
ד"בס  
 קונטרס ימי השובבים 

י רבנו "סדר קריאת שמע שעל המיטה עפ וסגולות וכן מכיל תיקונים
א"ל זיע"י זצוק"האר  

  
 לימוד ותיקון לברית בימי השובבים מעמוד לג עד עה

: יש לומר לפני הלימוד, ניתן להקדיש את הלימוד גם לעילוי נשמת
ושם אימו  שמו יזכיר את(פ "הרני לומד לימוד זה לעילוי נשמת פב

)ל"דניאל בן פאני ז:לדוגמא  
 

תיקון אשר חיבר הרב המקובל יעקב סדר לימוד ובקונטרס מופיע גם 
  קעטא מעמוד קיט עד"ל זיע"אבוחצירא זצוק

 
להרצאות   נוספו בו קישוריות,נעשה לזיכוי הרביםהקובץ 

.ולסרטים בנושא וכן הסברים בשפה השווה לכל נפש  
  הקובץ מכיל שמות קודש– האינטרנט ניתן להכניסו לאתרי 

  לכן במידה ומדפיסים דפים מהקובץ 
  טעון גניזה-נא לשמור על קדושת שמות הקודש 

 
 לעילוי נשמת 
ל "דניאל בן פאני ז  

ה.ב.צ.נ.ת  
 

קיים ערך עילאי כמובא בספר , כונה יסודלמעלת שמירת הברית המ
הקדמה :וש הקדזוהרספר ה, ויקרא יט, במדבר טו, בראשית פרק לח

  .ועוד מדרש רות , דף גשמות,  בראשית דף לה,דף ח
  רוחניתגדילה ללא הכוונה, לעתים קרובות כתוצאה מחוסר מודעות

האדם מסגל לעצמו הרגלים הנהפכים לטבע , ת לעולמות תוכןופתיחו
 הגורמים לנזקים רוחניים והמשפעים על כל אורח  דפוסי התנהגות-

.החיים  
על תורת הנפש וענינה מוסבר בספר התניא ) דפרק (באגרת התשובה 

ספירת היסוד המהווה התקשרות והשפעה על כל בנין -של מדת
י " ע בחיים חיותוהספירות ויצירת לבושים רוחניים על נשמת האדם

 האדם וכיצד ניתן דיבורים ומעשים והשפעתם על נטיות, מחשבות
.לשלוט בהם  

 
 
 
 
 



 
 ִּכי ִאם ֲעֹונֵֹתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים":י העוונות"כי ע) ישעיה נט(מובא ו

דיבוריו ומעשיו , י מחשבותיו"גורם האדם ע" םֵהיֶכֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱאלו
 על נשמת האדם מצב )סטרא אחרא(להמשכת כוחות הטומאה 

 אדלים ומרחקים את האדם מהקדושה כמובבהיוצר לבושים המ
' ך וכבוד הוהלך לפניך צדק:"בתלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ה

יאספך וכל העובר עבירה אחת מלפפתו ומוליכתו ליום הדין שנאמר 
}יח-איוב ו{ כלב א אומר קשורה בו כ''ר'  ילפתו ארחות דרכם וגו

שנאמר  }י-בראשית לט{  ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה 
".לה בעולם הזה להיות עמה בעולם הבאלשכב אצ  

' שמיעה וכו, ראיה: באמצעות חושיו" לטקו"כלומר ככול שהאדם 
למעשה מגביר את סף הגירוי ועימו נוצר , מצבים שהם הפך הקדושה

.אשר לעתים קרובות טומן בחובו רעות רבות, הרצון לשינוי  
התחושתי חייב להכיר בחשיבותה של ההגנה הרוחנית ועלינו האדם 

לזכור תמיד כי הכוחות הפועלים לצידנו גדולים יותר מן הכוחות 
.השליליים ואסור לנו לתת יישות לדברים שליליים ולמכשולים  

אך , ה יותר מהרגילים מלאכת הטיהור דורשת התמדתנציין כי לע
מבוקרת ומגיע האדם מתנתק מהנאה לא , המלאכה משתלמת
.לשליטה עצמית  

, בינה, חכמה-שכל האדם(ההתבוננות בתורה מרחיבה את המוחין 
משתנות ונולדות )  משכנם בלבמדות שבאדם (תוהמידו) דעת

 וככול שתגדל  מתחלת בשכל עצמותכלומר מציאות המידו, מהמוחין
כך תגדל מדת האהבה והתשוקה אל הדבר ההוא , ההשגה בטיב הדבר

  .ללמוד על חשיבות לימוד התורה כהמשכת קדושהמכאן ניתן 
    

 בכוחו להמשיך קדושה וטהרה לאשורו  שמירת הבריתנושאלימוד 
  . והכוונה לחיים טוביםעל הלומד

 
צירפנו קטע מתוך הספר שיעורים בספר התניא המתאר את החיות 

סט' הרוחנית הקיימת בטיפות הזרע עמ  
 

 כל עוד הנר דולק ניתן לתקן
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 תיקון היסוד הרב יעקב ישראל לוגסי

http://www.musayof.org/videoarchive/ViewDetails.aspx?ItemId=4541 
 

ציון מוצפי -הרב בן  
http://www.doresh-tzion.co.il/ 

 
  קדושת האדם –הרב דניאל זר 

http://www.fridmanbooks.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=3331&catId=323 
   

 שומרי ברית קודש
http://www.shomreybrit.com/ 

 
ניתן לשמוע ולצפות בשיעורים בנושא באתר עולם היהדות 

 והקבלה 
http://www.olam-jew.com/shmirat_habrit.htm  

 שיעורים בספר התניא
http://www.hitkashroot.com/contents.asp?aid=13924 

 
 סוד הברית

http://www.yehadut.tv/ 
 
  אינו מתאים לילדים–סרט לצפייה ישירה 

http://www.shofar.net/site/Productdetile.asp?id=494&category=3 
 

י תורת הקבלה" עפעצות מועילות לשמירת היסוד  
http://www.armoni.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=1711 

 
 חשיבות שמירת הברית ספר שערי אורה שער ב

http://www.hebrewbooks.org/20243 
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ב.1. מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, לעיל3.שם, אומר, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של בלשונו אנו רואים
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שהמדות מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי Â„ÏÂ˙בפרק
מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.

הן ÍÚשהמדות ÈÙÏשל והמדות השכל לבין האלקית הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש שכן, הוא, בלשון השינוי טעם השכל.
כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל. תואר שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש
הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של מהותה עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו
וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות, של ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות
מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות, בהתגלות כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם
השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא שהשכל ואומר בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות.

יד.4. א, א.5.קהלת נט, ב ו.6.חלק משנה ג. פרק א.7.אבות לט, סנהדרין
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שהמדות מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי Â„ÏÂ˙בפרק
מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.

הן ÍÚשהמדות ÈÙÏשל והמדות השכל לבין האלקית הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש שכן, הוא, בלשון השינוי טעם השכל.
כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל. תואר שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש
הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של מהותה עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו
וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות, של ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות
מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות, בהתגלות כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם
השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא שהשכל ואומר בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות.

יד.4. א, א.5.קהלת נט, ב ו.6.חלק משנה ג. פרק א.7.אבות לט, סנהדרין
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דוד".8. "ויברך בתפילת
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.9:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰:פי"ג ובתניא כו') שמביאו מפני - (עכ"פ פ"ג עה"ח בקונ' וכ"מ הוא. כן סתם באוכל גם הרי עפ"ז אם "צ"ע
˜ÊÁ˙˘˙ÂÈ."בערכה - פ"ז תניא קיצור ובל' א'. בסוג הם שסו"ס מפני י"ל אולי עדיפי", "ולא דרק לקמן ומ"ש ד.10.. א, יחזקאל
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ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים
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ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים
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ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש

             

טבת י' שישי יום
           


   
   
    
     
   

 

          
         
         
        

   
    

   
  

  
  

   
   
   

  
 

   
    

    
   

   
  

   
   
   

  
     

  
   

  
    

         
        

       
       

        
      

         
      

          

          

        
         

        
           

          
           
        

      
   

   
    
   
    
    
  
   
  
   
  
   
   
   

  
     

  
   
  
   

  
    

   
   

   
    

        
         

        
          
        

         

         
       
          
          
            
         
          

    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

 
      
        
      
       
        
       
      
        
       
      
      

      
       

  
    
   
   
   
    

       
       
      

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

א.8. ה, א.9.ברכות ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הקדמת
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א.8. ה, א.9.ברכות ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הקדמת



  ם"נטרס ימי השובביקו
א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 קונטרס

 ם"ימי השובבי
  :כולל

  א .........................ם "הקדמה חשובה לימי השובבי. א
  יג  ..............................ל "י זצ'ח פלאג"תפילה מהגר. ב
  ל לומר"י זצ'ח פלאג"מקוצר מהגר" עננו. "ג

  טז  ...............לאלה שאינם מכוונים " שמע קולנו"    ב
  תיקון גדול לברית המעור אשר איזן ותיקן. ד

  ר"    וחיבר הנשר הגדול הרב הכולל יעקב בכמהר
  כג  ....................ה "    המקובל האלקי דוד פארדו זלה

  עה  .....ל "י זצ"פ רבנו האר" ע˘ ˘ËÓ‰ ÏÚ‰"˜סדר . ה
  מ שהוא התיקון הגדול"ש שעה"כוונת ק. ו

 קיב  ........................................    והתמידי לפגם היסוד 
 קיד ..........................ל "תפילה מועילה לתיקון קרי ר. ז
  "‚È¯·‰ ÔÂ˜È˙ " ¯ÙÒÓ"ÍÏÓ‰ ÈÊ˙"קונטרס . ח

  -אבן     להרב הגדול חסידא קדישא ופרישא
  א"ר יעקב אבוחצירא זיע" הראשה כמוהר   

      ביאור על מילת בראשית בשבעים פנים
 קיט ............מיוסדים כולם על תיקון הברית  , יקרים   
  
  
  כל זה לוקט ונעשה לזיכוי הרבים 

  ה"י ע"ע
  ו" הי˘ÔÂ˘˘ Ô· Ï‡ÂÓהרב 

  בני ברק
  ט"ם תשס"ימי השובבי



  ם"נטרס ימי השובביקו
ב

  

  

  

  

  אפשר להשיגו קונטרס קדוש זה

  ו" היבן ששון' משפאצל 

   בני ברק2דמשק אליעזר ' רח

  בשעות הערב  052-2454593: טל

  

  כל ההכנסות קודש

 "הלל וזמרה להלבשת יתומים"לאגודת 
  בני ברק

  
  
  
  
  
  
  

  סדר ועימוד והדפסה

   דפוס והוצאה לאור–" דף"

  03-5705759  בני ברק

  

  



  ם"נטרס ימי השובביקו
ג
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  קונטרס זה לזכות הרבים
  ל בעזרת סיועם ואדיבותם"יו

  של הנדיבים היקרים והנעלים
  אשר נדבה רוחם אותם
  .לשאת בהוצאתו לאור

 

 יהא רעוא קודם אבונא דבשמיא
 לדורות' ב תחי"ויזכו יחד עם נו

 ישרים מבורכים
 ולכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו

מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא    
 זרעם    ולא תמוש התורה מפיהם ומפי
 ר"וזרע זרעם עד עולם אכי

  א"נ הצדיקים הנסתרים זתע"ולע
  

  ל"זצוק מנחם מנשה בן סולטנה חכם

  ל"זצוק יוסף וולטוך בן איטא צ"הרה
  

  י וסנגורם של ישראל"נז
  ל"זצוק יה'מנשה לוי בן גורג חכם

  ל"זצוק נחמן בן אסתר הדסהצ "הרה

  ל"זצוק פנחס בן רבקה צ"הרה
  

  .ה. ב. צ. נ. ת



  ם"נטרס ימי השובביקו
ד
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ם"נטרס ימי השובביקו
ה

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  א" שליטשלמה בן שמעוןהרב 
  חבר בית הדין הגדול לערעורים

   בני ברק13דבורה הנביאה 
  
  

  ח"שבט תשס' ד     ליל ט"בס
  

‰Î¯· ·˙ÎÓ  
  

רחש לבו דבר טוב ומועיל לזיכוי הרבים ידידי 

להדפיס חוברת שבה , ו" הי˘ÔÂ˘˘ Ô· Ï‡ÂÓהרב 

השייכים לימים הקדושים נכללו כמה עינינים 

שמרבית אחינו , È··Â˘‰ ÈÓÈ"Ìהאלו הנקראים 

  .בני ישראל נגשים לעשות לימודים ותיקונים

 ובתוך חוברת זו נמצא גם דברי אחד המיוחד 

ÚÈ˜· מדורות קדמונים הוא ניהו הגאון רבי 
 Â„¯‡Ùשכתב בספרו על מעלת הימים , ה"זלה

ונתן , האלו בדרך מליצית שנהגו בהם הקדמונים

ל לכתוב מקורות לדבריו שכולם "לי הרב הנ

למען ידעו , ל"ך ומדברי חז"לקוחים מתנ

  .דורותינו את גדולת הדורות ההם

ולא נצרכא אלא לברך את המוציא לאור 

שזכות הרבים תעמוד לו לזרעו בכל מילי דמיטב 

  .אמן

  
    בברכת התורה     

       ÔÂÚÓ˘ Ô· ‰ÓÏ˘  
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ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  מכתב ברכה

" ויחי יעקב בארץ מצרים"ק לסדר "עש. בסייעתא דשמיא
, הוא מדת היסוד" חי"ונרמז שמדת , ]בראשית מז כח[

להוציא בלעם מפיהם " ארץ מצרים"י ב"זכה יעקב ע, בשלימותו
] תענית ה ב[לנצח כאומרם " חי"' והוא בחי, במקום הטומאה

האי פרשתא הוי כהקדמה לימי ולהכי , יעקב אבינו לא מת
  .ע"ט לבה"תשס' ה–. ם"השובבי

אשר , אורו עיני בראותי כי זכה דורנו דאיכא אינשי בעלי מעלה
טורחים ומיגעים באופנים שונים לתיקון אחרים בחטא אשר 

ובזה חלוק משאר איסורים שאינם , תוצאותיו הוי פגם בשורש
,  האילןפוגמים אלא בענפי האילן דקדושה אבל לא בשורש

וגם , ולכן בחטא זה תשובתו קשה מאד, והיסוד לעולם אינו נפגם
חלק הוצאת הנשמות שנפלו למטה קושי הוא להוציאם כי אין 

ומי , יז' ראשית חכמה שער הקדושה סי' עי, התשובה בשלימות
אשר רק אחד מני , לא יחרד ולא ילפת בהביטו אל ימי נעוריו

  .עשה דיבור מחשבה הרהוררבים יוכל לומר כי הוא חף פשע ממ
זמן המסוגל לשוב בתשובה לכפר ולתקן המה ימי השובבים אשר 

ל דף ב "א כדכתב בשער מאמרי רז"ל זיע"גילה רבינו האריז
ושער היחודים ענף ג , כז דף כג' ק שער ז תי"שער רוה, ב"ע
ויסוד , י שם"וברכ, ב"תרפה סק' ח סי"ט או"הובא בבאה, ד"פ

  .ב" פושורש העבודה שער יב
היא ' יראת ה, זך ונקי במדותיו, הרב המפואר, והאי גברא יקירא

ר שמואל למשפחת בן "מוה, טהר גברא, רב פעלים לחסד, אוצרו
אשר הוציא לאור עולם בשנה שחלפה קונטרס , א"ששון שליט

ועתה נטה ידו בשניות לאדפוסי אידרא חיבור " ם"ימי השובבי"
ק חסידא ופרישא "גהמספרי גנזי המלך לה" תיקון הברית"
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בו שבעים תיקונים , ה"ל לה"ת רבי יעקב אבוחצירא זצוק"כקש
ומהטוב כי בכל יום , מאירים כספירים דרמיזי בקרא דבראשית

ז "ושוב אח, ילמד האדם שני מימרות במחשבה לקיים את אשר למד
ובזה ימצא האדם תיקוני נפשו להיות , בשבוע האחרון יחזור עליהם

ובהשגות ' ומעתה ימצא עילוי לנפשו בעבודת ה, נ דיליה"נקי בנר
  .ובגשמיות בשפע של פרנסה, בתורה

' להתעלות באהבת ויראת ה, זכות הרבים זו יעמוד למוציא לאור
ולראות נחת מכל , ק בלא שום טרדות ומפריעים"ולעסוק בתוה

ואך טוב וחסד מכל אנפין יפקוד את ביתו לאורך ימים . י"ח הע"יו
  ושנים טובים

  ח"עהבא
  ,בצפיה לזכות לאוקמי שכינתא מעפרא

  ב"בגאולה שלימה ב' ולזמן תיקון עולם במלכות שד

  מרדכי גרוס
 



  ם"נטרס ימי השובביקו
ח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ם"נטרס ימי השובביקו
א

  

   ם"ה חשובה לימי השובביהקדמ  

ם ועוז הדרם אשר נתנו "ידועה מעלת ימי השובבי

לנו בחסדי שמים כימים קדושים ומוכנים לתיקון 

  .הברית

ם הם החפצים לשוב בתשובה שלימה ולטהר את רבי

אולם רבים הם הדרכים , נפשם וגופם מטומאה זו

, לתיקון עוונות ופגמים אלה הקשורים לברית המעור

וכפי . ומהם תיקונים הכרוכים בתעניות וסיגופים רבים

י הקדוש ברוח קודשו שהתיקון "שגילה לנו רבנו האר

א על הנדה הוא והתיקון לב, ד תעניות"ל הינו בפ"לשז

, פעמים על השלג' ב תעניות וצריך גם להתגלגל ז"בפ

והתיקון , ה תעניות"א הוא בשכ"והתיקון לבא על א

ז תעניות וצריך גם "ל הוא ברט"לבא על הגויה ר

ז הוא "והתיקון למשכ, פעמים על השלג' להתגלגל ט

ל תעניות כמנין רגל וכמנין זכור וצריך גם להתגלגל "רג

ומי יכול בדורנו זה לעמוד במספר .  השלגפעמים על' ט

ולכן תיקנו המקובלים גורי . זה של תעניות וסיגופים

ר " וכמוהרא"ל ועל צבאם הגאון רבנו החיד"י ז"האר

 להתענות יום אחד על ',ה בספריו הקד"יוסף חיים זלה

 מחיר אכילת –כל חטא ולפדות את שאר הימים בכסף 
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מהימים ,  יוםסעודה אחת של לחם ומאכל פשוט לכל

ונחשב לו פדיון התענית , שצריך להתענות על חטאו

ונרצה , )ב שם"ובמשנ' ח סעיף ב"ח סימן תקס"אור( כתענית גופא

לו לכפר עליו מאשר חטא על הנפש ועל פגם העולמות 

ונסלח לו ביחד עם תשובה שלימה וקבלה , העליונים

  .לעתיד שלא ישוב לכסלה

ביא את דברי הרב א, וכדי להמחיש את האמור לעיל

 בספרו Ê ‡È˙Ù ‰„Â‰È È·¯"Ïˆהגדול המקובל האלקי 

  :ו וזה לשונו"אות פ" מנחת יהודה"

ג מעשה שבא אלי זקן אחד ואמר לי "בשנת התרפ

, שהוא בא על כלתו בחיי בנו ורוצה לשוב ולתקן מעשיו

אמרתי לו האם . ואינו יכול לעשות תעניות וסיגופים

לילה ויום כיום , דם אחאינך יכול להתענות לפחות יו

אמרתי לו לך וטבול שבע . אמר לי הן, הכיפורים

טבילות וקבל עליך להתענות תענית של עשרים וארבע 

רק שאתה מותר בכל עשיית , שעות על עוון הנזכר

ה "א אצלי עם מעות פדיון שכוביום התענית בֹ, מלאכה

ואעשה לך , א"תעניות הנצרכים לתיקון עוון הבא על א

וכאשר בא אלי נכנסנו לחדר והלך .  וכן עשה,תיקון

, ארבע אמות יחף ועמד והתוודה את הוידוי הנזכר לעיל

, ואחר גמר הוידוי מסר בידי את כסף הפדיון ואמר לי
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ה התעניות ואתה מורשה "הא לך המעות פדיון שכ

וכאשר קיבלתי את המעות מידו . לחלקם לצדקה

ני שנתנם אמרתי הריני מקבל את אלו המעות מיד פלו

לצדקה בעד פדיון התעניות שנתחייב להתענות מפני 

אלהינו ואלהי ' ויהי רצון מלפניך ה. ששכב עם כלתו

אבותינו שתהיה חשובה ומקובלת לפניך פדיון אלו 

התעניות כאילו התענה פלוני בן פלוני על עוונותיו 

וכל ניצוצות הקדושה הראויים להתברר על ידי , ממש

די מצות הצדקה למען שמך התעניות יתברר על י

מבטנו ) ו"חב(יקיאנו Âלע ·יל Á"הקדוש היוצא מפסוק 

 למען שמך הקדוש ושמע את תפילתנו, "יורישנו אל

ברוך שומע , כי אתה שומע תפילת כל פה) אראריתא(

ולפי שהבנתי שהזקן ההוא הוא איש עני ולוה . תפילה

לכן החזרתי לו את כל המעות בתורת , המעות מאחרים

  .ה ולא נטלתי מהם כי אם שתי פרוטות בלבדצדק

והנה לאחר שנים נפטר אותו זקן וראיתי אותו 

בחלום שעומד בבית דין של מעלה ונסתכלו בו וראו 

רק שלא עשה תשובה כי אם על , שהוא בעל תשובה

ולא , איסור אשת איש בלבד ולא גם על איסור כלתו

דין דברו עמו דבר והוא מעצמו נכנס בחדר שבצד בית ה

ניהם למעלה יוהבית דין הגביהו ע, וישב לו על ברכיו

ותיכף ומיד ירדו שלושה מלאכים מהרקיע שלמעלה 
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מהבית דין ועשו לו ניתוח בגיד שלו והסירו משם את 

וריפאו אותו לגמרי , החלודה והפגם של איסור כלתו

  .עד כאן ראיתי בחלום, ויצאו

א כמה הי, ומזה ידע האדם את יקר תפארת התשובה

כי הצילה לאותו זקן מכמה מאות שנים שהיה , גדולה

. ראוי להיות נדון בכף הקלע ובגלגולים שונים בגיהנם

ל שיפה שעה אחת בתשובה ובמעשים "וכן אמרו חז

  .ל"עכ. מכל חיי העולם הבא, טובים בעולם הזה

פ שכל חטא ועוון פוגמים ומטמאים את "ואע

של זרע הנה החוטא בעוון הנדה או בעוון , הנשמה

ואמרו בזוהר , גדול עוונו ביותר, לבטלה או בעוון הגויה

שלשה עבירות גורמים לסילוק  ")פרשת שמות(הקדוש 

השכינה מהתחתונים והם עוון הנדה וחטא השחתת 

' והבריות קוראים לה, זרע לבטלה והבא על הגויה

ובכל מקום שאדם שחטא , ומתפללים ואינם נענים

 מגרש הוא את השכינה ,באחד מחטאים אלו הולך שם

, א בפירושו לזוהר"וכתב הגאון הקדוש החיד. משם

שכוונת הזוהר שהשכינה בורחת מאדם כזה אפילו 

' כ אדם אשר מאלה בידו ולא שב לה"וא. מבתי כנסיות

גורם לתפילותיו ותפילות כל הקהל , בכל לבו

  .יצילנו' ה, שמתפללים עמו שלא יתקבלו
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ומבואר ,  הפגם ועונשוואין צורך להוסיף בענין חומר

הוא בכל ספרי המוסר והמקובלים וגם בתלמוד האריכו 

והבא על הנדה הוא בהכרת ונכרתת נפשו . בענין זה

הטהורה ממקור החיים הטהורים הרוחניים ויורדת 

, למקום הטומאה לבורות נשברים אשר לא יכילו המים

 שעל איסור קל מגזרות חומרת )שבת יג(' ואמרו בגמ. ל"ר

ועבר תלמיד חכם וגדול , ה שגזרו חכמים להשמר בוהנד

לא חסו עליו משמים והרגוהו בחצי , בתורה על גזרתם

ועוונות אלו הם מהדברים . ימיו בגלל חטא זה

ועל פגמי הברית , העיקריים המעכבים את הגאולה

אין צדיק בארץ אשר יעשה כי אדם  ")כ, קהלת ז( נאמר

 שהמוציא זרעו )דה יגנ(ל "וכבר אמרו חז". טוב ולא יחטא

וכאילו , ודינו כעובד עבודה זרה, לבטלה חייב מיתה

ובעוון זה מתו ער ואונן . והריהו בנידוי, שופך דמים

פ שהיו "ה להם פנים אע"בהיותם קטנים ולא נשא הקב

ומי . ובניו של יהודה הצדיק, ה"נכדיו של יעקב אבינו ע

. היוכל לומר זכיתי לבבי ונפשי מפגמים חמורים אל

ולכן רבים המתקבצים לעשות תיקון לנפשם ומתענים 

  .ל"כנז, יום אחד ופודים את שאר הצומות בכסף

ם אשר פודים בכסף "ולאלה המתענים בימי השובבי

ד התעניות שעליהם להתענות ואינם יודעים "את פ

 ˘"‰¯˘לכוין בתפילת העמידה את הכוונות שסידר 
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באריכות " עננו"הבאנו את תפילת , האלקי לתיקון זה

" עטרת חיים" בספרו ‡"ÏÙ Á'ÚÈÊ È‡‚"‰‚¯כפי שהביאה 

  ".שמע קולנו"לאמרה ב

ולאלה אשר אין , אולם בנוסף לתיקון חשוב זה

כבר איזן ותיקן המקובל רבי , ל"ביכולתם להתענות וכנז

Â„¯‡Ù ·˜ÚÈבנו של המקובל האלקי רבי דוד , ל" זצ

בדמע ' ם הקד"תיקון לאמרו בימי השובבי, א"פארדו זיע

חשב לו הקריאה תובהקדמה לתיקון כתב ש, לב

והלימוד בדמע ובהכנעת הלב ובשברון רוח ובתשובה 

  .כאילו התענה בהם תענית גמורה, שלימה

ולזיכוי הרבים אעתיק בלשונו הזהב את אשר כתב 

" שברו אכל"אשר הודפס בשנת " מזבח כפרה"בספרו 

  :ל"זם ו"על גודל הפגם והתיקון שחיבר לימי השובבי

 אדם מועד 2 חטאת נעורים1בא הכתוב השלישי

  והנה אשה, 4הרהורי רישך על משכבך סליקו, 3לעולם

  

___________________  
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ËÈÏ˘ ÔÂÚÓ˘ Ô· ‰ÓÏ˘ ·¯‰ ÔÂ‡‚‰"‡  

  

שנה מ) 3 .'ז, ה"מלשון הכתוב בתהילים כ) 2. ברייתא דרבי ישמעאל) 1
רעיונך על "ט "כ', מלשון הכתוב בדניאל ב) 4. א"ו ע"ק כ"בב

  ".משכבך סליקו
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, 7זרע קודש, 6הן מועל אחר מועל בקדשים, 5לקראתו

 קבע 9אי לזאת, 8 ישראל חולק תמצית בניויהבי לכל

ארבעין , 11שובו בנים שובבים,  כפרה לעולם10להם זמן

ת  והרג א13כי כל הנפש אשר לא תעונה, 12אכתפיה

  .15בשביל התורה שנקראת ראשית, 14התנין הגדול

, 16ל כתב מהו הלשון שלשית"ובהקדמה לספרו הנ

 וקעבר על בל 18כי נפש הוא חובל, 17יצר לב האדם רע

מנפש ועד בשר , 20ויקרב אליו רב החובל, 19תשחית

מעריב , 21יזרע ואחר יאכל, וכלה נפשות בניו ובנותיו

 גם בכנפיו 24מוט לבן על 23שופך דם האדם, 22ערבים

 אוכלי לחם 25נמצאו דם נפשות אביונים נקיים

 לימא מי ילד לי את 27 ימים באיםוהנה, 26העצבים

   29ובהאי עלמא נמי שרא דעניותא רדיף אברתיה, 28אלה

  
___________________  

  
אין "' משנה ג' לשון מושאלת ממשנה מעילה פרק ה) 6. 'י', משלי ז) 5

מלשון הכתוב ) 9         )8. ג"י', ישעיה ו) 7. וקדשיםמועל אחר מועל במ
) 12. ד"י', ירמיה ג) 11. ב"ה ע"יומא ע) 10". אף לזאת"' א, ז"באיוב ל

) 15. 'ה, ח"יחזקאל כ) 14. ט"כ, ג"ויקרא כ) 13. ב"ז ע"סנהדרין כ
', בראשית ג) 17. 'משנה א' פרה פרק א) 16. ' אפרשהבראשית רבה 

) 21. 'ו', יונה א) 20. א"ב ע"קידושין ל) 19. 'ו, ד"דברים כ) 18. א"כ
תפילת ) 22". ֶאְזְרָעה ְוַאֵחר ֹיאֵכל"' ח, א"מלשון הכתוב באיוב ל

למנצח "' מלשון הכתוב בתהילים ט) 24. 'ו', בראשית ט) 23. ערבית
ירמיה ) 27. 'ב, ז"תהילים קכ) 26. ד"ל', ירמיה ב) 25". על מות לבן

  .ב"ה ע"חולין ק) 29. א"כ, ט"ישעיה מ) 28. 'ה, ג"כ
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 לעלם 31ומה גם נפשו לא חיה, 30והוא מעלה עקרבים

, ברם בקושטא שערי תשובה לא ננעלו, 32ולעלמי עלמיא

כ קרא צווח "וע, 33ולזה כתיב ושבה והיתה לבער

יש נדחי ישראל א ואסף 35 שובו בנים שובבים34ככרוכיא

, 36רכל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטה, אשר פזר

והרג את , 38ומשמן בשרו ירזה, 37נזהא דתורה זה זה

דקדמא שכינה , 40 והיו כלא היו39התנינים הגדולים

 אולי 43שבחרט אנו, 42תשב אנוש עד דכא, 41ואתיא

  .כ"  ע.45 ורחוקים נעשו קרובים44תיהוי ארכא

אזרתי כח , וכיון שקונטרס זה אזל מן השוק זה שנים

  .לזכות הרבים בוד והבאתיו לדפוס מחדש "בס

ש שעל "במעלת ק' י הקד"כמו כן ידועים דברי האר

אשר התיקון העיקרי והתמידי , המטה וסגולתה

לחטאים אלו הוא אמירת קריאת שמע שעל המטה 

  שהישן על:)ברכות ח(ולכן אמרו חכמים , בכוונה גדולה

  . ל"רח, מטתו ללא קריאת שמע הריהו כשוכב במטת גויה

___________________  
  

. 'ל, ב"מושאל מלשון הפסוק בתהילים כ) 31. 'ב ד"לפי במדבר ל) 30
) 35. א"ד ע"קידושין מ) 34. ג"י', ישעיה ו) 33. ח" י,ו"שמות ט) 32

) 38. ב"ב ע"פסחים קי) 37. ג"כ, א "במדבר כ) 36. ד"י', ירמיה ג
ברכות ) 41. ז"ט', עובדיה א) 40 .א"כ', בראשית א) 39. 'ד, ז"ישעיה י

) 45. ב"כ', דניאל ד) 44. 'א', ישעיה ח) 43. 'ג', תהילים ד) 42. א"ע' ו
  ".קרובים נעשו רחוקים"ב "שבת קכ' לשון מושאל ממס
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  ,"לא ישכב עד כי יאכל טרף"ועוד אמרו על הפסוק 

הטומאה מקיפים את ' שאלפים ורבבות של חיצונים וקל

ובפרט בעת , האדם ועומדים להחטיאו ולקטרג עליו

שר אז חלק מנשמת האדם עולה למעלה ואת השינה א

ומולידים " קרי"מקומה יורשים ומטמאים אותו בעוון 

אשר לאחר מות האדם הם , מזרעו עוד חיצונים ומזיקים

ולוקחים את , רודפים אחריו ואומרים לו אבינו אתה

והולך מדחי , והוא נמסר בידי משחיתים, הטוב הצפון לו

. ישמרנו' ה, כף הקלעאל דחי בידיהם של מלאכי חבלה ב

ואין אדם . ואין לו מנוחה עד שיתבטלו אותם המזיקים

שאז יכול , יכול לבטלם אלא בקריאת שמע שעל המטה

להרוג מהם עד אלף ומאה ועשרים וחמישה מזיקים בכל 

' ל דרוש ז"י ז"כמבואר בשער הכוונות להאר(פעם 

  ).מדרושי הלילה

פ "ה עש שעל המט"ולכן הכנסנו לקונטרס זה גם ק

" שערי המוריה"כפי שהובאה בספר , א"זיע' י הקד"האר

  .א" שליט ‡·¯‰ÈÁ Ìלהרב

Ò˘˙ ˙˘·"Ëש להוסיף לקונטרס " זיכני השם יתב

, אשר הודפס לראשונה שנה קודם" ם"ימי השובבי"

מכתיבת יד קודשו של המחבר , דברי אלקים חיים

¯‰ÂÓÎ"ÚÈÊ ‡¯ÈˆÁÂ·‡ ·˜ÚÈ ¯"‡ , דברים העומדים
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י

, מיוסדים כולם על תיקון הברית, ולםברומו של ע

ÌÈÂ˜È˙ ÌÈÚ·˘ הנרמזים במילת ˙È˘‡¯· , בדומה

אשר חיבר התנא האלקי ', לשבעים תיקוני הזוהר הקד

כן הרב , א לתיקון העולם"רבי שמעון בר יוחאי זיע

ל חיבר שבעים תיקונים הנרמזים במילת בראשית "הנז

מצאים ועתה בהיותנו נ,  היסוד הקדוש–לתיקון הברית 

וצדיק יסוד "באלף הששי שהוא ספירת היסוד דכתיב 

והזמן המוכשר ביותר לתיקון היסוד הוא זמננו , "עולם

ומן השמים גילו לנו תיקונים , זה אשר בו אנו נמצאים

  .אלו

וזאת למודעי כי קונטרס חשוב זה הודפס לפני שנים 

ו "ראש ל, רבות בסיועו של ראש החבריא קדישא

אשר , )כך מצוין בשלט שעל קברו(הצדיקים שבדור 

מסר את גופו ונפשו יחד עם צדיקי דורו לתיקונים 

ÌÎÁ ,  הגאולהנשגבים לאקמא שכינתא מעפרא ולזירוז

ÚÈÊ ‰˘Ó ÌÁÓ"‡ ,בירושלים" אהבת אחים"' ראש חב ,

ם "והתעוררתי להדפיסו בשנית לכבוד ימי השובבי

ת לזכות ולזרז את אחינו בית ישראל לדעת א, הקדושים

אשר יעשו לתיקון עוון הברית לכל סוגיו וחלקיו כדי 

ובא לציון "י תיקון היסוד ושלמותו נזכה במהרה ל"שע

  .א"בב" גואל
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יא

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכנו לתקן בחיי 

, חיותנו את אשר שיחתנו וקלקלנו בעולמות הקדושים

ובזכות זיכוי הרבים בהדפסת חוברת זו והפצתה 

  .ר"אכי,  לתיקון שלם וגמורנזכה, ברבים

  

  
  המלקט

  ˘ÔÂ˘˘ Ô· Ï‡ÂÓה "ע
  ט"תשס' ם הקד"ימי השובבי
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    ל"י זצ'ח פלאג"תפילה מהגר  
  "עטרת חיים"ספר מה
  ג"ימן מסל "י זצ'ח פלאג"להגר
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    ל"י זצ'ח פלאג"המקוצר מהגר" עננו"  

  לאלה שאינם מכוונים" שמע קולנו"שיש לומר ב
  ד"סימן מ" עטרת חיים"מספר 
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‰Ó„˜‰  

  נאמנו מאד ומרבית העם נגשים רם דהז עו ם"ובבישהי מי

ם אשר פגמו באות ברית ילשוב מחטאת נעור' אל ה     

ה כקנאת "ואין קנאה לפני הקב. ונו מנשאקדש כי גדול ע

לו יושם האמונה והוי כא' הברית קדש שהוא סוד שם הק

משקר בשמו והמשקר בחותם המלך כמשקר במלך ואין לו 

אם לא בתשובה רבה ותדירה ולב , אלהי ישראלבחלק 

ל ישב לו קוץ "האדם יתר ממקומו בשמעו דברי עולא וז

ו תבקע כריסו ולא אציבכריסו וצריך למשמש בידו כדי להו

 שכך שומעות ולעינים אוי לאזנים, יעשה רשע לפני המקום

שכך רואות עד כמה הגיע קדושת ישראל לבין אביהם 

 ם"תקון  שובבי
  

 גדול לברית המעור הוא תקון
אשר איזן ותיקן וחיבר הנשר 
הגדול הרב הכולל אין גומרין 

ר " בכמהריעקבעליו את ההלל 
  .ה" זלהדוד פארדו
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כד

ואיך לא יחרד האדם וילפת ויסמר שערות ראשו , שבשמים

 כי אין צדיק בארץ אשר ף כל ימיו בפני קונווויהיה נז
ע כמה יעשה טוב ולא יחטא ומי הוא נקי מזה ומי יוד

וראוי כל אדם להקרא רשע בפני , ז"וכמה עבר ע
ל אם הושיט ידו למטה "ואצ, המקום רק בעבור זה

לחכך עצמו ומן החכוך בא לידי חימום וגרם החטא 
ל אם הושיט ידו לרצונו בלי סבה "ואצ, ל"להוציא שכבז

ל אם הקשה עצמו לדעת שהוא חיב "ואצ, גורמת לו
 בכונה למלאת תאותו ל אם הוציא בידו זרע"ואצ, נדוי

שהוא שנאוי ומרוחק לפני המקום רע לשמים ולבריות 
אוי , אוי לו או לנפשו, משחית ופוגם מעלה ומטה

נוח לו שנהפכה שלייתו , נוח לו שלא נברא, לרוע מזלו
נוח לו שיכרתו ידיו , על פניו ולא יצא לאויר העולם

ובפרט אם השיאו , ולא היה עושה המעשה הרע הזה
רם גם לאחרים חטא והחטיא שנתגדל עונו יצרו וג

ובפרט אם לא הרוה , במאד מאד עד לשמים הגיע
צמאונו עד שבא על הזכור או על הערוה כי הוא זמה 

ומה גם אם גרם מזלו ', ועון פלילי תועבה לפני ה
הרע והוליד ממזר שאז אין לו תקנה עד שימות 

 ,מגפות ומתות משונות, וגורם חרון אף לעולם, הממזר
ואיננו זוכה לראות פני שכינה , עניות ואורך הגלות
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כה

ואינו זוכה בתחית , ש לאחר מותו"בשעת מותו וכ
ובאמת ישתומם האדם עד . מ" ונפשו תתגלגל בהמתים

כמה גברה העורון עיני הפתאים האלה שמעלימים 
 עין מדברי רבותינו ומחזיקים עצמם למאמינים

, ם כי רבהא מגודל עזות"אין זאת כ, ומעשיהם להיפך
וקשיות ערפם כי כבדה מאד ואינם חשים לכל 

, איך ירים ראש ועונותיו רבו למעלה ראש, העונשים
ואיך ילבש , ואיך יאכל וישתה באשר הוא חוטא

ן "למעדנים בעוד עליו הבגדים הצואים אשר לכלכו נר
עד שהרחיקוהו מלפני אדון כל הארץ ונפשו עליו 

תשובה וכפרה ויאמרו שננעלו ממנו שערי , תאבל
אמנם רחמיו יתברך גברו וימינו פשוטה לקבל שבים 

י התשובה ושב ורפא לו ויזכה במעלת הצדיקים "וע
אך צריך תשובה רבה ותדירה , וחסידים ואנשי מעשה

וצריך לדעת הדברים המביאים לידי קרי להתרחק 
ופה . מהם והדברים המסוגלים לינצל ממנו לעשותם

פרן של רבנים ואנשי אעתיק לפניך קורא נעים מס
למען , חסידים עשרת הדברים המביאים והמצילים

יהיו בעיניך למזכרת נצח ואם בעל נפש אתה דרוש נא 
ואז , סור מרע ועשה טוב, היטב להרחיקם ולעשותם

  .יתן הטוב ולא ימנע טוב להולכים בתמים' גם ה
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כו

  סור מרע
  עשרת הדברים שצריך האדם להרחיק מהם

  

  ק עצמו מהנדרים טוב אשר לא  תחילה וראש ירחי)א

תדור מאשר תדור כי הנודר ואינו מקיים בא לידי     

אל תתן את פיך לחטיא ) "קהלת ה(קרי ורמוז בפסוק 

ל מעשה ) "דהיינו חטא טומאת קרי" (את בשרך וִחּבֵ

וגורם מיתה לעצמו שנאמר ) נ"בשבניו מתים " (ידיך

כ "חממך תחילה וא' וכו" אלהיך' כי דרוש ידרשנו ה"

וכל עוד שלא ישלים , ומתגלגל באשה נדרנית, מממונך

חיובו בפועל המלאך הממונה על מאמר פיו שראוי 

להיות טוב שב אצלו למזיק שלא הושלם יצירתו 

  .לטובה

  .המגלה רזין בתורה למי שאינו כדאי בא לידי קרי )ב

  .ז או בצלמים בא לידי קרי" המסתכל בע)ג

  לה ונבלות הפה  המושיט אזנו לשמוע דברי בט)ד

ש המדבר "ר ורכילות ושקר וכיוצא וכ"וליצנות ולה    

בעצמו ולכן ישמר פיו ולשונו מדבר נבלה כי ברית 

  .הלשון וברית המעור המה מכוונים יחד
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כז

   אל יסתכל בנשים להנות מיופין כי היא גופה )ה

א ומלאך המות מביאה "עבירה ונקרא מומר לד    

ו ובא בגלגול עוף הנקרא לפניו בשעת מותו ומתלוצץ ב

ולא תתורו אחרי "ש "ראה שהוא מזנה אחרי הראיה וז

ומזה יבא להשחית זרעו " לבבכם ואחרי עיניכם

ל שלא להרבות שיחה עם האשה "ואצ. ולטמא נפשו

רעה נדבקת בו ' א שנק"שגורם רעה לעצמו שהסט

ע "ז ג"ובטל מדברי תורה אשר עון ביטולה חמור מע

חי ביד מלאכי חבלה אכזרים ולא ד וילך מדחי אל ד"ש

וסופו יורש גהינם לאחר כמה שנים , יתנו לו מנוחה

יוליכוהו בגיהנם לקחת ירושתו שירש בגהינם חלק 

  .חברו

  י בא לידי קרי "ירחיק עצמו מהרהורים רעים כי ע )ו

בלילה ויולד בן ממזר או רשע כי אפילו מאשתו    

יצי הדור י הרהור בשעת הזווג והן הן פר"יהיה זה ע

  ".לא תטע לך אשרה"וכתיב 

  כי , ז"אל יהיה עצב ונאנח בשביל תענוגי עוה )ז

ומרבה העצלות לקיים המצות , גורמת בטול תורה   

וממשיך מחלוקת בביתו על לא , ומבלבל דעתו לתפילה



  ם"נטרס ימי השובביקו
כח

ועוד בה כי נדבק עם , ויהיה שנאוי ומתועב, דבר

ב מזריע "וסימן לדבר עצ, פלונית ומטמאה אותו

  .ע"רז

   שלא יאכל מאכלי חלב בלילה ולא יאכל  יזהר)ח

ז גורם רוב "ו שלא ישתכר כי כ"אכילה גסה וק    

האכילה ושתיה שיבא לידי קרי להשחית זרעו ונמצא 

קרוב למזיד ומרעה אל רעה יצא ויברא משחיתים 

לחבל ובו הם מתחילים לקטרג עליו יום יום עד אשר 

  .ימסר בידם להמיתו מיתת עולם

   יזהר בכל ברכה וברכה לאמרה כתקנה שלא יהיה )ט

לבטלה ולא ידלג הזכרת שם ומלכות כי בכלל    

כ יסתכל בעת "הרעות בא לידי קרי וענש יענש וע

  .ולענות אמן אחר המברך, שמברך למי מברך

   יתרחק מהמחלוקת שפוגם ביסוד וכל הנותן בו יד )י

ומן ה מאבד זכרו שכן במחלוקת קרח אף בני י"הקב   

נבלעו ולא נחרב הבית אלא בעבור שנאת חנם וכשיהיו 

  .א"ישראל בשלוה הוא תקון היסוד ויבא הגואל בב
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  ועשה טוב
  עשרת הדברים המסוגלים לינצל מקרי לילה

  

  י " הצרי הגדול לעסוק בתורה ככל האפשר כי ע)א

יטהרון רעיוניו כי היא תקון לפגם הברית והיא     

היך לטובתך בהתהלך תנחה אל' האשה אשר נתן לך ה

אותך להצילך מכל צרה ולפרנסך ולהדריכך בדרכי 

בשכבך תשמר עליך מן המזיקין , יושר בימים ובלילות

והקיצות היא תשיחך תלמד עליך , הגוף והנפש

ק "וכן בכל בקר שהרי אמר בזוה. מ"סניגוריא לתחה

שבכל לילה דנין אותו אם יקיץ משנתו או ישן שנת 

 ועליה אמר הנביא גשמית היא שונאתווהאשה ה. עולם

אך מפני צווי ' כמפורש בגמ" אויבי איש אנשי ביתו"

וכי תהין לאיש שתי נשים . המקום מוכרח לאהוב אותה

שונאתו היתכן שיהיו עיניו ולבו ' אוהבתו והא' הא

! ?וישכח ויעזוב לאותה שאוהבתו, לאותה ששונאתו

וה לנו אשתו אשת נעורים שמיום שלמדו אביו תורה צ

  .ע"מיד היא באה להתיחד עמו ולשמרו מכל מקרה ר

   ת"יזהר לומר בריך שמיה בשבת בעת הוצאת ס )ב

ל תיבות כמנין השנים "וישתדל לאמרו בנוסח ק(    
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ת " ולעלות לס,)המלקט. 'ר פרש מאשתו וכו"שאדה

  .בחודש לקבל פני שכינה' פעם א

  מול  ישתדל להיות סנדק ובעל ברית לאחוז הילד הני)ג

ויתחמם כל גופו בעת עשותו דבר מצוה . על ברכיו   

ובנשאו . ובפרט בעשותו המצות שמורות בערב פסח

, ובכל דבר מצוה. ובחפרו את הקבר. את המטה

  .שיעשנה בכל כחו

  . יזהר תמיד לאכול הנותר מחתיכת המוציא)ד

  . מה טוב אם אפשר לו לגדל יתום בתוך ביתו)ה

  ן להתפלל "ונים בבהכד ראש"יומ יזהר להיות )ו

  .ע"שמ    

  .יזהר מאד במצות ציצית ותפילין )ז

  ולסמוך גאולה ,  יזהר לומר התפילה בדמע לבב)ח

 ולא יפסיק גם , ודוקא בשחרית כותיקין,לתפילה    

  .ר או קדושה"לענות איש

   להדליק נרות שבת ולשמרו במחשבה ודיבור  יזהר)ט

וד שבת ולענגו במאכל ומלבוש לכב, ומעשה    

ולא כעשירי עם אשר , וללבוש בגדי שבת מבעוד יום

אינם מחליפים בגדיהם כי אם עד אור היום 
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ומתפללים ערבית ויושבים על שלחנם בליל שבת בעוד 

הבגדים הצואים בגדי חול עליהם ולא טוב המה 

ע " עיניך וראה כי תחת אשר הרבת פשופקח, עושים

הם וחדל אחוז ב, ה"ת פזור ענו"שב, ע"תרבה השפ

ת בפשעך עד כה נרגן יכי תחת אשר הי, מעשות הפשע

ה והוא תקון "מפריד אלוף עתה תיחד בהם שם הויה ב

  .גדול לפגם הברית

  יזהר ללמוד קודם שישן כי הוא תקון גדול ) יוד

י "כדכתיב ושבע ילין בל יפקד רע והלומד ח      

י בהם אמר "פרקים בכל יום הוא תקון ליסוד וח

' ש שעל המטה תיבה בתיבה וד"קרא קוי, רחמנא

אמר יו, שבתהלים המסוגלים מאד לזה' מזמורים הא

וישן מתוך דברי , הודוי וכל הסדר הכתוב בספרים

פ "וישן תחילה על צד שמאל כי מלבד שע, תורה

גם , צ שמאל"הלילה ע' הרפואה טוב לגוף לישן בתחי

הוא רפואת הנפש שמכניע צד שמאל ועץ חיים היא 

  .חייםלדבק ב
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  אלהי ישראל חיים כלכם היום '  הדבקים בהואתם

בעוד ימיכם כי לא תדע מה ילד ' שובו אל ה       

יום ובעוד נפשך בך תשמור משמרת הטהרה ככל 

  .דתקון רבנן לרפאת לשבורי לב ונפש

  ילמוד בכל ,  השובבים האלה המסוגלים מאדובימי

יום ככל הסדר הזה בדמע לב ויהי עליכם        

ואף גם זאת כי לא היה בך כח לצום , תרהס

הקריאה והלימוד הזה בדמע , ולהתענות בהם

והכנעת הלב ובשברון רוח יחשב עליך כאילו התענית 

על מנת שלא לשוב עוד , בהם אך בתשובה גמורה

ברחמיו הרוצה בתשובת השבים אליו בכל ' לכסלה וה

 ויקבל תחינתנו "שובו אלי ואשובה אליכם"לב כדכתיב 

יוציאנו מן המצר ויאר לנו באור קדשו וייטיב אחריתנו ו

רוממה לקבץ נדחי ישראל בביאת ' ימין ה, כבראשונה

  .א"משיח בן דוד חי כיר, הגואל
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 לימוד ותיקון
 לימי השובבים

  
  
  

ג מדות "קודם שילמוד לגרש החיצונים מעליו יאמר י
  .'ופסוקי ויעבור ה ,העליונות מי אל כמוך

