
 הְּבִרית ְשִמיַרת ֶּשל ְּתִפילֹות

  ִמֵסֶפר ִלקּוֵטי ְּתִפלֹות

  ט
 ָעֵלינ� ֶ	)%ְמַ	ְ�, ְקד%ָ$ֶתָ� א�ר ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ָעֵלינ�" ה�ִפיָעה, ַהְ�ר�ִבי
 י�ֵ	ב י�ֵס� ַ��ֹא� נ�ֵהג", ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
, ַה0ְד�ִלי
 ַוֲחָסֶדיָ� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוִנְזֶ�ה ָהָרע ִיְצֵרנ� ֶאת �ְלַ	ֵ�ר �ְלַהְכִניַע ָלכ�� לֶ	-�ַכ ְ�אֶֹפ�, ְוָטֳהָרה ְקד%ָ$ה
 ַוֲחָסֶדיָ� י
ָהֲעצ�ִמ ְ�ַרֲחֶמיָ� א�ָתנ� ְוַתִ�יל, 2ִָמיד ָלנ� ְוַתֲעזֹר קֶֹד	 ַהְ�ִרית ֶאת 	�ְמִרי
 ְוַזְרֵענ� ֲאַנְחנ� �1ָ%נ� ֶ	ִ-ְהֶיה


 ְ�אֶֹנס ֵ�י�, ְ�ֵמִזיד ֵ�י� ְ�	�ֵגג ֵ�י�, ְ�ַמֲע4ֶה ֵה� ְ�ִד��ר ֵה� ְ�ַמֲחָ	ָבה ֵה�, ְוָ	ל�
 ַחס, ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל ַה0ְד�ִלי
 ַהְ�ִרית ִ�ְקד%ַ$ת �ְטה�ִרי
 ְקד�ִ	י
 ִנְהֶיה ְ�כ1ָ%
6ִ	י
ח� ִ�ְ	5ר ֵה� ַהְ$ִמיָעה ְ�ח�	 ֵה� ָהְרא�ת ְ�ח�	 ֵה�, ְ�ָרצ�� ֵ�י�

 ְ�ִלי�	 
�7ת ִמָ�ל ָ�נ� ָ�ַחְר2ָ ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ִ�י ְ�ָלל ְוִהְרה�ר 3ְָג  א�ָתנ� ְוִהְב8ְַל2ָ, ַה1ְ	�נ�ת ִמָ�ל ְור�ַמְמ2ָנ�, ָהא%
ְמא�ֵתיֶה
 ִמָ�ל �ִמָ�ל ט% 
 ְוָקָראָת" ִלי ִלְהי�ת ָהַע7ִי
 ִמ� ֶאְתֶכ
 ָו:ְב8ִל: "ְ�ת�ָרֶתָ� ָלנ� ָ�ַתְב2ָ ַ�ֲאֶ	ר, �2ֲעב�ֵתיֶה

�
 �1ָ%נ� א�ָתנ	ֵ�ְ 
1ָ%
) ִי4ְָרֵאל (ְוַע7ְֵ��: ֶ	ֶ-ֱאַמר ְ�מ�, ַצ8ִיִקי� 
  "ַצ8ִיִקי

  י
 ִע7ָנ� ֲע4ֵה 6��ֵ ַעל ָלַעד ְוַקָ)
 ֱאֶמת 8ְָבְרָ� ִ�י, ְוָ	ל�
 ַחס, 3ְַלְס2ֵר ַהְ<ד�ָ	ה �2ָרְתָ� 2ֲַע4ֶה :ל, י
ָהַרִ� ְ�ַרֲחֶמיָ� 5ָ-א

 ָיא�ת ְלַבד ֶזה6ְיֵדי6ַעל ֲאֶ	ר, ַהְ�ִרית ִמ$�ְמֵרי ִלְהי�ת ֶ	2ְַזֵ�נ� ְיֵדי6ַעל ַצ8ִיִקי
 ִ�ְכַלל ֶ�ֱאֶמת ֶ	ִ-ְהֶיה ָלנ� ַוֲעזֹר ְ�ַחְס8ְָ�
� 8ְָנִטיר ַמא� ִא
6ִ�י ַצ8ִיק ְ�ֵ	
 ִנְקָרא ֶ	ֵאי� ַהְ<ד�ִ	י
 ֲחָכֶמיָ� ְיֵדי6ַעל ֶ	ה�ַדְע2ָנ� ְ�מ�, ַצ8ִיק ְ�ֵ	
 ִנְקָרא ִלְהי�ת ָלנ

   ְ�ִרית

  יא
�ְבֵכ� 
 ֶיֱהמ� ֵ��, ִיְצר� ַעל ְלִהְת0ֵַ�ר �ַֹח ל� ְוָנַת2ָ א�ת� ְוִהַ�ְל2ָ ִנָ?י�� ִליֵדי ֶ	ָ�א ָ	ָעהְ� ַצ8ִיְקָ� י�ֵס� ֶאת ֶ	ָעַזְר2ָ ְ�ֵ	
, 8ְִקד%ָ$ה ה�ְגב�ָר ְוכַֹח ָוַדַעת �ִביָנה ָחְכָמה 4ֵֶכל ָלנ� ְוִת�2ֵ, ַה8ִ�ַיק י�ֵס� ְוכַֹח ִ�ְזכ�ת �ְתַזֵ�נ� ָעֵלינ� ְוַרֲחֶמיָ� ֵמֶעיָ� ָנא

�ְדב�ָקה ְק	�ָרה ַמֲחַ	ְב2ֵנ� ֶ	2ְִהֶיה ְוִנְזֶ�ה, ִיְצֵרנ� ַעל ְלִהְת0ֵַ�ר ְונ�ַכל ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל ְלִהָ-ֵצל ֶ	-�ַכל ְ�אֶֹפ� 

 ְ�ִלי ָ�ָרא�י ְלָפֶניָ� 2ְִפ1ֵָתנ� ְלַס8ֵר ֶזה6 ֵדיְי6ַעל �ַֹח ָלנ� ִיְהֶיה ְלַמַע�, ֶרַגע ֶהְפֵסק ְ�ִלי 2ִָמיד ִ�ְקד%ָ$ְתָ�� ְוִע��ב מ�ֵנַע 	
 ְוָתִביא ְלָגֳאֵלנ� ְוָתִחי	 �ְתַמֵהר, ֵאֵלינ� 3ֶָניָ� ְוָתִ	יב ָעֵלינ� ַרֲחֶמיָ� ְוִיְכְמר�, ְלָפֶניָ� 2ְִפ1ֵָתנ� ֶ	2ְִתַקֵ�ל ְ�אֶֹפ�, �ִבְל��ל

�8ֶֶרת 2ְִפ1ֵָתנ� ֶ	2ְִהֶיה ְוָעְזֵרנ� ָלנ� ְולֹא ֲע4ֵה �ְלַמַעְנָ� ִצְדֵקנ� ְמִ	יַח ֶאת ָלנ �ַכל ָוַדַעת 4ֵֶכל ָ�נ� ְוִת�2ֵ, ָ�ָרא�י ְמס%-	ֶ 
  ְוָהֱאֶמת ַהָ)ָ	ר ַה8ֶֶרְ� ִמ� ְוִל4ְמֹאל ִמי�ְלָי ִ�ְתִפ1ֵָתנ� ִנֶ@ה ְולֹא 3ִינ� ְ�ִאְמֵרי ִנָ�ֵ	ל ְולֹא ְ�ִמְ	3ָט 8ְָבֵרינ� ְלַכְלֵ�ל

  עא
� ִמיֵני ִמָ�ל, ִי4ְָרֵאל ֵ�ית ַע7ְָ� ָ�ל ְוֶאת א�ָתנ� ְוַהִ�יֵלנ� ָעֵלינ� ְוַרֵח
 קֶֹד	 ַהְ�ִרית ֶאת ִלְ	מֹר ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוָעְזֵרנ

 ְוַתִ�יֵלנ� 2ְִ	ְמֵרנ� ְ�כ1ָ%
 ח�ִ	י
 ַהֲחִמָ$ה �ְבָכל, �ְבַמֲע4ֶה ְ�ִד��ר ַ�ַמֲחָ	ָבה ֵה� ָ)הִ�ְרִא ֵה� ְוָ	ל�
 ַחס, ִנא�� ֶ	ל 3ְַג
�ְטה�ִרי
 ְקד�ִ	י
 ִלְהי�ת 2ַַעְזֵרנ� ַרק ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל 
, ַה@�ב ְנָ�ִ�ְרצ�, ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְקד%ַ$ת ְוִנְזֶ�ה ְ�כ1ָ%
 2ְַס2ִיֵרנ� ְ�ָנֶפיָ� �ְבֵצל

