשבּתי. ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

מיני וכּמה וכּמה והרהּורים, ותאוֹות וזרֹות רעֹות ורעיֹונֹות הבל ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדברי

מחׁשבּתי אׁשר עד ּכלל, הּתפּלה לדּבּורי ׁשּיכים ׁשאינם חּוץ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמחׁשבֹות

ּׁשאני מה ּכלל יֹודע איני רב ּפי ׁשעל עד מאד, מאד מּדּבּורי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹחלּוקה

מה אֹומר, מה מאד, מאד לי וי לי אֹוי לי וי לי אֹוי ּבתפּלה. ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמדּבר

ּכל עם א זה, ּבכל החּיב ּבעצמי אני אמנם ואם אצטּדק. מה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאדּבר,

נתּפסּתי נתּפס ּכי זכּות, לכף עּתה גם לדּינני הּצדקה", יי ל" ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹזה

הּיֹום, ּבכל אפּלּו ּכנגּדם לעמד עלי ׁשּקׁשה עד חּוץ, ּבמחׁשבֹות ּכ ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

לאר ּכנגּדי ּומתּפּׁשטים מׁשּתּטחים הם ׁשאז הּתפּלה, ּבעת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובפרט

ּבכל לי ׁשּיׁש הּדעת וערּבּוב ּוׁשטּותים ּבלּבּולים מיני וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּולרחב.

יעׂשה ּומה דיקא. הּתפּלה ּבעת ודעּתי ללּבי ונׁשמעים ּבאים ּכּלם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּפעם,

אֹוי אֹוי ּכמֹוני, מּׁשּכֹור יֹותר מבלּבל ּכמֹוני חלּוׁש ּכמֹוני, קיר ְְִִִִִִֵֵָָָָָֻאזֹוב

האלהים אצטּדק, מה אדּבר, מה אֹומר, מה ואבֹוי, אֹוי אֹוי אֹוי ְֱֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹאֹוי,

עֹוני. את ֲִֶָָמצא

ÌÁ¯ׁשאנּו האמּתּיים הּצּדיקים ּוזכּות ּבכח העצּומים ּברחמי עלי «≈ְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ונפׁש, ּבגּוף הּזה הּמר ּבגלּות קּימים אנּו ּובזכּותם עליהם רק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנׁשענים

ּכל על הּתפּלה ּבׁשעת ּובפרט הּיֹום ּבכל להתּגּבר ׁשאזּכה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועזרנּו

רק ּכלל. אליהם לבבי אּטה ׁשּלא לבלּבל, הּבאים זרֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמחׁשבֹות

מחׁשבּתי ואקּׁשר הּתפּלה, ּדּבּורי ּבתֹו ודעּתי לּבי מחׁשבֹות ּכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָאכניס
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ׁשאכניס רחמים מלא ותעזרני וחזק. אּמיץ ּבקׁשר הּתפּלה ּדּבּורי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאל

ולא הּתפּלה ּבׁשעת וגּופי נפׁשי ואמסר הּתפּלה ּבדּבּורי ּכחֹותי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכל

מיני ּובכל ּכחֹותי ּבכל ואתיּגע וׁשלֹום, חס ּכמּׂשא עלי הּתפּלה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹתהא

וחסדי ּברחמי ואּתה ּבאמת. לפני להתּפּלל אמּתּיֹות ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעצֹות

ה על ויגיעֹותי וטרחֹותי ּתׁשּוקֹותי ּתקּבל הקרבּתיהעצּומים ּכאּלּו ּתפּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָ

ּותאּמצני ּותחּזקני ותֹוׁשיעני ותעזרני לרצֹון. ּוקטרת קרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלפני

ּבלי לבב ּובטּוב ּבׂשמחה לפני ּבאמת לּבי ּבכּונת להתּפּלל עת ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבכל

ּכלל. ׁשּבּלב עקמימּיּות ְְִִֵֶַַָׁשּום

ÌÁ¯ועמלי עניי "ראה ּתלאֹותי, לפני ימעטּו ואל רחמים מלא עלי «≈ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אם ּבצלמות, עלינּו וּתכס ּתּנים ּבמקֹום ּדּכיתנּו ּכי חּטאתי, לכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹוׂשא

ּכי זאת יחקר אלהים הלא זר, לאל ּכּפינּו וּנפרׂש אלהינּו ׁשם ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹֹֹֹׁשכחנּו

ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום כל הרגנּו עלי ּכי לב, ּתעלּומֹות יֹודע ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּוא

ּותלאֹותי וטרחֹותי יגיעֹותי מעט וקּבל רחמי ּכרֹוב עלי חּוסה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָטבחה."

ּכראּוי, וטֹורח מתיּגע הייתי ּכאּלּו ,ּכרצֹונ להיֹות ּכדי חֹותר ּׁשאני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמה

ואל הּתלאֹות אל נא ּפנה מאד, דּלֹותי ּכי רחמי יקּדמּוני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמהר

יגיעֹותי מעט קּבל לב, ּבׁשברֹון צפה רּוח ּבעצבֹון נא ּפנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלחּטאֹות,

ּכי לרצֹון, מזּבח על קרּבנֹות הקרבּתי ּכאּלּו רצֹונ לעׂשֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָוטרחֹותי

ירּדף "ּכאׁשר מעֹודי אחרי רֹודף ויצרי קרצּתי ּומחמר אני, ודם ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּבׂשר

ּתעׂש, למענ לא אם מּיֹוצרי, לי אֹוי מּיצרי לי אֹוי ּבהרים". ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָֹֹהּקרא

לאל אֹוחילה מעׂש. ולמצא לבּקׁש אין וכעס, אף חרֹון מּמני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹותסיר

להתּפּלל מעּתה ׁשאזּכה לׁשֹון, מענה מּמּנּו אׁשאלה פניו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחּלה

ּבעת ּבפרט מחׁשבּתי, את לתּפס ׁשאזּכה ׁשלמה, ּבכּונה ּכראּוי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתפּלֹותי

ׁשאינם חּוץ מחׁשבֹות ׁשּום אחׁשב ולא ּכלל. חּוצה ּתצא לבל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּתפּלה

הּתפּלה ּבדּבּורי קׁשּורה מחׁשבּתי ּתהיה רק הּתפּלה, לדּבּורי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּיכים

ּותק וחזק, אּמיץ ּופיּבקׁשר ּתפּתח ׂשפתי "אדני ּברצֹון. ּתפּלתי ּבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

אלהים זבחי ּתרצה, לא עֹולה ואּתנה זבח תחּפֹוץ לא ּכי ,ּתהּלת ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹיּגיד

לא "ּכי ונאמר: תבזה". לא אלהים ונדּכה נׁשּבר לב נׁשּברה, ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹרּוח



תפילות שני�Ëליקוטי אלולחלק כט ÂÏ˜˙˙

ׁשמע, אליו ּובׁשּועֹו מּמּנּו ּפניו הסּתיר ולא עני ענּות ׁשּקץ ולא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹבזה

אמן. וגֹואלי" צּורי יי לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָיהיּו

Ë	
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È‰Èהּצּדיקים ּכל ׁשּבזכּות אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יי מּלפני רצֹון ¿ƒְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

נביאים חֹוזים תֹורה מארי ּגּבֹורים חסידים ,לפני ׁשהזּכרּתי ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהאּלּו

הּטֹובים ּומעׂשיהם ּתֹורתם ּובזכּות הּקדֹוׁשים, ׁשמֹותם ּבזכּות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָצּדיקים.

עלינּו ׁשּימׁש ּותזּכנּו הרּבים, ּברחמי עלינּו ׁשּתרחם ,לפני ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשעׂשּו

מעּתה ונזּכה ּבנתיבֹותם. ולדר ּבעקבֹותם ליל ׁשּנזּכה קדּׁשתם, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאֹור

ותּתן .לפני יׁשרים ּבדרכי וללכת ּבאמת אלי לׁשּוב הּגדֹול ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹבכחם

הּצּדיקים אֹותם הן ,לפני ׁשהזּכרּתי אֹותם הן הּצּדיקים, ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבלב

ּכאחד ׁשּכּלם מּׁשמֹותם, לידע זכיתי ׁשלא ודֹור ּדֹור ּבכל ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּגנּוזים

ּותרחם ׁשּתחֹוס ,כבֹוד כּסא לפני ּבעדנּו טֹוב וימליצּו עלינּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיגּנּו

ותּתן האבן לב מּמּנּו ותסיר ּבאמת. אלי לׁשּוב ּבלּבנּו ותּתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָעלינּו,

ּבארח ליל ונזּכה ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ותחזירנּו ּבׂשר, לב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלנּו

ּבכּסּופא נעֹול ולא עדן ּבגן הּבא לעֹולם עּמהם חלקנּו ויהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָצּדיקים,

.ַָקּמ

¯ÊÚ˙Âּבּקׁשתנּו ּכל לפעל ׁשּנזּכה הּצּדיקים, ׁשמֹות הזּכרת ּבזכּות לנּו ¿«¬…ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

צריכ ּׁשאנּו מה ּבכל ,הּטבעלפני ּותבּטל ורּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וימׁש ּולׁשלֹום. לחּיים ולברכה לטֹובה בהׁשּגחת עלינּו ְְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֻותׁשּגיח

וכל הּגּוף ּובריאּות ּופרנסה ּורפּואה וחּיים ּברכה טֹובה ׁשפע ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָעלינּו

והארץ, הּׁשמים ּתֹולדֹות הנהגת וכל ּכלל. הּטבע ּכדר ׁשּלא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹטֹוב,

הּללּו הּנֹוראים הּצּדיקים ׁשמֹות ּבזכּות עלינּו לטֹובה יׁשּתּנּו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻּכּלם

ׁשהזּכרת האמּתּיים, צּדיקי ידי על הֹודעּתנּו ּכאׁשר ,לפני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהזּכרּתי

לׁשּנֹות בראׁשית, ּבמעׂשה ׁשּנּוי להביא ּכח להם יׁש הּצּדיקים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשמֹות

זכּות על אם ּכי עּתה, להּׁשען מי על לנּו אין ּכי לטֹובה. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּטבע
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ואּדירי הּמה, ּבארץ אׁשר "לקדֹוׁשים עפר, ׁשֹוכני הּקדֹוׁשים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּצּדיקים

בם". חפצי ְִֶָָּכל

‡ÏÓיׁשּועה ּבפקּדת ּופקדנּו לפני טֹוב ּבזּכרֹון זכרנּו רחמים, »≈ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

הּקדמֹונים, אהבת אלהינּו יי לנּו ּוזכר קדם, ׁשמי מּׁשמי ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹורחמים

,לפני ׁשהזּכרּתי האּלּו והּקדֹוׁשים והחסידים הּצּדיקים ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָזכּות

ּוממֹון ונפׁש ּבגּוף להּוׁשע, צריכים ּׁשאנּו מה ּבכל ּתֹוׁשיענּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבזכּותם

חלקנּו ותׂשים ,לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ותחזירנּו ּוברּוחנּיּות, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבגׁשמּיּות

חסּד ועל ּבטחנּו, ב ּכי נבֹוׁש לא ּולעֹולם ועד. לעֹולם הּצּדיקים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹעם

לּצּדיקים. ּומבטח מׁשען אּתה ּברּו נׁשעננּו, ּבאמת ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָָהּגדֹול

˜ÊÁ˙	Â ˜ÊÁ ˜ÊÁ ˜ÊÁ
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ïåùàø ÷ìç
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‡‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה' ּבתֹורת ההֹולכים דר תמימי כהאׁשרי ְְְְִִֵֵֶַַַָ

··. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכו' הּכהנים אל כזאמר ֱֲִֶַֹֹ

‚‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אקרּוקתא חנה ּבר ּבר לרּבה ְְַַַַָָָָ

„„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . לטֹובתֹו הם מארעֹותיו ׁשּכל יֹודע לאּכׁשאדם ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ

‰‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשֹופר וקֹול מּבחצצרֹות ְְֲַָֹ

ÂÂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יהֹוׁשע את מהקרא ְְֶַָֻ

ÊÊ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּמׁשּפטים נואּלה ְְִִֵֶַָ

ÁÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . זהב מנֹורת נהראיתי ְִִַָָָ

ËË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . במצֹולת ירדּו יכסימּו סּתהמת ְְְְְִַָֹֹֹֻ

ÈÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּמׁשפטים סהואּלה ְְִִֵֶַָ

‡È‡È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשמי הּוא ה' עגאני ְֲִִ

·È·È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לדוד עחּתהּלה ְְִִָָ

‚È‚È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תרּועה יֹודעי העם פאאׁשרי ְְְֵֵַָָָ

„È„È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבעֹולם ׁשלֹום צלהמׁשי ְְִַָָָ

ÂËÂË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּגנּוז קאֹור ַָ

ÊËÊË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּכורא מׁשּתעי יֹוחנן קחרּבי ְְִִֵַַָָָָ

ÊÈÊÈׂשּקיה מריקים הם .ויהי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קים ְְִִִֵֵֶַַ

ÁÈÁÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קרטליתא מׁשּתעי יֹונתן קכרּבי ְְִִִֵַַָָָָָ

ËÈËÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לחבּקּוק קכהּתפּלה ְֲִַַָ

ÎÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יּקירין ּתּקּונין קלדט' ִִִִַ

‡Î‡Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּוסתים טמיר קמאעּתיקא ְְִִִַָ

·Î·Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חֹותם ּבתֹו קנדחֹותם ְָָ

‚Î‚Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צדק קסטצּוית ִִֶֶָ

„Î„Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . היכא ּדעלמא קפאמצעּותא ְְְֵֶָָָָָ

‰Î‰Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשויא ּדלא מנא לן קפהאחוי ְְְֵַָָָָָָ
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ÂÎÂÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קצרציצא ְִָ

ÊÎÊÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קצארציצא ְִָ

ÁÎÁÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּדעלמא ּבאוירא ּביתא לן רּבני ְְְֲִִֵַָָָָָ

ËÎËÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּדאזל ּגברא רדהאי ְְֵַַָָ

ÏÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּדסּכינא רטומיׁשרא ְְִֵַָָ

‡Ï‡Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבדברא ּבירא לן רכחאית ְְִֵַָָָ

·Ï·Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתפּתח ׂשפתי רלחה' ְְִַָָ

‚Ï‚Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חּיים החפץ האיׁש רלטמי ִִִֵֶַָָ

„Ï„Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּכהנים ממלכת לי ּתהיּו רמוואּתם ְְְֲִִִֶֶֶַַֹ

‰Ï‰Ïזרקא העם, .אׁשרי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רנב. ְְֵַַָָָ

ÂÏÂÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מרעים עלי רסאּבקרב ְְִִֵַָֹ

ÊÏÊÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ועּזֹו ה' רסחּדרׁשּו ְְִֻ

ÁÏÁÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּפרעה רעזמרּכבת ְְְַַֹֹ

ËÏËÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבׂשד עׂשב רפחונתּתי ְְְִֵֶַָָ

ÓÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יׂשראל בני מסעי רצאאּלה ְְְִֵֵֵֵֶַָ

‡Ó‡Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רצהרּקּודין ִִ

·Ó·Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . להם ּבּצר רצטוּירא ְֶַַַַָ

‚Ó‚Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּדּבּורים ּכי שאּדע ִִִַַ

„Ó„Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבּתפּלה ּכף אל ּכף ּׁשּמּכין שבמה ְִִֶֶַַַַַָ

‰Ó‰Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבּתפּלה ּכּפים שהמחאת ְִִֶַַַַָָ

ÂÓÂÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּתפּלה ּבׁשעת ּכף שהמחאת ְְִִֶַַַַָָ

ÊÓÊÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וׂשבֹוע אכֹול שזואכלּתם ְְֲֶַַַָָ

ÁÓÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבי מעלּתם אׁשר שיעל ְְֲִֶֶַַ

ËÓËÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבהם אהל ׂשם שידלּׁשמׁש ֶֶֶֶַָָֹ

��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נפׁשי מחרב שכבהּצילה ְִִֵֶֶַַָ

‡�‡�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עקיבא ר' שכואמר ֲִַָָ

·�·�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבּלילה שכחהּנעֹור ְֵַַַָ

‚�‚�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתלּוי הֹולדה שלעּקר ִַָָָ

„�„�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּקץ שלבויהי ְִִֵַ

‰�‰�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אֹומר ׁשאּול שמבאּבא ֵַָָ
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Â�Â�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּבּכּורים שמטּוביֹום ְִִַ

Ê�Ê�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קסמא ּבן יֹוסי ר' את שנחׁשאלּו ְֲִֵֶֶָָ

Á�Á�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחד נפקין שסדּתלת ְְִֵַָָ

Ë�Ë�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּקדׁש שסזהיכל ֵֶַָֹ

ÒÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשמעֹון רּבי שעאּפתח ְִִַַָ

‡Ò‡Ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשמעֹון רּבי שפאחדי ְִִֵַָ

·Ò·Ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . העם את אלהים שצוּיּסב ֱִֵֶַַָָֹ

‚Ò‚Ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּמילה ּכּונת שצזסֹוד ִַַַָָ

„Ò„Ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּפרעה אל תאּבא ְֶַֹֹ

‰Ò‰Ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רּות אל ּבעז תטוּיאמר ֶֶַַֹֹ

ÂÒÂÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אלי ּברּוח ׁשנים ּפי נא תיחויהי ְְֲִִִִֵַָָ

ÊÒÊÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּצלע את אלהים יהוה תכווּיבן ְֱִִֵֶֶַַָָֹֹ

ÁÒÁÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּוגזילה ּכעס איסּור תלדחֹומר ְֲִֵֶַָ

ËÒËÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . גזילה איסּור תלדחֹומר ְִֵֶָ

ÚÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּׁשמיני ּבּיֹום תלטויהי ְְִִִַַַ

‡Ú‰˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יּה וזמרת תמגעּזי ְְִִָָָ

·ÚË˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הבל תמהיׁש ֵֶֶ

‚ÚËÎ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יֹוׁשביה אכלת תמוארץ ְֶֶֶֶֶָֹ

„ÚË¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתמידין ּכנגד תמחּתפּלֹות ְְְִִִֶֶ

‰ÚÈ¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבאמּונה ּומּתן תמחמּׂשא ֱֶַַָָָ

ÂÚ‡È¯. . . . . . . . . . . . . . . לּצּדיקים ראׁשֿהּׁשנה על נֹוסעים ּׁשהעֹולם תמטמה ְִִִֶַַַַַָָָָֹ

ÊÚ‡Î¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּׂשֹונאים נּצֹול מעׂשר ׁשּנֹותנין תנאעלֿידי ְְְֲִִִִֵֵֶַַ

ÁÚ·Ó¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּזה מּצלת ּוצדקה ּבקלּפה אנּפין תנבארי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ

ËÚ‡�¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מלחמֹות ידי ׁשעל תנדּדע ְְִֵֶַַָ

ÙÁÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . למלּכֹו עז תנוויּתן ְְְִֵַֹ

‡ÙËÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבהּׁשם תנטּבטח ְְֵַַ

·ÙÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּדברים אחר תסגויהי ְְִִַַַַָ

‚ÙÂ¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אבד ּכׂשה תסהּתעיתי ְִִֵֶָֹ

„Ù‰�˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יׂשראל ארץ עלֿידי אּפים תסזאריכת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

‰Ù‡Ó˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חטאיו ּכאב ּבאמת ׁשּירּגיׁש יזּכה תעאאם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָ
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ÂÙ·�˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לעֹולם קדֹוׁשה נׁשמה תעדּכׁשּבא ְְְֶָָָָָָ