ז( )מיכה

ֵאִרית ִמ ע ִלׁשְ ׁשַ א ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ּפֶ מֹוך ֹנׂשֵ   ָי ֵאל ּכָ
י ָחֵפץ ֶחֶסד הוא       :ַּנֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ְמֻצלֹות ָים  ִליך ּבִ ְָיׁשוב ְיַרֲחֵמנו ִיְכּבׁש ֲעֹוֹנֵתינו ְוַתׁשְ ּ ּ ּ
ל ַחֹטאָתם ִּתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם  :ּּכָ ּ  

ְעָת ַלֲאֹבֵתינו ִמיֵמי ֶקֶדם              ּבַ ר ִנׁשְ ֲּאׁשֶ ּ:  
  

  ג מדות העליונות שאמרם משה"י
לד( )שמות

ָניו ַוִיְקָרא  יאהדונהי Aְיֹהָוַּוַיֲעֹבר     | יאהדונהי Aְיֹהָוַּעל ּפָ
ִים ְוַרב  יאהדונהי Aְיֹהָו           ְֵאל ַרחום ְוַחּנון ֶאֶרך ַאּפַ ּ ּ

ע  :ֶחֶסד ֶוֱאֶמת א ָעֹון ָוֶפׁשַ   ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ
ְּוַחָטָאה ְוַנֵקה                              ּ:  
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לד

  יאמר זה הפסוק שלש פעמים
ג( )זכריה

ָטן ִיְגַער יאהדונהי Aְיֹהָוַּויֹאֶמר     יאהדונהי Aְיֹהָוּ ֶאל ַהׂשָ
ָטן ְוִיְגַער            ך ַהׂשָ ּּבְ ךיאהדונהי Aְיֹהָוָ    ַהּבֵֹחר ָ ּבְ

ם ֲהלֹוא זֶה אוד ֻמָצל ֵמֵאׁש               ָלִ ירוׁשָ ּּבִ ּ ּ:  
  

  ויקרא הסדר הזה
  

יטש( )מות

  ּ ַעל ַהר ִסיַני ֶאל ֹראׁש ָהָהר ַוִיְקָרא יאהדונהי Aְיהָֹוַּוֵיֶרד 
היאהדונהי Aְיֹהָו         ה ֶאל ֹראׁש ָהָהר ַוַיַעל מׁשֶ  :ּ ְלמׁשֶ

ן  נהייאהדו Aְיהָֹוַּויֹאֶמר  ָעם ּפֶ ה ֵרד ָהֵעד ּבָ ֶאל מׁשֶ
ִּלְראֹות ְוָנַפל ִמֶמּנו ָרב יאהדונהי Aְיהָֹוֶּיֶהְרסו ֶאל  ְוַגם  :ּ

ים ֶאל  ׁשִ ּגָ ֲהִנים ַהּנִ ן ִיְפֹרץ יאהדונהי Aְיהָֹוַהּכֹ ּ ִיְתַקָדׁשו ּפֶ ּ
ֶהם  ה ֶאל  :יאהדונהי Aְיהָֹוּבָ  יאהדונהי Aְיהָֹוַּויֹאֶמר מׁשֶ

י ַאָתה ַהֵעֹדָתה ּלֹא יוַכל ָהָע ּם ַלֲעלֹת ֶאל ַהר ִסיָני ּכִ
תֹו ל ֶאת ָהָהר ְוִקַדׁשְ נו ֵלאֹמר ַהְגּבֵ ּּבָ ַּויֹאֶמר ֵאָליו  :ּּ

ְ ֶלך ֵרד ְוָעִליָת ַאָתה ְוַאֲהֹרן ִעָמך יאהדונהי Aְיהָֹו ְּ ּ
ֲהִנים ְוָהָעם ַאל ֶיֶהְרסו ַלֲעלֹת ֶאל     יאהדונהי Aְיֹהָוְּוַהּכֹ

ן ִיְפָר      םּפֶ ה ֶאל ָהָעם ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם :ץ ּבָ ַּוֵיֶרד מׁשֶ ּ:  
  
)כחקתבמדבר(

ה ַמְלָאִכים ִמָקֵדׁש ֶאל ֶמֶלך ֱאדֹום ּכֹה  ַלח מׁשֶ ְַוִיׁשְ ּ ּ  
ל             ָרֵאל ַאָתה ָיַדְעָת ֵאת ּכָ ָּאַמר ָאִחיך ִיׂשְ ּ ָ

ר ְמָצָאְתנו ַּהְתָלָאה ֲאׁשֶ ַּוֵיְרדו ֲאֹבֵתינו ִמְצַרְיָמה :ּ ּ ּ 



  ם"נטרס ימי השובביקו
לה

ים ַוָיֵרעו ָלנו ִמְצַרִים  ִמְצַרִים ָיִמים ַרּבִ ב ּבְ ׁשֶ ַּוּנֵ ּ ּ
ְצַעק ֶאל  :ְּוַלֲאֹבֵתינו ַמע ֹקֵלנו יאהדונהי Aְיֹהָוַוּנִ ּ ַוִיׁשְ ּ

ַלח ַמְלָאך ַויִֹצֵאנו ִמִמְצָרִים ְוִהּנֵה ֲאַנְחנו ְבָקֵדׁש  ַּוִיׁשְ ּּ ּ ְּ

ִָעיר ְקֵצה ְגבוֶלך ָרה ּנָא ְבַאְרֶצך :ּ  לֹא ַנֲעֹבר ַָנְעּבְ
ֶתה ֵמי ְבֵאר ֶדֶרך ַהֶמֶלך ֵנֵלך  ֶדה וְבֶכֶרם ְולֹא ִנׁשְ ׂשָ ְּבְ ְ ְּ ּ ּ ּ  

ֻבֶלך       ר ַנֲעֹבר ּגְ ֹמאול ַעד ֲאׁשֶ ָלֹא ִנֶטה ָיִמין וׂשְ ּ ּ:  
  
ג( )דברים

ן ִלְקָראֵתנו  ׁשָ ן ַוֵיֵצא עֹוג ֶמֶלך ַהּבָ ׁשָ ַעל ֶדֶרך ַהּבָ ֶפן ַוּנַ ַּוּנֵ ְ ְּ ּ  
ָּכל ַעמֹו ַלִמְלָחָמה ֶאְדֶרִעיּהוא ְו         Aְיֹהָוַּויֹאֶמר  :ּ

י ְבָיְדך ָנַתִתי ֹאתֹו ְוֶאת יאהדונהי ּ ֵאַלי ַאל ִתיָרא ֹאתֹו ּכִ ָּ

יָת ְלִסיֹחן  ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ יָת לֹו ּכַ ל ַעמֹו ְוֶאת ַאְרצֹו ְוָעׂשִ ּּכָ ּ
ּבֹון ֶחׁשְ ב ּבְ ר יֹוׁשֵ ַּוִיֵתן  :ְֶמֶלך ָהֱאֹמִרי ֲאׁשֶ  יאהדונהי Aְיֹהָוּ

ל ַעמֹו  ן ְוֶאת ּכָ ׁשָ ָיֵדנו ּגַם ֶאת עֹוג ֶמֶלך ַהּבָ ֱּאלֵֹהינו ּבְ ְ ּ ּ
ִריד ִאיר לֹו ׂשָ ְלִתי ִהׁשְ הו ַעד ּבִ ּכֵ ַּוּנַ ל  :ּ ְלּכֹד ֶאת ּכָ ַוּנִ

ר לֹא ָלַקְחנו  ֵעת ַהִהוא לֹא ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאׁשֶ ָּעָריו ּבָ
ב ל ֶחֶבל ַאְרּגֹ ים ִעיר ּכָ ׁשִ ֵּמִאָתם ׁשִ  ַמְמֶלֶכת עֹוג ּ

ן ׁשָ ּבָ ֻצֹרת חֹוָמה ְגֹבָהה ְדָלַתִים  :ּבַ ל ֵאֶלה ָעִרים ּבְ ּּכָ ּ
ה ְמֹאד ָרִזי ַהְרּבֵ ַוּנֲַחֵרם אֹוָתם  :ּוְבִריַח ְלַבד ֵמָעֵרי ַהּפְ

ל ִעיר  ּבֹון ַהֲחֵרם ּכָ ינו ְלִסיֹחן ֶמֶלך ֶחׁשְ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ְּכַ ּ
ים ְוַהָטף ׁשִ ֵה :ְּמִתם ַהּנָ זֹונו ְוָכל ַהּבְ ַלל ֶהָעִרים ּבַ ָּמה וׁשְ ּּ

ֵני ַמְלֵכי  :ָּלנו ֵעת ַהִהוא ֶאת ָהָאֶרץ ִמַיד ׁשְ ַקח ּבָ ַּוּנִ ּ
ֵעֶבר ַהַיְרֵדן ִמּנַַחל ַאְרֹנן ַעד ַהר  ר ּבְ ָּהֱאֹמִרי ֲאׁשֶ ּ
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ְרֹין ְוָהֱאֹמִרי ִיְקְראו  :ֶחְרמֹון ִּציֹדִנים ִיְקְראו ְלֶחְרמֹון ׂשִ ּ
ִניר ן ַעד ּכֹל ָעֵרי :לֹו ׂשְ ׁשָ ְלָעד ְוָכל ַהּבָ ּ ַהִמיׁשֹר ְוָכל ַהּגִ

ן ׁשָ ּבָ י ַרק עֹוג  :ַסְלָכה ְוֶאְדֶרִעי ָעֵרי ַמְמֶלֶכת עֹוג ּבַ ּכִ
ַאר ִמֶיֶתר ָהְרָפִאים ִהּנֵה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש  ן ִנׁשְ ׁשָ ֶּמֶלך ַהּבָ ְ

ה  ע ַאמֹות ָאְרּכָ ֵני ַעמֹון ֵתׁשַ ת ּבְ ַרּבַ ְרזֶל ֲהלֹה ִהוא ּבְ ּּבַ ּ ּּ  
ַאַמת ִאיׁש                 ה ּבְ ע ַאמֹות ָרְחּבָ ְּוַאְרּבַ ּ ּ:  

  
  פעמים' ויאמר בכוונה זה הפסוק ז

כח( )שמות

ָפה ִיְהֶיה ְלִפיו    ְּוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְבתֹוכֹו ׂשָ
הַמִביב ָס        ס"ר( ֲעׂשֵ ְחָרא ַתּאֵֹרג ְכִפי )מ"ת

ֵרעִיא לֹֹו ּלְהֶיה ִי פלונית"ר( :ַּקָ .)ת
  

  פעמים' כ יאמר זה הפסוק ג"אחו

כג( )במדבר

ָבעֹות ֲאׁשוֶרּנו ֶהן ָעם  י ֵמֹראׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנו וִמּגְ ּּכִ ּ ּ ּ  
ב      ּכֹן וַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשָ ְּלָבָדד ִיׁשְ ּ:  

  
)דשופטים(

יֹום ַההוא ֵלאֹמר ן ֲאִביֹנַעם ּבַ ר ְדבֹוָרה וָבָרק ּבֶ ַּוָתׁשַ ּ ּּ ּ:   
ְפֹר           ְרכו ּבִ ִהְתַנֵדב ָעם ּבָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ָרעֹות ּבְ ַּע ּפְ ּ

ְמעו ְמָלִכים ַהֲאִזינו ֹרְזִנים ָאֹנִכי  :יאהדונהי Aְיהָֹו ּׁשִ ּ
יָרה ֲאזֵַמר  יאהדונהי Aַליֹהָו  יאהדונהי Aַליהָֹוָּאֹנִכי ָאׁשִ

ָרֵאל ִעיר יאהדונהי Aְיֹהָו :ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֵצאְתך ִמׂשֵ ּ ּבְ ָ
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ַצְעְדך ִמׂשְ ּּבְ ַמִים ָנָטפו ּגַם ָּ ה ּגַם ׁשָ ֵּדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעׁשָ
ֵני  :ָּעִבים ָנְטפו ָמִים  זֶה יאהדונהי Aְיֹהָוָּהִרים ָנְזלו ִמּפְ

ֵני  ָרֵאליאהדונהי Aְיֹהָוִסיַני ִמּפְ ר  : ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְמּגַ יֵמי ׁשַ ּבִ
יֵמי ָיֵעל ָחְדלו ֳאָרחֹות ְוֹהְלֵכי ְנִתיבֹות  ן ֲעָנת ּבִ ֵּיְלכו ּּבֶ

ָרֵאל ָחֵדלו ַעד  :ֳּאָרחֹות ֲעַקְלַקלֹות ִיׂשְ ָּחְדלו ְפָרזֹון ּבְ ּּ
ָרֵאל ִיׂשְ ַקְמִתי ֵאם ּבְ ַקְמִתי ְדבֹוָרה ׁשַ ּׁשַ ּּ ּ ִיְבַחר ֱאלִֹהים  :ּ

ָעִרים ָמֵגן ִאם ֵיָרֶאה ָוֹרַמח  ים ָאז ָלֶחם ׁשְ ֲחָדׁשִ
ָרֵאל ִיׂשְ ִעים ֶאֶלף ּבְ ַאְרּבָ י ְלחֹוְקֵק :ּבְ ָרֵאל ִלּבִ י ִיׂשְ

ְרכו  ָעם ּבָ ַּהִמְתַנְדִבים ּבָ ּ ֹרְכֵבי ֲאֹתנֹות  :יאהדונהי Aְיֹהָוּ
יחו ֵבי ַעל ִמִדין ְוֹהְלֵכי ַעל ֶדֶרך ׂשִ ְּצֹחרֹות ֹיׁשְ ְ ּ ִּמקֹול  :ּ
ם ְיַתּנו ִצְדקֹות  ים ׁשָ ַאּבִ ין ַמׁשְ  Aְיהָֹוְּמַחְצִצים ּבֵ

ָרֵאל ָאיאהדונהי ִיׂשְ ְרזֹונֹו ּבְ ָעִרים ַעם  ִצְדֹקת ּפִ ּז ָיְרדו ַלׁשְ ּ
ִרי  :יאהדונהי Aְיהָֹו ּעוִרי עוִרי ְדבֹוָרה עוִרי עוִרי ַדּבְ ּּ ּ ּ ּ  

ן ֲאִביֹנַעם           ְבְיך ּבֶ ֵבה ׁשֶ ָרק וׁשֲ יר קום ּבָ ָׁשִ ּ ּ:  
  
מו( )ירמיה

ר  ר ִדּבֶ ַּהָדָבר ֲאׁשֶ ִביא יאהדונהי Aְיהָֹוּ   ּ ֶאל ִיְרְמָיהו ַהּנָ
ֶבל ְלַהּכּבוַכא ְנֹוָלב           ְְדֶראַצר ֶמֶלך ּבָ ת ֶאת ֹוּ

ידו ְבִמ :ֶאֶרץ ִמְצָרִים ִמיעו ְבִמְגדַּהּגִ ְּצַרִים ְוַהׁשְ ל ֹוּ
י  ְנֵחס ִאְמרו ִהְתַיֵצב ְוָהֵכן ָלך ּכִ ִמיעו ְבֹנף וְבַתְחּפַ ְְוַהׁשְ ּ ּ ּ ּ

יֶריך לֹא ָעַמד  :ָָאְכָלה ֶחֶרב ְסִביֶביך ַָמדוַע ִנְסַחף ַאּבִ ּ ּ
י  ל ּגַם ָנַפל ִאיׁש  :ֹו ֲהָדפיאהדונהי Aָוְיֹהּכִ ה ּכֹוׁשֵ ִהְרּבָ

ֶּאל ֵרֵעהו ַויֹאְמרו קוָמה ְוָנׁשֻ ּ ָּבה ֶאל ַעֵמנו ְוֶאל ֶאֶרץ ּּ ּ
ֵני ֶחֶרב ַהיֹוָנהֹומ ַּלְדֵתנו ִמּפְ ּ ְרֹעה ֶמֶלך  :ּ ם ּפַ ְָקְראו ׁשָ ּ
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א ְַחי ָאִני ְנֻאם ַהֶמֶלך :ּן ֶהֱעִביר ַהמֹוֵעדֹוִמְצַרִים ׁשָ ּ 
ָהִרים יאהדונהי Aְיהָֹו ָתֹבור ּבֶ י ּכְ ֹמו ּכִ  ְצָבֹאות ׁשְ

ָים ָיֹבוא ּוְכַכְרֶמל ּבַ ת  :ּ ֶבת ּבַ י ָלך יֹוׁשֶ ֵלי גֹוָלה ֲעׂשִ ְּכְ

ב ָמה ִתְהֶיה ְוִנְצָתה ֵמֵאין יֹוׁשֵ י ֹנף ְלׁשַ ִּמְצָרִים ּכִ ֶעְגָלה  :ּ
א ָבא ְּיֵפה ִפָיה ִמְצָרִים ֶקֶרץ ִמָצֹפון ּבָ ִכֶריָה ּגַם ׂשְ :ּ

י ַגם ֵהָמה ִהְפנו ָנסו ַיְחָדיו לֹא  ק ּכִ ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ ה ּכְ ְּבִקְרּבָ ּ ּּ ּ
ֻקָדָתם א ֲעֵליֶהם ֵעת ּפְ י ֹיום ֵאיָדם ּבָ ָּעָמדו ּכִ ּקֹוָלה  :ּ

ֹחְטֵבי  או ָלה ּכְ י ְבַחִיל ֵיֵלכו וְבַקְרֻדמֹות ּבָ ָחׁש ֵיֵלך ּכִ ּנָ ּּכַ ּ ּּ ּ ּ ְ

ְרתו ַיְעָרה ְנ :ֵעִצים ּּכָ י יאהדונהי Aְיֹהָוֻאם ּ י לֹא ֵיָחֵקר ּכִ  ּכִ
ר ה ְוֵאין ָלֶהם ִמְסּפָ ת ִמ :ַּרּבו ֵמַאְרּבֶ ה ּבַ ְצָרִים ֹהִביׁשָ

ַיד ַעם ָצפ ת ֹו ְצָבאיאהדונהי Aְיֹהָוָאַמר  :ןֹוִּנְתָנה ּבְ
ְרֹעה ֹוָרֵאל ִהְנִני פֹוֵקד ֶאל ָאמֱאלֵֹהי ִיׂשְ ן ִמּנֹא ְוַעל ּפַ

ְרֹעה ְוַעל ל ֱאלֶֹהיָה ְוַעל ְמָלֶכיָה ְוַעלְוַעל ִמְצַרִים ְוַע  ּפַ
ם וְבַיד  :ֹוַהּבְֹטִחים ּב י ַנְפׁשָ ַיד ְמַבְקׁשֵ ּוְנַתִתים ּבְ ּ ּ

ן  ּכֹ ֶבל ְוְבַיד ֲעָבָדיו ְוַאֲחֵרי ֵכן ִתׁשְ ְּנבוַכְדֶראַצר ֶמֶלך ּבָ ּ ְּ

יֵמי ֶקֶדם ְנֻאם  ְּוַאָתה ַאל ִתיָרא ַעְבִדי  :יאהדונהי Aְיֹהָוּכִ ּ ּ
ָרֵא ֲעך ֵמָרחַּיֲעֹקב ְוַאל ֵתַחת ִיׂשְ י ִהְנִני מֹוׁשִ ק ְוֶאת ֹוָל ּכִ

ֲאַנן ְוֵאין  ַקט ְוׁשַ ב ַיֲעֹקוב ְוׁשָ ְבָים ְוׁשָ ָזְַרֲעך ֵמֶאֶרץ ׁשִ

ַּאָתה ַאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְנֻאם  :ַמֲחִריד ּ  Aְיֹהָוּ
ָכל ַהיאהדונהי ה ָכָלה ּבְ י ֶאֱעׂשֶ י ִאְתך ָאִני ּכִ ָ ּכִ ר ּ ּגֹוִים ֲאׁשֶ

ְרִתיך  ה ָכָלה ְוִיּסַ ָמה ְוֹאְתך לֹא ֶאֱעׂשֶ ִָהַדְחִתיך ׁשָ ָ ָּ ּּ ּ  
ט ְוַנֵקה לֹא ֲאַנֶקך                       ּפָ ַָלִמׁשְ ּ ּ ּ:  
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)כוישעיה(

ֶאֶרץ ְיהוָדה ִעיר ָעז ָלנו  יר ַהזֶה ּבְ ר ַהׁשִ יֹום ַההוא יוׁשַ ּּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ  
ית חֹו         ָעִרים ְוָיֹבא  :מֹות ָוֵחלְּיׁשוָעה ָיׁשִ ְתחו ׁשְ ּּפִ

לֹום  :ּגֹוי ַצִדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים לֹום ׁשָ ֵּיֶצר ָסמוך ִתצֹר ׁשָ ּ ְּ

טוַח י ְבך ּבָ ּּכִ ְטחו ַב :ָ ָיה יאהדונהי Aיֹהָוּּבִ י ּבְ ּ ֲעֵדי ַעד ּכִ
ֵבי ָמרֹום  :ּ צור עֹוָלִמיםיאהדונהי Aְיהָֹו ח ֹיׁשְ י ֵהׁשַ ּכִ

ָב ּגָ ה ַעד ִקְרָיה ִנׂשְ יֶעּנָ יָלה ַעד ֶאֶרץ ַיּגִ ּפִ ה ַיׁשְ יֶלּנָ ּפִ ּה ַיׁשְ
ֲעֵמי ַדִלים :ָעָפר ה ָרֶגל ַרְגֵלי ָעִני ּפַ ִּתְרְמֶסּנָ ֹאַרח  :ּ

ל ַצִדיק ְתַפֵלס ר ַמְעּגַ ִרים ָיׁשָ ַּלַצִדיק ֵמיׁשָ ּ ּּ ַאף ֹאַרח  :ּ
ֶטיך  ּפָ ְמך וְלִזְכְרךיאהדונהי Aְיהָֹוִָמׁשְ ָ ִקִוינוך ְלׁשִ ָ ָּ ּ ּ ַתֲאַות ּ

ֲחֶרָך  :ָנֶפׁש י ֲאׁשַ ַלְיָלה ַאף רוִחי ְבִקְרּבִ י ִאִויִתיך ּבַ ַּנְפׁשִ ּ ּּ ָ

ֵבי ֵתֵבל ֶטיך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדו יֹׁשְ ּפָ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּּכִ ָ: 
ֶאֶרץ ְנֹכחֹות ְיַעֵול וַבל ִיְרֶאה  ל ָלַמד ֶצֶדק ּבְ ע ּבַ ֻּיַחן ָרׁשָ ּ

אות  ל יאהדונהי Aְיֹהָו :יאהדונהי Aְיֹהָוּּגֵ ָ ָרָמה ָיְדך ּבַ

ֶָיֱחָזיון ֶיֱחזו ְוֵיֹבׁשו ִקְנַאת ָעם ַאף ֵאׁש ָצֶריך ֹתאְכֵלם ּ ּ ּ: 
ינו יאהדונהי Aְיהָֹו ל ַמֲעׂשֵ ם ּכָ י ּגַ לֹום ָלנו ּכִ ּפֹת ׁשָ ּ ִתׁשְ ּ ּ

ַעְלָת ָלנו ּּפָ ָעלונו ֲאֹדִנים יאהדונהי Aְיֹהָו :ּּ ּ ֱאלֵֹהינו ּבְ ּ ּ
ך ָזוָלֶתך ְלַבד ּבְ ָ ֶמךּ יר ׁשְ ל ִיְחיו ְרָפִאים  :ָ ַנְזּכִ ֵּמִתים ּבַ

ל זֵֶכר ָלמֹו ד ּכָ ִמיֵדם ַוְתַאּבֵ ַקְדָת ַוַתׁשְ ל ָיֻקמו ָלֵכן ּפָ ּּבַ ּ ּ ּ: 
ְדָת ִרַחְקָת יאהדונהי Aְיהָֹוָּיַסְפָת ַלּגֹוי  ּ ָיַסְפָת ַלּגֹוי ִנְכּבָ ּ ּ

ל ַקְצֵוי ָאֶרץ ָקדוךיאהדונהי Aְיֹהָו :ּכָ ַצר ּפְ ָ ּבַ ּ ּ ָצקון ַלַחׁש ּ
ָמוָסְרך ָלמֹו מֹו ָהָרה ַתְקִריב ָלֶלֶדת ָתִחיל ִתְזַעק  :ּ ּּכְ ּ ּ

ֶניך  ן ָהִיינו ִמּפָ ֲחָבֶליָה ּכֵ ָּבַ ָּהִרינו ַחְלנו  :יאהדונהי Aְיֹהָוּ ּ
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לו  ה ֶאֶרץ וַבל ִיּפְ ל ַנֲעׂשֶ מֹו ָיַלְדנו רוַח ְיׁשוֹעת ּבַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
ֵבי ֵתֵבל ִָיְחיו ֵמֶתיך ְנֵב :ֹיׁשְ ָּלִתי ְיקומון ָהִקיצוּ ּ ּ       

י ַטל אֹוֹרת ַטֶלך ָוָאֶרץ  נו ׁשְֹכֵני ָעָפר ּכִ ְָוַרּנְ ּ ּ  
יל                                :ְּרָפִאים ַתּפִ

  
  

 ה"אהיא מזמורים כמספר שם "כ יאמר אלו כ"ואח
  ז"ח קט"א פ"ט נ"ד ל"ה ל"ג כ"ז כ"י' ה' ד' ג' ב' א

  ל"ד ק"כא ק"ט קכ"ז צ"א צ"צ' י צ"ק
  

א פרק

ר)א( ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ִעים  |ַאׁשְ ֲעַצת ְרׁשָ   ְ לֹא ָהַלך ּבַ
ּוְבֶדֶרך ַחָטִאים לֹא ָעָמד       ב ֵלִצים ֹלא ,ְּ ּ וְבמֹוׁשַ
ב תֹוַרת  )ב( :ָיׁשָ י ִאם ּבְ  ,ֶחְפצֹו יאהדונהי Aְיֹהָוּכִ

ה יֹוָמם ָוָלְיָלה ֵעץ ׁשָ )ג( :ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ ּתול ַעל ְוָהָיה ּכְ
ְריֹו ר ּפִ ְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ ִעתֹו ְוָעֵלהו ֹלא ִיּבֹול |ּפַ ּ ִיֵתן ּבְ ּ ּ, 

ה ַיְצִליַח ר ַיֲעׂשֶ ִעים- לֹא )ד( :ְוֹכל ֲאׁשֶ י,ֵכן ָהְרׁשָ   ּכִ
ר ִתְדֶפּנו רוַח- ִאם ׁשֶ ֹמץ ְאַ ּּכַ ּ ּּ ן )ה( :ּ ּ ֹלא ָיֻקמו  |ַעל ּכֵ

ֲעַד ט ְוַחָטִאים ּבַ ּפָ ִמׁשְ ִעים ּבַ ְּרׁשָ י  )ו( :ּת ַצִדיִקיםּ ּכִ
ִעים יאהדונהי Aְיֹהָויֹוֵדַע  ְ ֶדֶרך ַצִדיִקים ְוֶדֶרך ְרׁשָ ְּ ּ  

  :ֹּתאֵבד                                  
  

ב פרק

ָּלָמה ָרְגׁשו גֹוִים וְלֻאִמים ֶיְהּגו)א( ּ ּּ ִּיְתַיְצבו )ב( :ִריק-ּ ּ|    
 יאהדונהי Aְיֹהָוד ַעל ַּמְלֵכי ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדו ָיַח     
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יחֹו ִליָכה  )ג( :ְוַעל ְמׁשִ ְּנַנְתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנׁשְ
ִּמֶמּנו ֲעֹבֵתימֹו ָחק ֲאֹדָני ִיְלַעג  )ד( :ּ ַמִים ִיׂשְ ׁשָ ב ּבַ ּיֹוׁשֵ

ר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו וַבֲחרֹונֹו ְיַבֲהֵלמֹו )ה( :ָלמֹו  )ו( :ָּאז ְיַדּבֵ
יַּוֲאִני ָנַסְכִתי ַמְלּכִ ָרה  )ז( :ּי ַעל ִציֹון ַהר ָקְדׁשִ ֲאַסּפְ

ִני ַאָתה ֲאִני ַהיֹום יאהדונהי Aְיֹהָוֶאל ֹחק  ּ ָאַמר ֵאַלי ּבְ ּ
ְָיִלְדִתיך י ְוֶאְתָנה גֹוִים ַנֲחָלֶתך  )ח( :ּ ַאל ִמֶמּנִ ָׁשְ ּ ּ

ַָוֲאֻחָזְתך ַאְפֵסי ָאֶרץ ְכִלי  )ט( :ּ ְרֶזל ּכִ ֶבט ּבַ ׁשֵ ְּתֹרֵעם ּבְ
ֵצםּיֹוֵצר ְתַנ ילו ִהָוְסרו  )י( :ּפְ ּכִ ְּוַעָתה ְמָלִכים ַהׂשְ ּ ּ ּ

ִיְרָאה יאהדונהי Aְיֹהָוִּעְבדו ֶאת )יא( :ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ  ּבְ
ְרָעָדה ן ֶיֱאַנף)יב( :ְּוִגילו ּבִ קו ַבר ּפֶ ַּנׁשְ ְ ְוֹתאְבדו ֶדֶרך  |ּ ּ  

ל חֹוֵסי בֹו           ֵרי ּכָ ְמַעט ַאּפֹו ַאׁשְ י ִיְבַער ּכִ   :ּכִ
  
גפ רק

ֵני )א( ָבְרחֹו ִמּפְ נֹו |ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ לֹום ּבְ           : ַאְבׁשָ
ים ָקִמים ָעָלייאהדונהי Aְיֹהָו )ב(            :ּ ָמה ַרּבו ָצָרי ַרּבִ

י ֵאין ְיׁשוָעָתה לֹו ֵבאֹלִהים  )ג( ים ֹאְמִרים ְלַנְפׁשִ ַּרּבִ ּ
בֹוִדי  ָמֵגן ּבַיאהדונהי Aְיֹהָוְּוַאָתה  )ד( :ֶסָלה ֲעִדי ּכְ

י  ֶאְקָרא יאהדונהי Aְיֹהָוקֹוִלי ֶאל  )ה( :ּוֵמִרים ֹראׁשִ
ָנה  )ו( :ַּוַיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה ַכְבִתי ָוִאיׁשָ ֲּאִני ׁשָ

י  ֹלא ִאיָרא  )ז( : ִיְסְמֵכִנייאהדונהי Aְיֹהָוֱהִקיצֹוִתי ּכִ
תו ָעָלי ר ָסִביב ׁשָ  Aְיֹהָוָמה ּקו )ח( :ֵּמִרְבבֹות ָעם ֲאׁשֶ

ל ֹאְיַבי ֶלִחי  |יאהדונהי יָת ֶאת ּכָ י ִהּכִ יֵעִני ֱאלַֹהי ּכִ  הֹוׁשִ
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ְרָת ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ   ּ ַהְיׁשוָעה ַעל יאהדונהי Aיֹהָוַל )ט( :ּׁשִ
ָלה                         ַָעְמך ִבְרָכֶתך ּסֶ ָ ּ:  

  
ד פרק

ְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד)א( ָקְרִאי ֲעֵנִני)ב( :ּ ַלְמַנֵצַח ּבִ    |  ּבְ
ַמע       ִני וׁשְ ָצר ִהְרַחְבָת ִלי ָחּנֵ ֱּאלֵֹהי ִצְדִקי ּבַ ּ ּּ

ְּתִפָלִתי ֵני ִאיׁש ַעד ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלָמה ֶתֱאָהבון )ג( :ּ ּ ּבְ ּ ּ
ִּריק ְתַבְקׁשו ָכָזב ֶסָלה י ִהְפָלה )ד( :ּ ּוְדעו ּכִ  Aְיֹהָוּ

ָקְרִאי ֵאָליוונהייאהד Aְיֹהָו ָחִסיד לֹו יאהדונהי ַמע ּבְ  : ִיׁשְ
ְבֶכם )ה( ּכַ ּ ִרְגזו ְוַאל ֶתֱחָטאו ִאְמרו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמׁשְ ּ ּ ּ

ְּוֹדמו ֶסָלה ּ ִזְבחו ִזְבֵחי ֶצֶדק וִבְטחו ֶאל )ו( :ּ ּ  Aְיֹהָוּ
ים ֹאְמִרים ִמי ַיְרֵאנו טֹוב ְנָסה ָעֵלינו )ז( :יאהדונהי ּ ַרּבִ ּ

ֶניך  י )ח( :נהייאהדו Aְיֹהָוָאֹור ּפָ ְמָחה ְבִלּבִ ּ ָנַתָתה ׂשִ
ם ָרּבו ֵּמֵעת ְדָגָנם ְוִתירֹוׁשָ ָבה )ט( :ּ ּכְ לֹום ַיְחָדו ֶאׁשְ ׁשָ ּ ּבְ

י ַאָתה  ן ּכִ    ְלָבָדד ָלֶבַטח יאהדונהי Aְיֹהָוְּוִאיׁשָ
יֵבִני                                    :ּתֹוׁשִ

  
ה פרק

ִחילֹות ִמְז)א(   ֲאָמַרי )ב( :מֹור ְלָדִודּ ַלְמַנֵצַח ֶאל ַהּנְ
יָנה ֲהִגיִגייאהדונהי Aְיֹהָו  |ַהֲאִזיָנה       יָבה)ג( : ּבִ   ַהְקׁשִ

ָלל| י ֵאֶליך ֶאְתּפַ י ֵואלָֹהי ּכִ ְוִעי ַמְלּכִ ּ ְלקֹול ׁשַ ָ:           
ַמע קֹוִלי ּבֶֹקר ֶאֱעָרך ְלך יאהדונהי Aְיֹהָו )ד( ֶקר ִתׁשְ ָ ּבֹ ְ ּ

ה י)ה( :ַוֲאַצּפֶ ע | ּכִ ָ ָאָתה ֹלא ְיֻגְרך  | לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ּ
ל )ו( :ָרע ֵנאָת ּכָ ָ לֹא ִיְתַיְצבו הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניך ׂשָ ּ ּ
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ד דְֹבֵרי ָכָזב ִאיׁש ָדִמים וִמְרָמה )ז( :ּפֲֹעֵלי ָאֶון ּ ְתַאּבֵ ּּ ּ
ֹרב ַחְסְדך ָאבֹוא )ח( :יאהדונהי Aְיֹהָו  |ְיָתֵעב ָ ַוֲאִני ּבְ ּ

ִיְרָאֶתךֵָביֶתך ֶא ך ּבְ ַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ָׁשְ ָ ּ:          
ָ ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי  |יאהדונהי Aְיֹהָו )ט(

ר  ך}  כתיבהושר{ַהְיׁשַ ְָלָפַני ַדְרּכֶ ִפיהו )י( :ּ י ֵאין ּבְ ּ ּכִ
ֹרָנם ְלׁשֹוָנם  תוַח ּגְ ם ַהוֹות ֶקֶבר ּפָ ְּנכֹוָנה ִקְרּבָ ּ

יֵמם)יא( :ַּיֲחִליקון לו ִמֹמֲעצֹוֵתיֶהם  | ַהֲאׁשִ ּ ֶאלִֹהים ִיּפְ ּ
י ָמרו ָבך ֵעיֶהם ַהִדיֵחמֹו ּכִ ׁשְ ֹרב ּפִ ְּבְ ּ ְמחו ָכל )יב( :ּ ּ ְוִיׂשְ

נו ְוָתֵסך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצו ְבך  ָחֹוֵסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ ְ ְּ ּ
ֶמך י ַאָתה ְתָבֵרך ַצִדיק )יג( :ָֹאֲהֵבי ׁשְ ּ ּכִ ְ ּ    דונהייאה Aְיֹהָוּ

ה ָרצֹון ַתְעְטֶרּנו                         ִצּנָ ּּכַ ּ ּ:  
  

יז פרק

ְמָעה )א( ּ ְתִפָלה ְלָדִוד ׁשִ    ֶצֶדק  |יאהדונהי Aְיֹהָוּ
ְפֵתי        ֹלא ׂשִ ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָלִתי ּבְ יָבה ִרּנָ ַּהְקׁשִ

ִטי ֵיֵצא ֵעיֶניך ֶתֱחֶזי)ב( :ִמְרָמה ּפָ ּ ִמְלָפֶניך ִמׁשְ ָ ָ ָנה ּ
ִרים י)ג( :ֵמיׁשָ ַחְנָת ִלּבִ ַקְדָת ַלְיָלה ְצַרְפַתִני ַבל  |ּ ּבָ ּ ּפָ ּּ

י ל ַיֲעָבר ּפִ ִּתְמָצא ַזֹמִתי ּבַ ְדַבר )ד( :ּ ּ ִלְפֻעלֹות ָאָדם ּבִ
ִריץ ַמְרִתי ָאְרחֹות ּפָ ָפֶתיך ֲאִני ׁשָ ּׂשְ ַרי )ה( :ָ ְ ָתֹמך ֲאׁשֻ ּ

ל לֹוֶתיך ּבַ ַמְעּגְ ָּנמֹוטו ְפָעָמי- ָּבְ ָ ֲאִני ְקָראִתיך ִכי )ו( :ּ

ַמע ִאְמָרִתי  ַהְפֵלה )ז( :ַָתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאְזְנך ִלי ׁשְ
יִמיֶנך יַע חֹוִסים ִמִמְתקֹוְמִמים ּבִ ֲָחָסֶדיך מֹוׁשִ ָּ:         

ָנֶפיך ַתְסִתיֵרִני)ח( ֵצל ּכְ ת ָעִין ּבְ ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ּ ׁשָ ּ ָ: 
ד)ט( ִעים זו ׁשַ ֵני ְרׁשָ ּ ִמּפְ ֶנֶפׁש ַיִקיפו ָעָליּ ּוִני ֹאְיַבי ּבְ  )י(  :ּּ
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רו ְבֵגאות ימֹו ִדּבְ ְגרו ּפִ מֹו ּסָ ֶּחְלּבָ ּ ֵרינו ַעָתה )יא( :ּּ ּ ַאׁשֻ ּ ּ
ְּסָבבונו  ָאֶרץ}כתיב סבבוני{ּ יתו ִלְנטֹות ּבָ  :ּ ֵעיֵניֶהם ָיׁשִ

ב )יב( ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטֹרף ְוִכְכִפיר ֹיׁשֵ ּ ִדְמֹינֹו ּכְ
ִמְסָתִר ּ ַקְדָמה ָפָניו יאהדונהי Aְיֹהָוּ קוָמה )יג( :יםּּבְ

ך ע ַחְרּבֶ י ֵמָרׁשָ ְלָטה ַנְפׁשִ ַָהְכִריֵעהו ּפַ ּ  ִמְמִתים )יד( :ּ
ַחִיים יאהדונהי Aְיֹהָוָָיְדך  ּ ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ּבַ

ָוְצפוְנך  ּ עו ָבִנים }כתיב וצפינך{ּ ּבְ ּ ְתַמֵלא ִבְטָנם ִיׂשְ ּּ
יחו ִיְתָר ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניך )טו( :ם ְלעֹוְלֵליֶהםְּוִהּנִ   ָ ֲאִני ּבְ

ָעה ְבָהִקיץ ְתמוָנֶתך                    ּבְ ֶָאׂשְ ּ ּ:  
  

כג פרק

         : ֹרִעי לֹא ֶאְחָסריאהדונהי Aְיֹהָו ִמְזמֹור ְלָדִוד )א(
יֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני)ב(      א ַיְרּבִ ְנאֹות ֶדׁשֶ      :ּ ּבִ

מֹו)ג( ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ י ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ     : ַנְפׁשִ
י ַאָתה )ד( ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ּכִ י ֵאֵלך ּבְ ּ ּגַם ּכִ ְ

ַעְנֶתך ֵהָמה ְיַנֲחֻמִני ְבְטך וִמׁשְ ִּעָמִדי ׁשִ ָּ ָּ ְ ַתֲעֹרך )ה( :ּ ּ
ְנָת ַב| ְלָפַני  ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ִדׁשַ ּׁשֻ ּ י ּכֹוִסי ּ ֶמן ֹראׁשִ ּׁשֶ
ְבִתי | ְ ַאך )ו( :ְרָוָיה ל ְיֵמי ַחָיי ְוׁשַ ּטֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְדפוִני ּכָ ּּ ּ  

ֵבית                   :ְ ְלֹאֶרך ָיִמיםיאהדונהי Aְיֹהָוּבְ
  

כה פרק

איאהדונהי Aְיֹהָוָ ְלָדִוד ֵאֶליך )א( י ֶאׂשָ    ֶאֹלַהי )ב( :ּ ַנְפׁשִ
ך ָבַטְחִת      ּּבְ ה ַאל ַיַעְלצו אֹוְיַבי ִליָ     :ּי ַאל ֵאבֹוׁשָ

יך לֹא ֵיֹבׁשו ֵיֹבׁשו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם)ג( ל קֹוֶ ם ּכָ ּ ּגַ ּ ָ: 
ָ ְדָרֶכיך )ד( ּ הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיך ַלְמֵדִנייאהדונהי Aְיֹהָוּ ָ:            
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ָ ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶתך)ה( י ַאָתה  |ּ ּ ְוַלְמֵדִני ּכִ ִעי ּ ֱאֹלֵהי ִיׁשְ
ל ַהיֹום ּאֹוְתך ִקִויִתי ּכָ ּ  יאהדונהי Aְיֹהָוָ ְזֹכר ַרֲחֶמיך )ו( :ָ

י ֵמעֹוָלם ֵהָמה ַּוֲחָסֶדיך ּכִ ּ ַחטֹאות ְנעוַרי )ז( :ָ ַעי | ּ ּוְפׁשָ
ַחְסְדך ְזָכר ִלי ַאָתה ְלַמַען טוְבך  ַָאל ִתְזּכֹר ּכְ ָּ ּ  Aְיֹהָוּּ

ר )ח( :יאהדונהי ן יֹוֶרה יאהדונהי Aְיֹהָו טֹוב ְוָיׁשָ  ַעל ּכֵ
ָדֶרך ְַחָטִאים ּבַ ּ ט ִויַלֵמד )ט( :ּ ּפָ ִמׁשְ ּ ַיְדֵרך ֲעָנִוים ּבַ ּ ְ

ל ָאְרחֹות )י( :ֲּעָנִוים ַדְרּכֹו  ֶחֶסד יאהדונהי Aְיֹהָו ּכָ
ְמך )יא( :ֶוֱאֶמת ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעֹדָתיו  Aְיֹהָוָ ְלַמַען ׁשִ

י ַרב הואּ ְוָסַלְחָת ַלֲעֹוִני יאהדונהי  ִמי ֶזה ָהִאיׁש )יב( :ּּכִ
ֶדֶרך ִיְבָחריאהדונהי Aְיֹהָוְיֵרא  ְ יֹוֶרּנו ּבְ ַנְפׁשֹו )יג( :ּ
טו  יאהדונהי Aְיֹהָוסֹוד )יד( :ֹּב ָתִלין ְוזְַרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץּבְ

 Aְיהָֹוּ ֵעיַני ָתִמיד ֶאל )טו( :ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם
י הוא ייאהדונהי ת ַרְגָליּ ּכִ ִני )טז( :ֹוִציא ֵמֶרׁשֶ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ  ּפְ

י ָיִחיד ְוָעִני ָאִני ָּצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבו ִמְמצוקֹוַתי )יז( :ּכִ ּּ
א ְלָכל ַחטֹאוָתי)יח( :הֹוִציֵאִני   :ּ ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוׂשָ

ֵנאוִני)יט( ְנַאת ָחָמס ׂשְ י ָרּבו ְוׂשִ ּ ְרֵאה ֹאְיַבי ּכִ ּ:           
י ָחִסיִתי ָבך)כ( י ְוַהִציֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ְ ׁשָ ּ: 
י ִקִויִתיך)כא( ר ִיְצרוִני ּכִ ָ ֹתם ָוֹיׁשֶ ּ ּ ּ ֵדה ֱאלִֹהים )כב(  :ּ    ּפְ

ָרֵאל ִמּכֹל ָצרֹוָתיו                       :ֶאת ִיׂשְ
  

לד פרק

ּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ִלְפֵנ)א( ׁשַ   ְי ֲאִביֶמֶלך  ְלָדִוד ּבְ
הו ַוֵיַלך        ְַוְיָגֲרׁשֵ ּ ָו ֲאָבְרָכה ֶאת )ב( :ּ  יאהדונהי Aְיהֹ
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ִפי ָכל ֵעת ָתִמיד ְתִהָלתֹו ּבְ ּּבְ ּ ָו ּבַ)ג( :ּ  יאהדונהי Aיהֹ
ָמחו ְמעו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ י ִיׁשְ ִּתְתַהֵלל ַנְפׁשִ ּ ְדלו )ד( :ּּ ּ ּגַ ּ

ָוַל מיאהדונהי Aיהֹ ּ ִאִתי וְנרֹוְמָמה ׁשְ            :ֹּו ַיְחָדוּ
ִתי ֶאת )ה( ּ ָדַרׁשְ ָוּ ל ְמגורֹוַתי יאהדונהי Aְיהֹ ּ ְוָעָנִני וִמּכָ ּ

רו)ו( :ִּהִציָלִני יטו ֵאָליו ְוָנָהרו וְפֵניֶהם ַאל ֶיְחּפָ ּ ִהּבִ ּ ּ ּ: 
ָו זֶה ָעִני ָקָרא ַו)ז( ל ָצרֹוָתיו יאהדונהי Aיהֹ ֵמַע וִמּכָ ּ ׁשָ

יעֹו ָוְך  חֶֹנה ַמְלַא)ח( :הֹוׁשִ  ָסִביב יאהדונהי Aְיהֹ
י טֹוב )ט( :ִּליֵרָאיו ַוְיַחְלֵצם ּ ַטֲעמו וְראו ּכִ ּ ָוּ  Aְיהֹ

ֶבר ֶיֱחֶסה ּבֹויאהדונהי ֵרי ַהּגֶ ָוּ ְיראו ֶאת )י( : ַאׁשְ  Aְיהֹ
י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיויאהדונהי יו ּכִ ׁשָ ִפיִרים )יא( : ְקדֹ  ּכְ

י  ָּרׁשו ְוָרֵעבו ְוֹדְרׁשֵ ָוּ ּ לֹא ַיְחְסרו ָכל הדונהייא Aְיהֹ
ְמעו ִלי ִיְרַאת )יב( :טֹוב ּ ְלכו ָבִנים ׁשִ ָוּ  יאהדונהי Aְיהֹ

ּ ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים ֹאֵהב ָיִמים )יג( :ֲּאַלֶמְדֶכם
ר )יד( :ִלְראֹות טֹוב ָפֶתיך ִמַדּבֵ ּ ְנצֹר ְלׁשֹוְנך ֵמָרע וׂשְ ָ ָּ

ֵק)טו( :ִמְרָמה ה טֹוב ּבַ ּ סור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ לֹום ּ ׁש ׁשָ
ָו ֵעיֵני )טז( :ְּוָרְדֵפהו ּ ֶאל ַצִדיִקים ְוָאְזָניו יאהדונהי Aְיהֹ

ְוָעָתם ֵני )יז( :ֶאל ׁשַ ָו ּפְ י ָרע יאהדונהי Aְיהֹ ׂשֵ עֹ  ּבְ
ָוּ ָצֲעקו ַו)יח( :ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם  יאהדונהי Aיהֹ

ל ָצרֹוָתם ִהִציָלם ֵמַע וִמּכָ ּׁשָ ָו ָקרֹוב )יט( :ּ  Aְיהֹ
יַע יאהדונהי ֵאי רוַח יֹוׁשִ ֵרי ֵלב ְוֶאת ַדּכְ ּבְ ְּלִנׁשְ ּ:          

ָלם ַיִציֶלּנו )כ( ּ ַרּבֹות ָרעֹות ַצִדיק וִמּכֻ ּ ּּ ָוּ  :יאהדונהי Aְיהֹ
ָרה)כא( ּבָ ה לֹא ִנׁשְ ל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהּנָ  : ׁשֵֹמר ּכָ
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מו)כב( ע ָרָעה ְוׂשְנֵאי ַצִדיק ֶיְאׁשָ ּ ְתמֹוֵתת ָרׁשָ ּּ:       
ָו ּפֶֹדה )כג( ל יאהדונהי Aְיהֹ מו ּכָ   ּ ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא ֶיְאׁשְ

  :ַהחִֹסים ּבֹו                            
  

לט פרק

ּ ַלְמַנֵצַח ִלידותון )א( ּ        : ִמְזמֹור ְלָדִוד}כתיב לידיתון{ּ
ְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני )ב(       ּ ָאַמְרִתי ֶאׁשְ

ע ְלֶנְגִדיֶא ֹעד ָרׁשָ ְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום ּבְ ּ ֶנֱאַלְמִתי )ג( :ּׁשְ
ר יִתי ִמטֹוב וְכֵאִבי ֶנְעּכָ ּדוִמָיה ֶהֱחׁשֵ ּ י-  ַחם)ד( :ּּ   |ִלּבִ

ְלׁשֹוִני ְרִתי ּבִ ֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש ִדּבַ י ּבַ ִקְרּבִ ּּבְ ּ: 
ָו הֹוִדיֵעִני )ה( ּ ִקִצי וִמַד |יאהדונהי Aְיהֹ ּ ת ָיַמי ַמה ּ

ה ְטָפחֹות)ו( : ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני,ִהיא ּ ָנַתָתה  | ִהּנֵ
ל ָאָדם ִנָצב  ל ֶהֶבל ּכָ ָּיַמי ְוֶחְלִדי ְכַאִין ֶנְגֶדך ַאך ּכָ ְ ָ ּ ּ

ֶצֶלם)ז( :ֶסָלה ּ ִיְתַהֶלך ִאיׁש ַאך ֶהֶבל ֶיֱהָמיון  |ְ ַאך ּבְ ְ ְ ּ
ּה ַמה ִקִויִתי ּ ְוַעָת)ח( :ִיְצּבֹר ְולֹא ֵיַדע ִמי ֹאְסָפם ּ