  קל
 ְוֶאְזֶ�ה ְלָפֶניָ� 4ִיָחִתי ְלָפֵר	 ֶ	א�ַכל ְוִלִ�י 3ִי ְוִתְפ2ַח, ַמֲע4ֶיָ� ַעל ֲחמֹל, ַרֲחִמי
 ָמֵלא, ָהֱאֶמת ַרֲחָמ�, ְיהָֹוה 5ָ-א

 ְוֶאָ-ֵצל ַהְ�ִרית ִ�ְקד%ַ$ת ַעְצִמי �ְלַטֵהר ְלַק8ֵ	 ֶ	ֶאְזֶ�ה ִלי ְוַתֲעזֹר, ֵמַע2ָה ָעַלי ֶ	2ְַרֵח
, ָעַלי ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַרֲחֶמיָ� ְלע�ֵרר
 " ַחֵ)ִני ִ�ְדָרֶכיָ�, ָ	ְוא ֵמְרא�ת ֵעיַני ַהֲעֵבר "ֶ	ָ�ע�ָל
 ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל ֵמַע2ָה

  קלא
 ַוֲחָסֶדיָ� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוס�ֵלַח מ�ֵחל, ִלי ְוִתְסַלח 2ְִמחֹל ַה�ֹל ַעל קֶֹד	 יתִ�ְבִר ַע2ָה ַעד 3ָ$ֶַגְמ2ִי ַמה ְוָכל


�ְבח�	 ָהאֶֹז� �ִבְ	ִמיַעת ָהַעִי� ִ�ְרִאַ)ת 3ָ$ֶַגְמ2ִי ַמה ֵה�, ְ�ַמֲע4ֶה א� ְ�ִד��ר א� ְ�ַמֲחָ	ָבה 3ָ$ֶַגְמ2ִי ַמה ֵה�, ָהֲעצ�ִמי 
 ְוִתְסַלח 2ְִמחֹל ַה�ֹל ַעל ַהְ�ִרית ִ�ְפַג
 ֶ	3ַָגְמ2ִי 3ְָגִמי
 ִמיֵני ְוָכל ְ�ָרצ�� ֵ�י� ְ�אֶֹנס ֵ�י� ְ�ֵמִזיד ֵ�י� ְ�	�ֵגג ֵ�י�, ָהֵריַח
�ְתַבֵ@ל ְוַתְכִניַע �ְתַמ0ֵר �ְתַ	ֵ�ר ָעַלי �ְתַרֵח
" ה�א ַרב ִ�י ַלֲע�ִני ְוָסַלְח2ָ ְיהָֹוה ִ	ְמָ� ְלַמַע� "ִלְסלַֹח ַה7ְַרֶ�ה ַח-��, ִלי 
 ֵה
 ֲאֶ	ר, ַה7ְר%ִ�י
 ֲע�נ�ַתי ְיֵדי ַעל ְוִנְג8ְל� ֶ	ִ-ְקְ	ר� 5ֳחָרא 8ְִסְטָרא ְוַ	ְלֶ	ֶלת ַוֲעב�ת�ת ְקָ	ִרי
 ִמיֵני ָ�ל ֶאת




 ֶ�ֱאֶמת ַעְצִמי �ְלַטֵהר ְלַק8ֵ	 א�ִתי ַמִ-יִחי
 ְוֵאי�, ִלְפָג
 ִמ3ְָג
, ְוָ	ל�
 ַחס, ֵכִניְלָמְ	 ְור�ִצי
 ֵעת ְ�ָכל ָעַלי ִמְת0ְַ�ִרי
 ָ�ֶה
 ֲאֶ	ר ְוַיֲעקֹב ִיְצָחק :ְבָרָה
 ְלֶזַרע ִי4ְְרֵאִלי ְלִאי	 ָ�ָרא�י, ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִמְ<ד%ַ$ת ָרח�ק ֲאִני ֶזה �ֵמֲחַמת, ָ�ָרא�י

  :ָחְר2ָָ�

  ריט
 ֲאַנְחנ� 7ָ�ַה ָיַדְע2ָ :2ָה 2ִָמיד ֶרַגע �ְבָכל ֵעת ְ�ָכל ַרֲחִמי
 ָמֵלא, ָהֱאֶמת ַרֲחָמ�, ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבינ�, ֱאלִֹהי
 ְיהָֹוה


�ְכָבר, ַה8ַַעת �ִמְ$ֵלמ�ת ַה7ֲַחָ	ָבה ִמְ<ד%ַ$ת ַעְכָ	ו ְרח�ִקי ��ְבַמֲחָ	ב�ת ַה8ַַעת ְ�ִבְל��ל, ָוִריק ְ�ֶהֶבל ינ�ְ	נ�ֵת 1ִ�ִינ 
 ַעד ִמְ-ע�ֵרינ� :ַחת ָ	ָעה ֲאִפ1� ֶ�ֱאֶמת ָ�ָרא�י ַה8ַַעת ְלִי$�ב ָזִכינ� לֹא ַוֲעַדִי�, ָ	ָעה �ְבָכל ֵעת ְ�ָכל ְמאֹד �ְפג�מ�ת ָרע�ת

� ָעִוינ� ָחָטאנ� ִ�י, ַהAֶה ַה)�� ְוֵאי� ְמאֹד 8ְַע2ֵנ� ְוִנְתַ�ְלֵ�ל ִנְטַר� ֶזה6 ְיֵדי6ַעל ֲאֶ	ר, קֶֹד	 ְ�ַהְ�ִרית �ָפַגְמנ� ְמאֹד ָפַ	ְענ
� ִ�י, ֶ�ֱאֶמת �יָ�ָרא ִ�ְ	ֵלמ�ת 8ְִקד%ָ$ה ַה8ַַעת ֶאל ָל	�ב ִנְזֶ�ה 8ֶֶרְ� �ְבֵאיֶזה, ַעְצֵמנ� ֶאת ְלַהֲחי�ת ֵאיְ� ְ�ָלל י�ְדִעי
 5נ

� :8ְִקד%ָ$ה ַה8ַַעת ֶ	ל ְוַהְ$ִביִלי
 ַה8ְָרִכי
 ְ�ָכל �ָפַגְמנ� ִקְלַקְלנ

  רעג
 ְ�ָל	�� ֲחנ�ִני
ְוַת ַרֲחִמי
 ִ�ְל	��, ְלָפֶניָ� 2ְִפ1ִָתי ְלַס8ֵר ְוַזֵ�ִני ְלִא1ֵ
 3ִיָ� 3ְַתח" 2ְִה1ֶָתָ� ַי0ִיד �ִפי 2ְִפ2ָח 4ְָפַתי ֲאדָֹני"

 : ַה<ֶֹד	 ְל	�� ִ�ְ	ֵלמ�ת, ָעַלי ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַרֲחֶמיָ� ְלע�ֵרר ֶ	א�ַכל ְ�ָל	��, �� ִמְ	7ְ2ִַ	י� ַהָ$ֵרת ֶ	7ְַלֲאֵכי ְ�ָל	��, ָוָזְ� ַצח

  רעד
�ְלַהְכִניַע ְלַה3ִיל ֶזה ְיֵדי ַעל ֶאְזֶ�ה ְלַמַע�, ַה<ֶֹד	 ְל	�� ִלְ	ֵלמ�ת י
ָהַרִ� ְ�ַרֲחֶמיָ� ַזֵ�ִני ַרֲחִמי
 ָמֵלא, ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ� 
 ַ	ָ)ִכי
 ָרע�ת ְוַה�87ִת ַה2ֲַאו�ת ָ�ל ֲאֶ	ר, ֲעָמִמי� ִמִ$ְבִעי� ַהִ-ְמָ	ִכי� ָרע�ת ַה�87ִת ְוָכל ָרע�ת ַה2ֲַאו�ת ָ�ל �ְלַ	ֵ�ר