ÊÙ‚ˆ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּגדֹול ּתקף לּה יׁש תעזהּמחׁשבה ֲֵֶַַָָָָֹ

ÁÙËÓ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תפאחצֹות ֲ

ËÙÁÚ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּדברים תפגוּדּוי ְִִָ

ˆ·Ù¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבעֹודי לאלקי תפזאזּמרה ְְֲִֵַַָֹ

‡ˆÊ�˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתֹורה מּדברי הּנהנה תצגּכל ְֱִִֵֶֶַָָ

·ˆ·Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הרע הּיצר ּכנגד ּפעם ּבכל תצהלהתחּזק ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

‚ˆ„Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּׁשמים על תקרּומה ִַַַָָ

„ˆ‰Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אלהים תקהיברכנּו ְְֱִֵָֹ

‰ˆÙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יּתן לעּמֹו עז תקזה' ְִֵַֹ

Âˆ·Ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכּו' תקטהּנעלבים ְֱִֶַָ

ÊˆÊˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ל ּדמי אל תקיבאלהים ֱֳִִַָֹ

ÁˆÁ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נׁשּברה רּוח אלהים תקיחזבחי ְְֱִִִֵַָָֹ

Ëˆ‰Ï˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מֹועד אּקח תקכאּכי ִֵֶַ

˜·Ó˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ללמד לֹו אפׁשר ׁשאי תקכגמי ְְִִִֶֶָֹ

‡˜„Ó˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכּו' וחצי מת אדם תקכהאין ְֲִֵֵַָָ

·˜‰Ó˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב' וכּו' מת אדם תקכואין ְֵֵָָ

‚˜ËÚ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּמחלקת מבּטל תקכזּתענית ְֲֲִֵֶַַַֹ

„˜ÂË¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּפדיֹונֹות מיני וארּבעה תקלגעׂשרים ְְְְִִִֵֶַָָ

‰˜„Ï¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּצּדיקים מעׂשּיֹות תקלזסּפּורי ֲִִִִִֵַַ

Â˜·¯Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תׁשמעּו ּבקֹולֹו אם תקמבהּיֹום ְְִִַָ

Ê˜ÊÚ¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יפרח ּכּתמר תקמדצּדיק ְִִַַָָָ

Á˜„Ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ימים הארכּת ּבּמה מאמר תקנעל ְֱֲִֶַַַַַָָָ

Ë˜‡ˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אמּונה ידיו תקנבויהי ְֱִַָָָ

È˜‡˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מרעים עלי תקנוּבקרב ְְִִֵַָֹ

‡È˜È˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּתֹורה ספר ימּוׁש תקסאלא ֵֶַָָֹ

·È˜ÁÈ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשּמבין ּבלׁשֹון לפרׁש טֹוב - תקסדּכׁשּלֹומד ְְְִֵֵֵֶֶָָ

‚È˜‚Î˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חכם ולא נבל תקסהעם ְַָָָָֹ

„È˜Ï˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחברֹו הּגדֹול תקסוּכל ֲֵֵַָָ

ÂË˜‚Ï˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נגּה ּכאֹור צּדיקים תקסזוארח ְְִִַַַֹֹ
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ÊË˜ÂÏ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכּו' חבר את ּתדין תקעאל ְְֲִֵֶַָ

ÊÈ˜‚Ó˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עצה המקּבל תקעבמעלת ְֲֵֵַַַַָ

ÁÈ˜Â�˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לי ּברא טהֹור תקעגלב ְִֵָָ

ËÈ˜Ë�˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אמצעי ׁשּיׁש תקעזּדע ְִֵֶֶַָ

Î˜Ò˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבאדם נֹוקׁש תקעטהּדפק ֵֶֶַָָָ

‡Î˜‰Ò˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּכמֹו לרע תקפואהבּת ְְְֲֵַָָָ

·Î˜ËÒ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתׁשמעּון עקב תקפאוהיה ְְְִֵֶָָ

‚Î˜Ù˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּפדיֹון סגּלת תקפחענין ְְְִִַַַֻ

„Î˜„Ù˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשמים ּביראת חברֹו עם מדּבר תקפטּכׁשאחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

‰Î˜‰Ù˜ּבעֹובדייהּו אׁשּתלימּו יׂשראל .ּכד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקצ. ְְְְְְִִִֵַַָ

ÂÎ˜ÂÙ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מֹופתים. ּׁשּמסּפרין תקצגמה ְְְִִֶַַ

ÊÎ˜ÁÙ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אבדתֹו. אחר להּצּדיק לנסע תקצדצרי ְְֲִִִֵַַַַַָָֹ

ÁÎ˜ËÙ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּנחׁש. תקצונׁשיכת ְִַַָָ

ËÎ˜ˆ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יחּדו. העם כל תקצזוּיענּו ְֲַַַָָָָ

Ï˜‡ˆ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עֹולמֹות. ׁש"י וכו'... ׁשאפׁשר תרּדע ְֶֶַַָָ

‡Ï˜·ˆ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . וכּו'. הּצּדיק מּפי הּיֹוצא אמת ׁשּדּבּור תרבּדע ְֱִִִִֵֶֶַַַַ

·Ï˜„ˆ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשֹוטה. הּוא ּכבֹוד ׁשרֹוצה תרדמי ִֶֶֶָ

‚Ï˜‰ˆ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּלי. הרחבּת תרהּבּצר ְְִִַַָָ

„Ï˜Ê¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּגבּורֹות. ּבחינת הם הּדּבּורים תרוּכל ְְִִִֵַַָ

‰Ï˜·È¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּכף. אל ּכף תרטמחאת ְֶַַַָ

ÂÏ˜‚È¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשם. ׁשּיׁש תריאּדע ֵֵֶַ

ÊÏ˜‰Î¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבׁשלמּות. תריבּכׁשהראה ְְִֵֵֶָָ

ÁÏ˜ÂÎ¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יללה. ׁשל נּגּונים מזּמרים תרטוהרׁשעים ְְְְִִִִֶַָָָָ

ËÏ˜ÁÎ¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מסּתּכל. תרטזּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֵֶַַָָ

Ó˜‰Ï¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ונֹופל. ונחלק ׁשהֹול ׁשּמי תריטּדע ְְֱִֵֵֶֶֶַָ

‡Ó˜ËÏ¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לדּבר. אפׁשר אי מחלקת ידי תרכעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ

·Ó˜ÊÓ¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ותּקּון. ּתיקּו תרכאענין ְְִִֵַ

‚Ó˜�¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבניו. את זֹוכר תרכדּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֵֶֶַָָָָ

„Ó˜Ò¯. . . . . . . . . . . . . . . . . ּופרסּומֹו. ׁשמֹו מסירת ידי על נפׁש תרכחמסירת ְְְְְִִִֵֶֶַַַ

‰Ó˜ÂÒ¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכו'. וּיבן סּכתה נסע תרלאויעקב ְֲִֶַַַָָֹֹֻ
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ÂÓ˜‰Ú¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נר. נעׂשה מצוה ׁשּמּכל תרלדּדע ְֲִִֵֶֶַַָָ

ÊÓ˜ËÚ¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . למעלה. מּלמּטה ּתֹורה אֹומרים ׁשּיׁש תרלזּדע ְְְְִִֵֶַַַָָָ

ÁÓ˜Ù¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתֹורה. ּבדין לדּון ׁשּצרי ׁשּמי תרלטּדע ְִִִֶֶַָָָ

ËÓ˜‰Óc˜‰a '· ˜ÏÁ Ô"¯‰BÓ ÈËewÈÏ–Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡. . . . . . . . . . תרמב. ƒ≈¬«≈∆««¿»»∆»»»«¿»»

�˜‰Ó¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתֹורה. חדרי ׁשּיׁש תרמדּדע ְֵֵֶַַָ

‡�˜‚Ò¯. . . . . . . יתרה. אכילה ידי על ּבא לּצלן רחמנא הּקּדחת ׁשחלי תרמחּדע ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

·�˜„Ò¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּברית. ּתּקּון היא תרמטצדקה ְְִִִַָָ

éðù ÷ìç
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‡‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ממׁשלה. - תרנבּתקעּו ְְִֶָָ

··. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הֹודאה. ימי הם חנּכה תרסטימי ְְֲֵֵֵָָָֻ

‚‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נפׁש. תרעחּפדיֹון ְִֶֶ

„„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לכלּכל צּויתי הערבים תרפואת ְְְְְִִִִֶֶַָֹ

‰‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אמּונה - תרצגּתקעּו ְֱִָ

ÂÂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׂשמחה. נעׂשה טֹובה זעה תשיטע"י ְֲִֵֶַָָָ

ÊÊ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ינהגם. מרחמם תשכאּכי ְְֲֲִֵַַָ

ÁÁּתֹוכ – .ּתקעּו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תשלוחה. ְִָָ

ËË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הרּוח. ׁשּמה יהיה אׁשר תשנאאל ְֲִֶֶֶַָָָ

ÈÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יתּבר מהּׁשם רחֹוקים ּׁשהעֹולם תשנדמה ְְִִֵֵֶַַַָָָ

‡È‡È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבּׂשדה. מתּפּלל תשנטּכׁשאדם ְְִֵֶֶַַָָָ

·È·È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּכבֹודֹו. מקֹום תשסאאּיה ְְֵַ

‚ÈÊÈ. . . . . . . . . . . . . . ּבׁשּבת. לב וטֹוב ׂשמח להיֹות מאד לזהר תשסוצרי ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹ

„ÈËÈ. . . . . . . . . . . ּובתמימּות. ּבפׁשיטּות ליל והּׁשלמּות הּתכלית תשסחעּקר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַ

ÂË„È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מרֹום. לי לֹוחמים תשעברּבים ֲִִִַָ

ÊËÂË.ּבגדֹולֹות הּמתּפארין .אּלּו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תשעד. ְְֲִִִֵַָ

ÊÈÊË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּפרנסה. לענין וכו', תשעזהקׁשּו ְְְְִִַַָָ

ÁÈÊÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּטֹובֹות. על להּביט יתּבר הּׁשם תשעטּדר ְְִִֵֶֶַַַַַָ

ËÈÎ. . . . . . . . . . . . . . זמּנם. קדם מפרסמים נעׂשין הּמחלקת ידי תשפאעל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻ
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Î·Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הרּבה העֹולם טֹועים ההכנעה תשפדּבענין ְְְְִִֵַַַַָָָָ

‡Î‚Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לׂשמחה. ואנחה הּיגֹון תשפזלהפ ְְֲֲִַַַָָָָֹ

·Î‰Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עליֹונה. מעלה היא תשצאההתּבֹודדּות ְְְֲִִֶַַָָ

‚ÎÂÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּׁשכרּות. להרחיק תשצהצרי ְְְִִִִַָ

„ÎÊÎ. . . . . . . . . . . . . . . רעֹות. מּדֹות ד' נתּבּטלין הגּון מנהיג ידי תשצחעל ְְְְִִִִֵַַַָָ

‰ÎÏּכׁשּבא. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לעֹולם. חדׁש תתספר ְֵֶֶָָָָָ

ÂÎ·Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּגנּוזים. צּדיקים תתגיׁש ְִִִֵַ

ÊÎ„Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יתרֹו. תתווּיחּד ְְִִַַ

ÁÎËÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּׁשם. מפעלֹות חזּו תתטלכּו ְְֲֲִֵַ

ËÎÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יׂשראל. מארץ ׁשּיֹודע תתיבמי ְִִֵֵֵֶֶֶַָ

ÏÂÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיׂשראל. אחד לכל יׁש תתיחמסירתֿנפׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

‡Ï�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . האדם. ּביד תתכבהּמחׁשבה ְֲַַַָָָָָ

·Ï‡Ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מהּזמן. למעלה הּוא יתּבר תתכדה' ְְְְִֵַַַַָָ

‚ÏÊÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יׂשראל. ּכל לעיני - תתכוּבראׁשית ְְְִִֵֵֵֵָָ

„Ï‡Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבּנעימים. נפלּו תתלזחבלים ְְֲִִִַָָ

‰Ï·Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נצחּיים. תתמדחּיים ְִִִִַ

ÂÏ‚Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לתׁשּובה. מסגל תתנבּתּהילים ְְְִִִָָֻ

ÊÏ„Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לּפּורים. ּתפּלה - וכו' ּפּורים תתנטאחר ְְִִִַַָ

ÁÏÊÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּיׂשראל. אחד ׁשּכל תתסהּדע ְִִֵֶֶַָָָ

ËÏÁÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּפראסטיק. מענין - תתסוואתחנן ְְְְִִֵֶַַַָָ

Ó‡Ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . מצוה ׁשל ּבׂשמחה עצמֹו מׂשּמח תתעוּכׁשאדם ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

‡Ó·Ù. . . . . . . . . . . . . . . . ּכסדר וׁשּלא ּכסדר מענין לּמלחמה תצא תתעטּכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

·Ó‚Ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּברית ּתיקּון תתפדע"י ְִִַ

‚Ó„Ù. . . . . . . . . . . . . . . ּתפילה ע"י יתּבר לה' התחּברּות ׁשעּקר תתצאּדע ְְְְִִִִֶַַַַַָָ

„ÓÊÙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אלּול ׁשּכּונת תתצבּדע ֱֶַַַָ

‰ÓËÙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּׁשיּדּוכים ּכל מׁשד תתצחהּדעת ְִִֵַַַַַָ

ÂÓˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . הּׁשידּו ּבׁשעת חרס ּכלי ׁשבירת על תתקטעם ְְְִִִִֶֶַַַַַַ

ÊÓ‡"Á ˙ÏÈÁ˙. . . . . . . . . . . . . . רׁשּב"י ּגדּולת ּמסֹוד נֹורא תתקגּהתגלּות ְְְִִִַַַָ

ÁÓÔ"¯‰ ˙BÁÈNƒ»«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תתקופ"ט

ËÓÔ"¯‰ ˙BÁÈNƒ»«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תתקיצ"ו
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�ËÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . האדם ּבבית ׁשאלה תתקטוּכׁשארע ְְְֵֵֵֶַָָָָ

‡�„Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אדם ׁשל ּבפה ּתֹולה תתקטזהאמּונה ְֱֶֶָָָָָ

·�Â�. . . . . . . . . . . . . . ּכלל מקֹום אצלֹו ׁשי אין לב להאדם תתקיטּכׁשיׁש ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָ

‚�Ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבעֹולם מלחמֹות ּכׁשּיׁש תתקכּדע ְְִֵֶַָָָ

„�ÂÒ. . . . . . . . . . . . . יׂשראל ּבעד ּתׁשּובה לעׂשֹות מכרח הּוא תתקכגהּצּדיק ְְְְֲִִֵַַַַָָָֻ

‰�ÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לבעליהם אדֹונים נעׂשים הם תתקכזיׂשראל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָ

Â�‡ˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . האּלה הּדברים ּכל את אלקים תתקכחוידּבר ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

Ê�Ô"¯‰ ˙BÁÈNƒ»«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פז תתקלסימן ִָ

Á�Ô"¯‰ ˙BÁÈNƒ»«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב תתקלגסימן ִָ

Ë�. . . . . . . . . . . . . . . . ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙BnL ˙¯kÊ‰ ¯Á‡ ‰¯ÓB‡Ï ‰ÏÈÙzÂÏ˜˙˙ ¿ƒ»¿¿»¬««¿»«≈««ƒƒ
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‡‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה' ּבתֹורת ההֹולכים דר תמימי כהאׁשרי ְְְְִִֵֵֶַַַָ

··. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכו' הּכהנים אל כזאמר ֱֲִֶַֹֹ

‚‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אקרּוקתא חנה ּבר ּבר לרּבה ְְַַַַָָָָ

„„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . לטֹובתֹו הם מארעֹותיו ׁשּכל יֹודע לאּכׁשאדם ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ

‰‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשֹופר וקֹול מּבחצצרֹות ְְֲַָֹ

ÂÂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יהֹוׁשע את מהקרא ְְֶַָֻ

ÊÊ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּמׁשּפטים נואּלה ְְִִֵֶַָ

ÁÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . זהב מנֹורת נהראיתי ְִִַָָָ

ËË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . במצֹולת ירדּו יכסימּו סּתהמת ְְְְְִַָֹֹֹֻ

ÈÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּמׁשפטים סהואּלה ְְִִֵֶַָ

‡È‡È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשמי הּוא ה' עגאני ְֲִִ

·È·È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לדוד עחּתהּלה ְְִִָָ

‚È‚È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תרּועה יֹודעי העם פאאׁשרי ְְְֵֵַָָָ

„È„È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבעֹולם ׁשלֹום צלהמׁשי ְְִַָָָ

ÂËÂË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּגנּוז קאֹור ַָ

ÊËÊË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּכורא מׁשּתעי יֹוחנן קחרּבי ְְִִֵַַָָָָ

ÊÈÊÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׂשּקיהם מריקים הם קיויהי ְְִִִֵֵֶַַ

ÁÈÁÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קרטליתא מׁשּתעי יֹונתן קכרּבי ְְִִִֵַַָָָָָ

ËÈËÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לחבּקּוק קכהּתפּלה ְֲִַַָ

ÎÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יּקירין ּתּקּונין קלדט' ִִִִַ

‡Î‡Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּוסתים טמיר קמאעּתיקא ְְִִִַָ

·Î·Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חֹותם ּבתֹו קנדחֹותם ְָָ

‚Î‚Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צדק קסטצּוית ִִֶֶָ

„Î„Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . היכא ּדעלמא קפאמצעּותא ְְְֵֶָָָָָ

‰Î‰Îׁשויא ּדלא מנא לן .אחוי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קפה. ְְְֵַָָָָָָ
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ÂÎÂÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קצרציצא ְִָ

ÊÎÊÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קצארציצא ְִָ

ÁÎÁÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּדעלמא ּבאוירא ּביתא לן רּבני ְְְֲִִֵַָָָָָ

ËÎËÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּדאזל ּגברא רדהאי ְְֵַַָָ

ÏÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּדסּכינא רטומיׁשרא ְְִֵַָָ

‡Ï‡Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבדברא ּבירא לן רכחאית ְְִֵַָָָ

·Ï·Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתפּתח ׂשפתי רלחה' ְְִַָָ

‚Ï‚Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חּיים החפץ האיׁש רלטמי ִִִֵֶַָָ

„Ï„Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּכהנים ממלכת לי ּתהיּו רמוואּתם ְְְֲִִִֶֶֶַַֹ

‰Ï‰Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . זרקא העם, רנבאׁשרי ְְֵַַָָָ

ÂÏÂÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מרעים עלי רסאּבקרב ְְִִֵַָֹ

ÊÏÊÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ועּזֹו ה' רסחּדרׁשּו ְְִֻ

ÁÏÁÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּפרעה רעזמרּכבת ְְְַַֹֹ

ËÏËÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבׂשד עׂשב רפחונתּתי ְְְִֵֶַָָ

ÓÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יׂשראל בני מסעי רצאאּלה ְְְִֵֵֵֵֶַָ

‡Ó‡Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רצהרּקּודין ִִ

·Ó·Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . להם ּבּצר רצטוּירא ְֶַַַַָ

‚Ó‚Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּדּבּורים ּכי שאּדע ִִִַַ

„Ó„Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבּתפּלה ּכף אל ּכף ּׁשּמּכין שבמה ְִִֶֶַַַַַָ

‰Ó‰Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבּתפּלה ּכּפים שהמחאת ְִִֶַַַַָָ

ÂÓÂÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּתפּלה ּבׁשעת ּכף שהמחאת ְְִִֶַַַַָָ

ÊÓÊÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וׂשבֹוע אכֹול שזואכלּתם ְְֲֶַַַָָ

ÁÓÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבי מעלּתם אׁשר שיעל ְְֲִֶֶַַ

ËÓËÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבהם אהל ׂשם שידלּׁשמׁש ֶֶֶֶַָָֹ

��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נפׁשי מחרב שכבהּצילה ְִִֵֶֶַַָ

‡�‡�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עקיבא ר' שכואמר ֲִַָָ

·�·�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבּלילה שכחהּנעֹור ְֵַַַָ

ּתלּוי�‚�‚ הֹולדה .עּקר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . של. ִַָָָ

„�„�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּקץ שלבויהי ְִִֵַ

‰�‰�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אֹומר ׁשאּול שמבאּבא ֵַָָ
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Â�Â�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּבּכּורים שמטּוביֹום ְִִַ

Ê�Ê�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קסמא ּבן יֹוסי ר' את שנחׁשאלּו ְֲִֵֶֶָָ

Á�Á�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחד נפקין שסדּתלת ְְִֵַָָ

Ë�Ë�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּקדׁש שסזהיכל ֵֶַָֹ

ÒÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשמעֹון רּבי שעאּפתח ְִִַַָ

‡Ò‡Ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשמעֹון רּבי שפאחדי ְִִֵַָ

·Ò·Òהעם את אלהים .וּיּסב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שצ. ֱִֵֶַַָָֹ

‚Ò‚Ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּמילה ּכּונת שצזסֹוד ִַַַָָ

„Ò„Ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּפרעה אל תאּבא ְֶַֹֹ

‰Ò‰Ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רּות אל ּבעז תטוּיאמר ֶֶַַֹֹ

ÂÒÂÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אלי ּברּוח ׁשנים ּפי נא תיחויהי ְְֲִִִִֵַָָ

ÊÒÊÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּצלע את אלהים יהוה תכווּיבן ְֱִִֵֶֶַַָָֹֹ

ÁÒÁÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּוגזילה ּכעס איסּור תלדחֹומר ְֲִֵֶַָ

ËÒËÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . גזילה איסּור תלדחֹומר ְִֵֶָ

ÚÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּׁשמיני ּבּיֹום תלטויהי ְְִִִַַַ

·Ú·ˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הרע הּיצר ּכנגד ּפעם ּבכל תצהלהתחּזק ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

„Ú‚ˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּׁשמים על תקרּומה ִַַַָָ

‰Ú„ˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אלהים תקהיברכנּו ְְֱִֵָֹ

ÂÚ·Ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּדברים אחר תסגויהי ְְִִַַַַָ

ÁÚÙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . למלּכֹו עז תנוויּתן ְְְִֵַֹ

ËÚ‡Ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבהּׁשם תנטּבטח ְֵַַַ

Ù‰ˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יּתן לעּמֹו עז תקזה' ְִֵַֹ

·ÙÂˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכּו' תקטהּנעלבים ְֱִֶַָ

„ÙÁ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ימים הארכּת ּבּמה מאמר תקנעל ְֱֲִֶַַַַַָָָ

‡ˆË˜אמּונה ידיו .ויהי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקנב. ְֱִַָָָ

ÊˆÊˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ל ּדמי אל תקיבאלהים ֱֳִִַָֹ

‡˜È˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מרעים עלי תקנוּבקרב ְְִִֵַָֹ

‰˜‡Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יּה וזמרת תמגעּזי ְְִִָָָ

Á˜Áˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נׁשּברה רּוח אלהים תקיחזבחי ְְֱִִִֵַָָֹ

Ë˜·Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הבל תמהיׁש ֵֶֶ
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È˜‡È˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּתֹורה ספר ימּוׁש תקסאלא ֵֶַָָֹ

ÁÈ˜·È˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשמבין ּבלׁשֹון לפרׁש ּטֹוב - תקסדּכׁשלֹומד ְְְִֵֵֵֶֶָָ

‚Î˜‚È˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חכם ולא נבל תקסהעם ְַָָָָֹ

ËÎ˜‚Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יֹוׁשביה אכלת תמוארץ ְֶֶֶֶֶָֹ

Ï˜„È˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחברֹו הּגדֹול תקסוּכל ֲֵֵַָָ

‚Ï˜ÂË˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נגּה ּכאֹור צּדיקים תקסזוארח ְְִִַַַֹֹ

‰Ï˜Ëˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מֹועד אּקח תקכאּכי ִֵֶַ

ÂÏ˜ÊË˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכּו' חבר את ּתדין תקעאל ְְֲִֵֶַָ

‡Ó˜‰Ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חטאיו ּכאב ּבאמת ׁשּירּגיׁש יזּכה תעאאם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

·Ó˜˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ללמד לֹו אפׁשר ׁשאי תקכגמי ְְִִִֶֶָֹ

‚Ó˜ÊÈ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עצה המקּבל תקעבמעלת ְֲֵֵַַַַָ

„Ó˜‡˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכּו' וחצי מת אדם תקכהאין ְֲִֵֵַָָ

‰Ó˜·˜'ב וכּו' מת אדם .אין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקכו. ְֵֵָָ

ËÓ˜ÁÙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תפאחצֹות ֲ

·�˜ÂÙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לעֹולם קדֹוׁשה נׁשמה תעדּכׁשּבא ְְְֶָָָָָָ

‰�˜„Ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יׂשראל ארץ עלֿידי אּפים תסזאריכת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

Â�˜ÁÈ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לי ּברא טהֹור תקעגלב ְִֵָָ

Ê�˜‡ˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתֹורה מּדברי הּנהנה תצגּכל ְֱִִֵֶֶַָָ

Ë�˜ËÈ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אמצעי ׁשּיׁש תקעזּדע ְִֵֶֶַָ

Ò˜Î˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבאדם נֹוקׁש תקעטהּדפק ֵֶֶַָָָ

‰Ò˜‡Î˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּכמֹו לרע תקפואהבּת ְְְֲֵַָָָ

ËÒ˜·Î˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתׁשמעּון עקב תקפאוהיה ְְְִֵֶָָ

ÁÚ˜ËÙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּדברים תפגוּדּוי ְִִָ

ËÚ˜‚˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּמחלקת מבּטל תקכזּתענית ְֲֲִֵֶַַַֹ

Ù˜‚Î˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּפדיֹון סגּלת תקפחענין ְְְִִַַַֻ

„Ù˜„Î˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשמים ּביראת חברֹו עם מדּבר תקפטּכׁשאחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

‰Ù˜‰Î˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבעֹובדייהּו אׁשּתלימּו יׂשראל תקצּכד ְְְְְְִִִֵַַָ

ÂÙ˜ÂÎ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מֹופתים. ּׁשּמסּפרין תקצגמה ְְְִִֶַַ

ÁÙ˜ÊÎ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אבדתֹו. אחר להּצּדיק לנסע תקצדצרי ְְֲִִִֵַַַַַָָֹ

ËÙ˜ÁÎ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּנחׁש. תקצונׁשיכת ְִַַָָ
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ˆ˜ËÎ˜.יחּדו העם כל .וּיענּו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקצז. ְֲַַַָָָָ

‡ˆ˜Ï˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עֹולמֹות. ׁש"י וכו'... ׁשאפׁשר תרּדע ְֶֶַַָָ

·ˆ˜‡Ï˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . וכּו'. הּצּדיק מּפי הּיֹוצא אמת ׁשּדּבּור תרבּדע ְֱִִִִֵֶֶַַַַ

‚ˆ˜ÊÙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּגדֹול ּתקף לּה יׁש תעזהּמחׁשבה ֲֵֶַַָָָָֹ

„ˆ˜·Ï˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשֹוטה. הּוא ּכבֹוד ׁשרֹוצה תרדמי ִֶֶֶָ

‰ˆ˜‚Ï˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּלי. הרחבּת תרהּבּצר ְְִִַַָָ

Â¯‚Ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אבד ּכׂשה תסהּתעיתי ְִִֵֶָֹ

Ê¯„Ï˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּגבּורֹות. ּבחינת הם הּדּבּורים תכוּכל ְְִִִֵַַָ

Ë¯„Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתמידין ּכנגד תמחּתפּלֹות ְְְִִִֶֶ

È¯‰Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבאמּונה ּומּתן תמחמּׂשא ֱֶַַָָָ

‡È¯ÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . לּצּדיקים ראׁש-הּׁשנה על נֹוסעים ּׁשהעֹולם תמטמה ְִִִֶַַַַַָָָָֹ

·È¯‰Ï˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּכף. אל ּכף תרטמחאת ְֶַַַָ

‚È¯ÂÏ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשם. ׁשּיׁש תריאּדע ֵֵֶַ

ÂË¯„˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּפדיֹונֹות מיני וארּבעה תקלגעׂשרים ְְְְִִִֵֶַָָ

‡Î¯ÊÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּׂשֹונאים נּצֹול מעׂשר ׁשּנֹותנין תנאעלֿידי ְְְֲִִִִֵֵֶַַ

ÂÎ¯ÁÏ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יללה. ׁשל נּגּונים מזּמרים תרטוהרׁשעים ְְְְִִִִֶַָָָָ

‰Î¯ÊÏ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבׁשלמּות. תריבּכׁשהראה ְְִֵֵֶָָ

ÁÎ¯ËÏ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מסּתּכל. תרטזּכׁשהּקדֹוׁש-ּברּו-הּוא ְְִֵֶַַָָ

„Ï¯‰˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּצּדיקים מעׂשּיֹות תקלזסּפּורי ֲִִִִִֵַַ

‰Ï¯Ó˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ונֹופל. ונחלק ׁשהֹול ׁשּמי תריטּדע ְְֱִֵֵֶֶֶַָ

ËÏ¯‡Ó˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לדּבר. אפׁשר אי מחלקת ידי תרכעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ

·Ó¯ÁÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּזה מּצלת ּוצדקה ּבקלּפה אנּפין תנבארי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ

‰Ó¯�˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתֹורה. חדרי ׁשּיׁש תרמדּדע ְֵֵֶַַָ