ֲָאדָֹני תֹוַחְלִתי ְלך ִהיא ּ ַעי ַהִציֵלִני )ט( :ּ ׁשָ ל ּפְ ּ ִמּכָ
יֵמִני ת ָנָבל ַאל ְתׂשִ י )י( :ֶּחְרּפַ ּ ֶנֱאַלְמִתי לֹא ֶאְפַתח ּפִ ּ

יָת י ַאָתה ָעׂשִ ָ ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעך ִמִתְגַרת ָיְדך )יא( :ּּכִ ָּ
תֹוָכחֹות ַעל)יב( :ֲאִני ָכִליִתי ְרָת ִאיׁש  |ָעֹון- ּבְ ּ ִיּסַ

ל ָאָדם ֶסָלה ָעׁש ֲחמודֹו ַאך ֶהֶבל ּכָ ְַוֶתֶמס ּכָ ּ ּ: 
ְמָעה ְתִפָלִתי)יג( ָו  |ּ ׁשִ ְוָעִתי יאהדונהי Aְיהֹ   |ְוׁשַ

י ֵגר ָאֹנִכי ִעָמך  ְַהֲאִזיָנה ֶאל ִדְמָעִתי ַאל ֶתֱחַרׁש ּכִ ּ ּּ
ָכל ב ּכְ ע ִמֶמ)יד( :ֲאבֹוָתי- ּתֹוׁשָ י ְוַאְבִליָגה ּ ָהׁשַ   ּנִ

י                          ֶטֶרם ֵאֵלך ְוֵאיֶנּנִ   :ְּבְ
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בֹוא)ב( :ַּלְמַנֵצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד)א( ִביא - ּבְ   ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ
ַבע      ת ׁשָ א ֶאל ּבַ ר ּבָ ֲאׁשֶ ַחְסֶדך )ג( :ּכַ ִני ֱאלִֹהים ּכְ ָ ָחּנֵ ּ

ָעי ֹרב ַרֲחֶמיך ְמֵחה ְפׁשָ ֵסִני }כתיב הרבה{ ֶהֶרב )ד( :ָּכְ ּבְ  ּכַ
ֵּמֲעֹוִני וֵמַחָטאִתי ַטֲהֵרִני ַעי ֲאִני ֵאָדע )ה( :ּ י ְפׁשָ  ּכִ

ְּוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָתִמיד ָ ְלך ְלַבְדך)ו( :ּ  ָחָטאִתי ְוָהַרע  |ָּ
ְפֶטך ה ְבׁשָ ָדְבֶרך ִתְזּכֶ יִתי ְלַמַען ִתְצַדק ּבְ ֵעיֶניך ָעׂשִ ָּבְ ָ ָּ ּּ: 

ָעו)ז( ֹּון חֹוָלְלִתי וְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִמי ֵהן ּבְ ּ  ֵהן )ח( :ּ
ֱּאֶמת ָחַפְצָת ַבֻטחֹות וְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני ּ ּ:         

ין)ט( ֶלג ַאְלּבִ ֵסִני וִמׁשֶ ּ ְתַחְטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְתַכּבְ ּ ּ ּ ּ:  
ְמָחה ָתֵגְלָנה ֲעָצמֹות ִד)י( ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵעִני ׂשָ ּ ַתׁשְ ּ יָתּ    :ּכִ
ֶניך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה)יא( ָ ַהְסֵתר ּפָ  ֵלב )יב( :ּ

י ִקְרּבִ ָרא ִלי ֱאלִֹהים ְורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ ָּטהֹור ּבְ  ַאל )יג( :ּ
י ך ַאל ִתַקח ִמֶמּנִ ִליֵכִני ִמְלָפֶניך ְורוַח ָקְדׁשְ ַּתׁשְ ּ ּ ּ ָּ ָ ּ:       

ׂשֹון ִיׁשְ)יד( יָבה ִלי ׂשְ ֶּעך ְורוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִניּ ָהׁשִ ָ:    
ִעים ְדָרֶכיך ְוַחָטִאים ֵאֶליך ָיׁשובו)טו( ּ ֲאַלְמָדה ֹפׁשְ ּ ָּ ָ ּ ּ:   
ּ ַהִציֵלִני ִמָדִמים)טז( ן  |ּ ּ ֶאלִֹהים ֱאלֵֹהי ְתׁשוָעִתי ְתַרּנֵ ּ

יד )יז( :ְָלׁשֹוִני ִצְדָקֶתך ָפַתי ִתְפָתח וִפי ַיּגִ ּ ֲאֹדָני ׂשְ ּ ּ
ְָתִהָלֶתך ּ י )יח( :ּ ּלֹא ַתְחּפֹץ זֶַבח ְוֶאֵתָנה עֹוָלה ֹלא |  ּכִ
ר )יט( :ִתְרֶצה ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבָ ִּזְבֵחי ֱאלִֹהים רוַח ִנׁשְ

ה ֱאלִֹהים לֹא ִתְבזֶה ָ ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנך ֶאת )כ( :ְוִנְדּכֶ

ם ָלִ ִּציֹון ִתְבֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ ּ   ָּאז ַתְחּפֹץ ִזְבֵחי ֶצֶדק )כא( :ּ
ֲחך ָפִרים            ָעֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלו ַעל ִמְזּבַ ּ:  
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יר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח ַלְמַנֵצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות )א(   ּׁשִ
יל ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי      ּכִ  ֱאֹלֵהי יאהדונהי Aְיֹהָו )ב( :ַמׂשְ

ְָיׁשוָעִתי יֹום ָצַעְקִתי ַבַלְיָלה ֶנְגֶדך ּ ּ ּ ָ ָתבֹוא ְלָפֶניך )ג( :ּ ּ
ִתי ְָתִפָלִתי ַהֵטה ָאְזְנך ְלִרּנָ ּ ְבָעה ְבָרעֹות )ד( :ּּ י ׂשָ  ּכִ
יעו אֹול ִהּגִ י ְוַחַיי ִלׁשְ ַּנְפׁשִ ְבִתי ִעם יֹוְרֵדי )ה( :ּ ּ ֶנְחׁשַ
ֶגֶבר ֵאין ֱאָיל מֹו )ו( :בֹור ָהִייִתי ּכְ י ּכְ ֵמִתים ָחְפׁשִ ּ ּבַ

ר |ֲחָלִלים ּ לֹא ְזַכְרָתם עֹוד ְוֵהָמה  ׁשְֹכֵבי ֶקֶבר ֲאׁשֶ ּ
ִּמָיְדך ִנְגָזרו ָ ים )ז( :ּ ּכִ ַמֲחׁשַ בֹור ַתְחִתיֹות ּבְ ַתִני ּבְ ּ ׁשַ ּ ּ ּ

ְמֹצלֹות יָת )ח( :ּבִ ֶריך ִעּנִ ּבָ ָ ָעַלי ָסְמָכה ֲחָמֶתך ְוָכל ִמׁשְ ָ

ָלה ַתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו )ט( :ּסֶ י ׁשַ ּ ִהְרַחְקָת ְמֻיָדַעי ִמֶמּנִ ּּ ּ
ֻלא ְולֹא  י ֹעִני ְקָראִתיך )י( :ֵאֵצאּכָ ֵָעיִני ָדֲאָבה ִמּנִ

ייאהדונהי Aְיֹהָו ַטְחִתי ֵאֶליך ַכּפָ ָכל יֹום ׁשִ ָ ּבְ ּ ּ:          
ֶלא ִאם ְרָפִאים ָיקומו )יא( ה ּפֶ ּ ֲהַלֵמִתים ַתֲעׂשֶ ּ ּ ָיֹודוך | ּ ּ

ָלה ֲאַבדֹון)יב( :ּסֶ ֶקֶבר ַחְסֶדך ֱאמוָנְתך ּבָ ר ּבַ ַּהְיֻסּפַ ּ ָּ ָּ:   
ָיה)יג( ֶאֶרץ ְנׁשִ ְלֶאך ְוִצְדָקְתך ּבְ ך ּפִ ֹחׁשֶ ּ ֲהִיָוַדע ּבַ ָ ָ ְ ּ:    
ֶקר יאהדונהי Aְיֹהָוָ ֵאֶליך  | ַוֲאִני)יד( ַוְעִתי וַבּבֹ ּ ׁשִ ּ ּ

ְּתִפָלִתי ְתַקְדֶמָך ּ ּ י יאהדונהי Aְיֹהָו ָלָמה )טו( :ּ ּ ִתְזַנח ַנְפׁשִ
י ֶניך ִמֶמּנִ ַּתְסִתיר ּפָ ָ ּ אִתי  ָעִני ֲאִני)טז( :ּ ַער ָנׂשָ  ְוֹגֵוַע ִמּנֹ

ֵּאֶמיך ָאפוָנה עוֶתיך )יז( :ָ ָ ָעַלי ָעְברו ֲחרֹוֶניך ּבִ ָּ ּ
ִּצְמֻתתוִני ל ַהיֹום ִהִקיפו ָעַלי )יח( :ּ ּ ַסּבוִני ַכַמִים ּכָ ּּ ּּ  

ך)יט( :ָיַחד    י ֹאֵהב ָוֵרַע ְמֻיָדַעי ַמְחׁשָ ְ ִהְרַחְקָת ִמֶמּנִ ּ ּ ּ:   
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קטז פרק

ַמעּ ָאַהְבִתי)א( י ִיׁשְ    ֶאת קֹוִלי יאהדונהי Aְיֹהָו  | ּכִ
ַּתֲחנוָני       י ִהָטה ָאְזנֹו ִלי וְבָיַמי ֶאְקָרא)ב( :ּ ּ ּכִ ּ:            

אֹול ְמָצאוִני ָצָרה  |ּ ֲאָפפוִני)ג( ּ ֶחְבֵלי ָמֶות וְמָצֵרי ׁשְ ּ
ם )ד( :ְוָיגֹון ֶאְמָצא ה יאהדונהי Aְיֹהָוּ וְבׁשֵ  ֶאְקָרא ָאּנָ

ייאהדונהי Aָוְיֹה  יאהדונהי Aְיֹהָוּ ַחּנון )ה( :ּ ַמְלָטה ַנְפׁשִ

ְּוַצִדיק ֵואלֵֹהינו ְמַרֵחם ָתאִים )ו( :ּ  Aְיֹהָוׁשֵֹמר ּפְ
יַע יאהדונהי ַּדלִֹתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ י ִלְמנוָחְיִכי )ז( :ּ ּ ׁשוִבי ַנְפׁשִ ּ

י  ַמל ָעָלְיִכייאהדונהי Aְיֹהָוּכִ י ִחַלְצָת )ח( : ּגָ ּ ּכִ י ּ ַנְפׁשִ
ִּמָמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִדְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמֶדִחי ּ ּ:            

ְ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני )ט( ַאְרצֹות ַהַחִייםיאהדונהי Aְיֹהָוּ     :ּ ּבְ
ר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד)י( י ֲאַדּבֵ  ֲאִני )יא( :ּ ֶהֱאַמְנִתי ּכִ

ֵזב ל ָהָאָדם ּכֹ יב ָמ)יב( :ָּאַמְרִתי ְבָחְפִזי ּכָ ה ָאׁשִ
ל ַתְגמולֹוִהי ָעָלייאהדונהי Aיֹהָוַל ּ ּכָ ּ ּכֹוס ְיׁשועֹות )יג( :ּ

ם  א וְבׁשֵ ֶּאׂשָ  Aיֹהָו ְנָדַרי ַל)יד( : ֶאְקָראיאהדונהי Aְיֹהָוּ
א ְלָכל ַעמֹויאהדונהי ֵלם ֶנְגָדה ּנָ ּ ֲאׁשַ ֵעיֵני )טו( :ּ  ָיָקר ּבְ

ה  ָא)טז( :ּ ַהָמְוָתה ַלֲחִסיָדיויאהדונהי Aְיהָֹו  Aְיֹהָוּנָ
ַתְחָת יאהדונהי ן ֲאָמֶתך ּפִ י ֲאִני ַעְבֶדך ַאִני ַעְבְדך ּבֶ ּ ּכִ ּ ָ ָ ָּ ּ

ם )יז( :ְלמֹוֵסָרי ח ֶזַבח תֹוָדה וְבׁשֵ ּ ְלך ֶאְזּבַ ּ  Aְיֹהָוָ
ֵלם ֶנְגָדה יאהדונהי Aיֹהָו ְנָדַרי ַל)יח( : ֶאְקָראיאהדונהי ּ ֲאׁשַ

ַחְצרֹות)יט( :ּּנָא ְלָכל ַעמֹו    יאהדונהי Aְיֹהָוית  ּבֵ | ּבְ
ָל                     תֹוֵכִכי ְירוׁשָ ּם ַהְללו ָיהִּּבְ ּ:  
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ב  |יאהדונהי Aְיֹהָו ְלָדִוד ִמְזמֹור ְנֻאם )א(    ַלאֹדִני ׁשֵ
ית ֹאְיֶביך ֲהֹדם ְלַרְגֶליך      ִָליִמיִני ַעד ָאׁשִ ּ ַמֵטה )ב( :ָ

ַלח  ָֻעְזך ִיׁשְ ֶקֶרב ֹאְיֶביךּ ִמִציאהדונהי Aְיֹהָוּ ָיֹון ְרֵדה ּבְ ּ:      
ָחר )ג( ַהְדֵרי ֹקֶדׁש ֵמֶרֶחם ִמׁשְ יֹום ֵחיֶלך ּבְ ַָעְמך ְנָדֹבת ּבְ ָ ּ

ְָלך ַטל ַיְלֻדֶתיך ע )ד( :ָ ּבַ ֵחם |  יאהדונהי Aְיֹהָוִנׁשְ ְולֹא ִיּנָ
י ֶצֶדק ַּאָתה ֹכֵהן ְלעֹוָלם ַעל ִדְבָרִתי ַמְלּכִ  ֲאֹדָני ַעל )ה( :ּ

יֹום ַאּפֹו ְמָלִכיםְָיִמיְנך ּגֹוִים ָמֵלא )ו( : ָמַחץ ּבְ  ָיִדין ּבַ
ה ֶדֶרך )ז( :ְּגִויֹות ָמַחץ ֹראׁש ַעל ֶאֶרץ ַרּבָ ְ ִמּנַַחל ּבַ ּ  

ן ָיִרים ֹראׁש                      ֶתה ַעל ּכֵ   :ִּיׁשְ
  

צ פרק

ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַאדָֹני ָמעֹון ַאָתה )א( ּ ְתִפָלה ְלֹמׁשֶ ּּ  
דֹר ָודֹר      ָּהִייָת ָלנו ּבְ ֶטֶרם)ב( :ּ ּ ָהִרים ֻיָלדו  | ּבְ ּ

ַּוְתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל וֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָתה ֵאל ּ ּ: 
א ַוֹתאֶמר ׁשובו ְבֵני ָאָדם)ג( ב ֱאנֹוׁש ַעד ַדּכָ ּ ָתׁשֵ ּ ּ ּּ: 
י ַיֲעֹבר )ד( יֹום ֶאְתמֹול ּכִ ֵעיֶניך ּכְ ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ ָ ּכִ

ּמוָרה ַבָלְיָלהְוַאׁשְ ֶקר )ה( :ּ ּבֹ ָנה ִיְהיו ּבַ ּ ְזַרְמָתם ׁשֵ ּ
ָחִציר ַיֲחלֹף ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל )ו( :ּכֶ  ּבַ

י)ז( :ְוָיֵבׁש ך וַבֲחָמְתך ִנְבָהְלנו-  ּכִ ָּכִלינו ְבַאּפֶ ּ ָּ ָ:      
ָת)ח( ּ ֲעֹוֹנֵתינו ְלֶנְגֶדך ֲעֻלֵמנו ִלְמ}כתיבשת {ה ּ ׁשַ ָּ אֹור ּ

ֶניך ֵנינו )ט( :ָּפָ ִלינו ׁשָ נו ְבֶעְבָרֶתך ּכִ י ָכל ָיֵמינו ּפָ ּ ּכִ ּ ּ ּּ ָ

ָנה ְוִאם )י( :ְכמֹו ֶהֶגה ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינו ָבֶהם ׁשִ ּ ְיֵמי ׁשְ
ְגבורֹת י ָגז  |ּּבִ ם ָעָמל ָוָאֶון ּכִ ָנה ְוָרְהּבָ מֹוִנים ׁשָ  ׁשְ
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ֻעָפה ך )יא( :ִחיׁש ַוּנָ ָוְכִיְרָאְתך ָ ִמי יֹוֵדַע עֹז ַאּפֶ ּ
ן הֹוַדע ְוָנִביא ְלַבב )יב( :ֶָעְבָרֶתך ּ ִלְמנֹות ָיֵמינו ּכֵ
ָוּ ׁשוָבה )יג( :ָחְכָמה ֵחם ַעל יאהדונהי Aְיהֹ  ַעד ָמָתי ְוִהּנָ
ְמָחה )יד( :ֲָעָבֶדיך ָנה ְוִנׂשְ ֵענו ַבּבֶֹקר ַחְסֶדך וְנַרּנְ ּבְ ּ ׂשַ ָּ ּ

ָכל ָיֵמינו ימֹות)טו( :ּּבְ ְמֵחנו ּכִ ּ ׂשַ נֹות ָרִאינו ּ יָתנו ׁשְ ּ ִעּנִ ּ
ָ ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיך ָפֳעֶלך ַוֲהָדְרך ַעל )טז( :ָרָעה ָ ָ

ֵניֶהם ה  | ִויִהי)יז( :ּבְ ּ ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ּ  
ה ָיֵדינו ּכֹוְנֵנהו         ָּיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ:  

  

צא פרק

ֵסֶתר)א( ב ּבְ ַדי ִיְתלֹוָנן ֹיׁשֵ ֵצל ׁשַ  ֹאַמר )ב( :ּ ֶעְליֹון ּבְ
ּ ַמְחִסי וְמצוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹויאהדונהי Aיֹהָוַל ּ:     
ח ָיקוׁש ִמֶדֶבר ַהוֹות)ג( י הוא ַיִציְלך ִמּפַ ּ ּכִ ּ ּ ּּ ָ: 
ֶאְבָרתֹו)ד( ה  | ּבְ ָנָפיו ֶתְחֶסה ִצּנָ ּ ָיֶסך ָלך ְוַתַחת ּכְ ְ ְ

ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעוף )ה( :ֵּחָרה ֲאִמתֹוְוֹס ּ לֹא ִתיָרא ִמּפַ
ֹאֶפל ַיֲהלֹך ִמֶקֶטב ָיׁשוד ָצֳהָרִים)ו( :יֹוָמם ּ ִמֶדֶבר ּבָ ּ ְּ: 

ָ ִיּפֹל ִמִצְדך)ז( ּ ׁש |ּ ָ ֶאֶלף וְרָבָבה ִמיִמיֶנך ֵאֶליך לֹא ִיּגָ ָ ּ: 
ִעים ִת)ח( ֻלַמת ְרׁשָ יט ְוׁשִ ֵעיֶניך ַתּבִ ּ ַרק ּבְ ּ י )ט( :ְרֶאהָ  ּכִ

ְמָת ְמעֹוֶנך יאהדונהי Aְיהָֹוַּאָתה  ַָמְחִסי ֶעְליֹון ׂשַ  ֹלא )י( :ּ
ָאֳהֶלך ְָתֻאּנֶה ֵאֶליך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ י )יא( :ָ  ּכִ

ָכל ְדָרֶכיך ָמְרך ּבְ ַָמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך ִלׁשְ ָ ְּ ּ ִים )יב( :ּ ּפַ  ַעל ּכַ
ן ִתּגֹף  אוְנך ּפֶ ִּישָֹ ָּ ֶאֶבן ַרְגֶלךּ ַחל ָוֶפֶתן )יג( :ָּבָ ַעל ׁשַ

ין ִפיר ְוַתּנִ ִּתְדֹרך ִתְרֹמס ּכְ ק ַוֲאַפְלֵטהו )יד( :ְּ י ִבי ָחׁשַ ּ ּכִ ּ
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ִמי י ָיַדע ׁשְ ֵבהו ּכִ ּגְ ּ ְוֶאֱעֵנהו ִעמֹו ָאֹנִכי  | ִיְקָרֵאִני)טו( :ֲּאׂשַ ּ
ֵדהו ְּבָצָרה ֲאַחְלֵצהו ַוֲאַכּבְ ּ יֵעהו ְ ֹאֶרך ָיִמים ַאׂשְ)טז( :ּ   ּּבִ

יׁשוָעִתי                           ְּוַאְרֵאהו ּבִ ּ:  

צז פרק

ְמחו ִאִיים יאהדונהי Aְיֹהָו )א( ּ ָמָלך ָתֵגל ָהָאֶרץ ִיׂשְ ּ ּ ְ  
ים       ט ְמכֹון )ב( :ַרּבִ ּפָ ּ ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק וִמׁשְ

ְסאֹו ּ ֵאׁש ְלָפָניו ֵתֵלך וְתַלֵהט ָסִב)ג( :ּכִ         :יב ָצָריוְּ
ּ ֵהִאירו ְבָרָקיו ֵתֵבל ָרֲאָתה ַוָתֵחל ָהָאֶרץ)ד( ּ  ָהִרים )ה( :ּ

דֹוַנג ָנַמּסו ִמִלְפֵני  ּּכַ ּ ל יאהדונהי Aְיֹהָוּ ּ ִמִלְפֵני ֲאדֹון ּכָ
ַמִים ִצְדקֹו ְוָראו ָכל ָהַעִמים )ו( :ָהָאֶרץ ידו ַהׁשָ ּ ִהּגִ ּּ ּ
בֹודֹו ל ֹעְב |ּ ֵיֹבׁשו)ז( :ּכְ ֵּדי ֶפֶסל ַהִמְתַהְלִלים  ּכָ

ל ֱאלִֹהים ַתֲחוו לֹו ּכָ ֱאִליִלים ִהׁשְ ּּבָ ְמָעה )ח( :ּ  ׁשָ
ַמח ֶטיך  |ַּוִתׂשְ ּפָ נֹות ְיהוָדה ְלַמַען ִמׁשְ ָ ִציֹון ַוָתֵגְלָנה ּבְ ּ ּ ּ

י ַאָתה )ט( :יאהדונהי Aְיהָֹו  ֶעְליֹון ַעל יאהדונהי Aְיֹהָוּ ּכִ
ל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל  ל ֱאלִֹהיםּכָ ֹאֲהֵבי )י( :ּכָ

ְנאו ָרע ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַיד יאהדונהי Aְיהָֹו ּ ׂשִ ּ
ִעים ַיִציֵלם ֵרי ֵלב )יא( :ְּרׁשָ ּ אֹור ָזֻרַע ַלַצִדיק וְלִיׁשְ ּּ

ְמָחה ְמחו ַצִדיִקים ּבַ)יב( :ׂשִ ּׂשִ   ּ ְוהֹודו יאהדונהי Aיֹהָוּ
  :ר ָקְדׁשֹוְלֵזֶכ                             

  
צט פרק

רוִבים יאהדונהי Aְיֹהָו )א( ב ּכְ זו ַעִמים ֹיׁשֵ ּ ָמָלך ִיְרּגְ ּּ ְ  
ָּתנוט ָהָאֶרץ      דֹול ְוָרם יאהדונהי Aְיֹהָו)ב( :ּ ִציֹון ּגָ ּ ּבְ
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ל ָהַעִמים ּהוא ַעל ּכָ דֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש )ג( :ּ ְמך ּגָ ָ יֹודו ׁשִ ּ
ט)ד( :ּהוא ּפָ ִרים ְ ְוֹעז ֶמֶלך ִמׁשְ ּ ָאֵהב ַאָתה ּכֹוַנְנָת ֵמיׁשָ ּ

ַיֲעֹקב ט וְצָדָקה ּבְ ּפָ יָת |ִּמׁשְ ּ רֹוְממו )ה( :ּ ַאָתה ָעׂשִ
ַתֲחוו ַלֲהֹדם ַרְגָליו ָקדֹוׁש  יאהדונהי Aְיהָֹו ֱּאלֵֹהינו ְוִהׁשְ ּ ּ
ה ְוַאֲהֹרן)ו( :ּהוא מֹו  | ֹמׁשֶ ֹקְרֵאי ׁשְ מוֵאל ּבְ ֹכֲהָניו וׁשְ ּ ּבְ ּ

ַעמוד ָעָנן )ז( :ּ ְוהוא ַיֲעֵנםיאהדונהי Aָוְיֹהֹקִראים ֶאל  ּּבְ ּ
ְמרו ֵעֹדָתיו ְוֹחק ָנַתן ָלמֹו ר ֲאֵליֶהם ׁשָ  Aְיֹהָו )ח( :ְּיַדּבֵ

א ָהִייָת ָלֶהם יאהדונהי ּ ֱאלֵֹהינו ַאָתה ֲעִניָתם ֵאל ֹנׂשֵ ּ
ּ ֱאֹלֵהינו יאהדונהי Aְיֹהָוּ רֹוְממו )ט( :ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם

ַתֲח י ָקדֹוׁש ְּוִהׁשְ    יאהדונהי Aְיֹהָוּוו ְלַהר ָקְדׁשֹו ּכִ
  :ֱּאלֵֹהינו                                

  
קכא פרק

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא )א( יר ַלַמֲעלֹות ֶאׂשָ ּ ׁשִ ּ  
ַמִים יאהדונהי Aְיֹהָו ֶעְזִרי ֵמִעם )ב( :ֶעְזִרי      ה ׁשָ  ֹעׂשֵ

ְמֶרךּ ַאל ִיֵת)ג( :ָוָאֶרץ ָן ַלמֹוט ַרְגֶלך ַאל ָינום ׁשֹ ָּ ּ:       
ָרֵאל)ד( ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ  Aְיֹהָו )ה( :ּ ִהּנֵה לֹא ָינום ְולֹא ִייׁשָ

ָ ִצְלך ַעל ַיד ְיִמיֶנךיאהדונהי Aְיֹהָוָ ׁשְֹמֶרך יאהדונהי ָ ּ:      
ָלְיָלה)ו( ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ּ יֹוָמם ַהׁשֶ  Aְיֹהָו )ז( :ּ

ךדונהייאה ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרך ִמּכָ ָ ִיׁשְ    Aְיֹהָו )ח( :ָ
ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלםיאהדונהי      ּ ִיׁשְ ָּ ָ:  

  



  ם"נטרס ימי השובביקו
נה

קכד פרק

יר ַהַמֲעלֹות ְלָדִוד לוֵלי )א( ּ ׁשִ ָהָיה יאהדונהי Aְיֹהָוּ    ׁשֶ
ָרֵאל       יאהדונהי Aָוְיֹהּ לוֵלי )ב( :ָּלנו ֹיאַמר ָנא ִיׂשְ

קום ָעֵלינו ָאָדם ָהָיה ָלנו ּבְ ּׁשֶ ּ ָלעונו )ג( :ּ ּ ֲאזַי ַחִיים ּבְ ּ ּ
נו ם ּבָ ֲחרֹות ַאּפָ ָטפונו ַנְחָלה ָעַבר )ד( :ּּבַ ּ ֲאַזי ַהַמִים ׁשְ ּ ּ

נו נו ַהַמִים ַהֵזידֹוִנים)ה( :ַּעל ַנְפׁשֵ ּ ֲאזַי ָעַבר ַעל ַנְפׁשֵ ּ ּ:      
רוך )ו( ְ ּבָ יֶהםייאהדונה Aְיֹהָוּ ּנֵ לֹא ְנָתָננו ֶטֶרף ְלׁשִ ּ ׁשֶ ּ: 
ר )ז( ּבָ ח ִנׁשְ ים ַהּפַ ח יֹוְקׁשִ ִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמּפַ נו ּכְ ּ ַנְפׁשֵ

ַּוֲאַנְחנו ִנְמָלְטנו ם )ח( :ּ ׁשֵ ה יאהדונהי Aְיֹהָוּ ֶעְזֵרנו ּבְ    ֹעׂשֵ
ַמִים ָוָאֶרץ                                :ׁשָ

  
קל פרק

יר ַהַמֲע)א( ָלֹות ִמַמֲעַמִקים ְקָראִתיך ּ ׁשִ ּ    :יאהדונהי Aְיֹהָוּ
בֹות )ב(      ְמָעה ְבקֹוִלי ִתְהֶייָנה ָאְזֶניך ַקׁשֻ ּ ֲאֹדָני ׁשִ ָ ּ

ְּלקֹול ַתֲחנוָני ָמר ָיה ֲאֹדָני ִמי )ג( :ּ ּ ִאם ֲעֹונֹות ִתׁשְ ּ
ִליָחה ְלַמַען ִתָוֵרא)ד( :ַיֲעֹמד י ִעְמך ַהּסְ ּ ּכִ ּ ָ י ּ ִקִויִת)ה( :ּ
י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִתייאהדונהי Aְיהָֹו ּ ִקְוָתה ַנְפׁשִ ּ:          

ֶקר)ו( ֶקר ׁשְֹמִרים ַלּבֹ י ַלאֹדָני ִמׁשְֹמִרים ַלּבֹ      :ּ ַנְפׁשִ
ָרֵאל ֶאל )ז( י ִעם יאהדונהי Aְיֹהָו ַיֵחל ִיׂשְ  Aְיֹהָו ּכִ

ה ִעמֹו ְפדותיאהדונהי ּ ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ   ֶּדה ֶאת ּ ְוהוא ִיְפ)ח( :ּ
ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹוֹנָתיו                           :ִיׂשְ

  



  ם"נטרס ימי השובביקו
נו

ה( פרק זבחים מסכת )משנה

ל ְזָבִחים)א( ים , ֵּאיֶזהו ְמקֹוָמן ׁשֶ י ָקָדׁשִ   ָקְדׁשֵ
ָצפֹון     ִחיָטָתן ּבַ פוִרים , ּׁשְ ל יֹום ַהּכִ ִעיר ׁשֶ ָּפר ְוׂשָ ּ ּ

ָצפֹון ִחיָטָתן ּבַ ָמן, ּׁשְ ָצפֹוןְּוִקּבול ּדָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ , ּ ּבִ
ים ְוַעל ַהָפרֶֹכת ְוַעל  ּדִ ין ַהּבַ ְּוָדָמן ָטעון ַהָזָיה ַעל ּבֵ ּ ּ

ח ַהָזָהב ֶבת. ִּמְזּבַ ם . ַּמָתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעּכָ ָיֵרי ַהּדָ ׁשְ
ַח ַהִחיצֹון ל ִמְזּבֵ ִאם . ְָהָיה ׁשֹוֵפך ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ׁשֶ

ב, לֹא ָנַתן ִעיִרים )ב( :לֹא ִעּכֵ ָרִפים וׂשְ ׂשְ ָּפִרים ַהּנִ ּ
ָצפֹון ִחיָטָתן ּבַ ָרִפים ׁשְ ׂשְ ֵרת , ַּהּנִ ְכִלי ׁשָ ָמן ּבִ ְּוִקּבול ּדָ

ָצפֹון ח , ּּבַ ְּוָדָמן ָטעון ַהָזָיה ַעל ַהָפרֶֹכת ָוַעל ִמְזּבַ ּ ּ
ֶבת. ַּהָזָהב ם ָהָיה . ַּמָתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעּכָ ָיֵרי ַהּדָ ׁשְ

ַח ַהִחיצֹוןְׁשֹוֵפך ַעל ְי ל ִמְזּבֵ ִאם לֹא . סֹוד ַמֲעָרִבי ׁשֶ
ב, ָנַתן ֵּאלו ָו. לֹא ִעּכֵ ֵבית ַהּדֶּ ָרִפין ּבְ ֵּאלו ִנׂשְ ןּ    :ׁשֶ

ַּחטֹאות ַהִצּבור ְוַהָיִחיד)ג( ּ ֵּאלו ֵהן ַחטֹאות ַהִצּבור. ּּ ּ ּּ ּ ,
ל מֹוֲעדֹות ים ְוׁשֶ י ֳחָדׁשִ ִעיֵרי ָראׁשֵ ִחיָטָתן , ׂשְ ׁשְ

ָצפֹון ָצפֹון, ּּבַ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמן ּבִ ְּוִקּבול ּדָ ְּוָדָמן ָטעון , ּ
ע ְקָרנֹות ע ַמָתנֹות ַעל ַאְרּבַ יַצד, ַּאְרּבַ ָעָלה , ּכֵ

ֶבׁש וָפָנה ַלסֹוֵבב ַּבּכֶ רֹוִמית , ּ ּוָבא לֹו ְלֶקֶרן ּדְ
, ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ִמְזָרִחית

רֹוִמית ם ָהָיה ׁשֹוֵפך ַעל ְיסֹוד ׁשְ. ַמֲעָרִבית ּדְ ְָיֵרי ַהּדָ

רֹוִמיַה ה , ּדְ ְּוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהְקָלִעים ְלִזְכֵרי ְכֻהּנָ
ָכל ַמֲאָכל ְליֹום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹות , ָהעֹוָלה)ד( :ּבְ
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יםׁשֶדקֹ ָצפֹון,  ָקָדׁשִ ִחיָטָתה ּבַ ּׁשְ ְכִלי , ּ ָמה ּבִ ְּוִקּבול ּדָ ּ
ָצפֹון ֵרת ּבַ ע,ּׁשָ ֵהן ַאְרּבַ ֵתי ַמָתנֹות ׁשֶ ּ ְוָדָמה ָטעון ׁשְ ּ ּ ּ ,

ים ט ְוִנתוַח ְוָכִליל ָלִאּשִׁ ּוְטעוָנה ֶהְפׁשֵ ּ ּ ִזְבֵחי )ה( :ּ
מֹות ְלֵמי ִצּבור ַוֲאׁשָ מֹות. ּׁשַ ֵּאלו ֵהן ֲאׁשָ ם , ּ ֲאׁשַ

ֵזלֹות ם ְמִעילֹות, ּגְ ְפָחה ֲחרוָפה, ֲאׁשַ ם ׁשִ ם , ֲּאׁשַ ֲאׁשַ
ם ְמצֹו, ָנִזיר ם ָתלוי, ָרעֲאׁשַ ָּאׁשָ ָצפֹון, ּ ִחיָטָתן ּבַ , ּׁשְ

ָצפֹון ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמן ּבִ ְּוִקּבול ּדָ ֵתי , ּ ְּוָדָמן ָטעון ׁשְ ּ
ע ֵהן ַאְרּבַ ְּוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהְקָלִעים , ַּמָתנֹות ׁשֶ

ָכל ַמֲאָכל ְליֹום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹות :ְלִזְכֵרי ְכֻהּנָה ּבְ
ים ַקִלים, ה ְוֵאל ָנִזירַּהתֹוָד)ו( ָכל , ָּקָדׁשִ ִחיָטָתן ּבְ ׁשְ

ֲעָזָרה ֵהן, ָמקֹום ּבָ ֵתי ַמָתנֹות ׁשֶ ְּוָדָמן ָטעון ׁשְ ּ ע ּ , ַאְרּבַ
ָכל ַמֲאָכל ְליֹום  ָכל ָהִעיר ְלָכל ָאָדם ּבְ ְוֶנֱאָכִלין ּבְ

יֹוֵצא ָבֶהם. ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹות ַּהמוָרם ֵמֶהם ּכַ ּ ֶּאָלא , ּ
ַהמו ּׁשֶ יֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּ ָרם ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים ִלְנׁשֵ

ָלִמים)ז(:ּוְלַעְבֵדיֶהם ים ַקִלים, ׁשְ ָכל , ָּקָדׁשִ ִחיָטָתן ּבְ ׁשְ
ֲעָזָרה ע, ָמקֹום ּבָ ֵהן ַאְרּבַ ֵתי ַמָתנֹות ׁשֶ ְּוָדָמן ָטעון ׁשְ ּ ּ ,

ֵני  ָכל ַמֲאָכל ִלׁשְ ָכל ָהִעיר ְלָכל ָאָדם ּבְ ְוֶנֱאָכִלין ּבְ
יֹוֵצא ָבֶהם. ם ְוַלְיָלה ֶאָחדָיִמי ַּהמוָרם ֵמֶהם ּכַ ּ ֶּאָלא , ּ

ַהמוָרם ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים ּׁשֶ יֶהם ְוִלְבֵניֶהם , ּ ִלְנׁשֵ
ר ְוַהֶפַסח)ח( :ּוְלַעְבֵדיֶהם כֹור ְוַהַמֲעׂשֵ ַּהּבְ ים , ּ ָקָדׁשִ

ֲעָזָרה, ַּקִלים ָכל ָמקֹום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ְּוָדָמן ָטעון , ׁשְ
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ֶנֶגד ַהְיסֹוד, ֶאָחתַּמָתָנה  ִיֵתן ּכְ ּוִבְלָבד ׁשֶ ה . ּּ ּנָ ׁשִ
כֹור ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים, ַבֲאִכיָלָתן ר ְלָכל , ַהּבְ ְּוַהַמֲעׂשֵ

ָכל ָהִעיר , ָאָדם ָכל ַמֲאָכל ) ְלָכל ָאָדם(ְוֶנֱאָכִלין ּבְ ּבְ
ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ַּהֶפַסח ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָלא . ִלׁשְ ּ

  ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל , ְּוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָלא ַעד ֲחצֹות, הַּבַלְיָל
ֶּאָלא ִלְמנוָייו         :ְּוֵאינֹו ֶנֳאָכל ֶאָלא ָצִלי, ּ

א( פרק תמיד מסכת )משנה

ֵבית )א( ה ְמקֹומֹות ַהּכֲֹהִנים ׁשֹוְמִרים ּבְ לׁשָ ׁשְ   ּבִ
ׁש     ֵבית ַאְבִטיָנס. ַּהמְקּדָ יצֹוץ, ּבְ ֵבית ַהּנִ ְבֵבית ּו, ּבְ

יצֹוץ ָהיו ֲעִליֹות. ַּהמֹוֵקד ית ַאְבִטיָנס וֵבית ַהּנִ ּּבֵ ּ ּ ,
ם ית ַהמֹוֵקד. ְוָהרֹוִבים ׁשֹוְמִרים ׁשָ ָפה, ּּבֵ ּוַבִית , ּּכִ

דֹול ָהָיה ל ֶאֶבן, ּגָ ְוִזְקֵני ֵבית ָאב , ֻּמָקף רֹוְבִדים ׁשֶ
ם ִנים ׁשָ ָיָד, ְיׁשֵ ּוַמְפְתחֹות ָהֲעָזָרה ּבְ ה ּוִפְרֵחי . םּ ְכֻהּנָ

ִבְגֵדי קֶֹדׁש. ּתֹו ָבָאֶרץֻסִאיׁש ּכְ ִנים ּבְ , ּלֹא ָהיו ְיׁשֵ
יִחים אֹוָתן ַתַחת  ִטין וְמַקְפִלין וַמּנִ ֶּאָלא פֹוׁשְ ּ ּּ ּ

יֶהן ְכסות ַעְצָמן, ָראׁשֵ ִסין ּבִ ּוִמְתּכַ ֵאַרע ֶקִרי ְלֶאָחד . ּּ
ה ַההֹוֶלֶכת ַתַחת , ֵמֶהן ְמִסּבָ ּיֹוֵצא ְוהֹוֵלך לֹו ּבִ ְ

יָרה אן, ַהּבִ אן וִמּכָ הוא , ְּוַהּנֵרֹות ּדֹוְלִקין ִמּכָ ַּעד ׁשֶ
יַע ְלֵבית ַהְטִביָלה ם, ַּמּגִ ּוְמדוָרה ָהְיָתה ׁשָ ּוֵבית , ּ

בֹוד ל ּכָ ֵסא ׁשֶ יֹוֵדַע , ְּמָצאֹו ָנעול, ְוֶזה ָהָיה ְכבֹודֹו. ּּכִ
ם ָאָדם ֶיׁש ׁשָ ָּפתוַח. ּׁשֶ ם ָאָדם, ּ ֵאין ׁשָ ד ָיַר. יֹוֵדַע ׁשֶ
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ָּעָלה ְוִנְסַתַפג, ְוָטַבל ֶנֶגד ַהְמדוָרה, ּ ְּוִנְתַחַמם ּכְ ּ א , ּ ּבָ
ָעִרים  ַהּשְׁ ב לֹו ֵאֶצל ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ַעד ׁשֶ ְוָיׁשַ

הוא רֹוֶצה )ב( :ְיֹוֵצא ְוהֹוֵלך לֹו, ִּנְפָתִחים ִּמי ׁשֶ
ַח ֹלא ָיבֹוא , ִּלְתרֹום ֶאת ַהִמְזּבֵ ים ְוטֹוֵבל ַעד ׁשֶ ּכִ ַּמׁשְ

הַה ְּמֻמּנֶ ָעה ַהְמֻמּנֶה ָבא. ּ לֹא ָכל , ְּוִכי ְבֵאיזֹו ׁשָ
וֹות ֶבר, ָּהִעִתים ׁשָ הוא ָבא ִמְקִריַאת ַהּגֶ ְּפָעִמים ׁשֶ ּ ,

ּאֹו ָסמוך לֹו ִמְלָפָניו אֹו ִמְלַאֲחָריו ּ ְ ה ָבא . ּ ַּהְמֻמּנֶ
ְּוֵהם ָפְתחו לֹו, ְודֹוֵפק ֲעֵליֶהם ָטַבל , ָאַמר ָלֶהן. ּ ִּמי ׁשֶ

ָזָכה, ֵּהִפיסו. א ְוָיִפיסָיבֹו ָנַטל ֶאת )ג( :ָּזָכה ִמי ׁשֶ
ָפׁש ַּהַמְפֵתַח וָפַתח ֶאת ַהִפׁשְ ּ ּּ ית ַהמֹוֵקד , ּ ְּוִנְכַנס ִמּבֵ

ל אור , ָלֲעָזָרה ֵתי ֲאבוקֹות ׁשֶ ְּוִנְכְנסו ַאֲחָריו וׁשְ ּ ּ ּ ּ
ָיָדם ֵתי ִכתֹות. ּבְ ְּוֶנְחְלקו ִלׁשְ ּ ֵּאלו הֹוְלִכים , ּ ּ

ַאְכַסְד ֶרך ַהִמְזָרחּבָ ָּרא ּדֶ ַאְכַסְדָרא , ְ ְּוֵאלו הֹוְלִכים ּבָ ּ
ֶרך ַהַמֲעָרב ּּדֶ יִעין . ְ ַמּגִ ָּהיו בֹוְדִקין ְוהֹוְלִכין ַעד ׁשֶ ּ

ית(ִלְמקֹום  י ֲחִבִתי) ּבֵ יעו ֵאלו ָוֵאלו. ןּעֹוׂשֵ ִּהּגִ ּ ּּ ּ ,
לֹום לֹום, ָּאְמרו ׁשָ י ֲחִבִתי. ַהּכֹל ׁשָ ֶּהֱעִמידו עֹוׂשֵ  ןּ

ַח)ד( :ןֹּות ֲחִבִתיַלֲעׂש ָזָכה ִלְתרֹום ֶאת ַהִמְזּבֵ ִּמי ׁשֶ ּ ,
ַח(ּהוא ִיְתרֹום  ִּהָזֵהר , ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו, )ֶּאת ַהִמְזּבֵ

ָמא ִלי ּׁשֶ ּכֶ ע ּבַ ׁש ָיֶדיך ְוַרְגֶליך ִמן , ִתּגַ ְתַקּדֵ ַָעד ׁשֶ ָ ּ
יֹור ין ַהּכֶ, ַּהּכִ ַּוֲהֵרי ַהַמְחָתה ְנתוָנה ַבִמְקצֹוַע ּבֵ ּּ ֶבׁש ּ

ֶבׁש ל ּכֶ ַמֲעָרבֹו ׁשֶ ַח ּבְ , ֵּאין ָאָדם ִנְכָנס ִעמֹו. ַּלִמְזּבֵ
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ָידֹו ֶּאָלא ְמַהֵלך ְלאֹור ַהַמֲעָרָכה, ְולֹא ֵנר ּבְ ְ ּ ּלֹא ָהיו . ּ
ֹוְמִעין , רֹוִאין אֹותֹו ּשׁ ְוֹלא ׁשֹוְמִעין ֶאת קֹולֹו ַעד ׁשֶ

יֹור ה ֶבן ָקִטין מוְכִני ַלּכִ ָעׂשָ ּקֹול ָהֵעץ ׁשֶ  ְוֵהן ,ּ
יַע ֵעת יֹור. אֹוְמִרים ִהּגִ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמן ַהּכִ , ִּקּדֵ

ַח ֶסף ְוָעָלה ְלרֹאׁש ַהִמְזּבֵ ָּנַטל ַמְחַתת ַהּכֶ ה ֶאת , ּ ּוִפּנָ
לֹות  ָחִלים ֵהיָלך ְוֵהיָלך ְוָחָתה ִמן ַהְמֻאּכָ ְַהּגֶ ְ

ַּהְפִניִמיֹות יַע ָלִרְצָפה. ְוָיַרד, ּ ָּהַפך ָפָני, ִּהּגִ , ּו ַלָצפֹוןְ
ר ַאמֹות ֶעׂשֶ ֶבׁש ּכְ ל ּכֶ ָּהַלך ְלִמְזָרחֹו ׁשֶ ָצַבר ֶאת . ְ

ה  לׁשָ ֶבׁש ׁשְ י ָהִרְצָפה ָרחֹוק ִמן ַהּכֶ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ ַּהּגֶ
ּנֹוְתִנין ֻמְרַא, ְטָפִחים ַח ְמקֹום ׁשֶ ון ִמְזּבֵ ּשׁ   ּת ָהעֹוף ְוּדִ

ַּהְפִניִמי ְוַהְמנֹוָרה                  ּ:  
  

כזוה דף וארא פרשת ע"ר :א"ז

ל ִאינון , ָּתא ֲחֵזי א ֲהָוה ַמְקִריב ּכָ יֹומֹוי ְדָדִוד ַמְלּכָ ּּבְ ּ  
י ָיָמא     ַדי ְלַגּבֵ ְלמֹה ָנַפק , ַחְיתֹו ׂשָ יַון ְדָאָתא ׁשֶ ּכֵ

ֵקי ְלהו ַתְקָיין , ָּיָמא ְוִאְתַמֵלי ְוַאׁשְ ֵּהי ִמַנְייהו ִאׁשְ ּ
ָּהא אוִקמוָה ִא, ְבַקְדִמיָתא ֵּלין ַתִניַנָייא ַרְבְרִבין ּ ּ

הו , ִּעָלִאין ּ וִמְלאו ֶאת ַהַמִים ) כב,בראשית א(ִּדְכִתיב ּבְ ּ ּ
ַיִמים ּּבַ י ֶאְלָעָזר. ּ ִסְטָרא ְיִמיָנא ִעָלָאה , ָאַמר ִרּבִ ּּבְ

ַּנְפִקין ְתֵליַסר ַמּבוִעין  ין ִּלֵא, ִּעָלִאין ַנֲהִרין ֲעִמיִקיןּ
ַחְבֵריה, ןן ַנְחִתייִּלַסְלִקין ְוֵא ל ַחד ּבְ ַחד , ַעִייל ּכָ

יה ְתֵרין גוִפין, ַּאִפיק ֵריׁשֵ ְּוָאִעיל ֵליה ּבִ א ַּחד ּגוָפ. ּ
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ַּאְפִריׁש ְלַתָתא, יָלאָנִטיל ִמיִמין ְלֵע, ְדַנֲהָרא ֶאֶלף , ּ
ע ִסְטִרין ֵּמִאינון ַנֲהִרין ַמּבוִעין . ְיאֹוִרין ַנְפִקין ְלַאְרּבַ ּ

ַּעֲאִלין ְוַנְטֵלי , ּן ְתֵליָסר ְיאֹוִריןִּמְתָפְרׁשָ, ְּתֵליָסר
ָעה ְיאֹוִרין וַפְלָגא  ִעין ְוִתׁשְ ע ֵמָאה ְוִתׁשְ ַּמָיא ַאְרּבַ

ָעה ְיאֹוִרין , ִּמִסְטָרא ָדא ִעין ְוִתׁשְ ע ֵמָאה ְוִתׁשְ ְוַאְרּבַ
ּוַפְלָגא ִמִס מֹּ ׂשְ ָתַאר ַפְלָגא , ָלאאְטָרא ָדא ּבִ ִּאׁשְ ּ

אן וַפְלָגא ִמּכַ יד ַחדִּמּכַ ין , אן ְוִאְתֲעּבִ ָדא ָאִעיל ּבֵ
א סֹוָמָקא , ִּאינון ְיאֹוִרין ְוִאְתֲעִביד ַחְוָיא ֵריׁשָ

ַוְרָדא ַפְרְזָלא, ּכְ ֹוי ַתִקיִפין ּכְ ַקּשׂ ַגְדפֹוי ַגְדִפין , ַּקׁשְ
ַטאן ְוִאְתָפְרׁשָ ד ַסִליק . יןּן ְלָכל ִאינון ְיאֹוִרּׁשָ ּכַ

ָאר נוִנין ֵלית ָּמֵחי וַב)  לגביהא"נ(ְזַנֵביה  ָּטש ִלׁשְ
א, ַּמאן ְדִיקום ַקֵמיה ּפוֵמיה ְמַלֲהָטא ֶאׁשָ ד ָנִטיל , ּּ ּכַ
ָאר , ְּבָכל ִאינון ְיאֹוִרין ְעְזָען ׁשְ ין ִקְרַעָיא ְוַּתִניְנִמְזּדַ

ִנין ָרִביץ ְלִסְטָרא , אָמַּיין ּבְאִלֲעְו ְבִעין ׁשְ ַחד ְלׁשִ
ִנין ָרִב, ָדא ְבִעין ׁשְ ֶאֶלף , יץ ְלִסְטָרא ָדאְוַחד ְלׁשִ