 ְוַזֵ�נ�, ָעֵלינ� ַוֲחמֹל ח�ס ֵעת ְ�ָכל ָעֵלינ� ְלִהְת0ֵַ�ר ַהֲחֵפָצה, ִנא�� 2ֲַאַות ֶ	ל ַה7ְד�ָרה 2ְַבֵעַרת �ִבְפַרט, נ�ָל ְולֹא ָלֶה
�ֵמַעל ֵמָעֵלינ� ַהAֹאת ַה7ְד�ָרה 2ְַבֵעַרת �ְלַבֵ@ל �ְלַהְכִניַע ְלַה3ִיל �   0ְב�ֵלנ

  רעה
 ֲאֶ	ר, ַה<ֶֹד	 ְל	�� ְ	ֵלמ�ת ְלֶחְלֵקנ� ָלנ� ְוָנַת2ָ, ַה1ְ	�נ�ת ִמָ�ל ְור�ַמְמ2ָנ�, ָהַע7ִי
 ִמָ�ל ָ�נ� ָ�ַחְר2ָ ַרֲחֶמיָ�ְ� :2ָה ִ�י
 ְיֵדי ַעל ַהְ<ד�ָ	ה �2ָרְתָ� ָלנ� ְוָנַת2ָ "ְצָב5
 ָ�ל 3ִיו �ְבר�ַח ַנֲע4� ָ	ַמִי
 ְיהָֹוה ִ�ְדַבר: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ� ע�ָלְמָ� ָ�ָראָת ��

 ֲאֶ	ר, ַה<ֶֹד	 ְור�ַח ְנב�5ה ְ�ר�ַח ְ�ִ	ְמָ� ַהְמַדְ�ִרי
 ַהֶ-ֱאָמִני
 ְנִביֶאיָ� ָ�ל ִע
 ִנְדַ�ְר2ָ �ב�, ַה<ֶֹד	 ִ�ְל	�� ְנִביֶאָ� מֶֹ	ה

   ָה5ֶרB ְלָכל ָמ4�4 יִֹפי ְ�ִליַלת ִהיא ֲאֶ	ר ַה<ֶֹד	 ִ�ְל	�� 8ִַ�ְר2ָ �1ָ%
 ִע

  רעו
 ֶ	2ְע�ֵרר, ְ�ֵעיֶניָ� ַנְפִ	י ָנא 2ִיַקר, ָעַלי ֵמֶעיָ� ָנא ֶיֱהמ�, ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� 2ְִחָ-ִתי ְלַה3ִיל ָ�אִתי ֵ�� ַעל

 ַעל ְלִהְת0ֵַ�ר ְ�ַרֲחֶמיָ� ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ַה<ֶֹד	 ְל	�� ְ	ֵלמ�ת ַה0ְד�ִלי
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ָעַלי יַעְוַתְ	3ִ, ָעַלי ָהֲאִמ2ִִ)י
 ֲחָסֶדיָ�
 ז� 2ֲַאָוה ִ�י, ינ�ֱאלֵֹה ְיהָֹוה ָיַדְע2ָ :2ָה ִ�י ִנא�� 2ֲַאַות ֶ	ל ַה7ְד�ָרה 2ְַבֵעַרת ֵמָעַלי �ְלַבֵ@ל �ְלַ	ֵ�ר ְלַהְכִניַע, ָהָרע ִיְצִרי
 ְרצ�ְנָ� ִ�י ז� ְ�ַתֲאָוה �ְלִהְצָטֵר� ְלִהְתַנ?�ת ְ�ֵדי, ַהAֶה ָלע�ָל
 ָ�אנ� ֶזה ִ�ְ	ִביל ַרק ֲאֶ	ר, ְוַה7ְַתָקָלא ַהִ-ָ?י�� ִעָ<ר ִהיא
�ְלַדֵ�ק, 0�ֵפנ� 2ֲַאַות �ְלַ	ֵ�ר ְלַהְכִניַע ִיְצֵרנ� ַעל ְלִהְת0ֵַ�ר �ַֹח ָלנ� ְיֵהא ִא
, ַהAֹאת 2ַ�ֲַאָוה א�ָתנ� ְלַנ?�ת ָהָיה ַה@�ב 
� ְלַהְכִניַע ְ�ֶ	ִ-ְזֶ�ה ָהע�ָלמ�ת ְ�ָכל ָ�נ� 2ְִת3ֵָאר ְלַמַע�, :ֲחִריֵתנ� ְלֵהיִטיב ְ�ֵדי ַחֵ)ינ� ְיֵמי ָ�ל ֶ�ֱאֶמת ַה0ָד�ל ְלִ	ְמָ� ַעְצֵמנ
�ַבֲעו�נ�ֵתינ� ַהAֹאת 2ֲַאָוה �ְלַבֵ@ל ֵ�ר�ְלַ	 
 ַה7ֶֶלְ� 8ִָוד ֶ	5ַמר ְ�מ� ָ�ָרא�י ַהAֶה ְוֵצר�� ַ�ִ-ָ?י�� ַלֲעמֹד ִנְזַהְרנ� לֹא ָהַרִ�י
�ְ	נ�ֵתינ� ַחֵ)ינ� ְבָיג�� ָ�ל� ֲאֶ	ר ַעד, "3ִי ַיֲעָבר לַ� ַז7ִֹתי, 2ְִמָצא ַבל ְצַרְפ2ִָני 1ְַיָלה 3ַָקְד2ָ ִלִ�י ָ�ַחְנ2ָ: "ַהָ$ל�
 ָעָליו 

�ִמ7ְִ	3ֶָטיָ� ִמ7ְִצ�ֶתיָ� ַסְרנ� ֶזה6ְיֵדי6ַעל ַרק ִ�י, ַבֲאָנָחה 
�ְבָכל ַה@�ִבי 
 ְ�י�ֵתר ָעָליו ִמְת0ֵַ�ר 5ָד
 ֶ	ל ִיְצר� ָוי�
 י�
�ְבַרֲחֶמיָ� 
 ְ�ַמֲע4ֶה 2ֲַע4ֶה ְו:ל ְ�ֵ	ב ִמAֶה ְלִה7ֵָלט ט�ב�ת ֵעצ�ת ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה�8ר ַצ8ִיֵקי ְיֵדי ַעל ָלנ� 1ִ0ִיָת ָהַרִ�י
�ִרי
ְוִהְרה ִמִ�ְל��ִלי
 ַה7ֲַחָ	ָבה ֶאת ָ	ַמְרנ� ְולֹא, ֶ�ֱאֶמת ַה@�ב�ת ֲעצ�ֶתיָ� ְלַקֵ)
 ִנְזַהְרנ� לֹא ֲאָבל �ְבַמֲחָ	ָבה 

�ְ	ט�ִתי   

  רעז
 ְוַתְ	3ִיַע ָעַלי ֲחמֹל, י�ֵעB 3ֶֶלא ָהֵעָצה 0ְד�ל ְו:2ָה ִמ7ִֶ-י ַרֲחֶמיָ� ָכל� לֹא ַוֲעַדִי�, ַרֲחִמי
 ָמֵלא :2ָה ֵכ�3ִ6י6ַעל6:� ֲאָבל
 ֵמֵא	 �ְלִהָ-ֵצל ְלִה7ֵָלט ֵמַע2ָה ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, @�ב�תַה ֲעצ�ֶתיָ� ְלַקֵ)
 ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ� ֲאִמ2ִִ)ית ֵעָצה ט�ָבה ֵעָצה ִלי

 5נ� ֵאי� ָהַרִ�י
 ַ�ֲעו�נ�ֵתינ� ִ�י, ַהAֹאת ָרָעה 2ֲַאָוה ֶ	ל ְ	ט�ת ֵמר�ַח ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַתִ�יֵלִני ַהAֹאת ַה7ְד�ָרה

6ֶ	ַעל, ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַצ8ִיֶקיָ� ְיֵדי6ַעל ָלנ� 1ִ0ִיָת :2ָה ִ�י ַהAֹאת ִמ2ֲַאָוה ְלִהָ-ֵצל ֵאיְ� 	�תַהְ<ד� ֲעצ�ֶתיָ� ְלַהCִיג י�ְדִעי