ÊÓ¯·Ó˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ותּקּון. ּתיקּו תרכאענין ְְִִֵַ

�¯‚Ó˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבניו. את זֹוכר תרכדּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֵֶֶַָָָָ

‡�¯ËÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מלחמֹות ידי ׁשעל תנדּדע ְְִֵֶַַָ

Ò¯„Ó˜. . . . . . . . . . . . . . . . . ּופרסּומֹו. ׁשמֹו מסירת ידי על נפׁש תרכחמסירת ְְְְְִִִֵֶֶַַַ

‚Ò¯‡�˜. . . . . . . יתרה. אכילה ידי על ּבא לּצלן רחמנא הּקּדחת ׁשחלי תרמחּדע ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

„Ò¯·�˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּברית. ּתּקּון הוא תרמטצדקה ְְִִִַָָ

ÂÒ¯‰Ó˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכו'. וּיבן סּכתה נסע תרלאויעקב ְֲִֶַַַָָֹֹֻ
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·¯ÚÂ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תׁשמעּו ּבקֹולֹו אם תקמבהּיֹום ְְִִַָ

‰Ú¯ÂÓ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נר. נעׂשה מצוה ׁשּמּכל תרלדּדע ְֲִִֵֶֶַַָָ

ÊÚ¯Ê˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יפרח ּכּתמר תקמדצּדיק ְִִַַָָָ

ËÚ¯ÊÓ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . למעלה. מּלמּטה ּתֹורה אֹומרים ׁשּיׁש תרלזּדע ְְְְִִֵֶַַַָָָ

Ù¯ÁÓ˜. . . . . . . . . . . . . . ּתֹורה. ּבדין דיינים לפני לדּון ׁשּצרי ׁשּמי תרלטּדע ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

·Ù¯ˆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבעֹודי. לאלקי תפזאזּמרה ְְֲִֵַַָֹ

‰Óc˜‰a '· ˜ÏÁ Ô"¯‰BÓ ÈËewÈÏ(Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡)ËÓ˜. . . . . . . . . . . . . תרמב. ƒ≈¬«≈∆««¿»»∆»»»«¿»»

éðù ÷ìç
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‡‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ממׁשלה. - תרנבּתקעּו ְְִֶָָ

··. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הֹודאה. ימי הם חנּכה תרסטימי ְְֲֵֵֵָָָֻ

‚‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נפׁש. תרעחּפדיֹון ְִֶֶ

„„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לכלּכל צּויתי הערבים תרפואת ְְְְְִִִִֶֶַָֹ

‰‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אמּונה - תרצגּתקעּו ְֱִָ

ÂÂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׂשמחה. נעׂשה טֹובה זעה תשיטע"י ְֲִֵֶַָָָ

ÊÊ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ינהגם. מרחמם תשכאּכי ְְֲֲִֵַַָ

ÁÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתֹוכחה. – תשלוּתקעּו ְִָָ

ËË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הרּוח. ׁשּמה יהיה אׁשר תשנאאל ְֲִֶֶֶַָָָ

ÈÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יתּבר מהּׁשם רחֹוקים ּׁשהעֹולם תשנדמה ְְִִֵֵֶַַַָָָ

‡È‡È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבּׂשדה. מתּפּלל תשנטּכׁשאדם ְְִֵֶֶַַָָָ

·È·È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּכבֹודֹו. מקֹום תשסאאּיה ְְֵַ

ÊÈ‚È. . . . . . . . . . . . . . ּבׁשּבת. לב וטֹוב ׂשמח להיֹות מאד לזהר תשסוצרי ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹ

ËÈ„È. . . . . . . . . . . ּובתמימּות. ּבפׁשיטּות ליל והּׁשלמּות הּתכלית תשסחעּקר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַ

„ÈÂË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מרֹום. לי לֹוחמים תשעברּבים ֲִִִַָ

ÂËÊË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבגדֹולֹות. הּמתּפארין תשעדאּלּו ְְֲִִִֵַָ

ÊËÊÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּפרנסה. לענין וכו', תשעזהקׁשּו ְְְְִִַַָָ

ÊÈÁÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּטֹובֹות. על להּביט יתּבר הּׁשם תשעטּדר ְְִִֵֶֶַַַַַָ

ÎËÈ. . . . . . . . . . . . . . זמּנם. קדם מפרסמים נעׂשין הּמחלקת ידי תשפאעל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻ
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·ÎÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הרּבה. העֹולם טֹועים ההכנעה תשפדּבענין ְְְְִִֵַַַַָָָָ

‚Î‡Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לׂשמחה. ואנחה הּיגֹון תשפזלהפ ְְֲֲִַַַָָָָֹ

‰Î·Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עליֹונה. מעלה היא תשצאההתּבֹודדּות ְְְֲִִֶַַָָ

ÂÎ‚Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּׁשכרּות. להרחיק תשצאצרי ְְְִִִִַָ

ÊÎ„Î. . . . . . . . . . . . . . . רעֹות. ּמּדֹות ד' נתּבּטלין הגּון מנהיג ידי תשצחעל ְְְְִִִִֵַַַָָ

ËÎ�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . האדם ּבבית ׁשאלה תתקטוּכׁשארע ְְְֵֵֵֶַָָָָ

Ï‰Îל חדׁש ספר .ּכׁשּבא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תתעֹולם. ְֵֶֶָָָָָ

·ÏÂÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּגנּוזים. צּדיקים תתגיׁש ְִִִֵַ

„ÏÊÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יתרֹו. תתווּיחּד ְְִִַַ

ËÏÁÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּׁשם. מפעלֹות חזּו תתטלכּו ְְֲֲִֵַ

ÓËÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יׂשראל. מארץ ׁשּיֹודע תתיבמי ְִִֵֵֵֶֶֶַָ

„Ó‡�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אדם ׂשל ּבפה ּתֹולה תתקטזהאמּונה ְֱֶֶָָָָָ

ÂÓÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיׂשראל. אחד לכל יׁש תתיחמסירתֿנפׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

�‡Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . האדם. ּביד תתכבהּמחׁשבה ְֲַַַָָָָָ

Â�·ׁשי� אין לב להאדם .ּכׁשיׁש . . . . . . . . . . . . . ּכלל מקֹום אצלֹו תתקיטך ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָ

Ò‚�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבעֹולם מלחמֹות ּכׁשּיׁש תתקנּדע ְְִֵֶַָָָ

‡Ò·Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מהזמן. למעלה הּוא יתּבר תתכדה' ְְְְִֵַַַַָָ

ÂÒ„�. . . . . . . . . . . . . יׂשראל ּבעד ּתׁשּובה לעׂשֹות מכרח הּוא תתקכגהּצּדיק ְְְְֲִִֵַַַַָָָֻ

ÊÒ‚Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יׂשראל. ּכל לעיני - תתכוּבראׁשית ְְְִִֵֵֵֵָָ

‡Ú„Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבּנעימים. נפלּו תתלזחבלים ְְֲִִִַָָ

·Ú‰Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נצחּיים. תתמדחּיים ְִִִִַ

‚ÚÂÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לתׁשּובה. מסגל תתנבּתּהיּלים ְְְִִִָָֻ

„ÚÊÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לּפּורים. ּתפּלה - וכו' ּפּורים תתנטאחר ְְִִִַַָ

ÂÚ‰לבעל� אדֹונים נעׂשים הם .יׂשראל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תתקכזיהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָ

ÊÚÁÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מּיׂשראל. אחד ׁשּכל תתסהּדע ְִִֵֶֶַָָָ

ÁÚËÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּפראסטיק. מענין - תתסוואתחנן ְְְְִִֵֶַַַָָ

‡ÙÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . מצוה ׁשל ּבׂשמחה עצמֹו מׂשּמח תתעוּכׁשאדם ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

·Ù‡Ó. . . . . . . . . . . . . . . . ּכסדר וׁשּלא ּכסדר מענין לּמלחמה תצא תתעטּכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

‚Ù·Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּברית ּתיּקּון תתפדע"י ְִִַ

„Ù‚Ó. . . . . . . . . . . . . . . ּתפילה ע"י יתּבר לה' התחּברּות ׁשעיּקר תתצאּדע ְְְְִִִִֶַַַַַָָ
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ÊÙ„Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אלּול ׁשּכּונת תתצבּדע ֱֶַַַָ

ËÙ‰Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּׁשיּדּוכים ּכל מׁשּדך תתצחהּדעת ְִִֵַַַַַָ

ˆÂÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . הּׁשיּדּו ּבׁשעת חרס ּכלי ׁשבירת על תתקטעם ְְְִִִִֶֶַַַַַַ

‡ˆÂ�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . האּלה הּדברים ּכל את אלֹוקים תתקכחוידּבר ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָ

‡"Á ˙ÏÈÁ˙ÊÓ. . . . . . . . רׁשּב"י ּגדּולת ּמסֹוד נֹורא תתקגּהתגלּות ְְְִִִַַַָ

Ô"¯‰ ˙BÁÈNƒ»«·"È ÔÓÈÒƒ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תתקלגנח

Ô"¯‰ ˙BÁÈNƒ»«Ê"Ù ÔÓÈÒƒ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תתקלנז

Ô"¯‰ ˙BÁÈNƒ»«Ë"Ù ÔÓÈÒƒ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תתקומח

Ô"¯‰ ˙BÁÈNƒ»«Â"ˆ ÔÓÈÒƒ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תתקימט

Ë�. . . . . . . . . . . . . . . הצדיקים ׁשמֹות הזּכרת אחר לאֹומרה תתקלוּתפילה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָ
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úBcnä øãñ ét ìò úBçzôîÇÀÀÇÄÅÆÇÄ

áÎàä øãñ éôì øcñîÀËÈÀÄÅÆ

תפלה:‡·„‰ מדח"ב:קכז,«≈¬

תפלה:‡‰·‰ עה,«¬» סז נד לד לג יז מבח"ב:ה לד ה

ÌÈÁ¯B‡:תפלה ¿ƒעד כח

‰ÏÈÎ‡:תפלה ¬ƒ»,קנא סז סב ס נז נ מז לט לז לא יט זח"ב:יז ה א
מד לח יז ח

ÔÓÏ‡:תפלה קז«¿»