ָדא ַתִניָנא ָרִביץ , ְּיאֹוִרין ָחֵסר ַחד ִאְתַמְלָיין ִמיֵניה
ין ִאינון ְיאֹוִרין ד ָנִטיל. ּּבֵ ָּנִפיק ַחד ַפסוָתא , ּכַ ּ
ְקִליִפין א ּבִ    ֻּכְלהו ַקְייִמין ְוַזְעִפין ְבַזְעפֹוי , ְדֶאׁשָ

ין ְלֵעין אֹוִרִּמְתַעְרִבין ִאינון ְי, ) וזקפין בענפויא"נ(
ָמאִּתְכָלא או)  העיןא"נ( ע , ּכָ ְוַגְלַגִלין ַנְטִלין ְלַאְרּבַ

ַּזִקיף ְזַנֵביה ַמֵחי ְלֵעיָלא ַמֵחי ְלַתָתא, ִסְטֵרי ָעְלָמא ּ ,
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ַעד ְדִלְסַטר ָצפֹון ָקם ַחד . ּּכָֹלא ַעְרִקין ַקֵמיה
א ְלהֹוָבא ְדֶאׁשָ ּוְכרוָזא ַקֵרי ִאְזַדְקפו ַסְבִתין, ׁשַ ּ ּ ,

ע ַזְוַיין רו ְלַאְרּבַ ּדְ ֵוי , ִּאְתּבַ ָהא ִאְתַער ַמאן ְדּשַׁ
ַּקְדָלא ַעל ַאְנפֹוי ְדַתִניָנא ָמא ְדִאְתַמר , ּ  ) ד,יחזקאל כט(ּּכְ
ְלָחֶייך וגו ְָוָנַתִתי ַחִחים ּבִ ְדרון', ּ ְלהו ִאְתּבַ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ,

ְסַט ְּוַנְקִטין ֵליה ְלַתִניָנא ְוַנִקֵבי ַאְנפֹוי ּבִ , ר ַעְלעֹויּּ
ְּוַעֲאִלין ֵליה ְלנֹוָקָבא ִדְת אּ ר , הֹוָמא ַרּבָ ַעד ְדִאְתּבַ

ֵדין ַאֲהְדרו ֵליה ְלַנֲהרֹוי , יֵליהֵח ַחד , ) לנחרויא"נ(ּּכְ
ֵדין ִנין ַעְבִדין ֵליה ּכְ ְבִעין ׁשְ ֵטׁש , ְלׁשִ ָלא ְיַטׁשְ ֵגין ּדְ ּבְ

 ּכָֹלא אֹוַדן ְּוַעַלְייהו, ַּאְתִרין ִדְרִקיִעין ְוַסְמַכְייהו
ַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ּ ּבֹואו ִנׁשְ) ג,תהלים צה(ּוְמָבְרָכן ְוָאְמִרין 

ָו ִלְפֵני ִנְבְרָכה נו יאהדונהיAְיהֹ א ָיַּתִניְנ. ּ עֹוׂשֵ
ִּאינון , ְלֵעיָלא ַקְייִמין)  עלאיןא"ס(ַעֲאִלין 

ָמא ְדַאְת ָאֵמר  ְרָכאן ּכְ ְְיָבֶרך  ַו) כח,בראשית א(ְּדִמְתּבָ

ַאר נוִניןִּאֵל, אֹוָתם ֱאלִֹהים ל ׁשְ ְלִטין ַעל ּכָ ּין ּשַׁ ּ ,
ַיִמים ְכִתיב וִמְלאו ֶאת ַהַמִים ּבַ ּּדִ ּּ ּ ִתיב , ּ ְוַעל ָדא ּכְ

יך ה) יד,תהלים קד( ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ָחְכָמה ' ּ ָלם ּבַ   ּּכֻ
יָת                        :ָעׂשִ

  
מ תיקון כולו"תיקונים :ח

ֵראׁשִ תּית ַתּבְ ּבָ ָּמן ְתֵרי ַתָמן ׁשַ ּּ ַגְווָנא ָדא , ּ   ּכְ
ית           ֵראׁשִ ָרּבְ י" ּבָ ְּוִאינון ְתֵר, ת"א ׁשִ ין ּ
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תֹות ּבָ ָרֵאל ֶאת , ׁשַ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ֲּעַלְייהו ִאְתַמר ְוׁשָ ּ
ת וגו ּבָ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשַׁ ּבָ ר ', ַהּשַׁ ְּתֵרין ִזְמִנין ִאְדּכַ

ת ּבָ ִכיְנָתא ִעָלָאה ְוַתַתָאהְלֳקֵבל, ָהָכא ׁשַ ּ ׁשְ ּ ,
ָאה ִאיהו ַמאן ְדָעִביד , ְלדֹרָֹתם ַמאי ְלדֹרָֹתם ֶּאָלא ַזּכָ

א ְתֵרי ַבֵתי ִלּבָ ת ּבִ ּבָ ְּוִאְתְפֵני ִמַתָמן , ּלֹון ִדיָרה ְבׁשַ ּ
ת ּבָ ֵּיֶצר ָהַרע ְדִאיהו ִחלול ׁשַ ִרית עֹו, ּ ָלם ָדא ּבְ

יק ְרָיין ַת, ַצּדִ   ַמְלָאה ֵליה ַחד ְלַא, ֵליהְּרַוְייהו ַעְּדׁשַ
  :ְוַחד ְלִאְתַמְלָייא ִמיֵניה             

ְלָיין ֵנַצח ְוהֹוד ָרֵאל ִאינון ְתֵרין ּכֻ ֵני ִיׂשְ ּּבְ נֹוי , ּ   ּבְ
ָרֵאל ָסָבא ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא      ְּתַלת , ְּדִיׂשְ

ִביִעי ִאֵלין ְתַלת ַאָבָהן ִביִעי ׁשְ ִביִעי ׁשְ ֶנג ׁשַ, ּׁשְ ת עֹ ּבָ
ן קֹות ֶאת ַהּגָ ִאית , ְוָנָהר, ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

, ִּאית ָנָהר ְדִאְתְקֵרי ָנָהר ְפָלָגיו, ָנָהר ְוִאית ָנָהר
ֵּעֶדן ִעָלָאה ַעֵליה , ְּוִאית ָנָהר ְדִאְתְקֵרי ַנָחל ְקדוִמים

ָָרֲאָתה ֱאלִֹהים זוָלֶתךִאְתַמר ַעִין לֹא  י ָנָהר ַהא, ּ
ּן ִעָלָאה ְדִאיהו ָאֶלְדָנִפיק ֵמֵעֶד, ו"יִּאיהו ָו , ף"ּ

א ְוִאָמאְעְוַא ין ַאּבָ ָנה, ַבר ּבֵ , ְוָאִזיל ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ
ִביִעי ֵקי ְלִגְנָתא , ּוָמֵטי ַעד ַצִדיק ׁשְ ּוִמַתָמן ַאׁשְ ּ  

ִכְנָתא ַתָתָאה               ְּדִאיִהי ׁשְ ּ:  
ָאה ִאי ּבָ ַמאן ְדָנִטיר ִדיָרה ְלּהוַזּכָ אׁשַ   , ּת ְדִאיהו ִלּבָ

ְוַכַעס , ִּציבו ִדְטחֹולִּריב ַתָמן ֲעְדָלא ִאְתְק      
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ָּמָרה ְדִאיהו נוָרא ְדֵגִהיָנְד ְדֲעָלה ִאְתַמר לֹא , םּ
ּבָ יֹום ַהּשַׁ בֹוֵתיֶכם ּבְ ָכל מֹוׁשְ ָהִכי ְו, תְּתַבֲערו ֵאׁש ּבְ
ִאילו אֹוִקי אי ְדָכל ַמאן ְדָכִעיס ּכְ ּהוא ַוּדַ ּד נוָרא ּּ

ִעי, ְדֵגִהיָנם ֳקֵבל ּם ְמָלאכֹות ָחֵסר ַחד ִאינון ָלַאְרּבָ
ִעים ַמְלֻק תַאְרּבָ ּבָ ָרה , יֹות ָחֵסר ַחד ְבׁשַ ְּוִאינון ֲעׂשָ
ָרה ְלָנְדָלָקה ָאָדם ְו ָרה ַלַחָוה ְוֲעׂשָ ָעה ָחֲעׂשָ ׁש ְוִתׁשְ

ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵאין לֹוִק, ְלַאְרָעא ין ּ
ת ּבָ ׁשַ ָרֵאל ְדִאֵלין ְמָלאכֹות ִאי, ּבְ ּּנון ֲחׁשוִבין ְלִיׂשְ ּ  

  :יֹותֳקֵבל ַמְלֻקָל                  
ַתִים ִאינון ֲעִקְיִציאֹות ַה ת ׁשְ ּבָ ּּשַׁ   ְדָעִביד , ַהָנָחהיָרה ְוּ

ַבת ַאַחת        ץ ֵמַאְתֵריה ַמאן ְדַאֲעַקר ֵחֶפ, לֹון ּבְ
ּ וִמְרׁשוֵתיהְתֵריהְוַאַנח ֵליה ְלַבר ֵמַא ִאילו ֲאַעַקר , ּ ּּכְ

ִרית ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו אֹות ּבְ ְרׁשו , ּ ְּוַאַנח ֵליה ּבִ
ָמֵתיה , ּנוְכָרָאה ַמאן ְדָעִביד ָדא ָגִרים ְדַאֲעַקר ִנׁשְ

ְרׁשו ַאֲחָרא, ּהֵּמְרׁשות ִדיַל ְּוַאַנח ֵלה ּבִ ּ ְדִאיהו ָמָרה ,ּ
ָרֵאל ְדִאְתַעְקרו  ְוָדא ָגַרם ְלִי.ּוְטחֹול ֵמַאְרָעא ּׂשְ

ָרֵאל  ְדִאיִהי ,ַּאְרָעא נוְכָרָאהְלּאו יִלְוִאְתְג, ְדִיׂשְ
ים ִרית  ַמאן ְדָא,ְּוָהִכי ִאיהו, ְּרׁשות ָהַרּבִ ִעיל אֹות ּבְ

ְרׁשו נוְכָרָאהקֹוֶדׁש ִדיֵל ּיה ּבִ ּבְ, ּ  ,ּ ִאיהו ְטחֹוליַתׁשַ
א ָמָרהּ ִאְתהַחָמ יׁשָ ּבְ, ָתא ּבִ  ַעֵליה ִאְתַמר יַתׁשַ

ים , ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ַמִים ַמִים ֵאין ּבֹו ֲאָבל ְנָחׁשִ
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ים ֵיׁש ּבֹו ְּוִאיהו ָרָעב ְוִצָמאֹון ְוִקיָנה ְוֶהְסֵפד , ְוַעְקַרּבִ ּ
ָלא ָרֵאל, ַּוֲחׁשוָכא ְוִקּבְ לוָתא ְלִיׂשְ ְּוִאיהו ּגָ ּוְצִריִכין . ּ

ינוי ָרֵאל ְלֶמְעַבד ָלה ׁשִ ִּיׂשְ ּכָֹלא ְוָהא אֹוְקמוָהּ , ּ ּבְ
ת ּבָ ּשַׁ ּבור ְדחֹול ְדִאיהו ָאִסיר ּבַ ְּוִאיהו ּדִ ּ ד ָלא , ּ ְוּכַ

ַחת ֲאַת ּכַ ְרָיה ַתָמןַאׁשְ ַגְוָנא , ַרַחתִאיִהי בֹ, ּר ְלׁשַ ּכְ
ִבְרִתי  ָרי ּגְ ה ִמְפֵני ׂשָ ְפָחה ְדַאְבָרָהם ְדִאְתַמר ּבָ ְּדׁשִ ּ ּ  

  :תָאֹנִכי בַֹרַח                 
ל ְנ ָך ֵמַעל ַרְגֶלךֶלָעְּטחֹול ֲעֵליה ִאְתַמר ׁשַ   ַנַעל , ָ

ָּנף ְדִטָפה ְסרוָחהְמֻט        ר ַאָתה , ּ י ַהָמקֹום ֲאׁשֶ ּּכִ ּ
ת, ּעֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֹוֶדׁש הוא ּבָ ְוַעֵליה , ָדא ׁשַ

ָתְנִתי ֵאיָכָכה  ְטִתי ֶאת ּכֻ ִכיְנָתא ָפׁשַ ָּאְמָרת ׁשְ ּ ּ ּּ
ָנ ׁשֶ ּוְבִגין , ָּרַחְצִתי ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְנֵפם, הֶאְלּבָ

ְרָגא  ׁשַ ין ּבְ נוֵיי ִבְלבוׁשִ ת ְלׁשַ ּבָ ׁשַ ר ַנׁש ּבְ ָּדא ָצִריך ּבַ ּ ְ

ַמֲאָכִלין ְּוָצִריך ְלֶמֱהֵוי מֹוִסיף ֵמחֹול ַעל ַהֹקֶדׁש, ּבְ ְ ,
ְוָכל ַהגֹוֵרַע ּגֹוְרִעין ֵליה ַהִהיא ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ַחס 

ל ְּוָכל ַהמֹוִסיף מֹוִסיִפין ֵליה ַהִהיא ֶנֶפׁש  ,ֹוםְוׁשָ
ת ּבָ ׁשַ רוך  :ְיֵתיָרה ּבְ ְּבָ ָוּ        ְלעֹוָלםיאהדונהי Aְיהֹ

  :ָאֵמן ְוָאֵמן                   
  
  



  ם"נטרס ימי השובביקו
סו

ל עֹוָלם ַאָתה ָיַדעָת ְלִאַוְלֵתנו ִרּבֹונֹו ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ  
מֹוֵתינו ִמֶמך לֹא ִנְכָחדו וְב           ְּוַאׁשְ ּ ּ ֲַהעלֹות ָּ

ַפְכנו  ּעל ְלָבֵבנו גֹוֶדל ְמׁשובֹוֵתינו ַכַמִים ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ַ
ְּוִיְתָפְרדו ָכל עְצמֹוֵתינו ִיְרָאה ָוַרעד ָיבֹוא ָבנו  ּ ּ ַּ ַ ּ
ת ָפֵנינו ִכָסְתנו ְוֵאין ָלנו  ּוְתַכֵסנו ַפָלצות ובֹוׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ

יב ְולֹא ֵמַצח ְלָהִרים רֹאׁש ֲִכי עֹונ. ֶּפה ְלָהׁשִ ֹּוֵתינו ּ
ַעְברו על  א ָכֵבד ְיְכָּ נו וְכַמׂשָ ּרֹאׁשֵ ּ ְּבדו ִמֶמנו ִכי ּ ּ ּּ ּ ּ

עינו ַרבֹו ִמִלְמנֹות ְוַחטֹאֵתינו עְצמו ִמַסֵפר  ְּפׁשָ ּ ּ ָּ ֵּ ּ ּ
דֹול  ַּאך ְלזֹאת ֶיֱחַרד ִלֵבנו ְוִיַתר ִמְמקֹומֹו ִכי ּגָ ּּ ּ ּ ְ

ְבֵרנו ַּכּיָם ׁשִ ְדָלה ְמעיָלֵתנו. ּ ִוְמאֹד ּגָ ַעד . ּ
ִחית ַזְרענו ֶזַרע קֶֹדׁשְל ַּהׁשְ ך. ֵ ְָוֹגַאְלנו ְבִרית ָקְדׁשְ ּ ּ .

יעי ְבִרית ִמְקַדׁש  ְרנו ִבְבִריְתך ְוָהִיינו ַמְרׁשִ ּקַ ְּוׁשִ ּ ֵּ ּ ָּ

ּחֹוָתָמא ְדַמְלָכא ִטְמֲאנו. ְיָי ר קֶֹדׁש ֶהעַבְרנו . ּ ּוָבׂשָ ֱּ
ֵּמעֵלינו ְבַיד עֹוֵנינו ְלַהֲאִביד וְלֲהרֹוס ּ ֲּ ם . ָּ הויה ׁשֵ

לֹׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ  ַדי ִמְלַבר ְוַתַחת ׁשָ ִּמְלָגיו ְוׁשַ ּ
ָטן עֹוֵמד על ְמקֹום  ַַתַחת עֶבד ִכי ִיְמלֹוך ַהׂשָ ֶּ ְּ ּ

ְפָחה ִכי ִתיַרׁש . ּהויה ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְפִניָמה ְּוׁשִ
ִבְרָתה ַסם ַהָמֶות רֹועץ ִמן ַהחוץ ְוהוא ַנֵחׁש  ּּגְ ּ ּ ּ ֵּ

ְּיַנֵחׁש בֹו אֹוי ָלנו  ּאֹוָיה עֵלינו ֲאָהה עֵלינו אֹוָיה ּ ּ ָּ ָ
נו ָאָנה נֹוִליך ֶאת ֶחְרָפֵתנו ּעל ַנְפׁשֵ ּ ְּ ּאֹוי ְלאֹוָתה . ַ

ה  ּבוׁשָ ִּכי לֹא הוּ ב ָיֵדינו ִמַבֵלע וְלַקְלֵקל ּ ּׁשַ ַּ ּ
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ַפע ְוָהַפְכנו אֹוָתם ְלבֹורֹות בֹורֹות  ִּצנֹורֹות ַהׁשֶ ּּ ּ
ר לֹא ָיִכילו ַהַמ ָבִרים ֲאׁשֶ ִּנׁשְ ּ ִּים ְוַהַמִים ַהּיֹוְצִאים ּ

ָוִּמֵבית  ָפה יאהדונהי Aְיהֹ ּ הֹוַרְדנו אֹוָתם ְלַאׁשְ ּ
ים ְוִק. ּם ַהִטינֹוֶפתָמקֹו ֵַצְצנו ִבְנִטיעֹות עץ ַהַחּיִ ּ ּ

ַחְתנו ִפְריֹו ְוָהִיינו ִנְרַגן ַמְפִריד ַאלוף ְוהֹוַרְדנ ְּוׁשִ ּ ּ ּו ּ
מֹות ַהְטהֹורֹות ְב ַּהְנׁשָ מֹות ְוִתְהֶייָנה ֳחָרבֹות ְנׁשָּּ

ַּהְנָפׁשֹות ְוָהרוחֹות ְנפוׁשֹות וְנפוצֹות ְברוחֹות  ּ ּ ּ ּּ
ִדין רוִחין ְוִליִלין ָּרעֹות ְבֵני ֵנָכר ׁשֵ ּוָבָראנו . ּ ּ

נו ִחית ְלַחֵבל ֶאת ַנְפׁשֵ ְּבָיֵדינו ַמׁשְ ּּ ְּוַגם ִבְכָנֵפנו . ּ ּ
ים ִּנְמְצאו ַדם ַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקּיִ ּעׁשוקֹו. ּ  ּת ְבַידֲ

מול ׁשָ ָהְר)ִליִלית( ְּפלֹוִנית ע ָרע ִכי ּגְ ּעה אֹוי ְלָרׁשָ ּ ָ
ה לֹו ְּועָתה . ֲָיָדיו ַיעׂשֶ ָוַ ּ ֱאלֵֹהינו יאהדונהי Aְיהֹ

ַּאֲחֵרי ׁשוֵבנו ִנַחְמנו ּ ְַוַאֲחֵרי הֹוִדיענו ָסַפְקנו על . ּ ֵּ ּ
אְתנו ֶחְרַפ, ְָיֶרך נו ְוַגם ִנְכַלְמנו ִכי ָנׂשַ ּבֹוׁשְ ּ ּ ּּ ת ּ

ְּנעוֵרנו ְבנו ֵאֶליך , ּ ְָוִהֵנה עָתה ׁשַ ּ ּ ַ ָוּ  יאהדונהי Aְיהֹ
ֱַאלֵֹהינו ֱאלֵֹהי ָהַרֲחִמים וַבעל ַהְסִליחֹות ּ ּ .

ּוְבִנְמַכת רוַח, ּוִבְכִפיַפת רֹאׁש. ִּבְכִפיַפת קֹוָמה ּ ,
ִביַרת ֵלב ָבר ְוִנְדֶכה ָיֵרא ְוָחֵרד , ִּבׁשְ ֵּלב ִנׁשְ ּ

ּרֹועׁש ְורֹועד ָכפוף ּ ֵ ֲ ִנְבָהל וְמדוֶכה ַלעתֹור ֵ ּ ּ ּ
ָוְלַרצֹות מול ִכֵסא ְכבֹוֶדך ּ ּ ּ ּ ׁש ְמִחיָלה . ּ ְלַבּקֵ

עינו ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה על עֹונֹוֵתינו וְפׁשָ ּ ּ ּ ֵּ ֲ ָוְבטוְבך , ַ ּ ּ
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דֹול ׁשוב צור ְיׁשוע ַָהּגָ ּ ּ ָוְרֵאה ְבעין ֶחְמָלֵתך, ֵּתנוּ ֵ ּ 
ָמֵתנו ָּצַרת ּגוֵפנו ְוִנׁשְ ּ ְּוַקֵבל ְב, ּ ַּרֲחֶמיך ָהַרִבים ּ ָ

ַפְכנו  ִּלמוֵדנו ֶזה ְלָפֶניך ְכִאילו ִהְתעֵנינו ְוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ַּ ּ ָ

ֶָחְלֵבנו ְוָדֵמינו ְלָפֶניך ּ ּ ּוְבֹכַח ְסֻגַלת ִלמוֵדנו , ּ ּ ּ ּּ
מֹות  ּוְתׁשוָבֵתינו ִיְהיו ִלְמאֹורֹות ָכל אֹוָתם ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּּ  

יע   ְכנו ִבְהיֹוֵתנו ַמְרׁשִ ר ֶהֱחׁשַ ֲֵאׁשֶ ּ   :ּי ְבִרית קֶֹדׁשּּ

ָ ָרצֹון ִמְלָפֶניך ִויִהי ָוּ   ּ ֱאלֵֹהינו ֶוֱאלֵֹהי יאהדונהי Aְיהֹ
ַחְתנו . ֲּאבֹוֵתינו      ענו ְוׁשִ ִאם ָחָטאנו וָפׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ְּ

ם יוד הא  בֹות ְפגולֹות וָפַגְמנו ְבׁשֵ ַּזְרענו ְבַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ּּ ֵ
ם יוד"ואו ָהעֹוֶלה מ ּב ֶזַרע קֶֹדׁש ְדַאָבא ְוׁשֵ ה " הּ

ּעָתה ְבֹכַח . ּב ֶזַרע קֶֹדׁש ְדִאָמא"ו ָהעֹוֶלה מ"ו ּ ַ
ִּלמוֵדנו ּ ַפט ָהאוִרים. ּ ָּיִאירו ְכִמׁשְ ּ ְּוָיׁשובו . ּּ ּ  
  :ְַלֵאיָתָנם ָהִראׁשֹון ְוַאל ְיִהי מֹוֵנע        

ָרֵאל ֶאל ַיֵחל ָו ִיׂשְ ִ ִכי עם יאהדונהי Aְיהֹ ָוּ    Aְיהֹ
ֵֵבה עמֹו ְפדות ִהֵנה ע ַהֶחֶסד ְוַהְריאהדונהי         ִּ ּּ ּ ן יּ
ָו ְוֶחֶסד : ּ ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹויאהדונהי Aְיהֹ
ָו ַ ֵמעֹוָלם ְועד עֹוָלם על ְיֵרָאיו יאהדונהי Aְיהֹ ַ

ענו : ְּוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים ְּוִאם ָחָטאנו וָפׁשַ ּ ְּ
ַחְתנו ַזְרענו ְבִנאוף ַיד וָפַגְלנו ַמ ְּוׁשִ ּ ּ ּ ּּ בֹוֵתינו ֵ ְּחׁשְ
ה ְבִגְלּגול ֶזה אֹו ְבִגְלּגול ַאֵחר ְּבִאׁשָ ּּ ּוָפַגְמנו : ּ ּ

מֹות ֶאֱהֶיה ָהעֹוִלים פ ְּבַאְרַבע ׁשֵ ּד וְבֶאְהֶיה "ּ
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ְָפעִמים ֶאֱהֶיה ָהעֹוִלים לפ ּעָתה ְבֹכַח . ד אֹוִתּיֹות"ּ ּ ַ
ִּלמוֵדנו ִיְהיו ִלְמאֹורֹות כ ּ ּ ח אֹוִתּיֹות ְדַמֵלא "ּ

. ג"ח אֹוִתּיֹות ְדַמֵלא ְדַמֵלא דס"וכ. ב"ְדַמֵלא דע
ה . ה"ח אֹוִתּיֹות ְדַמֵלא ְדַמֵלא דמ"וכ לֹׁשָ ּוְבֹכַח ׁשְ

ּכֹוחֹות ֵאֶלה ָהעֹוִלים פ מֹות "ּ ּד ַיעלו ְוָיִאירו ׁשְ ּ ֲ
ָפט ָהאוִרים ֶּאְהֶיה ְכִמׁשְ ּ ְּוָיׁשוב ַהֹכל ְלֵאיָתנֹו . ּ ּ

ּב ָוֶחֶסד ִיְרְדפוִני ְַאך טֹו: ְַוַאל ְיִהי מֹוֵנע. ָהִראׁשֹון ּ
י ְבִתי ְבֵבית . ָּכל ְיֵמי ַחּיָ ְּוׁשַ ָוּ ְ ְלאֹוֶרך יאהדונהי Aְיהֹ

ִמיעִני ַבֹבֶקר ַחְסֶדך ִכי ְבך ָבַטְחִתי : ָיִמים ַּהׁשְ ּ ּ ּ ָּ ָ ֵ
י אִתי ַנְפׁשִ ָהֹוִדיעִני ֶדֶרך זו ֵאֵלך ִכי ֵאֶליך ָנׂשָ ְ ְּ ּ ֵ :

ָו ַמִים ַחְסֶדך יאהדונהי Aְיהֹ ְָבַהׁשָ ּ ַ ֱאמוָנְתך עד ּ ָ ּ
ָחִקים ָוַּהְרֵאנו : ׁשְ ָ ַחְסֶדךיאהדונהי Aְיהֹ עך : ּ ְָוִיׁשְ ֲ

ִּתֵתן ָלנו ּ ָפַתי : ּ ים ׂשְ ִָכי טֹוב ַחְסְדך ֵמַחּיִ ּ ּ
ְבחוְנך ְָיׁשַ ּ ִבי וְמַפְלִטי ִלי : ּ ּגַ ַּחְסִדי וְמצוָדִתי ִמׂשְ ּ ּּ ּ

דֹול עַלי ְו: ָּמִגיִני ובֹו ָחִסיִתי ִָכי ַחְסְדך ּגָ ָ ּ ִּהַצְלְת ּ ּ
אֹול ַתְחִתיָה י ִמׁשְ ַּנְפׁשִ ּ ָוַחְסֵדי : ּ  יאהדונהי Aְיהֹ

יָרה ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיע ֱאמוָנְתך ְבִפי ּעֹוָלם ָאׁשִ ָ ּ ָּכל : ַ
ָואְֹרחֹות  ּ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו יאהדונהי Aְיהֹ

קוֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפּגָ: ֵעדָֹתיוְו לֹום ָנׁשָ ּׁשו ֶצֶדק ְוׁשָ ּ: 
ְּועָתה ִיְגַדל ָנא ֹכַח  ּ ּ ָוַ ר ִדַבְרְת יאהדונהי Aְיהֹ ּ ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ  

  :ֵלאמֹר                        
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ַחְתנו ַזְרענו ַלַבָטָלהְוִאם ענו ְוׁשִ ּ ָחָטאנו וָפׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ֵּ ְ .  
ִבְבִריֵתנו       ְּוִנַאְפנו ִבְכסות עֶטֶרת ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ּ ּּ ֲ ,

ְּבִגְלּגול ֶזה אֹו ְבִגְל ּּגול ַאֵחר וָפַגְמנו ְבֶאְהֶיה ּּ ּ ּ ּ
ְָפעִמים ֶאְהֶי ַלְכנו ֱאֶמת "ּה כולֹו ֶזַרע ֱאֶמ"ּ ּת ְוִהׁשְ

ּעָתה ְבֹכַח ִלמוֵדנו ִיְהיו ִלְמאֹורֹות כ. ַאְרָצה ּ ּ ּ ּּ ח "ַ
ח "ג וכ"ח דס"ב וכ"אֹוִתּיֹות ְדַמֵלא ְדַמֵלא דע

ה כֹוחֹות ֵאֶלה ָהעֹוִלים פ"דמ לֹׁשָ ּה וְבֹכַח ׁשְ ּ  ד"ּ
ַּיעלו ְוָיִאירו פ ּ ָה ְפעִמים "ד אֹוִתּיֹות ְדֶאְהֶי"ֲ ּ

ָפט ָהאוִרים"ֶאְהֶי ּה ְכִמׁשְ ּ ּוְתִהי ָהֱאֶמת ֶנְהָדֶרת : ּ ּ  
ָפט ָהִראׁשֹון                  ַּכִמׁשְ ּ ּ:  

ָו ַּאָתה ּ לֹא ִתְכָלא ַרֲחֶמיך ִמֶמִני יאהדונהי Aְיהֹ ּ ָּ  
ַּחְסְדך ַוֲאִמְתך ָתִמיד ִי        ָּ ָ ִּכי טֹוב : ְּצרוִניּ

ְבחוְנך ָפַתי ְיׁשַ ים ׂשְ ַָחְסְדך ֵמַחּיִ ָּ ּ ַּחְסִדי וְמצוָדִתי : ּ ּ ּ
ֵבי וְמַפְלִטי ִלי ָמִגיִני ובֹו ָחִסיִתי ּגַ ִּמׂשְ ּ ִָכי ַחְסְדך : ּ ּ ּ

אֹול ַתְחִתיָה י ִמׁשְ דֹול עַלי ְוִהַצְלָת ַנְפׁשִ ּּגָ ּ ּ ּ ּ ַחְסֵדי : ָ
ָו ייאהדונהי Aְיהֹ ַָרה ְלדֹר ְודֹר אֹוִדיע  עֹוָלם ָאׁשִ

ֱּאמוָנְתך ְבִפי ָ ָוָּכל ָאְרחֹות : ּ  ֶחֶסד יאהדונהי Aְיהֹ
ֶּחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָגׁשו : ֵֶוֱאֶמת ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו ְועדָֹתיו

קו לֹום ָנׁשָ ְּועָתה ִיְגַדל ָנא ֹכַח : ֶּצֶדק ְוׁשָ ּ ּ ָוַ    Aְיהֹ
ר ִדַבְרָת ֵל יאהדונהי                ַּכֲאׁשֶ ּ ּ   :אמֹרּ
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ַחְתנו ַזְרענו ְוִנַאְפנו ְוִאם ענו ְוׁשִ ּ ָחָטאנו וָפׁשַ ּ ּ ּ ּ ֵּ ְ  
ּק ְבִגְלּגול ֶזה אֹו ְבִגְלּגול ַאֵחרְּברֹו       ּּ ּוָפַגְמנו . ּ ּ

ם אחה יִקין ְדֵחיך ְוָגרֹון ׁשֵ ְְבִזיווג ִדְנׁשִ ּ ְבָגרֹון "ּ ּע ׁשֶ
ּד עָתה ְבֹכַח ְתׁשוָבֵתנו ְוִלמוֵד"ָהעֹוֶלה פ ּ ּ ּ ּ ּּ ּנו ַיעלו ַ ֲּ

ָפט ָהאוִרים ְוָיׁשוב "ְּוָיִאירו אֹוִתּיֹות אחה ּע ַכִמׁשְ ּ ּ ּ ּ  
ַַהֹכל ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון ְוַאל ְיִהי מֹוֵנע       ּ:  
ָ ָאַמְרִתי ָמָטה ַרְגִלי ַחְסְדך ִאם ּ ָוּ    יאהדונהי Aְיהֹ

ַָחְסְדך : ִָיְסעֵדִני            ָוּ  ָמְלָאה ָהָאֶרץ יאהדונהי Aְיהֹ
יך ַלְמֵדִניֻח ֶבר ַחְסְדך ֱאמוָנְתך : ָּקֶ ַָהְיסוָפר ַבּקֶ ָּ ּ ּּ ּ

ַּבֲאַבדֹון יך : ּ ה עם עְבְדך ְכַחְסְדך ְוֻחּקֶ ָעׂשֵ ָ ָּ ּ ּ ַ ִ ֲ  
  :ַלְמֵדִני                     

ַחְתנו ַזְרענו ְבִנאוף ַיד ְוִאם ענו ְוׁשִ ּ ָחָטאנו וָפׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ֵ ְ  
בֹוֵתנו ְב       ּוָפַגְלנו ַמֲחׁשְ ּ ּ ָּזָכר ְבִגְלּגול ֶזה אֹו ּ ּ

ְּבִגְלּגול ַאֵחר ה , ּ ה ֲחָסִדים ַוֲחִמׁשָ ּוָפַגְמנו ַבֲחִמׁשָ ּ ּ ּּ
בורֹות ה . ּּגְ ּעָתה ְבֹכַח ִלמוֵדנו ַיעלו ְוָיִאירו ֲחִמׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ֲּ ַּ

ָפט ָהאוִרים ְבֹכַח  בורֹות ְכִמׁשְ ה ּגְ ֲּחָסִדים ַוֲחִמׁשָ ּּ ּ ּ ּ
ג "ח דס"ב וכ"ֵלא דעח אֹוִתּיֹות ְדַמֵלא ְדַמ"עֹז כ

ּה ְוָיׁשוב ַהֹכל ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון ְוַאל "ח דמ"וכ ּ  
  :ְַיִהי מֹוֵנע                    

י ְבחוְנךּכִ ָפַתי ְיׁשַ ים ׂשְ ָ טֹוב ַחְסְדך ֵמַחּיִ ָּ ּ   ַּחְסִדי : ּ
ִבי וְמַפְלִטי ִלי ָמִגיִני ובֹו      ּגַ ּוְמצוָדִתי ִמׂשְ ּ ּ ּּ
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י ִּכי ַחְס: ָחִסיִתי דֹול עַלי ְוִהַצְלָת ַנְפׁשִ ְּדך ּגָ ּ ָ ָ ּ
אֹול ַתְחִתָיָה ִּמׁשְ ּ ָוַחְסֵדי : ּ עֹוָלם  יאהדונהי Aְיהֹ

יָרה ְלדֹור ָודֹור אֹוִדיע ֱאמוָנְתך ְבִפי ָּאׁשִ ָ ּ ָּכל : ַ
ָוָאְרחֹות  ּ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו יאהדונהי Aְיהֹ
קוֶּחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָגׁשו : ְֵועדֹוָתיו לֹום ָנׁשָ : ֶּצֶדק ְוׁשָ

ְּועָתה ִיְגַדל ָנא ֹכַח  ּ ָוַ ר ִדַבְרָת יאהדונהי Aְיהֹ ּ ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ְָיִהי ַחְסְדך : ֵלאמֹר ָוּ ר יאהדונהי Aְיהֹ ּ עֵלינו ַכֲאׁשֶ ּ ָ

ְִיַחְלנו ָלך ַּוֲאִני ְבַחְסְדך ָבַטְחִתי ָיֵגל ִלִבי : ּ ּ ּ ּּ ָ

יָרה ַל ִָביׁשועֶתך ָאׁשִ ָ ּ ָוּ ַמל עַלייאהדונהי Aיהֹ ָ ִכי ּגָ ּ :
ִָדִמינו ֱאלִֹהים ַחְסְדך ְבֶקֶרב ֵהיָכֶלך ָּ ּ ַהְפֵלא : ּּ

יע חֹוִסים ִמִמְתקֹוְמִמים ִביִמיֶנך ֲָחָסֶדיך מֹוׁשִ ָּ ּ ְיִהי : ַ
ָָנא ַחְסְדך ְלַנֲחֵמִני ְכִאְמָרְתך ְלעְבֶדך ָ ָּ ּ ַּוֲאִני ְברֹב : ָּ

ַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכ ַּחְסְדך ָאבֹוא ֵביֶתך ֶאׁשְ ָ ָ ך ּ ָל ָקְדׁשְ

ְָבִיְרָאֶתך ָוּיֹוָמם ְיַצֶוה : ּ ּ ַחְסדֹו יאהדונהי Aְיהֹ
י ירֹה עִמי ְתִפָלה ְלֵאל ַחּיָ ּוַבַלְיָלה ׁשִ ּּ ּ ָוְבַחְסְדך : ִּ ּ ּ

י ִכי . ַּתְצִמית אֹוְיַבי ְּוַהֲאַבְדָת ָכל צֹוְרֵרי ַנְפׁשִ ּ ּ
ֲָאִני עְבֶדך ּ יעִנ: ַ ֵָהִאיָרה ָפֶניך על עְבֶדך הֹוׁשִ ַ ַָ י ָּ

ְָבַחְסְדך ּ ב עֹוָלם ִלְפֵני ֱאלִֹהים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן : ּ   ֵיׁשֵ
ִּיְנְצרוהו                      ּ:  

ָ ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיִהי ָוּ   ּ ֱאלֵֹהינו ֶוֱאלֵֹהי יאהדונהי Aְיהֹ
ים , ֲּאבֹוֵתינו      דֹוׁשִ מֹוֶתך ַהּקְ ת ׁשְ ְבֹכַח ְקדוׁשַ ָׁשֶ ּ ּ
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ִריָאֵת י ֵתיבֹות ְוסֹוֵפי ַהּיֹוְצִאים ִמּקְ ּנו ַהּיֹום ֵמָראׁשֵ
מֹות וִמְסַפר  ֵּתיבֹות ְוִחלוֵפי ֵתיבֹות ְוֵצרוֵפי ׁשֵ ּ ּ ּ ּ

ר . אֹוִתּיֹות ְוֵתיבֹות ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ַּקֵבץ ִניצֹוצֹות ַהּקְ
ע ֶזַרע  ִמיד ָכל ַיְלֵדי ֶפׁשַ עה ְוַתׁשְ ִּבְגבול ָהִרׁשְ ָּ ּ

ר כֹוְננו ָיֵדינו ֶקר ֲאׁשֶ ּׁשֶ ּ ִּרית ָכל ִאיׁשות ְוַתְכ. ּ ּ
ר ֵהָמה ְמלָֻפפֹות ָבנו ַּהִזיָמה ֲאׁשֶ ּ ת . ּּ ּוְבֹכַח ְקדֹוׁשַ

דֹוׁש  ְמך ַהּקָ ) ץ"ג ית"אב(ָּהעֹוֶלה ְכִמְנַין ) צתי(ָׁשִ
ַָתנור ְוִכיַרִים יוַתץ ְולֹא ְתאוָנה ֵאֵלינו ָרעה  ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ְמך ַה ת ׁשִ ָוְבֹכַח ְקדֹוׁשַ דֹוׁש ַהּיֹוֵצא ִמָפסוק ָחּ ּּקָ ל ִיּ
ַאג  ָּבַלע ְוַיִקיֶאנו ְכַאְרֵיה ִתׁשְ ּּ ְּלעָמָתם ) ו"חב(ּ ֻ

ִלפֹות ִמִפיֶהם ל ַהּקְ ְּותֹוִציא ִבִלעם ׁשֶ ּ ָ ָּלָמה ַתִביט . ּ ּ  
ע ַצִדיק ִמֶמנו. ּבֹוְגִדים     ַּתְחִריׁש ְבַבַלע ָרׁשָ ּ ּּ ּ ּ:  
ּ ַרֲחֶמיך ְיָי ַוֲחָסֶדיך ִכי ֵמעֹוָלם ֵהָמהְזכֹור ּ ָ ָ :  

ָָקְתך לֹא ִכִסיִתי ְבתֹוך ִלִבי ֱאמוָנְתך ִצְד        ְ ָּ ּ ּ ּ
ָוְתׁשועְתך ָאַמְרִתי לֹא ִכַחְדִתי ַחְסְדך ַוֲאִמְתך  ָ ָּ ּ ּ ּ ּּ ָ

ֲִתֵתן ֱאֶמת ְלַיעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם : ְלָקָהל ָרב ּ ּ
ַבעָת ַלֲאבֹוֵתינו ִמיֵמי ֶקֶדם ר ִנׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ְ ָו: ּ  Aְיהֹ

ֲ ִיְגמֹור ַבעִדי יאהדונהי ָ ַחְסְדך ְלעֹוָלם יאהדונהי Aָוְיהֹּ ּ
ה ָיֶדיך ֶאל ֶתֶרף ַּמעׂשֵ ָ ָוַחְסֵדי : ֲ ּ ִכי יאהדונהי Aְיהֹ

ּלֹא ַתְמנו ִכי לֹא ָכלו ַרֲחָמיו ר : ּּ ְָברוך ֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ּ ּ
ּלֹא ֵהִסיר ְתִפָלִתי ְוַחְסדֹו ֵמִאִתי ּּ ַָוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך : ּ ּ
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ָו ֲם ְברֹב ַחְסֶדך עֵנִני ֵ עת ָרצֹון ֱאלִֹהייאהדונהי Aְיהֹ ָ ּ ּ
עך ֶָבֱאֶמת ִיׁשְ ֶ ָמך: ּ ה ְלַמען ׁשְ ְעׂשֵ ַ ה ְלַמען , ֲ ַעׂשֵ ֲ

ה ְלַמען תֹוָרָתך, ְְיִמיָנך ְעׂשֵ ּ ַ ָתך , ֲ ה ְלַמען ְקֻדׁשָ ְעׂשֵ ּ ַ ֲ
יעה ְיִמיְנך ְועֵנִני ְּלַמען ֵיָחְלצון ְיִדיֶדיך הֹוׁשִ ַ ָ ַָ ָ ִּיְהיו : ּ

ִָבי ְלָפֶניך ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִל ָוּ    יאהדונהי Aְיהֹ
  :ּצוִרי ְוֹגֲאִלי                    

ּׁשוֵבנו ענו ְוָהֵפר ַכעְסך עָמנוּ ּ ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ּ ִּ ַ ֵָ   ַהְלעֹוָלם : ּ
ֶָתֱאַנף ָבנו ִתְמׁשֹך ַאְפך ְלדֹור ָודֹור         ְּ ּ ֲהלֹא : ּּ

ְמחו ָבך ְַאָתה ָתׁשוב ְתַחֵיינו ְועְמך ִיׂשְ ָּ ּ ּ ּ ּ ּ ֹּכה ָאַמר : ַּ
ָו ָ ִמְנעי קֹוֵלך ִמֶבִכי ְועיַנִיך ִמִדְמעה יאהדונהי Aְיהֹ ֵ ִּ ְּ ְ

ַכר ִלְפעוָלְתך ְנֻאם  ִָכי ֵיׁש ׂשָ ּ ָוּ בו יאהדונהי Aְיהֹ ּ ְוׁשָ
ְְוֵיׁש ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתך ְנֻאם : ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב ָוּ  Aְיהֹ

בו ָבִנים ִלְגבוָלםיאהדונהי ּ ְוׁשָ   : ָרצֹוןָּאֵמן ֵכן ְיִהי : ּ
ְָברוך        ּ ָוּ   : ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןיאהדונהי Aְיהֹ
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ה   ּטָ על ַהּמִ ַמע ׁשֶ     ְַקִריַאת ׁשְ

על ַהִמָטה על ִפי האר ַמע ׁשֶ ֵּסֶדר ְקִריַאת ׁשְ ּ ַּ ֵסֶפר "י זצ"ַ ּל ַהמוָבא ּבְ ּ
נו יֹוֵסף ַחִיים זצ" ֵּסֶדר ַהיֹום" ְּלַרּבֵ דֹוׁשְוֶזה ְלׁשֹונֹו. א"ל זיע"ּ   : ַהּקָ

  
  ַּהְקָדָמה

דֹול ְונֹוָרא ַהָצִריך ְמֹאד ה"א ְ ָרִאיִתי ְלַהְזִכיר ֹפה עְנָין ּגָ ּ ִּ ּ  
ָרֵאל      ְִוהוא עְנַין ק, ָקטֹן ְוָגדֹול, ְלָכל ִאיׁש ִיׂשְ על "ּ ַש ׁשֶ

ָכַתב ְבֵסֶפר ַהַכָונֹות ְלַרֵבנו האר ַּהִמָטה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ א ְוֶזה "י זיע"ּ
עַקר ַכָוָנה זו ִהיא ְכֵדי ְלַתֵקן ָצִר: ְלׁשֹונֹו ֵתַדע ׁשֶ ּיך ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ִּ ְ

ר הוא ַהמֹוֵנע  ַוְלַכֵפר על עֹון ֶאָחד ָחמור ְמֹאד ֲאׁשֶ ָ ַּ ּ ּ ּ ּ
ְיָלה ַלֲאדֹוֶניָה ָמה ַבּלַ ת ַהְנׁשָ ּעִלּיַ ּ ְּועל ְיֵדי ַכָוָנה זֹו ִנְתַקן , ֲ ּ ַ

ָחָטא ָּהָאָדם ְמֹאד ְמֹאד ִמַמה ׁשֶ ְּוַאף על ִפי . ּ ְכָבר ַ ּׁשֶ
ער רוַח  ִביעי ַהִנְקָרא ׁשַ ער ַהׁשְ ִּנְתָבֵאר ִתקונֹו ַבׁשַ ּ ּ ּ ַּ ִ ַּ ּ ּ ּ

ְּוהוא ִתקון ַהמֹוִציא שז, ַּהקֶֹדׁש ּ ּ ִּהֵנה ַהִתקון ַההוא , ל"ּּ ּ ּּ ּ
ָמֲחלו לֹו  ּיִ ּלֹא ִיָכֵנס ְלֵגיִהֹנם ְוׁשֶ ּיֹועיל ְלַנקֹות לֹו עוֹונֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ֲּ ִ

ּעוֹונֹוָתיו ֵאלו ּעַדִין ָצִריך ִתקון ַאֵחר ְוָחָזק ִמֶמנוֲאָבל , ֲ ּ ּ ּּ ּ ְ ֲ ,
ַמע זֹו ְתָבֵאר עָתה ְבַכָוַנת ְקִריַאת ׁשְ ּיִ ְּכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ְּוהוא , ַּ

ְצאו ְלַבָטָלה  ּיָ ְּלַתֵקן וְלַהֲחיֹות אֹוָתם ַהִטפֹות ְבעְצָמם ׁשֶ ַ ּּ ּ ּּ ּ
ְּוִנְכְנסו ַבְקִלפֹות ּּ ה וכו, ּ ּוְלַהֲחִזיָרן ֶאל ַהְקֻדׁשָ ִנְמָצא , 'ּּ
ַהמֹוִציא שז עִתידֹות "ּׁשֶ מֹות ׁשֶ אֹוָתם ַהְנׁשָ ֲל ּגֹוֵרם ׁשֶ ּ

ָּלֵצאת ִמֶמנו ִבְבִחיַנת ָבִנים ּ ּּ ְתעְרבו ַבִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ּיִ ּׁשֶ ּ ָ ,
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ם ִיְתַלְבׁשו ב ְּוׁשָ ת ' ּ ּּגופֹות ַהַנעׂשֹות ִמִסְטָרא ְדָנָחׁש ֵאׁשֶ ּ ֲּ ּ
ָהַפך ְוֶה, ְּזנוִנים ה ֶאל ַהֻטְמָאה ְְוִנְמָצא ׁשֶ ֱּחִזיר ַהְקֻדׁשָ ּ ּ

ִמית . ְּוַהטֹוב ֶאל ָהָרע ּיָ ְְוִהֵנה ְכֵדי ְלַתֵקן עוֹון ֶזה ָצִריך ׁשֶ ָ ּ ּ ּ
מֹות ים ְלאֹוָתם ַהְנׁשָ ּאֹוָתם ַהּגופֹות ַהְטֵמאֹות ַהַמְלִביׁשִ ּ ּ ּּ ,

ַיְחְזרו ֶאל  ם ְו מֹות ִיְבְרחו ִמׁשָ ְּועל ְיֵדי ֵכן אֹוָתם ַהְנׁשָ ּ ּ ּ ַ
ְר הׁשָ ַבְקֻדׁשָ ם ׁשֶ ּׁשָ ּ ָצִריך ב. ּ ְְוִנְמָצא ׁשֶ ַּכָונֹות' ּ ְלָהִמית ' א: ּ

מֹות ָהֵהם ֶאל ַהַמְלכות ' והב, ַּהּגופֹות ָהֵהם ְּלַהֲחִזיר ַהְנׁשָ ּ ּ
ה ָּהעְליֹוָנה ִדְקֻדׁשָ ּ ָאר ָכל , ֶ רו ִכׁשְ ם ִויֻצּיְ ֻתְקנו ׁשָ ּיְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

מֹות ְּוַאַחר ָכך ָיבֹואו ָבע, ַּהְנׁשָ ּּ ָאר ָכל ְ ֹּוָלם ַהֶזה ִכׁשְ ּ ּ  
מֹות                              .ַּהְנׁשָ

ּ ֵיׁש עוֹון ַאֵחר דֹוֶמה ָלֶזהַּגם ֵמׁש ִמָטתֹו , ָ ְמׁשַ ְּוהוא ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ  
ְצאו ָכל ַהִטִפין ְלַגְמֵרי     ּיֵ ְּוֵאינֹו ׁשֹוֶהה עד ׁשֶ ּּ ִּכי אֹוָתם . ַּ

ּיוֵרי ִטפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַב ּׁשִ ֵאיָנם , ָּטָלהּ ַּאף על ִפי ׁשֶ ַ
ם ֵכן ְבִחיַנת , ְּראוִיים ְלהֹוִליד ּעם ָכל ֶזה ִנְבָרִאים ֵמֶהם ּגַ ּ ּ ִ

ִחיִתים ָרעים ִַמִזיִקים וַמׁשְ ּ ּעל ֶדֶרך ַהִנְזָכר, ּ ּ ְּ ּוְבָכל ֶזה . ַ
דֹול ַהִנְזָכר ַבזַֹהר  ַּהִנְזָכר ָתִבין סֹוד ּגָ ּ ּ ּ ּ ּעל ָפסוק) בלק' פ(ּּ ּ ַ :

ַכב עד ֹיאַכל ֶטֶרףלֹא ִי ַׁשְ י חז, ּ ּוִבְדרוׁשֵ ִל ְבעְנַין אֹוָתם "ּ ּ
ָהָאָדם ֵמִמית ְבָכל ַלְיָלה  ל ַמִזיִקין ׁשֶ ֲּאָלִפים וְרָבבֹות ׁשֶ ּ ּ

על ַהִמָטה"ַעל ְיֵדי הק ּש ׁשֶ ְּוָצִריך ָהָאָדם ְלַכֵון ְבָכל . ַּ ּ ְ

אֹוֵמר על ִמָטתֹו"ק ּש ׁשֶ ְָבִתקון עוֹון ֶזה, ַ ּ ּ   ִּמית ָכל ּוְלָה, ּ
ל ַמִזיִקין ַהִנְזָכִרים            ּאֹוָתם ַהּגוִפים ׁשֶ ּ ּ ּ.  
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ּיוַכל ְלָהִמית ְבָכל ְוֵיׁש דֹול ֹכַח ַכָוָנתֹו עד ׁשֶ ּגָ ּ ָאָדם ׁשֶ ּ ּּ ַּ  
ת ָבָלק , ה"ַלְיָלה ֶאֶלף וקכ      ַּכִנְזָכר ְבָפָרׁשַ ּ ּ ּ א "דף רי(ּ

ּלֹא יוַכל ְלָהִמית . )ב"ע ַּרק ְדַבר יֹום ְביֹומֹוְּוֵיׁש ָאָדם ׁשֶ ּ ,
ָחָטא ָכך ָצִריך ָיִמים ֲאֵחִרים ְכֶנְגָדם  ִמים ׁשֶ ּוְכִמְסַפר ַהּיָ ּ ְּ ְ ּ ּ

ְָלַתֵקן עוֹון ֶזה ְּוֵיׁש ְבעְנָין ֶזה ַכָמה ְפָרִטים. ּ ּ ּ   ְּוֵאין ֲאַנְחנו , ִּ
ּעָתה ְבֵבאוָרן                        ּּ ַ.  