 ַה<ֶֹד	 ְל	�� ִלְ	ֵלמ�ת ִלְז��ת ֶאְפָ	ר ֶ	ִאי ָלנ� ה�ַדְע2ָ :2ָה ְוַג
 ז� ָרָעה 2ֲַאָוה ְלַהְכִניַע ז�ִכי� ַה<ֶֹד	 ְל	�� ְ	ֵלמ�ת ְיֵדי
 ְלַמֲעל�ת ִלְז��ת :ְתִחיל ֵמֵהיָכ�, ֵאָדע ְולֹא ַ�ַער ַוֲאִני ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ְוז�ִכי� ז� 2ֲַאָוה ֶ	7ְַ	ְ�ִרי
 ְיֵדי ַעל ִא
6 ִ�י

   ָ�ֶזה ֶזה 2ְל�ִיי
 ְ$ֵניֶה
ֶ	 ֵמ:ַחר, ַהְ�ִרית �ְ	ִמיַרת ַה<ֶֹד	 ְל	�� ְ	ֵלמ�ת ֶ	ֵה
 ָהֵא1� ְקד�	�ת



  רעח
 ִלְ	ֵלמ�ת ָהֵא1� ַל7ֲַעל�ת ֶאְזֶ�ה 8ֶֶרְ� ְ�ֵאיֶזה ְוֵאְדָעה, "8ְָרֶכיָ� ֶאת ָנא ה�ִדיֵעִני "ֱאלַֹהי ְיהָֹוה 3ֶָניָ� ְלַ	ֵחר ָ�אִתי 6��ֵַעל

 ֵאֶליָ� ְלִהְתָקֵרב ֶאְפַ	ר ִאי ִ�י ָיַדְע2ָ :2ָה ִ�י, ֶ�ֱאֶמת ֵאֶליָ� ְלִהְתָקֵרב ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ַהְ�ִרית ְוִלְ	ִמיַרת ַה<ֶֹד	 ְל	��
�7ת ַהִ$ְבִעי� ָ�ל ֶ	ל ַה��ֵלל ָהָרע ִהיא ֲאֶ	ר, ְלַגְמֵרי ַהAֹאת 2ֲַאָוה ֶ	7ְַ	ְ�ִרי� ְיֵדי ַעל ִא
 ִ�י, ֶ�ֱאֶמת  ְ�ֵני ַוֲאַנְחנ� א%
 ִ�י ְ�ָלל ָלנ� ַ	ֶ)ֶכת ַהAֹאת ַה2ֲַאָוה ְוֵאי�, ַהAֹאת ָרָעה ִמ2ֲַאָוה ְלַגְמֵרי ְרח�ִקי
 5נ� ְ�ָ	ְרֵ	נ� ֲאַנְחנ�, ָקד�	 
ַע ִי4ְָרֵאל


  : ָלנ� ְולֹא �ְלֶחְלָק
 ָלֶה
 ִא

  רעט
�ְרֵאה, ְ�ב�ְדָ� ַעל ח�ָסה, ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ� ��ִבְז ִ	ְפל�ֵתנ��7ת ִ	ְבִעי� ֶ	ל ְ�ָגל�ת ְוָנַפְלנ�, ַמָ@ה ַמָ@ה ָיַרְדנ� ֲאֶ	ר י�ֵננ  א%
�ִבְפָרט ִ�ְכָלל ַה0ָל%)�ת ְוָכל ַהָ�ר�ת ָ�ל ָלנ� 0ְָרָמה ִהיא ֲאֶ	ר, ַהAֹאת ָרָעה 2ֲַאָוה ְיֵדי ַעל � ֲעַדִי� ַוֲאֶ	ר, ְ�ָבר ָעֵלינ� ֶ	ָעְבר
 ְ	ט�ת ָהר�ַח ְלָגֵר	 ִנְ	ָמִרי
 ָהִיינ� לֹא ֵכ�3ִ6י6ַעל6ְו:�, ֶזה ִמָ�ל י�ְדִעי
 ְ�ַעְצֵמנ� ֲאַנְחנ� 5ְמָנ
 ְוִא
 ֵמֶה
 נ�ִנַ�ְל לֹא
, ח�ָלְל2ִי ֶ�ָע�� ֵה� "קַֹרְצנ� ֵמחֶֹמר יִ� ִיְצֵרנ� ָיַדְע2ָ ְו:2ָה, ֲאַנְחנ� ָוָד
 4ָ�ָר ִ�י ָיַדְע2ָ :2ָה ֲהלֹא, ִמִ<ְרֵ�נ� ז� 2ֲַאָוה ֶ	ל

�ְבָיְדָ�", ִמְתַה3ְֵ� ִמִ?��ת ְו:2ָה" ָהֲעִליִלָ)ה ְוַרב ָהֵעָצה 0ְד�ל", ְלה�ִ	יַע ְוַרב ��0ִר :2ָה ֲאָבל, "ִא7ִי ֶיֱחַמְתִני �ְבֵחְטא 
�8ת ֵ�� 0ַ
 ִ�י ִלְמצֹא ָיכ�ל ְו:2ָה, "ַל�ֹל �ְלַחAֵק ְלַג8ֵל �ְבָיְדָ� �ְגב�ָרה �ַֹח �ְלַהְ	3ִיַע �ְלָהִאיר, ט�ב�ת ְנק% 
 ְ�אֶֹפ� ֲעֵליֶה

 ְוִיְתַנCֵא רִיְתָ�ֵר ְוַה@�ב, ְלַגְמֵרי ְוִיְתַ�ֵ@ל ִי3ֹל ִ�י ְוַהִ-ְדָ�ק ַהֶ-ֱאָחז ָהָרע ֶ	ָ�ל ַעד, ֶ	ִ�י ָהַרע ַעל ֶ	ִ�י ַה@�ב ֶ	ִ)ְת0ֵַ�ר

 ְל	�� ֶ	ה�א, ָוָרע ט�ב ַה8ַַעת ֶ	ְ�ֵעB ַה@�ב ָ�ל ְלָבֵרר ְ�ַרֲחֶמיָ� ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד ַה<ֶֹד	 ַה1ְ	�� ֶאת ְוַיְ	ִלי
 ְוַיֲעֶלה� 2ְַר0


 ִיְהֶיה ֶ	1ֹא ַעד ֶ	�� ָהָרע ֶאת �ְלַבֵ@ל �ְלַה3ִיל �ְלַהְכִניַע� ִמAֳָהַמת ַהִ-ְמָ	ִכי� ַהְ<ִל�3ת �ְלָכל :ֲחָרא ְלַהִ?ְטָרא �ַֹח 	

 ְל	�� 8ֶֶרְ� ַלֲעל�ת ַהַ<ְדמ�ִני ַהָ-ָח	��ְלַפ�2ת ְלָהִסית 2ְַר0 � ְוַתְ	3ִיַע, 2ִָמיד ְ�ֶעְזֵרנ� 2ְִהֶיה ַרק ְוָ	ל�
 ַחס, א�ָתנ
�
 ָלֶה
 ִיְהֶיה ֶ	1ֹא ְ�אֶֹפ�, 8ְִקד%ָ$ה ְו4ֵֶכל ַדַעתָו ָחְכָמה ְ�ַרֲחֶמיָ� ָעֵלינ� ְלָגֵר	 ְוִנְזֶ�ה ְוָ	ל�
 ַחס, א�ָתנ� ְלַפ�2ת �ַֹח 	
   ִמִ<ְרֵ�נ� ַהAֹאת 2ֲַאָוה ֶ	ל ְ	ט�ת ר�ַח ְלַגְמֵרי

  רפ

 ְל	�� ְיֵדי לַע ַה<ֶֹד	 ְל	�� ִלְ	ֵלמ�ת ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוִנְזֶ�ה� ְלַק8ֵ	 2ִָמיד ְוִנְזֶ�ה ְוָטֳהָרה ְקד%ָ$ה ָעֵלינ� ְוַתְמִ	יְ� 2ְַר0

 ְנַדֵ�ר ֶ	1ֹא ַה1ָ	�� ֶאת��8ִ�ר 	 
�8ִ�ֵרנ� ָ�ל ַרק, ַה1ָ	�� ֶאת ַה�3ֵג � י
ְוַתֲחנ�ִנ �ַבָ<	�ת �ִבְתִפ1ָה ְ�ת�ָרה 2ִָמיד ִיְהי