‰�eÓ‡:תפלה עג«¡ סד סב נה מ לה לא ל כח כד כג כב כא יח ט ז
קט, קה קד צח ידח"ב:פד ח ה ד א

ÌÈÓÎÁ ˙�eÓ‡:תפילה ∆«¬»ƒ,קכו קז פו סג סא נז נו מב כא מבח"ב:ה

˙Ó‡:תפלה עט,∆¡ סו נא מח מז לח לה כג כא ט בח"ב:ז

‰Á�‡:תפלה כ««¬ צחח עב נו ב

Ï‡¯NÈ ı¯‡:תפלה ∆∆ƒ¿»≈פד עג סא נה נ מט מח מז מו מד מ לז כ יג ט ז
קז, קה לטח"ב:פו לד כט ח

ÌÈ„‚a:תפלה ¿»ƒמב מא כט יד

‰Lea:תפלה צו,« נה מז כח מבח"ב:יב א

˙B�BÈÊa:תפלה ƒ¿,צו נה מז כח מבח"ב:יב א

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ï Ïeha:תפלה ƒ¿≈סה נה נב כב ד

˙B¯ÈÙk‰ Ïeha:תפלה ƒ«¿ƒ,קד סד סג סב נה לז לא ל כא ט כוח"ב:ז ד

˙eÒ¯B˜Èt‡‰Â¿»∆ƒ¿

ÔBÁha:תפלה ƒ»קלז פב סב ס כט כג יג

˙Èa:תפלה «ƒקמה

‰iÎa:תפלה ¿ƒ»,קמג לו נזח"ב:כב כה
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ÌÈ�a:תפלה »ƒ,סז נד נג מח לט כא מח"ב:יד

ÌÈÏLe¯È ÔÈ�a:תפלה ƒ¿«¿»«ƒ,לה לא כה כב לגח"ב:יג ז א

Lc˜n‰ ˙È·e≈«ƒ¿»

˙È¯a:תפלה ¿ƒנח נ מג לט לח לו לד לא כט כז כג כ יט יא ז ב
קנב, קכב קיד סט סג מבח"ב:ס לה לד כו ח ה א

מו מד

‰Î¯a:תפלה צד««¿ לו לא כד

‰¯BNa:תפלה מטח"ב:«¿

‰Â�ÚÂ ‰Â‡b:תפלה קיד,««¬»«¬» צט פא נח טו יד יב יא י מגח"ב:ד מא ה

‰ÏÈÊb:תפלה סט«≈¿ כט

˙B¯ÈÊb:תפלה קמד,≈¿ קמג קכב קי קט קה קד צז נדח"ב:כז כה ב

Le¯b ˙B¯ÈÊb:תפלה סא≈≈¿ כב

˙eÏb:תפלה צז« פ עא נח מח מ לו לה ל כט כד כ יט יז יד ט ז
נהח"ב:קמג, לו

‡¯Ób:תפלה ג««¿

ÌÈ¯b:תפלה ≈ƒ,קד יז חח"ב:יד ה

¯eac:תפלה ƒצד פ סו סג סב ס נח מח מה לח לד כא כ יט יא
קמא, קלז מח"ב:קלד לח ב

˙e˜·c:תפלה סה≈¿ נב לח לה טז

Ôic:תפלה הח"ב:«»

˙Úc:תפלה לז»» לו לה לג כט כז כה כד כא כ יז טו יג ד ג א
קמג קלז קט קה פב עא סט סז ס נח נז נו נד נג לח

מהח"ב:קמה, לה לד לג לב י ח ז ה ב א

C¯c:תפלה מ∆∆ לא

‰‡„B‰:תפלה בח"ב:««

Ú¯‰ ¯ˆi‰ ˙Ú�Î‰:תפלה צב««∆≈»»«¿» מט לג כה א

'eÎÂ ÌÈ‡�BO‰ ˙Ú�Î‰:תפלה «¿»««¿ƒ¿,קז עז סט סז נז נה נ מאח"ב:לח
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ÌÈÚL¯ ˙Ú�Î‰:תפלה «¿»»¿»ƒסו נה ח

˙BÎÏ‰:תפלה בח"ב:«¬

ÌÈ�Èc‰ ˙˜zÓ‰:תפלה «¿»««ƒƒצג סו סא נו מט מז מו מב מא לז לב כב טו י ה
קלד קכג קכב קיז קה קד צז

ÌÈ˜Ècv‰ ˙e˜lzÒ‰:תפלה ƒ¿«¿««ƒƒ,יג לגח"ב:ד

˙e˜tzÒ‰:תפלה ƒ¿«¿עז סז נד

ÌÈ�t ˙¯zÒ‰:תפלה «¿»«»ƒנו יח

ÌÈÚL¯ ˙˜Á¯‰:תפלה «¿»«¿»ƒמג

‰ÁbL‰:תפלה קמג,««¿» קז נא לא חח"ב:יג

˙e˜Ï‡ ˙‚O‰:תפלה סג,…∆»«» לח לז ל כד כג כב כא זח"ב:ו

˙ÈÏÎz‰ ˙‚O‰:תפלה «»«««¿ƒ,מבח"ב:יח כח

˙e„„Ba˙‰:תפלה ƒ¿¿,קמז נב לח לד לא כבח"ב:כא יא

˙e˜fÁ˙‰:תפלה ƒ¿«¿,צ פד לג כב יז יג מאח"ב:ו לט יב ז ה

˙eÓÈÓÁÂ ˙e·‰Ï˙‰:תפלה ƒ¿«¬«¬ƒ,קיח נט מט מא לח כא טח"ב:יט

˙epÓ˙‰:תפלה ƒ¿«:אח"ב

˙e„b�˙‰:תפלה ƒ¿«¿עח נא לח כח יב

˙e‡O�˙‰:תפלה ƒ¿«¿נד

ÌÈ¯·c ÈecÂ:תפלה ƒ¿»ƒפט פ ד

Ô¯˙Â:תפלה קח«¿»

˙B·‡ ˙eÎÊ:תפלה נח,«¿ נז נה מב הח"ב:לז

ÔB¯kÊ:תפלה ƒ»קלא קיא נד מו לז

‰·BË ‰ÚÊ:תפלה וח"ב:««≈

ÌÈ�˜Ê:תפלה ¿≈ƒ:דח"ב

˙eÊÈ¯Ê:תפלה ¿ƒפד
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‰¯Bz ÈLecÁ:תפלה ƒ≈»צה צא עא סה סא נח נו נד לז לו ל כח כז כא כ יג
קנ, קיט מהח"ב:קח לה יב

ÌÈÓÈ ˙eÎÈ¯‡Â ÌÈiÁ:תפלה «ƒ«¬ƒ»ƒ,קח עב סז ס נח נו מט כג כא יח להח"ב:ה

ÂÈ�a e˜�ÈiL ,·ÏÁ:תפלה »»∆ƒ¿»»:אח"ב

‰¯Lk ‰M‡Ó≈ƒ»¿≈»

‰lÁ:תפלה נה«»

ÌBÏÁ:תפלה הח"ב:יט,¬

Ï"Á¯ ÏÙB� ÈÏÁ:תפלה …ƒ≈כט

‰cÓÁ:תפלה סט«¿∆ כג

ÔÁ:תפלה ס,≈ נח בח"ב:א א

„ÒÁ:תפלה ל∆∆ כח

˙BˆÁ:תפלה קמב,¬ פח לגח"ב:נד

˙BÓÎÁÂ ˙B¯È˜Á:תפלה ¬ƒ¿»¿,סד סג סב נה מט לז לה ל ידח"ב:כא ז ד

˙Bi�BˆÈÁƒƒ

ÌÈ‚eeÊÂ ÔezÁ:תפלה ƒ¿ƒƒ,מוח"ב:ט מה מד ב

‰p˙Á:תפלה ¬À»מט לב

Ú·Ë:תפלה קמג,»∆ לא ט דח"ב:ז

·l‰ ˙¯‰Ë:תפלה קיח≈»»√« מט לד כא

‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ:תפלה ƒ«¬ƒ»כא

·BË ÌBÈהּׁשנה לזמּני מיחד ּבמפּתח לקּמן ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֻֻמסּמן

ÔÈ¯eqÈ:תפלה ƒƒקלג קכא סה ד

‰‡¯È:תפלה ƒ¿»,קכה קכד צו סז ס נח נג לח כב כא יט יז טו יד ה
לחח"ב: יג ח ז ד א

˙Úc‰ ·eMÈ:תפלה ƒ«««,קכב נט נד כד יח"ב:טו

‰ÚeLÈ:תפלה צח«¿ צז כז
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·Ï ˙e¯LÈ:תפלה נה≈¿» י ה

„B·k:תפלה קלב,« ע סז נט לז יד יא לדח"ב:ו יב ח

˙B„t˜e ÒÚk:תפלה פד≈¿»» סח סו נט נז מג יח ד

B¯·Á ÌÚ ¯a„Ï:תפלה ¿«≈ƒ¬≈,קכד זח"ב:לד

ÌÈÓL ˙‡¯Èa¿ƒ¿«»«ƒ

˙eÎÊ ÛÎÏ Ïk‰ Ôe„Ï:תפלה צ,¿»¿…»« יחח"ב:לח א

˙e�ˆÈÏ:תפלה מבח"ב:«≈

„enÏ:תפלה ƒקיט קיב קיא קי ק פב סב סא לז לא טז טו יב ג א
לטח"ב:קלא,

‰ÏÈla ‰¯Bz „enÏ:תפלה ƒ»««¿»לח ג

˙e˜Á„Â ˙ei�Úa „enÏ:תפלה ƒ«¬ƒ¿«¬לח

˙B˜B�Èz „enÏ:תפלה ƒƒלז

Ôa¯ ˙Èa ÏL∆≈«»