ּ ִכי עַקר ַהִתקוןְוִנְמָצא ּּ ּ ַכֵון ְלָהִמית על ְיֵדי ִּ ּיְ ַ הוא ׁשֶ ּ ּ  
ל ַמִזיִקים"הק          על ִמָטתֹו אֹוָתם ַהּגוִפים ׁשֶ ּש ׁשֶ ּ ּ ַ ,

ְִועל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶכה ָהִאיׁש ַהֶזה ְלַהעלֹות עם ַנְפׁשֹו אֹוָתם  ֲ ַּ ּ
ה מֹות ְלַמעָלה ֶאל ַהְקֻדׁשָ ַּהְנׁשָ ּ ְּלַתְקָנם ְבָכל ַלְיָלה וכו, ְּ ּ' .

ּ ַרֵבנו זיעְֶהֱאִריך ִכים ִלְקִריַאת "ּ ּיָ ּא ִבְפָרֵטי ַהַכָונֹות ַהׁשַ ּ ּ ּ  
על ַהִמָטה     ַמע ׁשֶ ּׁשְ ם ְבִדְבֵרי ָקְדׁשֹו זיע, ַּ ן ׁשָ ּעּיֵ   :א"ַ

  
הו זְוָכַתב ּ ְבֵסֶפר ִכֵסא ֵאִלּיָ ּ ּ   :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ל"ּ
ְּוֵהָנה ַדע ְלך ְיִדיִדי ִכי עָתה ִבְזַמן ַהֶזה        ּ ּ ּ ּּ ַ ּ ָלאו ָכל ָ

ִסֵדר ַרֵבנו זיע ֶּאָחד זֹוֶכה ַלעׂשֹות ַכָונֹות ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ַא על "ֲ
ּיוַכל ְלָהִבין ַכָוַנת ָהעְנָין ְוַהסֹוד על , ְמכֹוָנם ִַכי ֵאין ִמי ׁשֶ ִּ ּ ּּ ּ
ר ָכמֹוִני. ְמכֹונֹו ְּוָלֵכן ָהעָצה ַהְיעוָצה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ֶבר , ֵ ּגֶ
ׁש ֲַהְכִניס עְצמֹו ְבֶגֶדר ֶזה ְוַלעׂשֹות ְל, ְָיֵרא ְוַרך ַהּלֵָבב, ַחּלָ ַּ

ַּכָוַנת ַרֵבנו האר ּּ ה ַהַכָוָנה ְכִפי ַהֵסֶדר , א"י זיע"ּ עׂשֶ ּיַ ּׁשֶ ּ ּּ ֲ
ר ִנְכְתבו בס ֲּאׁשֶ ם ִיְתָבַרך ַיעְזֵרנו על ְדַבר , ד"ּ ְּוַהׁשֵ ַּ ַּ ְּ  

מֹו                        :ר"אכי, ְּכבֹוד ׁשְ
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ּ ִהֵנה ְתִחּלַת ַהֹכל.א ַמע זֹו ּּ ֵתַדע ִכי ִבְקִריַאת ׁשְ ּ ָצִריך ׁשֶ ּ ּ ְ  
ַאָתה אֹוֵמר על ַהִמָטה ַאָתה ְמַתֵקן עְצְמך ֵמעוֹון      ֲׁשֶ ַ ּ ַָ ּ ּ ּ ּ

יָָּצא ִמְמך"הֹוָצַאת שז ָל ׁשֶ ֵּבין ְבאֶֹנס ֵבין ְבָרצֹון ֵבין , ּ ּ ּ ּ ּ
ֵַבין על ָיְדך ֵבין על ְיֵדי ֲאֵחִרים, ְּבׁשֹוֵגג ַּ ַּתֵקן ּּגַם ַאָתה ְמ. ָּ

ְצאו ִמְמך ַאַחר  ּיָ ָעְצְמך עֹוד ֵמעוֹון הֹוָצַאת ִטפֹות ַהֶזַרע ׁשֶ ָּ ּ ּּ ֲ ַ
ְצאו ִמְמך ָכל ּיָ ִהיָת עד ׁשֶ ָת ִמָטְתך ְולֹא ׁשָ ַמׁשְ ׁשִ ּׁשֶ ָ ָּ ּ ּ ּ ַּ ַּהִטִפין  ּ ּ  

  :ֻּכּלָם                            
  

ּ וְכֵדי ְלַתֵקן ֶאת ָכל ַהִנְזָכר.ב ּ ּ ּ ְּתַכֵון בְָצִריך ׁשֶ, ּ ַּכָונֹות' ּ ּ:  
ַּכָוָנה א ּ:  

ַאָתה ַמע זֹו ׁשֶ ְבֹכַח ְקִריַאת ׁשְ ְתַכֵון ׁשֶ ָּצִריך ׁשֶ ּ ּּ   אֹוֵמר  ְ
ים         ָּימותו אֹוָתם ַהּגופֹות ַהְטֵמאֹות ַהַמְלִביׁשִ ּ ּ ּ ּּ

מֹו ָקה אֹוָתם ַהִסְטָראְּלאֹוָתם ַהְנׁשָ עׁשְ ּת ׁשֶ   ִּמֹכַח  ָאֳחָרא ָ
ְצאו ִמֶמִני ְלַבָטָלהאֹוָת             ּיָ ּם ַהִטפֹות ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ.  

  :ְּוַכָוָנה ב
מֹות ְחְזרו ָאז אֹוָתם ַהְנׁשָ ּיַ ְתַכֵון עֹוד ׁשֶ ָּצִריך ׁשֶ ּ ּ ּ   ֶאל  ְ

ה        ַּהְקֻדׁשָ ָאר, ּ ְּוַאַחר ָכך ָיבֹואו ָבעֹוָלם ַהֶזה ִכׁשְ ּ ּּ ּ   ָּכל  ְ
מֹות                            :ַּהְנׁשָ

ֵני ִסיָמִנים ֵאלוםּוְדָבִרי ֶהעַתְקנו ִבׁשְ ּ ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ּּ ְהיו , ְ ּיִ ָּצִריך ׁשֶ ְ  
ֲָחרוִתים וְסדוִרים על לוַח ִלֶבך          ּ ּ ּ ּ ִתְלמֹד , ַּ ְּוָצִריך ׁשֶ ְ

ְּלׁשֹון ַרֵבנו זיע ֶהעַתְקנו ְלך בס"ּ ָא ׁשֶ ּ ּ ָד ַכָמה ְפעִמים"ְ ּ ּ ְּכֵדי , ּ
ָאז ִמֵמיָלא ִיְהיו ַהְדָבִרים  ּׁשֶ ּ ָּהֵאּלו ְסדוִרים ְבָכל ְפָרֵטיֶהן ּ ּ ּּ  

ָעל לוַח ִלֶבך      ּ ּ ה, ַ ִכיל ְוַתְצִליַח ְבַמעׂשֵ ְֲוָאז ַתׂשְ ּ ּ   :ָָיֶדיך ּ
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ה ְּתִפּלַת ִחּלָ ִליָחה ַהּמְ ְוַהּסְ  
ְּתַכֵון ְּתִחּלָה: ַּהֵסֶדר ְוֶזה. ג ר ּ ך ְּלַקׁשֵ    ְבָקהּוְלָד ַָנְפׁשְ

ָרֵאל ְּבַאֲהַבת      ַּבר ְלָכל ְוֶנֶפׁש ְּבֵלב לְוִתְמַח, ִיׂשְ
ָרֵאל ְּועָקר ִויסֹוד ׁשֶֹרׁש ֶזה ִּכי, ִיׂשְ דֹול ִ    ַּהְתִפּלֹות ְּלַקָבַלת ּגָ

  :ֹּתאַמר ְוַאַחר. ַּהֶנֶפׁש ּוְלָטֳהַרת               
  

ל עֹוָלם ֲהֵריִני מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלָכל ִמי ִרּבֹונֹו    ׁשֶ
ִהְכעיס ְוִהְקִניט א         ָחָטא ְכֶנְגִדיִׁשֶ ֹּוִתי אֹו ׁשֶ ּ .

ר  ֵּבין ְבגוִפי ֵבין ְבָממֹוִני ֵבין ִבְכבֹוִדי ֵבין ְבָכל ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ֵּבין ְבאֶֹנס ֵבין ְבָרצֹון ֵבין ְבׁשֹוֵגג ֵבין ְבֵמִזיד . ִלי ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ה ֲֵבין ְבִדבור ֵבין ְבַמעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ֵּבין ְבִגְלּגול ֶזה ֵבין . ּּ ּ ּּ
ְּבִגְלּגול ַאֵחר ָרֵאל ְולֹא ֵיעֵנׁש ׁשום ּ ּ ְלָכל ַבר ִיׂשְ ָ ּ  

ָּאָדם ְבִסָבִתי                      ּ.  
ָ ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיִהי    ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי יאהדונהי Aְיהָֹוּ

לֹא ֶאֱחָטא עֹוד      ָחָטאִתי . ֲּאבֹוַתי ׁשֶ ּוַמה ׁשֶ ּ
ְַלָפֶניך ְמחֹוק ְבַרֲחֶמיך ָהַרִבים ֲאָבל לֹא על ְי ּ ָּ ֵדי ָ

ִִיסוִרין ְוחֹוָלִאים ָרעים ּ   ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי  :ּ
ְָוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניך      :ּ צוִרי ְוֹגֲאִלייאהדונהי Aְיהָֹו, ּ
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ה ַלֲהרֹס ְוִלְנֹתץ מֹות קֶֹדׁש וְתִפּלָ ּׁשְ ל ַהִדיִנים ּ   .ּּכָ

ם  ָבה ׁשֵ ַמֲחׁשָ ַּאַחר ָכך ְתַכֵון ְוַתְחׁשֹב ּבְ ּ ל ְלִתּקון ) ֶָצֶנעֻּת(ְּ ַּהְמֻסּגָ ּ  
ְּוַתערֹך ְתִפָלה זֹו, ל"שז ּ ְ ֲ:  

  

ָ ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיִהי ָוּ    ֱאלַֹהי ֶוֱאלֵֹהי יאהדונהי Aְיהֹ
ם , ֲאבֹוַתי      ְבֹכַח ְסֻגַלת ׁשֵ ּׁשֶ ֶֻתָצֶנע(ּ ְוָכל ) ּ

ים ַהּיֹוְצִאים ִמֶמנו דֹוׁשִ מֹוֶתיך ַהּקְ ּׁשְ ּּ ַתֲהרֹס , ָ ּׁשֶ
ִכים ִמן ֶבַלע ְּוִתְנֹתץ ִלפֹות ַהִנְמׁשָ ּ ָכל ַהִדיִנים ְוַהּקְ ּ ּ ּּ

ם ַּתנור ְוִכיַרִים ֻיָתץ, ְּויֹוָבב ְוחוׁשָ ּ ְַוַתְכִניע , ּּ
בורֹות ְוִדיֵני עֹג ְּוַתְמִתיק ָכל ּגְ ם , ּּ ְּוָתִסיר ִמׁשָ

ִרי  ל ָכל ִניצֹוֵצי ַהֶזַרע ְוַהּקֶ ְּנָפׁשֹות ְורוחֹות ׁשֶ ּ ּ
ְצאו ִמֶמִני וִמָכל עֶמך ּל ְלַבָטָלה ׁשֶ"והשז ָּיָ ּ ּ ּ ַּ ּ ּ

לֹא ִבְמקֹום ִמְצָוה ָרֵאל ׁשֶ ִּיׂשְ ִַויִהי נֹעם ֲאדָֹני . ּ
ה ָיֵדינו כֹוְנָנה עֵלינו  ֱּאלֵֹהינו עֵלינו וַמעׂשֵ ּ ּ ּ ָּ ֲ יכוין (ָּ

ת יחשוב לנו כאילו כוונו כל הכוונות הראויות לכוין "שהשי
ה ָיֵדינו)ש"על דעת רבינו הרש ּ וַמעׂשֵ ּ כֹוְנָנה עֵלינו ֲּ ָ ּ

ואל יצא מתחת , ת יחזיר לנו הקדושה שלנו"יכוין שהשי(
ה )ידינו שום תקלה ולא שום דבר שאינו מתוקן ֲ וַמעׂשֵ ּ  

ּכֹוְנֵנהו ָּיֵדינו                    ּ:  
  

ַּאֲחֵרי ֵכן ֹתאַמר ָפסוק ֶזה ּ ּ ּ:  

ַבע  ַּאָתה ֹכֵהן , ְּולֹא ִיָנֵחם יאהדונהי Aְיהָֹוִּנׁשְ ּ  
ּעל ִדַבְרִתי ַמְלִכי ֶצֶדק, ְלעֹוָלם         ּ ּּ ַ:  
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ּוְלַאַחר ֹתאַמר ְתִפָלה זֹו ּ ּ ּ:  

ָָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיִהי    ֱאלַֹהי ֶוֱאלֵֹהי  יאהדונהי Aְיהָֹוּ
ים , ֲאבֹוַתי      דֹוׁשִ מֹוֶתיך ַהּקְ ְבֹכַח ְסֻגַלת ׁשְ ָׁשֶ ּ ּ

י ֵתבֹות ְוסֹוֵפי ֵתבֹות ְוִח ּלוֵפי ַהּיֹוְצִאים ֵמָראׁשֵ ּ
ֵּתבֹות ְדָפסוק ַבע : "ּ , ְּולֹא ִיָנֵחם יאהדונהי Aְיהָֹוִּנׁשְ

ּעל ִדְבָרִתי ַמְלִכי ֶצֶדק, ַּאָתה ֹכֵהן ְלעֹוָלם ּ ַ" ,
ִלפֹות ְותֹוִציא  ַתֲהרֹס ְוִתְנֹתץ ָכל ַהִדיִנים ְוַהּקְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

ָּבְלעם ִמִפיֶהם ָ יג ְוַהֵצל ַתִציל ָכל , ּ ג ַתׂשִ ְּוַהׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִרי ַּהְנ ל ִניצֹוֵצי ַהּקֶ מֹות ְורוחֹות ְוַהְנָפׁשֹות ׁשֶ ּׁשָ ּ

לֹא ִבְמקֹום  ָרֵאל ׁשֶ ְצאו ִמֶמִני וֵמעְמך ִיׂשְ ּיָ ְּוַהֶזַרע ׁשֶ ּּ ָ ּ ּ ּ ַּ ּ
ה ְמֻנּקֹות ִמָכל ָרע, ִמְצָוה ֻדׁשָ ְּוַתֲחִזיֵרם ֶאל ַהּקְ ּ ,  

ְּוֶאת ַנְפׁשֹוֵתינו ְתַטֵהר                ּ:  
  

 ץ"ג ית"אב
  

ַּכֵוין ַלֲהרֹס ְוִלְנתֹוץ ָכל ַהִדיִנים ְוַהְקִלפֹות ְוַתנור ְוִכיַרִיםְוְי ּ ּּ ּ ּ ּ ,  
ם         ם ) ץ"ג ית"אב(ְּבֹכַח ׁשֵ הוא ְכִמְסָפר ׁשֵ ּׁשֶ ) י"זצת(ּּ

ם עהא ְּדִחילוף ׁשֵ   .ש"ת ב"ם בא"ּ
  
  

ּין ַהַכָונֹות ַהְפׁשוטֹות הנזֵוַכּכ ְת"אח ּ ּ . )ו"עמוד ע( 'וב' א' ל בסי"ּ
ְבְתך ְוַרעיֹוְנך ַהְפׁשוטֹות הנזְוַא ר ֲהִכינֹוָת ַמְחׁשַ ֲּחֵרי ֲאׁשֶ ּ ָּ , ל"ְָ

ָחְכָמה ְוֹתאַמר ִָתְפַתח ִפיך ּבַ ּ ּ ּ:  
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ַמע ה ִלְפֵני ְקִריַאת ׁשְ ׁשָ ּקָ   .ּבַ

ל עֹוָלםִרּבֹונֹו ַּאָתה יֹוֵדע ִכי עָפר ֲאַנְחנו ְולֹא ,  ׁשֶ ָּ ַּ  
ִּביַנת ָאָדם ָלנו        ִנו יֹוְדעים ְוֵאין ֲאַנְח, ּ ּ

ים ְוַכָו דֹוׁשִ מֹוֶתיך ַהּקְ ֵּצרוֵפי ׁשְ ַּנת ָכל ַהְקִריַאת ָּ
ַמע ְל ּי ְזַמָנהִפׁשְ ה ַהִמְצֹות ָכְוְּוַכָוַנת , ּ ּל ַמעׂשֵ ֲ

דֹוׁשֹות ָהְראויֹות  חוִדים ְוִזווֵגי ִמדֹות ַהּקְ ְּבָכל ַהּיִ ּ ּ ּּ ּ  
  .ַעל ְיֵדיֶהן ָלֹבא                   

ָָרצֹון ִמְלָפֶניך  ְיִהי ָלֵכן   ֱּאלֵֹהינו  יאהדונהי Aְיהָֹוּ
ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק , ֶּוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו      

בֹור ְוַהנֹוָרא, ֲֶוֱאלֵֹהי ַיעקֹב דֹול ַהּגִ ָּהֵאל ַהּגָ ֵאל , ּ
ּקֹוֵנה ַהֹכל ְוזֹוֵכר , ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ֶעְליֹון

יע וָמֵגןְֶמֶלך, ַחְסֵדי ָאבֹות ּ עֹוֵזר ומֹוׁשִ ַתְגִביר , ַּ ּׁשֶ ּ
ַּרֲחֶמיך ָהַרִבים ַוֲחָסֶדיך ַהְפׁשוִטים עֵלינו ּ ָּ ָ ֲּאַנְחנו , ָּ

ָרֵאל ְבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק  ּעָבֶדיך עְמך ֵבית ִיׂשְ ּ ָ ָּ ַ ֲ
ְָוִיְהֶיה ָחׁשוב וְמֻרֶצה ְלָפֶניך ְקִריַאת . ְֲוַיעקֹב ּ ּ ּ

ת  ַמע"ָּפָרׁשַ מֹע"ת ּוָפָרׁשַ" ׁשְ ת " ְַוָהָיה ִאם ׁשָ ּוָפָרׁשַ
ֲאֹנ" ְוֹיאֶמר" ָנהׁשֶ ִּכי אֹוֵמר עָתה ַבַלְיָלה קֶֹדם ַהׁשֵ ּּ ּ ַ ,

מֹות  ְּוַיעֶלה ְלָפֶניך ְכִאלו ִכַוְנִתי ְבָכל ֵצרוֵפי ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ָ ֲ
ים ָהעֹוִלים ִמתֹוָכה דֹוׁשִ ַּהּקְ חוִדים ְוִזווֵגי , ּ ּוְבָכל ַהיִּ ּ ּ ּ

ד ַּהִמדֹות ַהּקְ ַֹוׁשֹות ָהעְליֹונֹות ָהְראויֹות ָלֹבא על ּ ֶּ
ת . ְיֵדיֶהן ּוְבֹכַח ְקִריַאת ָפָרׁשַ ַמע"ּ ת " ׁשְ ּוָפָרׁשַ
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מֹע" ת " ְַוָהָיה ִאם ׁשָ ֲאִני לֹוֵמד " ְוֹיאֶמר"ּוָפָרׁשַ ׁשֶ
ר ָפַגְמִתי ַבעֹונֹוַתי ן ְפַגם ֲאׁשֶ ֲעָתה ְיֻתּקַ ַּ ּ ּ ּ ְּוַאל ִיְהיו , ּ

ּעוֹונֹוֵתינו ַמְבִדי ּ ִָלים ֵביֵנינו ְלֵביֶנךֲ ּ ָוְברֹב ַרֲחֶמיך , ּ ּ
ַָוֲחָסֶדיך ְתכֹוֵנן ֶאת ְלָבֵבנו ְלִיְרָאֵתך וְלַאֲהָבֶתך  ְ ָּ ּ ּ

יב ָאְזְנך ִלְדָבֵרינו ֵאֶלה ְּוַתְקׁשִ ּ ְּוַאל ְיעֵכב ׁשום , ָ ּ ַ
ֵּחְטא ְועוֹון ְוִהְרהור ָרע ֶאת ַהִמְצָוה ַהזֹאת ּ ּ ָ ,

ִַויִהי ֹנעם ֲאדָֹני  .ָחֹוַח ְלָפֶניךְֲוַתעֶלה ְלָרצֹון ְלֵריַח ִני
ֱּאלֵֹהינו עֵלינו ה ָיֵדינו כֹוְנָנה עֵלינו. ָּ ּוַמעׂשֵ ּ ָּ ֲּ .

ה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּוַמעׂשֵ ּ ּּ   ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון  :ֲ
ִָלִבי ְלָפֶניך         :ּ צוִרי ְוֹגֲאִלייאהדונהי Aְיהָֹו. ּ

  

ה ָמךֲעׂשֵ ְ ְלַמען ׁשְ ה ְלַמען ֲאִמָתך.ַ ְ עׂשֵ ּ ַ ה . ֲ   ֲעׂשֵ
ְְלַמען ְבִריָתך        ּ ְדָלך. ַ ה ְלַמען ּגָ ְעׂשֵ ַ ה . ֲ ֲעׂשֵ

ְְלַמען ָדָתך ּ ה ְלַמען ֲהָדָרך. ַ ְעׂשֵ ַ ה ְלַמען . ֲ ַעׂשֵ ֲ
ְִויעוָדך ה ְלַמען ִזְכָרך. ּ ְעׂשֵ ַ ה ְלַמען ַחְסָדך. ֲ ְעׂשֵ ּ ַ ֲ .

ה ְלַמען טוָבך ְעׂשֵ ּ ַ ה ְלַמען ָי. ֲ ַעׂשֵ ָרךֲ ה . ְׁשְ ֲעׂשֵ
ְְלַמען ְכבֹוָדך ּ ה ְלַמען ִלמוָדך. ַ ְעׂשֵ ּ ּ ַ ה ְלַמען . ֲ ַעׂשֵ ֲ

ְַמְלכוָתך ה ְלַמען ִנְצָחך. ּ ְעׂשֵ ַ ה ְלַמען סֹוָדך. ֲ ְעׂשֵ ַ ֲ .
ה ְלַמען עָזך ְעׂשֵ ּ ֻ ַ ה ְלַמען ְפֵאָרך. ֲ ְעׂשֵ ּ ַ ה ְלַמען . ֲ ַעׂשֵ ֲ

ָתך. ְִצְדָקָתך ה ְלַמען ְקֻדׁשָ ְעׂשֵ ּ ַ ה ְלַמ. ֲ ַען ֲעׂשֵ
ְַרֲחָמנוָתך ִכיָנָתך. ּ ה ְלַמען ׁשְ ְעׂשֵ ַ ה ְלַמען . ֲ ַעׂשֵ ֲ  

ְתֹוָרָתך                        ּ:  
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ם ִיחוד"ֲאִמיַרת  ַמע" ְּלׁשֵ   .ִלְפֵני ְקִריַאת ׁשְ

ם ִכיְנֵתה ְלׁשֵ א ְבִריך הוא וׁשְ ּ ִיחוד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ    )ן יאהדונהי"זו(ּ
ִּבְדִחילו וְרִחימו        ּ ּ וְרִחימו וְדִחילו )יאההויההשילוב (ּ ּ ּ ּ

ם י, )יאההויההשילוב (  )ן"זו(ה " בו)א"או(ה "ְלַיֲחָדא ׁשֵ
ם ָכל ַהְנָפׁשֹות  ָרֵאל וְבׁשֵ ם ָכל ִיׂשְ ִלים ְבׁשֵ ְּבִיחוָדא ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
נו רוֵחנו  מֹות ַהִמְתַיֲחסֹות ֵאל ׁשֶֹרׁש ַנְפׁשֵ ְּוָהרוחֹות ְוַהְנׁשָ ּ ּ ּ ּּ

ָמֵתנו וַמְלב ְּוִנׁשְ ּ יֶהם ְוַהְקרֹוִבים ָלֶהםּ ּוׁשֵ ִמְכָללות , ּ ּׁשֶ ּּ
ה ּיָ ֲֲאִצילות ְבִריָאה ְיִציָרה עׂשִ ּ ּוִמָכל ְפָרֵטי ֲאִצילות , ּ ּ ּּ

ּיָה ְדָכל ַפְרצוף וְסִפיָרה ְּבִריָאה ְיִציָרה עׂשִ ּ ּ ּ ִּהֵנה ָאֹנִכי ָבא . ֲּ ּ
ת  ַמע"ִּלְקרֹות ָפָרׁשַ ת " ׁשְ מֹע"ּוָפָרׁשַ ת " ְַוָהָיה ִאם ׁשָ ּוָפָרׁשַ

ָרֵאל ְלֹאְמָרם על ַהִמָטה " ְוֹיאֶמר" ִתְקנו ָלנו ַחְכֵמי ִיׂשְ ּׁשֶ ַּ ּ ּ ּ
ָנה ְּוִהֵנה ָאֹנִכי ְמַכֵון ִבְקִריַאת ג, ּקֶֹדם ַהׁשֵ ּיֹות ֵאלו ' ּּ ָּפָרׁשִ ּ
ִב ְּלַדעת ַרׁשְ ְכַנִזי "ַ ּי ַהָקדֹוׁש וְלַדעת ַרֵבנו ִיְצָחק לוְרָיא ַאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ַּ

לֹוםֲע, ַּהָקדֹוׁש ִּויִהי ֹנעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו עֵלינו . ֵּליֶהם ַהׁשָ ָּ ַ
ה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ה ָיֵדינו כֹוְנָנה עֵלינו וַמעׂשֵ ּוַמעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ֲּ ָ ִויִהי . ֲ

ה ָיֵדינו כֹוְנָנה עֵלינו  ֹּנעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו עֵלינו וַמעׂשֵ ּ ּ ּ ָּ ֲ ָ ַּ
ה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּוַמעׂשֵ ּ ּּ   ּצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ִּיְהיו ְלָר. ֲ

  .ּ צוִרי ְוֹגֲאִלייאהדונהי Aְיהָֹוְָלָפֶניך             

  
ּ ָאְמְרך ַהְתִפלֹות ָהֵאלו בסְוַאֲחֵרי ּּ ּ ַּאַחר ָכך ְתעֹוֵרר , ד"ָ ְּ  

ְזָכִרים ְלעיל בס           ְבְתך עֹוד ַכָונֹות ַהְפׁשוטֹות ַהּנִ ַמֲחׁשַ ֵּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ָ '
ָ ִאיׁש ָחָכם ַאָתה ְוֵיׁש ְלך ְיִדיעה ְוִאם. )ו"עעמוד ( 'ב' ובס' א ָ ּ

ׁשֶֹרׁש ַהּסֹודֹות ִקצור, ּבְ ּתֹוִסיף עֹוד תֹוֶסֶפת ַכָוָנה ּבְ ּ ּ ּ ּ ְתַכֵון , ּ ּׁשֶ ּ
על ְיֵדי ֹכַח ק ּׁשֶ ַאָתה לֹוֵמד"ַ ּת ְדִמלוי "הויו' ֲאַזי אֹוָתם ג, ּש זֹו ׁשֶ ּּ
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ֵהם ָכֶזה "ּיוִדי י "ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"יי ו"ד ה"יו(ּן ׁשֶ
ַדעת ָהעְליֹון ַמָזָלא עָלָאה ֵהם "ָהעֹוִלין רי, )י"ו ה"וי ר ּבְ ּו ֲאׁשֶ ִ ֶ ַּ

דֹול באו ַפע ּגָ ִפיעים ׁשֶ ִַמׁשְ ָלֶהם"ּ ּא ְוַדעת ׁשֶ ) א"או' פי(ְוֵהם , ַ
ִלים ֵמֵאלו ג ְּמַקּבְ ּת ְדִמלוי יודי"הויו' ּ , י"ו ה"י וי"ד ה"יו(ּן ָכֶזה "ּּ

ַפע עד הג, )י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו ַיֹוֵרד ַהׁשֶ ּ '
ּמִֹחין ְדנוְקָבא דז ְטִלים , א"ּ ָפעֹות ִמְתּבַ ְּועל ְיֵדי ָכל ֵאלו ַהַהׁשְ ּ ּ ּ ַ
ַדעְתך. ַּהִחיצֹוִנים וֵמִתים ח ַהַכָוָנה ְתַכֵון ְוַתֲחׁשֹב ּבְ ּסָ ְָוֶזה ַהּנֻ ּ ּ ּ ּ ְּ   

  :)ש" עי"קר עמוד כנזכ(                    
ָחְכָמה ְוֹתאַמר קַוֲאַזי  ַּאַחר ָכך ִפיך ִתְפַתח ּבְ ּ ּ ָּ ַכָוָנה"ְ ְּדַהְינו , ּש ּבְ ּ  
ַאָתה אֹוֵמר       ַאָתה מֹוִציא ִמִפיך וַמה ׁשֶ ָתִבין ַמה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ָּ .

ִתְלַמד הק ֶפר"ְּויֹוֵתר טֹוב ׁשֶ ְש ִמתֹוך ַהּסֵ ַאָתה , ּ עת ׁשֶ ּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ֵּ
ִּציא ִמִפיך ֵתָבה מהקמֹו ְבְתך אֹוָתה "ָּ ַמְחׁשַ ּש ְתַצֵיר ְלך ָאז ּבְ ָ ָּ ּּ

אֹוִתיֹוֶתיָה ְכצוָרָתה ַּהֵתָבה ּבְ ּ ּ ְּדַהְינו. ּּ ַאָתה אֹוֵמר , ּ ְּכׁשֶ ַמע"ּ " ׁשְ
י ְּתַצֵיר ֶאת צוַרת ַהׁשִ ּ ֵהם ְכתוִבים "ַם ְוָהעי"ּן ְוַהֵמ"ּּ ּן ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ

ַאׁשוִרית ְלֶנֶג ּּבְ ָד עיֶניךּ ָכל ֵתָבה ְוֵתָבה , ֵ ְּוֵכן על ֶזה ַהֶדֶרך ּבְ ְּ ַ
על ָכל אֹות ְואֹות. ַעד ַהּסֹוף ְנֻקדֹות וְטעִמים ׁשֶ יט ּבִ ם ַתּבִ ּּגַ ּ ּ ַּ ָ ,

דור ּסִ ר ֵהם ְמֻצָיִרים ְלָפֶניך ּבַ ַּכֲאׁשֶ ּ ָּ ָכל ֵתָבה , ּ ּוָבֶזה ִתְזֶכה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ְּוֵתָבה ַתעֶלה ַמָמׁש ְכצוָרָתה ְל ּ ּ ּ ְַמעָלה ַמעָלה ֲּ ָּכל אֹות ִלְמקֹומֹו ְ

ְרׁשֹו ִּלְפֹעל ְפעלֹות ְוִתּקוִנים ִנְפָלִאים ַהְצִריִכים ֵאָליו, ְוׁשָ ּּ ֻ .
יִלים עְצָמם  ה ְלַמְרּגִ דוק וְמֻנּסֶ ְַוָדָבר ֶזה הוא ְסֻגָלה ִנְפָלָאה ּבָ ּ ּ ּּ

ֶזה בֹות ַה, ּּבָ ֶזה ָכל ַמְחׁשְ ְּלַבֵטל וְלָהִסיר ֵמעָליו ּבָ ָּ ֲהָבִלים ּ
ָבה ְוַהַכָוָנה ַּהטֹוְרדֹות ומֹוְנעֹות ָטֳהַרת ַהַמְחׁשָ ּ ּ ּ ר . ּ ְוָכל ֲאׁשֶ

ֶזה בק לֹו ּבָ ִמְתַפֵלל"ּיֹוִסיף ֶהְרּגֵ ּש וְבָכל ְתִפָלה ׁשֶ ּּ ּ ּ יֹוִסיף לֹו , ּ
ְתִפָלה ְבתֹו ּבַ ַמֲחׁשַ ָּטֳהָרה ּבְ ּ ִטית. ּ ְּוִהיא ַהַכָוָנה ְפׁשָ ּ ר , ּ ְוַכֲאׁשֶ

ֶז ֵּהעיד ּבַ ִכיל . ,ה"ו זלה"ה המרחִ ַתׂשְ ְּוָאז ֻמְבָטח ַאָתה ׁשֶ ּ ּ
ָכל ְתִפלֹוֶתיך ְָוַתְצִליַח ּבְ ּ ְּוֻכָלם ִיְהיו ְרצוִיים ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא , ּ ּ ּ  

ַרך ְכֵריַח ִניחֹוַח              ִּיְתּבָ   :ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון, ְ
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שנה פרשת פקודי " (בן איש חי"הנזכר נכתב בספר " לשם יחוד"ה
וכן נהג רבנו , עיין שם" כתר מלכות"יד -והוא מספר כתב) 'א

  .א"יוסף חיים זיע
  

ם  ִכיְנֵתיהְלׁשֵ א ְבִריך הוא וׁשְ ִּיחוד ֻקְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ   , )ן יאהדונהי"זו (ּ
ִּבְדִחילו וְרִחימו       ּ ּ ּוְרִחימו וְדִחילו, )שילוב יאההויהה (ּ ּ ּ ּ 

ם י, )שילוב יאההויהה(  )ן"זו(ה "וּ ְב)א"או(ה "ְלַיֲחָדא ׁשֵ
ִלים ְּבִיחוָדא ׁשְ ָרֵאל)יהוה אדני (ּ ם ָכל ִיׂשְ ּ ְבׁשֵ ֲהֵריִני . ּ

ְְמַקֵבל עַלי ֱאָלהותֹו ִיְתָבַרך ְוַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ּ ּּ ַוֲהֵריִני ָיֵרא , ָ
א יט על ֹכּלָ ּלִ ִּמֶמנו ְבִגין ְדִאיהו ַרב ְוׁשַ ּ ּ ַּ ּ ּ ְּוֹכּלָא ָקֵמיה ְכָלא. ּ ּ .

ּי ַמְמִליכֹו על ָכל ֵאָבר ְוֵאָבר ְוִגיד ְוִגיד ֵמַרַמַוֲהֵריִנ ח "ַ
ַס י"ֵאָבִרים ְוׁשַ ל ּגוִפי ְוַנְפׁשִ יִדים ׁשֶ ָמִתי , ּה ּגִ ּרוִחי ְוִנׁשְ

ֵלָמה מוָרה וׁשְ ַּמְלכות ּגְ ּ ְִיְתָבַרך' ֶַוֲהֵריִני עֶבד ַלה, ּ ְּוהוא . ּ
ֵלם ְו ְּבַרֲחָמיו ְיַזֵכִני ְלעְבדֹו ְבֵלָבב ׁשָ ּ   ָּאֵמן ֵכן , ֶנֶפׁש ֲחֵפָצהָּ

  :ְיִהי ָרצֹון                         

  
  

ִפיל ת ַהּמַ ְרּכַ   ּּבִ

ה "דר' ל ופסוק נשבע והתפלות אין לומר מליל א"כוונת שם הנז
ט "דפסח עד אחר יו' וכן מליל א, ט שמיני עצרת"עד אחר יו

  .שבועות
נו וכן הוא כפי דברי רבי, ברכת המפיל נתקנה בשם ומלכות

הנותן "כברכת , מפני שעל מנהגו של עולם ניתקנה, ל"י ז"האר
שמברך על מנהגו של עולם אפילו שלא שמע קול " לשכוי בינה

  :תרנגול
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: ל"כתב וז) פרשת פקודי" (בן איש חי"ח בספר "יראמנם הרב ה
, אך יש נוהגים לאומרה בלא שם ומלכות', ברכת המפיל וכו

והרבה . ין הברכה לשינהמחשש שמא יוכרח להפסיק בדיבור ב
דיש כמה , צריך להזהר לבל ידבר בין ברכת המפיל לשינה

ואם . ל שאם בירך ואחרי כן דיבר הוי ברכה לבטלה"פוסקים דס
כגון תיקון כרת או לימוד , לא ישן כלל והוא לומד מתחילת הלילה

ומר ברכות הנה בהגיע חצות צריך ל, ליל שבועות והושענא רבה
שאם לא ישן אין צריך לאומרם עד , ת התורהחוץ מברכו. השחר

ואם . אבל שאר הברכות צריך לאומרם, שיעלה עמוד השחר
שכן אסור , לא ילמד, מסופק הוא אם עלה עמוד השחר או לא

אלא יאמר שירות , אך מצד שני לא ישב בטל. ללמוד בלי ברכה
  .ב"יעוש, ותשבחות לבורא יברך שמו לעד

  
רוך ְּבָ   ַּאָתה  ת יאמר בשם ומלכותאם ישן לפני חצו[ ּ

ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, יאהדונהי Aְיֹהָו         ּ[ 
ָנה על עיַני וְתנוָמה על  ַַהַמִפיל ֶחְבֵלי ׁשֵ ֵ ַּ ּ ּ ּ

ָעְפעַפי וֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַבת עִין ַ ַּ ּ ְיִהי ָרצֹון  :ּ
ִָמְלָפֶניך  ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתייאהדונהי Aְיֹהָוּ
ִכ ַתׁשְ ּׁשֶ לֹום ְוַתעִמיֵדִני ְלַחִיים טֹוִבים ּ ּיֵבִני ְלׁשָ ֲ

לֹום ְוֵתן ֶחְלִקי ְבתֹוָרֶתך ָוְלׁשָ ּ יֵלִני , ּ ְוַתְרּגִ
יֵלִני ִלְדַבר עֵבָרה ֲִלְדַבר ִמְצָוה ְוַאל ַתְרּגִ ּ .

ְּוַאל ְתִביֵאִני ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִנָסיֹון ְולֹא  ּ
לֹט ִבי ֵי. ִּליֵדי ִבָזיֹון לֹט ְּוִיׁשְ ֶּצר ַהטֹוב ְוַאל ִיׁשְ
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ְּוַתִציֵלִני ִמֵיֶצר ָהָרע . ִּבי ֵיֶצר ָהָרע ּ
ּוֵמחֹוָלִאים ָרעים ְוַאל ַיְבִהילוִני ֲחלֹומֹות  ִּ
ֵלָמה  ָּרעים ְוִהְרהוִרים ָרעים וְתֵהא ִמָטִתי ׁשְ ּ ִּ ִ

ן ַהָמֶות ְּלָפֶניך ְוָהֵאר עיַני ֶפן ִאיׁשַ ּ ֵ ְָברוך . ָ ּ ּ
ּ ַהֵמִאיר ְלעֹוָלם ֻכלֹו ,]דונהייאה Aְיֹהָוַּאָתה [ ּ ּ  

  :ִּבְכבֹודֹו                    
  

ָפֶניך ָרצֹון ְיִהי   , ֲּאבֹוֵתינו ֶוֱאלֵֹהי ֱּאלֵֹהינו יאהדונהי Aְיֹהָו ִָמּלְ
ְבֹכַח     ִּבְרַכת ְסֻגּלַת ּׁשֶ ַּהַמִפיל ּ ָאַמְרִתי ּ  ְּפָרֶטיָה ְוָכל ּׁשֶ

ָָבֶניך ְיֵדי לַע ַּהֶנֱאָמִרים ְּוַכָונֹוֶתיָה עלו, ְּלַכֵון ִַהּיֹוְדעים ּ ּיַ ּׁשֶ ֲ 
ל ן"הנר ָּכל ְצאו ְּוַהֶזַרע ַּהֶקִרי יֵציצֹוִנ ׁשֶ ּיָ ִּמֶמִני ּׁשֶ ּוִמָכל ּ ּ 

ָעְמך ּ ָרֵאל ֵּבית ַ ּלֹא ִיׂשְ ְּוַיעלו, ִמְצָוה ִּבְמקֹום ׁשֶ ְִמתֹוך ֲ ּ 
ְתֹוך ֶאל ַּהְקִליפֹות א אָבְקּנוְּד ְיסֹוד ּ  א"א ְוָיִאיר, א"דז ַּקִדיׁשָ

ְּבׁשֵ ְּבִהְסַתֵכל אָבְקּנוְּבׁשֶ ן"ב םּׁשֵ ֶאל ב"ע םּ  םִּמׁשֵ ֶהָאָרתֹו ּּ
ְּתַיֵסד ן"ב םִּמׁשֵ ַהִהיא ַהֶהָאָרה ּוְבָכל, ג"ס  ּוְתכֹוֵנן ְוִתְבֶנה ּ

ְַהֶמֶלך ִלְפֵני ְֲוַתעמֹד ְְוִתְתַהֵפך )פלונית בן פלוני( ּ  ְוָהְיָתה ּ
ּעֵלינו ֱּאלֵֹהינו ֲאדָֹני ַעםֹנ ִויִהי: ב"ע םְּלׁשֵ ה ָ ֲוַמעׂשֶ    ָּיֵדינו ּ

ּעֵלינו ּכֹוְנָנה              ה ָ ֲוַמעׂשֶ ּכֹוְנֵנהו ָּיֵדינו ּ ּ:  
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  קריאת שמע
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ם"נטרס ימי השובביקו
צ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ם"נטרס ימי השובביקו
צא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ם"נטרס ימי השובביקו
צב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ם"נטרס ימי השובביקו
צג

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ם"נטרס ימי השובביקו
צד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ם"נטרס ימי השובביקו
צה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ם"נטרס ימי השובביקו
צו

  תפילות לאחר קריאת שמע

אז , ל"מטה בכוונה הנזהודע כי אחר שיקרא קריאת שמע על 
  :אחר כך יאמר ארבעה פסוקים הללו

  
ַּיעְלזו ְכבֹוָתם, בֹודּ ֲחִסיִדים ְבָכַ ְּיַרְננו על ִמׁשְ ַּ ּ:   

ְּוֶחֶרב ִפיִפּיֹות ְבָיָדם, ּרֹוְממֹות ֵאל ִבְגרֹוָנם         ּ: 
בִֹרים ָסִביב ָלה ים ּגִ ׁשִ לֹמֹה ׁשִ ִלׁשְ ִּהֵנה ִמָטתֹו ׁשֶ ּּ ּּ ּ ,

ָרֵאל ֹבֵרי ִיׂשְ ֻּכָלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמלְֻמֵדי ִמְלָחָמה :ִּמּגִ ּ ּ ,  
ּבֹו על ְיֵרכֹו ִמַפַחד ַבֵלילֹותִאיׁש ַחְר         ּ ּּ ַ:  

  
יען כי הם יש בהם עשרים , פעמים' ג" הנה מטתו "מפסוקיחזור 
והם הששים גיבורים עצמם . יןביתפ יש בהם ששים "ג, תיבין

ואחר כך יאמר שלשה פסוקים דברכת . הנזכרים באלו הפסוקים
והם גם בסוד ששים גיבורים , כהנים שיש בהם ששים אותיות

  .זכריםהנ
  

ָו ְָיָבֶרְכך ְמֶרךיאהדונהי Aְיהֹ ָוָיֵאר  :ָ ְוִיׁשְ    Aְיהֹ
ּ ָפָניו ֵאֶליך ִויֻחֶנָך |יאהדונהי             ּּ א  :ָ ָוִּיׂשָ    Aְיהֹ

לֹום|  יאהדונהי     ם ְלך ׁשָ ָָפָניו ֵאֶליך ְוָיׂשֵ ָ   )פעמים' ג( :ּ
  

, "מחסי' כי אתה ה"עד ' וכו" יושב בסתר עליון"ואחר כך יאמר 
  .והם ששים תיבין גם כן

  

ב ֶ ְבֵסֶתר עְליֹוןיֹׁשֵ ַדי ִיְתלֹוָנן, ּ ְּבֵצל ׁשַ    :)ת"צבאו( ּ
ּ ַמְחִסי וְמצוָדִתי ֱאלַֹהי יאהדונהי Aיהָֹואַֹמר ַל        ּ
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אגל"מיכא( ֶּאְבַטח בֹו גברי"ל יוה"שד( םׁשֵּבְ)אל"א כל"י ך"ך

ה"יהו ִּכי הוא ַיִציְלך ִמַפח ָיקוׁש :)ו"ה ּ ּ ָּ ּ ִמֶדֶבר ַהוֹותּ ּ: 
ְְבֶאְבָרתֹו ָיֶסך ָלך ְ פלונית( ּ בן פלוני ּ ְוַתַחת ְכָנָפיו )לי

ִּצָנה ְוסֵֹחָרה ֲאִמתֹו, ֶּתְחֶסה אמתי"מטט( ּ  בשם)אל"רון
יוה"שד( כל"י יהו"ך ֵמֵחץ , ּלֹא ִתיָרא ִמַפַחד ָלְיָלה :)ה"ך

ְִמֶדֶבר ָבאֶֹפל ַיֲהלֹך :)אל"בתו( ָּיעוף יֹוָמם ּ ֶטב ִמּקֶ, ּ
צורי"והמי( ָּיׁשוד ָצֳהָרִים ִָיֹפל ִמִצְדך ֶאֶלף  :)אל"אל ּ ּ ּ

ָוְרָבָבה ִמיִמיֶנך ׁש, ּ ַָרק ְבעיֶניך  :)אל"סמ( ֵָאֶליך לֹא ִיּגָ ֵ ּ
עים ִתְרֶאה, ַּתִביט לַֻמת ְרׁשָ ְּוׁשִ ִ ִּכי ַאָתה  :)אל"מרי( ּ ּ

תיבין(  ַמְחִסייאהדונהי Aְיהָֹו ששים כאן .)עד

אומרים( יש ְמָת ְמעֹוֶנך )ומכאן ָעְליֹון ׂשַ ּ לֹא  :)אל"צועי( ֶ
ְָתֻאֶנה ֵאֶליך ָרעה ָ ְָוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ְבָאֳהֶלך. ּ ִּכי  :ּ
ְַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך ּ ָמְרך ְבָכל ְדָרֶכיך)ך"יוה( ּ ָ ִלׁשְ ָּ ך"כל( ּ

שיאלשי"שמרי הל"אל אוְנך :)ך"אל ָעל ַכַפִים ִיׂשָ ּ ּ ּ ּ ֶּפן ִת. ַ ּגֹוף ּ
ָָבֶאֶבן ַרְגֶלך ַחל ָוֶפֶתן ִתְדרֹך :)אל"תרי( ּ ְעל ׁשַ ּ ַ .