�ְבִיְר:ת 
 ַהְ�ִרית ְוִלְ	ִמיַרת ַה<ֶֹד	 ְל	�� ִלְ	ֵלמ�ת ְמֵהָרה ֶ	ִ-ְזֶ�ה ַעד, ַה1ָ	�� ֶאת ַהְמַק8ְִ	י� ַה<ֶֹד	 ִעְנְיֵני �ְבָכל ָ	ַמִי
  : ֶ�ֱאֶמת

  רפא
 2ְִבַער ַ�ֲהִגיִגי ְ�ִקְרִ�י ִלִ�י ַח
: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ� ַה<ֶֹד	 	��ְל ֶ	ל ְ�ַה�8ִ�ר ֲחִמימ�ִתי ָ�ל ְלָקֵרר ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַזֵ�ִני
�8ִ�ִרי
 ָ�ל ְלַדֵ�ר �ְתַזֵ�ִני ְ�ֶעְזִרי ֶ	2ְִהֶיה" ִ�ְל	�ִני 8ִַ�ְר2ִי ֵא	 
 ַה1ֵב ְוִהְתַלֲהב�ת 8ְִקד%ָ$ה 0ָד�ל ַ�ֲחִמימ�ת ַהְ<ד�ִ	י

ְ	ָר	 ָיD ַ	ְלֶהֶבת ִרְ	3ֵי ְלע�ֵרר ֶאְזֶ�הְו ֶ�ֱאֶמת  ְלַהֵ$
 ְלִהְתָקֵרב ְול�ֵהט ַה��ֵער, ְוִנְ	ָמִתי ְור�ִחי ַנְפִ	י ְ�	ֶֹר	 ְ�ִקְרִ�י ַה%7
�ְבִיְר:ת ְ�ת�ָרה 2ִָמיד ַלֲעסֹק ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ִיְתָ�ַרְ� 
�ְתִח-�ת �ִבְתִפ�1ת ָ	ַמִי � ְלַהֵ$
 ְוִתְ	ָ�ח�ת ְוִ	יר�ת ַבָ<	�ת
�ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה, ַה1ֵב ֵמעֶֹמק ַח7ִי
 ְ�ִד��ִרי
 ִיְהי� ְוכ1ָ%
 ִיְתָ�ַרְ� 
 ִיְהי� 8ְָבַרי ְוָכל ל�ֵהט ְ�ֵא	 ��ֲעִרי
 ְ�ִד��ִרי
�ְבַרַעד ְ�ַפַחד 0ִיֵדינ� ה"�ְ	ָס ֵאָבֵרינ� ח"ַרַמ ָ�ל ַעל ָעֵלינ� ְלַהְמִליְכָ� ְוִנְזֶ�ה ֶניָ�ִמ3ָ 0ְד�ָלה �ְבִיְר5ה ְ�ֵאיָמה ֵא	 ְ�ַגֲחֵלי 
�8ִ�ַרי ָ�ל ֶ	ִ)ְהי� ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ְוִזיַע ִ�ְרֵתת 
 יֲחִמימ�ִת ָ�ל ְוִיְתָקֵרר, ַה<ֶֹד	 ְל	�� ְ	ֵלמ�ת ִ�ְבִחיַנת ִמ3ִי ַה)�ְצִאי

 ָהֵא	 ָ�ל ֶאת �ְלַה3ִיל �ְלַהְכִניַע ִל4ְרֹ� ֶאְזֶ�ה, ַה<ֶֹד	 ְל	�� ֶ	ל ַהAֹאת ַהְ<ד�ָ	ה ֵא	 ְיֵדי ְוַעל ַה<ֶֹד	 ְל	�� ֶ	ל ְ�ַה�8ִ�ר
 ִמ7ִֶ-י ֶ	ִ)ְתַ�ֵ@ל ְ�אֶֹפ�, ִנא�� 2ֲַאַות תֲחִמימ� ֶ	ל ָהָרע ָהֵא	 ֶ	ה�א, ��ָכִבי� ִ	ְבִעי� ֶ	ל ַה7ְד�ָרה 2ְַבֵעַרת ֶ	ל ָהָרע

 ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה ְלַגְמֵרי ַהAֹאת ָרָעה 2ֲַאָוה(ַ   : ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא ִויק%

 ַ�ל ְ�ַמֲהמֹר�ת ַי3ִיֵל
 	ָ�ֵא 0ֶָחִלי
 ֲעֵליֶה
 ִי�7ט� ְיַכֵ?מ� 4ְָפֵתימ� ֲעַמל ְמִסָ�י רֹא	 2ֹאְכֵל
 ְוָהֵא	 ָיָצא� ֵמָהֵא	"
�
 ִ�ְ	ִביל ִא
 ִ�י ָלֶזה ְלִהְז8ֵַ<ק ִלְבִלי ְוֶאְזֶ�ה ְלַגְמֵרי �ָפר�	 ָקד�	 ִלְהי�ת ְוֶאְזֶ�ה" ָיק�מ� ִ�ְקד%ָ$ה, ְלַבד ָהע�ָל
 ִק)

  : ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ�, ֶ�ֱאֶמת �ְבָטֳהָרה

  רפב
�ֵמֲחל�מ�ת ָרִעי
 ֵמִהְרה�ִרי
 ָהַרִ�י
 ֶמיָ�ְ�ַרֲח ְוַתִ�יֵלִני 
 ְ�ֵ	ָנה ְלַמֵעט �ְתַזֵ�ִני ְלָפֶניָ� ְ	ֵלָמה ִמָ@ִתי �ְתֵהא, ָרִעי
ְכָרח ֶ	ֲאִני ַהֵ$ָנה ְמַעט ַוֲאִפ1� ְוַתְר8ֵָמה 
 ִ�ְ	ִביל ִלי	ֹ� מ%� ִלי 2ֱֶעַרב �ְ	ָנִתי ָטֳהָרה�ְב ִ�ְקד%ָ$ה ֶ	ִ)ְהֶיה ֶאְזֶ�ה, ַה0�� ִק)
 ִ�ְקד%ָ$ה ַה7ִָ@ה ֶ	ַעל ְ	ַמע ְקִרי:ת ִלְקר�ת ְוֶאְזֶ�ה 4ְִמָחה �ִמ�2ְ� �2ָרה ְוִהְרה�ֵרי ַמֲחָ	ב�ת ִמ�2ְ� 2ִָמיד ִלי	ֹ� ְוֶאְזֶ�ה
 א�ֲחָרִני� ַהִ?ְטִרי� ְוָכל �ַמAִיִקי� ַהְמַחְ�ִלי
 ָ�ל ַלֲהרֹג ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ָ�ָרא�י ֶ�ֱאֶמת ַה1ֵב �ְבַכָ�ַנת ֶנֶפ	 �ִבְמִסיַרת 0ְד�ָלה

   ַה7ִָ@ה ֶ	ַעל ְ	ַמע ְקִרי:ת ְיֵדי ַעל

  רפג
ְכַלל ְוֶאְזֶ�ה  ִע7ֶָה
 ַנְפִ	י 2ֲַעֶלה �ְבת�ָכ
, ָרֵאלִי4ְ ְ�ֵני ֶ	ל ַהְ<ד�ִ	י
 ַנְפ	�ת ְ�ָלִל)�ת ְ�ת�ְ� ְוִנְ	ָמִתי ְור�ִחי ַנְפִ	י ֶ	%2
 ְיהָֹוה א�ִתי 3ִָדיָתה, ר�ִחי :ְפִקיד ְ�ָיְדָ�: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ� ְלַבד ְ�ָיְדָ� �ְמס�ָרה 3ְק�ָדה ַנְפִ	י ְוִתְהֶיה ְ	ָנִתי ִ�ְ	ַעת ֵאֶליָ�



�ְבַרֲחֶמיָ�" ֱאֶמת ֵאל 
 ְוָ	ל�
 ַחס, D�ָ ְלִהְת:ֵחז ַהֲחֵפִצי
 א�ֲחָרִני� ְוִסְטִרי� ְמַחְ�ִלי
 ִמיֵני ָ�ל יִמַ-ְפִ	 2ְָגֵר	 ָהַרִ�י
ְמָלָלה ַנְפִ	י ַעל ְוַתְחמֹל  ְלת�ְ� ְ�ָ	ל�
 ְוָל	�ב, ֵ	ָנה ִ�ְ	ַעת ֵאֶליָ� ְ�ָ	ל�
 ַלֲעל�ת ֶ	2�ַכל ְ�ֶעְזָרD ְוִתְהֶיה, ְוָהֲעל�ָבה ָהא%