ÌÈ¯Á‡ ·¯˜Ï:תפלה ¿»≈¬≈ƒקיח סב נט נח נו נג יד י

'‰ ˙„B·ÚÏ«¬«

Ú¯‰ ÔBLÏ:תפלה נד««« לח ד

L„Á L‡¯Â ÌÈ„ÚBÓ¬ƒ¿……∆הּׁשנה לזמּני מיחד ּבמפּתח לקּמן ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻֻמסּמן

ÌÈ˙ÙBÓ:תפלה ¿ƒמז

‰ÊeÊÓ:תפלה כג«¿

‰ÁÓNa ÌÈtk ˙‡ÈÁÓ:תפלה ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»י

‰lÙza ÌÈtk ˙‡ÈÁÓ:תפלה ¿ƒ«««ƒ«¿ƒ»קלה מו מה מד

‰·È¯Óe ˙˜ÏÁÓ:תפלה «¬…∆¿ƒ»קט קז קה קד צו עט סז סא נו מו כג כב כ יד ה
קמא, קלט מטח"ב:קטז לט לד כו יט טו

ÌÈ¯e‰¯‰Â ˙B·LÁÓ:תפלה «¿»¿ƒ¿ƒ,קח קה עט עח עו מט לו לה לא כז כד כא ח"ב:ה

לא יב ח

¯ËÓ:תפלה נג«« מ
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‰ÏÈÓ:תפלה ƒ»צו

˙BÓ‰a ˙˙ÈÓ:תפלה ƒ«¿≈קמה

˙BÓÁÏÓ:תפלה ƒ¿»:נגח"ב

‰M„˜c ˙eÎÏÓ:תפלה «¿ƒ¿À»נו מט לו לה ל כד ד ג בח"ב:סז,א

ÌÈ„nÏÓ:תפלה ¿«¿ƒלז

‰Ò�¯Ùe ÔBÓÓ:תפלה נו««¿»« נד מט מז מ לט לז לא ל כט כז כג יג יא ט ד
קלז, קיט קי קט קו פב עז עה סח סו סב ס נט נח

מבח"ב: מ יט יז ז ה ד א

˙e‚È‰�Ó:תפלה «¿ƒ,סז סא מח כב כדח"ב:יח טז ח ז ה א

˙BÚÈ�Ó:תפלה ¿ƒ,קמט קכה פד סו מב כ לטח"ב:יד ל

ÌÈ˜ÈcvÓ ˙BiNÚÓ:תפלה «¬ƒƒ«ƒƒקה

¯NÚÓ:תפלה עז≈¬»

˙ÏtÓ:תפלה יטח"ב:∆∆»

ÌÈÓÒ¯ÙÓ:תפלה ¿À¿»ƒ:יטח"ב א

˙BÂˆÓ:תפלה ƒ¿קמו לג כג כב

‰Â˜Ó:תפלה ƒ¿∆נו

‰�eÓ‡a ÔzÓe ‡OÓ:תפלה קמח«¡∆«»«» עה נד לה כט כג יג

ÁÈLÓ:תפלה »ƒ«,קמב קיב פא פ סו נז טז יג ג מבח"ב:ב כו ב א

ËtLÓ:תפלה ƒ¿»,הח"ב:ב

‰˜LÓ:תפלה מא∆¿»

Ûe‡�:תפלה ƒ,מג לו כוח"ב:יט ה

‰‡e·�:תפלה חח"ב:«¿ א

‰�È‚�:תפלה ¿ƒ»,קלח סד נד מט מב כז חח"ב:ג

‰c�:תפלה ƒ»כט כב

תפלה:�„¯ כדח"ב:נז,∆∆
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ÌÈq�:תפלה ƒƒט ז

ÏeËÏËÂ ‰ÚÈÒ�:תפלה ¿ƒ»¿ƒ¿,מ נהח"ב:לא נב

˙Bi¯aÏ C¯ˆ�:תפלה ƒ¿»«¿ƒסו

„BÒ:סאתפלה כט

¯eaÚ‰ „BÒ:תפלה »ƒסא

¯ÙÒ:תפלה כוח"ב:סא,∆≈ כה

‰¯Bz È¯˙Ò:תפלה ƒ¿≈»,נו מט מד לג כב טו יג הח"ב:יא

‰iÏÚÂ '‰ ˙„B·Ú:תפלה ¬««¬ƒ»,קח קו סב ס מט לג כה כד כב מטח"ב:כ יט ז ד

‰b¯„Ï ‰b¯cÓƒ«¿»¿«¿»

‰¯·Ú:תפלה מחח"ב:«≈¬

˙efÚ:תפלה סז,» נ לח ל אח"ב:כב

ÌÈ�ÈÚ:תפלה ≈«ƒ,סה נה נא לו לגח"ב:כא

Ú¯‰ ÔÈÚ:תפלה «ƒ»»נה נד

‰M„˜ ˙BˆBˆÈ� ˙iÏÚ:תפלה ¬ƒ«ƒ¿À»כח כו כה כד

˙BtÏw‰ ˙Ú�Î‰Â¿«¿»««¿ƒ

˜ÏÓÚ:תפלה נח,≈«¬ נו לה ידח"ב:ל

‰Â�Ú:תפלה ע,««¬ נח להח"ב:ד כ

˙e·ˆÚ:תפלה קכח,¿» פט נו נד כד כג מבח"ב:ד ט ו

‰ˆÚ:תפלה קיז,«≈ סא הח"ב:ז

˙eÏˆÚ:תפלה פד¿» ד

ÔBÈ„t:תפלה ƒ¿,קכג קד צג רביז"לח"ב:מא ׁשל הּפדיֹון ּתפּלת ְְִִֶַַג
תרנא בעמוד

˜ÒBt:תפלה סב≈ לא ח

„Át:תפלה קכה,»» טו יגח"ב:ה

‰¯ÈËt‰ ˙Ú ÔÈ�ÚÎ"Á‡Â:תפלה ƒ¿»≈«¿ƒ»קמו פה
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˙B¯È‡Ó ÌÈ�t:תפלה »ƒ¿ƒלח כג יט

‰n„‡ ‰¯t:תפלה »»¬À»,לזח"ב:נה

˜Ècˆ:תפלה «ƒלה לד לג ל כט כג כב יט יז טו יג יב י ט ח ז ד ב
סט סו סה סד סג סא ס נז נו נה מט מג מב מא לו
קלט קלא קכז קכג קיז קטו קיג קז קא צ פו עו עג ע

להח"ב:קמז, לג כט כח כו כה טז ט ח ז ה ד א
נו נג לט

תפלה:ˆ„˜‰ עט««¿ עח עז ע סט סז נז נד לז לא כט כה יז יג ד ב
קנב, טזח"ב:קלז ד ב

Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï תפלה:ˆ„˜‰ ¿»»¿∆∆ƒ¿»≈,מד לדח"ב:לז

˙aL ÏL תפלה:ˆ„˜‰ לא«»∆««¿

˙ÈˆÈˆ:תפלה ƒƒנד מט יד ח ז

ÏB˜a ‰˜Úˆ:תפלה לו¿««¿ כב כא

ÌÈ˜Ècv‰ È¯·˜:תפלה ƒ¿≈««ƒƒלג

ÔBÚÓL Èa¯ תפלה:˜·¯ ∆∆«ƒƒ¿:מזח"ב

È‡ÁBÈ ¯a««

ÌM‰ Lec˜:תפלה ƒ«≈צה פז

˙Ác˜:תפלה קנא»»»

‰M„˜:תפלה ¿À»כה כב כא

B˙eÓÏLe ·l‰ ˙M„˜:תפלה ¿À««≈¿≈,קל קיח קב נט מט לח לד לג לב טח"ב:כא ב א
נב

˙B�a¯˜:תפלה לה«¿« כה

'‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯Á‡ ·e¯˜:תפלה ≈¬≈ƒ«¬«קיח סב נט נח נו נג יד י

È¯˜:תפלה ∆ƒ,הח"ב:יט

ÚÓL ˙‡È¯˜:תפלה ¿ƒ«¿«צה פז לו

‰„ÏB‰ ÈeM˜:תפלה ƒ»»,בח"ב:ל

תפלה:¯‡‰ חח"ב:«≈ ז ה
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˙e�ÓÁ¯:תפלה עא,«¿» נו לט לא כב מחח"ב:יח ח ז

‰‡eÙ¯:תפלה קלו,«¿ קט קז נח נז כז כאח"ב:יד ח ז ו ה ד ג א
מט

ÌÈÙeqÎÂ ÔBˆ¯:תפלה »¿ƒƒ,קג ק סו זח"ב:לא ד

ÔÈ„ew¯:תפלה ƒƒ,קכב מא מח"ב:י

˙BÂ‡z‰ Ïk ˙¯È·L:תפלה ¿ƒ«»««¬,קי לז לו לד לג כב יט י ח מטח"ב:ד לג

˙BÚ¯ ˙BcÓeƒ»

˙aL«»הּׁשנה לזמּני מיחד ּבּמפּתח לקּמן ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָֻֻמסּמן

ÔBÚbL:תפלה ƒ»ס

ËÁBL:תפלה לז≈

˙e¯ÎL:תפלה ƒ¿,מא כגח"ב:כט

ÌBÏL:תפלה קט,« קז צו צה צד סב נז מו מא מ לט לג כז כב יד
מדח"ב:

˙B�B¯ÒÁ ˙eÓÏL:תפלה ח¿∆≈¿

‰¯ÈÓL ÏL ÌL:תפלה ≈∆¿ƒ»קלו

‰˙ÈnÓÏ"Á¯ ƒƒ»

ÌÈÓÎÁ LenL:תפלה ƒ¬»ƒכח כב

ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL:תפלה ¿««ƒƒ,נטח"ב:צב

‰ÁÓN:תפלה ƒ¿»,קכב קג צ פט סא נד מא כה כג כב יב הח"ב:י ב
מ כז כא י ט ו
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