ִּתְרמֹס ְכִפיר ְוַתִנין ּ אינגי"רחו( ּ ק  :)אל"ם ִּכי ִבי ָחׁשַ
ַּוֲאַפְלֵטהו ִמי. ּ ֵבהו ִכי ָיַדע ׁשְ ּגְ ֲּאׂשַ ִיְקָרֵאִני  :)ה"יהו( ּ
ְּוֶאעֵנהו ּעמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה. ֱ ֲּאַחְלֵצהו )אל"שעשי( ִ ּ

ַּכְבֵדהוַוֲא ִביעהו :ּ ּאֶֹרך ָיִמים ַאׂשְ ֵ ּ   ְּוַאְרֵאהו . ְ
ִָביׁשועִתי                       ּ ּ:  
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  סדר הודוי לאחר קריאת שמע

אחר כך תהיה ממארי דחושבנא ותחפש ותפשפש במעשים אשר 
ותתחרט ותתודה . לא טובים וביטול תלמוד תורה כנגד כולם

פת ראש ובקול בוכים עליהם ותאמר הוידוי בהכנעה רבה ובכפי
ב אותיות "ובדמע לב על מנת שלא לשוב לכסלה על סדר כ

ומה טוב , ך לטהר פגם האותיות"התורה וחמישה אותיות מנצפ
ומה נעים לומר לפחות פעם אחת בשבוע סדר הוידוי בארוכה 

ולחשוב ולעיין כל פרטי , ולהזכיר כל פרטי החטאים והעוונות
צריך תיקון ועל איזה מהן צריך הוידוי אחת לאחת על איזה מהן 

ולעשות גדר וסייג ומשמרת למשמרת ויקבל , להיזהר ולמשוך ידו
על עצמו לשמור ולקיים בכל תוקף ולא יעבור כי אז בעזרת השם 

ככה יעשה האיש , יתברך יעשה פרי למעלה ונרצה לו לכפר עליו
החפץ חיים הרוצה בתשובה ובזה יזכה ויירש טובה וברכה לעולם 

  :הבא
  

  :ויתחיל ויאמר
ם ִכיְנֵתיה ִבְדִחילו וְרִחימו ְלׁשֵ א ְבִריך הוא וׁשְ ּ ִיחוד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ְ  

ם י       ּוְרִחימו וְדִחילו ְלַיְחָדא ׁשֵ ּ ּ ִלים "ה בו"ּ ּה ְבִיחוָדא ׁשְ ּ
ָרֵאל ם ָכל ִיׂשְ ְּבׁשֵ ה, ּ ים ִמְצַות עׂשֵ ִַהֵנה ָאֹנִכי ָבא ְלַקּיֵ ל ּ  ׁשֶ

ַּהִודוי ֲַבע ּּ ַוְבעד ִדיּ ָעְמך ָּכל ּ ּ ָרֵאל ַ ים ִיׂשְ  ְּוַהֵמִתים ַהַחּיִ
ה ִכי ַיעׂשו ִמָכל ַחטֹאת ָהָאָדם  יבִתְכִדְּכ ִּאיׁש אֹו ִאׁשָ ֲּ ּּ ּ

ִּלְמעֹל ַמעל ַב ָמה ַהֶנֶפׁש ַהִהואיאהדונהי Aיֹהָוַ ְּוִהְתַודו  ּ ְוָאׁשְ ּ  
ר עׂשו                   ֶּאת ַחָטאָתם ֲאׁשֶ ָ ּ:  

  

ּ ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינויאהדונהי Aְיהָֹו ָּאָנא ָָתֹבא ְלָפֶניך . ּ ּ  
ֵתנו       ְּתִפּלָ ְּוַאל ִתְתעּלַם ַמְלֵכנו ִמְתִחָנֵתנו. ּ ּ ּ ּּ ּ ֵאין . ַ ׁשֶ

ה עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניך  ֲָאַנְחנו עֵזי ָפִנים וְקׁשֵ ּ ּּ  יאהדונהי Aְיהָֹוַ
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ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ַצִדיִק ּ ּים ֲאַנְחנו ְולֹא ָחָטאנוּ   ֲאָבל . ּ
ֲּאַנְחנו ַוֲאבֹוֵתינו. ָּחָטאנו                  ּ:  

  

ְמנו ּ ָבַגְדנו.ָּאׁשַ ַזְלנו. ּ ִּדַבְרנו דִֹפי. ּּגָ ּ ֶּהעִוינו. ּ ֱ .  
ענו            ְּוִהְרׁשַ ֶקר. ָּחַמְסנו. ַּזְדנו. ְ . ָּטַפְלנו ׁשֶ
ָּיעְצנו ָרע ִּכַזְבנו. ַ ּ . ִּנַאְצנו. ָּמִרינו. ָּמַרְדנו. ַּלְצנו. ּ

ּעִוינו. ָּסַרְרנו. ִּנַאְפנו ענו. ָ ָּפׁשַ ָּפַגְמנו. ְּ . ָּצַרְרנו. ּ
ִּצעְרנו ָאב ָוֵאם ינו עֶֹרף. ַ ִּקׁשִ ענו. ּ ָּרׁשַ ַחְתנו. ְ . ּׁשִ

ִּתעְבנו ָּתעינו ְוִתעַתענו. ַּ ּ ְּ ֲ ְמנו  .ִ ִּבַטְלנו ְולֹא ִקּיַ ּ ּ ּ
ָּמאַתִים ְוַאְרָבעים ו ִ ה ְועְנֵפיֶהםּ מֹוֶנה ִמְצֹות עׂשֵ ַׁשְ ֲ .  

לֹׁש  :ִּדְבֵרי ַקָבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִריםִמּו ַעַבְרנו על ׁשְ ָּ
ה ְדאֹוַרְיָתא  ים ְוָחֵמׁש ִמְצֹות לֹא ַתעׂשֶ ׁשִ ֵּמאֹות ְוׁשִ ֲ ּ

 סֹוְפִרים ִדְבֵריִמּוּ ַקָבָלה ִדְבֵריִמּוִמְצֹות , ְַועְנֵפיֶהם
ְּבִהְרהו, ְַועְנֵפיֶהם ָבהּ ִמיעה, ּר ְבַמֲחׁשָ ִָבְרִאּיָה וִבׁשְ ּ ּ ,

ְּבָקָלא וְבֵריָחא ה, ּ ְֲבִדבור וְבַמעׂשֶ ּ ּ ּ ְּבִגְלּגוִלים ֵאלו , ּ ּּ ּ
ּוְבִגְלּגוִלים ֲאֵחִרים י ֲחֵבֵרנו וָבֵתיֶהם . ּ ָּחַמְדנו ְנׁשֵ ּ ּ ּ

ַחְתנו ֶזַרע . ּוָממֹוָנם ִּנַאְפנו ְבָכל ִמיֵני ִנאוף ְוׁשִ ּ ּּ
ַכְבנוְוֶאת . קֶֹדׁש ַכְבנו ְוִנׁשְ ה ׁשָ ְכֵבי ִאׁשָ ָּזָכר ִמׁשְ ּ ּּ ּ .

ִּהְרַהְרנו ִהְרהוִרים ָרעים ַביֹום וָבאנו ִליֵדי ֻטְמַאת  ּ ּ ּּ ִ
ֶּקִרי ַבַלְיָלה ינו עְצֵמנו ָלַדעת. ּ ִַהְקׁשִ ַּ ִּדַבְרנו . ּ ּ י ִפֹוּדּ

ֶקר ְוֵלָצנות , ָלׁשֹון ָהָרע ַוֲאַבק ָלׁשֹון ָהָרע ְּוׁשֶ
ַּוֲחֻנָפה ו ִּדַבְרנו ָכל ָדָבר ָהָאסור . ְּדָבִרים ְבֵטִליםּ ּּ ּ ּ ּ
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ָּפַגְמנו ְבכ. ְּלַדֵבר ּ ּב אֹוִתיֹּות ַהתֹוָרה ְוָחֵמׁש "ּ
ְמנו ָמאַתִים . ך"אֹוִתּיֹות מנצפ ִּבַטְלנו ְולֹא ִקּיַ ּ ּ ּ

ה ְדאֹוַרְיָתא  מֹוֶנה ִמְצֹות עׂשֵ ְֲוַאְרָבעים וׁשְ ִּ ּ
ה ְד. ְַועְנֵפיֶהם ֲוִמְצֹות עׂשֵ ִּדְבֵרי ַקָבָלה ְוִדְבֵרי ּ
ים ְוָחֵמׁש  :סֹוְפִרים ׁשִ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ּעַבְרנו על ׁשְ ַּ ָ

ה ְועְנֵפיֶהם ִַמְצֹות לֹא ַתעׂשֶ ּוִמִדְבֵרי ַקָבָלה , ֲ ּ ּ
ְּבִהְרהור, ִדְבֵרי סֹוְפִריםּוִמ ָבה,ּ  ,ִּבְרִאּיָה, ּ ְבַמֲחׁשָ

ִמיעה ְּבָקָלא וְבֵריָחא, ִָבׁשְ ִָבְתנועה ,ּ ּ , ַּבֲהִליָכה, ּ
מוׁש, ִּבְרִמיָזה ְּבׁשִ ּ ּ ְבִדבור,ׁשּׁשוִמְּב, ּ ּ ה,ּ ֲ וְבַמעׂשֶ ּ ,

ְּבִגְלּגוִלים ֵאלו וְבִגְלּגוִלים ֲאֵחִרים ּ ּ ּּ ִנְבָרא ִמּיֹום .ּ  ּׁשֶ
נו ּינוִנּוׁשָ ַּהֶזה ַהיֹּום ְַועד ָהעֹוָלם ַלׁשְ ְּוׁשִ  ֲעֵליֶהם ּ
ַּכָמה ְָפעִמים ּ  ָבִריםֵא ח"רממ ֶאָחד ְוָכל ֲּאַנְחנו ּ
יִדים ה"ושס ל ֲעָצמֹות ּומַֹח ּגִ ּּגוֵפנו ׁשֶ נו ּ ּ ַנְפׁשֵ

ּרוֵחנו ָמֵתנו ּ ִמְכָללות ְּוִנׁשְ ּׁשֶ  ְּפָרֵטי ִּמָכל ע"אבי ּּ
ַּפְרצוף לָכְּד ע"אבי  ע"אבי ָרֵטיְפִּד ּוְסִפיָרה ּ

יף ּוְפִניִמי תּיוִניצֹוִחְדּו תְּפִניִמיוִּד  רׁשֶיְֹּד ַמּקִ
ְּועּגוִלי ָפֶטיך ַהטֹוִבים , םִ ְּוַסְרנו ִמִמְצֹוֶתיך וִמִמׁשְ ָ ָּ ּ ּ ּ ּ

ָוה ָלנו ְּוַאָתה ַצִדיק על ָכל ַהָבא עֵלינו. ְּולֹא ׁשָ ָּ ַּ ּ   ִּכי . ּ
יָת           ענו. ֱָאֶמת עׂשִ ַּוֲאַנְחנו ִהְרׁשָ ְּ:   
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ית ִדין ְוִנדֹון ִלְפֵניֶהם ְוִנְתַחֵיְּיַכֵון ְפֵני ּבֵ הוא עֹוֵמד ּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ ע ּ   ב ַאְרּבַ
ית ִדין ְסִקיָלה       ֵרָפה, ִּמיתֹות ּבֵ ָלם , ֶחֶנק, ֶהֶרג, ׂשְ   ְּוהוא ְמַקּבְ

ֵסֶבר ָפִנים ָיפֹות ְוֹיאַמר                      :ּּבְ
  

ָ ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיִהי   ּ ֱאלֵֹהינו ֶוֱאלֵֹהי יאהדונהי Aְיהָֹוּ
ִאם ָחָטאִתי ְלָפֶניך ו      ֲּאבֹוֵתינו ׁשֶ ָּפַגְמִתי ְבאֹות ָּ ּ

ְבִתי "ּה וְבאֹות ָאֶל"ד ַדֲהָוָי"ּיו ּף ַדֲאדָֹני ְוִנְתַחּיַ
ְָסִקיָלה ֲהֵריִני ְמַקֵבל עַלי ְסִקיָלה ִויִהי ָרצֹון , ּ

ֶבת ְלָפֶניך ַקָבָלִתי זֹאת ְכִאלו  ִתְהֶיה ֶנֱחׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ָ

ִבירוׁשָ דֹול ׁשֶ ִּנְסַקְלִתי ְבֹפעל ְבֵבית ִדין ַהּגָ ּּ ּ ּ ַלִים ַּ
ך  ם ָקְדׁשְ ים ִכְרצֹוְנך ְוׁשֵ דֹוׁשִ מֹוֶתיך ַהּקְ ְָוִיְתַיֲחדו ׁשְ ָ ָּ ּ

ּי ָיִאיר ִבְרצֹוְנך ְבעֹוַלם "ו ה"י וי"ד ה"ב יו"דע ָּ

ַָהֲאִצילות ְוַאל ְיִהי מֹוֵנע ְָוִאם ָחָטאִתי ְלָפֶניך . ּ

ַּדֲאדָֹני ' ּה וְבאֹות ד"ִראׁשֹוָנה ַדֲהָוָי' ְּבאֹות ה
ְב ֵרָפהְוִנְתַחּיַ ֵרָפה ֲהֵריִני ְמַקֵבל עַלי ׂשְ ִָתי ׂשְ ּ ִויִהי , ּ

ֶבת ְלָפֶניך ַקָבָלה זֹאת ְכִאלו  ִתְהֶיה ֶנֱחׁשֶ ָּרצֹון ׁשֶ ּּ ּ ּ ָ

ַלִים  ִבירוׁשָ דֹול ׁשֶ ַרְפִתי ַבֹפעל ְבֵבית ִדין ַהּגָ ִּנׂשְ ּ ּּ ּ ּ ַּ
ך  ם ָקְדׁשְ ים ִכְרצֹוְנך ְוׁשֵ דֹוׁשִ מֹוֶתיך ַהּקְ ְָוִיְתַיֲחדו ׁשְ ָ ָּ ּ

ּי ָיִאיר ִבְרצֹוְנך ְבעֹוַלם "ו ה"י וא"ד ה"ג יו"דס ָּ

ַַהְבִריָאה ְוַאל ְיִהי מֹוֵנע ְָוִאם ָחָטאִתי ְלָפֶניך  .ּ

ּוָפַגְמִתי ָבאֹות ו ּ ַּדֲאדָֹני ' ּה וָבאֹות נ"ַדֲהָוָי' ּ
ְבִתי ֶהֶרג ֲהֵריִני ְמַקֵבל עַלי ֶהֶרג ִויִהי ָרצֹון  ְָוִנְתַחּיַ ּ ּ
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ִתְהֶיה ֶנֱחׁשֶ ֶּבת ְלָפֶניך ַקָבָלִתי זֹאת ְכִאלו ּׁשֶ ּ ּ ּ ָ

ַלִים  ִבירוׁשָ דֹול ׁשֶ ֶּנֱהַרְגִתי ַבֹפעל ְבֵבית ִדין ַהּגָ ּ ּּ ּ ּ ַּ
ך  ם ָקְדׁשְ ים ִכְרצֹוְנך ְוׁשֵ דֹוׁשִ מֹוֶתיך ַהּקְ ְָוִיְתַיֲחדו ׁשְ ָ ָּ ּ

ּא ָיִאיר ִבְרצֹוְנך ְבעֹוַלם "ו ה"א וא"ד ה"ה יו"דמ ָּ

ִציָרה ְוַאל ְיִהי מֹו ְּוִאם ָחָטאִתי וָפַגְמִתי . ֵַנעַהּיְ ּ
ם ֲהָוָי' ְּבאֹות ה ַבׁשֵ ּׁשֶ ַּדֲאדָֹני ' ּה וְבאֹות י"ּ

ְבִתי ֶחֶנק ֲהֵריִני ְמַקֵבל עַלי ֶחֶנק ִויִהי ָרצֹון  ְָוִנְתַחּיַ ּ ּ
ֶבת ְלָפֶניך ַקָבָלִתי זֹאת ְכִאלו  ִתְהֶיה ֶנֱחׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ָ

דֹול ׁשֶ ֶּנְחַנְקִתי ְבֵבית ִדין ַהּגָ ּ ַלִים ְוִיְתַיֲחדו ּ ִּבירוׁשָ ּ ּ
ך דב ם ָקְדׁשְ ים ִבְרצֹוְנך ְוׁשֵ דֹוׁשִ מֹוֶתיך ַהּקְ ָׁשְ ָ ן "ָּ

ּיָה "ו ה"ה ו"ד ה"יו ֲה ָיִאיר ִבְרצֹוְנך ְבעֹוַלם ָהעׂשִ ּ ָּ

ּב ְלָפֶניך ַקָבָלה ׁשֶַחֵתִויִהי ָרצֹון ׁשֶ. ְַוַאל ְיִהי מֹוֵנע ָ

ָמַסְרִתי ֶאת עְצִמ ַזֹו וְמִסיָרה ׁשֶ ּ ּ ּי ְלַקֵבל ַאְרַבע ּ ּ
ה ֲִמיתֹות ֵבית ִדין ְכִאלו ַנעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ ַבֹפעל ְבֵבית יִּב ּ ַּ ּ

ַלִים ְלַכֵפר על ָכל עֹונֹוַתי  ִבירוׁשָ דֹול ׁשֶ ֲַהִדין ַהּגָ ַּ ּ ּּ ּ
ָפַגְמִתי ָבֶהם וִבְסֻגַלת  ן ָכל ָהעֹוָלמֹות ׁשֶ ּוְלַתּקֵ ּ ּ ּ ּּ ּ

לו ַהֲחָסִדים ִבְר ַּהִודוי ַהֶזה ִיְתּגַ ּּ ּ ּּ   ָצֹוְנך ְוִתְרֵצִני ּ
ְּבַרֲחֶמיך ָהַרִבים                   ָּ.  
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  תפילת אנא בכח ופסוקי תפילות

ואחר שסיים לאמרה , כולה בכל לילה" אנא בכח"יאמר תפילת 
ויכוין בשם היוצא , פ"יחזור לומר הפסוק שכנגד אותו לילה ג

  :כפי המסודר כאן, מאותו פסוק של אותו הלילה

  :'ליל א
ֻדַלת ְיִמיְנך ַתִתיר ְצרוָרהָּאָנ ּא ְבֹכַח ּגְ ּ ּ ָ ּ   )ץ"ג ית"אב(  :ּ

  :'ליל ב
ֵבנו ַטֲהֵרנו נֹוָרא ּגְ ַּקֵבל ִרַנת עְמך ׂשַ ּ ָּ ַ ּ     )ן"ע שט"קר(    :ּ

  :'ליל ג
ְמֵרם י ִיחוְדך ְכָבַבת ׁשָ ָּנא ִגבֹור דֹוְרׁשֵ ּ ָּ   )ש"ד יכ"נג(   :ּ

  :'ליל ד
ְמֵלםָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְת ּך ָתִמיד ּגָ   )ג"ר צת"בט( :ָ

  :'ליל ה
ֲָחִסין ָקדֹוׁש ְברֹוב טוְבך ַנֵהל עָדֶתך ֲָ ּ   )ע"ב טנ"חק(     :ּ

  :'ליל ו
ֶתך ֶאה ְלעְמך ְפֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדׁשָ ָָיִחיד ּגֵ ָּ ּ ּ   )ץ"ג ית"אב (    :ַ

  :'ליל ז
ַמע ַצעָקֵתנו יֹוֵדע ַתעלומֹות ְועֵתנו ַקֵבל וׁשְ ּׁשַ ּ ּ ּ ֲּ ַ ֲ ָּ:  

  )ק"ל פז"יג(

ם ְכבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָועד -בלחש  ֶָברוך ׁשֵ ּ ּּ ְּ:  
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  :ואחר כך יאמר תפלה זו
  

ָ ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיִהי   ּ ֱאלֵֹהינו ֶוֱאלֵֹהי יאהדונהי Aְיהָֹוּ
י ְוָכל ַהְנָפׁשֹות ַהָבִאים , ֲּאבֹוֵתינו      ַתעֶלה ַנְפׁשִ ּׁשֶ ּ ֲ ּ

ה ְוָכל ַנְפׁשֹות עְמך ְרׁשָ ְָמׁשָ ּ ַ יָּּ ָרֵאל ֵמעׂשִ ֲ ֵבית ִיׂשְ ה "ּ
ּה עם ַנְפׁשֹות ָבֶניך ַהּיֹוְדעים וְמַכְוִנים ַכהֶֹגן "ִליִציָר ּּ ּ ִ ִָ  

ם ַהׁשֹוֵלט ְבֶזה ַהַלְיָלה             ּעל ְיֵדי ׁשֵ ּ ּ ַ:  
  

   .ש"ד יכ" נג) ג  .ן"ע שט" קר) ב  .ץ"ג ית" אב)א
  . ק"ל פז" יג) ו  .ע"ב טנ" חק) ה  .ג"ר צת" בט)ד
  :ת"ו צי" שק)ז
  

ְּבַרֲחֶמיך ָהַרִבים ְבֵסֶתר ָפֶניך ְתַכֵסם ,  ָהֵאלְּוַאָתה ּ ּ ּּ ָּ ָ  
ּוְבֵצל ְכָנֶפיך ַתְסִתיֵרם         ּ ָּ ּוְתַזֵכם ַלעלֹות ֶאל מול , ּ ֲּ ּ

ים מֹוֶתיך ַהְקדֹוׁשִ ַּהְדַרת ְכבֹוֶדך ְבֹכַח ׁשְ ּ ָּ ִויִהי ָרצֹון . ָ
ִָמְלָפֶניך  ּיַיאהדונהי Aְיהָֹוּ י ְורוִחי ְוָכל  ׁשֶ ּעלו ַנְפׁשִ ּ ֲ

ם ְוָכל ַנְפׁשֹות  ְרׁשָ ַּהְנָפׁשֹות ְוָהרוחֹות ַהָבִאים ְמׁשָ ּּ
ָרֵאל ְּורוחֹות עְמך ֵבית ִיׂשְ ָ ּ ִעם , ה"ה ִלְבִריָא"ִמיִציָר, ַּ

ַַנְפׁשֹות ְורוחֹות ָבֶניך ַהּיֹוְדעים וְמַכְוִנים ַכֹהֶגן על ְיֵדי  ִּ ּּ ּ ָּ  
ם                  ַּהׁשֹוֵלט ְבֶזה ַהַלְיָלהׁשֵ ּ ּ:  

  

   .ש"ד יכ" נג) ג  .ן"ע שט" קר) ב  .ץ"ג ית" אב)א
  . ק"ל פז" יג) ו  .ע"ב טנ" חק) ה  .ג"ר צת" בט)ד
  :ת"ו צי" שק)ז
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ְּבַרֲחֶמיך ָהַרִבים ְבֵסֶתר ָפֶניך ְתַכֵסם ,  ָהֵאלְּוַאָתה ּ ּ ּּ ָּ ָ  
ּוְבֵצל ְכָנֶפיך ַתְסִתיֵרם         ּ ָּ ֵּכם ַלעלֹות ֶאל מול ּוְתַז, ּ ֲ ּ

ים מֹוֶתיך ַהְקדֹוׁשִ ַּהְדַרת ְכבֹוֶדך ְבֹכַח ׁשְ ּ ָּ ִויִהי ָרצֹון . ָ
ִָמְלָפֶניך  י ְורוִחי ְוָכל יאהדונהי Aְיהָֹוּ ּיַעלו ַנְפׁשִ ּ ׁשֶ ּ ֲ

ָרֵאל מֹות עְמך ְבֵני ִיׂשְ ַּנְפׁשֹות ְורוחֹות ְוִנׁשְ ָ ּ ִּמְבִריָאה , ַּ
ִּליסֹוד ְדַמְלכות ַקִדיׁשָ ּא ִדְזעיר ַאְנִפין ַדֲאִצילותּּ ּּ ִעם , ֵּ

ַַנְפׁשֹות ְורוחֹות ָבֶניך ַהּיֹוְדעים וְמַכְוִנים ָכֹהֶגן על ְיֵדי  ִּ ּּ ּ ָּ  
ם ַהׁשֹוֵלט ְבֶזה ַהַלְיָלה                 ּׁשֵ ּ ּ:  

  

ְּבַרֲחֶמיך ָהַרִבים ְבֵסֶתר ָפֶניך ְתַכֵסם ,  ָהֵאלְּוַאָתה ּ ּ ּּ ָּ ָ  
ּוְבֵצל ְכ         ָּנֶפיך ַתְסִתיֵרםּ ּ ּוְתַזֵכם ַלעלֹות ֶאל מול , ָ ֲּ ּ

ים מֹוֶתיך ַהְקדֹוׁשִ ַּהְדַרת ְכבֹוֶדך ְבֹכַח ׁשְ ּ ָּ ם . ָ ְָברוך ׁשֵ ּ ּ  
ְֶכבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָועד                 ּ ּ:  

  
  

  ויש אומרים שני מזמורי תהילים אלו
  

  א"תהלים פרק נ

ב: ַּלְמַנֵצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ִביא ּבְ   ֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ
ַבע             ת ׁשָ א ֶאל ּבַ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִני ֱאלִֹהים : ּכַ ָחּנֵ

ָעי רֹב ַרֲחֶמיך ְמֵחה ְפׁשָ ַחְסֶדך ּכְ ָּכְ ָ } ֶהֶרב {הרבה :ּ
ֵסִני ֵמֲעֹוִני וֵמַחָטאִתי ַטֲהֵרִני ּבְ ּּכַ ַעי ֲאִני  :ּ י ְפׁשָ ּכִ

ֵּאָדע ְוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָתִמיד ְָלַבְדך ָחָטאִתי ְָלך  :ּ ּ
ָדְבֶרך  יִתי ְלַמַען ִתְצַדק ּבְ ֵעיֶניך ָעׂשִ ְָוָהַרע ּבְ ָּ ּ

ְפֶטך ה ְבׁשָ ִָתְזּכֶ ָעוֹון חֹוָלְלִתי וְבֵחְטא  :ּ ֵּהן ּבְ ּ
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י ֵּהן ֱאֶמת ָחַפְצָת ַבֻטחֹות וְבָסֻתם  :ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ ּ ּ
ְּתַחְטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר  :ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני ּ

יןְּתַכ ֶלג ַאְלּבִ ֵסִני וִמׁשֶ ּּבְ ׂשֹון  :ּ ִמיֵעִני ׂשָ ַּתׁשְ
יָת ְמָחה ָתֵגְלָנה ֲעָצמֹות ִדּכִ ְּוׂשִ ֶניך  :ּ ַָהְסֵתר ּפָ ּ

ָרא ִלי  :ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה ֵלב ָטהֹור ּבְ
י ִקְרּבִ ֱּאלִֹהים ְורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ ִליֵכִני  :ּ ַּאל ַתׁשְ

ִּמְלָפֶניך ְורוַח ָ יּ ּנִ ח ִמּמֶ ך ַאל ִתּקַ ּ ָקְדׁשְ יָבה ִלי  :ָ ָּהׁשִ
ֶעך ְורוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני ׂשֹון ִיׁשְ ּׂשְ ָדה  :ָ ֲאַלּמְ
ִעים ְדָרֶכיך ְוַחָטִאים ֵאֶליך ָיׁשובו ֹּפׁשְ ּ ָּ ַּהִציֵלִני  :ָּ

ן ְלׁשֹוִני  ִּמָדִמים ֶאלִֹהים ֱאלֵֹהי ְתׁשוָעִתי ְתַרּנֵ ּ ּ
ָפ :ִָצְדָקֶתך יד ְתִהָלֶתךֲאדָֹני ׂשְ ַָתי ִתְפָתח וִפי ַיּגִ ּ ּ ּ ּּ: 

י לֹא ַתְחּפֹץ זֶַבח ְוֶאֵתָנה עֹוָלה לֹא ִתְרֶצה  :ּּכִ
ה  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבָ ִּזְבֵחי ֱאלִֹהים רוַח ִנׁשְ

ֵּהיִטיָבה ִבְרצֹוְנך ֶאת ִציֹון  :ֱאלִֹהים לֹא ִתְבזֶה ָ

ָלִ ִּתְבֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ   ץ ִזְבֵחי ֶצֶדק ָּאז ַתְחּפֹ :םּ
ֲחך ָפִרים         ָעֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלו ַעל ִמְזּבַ ּ:  

  
  א "תהילים פרק קכ

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא  ֲעלֹות ֶאׂשָ יר ַלּמַ   ּׁשִ
ָוֶעְזִרי ֵמִעם  :ֶעְזִרי         ַמִים יאהדונהי Aְיהֹ ה ׁשָ  עֹׂשֵ
ַָאל ִיֵתן ַלּמֹוט ַרְגֶלך :ָוָאֶרץ ְמֶרךּ ָ ַאל ָינום ׁשֹ ה  :ּ ִהּנֵ

ָרֵאל ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָו :ּלֹא ָינום ְולֹא ִייׁשָ  יאהדונהי Aְיהֹ
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ָוָׁשְֹמֶרך  ָ ִצְלך ַעל ַיד ְיִמיֶנךיאהדונהי Aְיהֹ ָ יֹוָמם  :ּ
ָלְיָלה ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ַּהׁשֶ ָו :ּ  יאהדונהי Aְיהֹ

ֹמר ֶאת ַנ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרך ִמּכָ ךִָיׁשְ ָו :ְָפׁשֶ    יאהדונהי Aְיהֹ

ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם             ִּיׁשְ ָ ָּ:  
  

  :ואחר יאמר

ד דוד ְיגוֶדנו ְוהוא ָיֻגד עּגָ ָ ּגְ ּ ּ ּ   ּ ָיֻגד ְוהוא ֵקבָע:  ֵקבּּ
ד     דוד ּגָ   פ"ג   :ּּגְ

  

ָנֶתךִאם  ַכְבָת ְועְרָבה ׁשְ ַכב לֹא ִתְפָחד ְוׁשָ ִָתׁשְ ָ ּ ּּ:   
ִּליׁשועְתך ִקִויִתי       ָּ  Aְיהָֹוִּקִויִתי  :יאהדונהי Aְיהָֹוָ

ָ ִליׁשועְתךיאהדונהי ָ ִָקִויִתי ִליׁשועְתך : ּ ָ ּ    :יאהדונהי Aְיהָֹוּ
ָו          ִּליׁשועְתך ִקִויִתי יאהדונהי Aְיהֹ ָּ   פ"ג : ָ

  

  ּ ִמַצר )ל יכוין יאהדונהי"סאת "ר(  ֵסֶתר ִליַּאָתה
ִּתְצֵרִני        ּ ָרֵני ַפֵלט ְתסֹוְבֵבִני ֶסָלהּ ּ ֶסָלה  :ּ

ַּפֵלט ָרֵני ִתְצֵרִני ִמַצר ִלי ֵסֶתר ְּתסֹוְבֵבִני ּ ּ ּ ּ     
  פ" ג: ַּאָתה                    

  

ֵתֹוִדיעִני ָמחֹות ֶאת ָפֶניך ּ ים ׂשַבע ׂשְ ָ אַֹרח ַחּיִ ּ  
ְָנעמֹות ִביִמיְנך                 ּ   : ֶנַצחִ
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  : אלוכ יאמר פסוקים"ואח

ים   )נחש' גימבחשים (  :ּוְבֵני ָדן ֻחׁשִ
  

ַּאָתה ָתקום ְתַרֵחם ִצּיֹון ִכי עת ְלֶחְנָנה ִכי ָבא  ּּ ּ ּ ֵּ  
ְּבָיְדך ַאְפִקיד רוִחי :ֵמֹועד        ָ במספר , ר"ת בא"ר (ּ

  ת "ר( יאהדונהי Aָּפִדיָת אֹוִתי ְיהָֹו )י"ם יאהדונה"יאהלוההי

  : ֵאל ֱאֶמת)י"אהדונהי' י גימ"פא                   
  

  :כ תאמר בכל לילה פסוק זה"ואח

ֵבנו ַטֲהֵרנו נֹוָרא ּגְ ַּקֵבל ִרַנת עְמך ׂשַ ּ ָּ ַ ּ   ְע "ת ְקְר"ר( :ּ

ויכוין בשם זה שקורע כח השטן שלא יביאני לידי  .)ן"ְשְט        
  ה " במספר אותיות דמב"מ'  גימה" אלוואחר כך תכוין בשם, קרי

  .דפשוט ומלא דמלא                           
  

  Aְיֹהָו

  א'ו ה'א וא'ד ה'יו
  ף'א אל'ו ה'ף וא'ו אל'ף וא'א אל'ת ה'ו דל'ד וא'יו
  

  :אחר כך יאמר

ָרֵאל ַחי ְוַקָיּם ְָדִוד ֶמֶלך ִיׁשְ   ב פעמים"י  : ּ
  

ַרח ר ׂשָ ם ַבת ָאׁשֵ   פעמים' ג          :ְּוׁשֵ
  

  .לידי קרישם זה המסוגל שלא יבוא . פעמים' ט     :ְּנמוֵאל
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עיין (א מספר הכוונות הישן "שהביא בשם היר" עץ תדהר"מספר 
  )ח"תתמ' עמ' א חלק א"היר

  

שתהיה חלל , צריך האדם לתקן ולסדר מטתו במקום כראוי
ולא , וירחיק ממנו כל מיני טינוף ולכלוך, שתחת המטה פנוי

ג שיהיו "יניח במראשותיו לא מנעלים ולא מכנסים אע
  .א שום ברזלול, חדשים ונקיים

  
  :וצריך לומר פסוקים אלו

  
   )תהילים פרק ג(

ָו ָ ָמה ַרבו ָצָרי ַרִבים ָקִמים עָלייאהדונהי Aְיהֹ ּ ּּ:   
י ֵאין ְיׁשועָתה לֹו          ַּרִבים אְֹמִרים ְלַנְפׁשִ ָ ּ ּ

ָוְּוַאָתה  :ֵבאלִֹהים ֶסָלה ֲ ָמֵגן ַבעִדי יאהדונהי Aְיהֹ ּ
י ְּכבֹוִדי וֵמִרים רֹאׁשִ ָוִלי ֶאל קֹו :ּ  יאהדונהי Aְיהֹ

עֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה ַכְבִתי  :ֲֶאְקָרא ַוּיַ ֲּאִני ׁשָ
ָנה ֱהִקיצֹוִתי ִכי  ָוָּוִאיׁשָ לֹא  : ִיְסְמֵכִנייאהדונהי Aְיהֹ

תו עָלי ר ָסִביב ׁשָ ִָאיָרא ֵמִרְבבֹות עם ֲאׁשֶ ּקוָמה  :ָּ
ָו יעִני ֱאלַֹהי ִכי ִהִכי יאהדונהי Aְיהֹ ּהֹוׁשִ ּ ָּת ֶאת ָכל ֵ

ַבְרָת עים ׁשִ ֵני ְרׁשָ ּאְֹיַבי ֶלִחי ׁשִ ּ ָוַל :ִּ    יאהדונהי Aיהֹ
ַָהְיׁשועה               )עד כאן שישים תיבות( :ּ
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שיש בהם , פעמים' ג" צבאות עמנו' ה"ואחר כך יאמר פסוקי 
  .שישים תיבות

  
  )ח, מותהילים (

ב ָלניאהדונהי Aְיהָֹו ּגָ ּ ְצָבאֹות עָמנו ִמׂשְ ּ   ּו ֱאלֵֹהי ִ
  )תיבות' ח(                                 :ֲַיעקֹב ֶסָלה        

  
  )יג, תהילים פד(

ךיאהדונהי Aְיהָֹו ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ   :ְ ְצָבאֹות ַאׁשְ
  )תיבות' ו (                                                            

  
  )י, תהילים כ(

יעה ַהֶמֶלך ַיעֵננו ְביֹום  יאהדונהי Aְיֹהָו ּהֹוׁשִ ֲּ ְָ  
  )תיבות' ו(                       :ָּקְרֵאנו        

  

שיש בהם ששים " עורה כבודי עורה"פעמים פסוק ' כ יאמר ב"אח
  .אותיות

  
  )ט, תהילים נז(

ַחר ּעוָרה ְכבֹוִדי עוָרה ַהֵנֶבל ְוִכנֹור ָאעיָרה ׁשָ ּ ִּ ּ ּ:  
  )אותיות' ל(       

  
ַחרּעוָר ּה ְכבֹוִדי עוָרה ַהֵנֶבל ְוִכנֹור ָאעיָרה ׁשָ ִּ ּ ּ:  

  )אותיות' ל(       
  

  

  

  



  ם"נטרס ימי השובביקו
קיא

  :פעמים' ואחר כל יאמר זה ג

  )כג, איכה ג(

ים ַלְבָקִרים ַרָבה ֱאמוָנֶתך ֲָחָדׁשִ ּ ּ   )אותיות' כ ( :ּ
  

ן ְכָבה ְוִאיׁשָ לֹום ַיְחָדו ֶאׁשְ ְּבׁשָ ּ ּ ִכי ַאָתה ,ּ    Aְיהָֹוּ
יֵבִניָּבָדד ָלֶבַטח ת ְליאהדונהי            :ֹוׁשִ

  

ְבִריֵאל. ִמיִמיִני ִמיָכֵאל מֹאִלי ּגַ ּוִמׂשְ ּוִמְלָפַני . ּ ּ  
י . ּוֵמֲאחֹוַרי ְרָפֵאל. ּאוִריֵאל             ְַועל רֹאׁשִ

ִכיַנת ֵאל                         :ׁשְ
  

ְּבָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ָ    יאהדונהי Aָּפִדיָתה אֹוִתי ְיֹהָו. ּ
  פעמים' ב  :ֵאל ֱאֶמת       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ם"נטרס ימי השובביקו
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  ש שעל המטה"כוונת ק
  )כ"מדרושי הלילה שה' פ דרוש ז"ע(

  

‰Ó„˜‰  

 את הגופות הטמאות המלבישים ·ÈÓ‰Ï ‰ÁÂÎ˙מ "ש שעה"ק

ל שיצא ממנו "א מכח השז"את הנשמות ועשקה אותם הסט

שמע "' חרב אחד בפס: Ú ˙‡ÊÂ"˙Â·¯Á È˙˘ È. לבטלה

וכתב רבנו . 'וכו" ברוך שם"' ני בפסוחרב ש', וכו" ישראל

ל כי התעניות מועילות שלא יכנס "שהוא עיקר התיקון לשז

  וזהו עניינו, אבל עדיין צריך תיקון אחר גדול ממנו, לגהינם

  א ודעת"ב אל או"ע' א ג"להוריד שפע מדעת עליון מזלא דא
  
  
  

  
  
  

  

  

  אחד
כיון ן ש"ת במילוי יודי"הויו' יכוין שמאותם ג" אחד"בתיבת 

אשר ירדו מדעת העליון מזלא , ו"רי' בהם העולים בגימ

, ד דאבא ליסודו"ומחב, ד דאבא"נמשכים אל חב, דאריך

  .ו העליון"וזהו הנקרא רי. ומיסודו ליסוד דאמא
  
  

 יוד  הי  ויו  הי
 יוד  הי  ויו  הי
 יוד  הי  ויו  הי

 
ו עליון"רי= 

  

שמע ישראל

  ב"ע
  יוד הי ויו הי

 אמ אאלהינו

  דעת
 

  ב"ע
  יוד הי ויו הי

 ת"דעת ישסו יהוה

  )אמא(

 

  ב"ע
  יוד הי ויו הי

  יהוה

  )אבא(

 

ו"רי'בגימ 216=וחרב
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 ו תחתון"כוונת רי
  

  )יכוין לחרב השני הנקרא ריו תחתון(' וכו ·¯Â˙ÂÎÏÓ „Â·Î Ì˘ ÍÂ בתיבות
  

  ")ם"ות בלי א (216= ו "רי' גימ

  ]216= וחרב ' ו בגימ" עולה ריÚÂ„יחד עם תיבת " ם"בלי ה ) ם(ÚÂ ]ÂÚÏ„ )ם(ÏÂÚÏיכוין 
  
  

·¯ÁÂ =   
  

  .ל"ו התחתון הנ"הרי' א נותן ליסוד דנוק"ויכוין שיסוד דז

  

) מיסוד דאמא(עליון : והשתא יכוין להוריד משתי החרבות

  ...הארה גדולה) 'מיסוד דנוק(ותחתון 
  

  

  

  

יכולים ) הגופות הטמאות('  הגדול אין הקלומרוב האור

, לקבל את האור הגדול הנשפע עליהם ואז הם מתים

ולהשמיד ולאבד את כל הגופים הטמאים שנעשו לבושין אל 

  .ל שלו"של השז' הנשמות הקד

ן שלו "יכוין להעלות עם הנר)  ועדÌשל לעול" (ם"ובאות 

טיירו ובו יצ" ם"את הנשמות שיצאו ממנו לבטלה אל תוך ה 

  .בארבעים יום בסוד ארבעים יום דיצירת הוולד
  

ח איברים "ש לתקן רמ"ח תיבות של ק"כ יכוין שברמ"אח

  .ל שיצאו ממנו"דנשמות הקרי והשז

 ב"ע= הו          יהוה    י       יה         י
È¯ "ÔÂ˙Á˙ Â)ו"רי (216=  קדם=    יוד     יוד הה     יוד הה וו    יוד הה וו הה 

È¯"ÔÂÈÏÚ Â  

  יוד   הי   ויו   הי
 יוד   הי   ויו   הי
  יוד   הי   ויו   הי

È¯"Â˙Á˙ÔÂ  

  יהוה             יהו           יה        י     
  יוד הה וו    יוד הה וו הה    ההיוד     יוד   
    



  ם"נטרס ימי השובביקו
קיד

 ל"תפילה מועילה לתיקון הקרי ר
א שימשך שפע רב ואור מהויה "י או"ירמ
מילוי יודין שבתיקון נוצר חסד דדיקנא ד
ין ויוד להמתיק מספר אהיה דהה, א"דא

שמות ' ב' וגם להמתיק מס, אותיותיו
וגם להמתיק , אותיותיהם' אלהים ואדני וט
ר "ך ופ"וגם להמתיק ש, אלהים דאלפין

מ "ותשליך במצולות ים דס, ן"דינים דזו
ונחש את כל חטאתינו וכל המשחיתים 

ותמנע אור יניקתם , אשר נבראו על ידינו
ובכח תקונא , משמות הקדש אדני אלהים

' וכמס, א"ר דדיקנא ונקה העולה קסתליס
' עם ט, אלהים אדני' אלפים וכמס

יעלו כל הנשמות וכל , אותיותיהם והכולל
ניצוצות הקדושה שנתפזרו על ידינו בין 

, ÏאÂ  יורישנÂיקיאנו מבטנÂלע ·יל Á', הקלי
, ויחזרו אל הקדושה כמשפט הראשון

מכל , מנוקות מכל רע ואת נפשותינו תטהר
יגשו אלינו ובל יתאחזו החיצונים בל 

בכח שילוב שני , בתפילתנו ובלימוד תורתנו
שעם עשר אותיותיהם , שמות אלהים

נקודות שבהם ' וכן מס, עולים למספר יעקב
והוא יצא לשטן לעומתם להכריתן בהכרת 

ֹהָוה ְי ' היוצא מפס)ְיֶאַהִי (ובכח שם, רשעים
ָטן ַהל ֶא כלה גרש תגרש עזוז , ְַגערִיּׂשָ

, ים צרים ומושלים ברשע חייליהםהמקטרג
יהיו ', יהיו כמוץ לפני רוח וכו, והיו כלא היו

  .'ויהי נועם וכו', לרצון וכו

  ב"ע י"ו ה"י וי"ד ה"יו
  'מס ה"ד ה"ה יו"ף ה"אל
  ' אותה"ד ה"ה יו"ף ה"אל

  'מס אלהים אדני
  אותיות אלהים אדני

 ם"ד מ"א יו"ד ה"ף למ"אל
  מ   נ   צ   פ   ך   

 דין דין דין דין דין
  ונקה י"ד ה"י יו"ף ה"אל

 ַםֵַאֵאֵלֶלֵהֵהֵיֵים



  ם"נטרס ימי השובביקו
קטו

לשון "כתב רבנו יוסף חיים בהקדמה לתיקון היסוד בספר 
זכור ואל תשכח להיות זהיר לומר בכל יום פסוק ": חכמים

,  זה אחר זהז פעמים"י" אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"
וגם בתיבות , ע"בשם קר" אור זרוע לצדיק"ת "ותכוין ס

  .ל"ויועיל לתיקון שז, ו"יש שם חב" ולישרי לב שמחה"
  
ּ ַלַצִדיַע ָזֻרראֹו   )ע"קרת "ס(   קּ

ֵרי ֵלּו ְמבְלִיׁשְ   )יקיאנוולע ביל ח - ו"חב( :הָח ׂשִ

  
  
  
  

  .ע. ב. ל. ש. ו. ת
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  קונטרס
  

תיקון 
  הברית

 

 "גנזי המלך"מתוך ספר
  להרב הגדול חסידא קדישא ופרישה

  אבן הראשה
 א"ר יעקב אבוחצירא זיע"כמוהר

בשבעים פנים " בראשית"ילת ובו ביאור מ
  מיוסדים על תיקון הברית
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קיט
  

  יקון את

בא לרמוז על מי שפגם , ש"ת א"ברי אותיות בראשית
הוא , דהתיקון המועיל לו ביותר שאת, באות ברית קודש

דהוא , מעין המשובה, למוד התורה דבזה אתיא תשובה
יחמם עצמו באש , תקנתו, ר"חימם עצמו באש יצה

והתורה נקראת , ות ברית הוא נקראועוד א, התורה
עוד הברית נקרא , יבא ברית ויכפר על ברית, ברית
והנה , יבא טוב ויכפר על טוב, והתורה נקראת טוב, טוב
ק דלכל עבירות יש להם "ש בזוה"ל הקשו על מ"רז

ל אין "ל ר" בהוצאת שזת קדשוהפוגם באות ברי, תשובה
, לאהדהתשובה תליא באימא עי, ותירצו, לו תשובה

. תקנתו הוא לימוד התורה, והפוגם בברית, היינו הבינה
ואשד הנחלים אשר נטה לשבת "ובזה הייתי מפרש פסוק 
והוא דידוע דהזרע הוא יוצא , "ער ונשען לגבול מואב

ש "כמ, ל נקרא רע"וידוע דהמוציא שז, מכל האיברים
' א ואשד הנחלים פי"וז',  וגו"ויהי ער בכור יהודה רע"

והנחלים הם האיברים של אדם , ליםשפיכת הנח
ושפיכת כולם הוא הזרע היוצא , ז כנחלים"ששופכים זל

ומי שעושה כן ופוגם זרעו הרי הוא נטה לשבת , מכולם
ונשען לגבול , והתיקון שלו הוא, שהוא בספק רע, ער

, וזהו מואב, דהיינו יעסוק בתורה ששרשה מאבא, מואב
ברית הוא עסק תיקון ה, נמצינו למדים. קרי ליה מאב



  ם"נטרס ימי השובביקו
קכ

מי , הוא ברית אש, יבא אש ויכפר על אש, התורה
, אש' ותיקונו הוא שיעסוק בתורה שנק, שפגם בברית

לפיכך אין תשובתו תלויה בה , והפוגם בברית פוגם בה
 .ואבא תלוי בלימוד התורה, אלא באבא

  תיקון ב

, לום'שודף 'רוהב 'אהיה 'ירית 'ביקון 'תת " רבראשית
, שיהיה רודף אחר שלום, קון הבריתשם רמז דעיקר תי

א הנקרא מחלוקת "משום דבפגם הברית הרים ראש לסט
ובשובו בתשובה ורודף אחר , והכניסה במקום השלום

, כ ברמז זה"ל ג"ועוד י. השלום ממילא תיקן אשר עיוות
ויבוא שלום ויכפר על פגם , שלום' שיעסוק בתורה שנק

או יחזיק " כ כוונת הפסוק"וזה ג. שלום' הברית הנק
, טעם הכפל, "שלום יעשה לי, במעוזי יעשה שלום לי

, עוז' להורות בא דהפוגם בברית צריך עסק התורה הנק
, כשיעשה כך, ועוד יעשה שלום לי שירדוף אחר השלום
עכשיו יעשה , שלום היא מדת הברית שפגם בה למעלה

 .דהיינו יתקן אותה, לי

  תיקון ג

. ב'רלום 'שחרים 'אלמד 'ירית 'ביקון תת " רבראשית
שם רמז דמתיקון הברית ילמד לאחרים תורה מעין מה 

, א"דפגם הברית הוא מפזר ניצוצות הקדושה לסט, שפגם



  ם"נטרס ימי השובביקו
קכא

ואחר שובו מלמד תורה לאחרים בזה גורם שמקבץ 
 .הקדושה במקום ישראל עם קודש

  תיקון ד

שם . ורהתרבה יובו שחרי ארית בצוי רת " רבראשית
, ד תורה אף בעת פגמו בבריתרמז דאם היה רגיל ללמו

צריך אחרי שובו ללמוד יותר ממה שהיה רגיל ללמוד 
ויקח , כדי שיהיה ניכר בפועל שתשובתו תשובה שלמה

ו דאם כעס על איזה אדם והיה שולח לו "משל ממלך ב
כ שב אותו אדם ונתחרט למלך והמלך "ואח, דורון

 צריך אותו אדם שהדורון שיביא לו, נתפייס לו ומחל לו
 .א"וז. יהיה יותר גדול

  התיקון 

. תורההורות איוציא שטרח ירית ביצוי רת " רבראשית
שם רמז תיקון גדול לפגם הברית שיטרח לחדש חידושים 

שתחת שהוציא ניצוצות , וזהו התיקון המועיל, בתורה
יטרח עכשיו להוציא ניצוצות , א"הקדושה והכניסם בסט

כניסם בתוך הקדושה שם אורות התורה שהיו סתומים י
, ש הכתוב"ואפשר לרמוז מ. הקדושה ותתגלה הארתם

והנה במילוי , "מבכי נהרות חבש ותעלומה יוציא אור"
ת "והוא ס. י"ת תש"ו סתוד ייש רית בברית כזה 

י בא לרמוז דהפוגם "גם תש. ש"ת חב"י נהרו"מבכ



  ם"נטרס ימי השובביקו
קכב

, ועל זה רמזה התורה, ו"בברית מתיש כח של מעלה ח
,  במה אתה מתיש כח של ילדךדהיינו, י"צור ילדך תש

י וזה הוא פירוש "ת שלו במילוי תש"בפגמך בברית שס
דהיינו מי שפגם בברית הרמוז , ש"ת חב"י נהרו"מבכ
י הרמוזים "ת מבכי נהרות חבש שהם אותיות תש"בס
, התיקון לזה הוא יבכה בכיה, ת ברית במלוי כאמור"בס

ת דהיינו י נהרו"וזהו מבכ, יהיו עיניו יזלו דמעות כמעין
בזה יש לו רפואה , מסיבת הרבות בכי כמו נהרות

, ועוד תיקון אחר. ש לשון רפואה"וזהו חב, ותיקון
, היינו הדבר שהיה נעלם בתורה, ותעלומה יוציא אור

ובא , והם החידושים שיהיה מחדש בתורה, יוציא לאור
מי שפגם בברית ורוצה לעשות ריצוי , הרמז על נכון

 .טרח לחדש חידושים בתורהי, ותיקון במה שפגם

  תיקון ו

. ורהתילמד שגעים רזיע י. וניםארוב בת " רבראשית
יעסוק בכל מאמצי כחו , שם רמז שבשעה שעוסק בתורה

שבה משבר , ה"י זלה"כמוש כתב רבינו האר, עד שיזיע
כי , ובזה יש תיקון גדול לפוגם בברית, כח הקליפה

יעתו עתה בז, תחת שנתן כח לקליפה בפוגמו בברית
עתה בזיעתו , שיזיע משבר כח לקליפה בפוגמו בברית

ועוד , שיזיע משבר כח הקליפה ומוציא בלעה ממנה
ל "שפגם הברית הוא מחמת החימום שמתחמם ומוציא שז