�ְתַזֵ�ִני ַחִ)י
 ֶ	ל ֵ	ָנה, ַוֲעֵרָבה �ְמת�ָקה ט�ָבה ֵ	ָנה, ִדְקד%ָ$ה ְלֵ	ָנה ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ַהֵ$ָנה ִהְתע�ְרר�ת ְ�ֵעת י0�ִפ 
 ֲאִמ2ִִ)י
 ְקד�ִ	י
 ַמְל5ִכי
 ְיֵדי ַעל ַהָ�ִאי
 ְקד�ִ	י
 ֲחל�מ�ת, ַוֲאִמ2ִִ)י
 צ�ְדִקי
 ֲחל�מ�ת, ט�ִבי
 ַלֲחל�מ�ת
, ְמע%ְרָ�ִבי
 ֵמֲחל�מ�ת, ְוָ	ל�
 ַחס, ֵ	ִדי
 ְיֵדי6 ַעל ַהָ�ִאי
 ֵמֲחל�מ�ת, ֶ	ֶקר ֶ	ל ֵמֲחל�מ�ת ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַתִ�יֵלִני

  : ָוֶהֶבל ָ	ְוא ֶ	ל ֵמֲחל�מ�ת

  רפד
�ְבֵכ� 
 ִלי ֶיֱאַרע ֶ	1ֹא, ְוָ	ל�
 ַחס, ַלְיָלה ִמ7ְִקֵרה ַה0ְד�ִלי
 ַ�ֲחָסֶדיָ� ְוַתִ�יֵלִני ְוִתְ	ְמֵרִני ,ַה0ְד�ָלה ְ�ֶחְמָלְתָ� ָעַלי 2ְַרֵח

�  ": ְ�ַרֲחִמי
 5ִקיB 5ִלי� ְ�ט�ב", �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה ִליַ	� ֶאְזֶ�ה ַרק 1ַ�ְַיָלה ְולֹא ַ�)�
 לֹא ִמְקֶרה 	

  רפה
� ַוֲחמֹל ח�ס, :ֲחִריֵתנ� ְלֵהִטיב ֵמָרח�ק צ�ֶפה, 2ִָמיד ַוֲעצ�ִמי
 0ְד�ִלי
 ַוֲחָסִדי
 ַרִ�י
 ַרֲחִמי
 ָמֵלא, ָהַרֲחָמ� ב5 5ִבינ
 ִי4ְָרֵאל ֵ�ית ַע7ְָ� ָ�ל ֶאתְו א�ִתי ְוַהֵ�ל, ְוַט3ֵינ� ע�ָלֵלנ� ְוַעל ָעֵלינ� ֲחמֹל, ָעֵלינ� ְיע�ְרר� ְוַרֲחֶמיָ� ֵמֶעיָ� ֲהמ��, ָעֵלינ� ָנא

 ִמְקֵרה ְיֵדי ַעל, ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ָהע�ָלמ�ת ְ�ָכל ַה-�ֵגַע ְוַה-�ָרא ַה0ָד�ל ַה3ְָג
 עֶֹצ
 ֶאת ָיַדְע2ָ :2ָה ִ�י ָלְיָלה ִמ7ְִקֵרה
 ֵמַעל ְוִנְתַרַחְקנ�, ַחֵ)ינ� ִמֵ�ית ָ�ב�ד ְונ%ַ@ל, ִמְק8ֵָ	נ� יתֵ� ְוָ	ֵמ
 ִעיֵרנ� ָחְרָבה ֶזה ְיֵדי ַעל ֲאֶ	ר ְוָ	ל�
 ַחס, ַלְיָלה

�   ָה5ֶרB ַ�ְנפ�ת ְ�:ְרַ�ע ְוִנ8ְַחנ�, ַה�0ִיי
 ֵ�י� ְוִנְתAַ3ְַרנ�, :ְדָמֵתנ

  רפו
�ֵמִטיב ט�ב, ָעֵלינ� ַרֵח
 ַרֲחָמ� ֶמֶלְ� ְמַקB�ֵ ְוֵאי� 8ָחִנ צֹא�, ַה�ֹא� ֲעִנֵ)י ַעל ֲחמֹל, ִי4ְָרֵאל ֵ�ית ַע7ְָ� ְ	ֵאִרית ַעל ֲחמֹל 
�ָבה, ָלנ� ִה8ֶָר		 �, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַזֵ�נ� 8ַי ְלָצר�ֵתינ� ֶוֱאמֹר, ְרצ�ֶנָ� ֶ	ָע4� 5ב�ת ִ�ְגַלל ַרֲחֶמיָ� ַ�ֲהמ�� ָעֵלינ

��ְ	מֹר, ַלְיָלה ִמ7ְִקֵרה ֵמַע2ָה ְוַתִ�יֵלנ� ְוִתְ	ְמֵרנ ��ב�ֵאנ� ֵצאֵתנ 
 ִלְהי�ת ְוִנְזֶ�ה ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה �ְלָ	ל�
 ְלַחִ)י

ְמ5ה ִליֵדי ָנב�א ְולֹא, ַ�)�
 ְנַהְרֵהר ֶ	1ֹא, ָרע 8ָָבר ִמָ�ל ִנְ	ָמִרי  ַ	ְב2ֵנ�ַמֲח ֶ	2ְִהֶיה ְוִנְזֶ�ה, ְוָ	ל�
 ַחס, 1ַ�ְַיָלה ט%
  :2ִָמיד �ְטה�ָרה ְקד�ָ	ה

  רצא
 8ְִבֵרי, ְ�ַעְצמ� ַהָ<ד�	 ִמ3ִיו ִלְ	מַֹע ְוֶאְזֶ�ה, ַהAֶה ֶ	�8�ַר ָהֱאֶמת ְלַצ8ִיק ְלִהְתָקֵרב ֶ	ֶאְזֶ�ה, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוָחֵ-ִני


 ִע51ָה ִיְר5ה ַהְ<ד�ָ	ה ִיְר5ְתָ� ָעַלי ְוַתְ	3ִיַע ִמ3ִיָ� ִלְ	מַֹע ַה@�ִבי
 יוַמֲע4ָ ְיֵדי6ַעל ז�ֶכה ה�א ֲאֶ	ר ַחִ)י
 ֱאלִֹהי
�8ִ�ר ֶ	ֲאַקֵ�ל ְ�אֶֹפ�, 0ְד�ָלה �ְבִיְר5ה ְ�ֵאיָמה ָהֱאֶמת ַה8ִ�ַיק ִמ3ִי ַהָ<ד�	 ַה�8ִ�ר ִלְ	מַֹע ְוֶאְזֶ�ה, ָהר�ְממ�ת ִיְר:ת 
 ָ�ֶה
 ֲאֶ	ר ֲעָבֶדיָ� ִי4ְָרֵאל ְלֶזַרע ָ�ָרא�י, 0ְד�ָלה ִ�ְקד%ָ$ה ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ְוֶאְזֶ�ה, 0ָמ�ר ִ�ְ	ֵלמ�ת ַה<ֶֹד	 ְל	��
 ְלָפֶניָ� ֶ	3ַָגְמ2ִי ַה3ְָגִמי
 ְוָכל �ְפָ	ִעי
 תַוֲעו�נ� ַהֲחָטִאי
 ָ�ל ֶאת ְ�ַחַ)י ְלַתֵ<� ֶ	ֶאְזֶ�ה ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוָחֵ-ִני ָ�ַחְר2ָ
 ְמֵהָרה ַקל ִחי	 ְ�ַחַ)י ְלַתֵ<� ֶאְזֶ�ה �1ָ%
, ְ�אֶֹנס א� ְ�	�ֵגג ֶ	ָחָטאִתי ַהֲחָטִאי
 ָ�ל ַוֲאִפ1� ַהAֶה ַה)�
 ַעד ִמְ-ע�ַרי
 :ַהְ�ִרית ְוִלְקד%ַ$ת ַה<ֶֹד	 ְל	�� ִלְ	ֵלמ�ת ְוֶאְזֶ�ה, �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה תֶ�ֱאֶמ ֵאֶליָ� ְלִהְתָקֵרב ְתַזֵ�ִני �ֵמַע2ָה