  ם"נטרס ימי השובביקו
קכג

, ועתה שמתחמם ומוציא זיעת גופו בשביל קדושת התורה
וזהו הרמז דמלת בראשית , תבא זיעה ותכפר על זיעה
,  הרמז דבעת שילמד בתורהיש בה אותיות ברית ובא

 .ובזה מתקן מה שפגם בברית, ילמד בכח עד שיזיע

  תקון ז

, שראלילום שחר אודף ררית ביקון תת " רבראשית
להיות רודף אחר שלום , שם רמז דמתיקון הברית

ישראל , א"כי תחת שפיזר ניצוצות הקדושה לסט, ישראל
 ה מזהאם יהיו מפוזרים ומפורדים ז, שכולם זרע קודש

יטרח לעשות שלום ביניהם ולקרבם זה עם זה , במחלוקת
ועוד יזהר שלא יהא מדבר כי אם , והיו לאחד, באהבה

לפי שברית הלשון וברית , בזכות ושלום על ישראל
, ולפיכך מה שפגם בברית המעור, המעור שקולים הם

מילה לרמוז ' ולהכי פה גימט, יתקן בברית הלשון
כשיחזור בשובו , מעורומי שפגם בברית ה, דשקולים הם

ולא יהיה מדבר כי אם טוב , יעשה שלום בין בני ישראל
בא הרמז על נכון דתיקון הברית הוא , על ישראל

 .שירדוף אחר שלום ישראל

  תיקון ח

, שריםיפתי שחר אודף ררית ביקון תת " רבראשית
אחרי שובו , דמי שפגם בברית, קרוב למה שאמר בסמוך



  ם"נטרס ימי השובביקו
קכד

יהיו לו לעזור במה שפגם יסגל כמה תיקונים בפיו ו
וישתדל , והוא שישמור פיו ולשונו מדבר ברע, בברית

הישרים , כי זה דרכם של בני ישראל, לדבר טוב ושלום
ואפשר , והתמימים שומרים את פיהם שמירה מעולה

מי האיש החפץ חיים אוהב ימים ", ה"שלזה רמז דהע
סור , נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, לראות טוב

בא לרמוז מי , "ע ועשה טוב בקש שלום ורדפהומר
תקנתו היא שיעשה טוב , שפגם בברית ורוצה לשוב

והנה דידוע . וזהו שאמר מי האיש החפץ חיים, בפיו
דהרשעים אפילו בחייהם קרוים מתים ואין לך מת גדול 

ק ואמר "עד שהחמיר בזוה, יותר ממי שפגם בברית קדש
 דמי שפגם בברית ובא לומר, דלית ליה תקנתא בתשובה

ואוהב ימים , ורוצה לחזור לחיים, קודש ונדחה מחיים
ועכשיו , הנקרא טוב' לראות טוב שהוא הברית קדש כנז

תיקונו הוא נצור לשונך מרע , רוצה לחזור לו לתקנו
, דהיינו במה שפגם בברית המעור, ושפתיך מדבר מרמה

שישמור פיו ולשונו , יתקן עכשיו שחזר בברית הלשון
ויעשה טוב בכל , ויסור מכל דבר רע,  דיבור רעמכל

ובא , זה תיקון גדול, ויבקש שלום וירדפהו, מאמצי כחו
, תיקון ברית הוא שירדוף אחר שפתי ישריםד, ז"הרמז ע

 .וישתדל בכל דבר טוב, והוא שיסור מכל דבר רע
 



  ם"נטרס ימי השובביקו
קכה

  תיקון ט

, מתא, ועבהת, קריםשרית בפואת רת " רבראשית
רית צריך שירחיק השקר עד רמוז דמתיקון הב, דברי

שקץ , ואפילו מי שידבר שקר בפניו, קצה האחרון
ישקצנו ותעב יתעבנו ויגער בו ויאמר לו שקר אתה 

לא מפחד ולא , כ לא ימנע מלאמרו"והאמת ג, דובר
ואפשר דלזה , וזה תיקון גדול מתקוני הברית, מחניפות

מי ישכון , מי יגור באהולך' ה", ה באומרו"רמז דהע
, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, קדשךבהר 

לפי שמצינו , והכוונה הוא כך, "לא רגל על לשונו
ובא , ה"רע לא יכנס במחיצתו של הקב' בפוגם זרעו הנק

דמה שאמרתי דהמשחית זרעו לא יגור עם , עכשיו לומר
אבל אם עשה . אם לא עשה תיקון המועיל, השכינה

וזהו שאמר מי . כינהיזכה לגור עם הש, תיקון המועיל
. איזהו הפוגם בבריתו שיזכה לגור באהליך, יגור באהליך

, מדאמר יגור, והראייה שמדבר על מי שפגם בברית
, דאי לא להכי קאתי, ונאמר בפוגם בברית לא יגורך רע

ועוד דמיותר הוא , ל מי ישב או מי ידור וכיוצא"היל
ומדפלגינהו , ל מי ישכון באהליך ובהר קדשך"דהיל

דאף שאמרתי המשחית , מ ללמדך בא"ואמר מי יגור ש
היינו בלי , ה"זרעו אין מכניסין אתו במחיצתו של הקב

וזהו , יזכה, אבל אם עשה תיקון המועיל. תיקון המועיל
ודובר אמת , תיקון המועיל הולך תמים ופועל צדק



  ם"נטרס ימי השובביקו
קכו

דהיינו שהאמת שבלבבו , דובר אמת בלבבו' ופי, בלבבו
ולא רגל על , ש"מלאומרו כמאינו נמנע בשום אופן 

רק , דהיינו לא הלך אחר לשונו לדבר מה שרוצה, לשונו
הוא שלט על לשונו וסר מרע ואינו מדבר רע רק טוב 

ובא , הרי שמעיקרי תיקון הברית הוא הלשון, ש"כמ
ירחיק השקר בתכלית , דרפואת הברית, הרמז על זה

 .ויקרב האמת בתכלית

  ד"תיקון יו

, מיםשראת יחר אודף ררית ביקון תת " רבראשית
, לרמוז דעיקר ותיקון וכפרת הברית הוא יראת שמים

והיראה הפנימית היא , והיראה תהיה יראה הפנימית
ויפחד וירעד ממנו , שיחשוב בכל עת שהשכינה כנגדו

כאדם שעומד לפני השליט תקיף ולא יוכל לפנות 
' שויתי ה"ה "וכמו שאמר דהע, מיראתו ימין ושמאל

וכמו שאמר הנביא , "מיד כי מימיני בל אמוטלנגדי ת
דהיינו דבכל שעה יחשוב , "אשר עמדתי לפניו' חי ה"

לעולם לא , וכשחושב כך האדם', כאלו הוא לפני ה
לרמוז , ברית' והנה נמי יראת עם הכולל גימט, יחטא

ברית ולכן כשיפגום תבא יראת , יראת, דשניהם שקולים
לכן ירבה ביראת , ברית ותכפר על ברית' שהיא גמט

דתיקון ברית ירדוף אחר , ובא הרמז על נכון. שמים
 .יראת שמים



  ם"נטרס ימי השובביקו
קכז

  תיקון יא

. כינהשחוד יחר אדוף ררית ביקון תת " רבראשית
בעונו נרגן מפריד אלוף ומפריד , לרמוז דהפוגם בברית

ולכן בשובו צריך , ואין פגם יותר מזה, ה"השכינה מהקב
,  יחוד לשכינהלהשתדל בכל עוז לעשות כל דבר הגורם

דהעיקר , שאם לא עשה כן שוא שקד לפעול פעולתו
ועיקר גדול בזה הוא להרבות , הוא לחבר מה שפירש
לפי , כי זהו הגורם יחוד לשכינה, צדקה וגמילות חסדים

כמו , ה בשלמות"שמצינו שהעושה צדקה מיחד שם הוי
והיה אותיות שם " ל על והיה מעשה הצדקה שלום"שארז
דגמילות , כן גמילות חסדים יותר מהצדקהו. ה"ה ב"הוי

נמצא מי שפגם . חסדים שייכא בין בעשירים בין בעניים
עתה בפיזור שיפזר , בפגם הברית ופיזר ניצוצות הקדושה

באה התשובה מעין , ממונו להחיות נפשות הקדושה
, פזר נתן לאביונים", ואפשר שזה כוונת הכתוב. המשובה

דהכוונה כך , "בכבודקרנו תרום , צדקתו עומדת לעד
צדקתו עומדת , מי שפיזר ממונו ונתנו לאביונים, היא
ל "וכמו שאמז, דהיינו זה זכות גדולה הרבה, לעד

, דהמבזבז אין עבירה מכבה אותה מצוה כשאר מצוות
' בעל כרחינו נוכל לומר דאפי, כ"וכיוון דגדול כחה כ

והקרן , ש קרנו תרום בכבוד"וזה, על פגם הברית מכפרת
לפי שמצינו ביוסף ששמר הברית נאמר בו , א הבריתהו
, "בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, וקרני ראם קרניו"



  ם"נטרס ימי השובביקו
קכח

והוא דאין אדם יכול לעמוד נגד המקטרגים וללחום 
, אבל אם בהיותו פגום, עמהם זולת מי ששמר הברית

, ואיך יוכל להלחם עמה, א"כבר הוא תפוס ביד הסט
 " קרניו בהם עמים ינגחוקרני ראם"לפיכך אמור ביוסף 

כמו שאמור , ל קרנו לשון זיו והדר"ועוד י. א"הם הסט
לפי שהברית הוא זיו והדר , ה כי קרן עור פניו"במרע

חגור חרבך על ירך גבור "פ "ל ע"של האדם כמו שאמרז
ל דהברית "עוד י. שדרשוהו על הברית, "הודך והדרך

 ,ולא ריוח שהוא טפל, שייך להקרא קרן שהוא עיקר
אם לא "ש "ל דעל הברית עומד העולם כמ"וכשארז

נמצא , "בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי
לפיכך אמר על מי , דעיקר הגוף וקרנו הוא הברית

אף אם פגם , שמפזר ממונו להחיות נפשות אביונים
קרנו , בברית כשיחזור בתשובה ויצרף לה פיזור הממון

והנה גמילות ,  בכבודשהוא הברית שפגם בו עכשיו ירום
, ברית' וגם אהבת הצדקה גימט, ברית' חסדים גימט

תיקון הוא גמילות חסדים , לרמוז דמי שפגם בברית
. ואהבת הצדקה השוים לברית במספר ובאופן ובענין

רודף אחר יחוד , ובזה יבא רמז על נכון תיקון ברית
 .שכינה הוא גמילות חסדים ואהבת הצדקה

 
 
 



  ם"נטרס ימי השובביקו
טקכ

  תיקון יב

ביונים ארחם יחם ררית ביקון תת " ר– בראשית
, בא לרמוז שיתן צדקה בכל עת ובכל זמן. וממיםש

נתן תתן "ל על "כמו שאמרז, מאה פעמים ביום' ואפי
דבזה בכל , ולא ימנע בכל עת כפי אשר תשיג ידו, "לו

י ברוך "ה אדנ"יום עושה יחוד לשכינה ומיחד שם הוי
הכל , ריתובזה מה שפגם ימיו שעברו בפגם הב, הוא

, ובזה יבא הרמז על נכון. יתוקן וישוב הכל לאיתנו
דהיינו יתן , תיקון ברית רחם ירחם אביונים שוממים

ובזה יתוקן מה , מאה פעמים ביום' ויחזור ויתן אפי
 .שפגם בברית

  ג"תיקון י

בא . וחרפל שנוש אהיה ירית ביקון תת " ר– בראשית
ד קצה לרמוז דתיקון הברית הוא שיהיה שפל רוח ע

בין בזוי בין , ויהיה שפל רוח בפני כל אדם, האחרון
מאד מאד הוי שפל רוח ", ה"ש התנא ע"וכמ, מכובד

דהיינו בין , ה בפני כל אדם"דקדק ע, "בפני כל אדם
והנה . דבזה ניכרת ענוותנותו שהיא אמת, בזוי בין עילוי

מ "ל דאין מי שישפיל ס"סמא' ל אמרו ענוה גימט"רז
מי שפגם בברית הוא נותן יד וכח ומרים ו, כמו הענווה

הוא נוטל , ומתנהג במדת הענווה, ובשובו. מ"ראש לס
ש "וזה, מ ומשפיל ראשו ומתדבק הוא בשכינה"תפארת ס



  ם"נטרס ימי השובביקו
קל

דהיינו , "וענווים יירשו ארץ והתענגו על רוב שלום"
זוכים , וענווים יירשו ארץ הם הרודפים אחר מדת הענוה

ובזה , ארץ חיים, וזינולרשת ארץ עליונה שהיא שכינת ע
ובא לומר , שלום הוא הברית, והתענגו על רוב שלום

במדת הענווה , שלום' דהענווים אף אם פגמו בברית הנק
, שלום' יתקנו במה שפגמו בברית הנק, עם התשובה

ומתענגים כאנשים שלא , ונחשב להם כאילו לא פגמו
ובא . שהוא הברית, וזהו והתענגו על רוב שלום, פגמו
 .תיקון ברית יהיה שפל רוח, מז על נכוןהר

  תיקון יד

. וחרבר שאנח ינחה ארית ביקון תת " ר– בראשית
דמי שפגם , ואלה מוסיף. בא לרמוז כדכתבנו בסמוך

וחטאתי "ה "ש דהע"ומכ, בברית תמיד יהיה נאנח ודואג
ובא הרמז במלת , ותמיד יהיה בשברון רוח, "נגדי תמיד

תיקונו ,  דמי שפגם בבריתשם רמז, אותיות תביר, ברית
, וכיון שיתנהג בשברון רוח, יהיה שבר רוח, תביר

לב נשבר "ה "ש דהע"וכמ, תשובתו לא תשוב ריקם
והשבר הוא שישבור לבו . "ונדכה אלקים לא תבזה

, הוא גדול מכל יסורין ועונשים שיבואו עליו, ורוחו
דהיינו , "תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה"ש "וכמ

מבין ישבור לבו בגערה ואנחה על מה שעבר כיוון שה



  ם"נטרס ימי השובביקו
קלא

ובא הרמז , זה יותר טוב ממאה מלקיות באין מבין, עליו
 .תיקון ברית הוא אנחה יאנח בשבר רוח, על נכון

  תיקון טו

. מידתפר אק שלבש ירית בפואת רת " ר– בראשית
בא לרמוז דהפוגם בברית צריך לעשות כל דבר שגורם 

ך בזיון ושברון כמו ואין ל, לו הכנעה ושברון רוח
דבזה נראה דנתבזה בעיני . לבישת השק ושימת האפר

וזהו התיקון , והתענית משברת כל תאותו והנאתו, עצמו
 דרפואת הברית ל נכוןובא הרמז ע, המועיל לו האמתי

 .הוא התענית ולבישת שק ואפר

  תיקון טז

דמעות בבכה יות אפואת ריקון תת " ר– בראשית
, דתיקון הברית, שכתבנו בסמוךבא להשלים מה . לישש

ועוד צריך להרבות בבכיה כמו , הוא תענית שק ואפר
ק שענית תת "שהיא ר. ל במלת תשובה עצמה"שרמזו רז

והבכיה דבר גדול עושה למעלה כמו , ספדהכי באפר ו
והבכי צריך שיהיה , ל שערי דמעה לא ננעלו"שאמרו רז

להיות דהיינו צריך , לב' דבכי נמי גימט, מעומק לבו
ובזה יתבונן הנלבב דהדמעות תיקון גדול , הבכי מלב

דכמו שהמשחית זרעו ברתיחות וחמימות , לפגם הברית
כך הוא תקנתו כשמוציא דמעות מרתיחות וחמימות , גופו
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, זו היא כפרתו ותקנתו, מרוב דאגתו וחרטתו ואנחתו
הלוך ילך ובכה נושא משך "ה "ואפשר דלזה רמז דהע

והכוונה של הרמז , "ה נושא אלומותיובא יבא ברנ, הזרע
בתשובה , הלוך ילך, מי שמשך זרעו והשחיתו, כך הוא

ש אשרי "כמ' והליכה זו של יראת ה, ט"ותורה ומע
י "אעפ, ובא לומר', תמימי דרך ההולכים בתורת ה
מי שמשך זרעו , ט"שהלוך ילך בתשובה ותורה ומע

עליו , דהיינו שיוסיף, צריך להיות ובכה נושא, והשחיתו
יבואו , מדה כנגד מדה, דזהו תיקון גדול, עול ומשאוי

ויכפרו על מים רותחין של , מים רותחין של דמעות
, בוודאי דתקן מה שפגם, השחתת זרעו כיון שעשה כן

, דהיינו שמח שמחה אחר שמחה, בא יבא ברנה, ש"וזה מ
הם סחוטי טיפות הזרע , נושא אלומותיו, י תיקון זה"דע

יחזור הכל , עכשיו שעשה התיקון, א"שהלכו לסט
 דתיקון ורפואת הברית ל נכוןובזה בא הרמז ע. לקדושה

 .הוא שיבכה בדמעות שליש

  ב"תיקון טו

. פלותתל אוחר שהיה ירית בפואת רת " ר– בראשית
בא לרמוז דמעקרי תיקון הברית יהיה משכים ומעריב 

דתפלות במקום , לבית הכנסת ערב ובקר וצהרים
ובזה יחשב לו , "ונשלמה פרים שפתינו"ש "כמ, קרבנות

כ תפלות אבות "וג, כאלו כל יום ויום מקריב קרבנות
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זכות , וכיון דשלשה פעמים מבקש זכות אבות, תקנום
והאבות מבקשים עליו רחמים במה שפגם , אבות מסייעתו

ועל זה יש לרמוז . ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, בברית
ה וישמע מחה ואהערב ובקר וצהרים אשי, ה"ש דהע"מ

הכוונה היא ערב ובקר ',  וכו" בשלום נפשיהפד", קולי
אתפלל , ע שחרית מנחה ערבית"וצהרים היא תפילת שמ

ומובטח אני , דהיינו אהיה נאנח על מה שפגמתי, ואהמה
שאב רחמן ישמע קולי ויקבל תפלתי ויסלח לי מה 

וזהו פדה בשלום נפשי הוא הברית , שפגמתי בברית
, והכוונה שפדה נפשי בשלמות בכל אברים, הנקרא שלום

מכנגד , מקרב לי' ופי, שלום שהוא הברית נתקן' אפי
הנלחמים עמי הם המקטרגים עלי מסיבת פגמי עכשיו 

, הסתלקו המקטרגים מעלי, האל ברחמיו פדאני בשלום
דהיינו אבות , "דיעמכי ברבים היו ", ומי גרם לי זה

, זכותם עמדי, ותהעולם שהם רבים ועצומים בתורה ומצ
הם ביקשו עלי , שאני מתפלל בכל זמן תפלות שתקנו
ובזה יבא הרמז , רחמים ונתקבלו תפלותי לפני המקום

 .דרפואת הברית יהיה שוחר אל תפלות, ל נכוןע

  תיקון יח

, פליןתות אומר שהיה ירית בפואת רת " רבראשית
כ שיהיה נזהר בתפילין "בא לרמוז דמתיקוני הברית ג

ויתנהג בהם בקדושה וטהרה כאשר חכמים , דולהאזהרה ג
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כי הברית נקרא , הגידו והם תיקון גדול לפגם הברית
, יבא אות ויכפר על אות, אות והתפילין נקראו אות

, כ נצטוינו על תפילין להניחם כנגד הלב ובין העינים"וג
לפיכך , ופגם הברית בא מהרהור הלב ומראיית העינים

דהיינו שמניחים אותם , להםבאו התפילין לכפר כפרה ש
ולזה רמז , הם מכפרים יותר, על פגם אותו מקום

דידוע , או יחזק במעוזי יעשה שלום לי, הכתוב
ל ובזרוע עוזו אלו עוז "כמו שאמרז, דהתפילין נקרא עוז

ורמז בזה הכתוב דאם האדם הפוגם בברית יחזיק . תפילין
תקן בזה י, במעוזי שהם התפילין ושמרם בקדושה ובטהרה

, עוד. וזהו יעשה שלום לי, שלום' מה שפגם בברית הנק
' ל דעל זה רמז הכתוב וראו כל עמי הארץ כי שם ה"י

דידוע דבאות ברית רשום שם , נקרא עליך ויראו ממך
ט "ושניהם גימ, י מבחוץ"ה מבפנים ושם שד"ה ב"הוי
י הנחת תפילין "וע, והפוגם בברית פגם בשניהם, שם
וכל , תיקן מה שפגם, י"שדה ושם "שם הוי' הנק

וזה שאמר . יתבטלו, מקטרגים עליו, המקטרגים שהיו
 הם המקטרגים שהיו "וראו כל עמי הארץ", הכתוב

ה "מקטרגים עליך על שפגמת בברית וקלקלת שם הוי
י הנחת התפילין "עכשיו ע, י שהיו חתומים בו"ושם שד

חזרו שני השמות על תיקונם למקומן , ה"הנקרא שם הוי
הם , נקרא עליך' וזהו כי שם ה, שון ונתקן הבריתהרא

ובזה ויראו ממך כל , שם' השני שמות שהם בגימט
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, ש התנא"כ מ"ואפשר דלזה רמז ג. המקטרגים ויברחו
דשם , וכתר שם טוב עולה על גביהן, שלשה כתרים הם

טוב האמור כאן הוא הברית החתומים בו השני שמות 
טוב בעולם יותר דאין לך שם , שם' כאמור שהם גימט

וכמו שאמר , דעיקר היראה תלויה בו, משמירת הברית
אין בו , ה דמי שאין בו יראה מצד הברית"י ע"הרשב

והפוגם , ל דהזרע הוא חיים של האדם"עוד י. יראה כלל
והתפילין הם חיי , ה"בו פוגם בחיים שנתן לו הקב

יבאו , וכשמקיימם האדם ושמרם בקדושה ובטהרה, המלך
, ה באומרו"ואפשר דלזה רמז דהע. פרו על חייםחיים ויכ

רמז בזה , "השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני"
ש "כמ, ששון' וידוע דהמילה נקר, לתיקון פגם הברית

וכבר כתבנו דהברית חתום בו . "שש אנכי על אמרתך"
והפוגם , שם' י מבחוץ שהם גימט"ה מבפנים ושד"הוי

ישוב , ימו מצות התפיליןובקי. בברית פוגם בשני השמות
הוא , "השיבה לי ששון ישעך"ש "וז. הברית על תיקונו

ובזה אני מבקש כפרה על זה , הברית שהוא ישועת אדם
דהיינו עשה לי , תפילין' ורוח נדיבה תסמכני גימט

סמיכות והחזיר לי הברית על תיקונו ורוח קדושה בשביל 
באומרו כ "כ דלזה רמז ג"ואפשר ג. התפילין שאני מניח

' ה' דהתפילין נק, "יברך את עמו' עוז לעמו יתן ה' ה"
. ותיקון הברית הם התפילין, שלום' עוז והברית נק
יברך ' ה, ובזה, עוז לעמו הם התפילין' לפיכך אמר ה
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כשיקיימו , י שפגעו בו"את עמו בשלום הוא הברית אעפ
יכופר להם מה , התפילין כהלכתם בקדושה ובטהרה

דתיקון , ל נכוןובא הרמז ע. שלום' קשפגמו בברית הנ
 .הברית יהיה שומר תפילין כראוי

  תיקון יט

בא לרמוז דתיקון , ירא שבת אותיות – בראשית
' אות והתפילין נק' דהשבת נק, הברית הוא שמירת שבת

ת ברית במילוי "כ ס"וג, יבא אות ויכפר על אות, אות
יות אות' השבת עם ג' גימט, ו"ד תי"ש יו"ת רי"בי, כזה
ובפגמו , זה תלוי בזה, דברית ושבת אחד הם, שבת

עוד . בקיום השני עם התשובה יתוקן האחר, באחד מהם
דהיינו היסוד . ק דההוא צדיק בשביעאה אחיד"אמרו בזוה

ולפי כך הפוגם בברית תיקונו הוא קיום , תלוי בשבת
ושמרו בני "כ רמזו בתורה "ואפשר ג, השבת כהלכתו

ברית ,  את השבת לדורותםישראל את השבת לעשות
שם רמז דזהו תיקון מי שפגם יקיים קיום השבת , "עולם

שבת ולפשט המקרא ' גם ברית המילה גימט, כהלכתו
לרמוז , ובא ברית וכפר על פגם הברית. ברית' השבת נק

קיום השבת , דתיקון פגם ברית הוא קיום השבת באמת
ול צריך שיהיה כראוי בקדושה ובטהרה ובדבור דדברי ח

וכיון שישמור שבת כהלכתו זהו תיקון , פוגמים בשבת
דהיינו , נ ירא שבת"ולפיכך בא הרמז ע, פגם הברית
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ובזה יכופר מה שפגמת בברית , שתירא משבת ותשמרנו
 .הרמוז במלת בראשית

  תיקון כ

 בא לרמוז דעיקר – ירא בשת אותיות – בראשית
 צריך שיהיה מסוה, תקנת הפוגם בברית בשובו בתשובה

ה יבין "דהיינו שיבוש ויכלם מהקב, הבושת על פניו
בלבו דכבודו מלא עולם ואין שום דבר נעלם ממנו צופה 

ועל זה , ש המעשה"מכ, ומביט אפילו מחשבות בני אדם
ל העובר עבירה בסתר כאלו דוחק רגלי "אמרו רז
ז נאמר "וע, מאחר דמלא כל העולם כבודו, השכינה

ודרשו , לבלתי תחטאוובעבור תהיה יראתו על פניכם 
ומכניעת החטא היא , דעיקר היראה, ל זה הבושה"רז

ת רואהו ומביט בכל "והבושה היא שידע שהשי, הבושה
לנגדי תמיד ' שויתי ה"ה "ש דהע"מה שהוא עושה וכמ
דהיינו כשאשים השכינה בין עיני , "כי מימיני בל אמוט

, תמיד וחושב שהוא מביט ורואה בי בכל מה שאני עושה
והאמונה הזאת צריך , ילא כי מימיני בל אמוטממ

וכיון שיחשוב , ת רואה בו"שיקשרנה האדם בלבו שהשי
אם לא . שהוא רואה בו בודאי שיבוש ויכלם ממנו באמת

ז "וע, לא תהיה לו בושה, יתבונן ויאמן שהשכינה כנגדו
בהתבטל , האמונה והבושה נצמדות, אמרו בעלי המוסר

אינו , ם אין לו בושהדא. תתבטל האחרת, אחד מהן
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ואם אינו מאמין שהשכינה . מאמין שהשכינה כנגדו
לכן , נמצא שזה תלוי בזה. מאין תהיה לו הבושה, כנגדו

צריך שיקבע האמונה בלבו כדי שיהיה מסוה הבושה בין 
וכיון שיתבושש ויכלם ממה שפגם בברית ויבוש . עיניו

 כ ברית"והנה ג. זו היא תקנתו, להבא מלפגום בברית
לרמוז כי תיקון פגם הברית הוא , ת"בש' המילה גימט

והברית , ת" ירא בשל נכוןולפיכך בא הרמז ע, הבשת
 .רמוז במלת בראשית

  תיקון כא

ראה יורה ארבה תרית בפואת רת " ר– בראשית
שם רמז כי עיקר כל תיקוני האדם במה שפגם . למיםש

כי אין למעלה מהשב , הוא בשובו בתשובה תהיה מאהבה
ל השב מאהבה זדונות נעשות לו "ש רז"כמ, בהמאה

, בוא וראה כמה גדול כחו של השב מאהבה. כזכיות
אם פגם ' ולפיכך אפי, ושאפילו זדונות נעשות לו כזכיות

מובטח לו שכל זדונות , בברית ושב בתשובה מאהבה
ש "כמ, וצריכה האהבה שתהיה מיראה, נעשות לו כזכיות

ל "י ז"נו הארולפי מה שאמר רבי. וגילו ברעדה
ף "אל, ש מיראה"ד רי"דכשתחלק יראה ואהבה כזה יו

ת "א מיראה בי"ף ה"נשאר אל, הרי יראה, א מאהבה"ה
להורות דשניהם בעינן בלי , א מאהבה הרי אהבה"ה
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 דרפואת ותיקון הברית הוא ל נכוןובא לרמוז ע. פירוד
 .שירבה ביראה ואהבה ושלום

  ב"תיקון כ

שם . לםשרכות בברך יפארת תות את " ר– בראשית
רמז דתיקון פגם הברית הוא שיזהר לשמור כל הברכות 
שיברך אותם בכוונה באהבה וביראה בלב שלם בנחת 

דכל הברכות יש , והטעם. וזהו תקון גדול, בלי מהירות
ה "והפוגם בהם עשה פרוד בהוי, ת"ה אדנו"בהם יחוד הוי

שלום והפוגם בו פוגם ' וגם כן הברית נק, ת"ואדנו
. שלום' שהם בהכאה זה עם זה גימט, ת"ה ואדנו"ויבה

ה "בזה מיחד הוי, וכשחוזר בתשובה ויהיה מברך הברכות
דתיקון , ל נכוןובא הרמז ע. שלום' ת שהם גימט"אדנו

יברך הברכות בכוונה ובלב , אות תפארת שהוא הברית
 .שלם

  תיקון כג

מנים אומר שהיה ירית בפואה ריקון תת " ר– בראשית
שיהיה זהיר וזריז , ש בסמוך לזה"עין משם רמז מ

וכמו שצריך להיות זהיר בברכות כך יותר , בברכות
, ל"ש רז"ויותר צריך להיות זהיר וזריז בענין אמנים וכמ

ק על "ל בזוה"י זצ"ש הרשב"וכמ' גדול העונה אמן וכו
, ועונש למי שאינו עונה, כח אמן כמה גדול כח העונה
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ה "וענין אמן מיחד הוי, ת"ה אדנו"הוי' דאמן גופא גימט
לזה רמז הכתוב , ת וזהו תיקון פגם הברית ואפשר"אדנו

ל אל "ודרז, "פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים"
ל למה כתבו צדיק שומר "די' תקרא שומר אמונים וכו

מי שפגם ' אלא הכתוב בא להודיענו דאפי, אמונים
, םונזהר להיות שומר אמוני. בברית ובשובו בתשובה

נמחל לו מה שפגם בברית חזר לכשרותו הראשונה 
צדיק ' וידוע דשומר הברית נק, ויחשב לו כאלו לא פגם

וכוונת הכתוב כך , כמו יוסף הצדיק על ששמר ברית
דהיינו שמתחילה היה , הוא פתחו שערים ויבוא גוי צדיק
ועכשיו נחשב לצדיק , גוי כמו הגוים שפוגמים הברית

 זכה לזו בשביל שהוא שומר ותדע במה, ששומר ברית
דהנה ברית , ויש לרמוז תיקון הברית בענין אמן, אמנים

ת "כזה בי, שבע מאות וארבעים ושש' במילוי שלו גימט
 ואמן –ו "ו המילוי שלהם יעלה תשמ"ד תי"ש יו"רי

ך "כשתחשוב הנון הארוכה שבע מאות בחשבון מנצפ
חסר מחשבון מילוי הברית שכתבנו , ואחד וארבעים

אמנים שצריך האדם לענות בכל ' היא כנגד ה, משח
ל אם פגם "ר, ת אות מילה נתקן"קדיש עוד אמן ר

תענה ' עוד הברית גימט, י שמירת אמן נתקן"בברית ע
דהיינו פגמת ברית תענה אמן ובזה יתוקן מה , ה"אמן ע

 דרפואת הברית יהיה שומר ל נכוןשפגמת ובזה בא ע
 .אמנים



  ם"נטרס ימי השובביקו
קמא

 

  תיקון כד

מירה אמיעה שאיה ררית ביקון ת ת" ר– בראשית
יהיה שומר עיניו מראות , דיעה שם רמז דמתיקון הבריתי

מאחר שבתחילה בעת , כיון ששב בתשובה, ברע בעריות
עכשיו צריך שמירה גדולה , שחטא הלך אחר עיניו

כי עיקר החטא הגדול הזה , לעצום עיניו מראות ברע
י תאוה וכ"ש "כמ, והתאוה תלויה בעינים, תלוי בעינים
י זה תבא "לכן צריך להיות שח עינים וע" הוא לעינים

ושח עינים "ש "לו ישועה על מה שפגם בעינים כמ
עוד צריך לאטום אזניו מלשמוע דברי נשים , "יושיע

ל קול "ש רז"וחידותם שגם זה מביאו לידי דבר רע וכמ
עוד צריך ליזהר מלפגום פיו בדברי נבלות , באשה ערוה

ולא יראה בך "ל "ש רז"כמ, חשב כערוהדגם זה נ, והתול
ערוה של דיבור דברית הלשון וברית המעור , "ערות דבר

נפגם ברית , ובפוגמו בברית הלשון, כאחד שקולים הם
עוד העיקר הגדול הוא להסיע ולבער מלבו , המעור

ת ויקבע בלבו "מחשבות והרהורי עבירה ויפנה לבו לד
 –ריו ועוד ה צופה ומביט כל מחשבותיו והרהו"שהקב

ואם יהרהר , ת שוכן בלב עמו ישראל"צריך לידע שהשי
, בעריות לא שייך שהשכינה תשרה במקום טמא ומטונף

מזה נמשך , ומשמרת הלב כשיקבע בו המדות הללו



  ם"נטרס ימי השובביקו
קמב

ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי "ש "שמירה לעינים וכמ
לומר שאם הלב שמור , הקדים הלב לעינים, "עיניכם

אז העינים נמשכות אחריו ולא יצא , מכל מדות האמורות
ועיניך , "תנה בני לבך לי"ה "ש שהע"וכמ, שום היזק

דכיון , בא ללמדנו דהעיקר הוא הלב, דרכי תצורנה
שישים בלבו כל המדות הטובות ממילא העינים נמשכים 

שהוא , ולפיכך אמר תנה לבך לי, אחר הלב לטובה
ל  עובא הרמז" ועיניך דרכי תצורנה"וממילא , העיקר

 .תיקון הברית הוא ראיה שמיעה אמירה ידיעה, נכון

  התיקון כ

מת איקה שתיבוי רברית היקון תת " ר– בראשית
ש "בא לרמוז דמתיקוני הברית הוא השתיקה כמ. הגהי

כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי "במסכת אבות 
ונראה דבא לרמוז באמרו לגוף , "לגוף טוב אלא שתיקה

טוב דהפוגם בברית ' א לברית שנקטוב רומז הו, טוב
וכל המרבה בשתיקה זהו , טוב תיקונו הוא שתיקה' הנק

ועיקר "וכל המרבה דברים מביא חטא "גרמא להתדבקותו 
ש תולה ארץ על בלימה "השתיקה היא בשעת המריבה כמ

אין העולם מתקיים אלא על מי שבולם פיו , ל"ודרשו רז
וחשב , עיניודבזה מורה כבוד השם נגד , בשעת מריבה

באמת בדברי , עצמו כעפר וזהו תיקון גדול לפגם הברית
ש האמנם אלם צדק תדברון לא "תורה ותפלה יהגה כמ



  ם"נטרס ימי השובביקו
קמג

ל "ת ת"יכול אפילו בד, נברא האדם אלא להיות אלם
נ דתיקון הברית ירבה "צדק תדברון ובא הרמז ע
 .ת ותפלה טפי"בשתיקה במאוד מאוד אבל בד

  תיקון כו

לימה שמת אורת תקח ירית באת פורת " ר– בראשית
, ותיקון גדול יש לו בזה, שם רמז כשכותב ספר תורה

ה מבפנים ושם "דהנה כתבו דהברית חתום בו שם הוי
שם נמצא ' שם וספר גימט' שמות גימט' י מבחוץ וב"שד

שם בזה יתכפר לו ' ת או קונהו שהוא גימט"כשכותב ס
מה שפגם בברית החתום בו שם ואפשר דלזה רמזה 

לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד "התורה 
 והכוונה היא "אלקיכם והיה שם בך לעד' ארון ברית ה

ת או בכתיבה או בלקיחה ותדע דבזה "צריך שתקח ס
תתקן מה שפגמת בברית קדש וזהו ושמתם אותו מלמד 
תקנה דהיינו תקנתו היא מצד ברית בארון שהוא ברית 

והיה שם בך לעד , תקדש דבזה יתוקן מה שפגמת בברי
שם וספר ' דהיינו דהשמות החתומים בברית הם גימט

שם יבא שם ויכפר על שם והנה ספר תורה עם ' גימט
והיה שם בך "ה ולפיכך "י ע"ברית שד' הכולל גימט

 דתיקון ל נכוןובא הרמז ע, דבא זה וכפר על זה" לעד
 .ברית יקנה תורת אמת

 



  ם"נטרס ימי השובביקו
קמד

  תקון כז

אש רחוק ש אתחיק רירית ביקון תת " ר– בראשית
 ירחיק שחוק וקלות ראש ,שם רמז דמתיקון הברית הוא

שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם "ש התנא "וכמ
אינו חושב , דהנה המשחק והמתנהג בקלות ראש" לערוה

והחושב שכינה כנגדו אינו משחק ואינו , שכינה כנגדו
, החכם עיניו בראשו"ה "ז אמר שהע"מיקל ראש וע
 והכוונה החכם לעולם נותן עיניו " הולךוהכסיל בחושך

במה שלמעלה בראשו והיא השכינה ולפיכך אינו מיקל 
דאינו חושב השכינה , אבל הכסיל בחושך הולך, בראשו

ועוד אמר , ולפיכך הוא מיקל תמיד, ראשומלמעלה 
בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל "ה "שהע
 אדם כאלו דלעולם יחשוב,  ושמן היא השכינה"יחסר

' ושמן גמט, ובזה לא יבא לידי חטא, שכינה על ראשו
השכינה ולפיכך כשירחיק השב בתשובה שחוק וקלות 

בזה יתקן מה , ראש וידע שהשכינה למעלה על ראשו
 דתיקון הברית ירחיק ל נכוןשפגם בברית ובא הרמז ע

 .שחוק וקלות ראש

  תיקון כח

הו שם לישל אכב רקנה ירית ביקון תת " ר– בראשית
רמז דמתיקוני הברית יהיה סנדק דהיינו שיקנה ברית 

ובזה באה מעשה התשובה מעין , מילה של הילד הנימול



  ם"נטרס ימי השובביקו
קמה

מחבב , הרי אחרי שובו, המשובה דמה שפגם בברית
ברית קדש וקונה אותו בדמים יקרים כדי לכפר על מה 

ל אינו בא לברית מילה "וידוע דאליהו ז, שפגם בברית
 שימחול לכל העומד שם בברית ה"עד שיבקש מעם הקב

ל על פסוק " דרשז–ועוד , ובפרט לסנדק הנותן דמים
ל אל תקרא פו אלא "דדרשו בו רז" מה לך פה אליהו"

קנאתי לבריתך כי עזבו בריתך בני "דכשאמר אליהו , פה
ה חייך שהפה שאמר עזבו בריתך בני "ל הקב" א,"ישראל
קיימים תהיה מזומן בכל ברית מילה ותעיד שמ, ישראל

נמצינו למדים שקיום ברית מילה מכפר , בני את הברית
 תיקון ל נכוןש הסנדק ובא הרמז ע"על עבירות ומכ

הוא הכסא של אליהו , ברית הוא שיקנה רכב של אליהו
 .שעושים בשעת המילה דהיינו שיהיה סנדק

  תיקון כט

יזיע או שקיקין רעשה ירית ביקון תת " ר– בראשית
 ישתדל בערב פסח לעשות המצות שרמז דמתקוני הברית

ובזיעה שמזיע לדבר , שמורות בעצמו ויטרח עד שיזיע
מצוה יכופר לו מה שפגם ושיחת זרעו שדומה לזיעה 
עכשיו תכפר לו מה שמוציא זיעה על דבר מצוה ובאה 

ובא הרמז על נכון דתיקון , התשובה מעין המשובה
 .הברית הוא שיעשה מצות עד שיזיע



  ם"נטרס ימי השובביקו
קמו

  תיקון ל

פגם שת אזכור ימיד תרית בפואת רת " ר– בראשית
שרמז דמעיקרי כפרת הברית הוא שיזכור תמיד באנחה 

וחטאתי נגדי "ה "ש דהע"וכמ, ושברון לבב שפגם בברית
דזהו התיקון הגדול כשמשים החטא נגד עיניו " תמיד

ולא ישכחנו דבזה בכל יום מוסיף וידוי אחר וידוי 
בל אם בשובו א, וחרטה אחר חרטה ותשובה אחר תשובה

שכח החטא ואמר כבר נתקבלה תשובתו ולא נשאר לשית 
בזה יש ספק , החטא בין עיניו ולדאוג ולהתאנח עליו

, ובזה נראה לפרש המסורת, גדול אם נתקבלה תשובתו
והכוונה , הלוך ונסע הלוך וגדל, הלוך ושוב הלוך וחסר

אם השב בתשובה בכל יום הלוך ושוב ומוסיף בכל יום 
ר הלוך "ומשים חטאו בין עיניו לזה יצה, טהתשובה חר

ר הוא "דיצה, וחסר דמניחו לעשות תשובה שלימה כתקנה
המסית לאדם ואומר לו כבר נתקבלה תשובתך כדי 

ומניעתו היא שישכח , למונעו מלעשות תשובה שלימה
, וכיון שמתחרט על מה שעשה, החטא ולא יתחרט עליו

, ר"ך וחסר יצהוהלו, מוכרח הוא שירבה בכל יום תשובה
אבל אם שכח החטא והלוך ונסוע דהיינו מסיח דעתו 

נו מניחו לעשות יר הלוך וגדל בו וא"בזה יצה, ממנו
לפיכך יזכור החטא תמיד כדי שירבה , תשובה שלימה

 דרפואת הברית יזכור ל נכוןובזה בא הרמז ע, בתשובה
 .תמיד מה שפגם



  ם"נטרס ימי השובביקו
קמז

  תיקון לא

שה אאות ר שמורימור שרית ביקון תת " ר– בראשית
בא לרמוז דעיקר העושה תשובה מפגם הברית ישמור 

דאם לא שמר עצמו מראיית נשים , עצמו מראיית אשה
ואף , דמיד יחזור לסורו הרע, שוא שקד לעשות תשובה

אם יאמר כיון שלבו שלם וקבע בעצמו מדעת התשובה 
לא יזיק לו ראיית העינים טענתו בטלה דהני מילי דלא 

אבל זה דשאב הזוהמא , ת הנשיםשאב הזוהמא דתאוו
כשיחזור , ר ונשתקע בו וכבר שלט בעיניו ובגופו"דיצה

וחוזר , מצא מין את מינו וניעור, עכשיו לראות בעיניו
לכן צריך אזהרה גדולה , ר תיכף ומיד שולט בו"יצה

וזה החילוק שבין יראי , לשמור עיניו שמירה גדולה
יט למרחוק אינו מב' דהירא את דבר ה, שמים לפושעים

והכסילים אשר בחושך הולכים , כדי שלא יסתכל בנשים
ואפשר דלזה " ל"ובזה באים לידי עריות רח, אחר עיניהם
, "כל אדם חזו בו אנוש יביט מרחוק"באיוב , רמז הכתוב

ל "ש רז"דידוע דשם אדם הוא המובחר באנשים וכמ
ואנוש הוא השם ' ע וכו"אתם קרויים אדם ואין אוה"

כל אדם שהוא המין המובחר , לזה אמר, יםהפחות באנש
והוא לא חזה בהם מרוב "אחרים חזו בו ' ביראת ה

אבל אנוש שהוא השם הגרוע "חסידותו ששומר את עיניו 
הביט למרחוק דהיינו שהלך אחר עיניו ואינו ', ביראת ה



  ם"נטרס ימי השובביקו
קמח

 דתיקון ל נכוןובא הרמז ע, מונע עצמו מראות ברע
 .שב ורפא לוברית ישמור עצמו מראות אשה ובזה ו

  תיקון לב

שה איחת ששמר ימיד תרית בפואת רת " ר– בראשית
ש "ירמוז דהחוזר בתשובה צריך שישמור שיחת נשים וכמ

ו "באשתו אמרו ק, "ואל תרבה שיחה עם האשה"התנא 
ל כל המרבה שיחה עם "מכאן אמרו רז, באשת חבירו

האשה גורם רעה לעצמו ובוטל מדבר תורה וסופו יורש 
ל על המרבה שיחה "א וראה כמה הגדילו רזגיהנם וב

דכמה רעות נמשכות מזה , וכמה הגדילו, עם אשתו' אפי
ובפרט מי שכבר נתלבשה בו , עד שסופו לירש גיהנים

זוהמת הערוה ונתעורר לשוב בתשובה דצריך כמה גדרים 
ולכן צריך לשמור , וסייגים ואזהרות ושמירות והרחקות

וא עלול לנזיקין לפי שה, נפשו הרבה משיחת נשים
י סיבה קלה ממהר "וע, שכבר נשתקע בו טעם החטא

, ולכן צריך אזהרה יתירה משיחת נשים, לשוב לסורו
 דתיקון הברית ישמור נפשו משיחת ל נכוןובא הרמז ע

 .נשים

  תיקון לג

סיפות אחוק שרחיק ירית ביקון תת " ר– בראשית
שעים בא לרמוז דמתיקון הברית ירחיק עצמו ממושב ר



  ם"נטרס ימי השובביקו
קמט

אשרי האיש אשר "ה "ש דהע"וכמ, צים ומחיבור רשעיםל
והכוונה דבא לרמוז על '  וכו"לא הלך בעצת רשעים

בעל תשובה דטעם טעם חטא ורוצה לפרוש ולשוב 
בתשובה ולתקן מה שעיות ובא לספר בגודל שבח 

אשרי "וזהו , תשובתו דהיא מעולה אם עשאה באופן זה
ל "ש רז"מוכ'  וכו,"האיש אשר לא הלך בעצת רשעים

 דהיינו ששב "אשרי המתגבר על יצרו בעודו איש"
אשר ", לא עד שהזקין ותשש כחו) בכחו(בתשובה בעודו 

דהיינו לא גמר הליכתו בעצת , "לא הלך בעצת רשעים
רשעים דמתחילה היה בה ועכשיו פירש ולא גמר הליכתו 

מתחילה היה בה ולא גמר , "ובדרך חטאים לא עמד", בה
כ מתחילה "היה ג, "מושב לצים לא ישבוב", עמידתו בה

, בה ופירש ולא גמר ישיבתו בה ועכשיו ששב בתשובה
וכיון שעשה את כל התיקון , "חפצו' כי אם בתורת ה"

בברית קדש הכל נתקן ' בוודאי כל מה שפגם אפי, הזה
ועץ ' וכו" והיה כעץ שתול על פלגי מים"ש הכתוב "וז

העץ עושה פרי דכמו ש, האמור כאן רומז על ברית קדש
ובא לרמוז עכשיו ששב , כך ברית קדש עושה פרי

בתשובה וברית קדש נתקן כראוי ולא יתן פריו כי אם 
, ועתו נקרא התולדות שמוליד עם אשתו בקדושה, בעתו

ומה שפגם בתחלה בגבול השלום שלו שהוא זרע 
דהכל " ועלהו לא יבול"עכשיו שב לאיתנו , שהשחית

ומעכשיו ולהלאה , מנו נדחיחזור לקדושה ולא ידח מ



  ם"נטרס ימי השובביקו
קנ

יצליח הרי דמעיקרי " כל אשר יעשה בסטרא דקדושה"
, התשובה צריך להרחיק ממושב לצים וחיבור רשעים
, דמושב לצים וחיבור רשעים בקל גורם לו לחזור לסורו

 . דתיקון ברית ירחיק אסיפת רשעיםל נכוןובא הרמז ע

  תיקון לד

סמר בא יער שאחז תעדה ררית בות את " ר– בראשית
לרמוז דמי שעבר עליו פגם הברית צריך שיהיה יגון 

ובכל עת בזכרו מה שפגם בברית , לילו ואנחה יומו
דבזה מורה , רעדה ילבש ויחרד לבבו ויתר ממקומו

ז אמר "וע, ומאס עצמו על שפגם בברית' דנכנע מפני ה
דכיון דרואה , "לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה"ה "דהע

והמורא , לא יכמרו רחמיו עליוממי, דנדכה לבו' ה
והחרדה בפגם הברית דבר גדול ותשובה גדולה היא 

ק על ברית "ודרשוהו בזוה" גורו לכם מפני חרב"ש "וכמ
 על "וישב יעקב בארץ מגורי אביו", וכן דרשו, קודש

ובא הרמז , דזהו המורא הגדול שצריך אדם לירא, הברית
ל ובזה ושב  דתיקון ברית רעדה ילבש ומורא גדול נכוןע

 .ורפא לו

  תיקון לה

בים רסורים יובו שחרי ארית ביקון תת " ר– בראשית
בא לרמוז דמי שפגם בברית ונתחרט ושב בתשובה ואחרי 



  ם"נטרס ימי השובביקו
קנא

שובו באו עליו יסורין בין בגופו בין בממונו אין לך 
דידע דהיסורין ממרקין כל עונותיו של , תיקון גדול מזה

ש במדרש "וכמ' ו משן ועין וכו"ס ק"ש בש"אדם וכמ
צפה , ה חיי העולם הבא את בעי"ה לדהע"דאמר הקב

דהיינו דמי , "ודרך חיים תוכחות מוסר"' ליסורין שנא
שרוצה לזכות לחיים יקבל עליו תוכחות מוסר שהם 

ש "כ חסרון כיס ממרקין עונותיו הרבה וכמ"וג, היסורין
י בתיקונים "וכל זה פירש הרשב, ל דעני חשוב כמת"רז

היסורין בין בגופו בין בממונו , בבריתדמי שפגם 
באמת היסורין המועילין , ממרקין עונותיו ושב ורפא לו

הם אחר ששב בתשובה ונתחרט חרטה גמורה ויקבל 
ש במדרש יכול אפילו אם "היסורין באהבה שלימה וכמ

אפילו יסורין , "אשם"ל אם תשים "לא קבלם באהבה ת
ל "אמרו רזז "וע, לדעת דהיינו שצריך לקבלם מאהבה