  שג
ָ$ְ� ֶנֱאָנח ְ�ֵלב ְוִנְדָ�א ִנְ	ָ�ר ְ�ֵלב, ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� ָ�אִתי ֵ�� ַעל  ֶ�ָעִני �ְמַבֵ<	 	�ֵאל, �ְממָֹרט ְממ%
 ַהָ�א ְוַה�7ֵרד ַהַחָ)ב ְ�ֵעי�, ֲאד�ֵניֶה
 ַיד ֶאל ֲעָבִדי
 ְ�ֵעיֵני ַלָ$ַמִי
 ֵעיָניו נ�4ֵא, 3ָ�ַיו �3ֵר4 ְוֶאְבי�� ָוָר	 8ַל, 3ֶַתחַ�

 ִמAְֵקִני
 8ְִקד%ָ$ה 8ַַעת ָעַלי ְוַתְמִ	יְ�, יָחֵ-ִנ, ָחֵ-ִני ִחָ-
 ַמ2ְַנת �ִמְתַחֵ-� �ְמַבֵ<	 	�ֵאל, ֲאד�ָניו ֶאת �ְלַפֵ)ס ְלַר��ת
 ַמֲחָ	ב�ת ִמיֵני ִמָכל ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַתִ�יֵלִני ְוִתְ	ְמֵרִני ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל ְלִהָ-ֵצל ֵמַע2ָה �ְתַזֵ�ִני ֶ	ִ�ְקד%ָ$ה

, ַע2ָה ַעד ֶ	3ַָגְמ2ִי ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ָ�ל ֶאת ְמֵהָרה ְלַתֵ<� ְוֶאְזֶ�ה, ַה8ַַעת 3ְַג
 ִמיֵני �ִמָ�ל, ָרִעי
 ְוִהְרה�ִרי
 ָרע�ת
 : ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ִ�ְ	ֵלמ�ת ַהְ�ִרית ְלַתֵ<� ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�

  דש
 ְיֵדי ַעל ִ�ְ	ֵלמ�ת 8ְַע2ִי ְלַתֵ<� ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד ַהַ�ָ�ָנה ְיע�ֵרר ְוַה<�ל, �ָלה0ְד ִ�ְקד%ָ$ה ק�ִלי ְלע�ֵרר ֶ	ֶאְזֶ�ה ְוה�ִ	יֵעִני ְוָעְזֵרִני


 ְ�ִלי, �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה ִ�ְ	ֵלמ�ת ַה8ַַעת 2ִ<�� ֶ	ה�א ַהְ�ִרית ְלַתֵ<� ְוַזֵ�נ�, ָעֵלינ� ַוֲחמֹל ח�ס, ְיהָֹוה 5ָ-א ֶזה�	 
 3ְָג
ְמ5ה ַ	ֲעֵרי ֵמֲחִמִ$י
 א�ָת
 ְוה�ֵצאָת, �ְבר�ָחִנ)�ת ְ�ַגְ	ִמ)�ת ִמְצַרִי
 ִמ0ָל�ת ֲאב�ֵתינ� ֶאת ֶ	ה�ֵצאָת �ְכֵ	
 ָללְ� , ט%


 א�ָת
 ְוִזִ�יָת, ְקד%ָ$ה ַ	ֲעֵרי ַ�ֲחִמִ$י
 ְוִהְכַנְס2ָ
, ִמְצַרִי
 0ָל�ת ִעָ<ר ָהָיה ֶזה ֲאֶ	ר, ַה8ַַעת ִמ3ְַג
, ַהְ�ִרית ִמ3ְַג
�� ִנִ?י
 ִע7ָנ� 2ֲַע4ֶה ֵ��, ִי4ְָרֵאל ְלֶאֶרB א�ָת
 ְוִהְכַנְס2ָ, ַהְ<ד�ָ	ה �2ָרְתָ� ָלֶה
 ְוָנַת2ָ, ַה8ַַעת ְלִת<��, ַהְ�ִרית ְלִת<

 ַהֶ-ֶפ	 �ִמ0ָל�ת ַה0�� ִמ0ָל�ת, �ְבר�ָחִנ)�ת ְ�ַגְ	ִמ)�ת ַהAֶה ַה7ַר ל�תַה0ָ ִמ� א�ָתנ� ְות�ִציא ְונ�ָרא�ת 0ְד�ל�ת ְוִנְפָלא�ת
�ְתַמֵהר �ְמ5ה ַ	ֲעֵרי ַהֲחִמִ$י
 ִמָ�ל ְלה�ִציֵאנ , ַה8ַַעת ִמ3ְַג
, ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל ְוַתִ�יֵלנ� ְוִתְג5ֵלנ� ְוִתְפ8ֵנ� ט%
 ַהְ�ִרית ְלִת<�� ְמֵהָרה ַקל ִחי	 ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� �ְתַזֵ�נ�, ְקד%ָ$ה ַ	ֲעֵרי ַהֲחִמִ$י
 ְלָכל ְמֵהָרה ְ�ַרֲחֶמיָ� ֵסנ�ְוַתְכִני
�� :ְרֶא-� ִמְצַרִי
 ֵמֶאֶרB ֵצאְתָ� ִ�יֵמי: "ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא ָלנ� ְוַקֵ)
 ָקְדֶ	ָ� ַע
 ְלִי4ְָרֵאל ָ�ָרא�י ֶ�ֱאֶמת ַה8ַַעת ְלִת<
  ": ִנְפָלא�ת



  שעה
��ֶמֶלְ� ַחִ)י
 ֱאלִֹהי
, ֲאבֵֹתינ� ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינ 
 ְלַמַע� ִמַ$ַחת ְ	ֵאֵרינ� ְיִדיד�ת ְלַהִ�יל ַצֵ�ה, צ�ֵרנ� ֶחְלֵקנ� ַחי ֵאל, ע�ָל
 ֵמָרח�ק ְוָחַ	ְב2ָ, ַנְפֵ	נ� ַעל ָחַמְל2ָ ֲאֶ	ר, ִע7ָנ� ָע4ִיָת ֲאֶ	ר ט�ְבָ� ַרב ָמה �ָל
ע ֶ	ל ִר��נ� ִ�ְב4ֵָרנ� 4ְַמ2ָ ֲאֶ	ר ְ�ִריְתָ�
�ֵבי� ֵ�יְנָ� ְ�ִריְתָ� ְוָנַת2ָ, :ֲחִריֵתנ� ְלֵהִטיב 
 ֶזַרע ְוֶאת ִי4ְָרֵאל ַזְרע� ְוֶאת ִיְצָחק ֶאת ְ�ִריְתָ� ַוֲהֵקמ�ָת א�ַהְבָ� :ְבָרָה

�� ַעל ְוַחְס2ָ ְלד�ר�ָת
 ְרע�ַז>2ִ � ֶאת ָלמ�ל, 5ִבינ� :ְבָרָה
 ֶ	ל ִ�ְבִרית� ִלְכנֹס א�ָתנ� ְוִצִ�יָת, ַזְרֵענ� ְוֶנֶפ	 ַנְפ	�ֵתינ
 ִמי ְיַ	ֵ�ַח ִמי, ְיַה1ֵל ִמי ְיַה8ֵר ִמי ְיָפֵאר ִמי "2ְִה1ָת� ָ�ל ַיְ	ִמיַע ְיהָֹוה 0ְב�ר�ת ְיַמ1ֵל ִמי "ַהְ$ִמיִני ַ�)�
 ָעְרָלֵתנ� 4ַ�ְר
 ֲאֶ	ר ִע7ָנ� ָע4ִיָת ֲאֶ	ר ַהAֹאת ְוַה-�ָר5ה ַה0ְד�ָלה ְוַה@�ָבה ַהֶחֶסד ָ�ל ַעל �ְלָפֶאְרָ� �ְלַ	ֵ�ֲחָ� �ְלָבֶרְכָ� ְלָ� ְלה�ד�ת י�ַכל

 : קֶֹד	 ְ�ִרית ְ�א�ת ָחַתְמ2ָ וְוֶצֱאָצ5י ִמֶ�ֶט� ְיִדיד ִק8ְַ	2ָ

  שעו
, ִמַ$ַחת �פ�ֶדה ִמ7ֶָות ַה�0ֵאל, ָהַרֲחָמ� 5ב ַהֶחֶסד 5ב ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� 2ְִחָ-ִתי ְלַה3ִיל ָ�אִתי ֵ�� ַעל