ובכל ", בשני יצריך, "אלקיך בכל לבבך' ואהבת את ה"
בכל " ובכל מאודך. " אפילו הוא נוטל את נפשך"נפשך

לרמוז כי , ברית' והנה נפש ולבב וממון גימט, ממוניך
בשלשה דברים ' הפוגם בברית תיקונו הוא לאהבה את ה

ובזה יתוקן מה שפגם בברית , נפש ולבב וממון, אלה
 .לוושב ורפא 

 
 
 



  ם"נטרס ימי השובביקו
קנב

  תיקון לו

מות תוחו רמסור יפים איחות שעת בת "ר "– בראשית
, לרמוז דמתקוני הברית הוא יעשה נפילת אפים כראוי

ה דהשב "י זלה"ורבינו האר, ה"י ע"וכמו שכתב הרשב
בזה יחשב לו כאלו ,  כראוילת אפיםבתשובה ועושה נפי

ש "דכמה מהעוונות תלויה כפרתן עד יום המיתה כמ, מת
 לת אפיםי נפי" וע"ופר העון הזה לכם עד תמותוןאם יכ"

שמוסר עצמו למיתה כראוי יכופר לו מה שפגם בברית 
לת  דבעת שיחות אפים שהיא נפיל נכוןובא הרמז ע

 . ימסור רוחו תמות ובזה יכופר עונואפים

  תיקון לז

ורה תבע שלין ירית בות אפואת רת " ר– בראשית
טמא בלילה דבא לרמוז דהרוצה לשמור עצמו שלא י

ושבע "פ "ל ע"ש רז"כמ, כ ישכב"ת ואח"ישביע עצמו מד
ר "דאין לך דבר שמתיש כח יצה, "ילין בל יפקד רע

ת ולזה "ומבטל מחשבות רעות והרהורים רעים כמו ד
אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה "ה באומרו "רמז שהע

 ואמר כיון, ת"דסמוך לזה הוא מדבר בעוסק בד" שנתך
צולי אוני מגנא וגא,  בעת שכיבהת"שתהיה עוסק בד

, ואדרבא, וזהו אם תשכב לא תפחד מכל דבר רע, מצלא
 דשמירת ל נכוןובא הרמז ע, "ושכבת וערבה שנתך"



  ם"נטרס ימי השובביקו
קנג

הברית בלילה ילין שבע דברי תורה סמוך לשכיבה וזו 
 .היא הרפואה המעולה

  תיקון לח

יבה תמע שקרא יות אפואת רת כפול " ר– בראשית
עתועיו בא תשעו רתודה יפילו אכיבה שטרם בתיבה ב

ש על "לרמוז דמתיקון שמירת הברית בלילה יקרא ק
ובאמת , ה ויתודה"י זלה" הארבנוהמטה כמו שסידר ר

ש בנחת ולא במהירות כדי שלא יבלע "צריך לקרות ק
והם , ח תיבות"ש יש בה רמ"מלה בחברתה לפי שבק

והתיבה שידלג נפגם אבר , ח איבריו של אדם"כנגד רמ
כ בנחת ומה "כנגדה בגוף ובנשמה ויתודה הוידוי גאחד 

שחטא באותו יום יתחרט ויתודה עליו ויגמור בדעתו 
 דרפואת ל נכוןובא הרמז ע, שלא לשוב אליו עוד

 .הברית יקרא קריאת שמע ויתודה כראוי

  ל"תיקון ט

דוקים אשים שעשה ירית ביקון תת " ר– בראשית
ש ולהפריד "חוקים בא לרמוז דצריך לדקדק הרבה בקר

, לבבך- על, לבבך-כגון בכל, התיבות הדומות זה לזה
דהיינו , ז אמרו שישים ריוח בין הדבקים"עשב בשדך וע
ל ששים ואינם "ל למה קראום רז"והנה י, יפריד הדבקים

ועשו סמך לזה כשתחשוב אותיות , ו תיבות"אלא י



  ם"נטרס ימי השובביקו
קנד

 יעלו חשבונם ששים פר קטןז במס"הדומות וסמוכות זל
ז יש בהם ששים "בות הדומות וסמוכות זלדהתי. מנא לן

, ז אעיקרא דאיכא פרכא"אבל עכ, וחד לא דק, ואחד
ו ואיך אנו "דמי הכניסו לזה הדוחק דהרי אינם רק י

ה "י זלה" הארבנואמנם בדברי ר, מעלים אותם לששים
מרחיק מעליו , ש"י שמפריד הדבקים בק"דע, הונח לנו

ש הקליפות וידוע דשור, כל הקליפות וכל המקטרגים
ה "י זלה"וכתב רבינו האר, ך צירופי אלקים"יוצא מק

אחרים צריך לכוין ' הדבקים וס' הם הס, הששים מהם
ל ששים דבקים "בזה אתי שפיר דקראום רז, במחשבה

ש "לכן כשיקרא ק, צירופי אלקים' משום דרומזים לס
צריך ליזהר להפריד הדבקים ובזה ירחיק מעליו כל 

 דתיקון ברית ל נכוןובא הרמז ע, המקטרגים והמשטינים
 .יפריד הדבקים בקרית שמע

  תיקון מ

בע שם שעב רהיה ים ארית ביקון תת " ר– בראשית
וזהו עיקר ' ל אבר קטן יש באדם וכו"ש רז"רמז מ

שמירת הברית דאם יהיה אדם שטוף על הבעילה ולהוט 
יקין לגרות בו זזה גרמא בנ, עם אשתו' אחריה אפי

ר "דכך דרכו של יצה, יאנו לידי איסורר ומהיתר יב"יצה
א "ולז, מתחיל מן הקל תחילה עד שיבא לידי החמור

עם אשתך שהיא ' דהיינו אפי, קדש עצמך במותר לך



  ם"נטרס ימי השובביקו
קנה

יתירה כדי שלא , התנהג עמה בקדושה, מותרת לך
ה שהיה דומה "אלעזר ע' ש על ר"וכמ, ר"יתגרה בך יצה

וס אל תהיו כס"ק "ז אמרו בזוה"וע, כמי שכפאו שד
דכיון דיהיה להוט אחר הבעילה בלי כוונה רק , "כפרד

ה דומים "והבנים בעו, נמשל כבהמות נדמו, להנאתו
בגדו כי בנים זרים ' בה"ז אמר הנביא "וע, לבנים זרים

ק על מי שעושה בשעת תשמיש "ודרשו בזוה" ילדו
לפיכך לא יהיה להוט אחר תשמיש ויהיה מרעיב , כבהמה
היה להוט אחר הבעילה כל מה ר "אבל אם בעוה, האבר

, ינו וקיומויכי כך הוא מדתו ובנ, שמשביעו מוסיף רעבון
 ל נכוןואם מרעיבו שבע ובא הרמז ע, אם משביעו רעב

ובו ימצא , בתיקון ברית אם יהיה מרעיבו בזה יהיה שבע
 .נחת רוח

  תיקון מא

עם שאותו תמעיט ירית בפואת רת " ר– בראשית
דעיקר שמירת ,  בסמוךשתו שבא לרמוז מה שכתבוא

ש "הברית וקדושתו הוא שיתנהג בקדושה עם אשתו וכמ
ועיקר , "בכל דרכך דעהו והוא יישר אורחותיך"ה "שהע

הכתוב הזה מדבר על שעת תשמיש שבאותה שעה צריך 
 וממה יובין עינ' ולשית ה, האדם אזהרה גדולה וקדושה

מזה תמשך לו קדושה , שיקדש עצמו בשעת תשמיש
דבבואו , ר להסיתו על אשה אחרת"א יוכל יצהוטהרה ול



  ם"נטרס ימי השובביקו
קנו

, להסיתו על איסור ידיחנו בשתי ידים וככה יאמר לו
 א כל שכןבאיסור ל, ומה בהיתר איני ממלא תאותי

, אפילו בשעת תשמיש" בכל דרכך דעהו"ולפיכך אמר 
דלא תבא להרהר , חדא, "הוא יישר אורחותיך"וממילא 

אבל אם יהיה , באשה אחרת ועוד דבניך יהיו זרע כשר
מזה ימשך , להוט אחר אשתו ועושה מעשה כבהמה

 ל נכוןובא הרמז ע, והבנים לא יהיו כראוי, לאיסור
דרפואת ברית ימעט תאוותו שעם אשתו ובזה תשרה 

 .עליו קדושה וטהרה

  תיקון מב

למים שנשים אלדיך ירית בפואת רת " ר– בראשית
עם כשיתנהג בקדושה , ש בסמוך"מימים בא לרמוז מת

 נוטין ימין ןשאי' בניו יהיו ישרים ויראי ה, אשתו
'  וכו"אשתך כגפן פוריה"ה "ז אמר דהע"ושמאל וע

כשתהא אשתך צנועה ואתה '  וכו"בניך כשתילי זיתים"
, אזי בניך כשתילי זיתים, מתנהג עמה בצניעות ובקדושה

תמיד כל ימי חייהם כמו הזית ' דהיינו שיהיו יראי ה
ה אמר "ז ישעיה הנביא ע"וע, לעולםשאין עליו נופלים 

שנעשו כל אחד מצד , "הילדים אשר נתן לי האלקים"
" אשר נתן לי האלקים"הקדושה מצד הטוב לזה רמז 

הילדים אשר חנן "ה באומרו "ונראה דלזה רמז יעקב אע
, וכיון שכן, ונעשו מסטרא דקדושה" אלקים את עבדך



  ם"נטרס ימי השובביקו
קנז

  דרפואת הבריתל נכוןאין לי לירא ובא הרמז ע
יהיו הבנים ישרים , כשיתנהג בקדושה עם אשתו

 .ותמימים

  תיקון מג

בריך אאר שכבוש תחד ירית בפואת רת " ר– בראשית
אם , תלוי בברית, לרמוז דעיקר תיקון גוף האדם ובניינו

, הברית מתוקן כל האברים ניגררים אחריו ומתתקנים
' ואפי, בוודאי כל האיברים פגומים, ואם הברית פגום

ז יש לנו לשמור "וע, וקנים בוודאי פגומים הםיהיו מת
ועיקר גוף ". ותרעא לביתא עביד, חבל דלית ליה ביתא"

הכל , ואם הברית פגום, ביתו הוא הברית' האדם הנק
אם ' וכיון שיהיה האדם נזהר בשמירת הברית אפי, פגום

יהיו שאר איבריו פגומים ממילא יתעורר האדם ויאמר 
אם לא תקנתי שאר , בריתכיון שאני נזהר בשמירת ה

ל "ש רז"ו וכמ"אברי מזה גם לברית שאני שומר יפגם ח
וכיון , דאם פגם ברית הלשון ממילא פגם בברית המעור

שיהיה נזהר ושומר הברית ממילא יהיה נזהר שלא יפגום 
כ נמצאו כל "שאר איבריו כדי שלא יפגם הברית א

 דשמירת ל נכוןובא הרמז ע, האיברים תלוים בברית
 .ברית תגרום לכבישת האיבריםה
 



  ם"נטרס ימי השובביקו
קנח

  תיקון מד

ונאיך שויביך אכניע ירית בפואת רת " ר– בראשית
יכניע כל , י שמירת הברית כראוי"חתיך בא לרמוז דעת

ובזה יהיו ישראל נוצחים במלחמה , המקטרגים והשונאים
דרשו " חגור חרבך על ירך גבור"ולזה רמזו , או נופלים

ה אמר "אברהם אעל על הברית שהוא תחת הירך "רז
וזהו חגור "לאליעזר שים נא ידך תחת ירכי הוא הברית 

אם רצית לחגור חרב ולהלחם עם השונאים של " חרבך
דהיינו שתהיה גבור בזה " על ירך גבור"מעלה ושל מטה 

וזהו הודך והדרך שתנצח כל , תשחת הירך שהוא הברית
והדרך צלח "השונאים העליונים והתחתונים והוסיף ואמר 

בזה , ההדר שלך שהוא הברית, עכשיו מפרש יותר" כבר
תצלח המלחמה ובכל מה שתעשה תצליח בין במלחמה 

ואפשר וקרוב לודאי הוא שלזה , בין בשאר דברים
החלצו מאתכם אנשים "ה במלחמת מדין באמרו "מרע

החלצו "למה אמר , דיש לדקדק, "לצבא ויהיו על מדין
" יהיו על מדיןו"בזה הלשון ועוד מהו אומרו " מאתכם

במדין ומה צריך עוד ' לתת נקמת ה, הרי אמר בפירוש
ה "אלא הוא הדבר אשר דברנו דמרע" ויהיו על", לומר

אמר להם בחרו לכם שומרי הברית כראוי שהם הראוים 
" החלצו"ש "וזה, להלחם ולנצח ולא יארע להם שום נזק

דהיינו בחרו , "והדרך צלח רכב", אותיות הצליחו מענין
' א אנשים דלא נק"וז, יחים שהם שומרי הבריתהמצל
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וכיון , אנשים רק המתגברים על יצרם ושומרי הברית
בזה תהיו מובחרים שיהיה מזלם , שתבחרו שומרי הברית
והם לא יגיע , ויהיה בהם נקמה, גובר על מעלה ממדין

 דהיינו בודאי שיהיו "ויהיו על מדין"וזהו , להם שום נזק
 וצדקתם תעלה למעלה ממדין על מדין דהיינו זכותם
אותם " 'וכו" וישלח אותם משה"וינצחו אותם ובאומרו 

שם רמז דכמו ,  מדהקיש אותם עם פינחס,"ואת פינחס
גם ההולכים עמו שמרו , פינחס שמר הברית כראוי

הכל לצבא , "ויצבאו על מדין"כ "וזהו ג, הברית כראוי
 ל אות הוא בצבא"הוא מלשון צבאות וצבאות דרשו רז

שהוא , וגם שמרי הברית צריך שיקרא כן אות, שלו
ש "הוא דמועיל והמצליח בצבא וז, אות' הברית הנק

אם תחנה עלי מחנה לא ירא לבי בזאת אני "ה "דהע
ה היה בוטח על שמירת הברית שהיה שומר "דהע, "בוטח
אם תחנה ", לכן אמר, והיה יודע שבו יהיה נוצח, כראוי

הוא הברית " זאת" ו,"עלי מלחמה בזאת אני בוטח
נמצינו למדין מכל , "זאת בריתי אשר תשמרו"שנאמר 

האמור דשמירת הברית היא המצלת את האדם ומגברת 
ובא הרמז , אותו על אויביו בין עליונים בין תחתונים

 . דרפואת הברית תכניע אויביך ושונאיך תחתיךל נכוןע
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  תיקון מה

חו  רואתקדיש ישמיש תעת שרית בת " ר– בראשית
ש בסמוך שכתבנו שצריך שיתנהג "בא לרמוז קרוב למ

י "שאעפ, עכשיו באנו להוסיף ולומר, בקדושה עם אשתו
ז צריך "עם כ, שהיה צנוע ואינו להוט אחר הבעילה

ולכוין בקדושה שהזיווג הוא , לחשוב מחשבות קדושות
, לקיים מצות עונה כדי להוליד זרע כשר בנשמה קדושה

ה והגוף מבית ומחוץ תצפנו ולכן צריך לטהר במחשב
אם היו האב , דבזה תלוי הילד הנולד, במחשבה ובפועל

הבנים היוצאים מהם יהיו , והאם קדושים בשעת תשמיש
ה "ולזה רמז שהע, ל"ואם לאו בנים זרים רח, קדושים
 "ולוקח נפשות חכם" "יודע צדיק נפש בהמתו", באומרו

יפיה ולאו ס, דלכאורה הכתוב הזה לאו רישיה סיפיה
דכל אדם יש לו נפש , אמנם הכוונה היא, רישיה

ונפש הבהמית היא המתאוה , השכלית ונפש הבהמית
ונפש לא , תאוה הבהמית כמו הבהמה בתאוה מתגברת

כי תאוה קדושה , ונפש השכלית אין לה תאוה, מטוהרה
וזהו מגמת הצדיקים כל , כל פעולותיה הקדושה והטהרה

כדי ,  על הבהמיתימי חייהם להגביר נפש השכלית
והרשעים אשר בחושך הולכים מגבירים נפש , להשפילה

הבהמית על נפש השכלית והולכים אחר תאותם כמו 
וממילא הבנים היוצאים מהם אוחזים מעשה , הבהמה ממש

כי אין הנפש באה לבניהם מצד , אבותיהם בידיהם
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 היא נפש "ע צדיק נפש בהמתוודי", לזה אמר, הקדושה
ונזהר ממנה ומגביר עליה נפש , הבהמית שיש בו

, השכלית כדי שבזו יהיה לוקח לבניו נפשות קדושות
דהיינו דמקדש עצמו , "ולוקח נפשות חכם"וזהו שמסיים 

זה יקרא חכם , כדי להיות לוקח נפשות קדושות לזרעו
לכן האזהרה שיזהר בשעת תשמיש , וקדוש יאמר לו

משיך ויזהר כדי לה, ויגביר הנפש השכלית על הבהמית
ובא , זהו שישים בין עיניו, נפש קדושה לילד הנולד

הרמז על נכון דבשעת תשמיש יקדש את רוחו דהיינו 
 .מחשבתו

  תיקון מו

מירה שזהרה אצטרך תרית בפואת רת " ר– בראשית
, ובאנו להוסיף כאן, ש בסמוך"יתירה בא לרמוז מ

, ר תמיד מקטרג על האדם בעת עשיית המצוה"דהיצה
ממילא משלים לו ומהר , מיהר לשמוע לואם מצא האדם 

ואם , לאבד ומאבד ממנו המצוה ומבטלו ממנה לגמרי
ואם אינו , עושה בו פגם, אינו יכול לבטלה ממנו לגמרי

יכול לעשות בו פגם מכשילו שלא לעשות תיכף ומיד 
מביא לו עצבון בשעת , ואם אינו יכול גם לזו, בשמחה

' ירא את דבר הוהצדיק ה, עשייתה שלא לעשותה בשמחה
, נשמר מכל אלה ומתגבר על יצרו ועושה אותה בשלמות

רק בא , ר"והנה כל אלה בשאר מצות שאינם של יצה
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לקטרג על האדם כעין סוכה ולולב ותפילין וצדקה 
ר ממש "ש כשבא האדם לעשות מלאכת יצה"וכיוצא מכ

וכשרואה אותו בא , ז רודף אחר האדם יומם ולילה"וע
ותה שעה מצא מין את מינו וניעור בא, לשמש עם אשתו

ומוסיף כח על כח להתגבר על האדם כדי שלא לשמש 
, ומגביר נפש הבהמית על נפש השכלית, מטתו בקדושה

לכן ובכן באותה שעה צריך האדם לאזור מתניו ולהוסיף 
גבורה על גבורה וקדושה על קדושתו כי באותה שעה 

,  יתירהר ואינו נכנע כי אם בקדושה"היא תגבורת היצה
דמצא , יסייעוהו מן השמים דהבא ליטהר מסייעין אותו

דכשהאדם מקדש , כ מין את מינו מצד הקדושה ונטהר"ג
וזהו , ה קדוש ומסייעו על הקדושה"הרי הקב, את עצמו

, מקדשכם' קדושים תהיו כי קדוש אני ה, שאמרה התורה
, כי קדוש אני, כשאתם תהיו קדושים בכך אני רוצה

 דרפואת ל נכוןובא הרמז ע, סייע אתכםוממילא אני מ
 .בשעת תשמיש צריך אזהרה שמירה יתירה, הברית

  תיקון מז

חר בא אאש רדיך יטיל תמוש שעת בת " ר– בראשית
ה "ל ובפרט המקובלים זלה"לרמוז למה שכתבו רבותינו ז

דמקדושת התשמיש הוא נטילת ידים קודם התשמיש 
יו קדושה דבזו מקדש עצמו ותשרה על, ואחר התשמיש

כ כשיזהר "וג, דהמים הם מעבירים הזוהמא, בראש ובסוף
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יבא להרהר בקדושה ולומר , ליטול ידיו קודם התשמיש
י אם לא שתאמר דבא לעשות דבר "מפני מה צריך לנט

קדושה וממילא יבא לעשות קדושה והוי דומה לנטילת 
דהתשמיש נקרא בלשון , ידים קודם אכילה ואחר אכילה

אכלה " וכמו "אם הלחם אשר הוא אוכלכי "ש "לחם כמ
וכמו שבשעת . והאשה נמי נקראת שלחן" ומחתה פיה

אכילה משום קדושה ונקיון צריך ליטול ידיו דבשלחן 
, צריך קדושה ונקיות, כך בעת תשמיש, הוי כמו מזבח

 אלו מים ראשונים "והתקדשתם"ל "ואפשר דלזה רמזו רז
ושה היתירה דבקד,  אלו מים אחרונים"והייתם קדושים"

לפיכך נוכל לומר , מאד היא הצריכה בשעת תשמיש
והייתם קדושים אלו מים , והתקדשתם אלו מים ראשונים

דכל זה לעורר לבו לקדושה , אחרונים שאחר התשמיש
 דבעת תשמיש יטול ל נכוןובא הרמז ע, להתקדש כראוי

 .ידיו תחילה וסוף

  תיקון מח

ק שם רמז רחייחוז אטן שרית בקון תת " ר– בראשית
דצריך בשעת תשמיש קדושה על , ש בסמוך"קרוב למ

ר "אולי יוכל להלחם ביצה, קדושה ותוספת קדושה
כבר שם כתבנו דהפוגם , והנה כפי שכתבנו, ויגרשנו

, י החתומים בו"ה ושם שד"ל במקום שם הוי"בברית רח
ובשובו בתשובה משם נסעו השטן , שם יחנו שטן ונחש
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והנה אם לא יקדש ,  הקדושיםוהנחש וחזרו וחנו השמות
בקל ימצא השטן מקום לחנות , עצמו בשעת תשמיש

ולפיכך צריך קדושה יתירה שלא יחזור השטן , כבראשונה
אם ", ואפשר שלזו רמז איוב באומרו, ויתאחז באות ברית

והכוונה " תרחיק עולה מאהוליך, י תבנה"תשוב עד שד
ם חזר ש דהפוגם בברית פוגם בשמות החתומים בו וא"כמ

בו ישוב הכל לאיתנו וזהו אם תשוב בתשובה במה 
י שהיה חותם בברית "שפגמת בברית דע לך דעד שד

, עתה בשובך בתשובה, ודחית אותו ממנו בפוגמך בו
דזה , ה"ה שם הוי"י ה"ובאומרו שד, ישוב הכל לאיתנו

אבל באמת צריך להזהר בשעת תשמיש , תלוי בזה
 ל נכוןעור ובא הרמז עיחזור וני, להרחיק עולה מאוהליך

וזה יהיה קדושה , דתיקון ברית ירחיק השטן שלא יתאחז
 .יתירה

  תיקון מט

מוש שהיה ייכונה תשמורת אאמצע בת " ר– בראשית
, ה"י זלה"ורבינו האר, ה"י ע"ש הרשב"ר מ"צוי ישר

ח הוא לאחר "דעיקר התשמיש בין לשאר העם בין לת
טעם הדבר ח בשבת ו"אלא דלשאר העם בחול ולת, חצות

 "כי בצלם אלקים עשה את האדם"ביארו אותו משום 
ובעת שיהיה הזיווג למעלה בלילה באותו זמן יהיה 

והצריכו בזה והנה ידוע דשלשה משמרות הוי , למטה



  ם"נטרס ימי השובביקו
קסה

הלילה אם כן חצות לילה הוא הממוצע באשמורת 
,  דבאמצע אשמורת אמצעיתעל נכוןהאמצעית ובא הרמז 

 .הוי דומה למעלהד, באותו זמן הזיווג מרוצה

  תיקון נון

מור שאשך רקל יל אשמיש תשעת בת " ר– בראשית
ש בסמוך דצריך אזהרה וקדושה יתירה "בא לרמוז מעין מ

והנה , א מקום לנוח"בשעת תשמיש כדי שלא ימצא הסט
ואם לא נתחכם עמו , ר לתחבולותיו אין קץ להם"היצה

וכשהאדם עושה , לא יוכל להמלט ממנו, האדם בכל כחו
דהיינו שלא לשמש עד אחר , כל התיקון הראוי כראוי

ר הכל עכשיו "אומר לו היצה, י"ועוד ענט, חצות
אין בכך כלום כי הכל , ותעשה תאותך כראוי, בקדושה

' אם כן אפי, והזמן מוכשר, בקדושה והוא הגוף מרוצה
, אין בכך כלום, תשמש עם אשתך ותעשה תאותך כראוי

להדיחו כדי להלבישו כי הכל בקדושה והוא ברצונו 
ולכן צריך אזהרה וקדושה יתירה , בזוהמתו וידבק בו

 .שלא יהיה נוהג קלות ראש כלל ובא הרמז על נכון

  תיקון נא

בקר בטבול יימוש שור אאויה רקנה תת " ר– בראשית
דתיקון גדול וטהרת , ה"י זלה"ש רבינו האר"לרמוז מ

יעשה טבילה בבקר כדי , האדם דכשישמש אדם מיטתו
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יעשה נטילה , ואם הוא אנוס, להסיר הזוהמא מעליו
ה ותחשב לו לטבילה "י זלה"בבקר כמו שתיקן האר

והטבילה הזו מועילה הרבה להארת נשמתו ולתוספת 
כ על אודות התפילה שהם דברים העומדים "וג, קדושה

, ומהם עושה כתר למלכו של עולם, ברומו של עולם
בזה בא , ה קדושוהטוב והישר הוא שיצאו מגוף נקי ומפ

 .הרמז דתקנה גדולה בליל תשמיש יטבול בבקר

  תקון נב

וגז רנחה ארחיק ירית במירת שת " ר– בראשית
רעומת שם רמז על ענין שמירת הברית שלא יטמא ת

ש "דכמה דברים גורמים להביאו לידי טומאה כמ, בלילה
ולכן צריך להזהר בכל האזהרות מכל דבר הגורם , ל"רז

מי שעברו עליו מים הזדונים ופגם ובפרט , לטומאה
בברית צריך שיעשה משמרת למשמרתו כדי שלא יבא 

ומהשמירות , ותחזור תתפשט עליו הטומאה, לידי טומאה
שישמור הוא שירחיק ממנו הכעס והאנחה והתרעומות כי 

ובמקום שמוצאים מדותם , מ ופלונית"כל אלה מדות ס
הם ועושים ואותו הגוף קנוי ל, ונימוסיהם שם הם חונים

אם "ואפשר דלזה רמז איוב , בו כרצונם ומטמאים אותו
דידוע , "תרחיק עולה מאהלך, י תבנה"תשוב עד שד

ומי שפגם בו וחזר בתשובה ורוצה , י"דהברית רמוז בשד
, צריך ליזהר בכל הדברים הגורמים לו ליטמא, לתקן



  ם"נטרס ימי השובביקו
קסז

, ותרעומת, ויגון, ורוגז, ומהם מה שזכרנו כאן אנחה
ש הכתוב אם תשוב עד "וזה מ' מ ופ"ת הסדאלה הם מדו

דהיינו אם שבת בתשובה ורוצה לתקן מה שפגמת , י"שד
שתרחיק עולה מאוהליך היא , י"בברית הרמוז בשד

א והרחקתה היא שתרחיק אנחה ויגון וכיוצא בהם "הסט
 דשמירת ל נכוןא ובא הרמז ע"שהם המידות של הסט

 .ירחיק אנחה ורוגז יגון ותרעומת, הברית

  יקון גןת

כילת אשמור ימור שרית בפואת רת " ר– בראשית
, ענוגים שם רמז דשמירת הברית שלא יטמא בלילהת

ישמור עצמו מאכילת תענוגים הגורמת לו טומאה 
וכשתתבונן תמצא דעבירות יוצאים בתענוגי , בלילה

פן תאכל ", ש"כמ, אכילת ושתיה כמבואר בכל מקום
' חת את הורם לבבך ושכ" וכתוב אחריו "ושבעת
פן "וכתיב , "וישמן ישורון ויבעט"וכתיב נמי , "אלהיך

ובפרט הטומאה הזו תלויה באכילה לכן , "אשבע וכיחשתי
 ל נכוןובא הרמז ע, יזהר הרבה מאכילת תענוגים

דרפואת ברית שלא יבא לידי טומאה בלילה יזהר 
 .מאכילת תענוגים

 
 



  ם"נטרס ימי השובביקו
קסח

  תיקון דן

כילה איבוי ררחיק ירית ביקון תת " ר– בראשית
דאכילת תענוגים מביאתו , ש בסמוך"תיה שם רמז מש

והנה יש חילוק כפי הטבע בין , לידי טומאה בלילה
דבאכילת תענוגים אפלו תהיה מועטת , אכילה לאכילה

אבל בשאר אכילות שאינם של , מביאתו לידי טומאה
, כי אם ריבוי אכילה ושביעה, תענוגים אינו ניזוק בהם
ובא הרמז , לא יבא לידי טומאהאבל אם אינו שבע בהם 

,  דתיקון ברית ושמירתו שלא יבא לידי טומאהל נכוןע
 .יזהר מריבוי אכילה ושתיה

  תיקון נה

פתה תש ארחיק יחוק ררית בקון תת " ר– בראשית
שם רמז דהשב בתשובה ומתקן מה שפגם בברית כראוי 

דהפוגם בברית כיון שנתחמם , ינצל מדינה של גיהנם
מוכרח ליפול באש של ,  לא תיקן כראויאם, ר"באש יצה

 דהיינו בראשית ברית אשולפי זה רמוז במלת , גיהנם
ל זה אם לא כו, הפוגם בברית עונשו הוא אש של גיהנם

אבל אם תיקן כראוי ינצל , תיקן ושב בתשובה כראוי
 .מדינה של גיהנם

 
 



  ם"נטרס ימי השובביקו
קסט

  ותיקון נ

יברים אה "סשח "מררית בקון תת " ר– בראשית
פוגם , י הפגם שאדם פוגם בברית" דעתוקנו שם רמזי

וידוע דכמו שיש , ה גידיו בגוף"ח איבריו ושס"בכל רמ
 כך יש בנשמה ,ה גידים בגוף"ח איברים ושס"רמ

כשחוזר , ים ובפוגמו בגוף נפגמה גם הנשמהירוחנ
הכל יתוקן ויחזור , הקודמים' ש בפי"בתשובה כראוי כמ

 את ובא הרמז על נכון דכשתיקן, לשורשו הראשון
 .ה גידים של הגוף יתוקנו"ח ושס"הברית גם רמ

  תיקון זן

י "דשסוד ימלת במוז רפארת תות את " ר– בראשית
שם רמז דצריך האדם לידע יקר גודל תפארת הברית עד 

כי , היכן הגיע מעלתו כדי להזהר בשמירתו ולירא מעונו
ושורשו למעלה אחוז ביסוד , ה"י הוי"הרי חתום בו שד

וידע אם , לזה יחרד כל לב ויתר ממקומוו, חי העולמים
ואם שמר עד היכן הגיע , פגם עד היכן מגיע פגמו

שמירתו ולכן כל איש הנלבב ישים הדברים האלה בין 
 ל נכוןובא הרמז ע, עיניו תמיד ולא יבא לידי חטא

דשמירת הברית צריך לידע היכן הוא רמוז וכמה גדול 
 .י"כחו שהוא רמוז במדת יסוד שהוא שד

 



  ם"נטרס ימי השובביקו
קע

  יקון חןת

פארתו תקר ייעור שין ארית בפואת רת " ר– בראשית
ג "דאע, ובאנו להוסיף בזה, ש בסמוך"בא לרמוז עמ

מדין הדברים עתיקים , שכתבנו דהברית רמוז במדת יסוד
עד כמה מגיע כח הברית בעולמות העליונים אשר אין 
הפה יכול לספר ולפיכך כל התורה כולה נקראת על שם 

, ברית' הברית תורה עם הכולל גימטש בספר "הברית כמ
אם לא "ל "ש רז"לרמוז דעיקר הכל הוא הברית וכמ

 ודרשו "בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי
, ואפשר דלזה רמזה התורה, אותו על ברית מילה

ושמרתם את דברי הברית ועשיתם אותם למען תשכילו "
ראל ה ליש"והכוונה היא דרמז מרע, "את כל אשר תעשון

דעיקר קיום התורה ומצוותיה תלוים בשמירת הברית 
ט "כל התורה והמצות ומע, וזולת שמירת הברית ותיקונו

ש "וזמ, הכל תלוי באויר ואין להם על מה לסמוך
דהיינו שמרו ,  הוא ברית קדש"ושמרתם את הברית"

תשכילו את כל אשר "אותו בכל אופן כראוי בזה 
ו בתורה ובמצות י שמירת הברית תשכיל" דע"תעשון
ויאירו לך ותעשם על אמיתתם כראוי , ט כראוי"ובמע

, דזהו העיקר ולפיכך צריך מאד להזהר הרבה בשמירתו
ובא הרמז על נכון , יעשה תיקון המועיל, ואם פגם

דרפאות הברית ושמירתו צריך השומר והמתקן לידע 



  ם"נטרס ימי השובביקו
קעא

דאין שיעור ליקר תפארתו ובזה יבא ליזהר בשמירתו 
 .כראוי

  נטתיקון 

עשועי שליך אתגלה ירית בפואת רת " ר– בראשית
, י שמירת הברית ותיקונו כראוי"ורה דא לרמוז דעת

נעשה מסך , דאם הברית פגום, יתגלו לו סודות התורה
מבדיל בינו ובין הקדושה ולא יבין התורה על אמיתתה 

, ועל כן נקראת התורה ברית, ובפרט סודות התורה
, התורה מסורה לו, הבריתדמי ששומר , ז הדבר"לרמוז ע

שהוא , רזא, ק קורא ליסוד"ז בזוה"וע, ואם לאו לאו
אם , רמוז בברית לרמוז כי יסוד התורה תלוי בברית

, יתגלה לו סודות התורה, שומר הברית בקדושה ובטהרה
ליראיו ' סוד ה"ומקרא מלא הוא , ואם לאו לא יתגלו לו

, יראיול' לה סוד הגכלומר היכן מת, "ובריתו להודיעם
דהיינו שבריתו שהודיעם שמרוהו , בזמן שבריתו להודיעם
יתגלה , י תיקון הברית"דע, ל נכוןכראוי ובא הרמז ע

 .אליך שעשועי התורה שהם סודותיו

  תיקון ס

תורה בא הת אחד יקול שרית בצוי רת " ר– בראשית
דשמירת הברית שקול , לרמוז מעין מה שאמר בסמוך
ורה ברית לומר כי התורה ככל התורה לפיכך נקראת הת



  ם"נטרס ימי השובביקו
קעב

והברית הוא התורה וצריכים זה לזה ואין , היא הברית
להם תיקון זה בלא זה דאם קיים כל התורה כולה וברית 

לכן עיקר השורש ויסוד הבנין הוא , פגום בטל ומבוטל
 .ולכן צריך ליזהר בו מאוד, הברית

  תיקון סא

שמרך ימור שחום ררית בשמור תם את " ר– בראשית
שומר את האדם ' י שמירת הברית ה"רמוז דעבא ל

והדבר מבואר במה שמצינו שאנו קובעין , שמירה מעולה
ה "י מבחוץ והוי"ויש בה שם שד, מזוזה בפתח הבית
ואין שטן , ז נשמרים כל בני הבית"כנגדו מבפנים ועי

והברית אם , כך פתח הגוף הוא הברית, ואין פגע רע
י "ה מבפנים ושד"ייהיה שמור בקדושה הרי חתום בו הו

 דאם תשמור ל נכוןובא הרמז ע, מבחוץ וזהו שמירה
ה "י מבחוץ והוי"ז הרי חתום שד"הברית כראוי עי

 .'ז רחום וכו"מבפנים ועי

  תיקון סב

בא ', שית אנחל תרית בפואת רת " ר– בראשית
, שבה הכל לאיתנו ושרשו, י תיקון הברית"לרמוז דע

ים לעולם יירשו ועמך כולם צדיק"והנה המקרא אומר 
אלא מי ששומר הברית , צדיק'  דידוע דאין נקר,"ארץ

יוסף הצדיק על ששמר הברית ושומרי הברית ' כמו שאו



  ם"נטרס ימי השובביקו
קעג

והנה אף , הם הראויים לירש ארץ העליונה שהיא גן עדן
ונוטל , שב לאיתנו הראשון, אם פגם ותיקן מה שפגם

 ובא הרמז –חלקו הראוי לו בתחילה ולא ידח ממנו נדח 
ש " דרפואת הברית גורם לך תנחל את ינכוןל ע

 .עולמות

  תיקון סג

ורות אפע שחמים ררבה ירית ביקון תת " ר– בראשית
בא הרמז דתיקון הברית הוא קיום העולם והעמדתו והוא 

וסיבת כל טובות תלוים בברית , צינור הרחמים והאורות
ובזה יסתכל האדם שלא יבא מכשול לעולם על ידו והוא 

,  מן העולם"חוטא אחד יאבד טובה הרבהו", כדכתיב
, בקדושה יתירה כראוי, לפיכך יקדש עצמו מצד הברית
י " דעל נכוןובא הרמז ע, ובזה גורם להביא טובה לעולם

 .תיקון הברית ירבה רחמים ושפע אורות

  תיקון סד

נים שמים יאריך תות ארית בפואת רת " ר– בראשית
יך ימים גורם להאר, י שמירת הברית"בא לרמוז דע

כי אורך ימים ושנות "ה "ואפשר דלזה רמז שהע, ושנים
ובא לומר , ושלום הוא הברית, "ושלום יוסיפו לך, חיים

, דאורך ימים ושנות חיים תלוים בשלום שהוא הברית
אורך ימים ושנות חיים ושלום , כשיהיה מתוקן כראוי



  ם"נטרס ימי השובביקו
קעד

 דרפואת אות ברית ל נכוןובא הרמז ע, יוסיפו לך
 .ת לך אורך ימים ושנות חייםגורמ, ותיקונו

  תיקון סה

בואה תעשו ירץ אמים שרית בפואת רת " ר– בראשית
, בא לרמוז דבשביל תיקון ברית השמים יתנו טלם

ימנע טל ומטר ולזה , ובפגום הברית, והארץ תתן יבולה
השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם "כוונה התורה 

לא יהיה ועצר את השמים ו"'  וכו"ועבדתם אלקים אחרים
ז ועל פגם הברית דהפוגם "מקרא זה מדבר על ע, "מטר

ובברית " פן תשחיתון"ז כתיב "דבע, כעובד עבודה זרה
 וכמו שמצינו בכתיבת ,"כי השחית כל בשר"כתיב 

לומר , "לא תנאף" היתה כנגד "לא יהיה לך"הלוחות ד
השמרו "לפיכך אמרה התורה , נות שקולים הםזז ו"דע

" ועצר את השמים"דבזה גורמים גם על הזנות " לכם
המים יתנו טלם והארץ תתן , וההיפך כשישמרו הברית

,  דבשביל שמירת הבריתל נכון עזובא הרמ, יבולה
 .השמים והארץ יתנו תבואה

  תיקון סן

שראל ימירת שת אגין תרית בפואת רת " ר– בראשית
תלויות , התועליות הטובות, ש בסמוך"בא לרמוז מעין מ

והיא , ושומרת זכותו לישראל בגלות, בשמירת הברית



  ם"נטרס ימי השובביקו
קעה

ואף גם זאת בהיותם בארץ ", ש"דמגינה עליהם כמ
ה מואס וגועל "הרי דהטעם דאין הקב',  וכו"אויביהם
והיינו , הוא בשביל שלא להפר בריתי אתם, בישראל

ו "אבל אם ח, שגם הם תופסים בברית ולא הפרו אותו
ועל גם הוא כביכול מואס וג, פגמו בברית והפרוהו

ל בא הרמז ע, דשמירת הברית מגינה על ישראל, אותם
 דשמירת הברית מגינה על שארית ישראל משמרתם נכון

 .בגלות

  תיקון סז

שועה תקרב יחום ררית בות אמירת שת " ר– בראשית
ה מקרב "הקב, י שמירת הברית ותיקונו"שם רמז דע

התשועה דכן מצאנו במצרים דאף על גב דנגזר ועבדום 
ץ כיון ששמרו הברית כראוי באר, שנה' ם תועינו אות

בזה קיצר להם ,  מלאה גילולים ערות כל הארץמצרים
ובזה נשתבחו אותו , ו"ה הקץ ולא עבדו כי אם רד"הקב

, ש הראובני השמעוני"כמ, ה מעיד עליהם"הדור דשם י
לכן גם בגלות הזה אם ישמרו הברית כראוי הוא סיבה 

דשמירת הברית  ל נכוןובא הרמז ע, לקרב הגאולה
, ומה טעם" ובא לציון גואל"גורמת לתשועה וכן מפורש 

,  כשחוזרים בתשובה האנשים הפושעים"ולשבי פשע"
 ואני", הוא שאמר, והפשע הגדול הוא אם פגמו בברית

וכשיחזרו ויתקנו ,  הוא ברית קודש"זאת בריתי אותם



  ם"נטרס ימי השובביקו
קעו

מיד ובא לציון גואל בעגלא ובזמן קריב , אותו כראוי
 .א"בב

  קון סחתי
פלתו תשמע ימע ש לארית בפואת רת " ר– בראשית

גם היא תלויה בשמירת , בא לרמז דעיקר תפלת האדם
אין תפלתו נשמעת כל עוד , הברית דאם בריתו פגום

גם כי תרבו תפלה אינני ", ש"וזה, שלא תיקן מה שפגם
לפי שמשחית זרעו גם '  וגו"שומע ידיכם דמים מלאו

אין , כי כל עוד שלא תיקןולה, הוא נקרא שופך דמים
, "שמוע ישמע אל צעקתו"ואם תיקן , תפלתו נשמעת

כי אתה שומע תפלת כל ", ש בתפלה"ויש רמז לזה במ
המתקנו שמוע ישמע אל תפלתו , מילה'  גימטפה "פה

בזה ישמע האל , ובא הרמז על נכון דתיקון הברית
 .תפלתו

  תיקון סט
נה כישת אחד ישב תרית בפואת רת " ר– בראשית

י שנגזר עליו שלא "בא לרמוז דהמתקן ברית כראוי אעפ
 ורע "לא יגורך רע"ש "כמ, ה"יכנס במחיצתו של הקב

ז וכתב שם "ק ע"וכמו שהאריך בזוה, נקרא הפוגם זרעו
  הרי דצריך, דלית ליה תקנא בר בתיובתא בחילא סגי

אם טרח ועשה תשובה , כח התשובה ביותר מאוד מאוד
ואפשר , ה"ונכנס במחיצתו של הקבכראוי בוודאי דזוכה 



  ם"נטרס ימי השובביקו
קעז

' שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה"דלזה רמז הכתוב 
והוא דכבר כתבנו כמה פעמים דהברית נקרא , "ורפאתיו

הנני נותן לו את בריתי ", ומקרא מלא הוא, שלום
, ה יותר ממנו" והפוגם בו אין לך רחוק מהקב"שלום
. טאקודם הח, כ אם חזר ותקן כראוי מה שפגם"ואעפי
י " שנעשה קרוב ע"שלום שלום לרחוק ולקרוב"ש "וזה מ

 שהאל ברחמיו "ורפאתיו' אמר ה"ו, התיקון שתיקן עכשיו
אל "ה "ז אמר דהע"וע, מרפהו ומחה ימחה פשעיו

ה אני יודע שהפוגם " דהיינו אמר דהע"תשליכני מלפניך
י תשובה גדולה "א ע"בברית לא יזכה ליכנס במחיצתך כ

אל תשליכני , רד ואני מבקש מלפניךז אני ירא וח"וע
מרוב רחמיך הכניסני , מלפניך מלהכנס במחיצתך

י תשובה מעולה זוכה האדם ונכנס "במחיצתך וע
 דרפואת הברית ל נכוןובא הרמז ע, ה"במחיצתו של הקב

 .תזכהו לישב עם השכינה

  תיקון עין

כינה את שסוד יייחד תרית בפואת רת " ר– בראשית
פוגם במדה , שלום' ברית הנקבא לרמוז דהפוגם ב

והנה דמדה זו , שלום' הרמוזה בברית שהוא היסוד הנק
ש וצדיק "כמ, היא המשפעת תמיד בשכינה, של יסוד

וצדיק הוא היסוד שלה , שכינה' יסוד עולם העולם נק
ו השפעתו ממנה "ובהפסק ח, שהוא המקיימה ומשפיע



  ם"נטרס ימי השובביקו
קעח

הם , נקראת חרבה ויבשה והדבר תלוי במעשה ישראל
י מעשיהם "רמים לה כל השפע והטובה מהיסוד עהגו

ומניעתם מלעבור , ותפילות ועסק התורה לשמה, הטובים
ורב '  היוכל בניך לימוד"ולזה יש רמז , על לא תעשה

דהיינו לומדי '  דהיינו כשיהיו בניך למודי ה"שלום בניך
ורב ", וכשיהיו כך, ש"תורה לשמה ועושים מצות לש

ד שהוא השלום המשפיע בשכינה  דהיינו היסו"שלום בניך
י בניך משפיע בשכינה וזהו הנהגת "יתרבה יגדל ע

וענוים ירשו ארץ והתענגו על רוב "ז נאמר "וע, העולם
דהיינו על רוב הארת היסוד המשפיע בה והנה , "שלום

צריך להיות כי בפגום הברית , כיון שהיסוד רמוז בברית
, ותלמטה יגיע ביסוד פגם גדול יותר משאר עביר

ובקיום הברית על אמיתתו למטה גורם להשפיע היסוד 
שמאחר שכך הוא מדתו , יותר משאר מצוות, בשכינה

י קיום הברית או בהיפך "דהוא הברית מתעלה הרבה ע
ושמרתם את דברי ", ואפשר דלזה רמזה התורה, ו"ח

דהברית , "הברית למען תשכילו את כל אשר תעשון
התורה לומר דצריכים ובאה , האמור כאן הוא ברית קדש

ישראל להיות זהירים בשמירתו כראוי לפי שהוא 
והנה . ש לעולם"ושכינה היא כמ, המשפיע בשכינה

ובא לומר , והיסוד נקרא כל, את' השכינה נקר
דהיינו , כשתשמרו הברית כראוי בזה תשכילו את כל

שהוא היסוד " כל"שהיא השכינה עם " את"שמחברים 



  ם"נטרס ימי השובביקו
קעט

, וזהו עיקר קיום העולם, ולא יפרדו איש מעל אחיו
 אמצ ל בחתימת המשנה לא"ואפשר שלזה כיוונו רז

' ה"' ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנא"הקב
דיש לדקדק , "יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן ה

ה "די באומרו לא מצא הקב היה, מהו כלי ומהו ברכה
מדה טובה לישראל אלא השלום אמנם במה שכתבנו יבא 

והשכינה נקראת ,  דהיסוד הוא המשפיע בשכינהכוןל נע
וזהו הגורם , ז תלוי בקיום הברית למטה"וכ, ברכה

זה עלה היסוד עם השכינה ומשפיע בה והגדול המחבר למ
ה כלי מחזיק ברכה הוא " לא מצא הקבשאמר הכתוב

וזה תלוי בקיום , ברכה' היסוד המחזיק שכינה הנק
,  הרמז על נכוןובא, האמונה על אמתתו שהוא השלום

נה עם היסוד ידקיום הברית על אמתתו גורם ליחד השכ
יברך את ' עוז לעמו יתן ה' ה"שנאמר ,  שלוםקראהנ

 ."עמו בשלום
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 ואלה יעמדו על הברכה
  בסיועם הנדיבזה הודפס קדוש קונטרס 

  לרפואתם והצלחתם,  התורמים הנכבדיםשל
  ברוחניות ובגשמיות

  
  נ"לע

  א"הצדיקים הנסתרים זתע
  

  נ"ולע
  ל" זאליעזר בן ביינבנידה

  ל" זשמואל בן אסתר
  ה" עאסתר בת שמחה

  ה" עפני בת עליזה
  ' תחי בת ניזההה"עפרידה 

  
  

 ï   
  

  
  ולרפואה שלמה

  ו" הידניאל בן פני
  ' תחירבקה בת אסתר

 ' תחיחנה חיה בת מרים
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  'תחי הנדיבה היקרה
  

  לעילוי נשמת הזקנה הכשרה
  ה" על בת סולטנהמזמרת 

  ט"כסלו תשס' ה' נפ
  .ה. ב. צ. נ. ת

  
  לעילוי נשמת המנוח

  ל" זמוריס בן רחל
  ד בניסן"י' נפ
  .ה. ב. צ. נ. ת

  

  

  ו"היהנדיב היקר והנעלה 
  

  לעילוי נשמת
  ה" עדוד בן מרים 

  ה" עשמואל בן חנה
  ה" ענהיאלישבע בת עד

  ה" עחנה בת אלישע
  ה" עצביה בת זינה

  ' תחיבת רותה " עאפרת רחל
  

  .ה. ב. צ. נ. ת

  

  ו"היהנדיב היקר והנעלה 
  

  לעילוי נשמת
  ל"ז שאול בן שמואל 

  ה" עעדינה בת זולאי
  

  לעילוי נשמת
  ל"ז נפתלי בן ברוך בצלאל

  

  .ה. ב. צ. נ. ת
  
  

  

  ו"היהנדיב היקר והנעלה 
  

  לעילוי נשמת
  ל" זשאול בן שמואל 

  ה" עעדינה בת זולאי
  

  לעילוי נשמת
  ל" זנפתלי בן ברוך בצלאל

  

  .ה. ב. צ. נ. ת
  
  



  ם"נטרס ימי השובביקו
קפב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ו"היהנדיב היקר והנעלה 
  

  לעילוי נשמת
 ל" ז שמעון יוחאי בן דינה הנער

  ל" זמשה בן רחל
  ל" זחיים בן רבקה

  ל" זהרצל בן נסרייה
  ל" זפנחס בן אליהו

  

  .ה. ב.  צ.נ. ת
  

  
  

  קונטרס זה יהיה
  לזכותו ולתיקון נשמתו

  של
  ה"ע. רו בן " הי.פ. א. צ

  
  
  
  
  
 