 ְלַק8ֵ	 ֶ	ִ-ְזֶ�ה ַחְס8ֶָ� ְלַמַע� ְוה�ִ	יֵענ� ְ�ֶעְזָרֵתנ� ְוק�ָמה, ַנְפ	�ֵתינ� ַעל ַוֲחמֹל, ִ�ְב4ֵָרנ� ָחַתְמ2ָ ֲאֶ	ר ְ�ִריְתָ� ְלַמַע� ֲע4ֵה
�ְלַטֵהר � ָ�לִמ ִנְ	ָמִרי
 ֶ	ִ-ְהֶיה ְוַתַעְזֵרנ� ָעֵלינ� ְוָתֵג�, ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ֶ�ֱאֶמת ַהְ$ֵלמ�ת ְ�ַתְכִלית ַהְ�ִרית ִ�ְקד%ַ$ת ַעְצֵמנ

 ְנַהְרֵהר ֶ	1ֹא ָרע 8ָָבר�(�ַ 
�ְמ5ה ִליֵדי ָנבֹא ְולֹא, ָ�ע�ָל
 ִהְרה�ר 	  ִמיֵני ִמָכל ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַתִ�יֵלנ� 1ַ�ְַיָלה ט%

 ַהְ<ד�ִ	י
 ָהֲאִמ2ִִ)י
 ְוַהֲחִסיִדי
 ִקי
ַה8ִ�ַי ָ�ל ְלַמַע� ֲע4ֵה, ְלַמֲעֵננ� ְולֹא ְלַמַעְנָ� ַוֲע4ֵה, ֶ	ָ�ע�ָל
 ַהְ�ִרית ְפַג


 ֶאת ְוִק8ְ	� ִיְצָר
 ֶאת ְוָכפ�, ְונ�ָרא�ת 0ְד�ל�ת ְ�ִנְסי�נ�ת ְוָעְמד� ְ�ב�ֶדָ� ְלַמַע� ִיְצֵריֶה
 ַעל ִהְת0ְַ�ר� ֲאֶ	ר, ְוַהְ@ה�ִרי
�ְלַמַע� �ְלַמֲעָנ
 ִ�ְרצ�ֶנָ� ַהְ$ֵלמ�ת ִליתְ�ַתְכ ַהְ�ִרית ִלְקד%ַ$ת ֶ	Aָכ� ַעד, ְ	ֶמָ� �, ֲע4ֵה ְוַיֲעקֹב ִיְצָחק :ְבָרָה
 ֲאב�ֵתינ

 ֱאֶמתֶ� ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ֵ�� 0ַ
 ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְ�אֶֹפ� ָהֶעְלי�ָנה ִ�ְקד%ָ$ְתָ� ְוַטֲהֵרנ� ְוַק8ְֵ	נ� ְוה�ִ	יֵענ� ְוָעְזֵרנ� ָעֵלינ� ְוח�ָסה
   ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ�

  שעז
 ְלָפֵר	 ְלַהְתִחיל א�ַכל ַתְח��ָלה �ְבֵאיֶזה ֵעָצה �ְבֵאיֶזה 8ֶֶרְ� �ְבֵאיֶזה ֶאְצַט8ָק �ָמה ֲאַדֵ�ר ָמה א�ַמר ָמה ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
 ֶ	ָחָטאִתי �ְפָ	ִעי
 ַוֲע�נ�ת ַהֲחָטִאי
 ָ�ל ַעל א�ְתָ� �ְלַפֵ)ס תְלַר�� א�ַכל ְזכ�ת �ְבֵאיֶזה 8ֶֶרְ� �ְבֵאיֶזה ְלָפֶניָ� ְלָבִבי ֶאת

�ִבְ	5ר ָהאֶֹז� �ִבְ	ִמיַעת ָהַעִי� ִ�ְרִאַ)ת, �ַמֲע4ֶה �8ִ�ר ְ�ַמֲחָ	ָבה, ַהAֶה ַה)�
 ַעד ִמְ-ע�ַרי ְלָפֶניָ� ְוֶ	3ַָ	ְע2ִי ְוֶ	ָעִויִתי 

, ַהְיָ	נ�ת ַעל א� ַהֲחָד	�ת ַעל, קֶֹד
 ֲאַבֵ<	 ֵמֶה� ֵאיֶזה ְוַעל ְ�ָלל ְ�ֶדֶרְ� ֲאִפ1� ְלָפְרָט
 י�ַכל ִמי ְלַס3ְָר
 לי�ַכ ִמי ח�ִ	י

 ַהְ<ַטִ-י
 ָגִמי
ַה3ְ ַג
 ִ�י ַהְ<ַט-�ת ַעל א� ַה0ְד�ל�ת ַעל, ַה3ְָרט ַעל א� ַהְ�ָלל ַעל ַהִ-ְס2ָר�ת ַעל א� ַהִ-ְגל�ת ַעל

  : ְור�ְממ�ֶתָ� 0ְד1ָ%ְתָ� עֶֹצ
 ְלִפי, ְונ�ָרִאי
 ֲעצ�ִמי
 3ְָגִמי
 ֵה
, ְ�ֶעְרִ�י ֶ	ִ�ְקַטִ-י

  שעח
 ַנְפִ	י ִ�י, ְלָפֶניָ� ַה7ַר ִביְלָב ֶאת ְלָפֵר	 ָעְזֵרִני ָ�מ�ִני ְלִנְר�8ָ, ָ�מ�ִני ִלְמר%ָחק, ָ�מ�ִני ְלִא1ֵ
 3ִיָ� 3ְַתח ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
�ְלִהְתַקֵ)
 ִלְחי�ת ָיכ�ל ֲאִני ֵאיְ� י�ֵדַע ֵאיִני ֲאֶ	ר ַעד ְמאֹד ְמאֹד ִלי ָמָרה � ִ�י, ִלִ�י ְמִריר�ת ֵמעֶֹצ
 :ַחת ָ	ָעה ֲאִפ1

   ַהַחִ)י
 ִ�ְמק�ר קֶֹד	 ְ�ַהְ�ִרית ָפַגְמ2ִי

  שעט
 ְפַג
 ֲאִפ1� ְלַתֵ<� 2ִ<�ִני
 ְוַלֲע�4ת �ְלִהְתַחֵ-� ְלִהְתַו�8ת ַיְס3ִיק� לֹא �ְ	נ�ֵתינ� ָיֵמינ� ָכל ִ�י ָיַדְע2ָ :2ָה 
ע�ָל ֶ	ל ִר��נ�

 3ְַג
 ֶ	ֵ�� ְוָכל ֶ	ֵ�� ִמָ�ל ָ	ל�
ְו ַחס ַהִהְרה�ר 3ְַג
 ַמ0ִיַע ֵהיָכ� ַעד ֵהיָכ� ַעד ָיַדְע2ָ ְלַבד :2ָה ִ�י ֶאָחד ְוִהְרה�ר ַמֲחָ	ָבה
 ֶזה ַעל א�ְתָ� �ְלַפֵ)ס �ְלַר��ת, ֶזה ַעל 2ִ<�ִני
 ַלֲע�4ת י�ַכל ִמי זֹאת ְלַתֵ<� י�ַכל ִמי ְוָ	ל�
 ַחס ְלַבָ@ָלה :ַחת ֶקִרי ִט3ַת
�ְבֵאיֶזה ָל	�� �ְבֵאיֶזה ֲאַדֵ�ר �ָמה א�ַמר ָמה ְוַע2ָה ְל:ְרֵצנ� ַ	ְבנ� לֹא ַוֲעַדִי�, ַה0ָל�ת ֶאת ֶהֱאַרְכנ� ֶזה ְיֵדי ַעל ֲאֶ	ר 


�8ִ�ִרי
 ֲאַקֵ�ל ְוֵאיְ� ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� ְלִהְתַו�8ת :ְתִחיל אֶֹפ� �ְבֵאיֶזה �8ִ�ִרי 
�ְטה�ִרי
 ְקד�ִ	י 
 ִ�י" ָע4ִיָת :2ָה ִ�י 3ִי ֶאְפ2ַח לֹא ֶנֱאַלְמ2ִי ֶנְעָ�ר �ְכֵאִבי ִמ@�ב ֶהֱחֵ	יִתי 8�ִמָ)ה ֶנֱאַלְמ2ִי "ָפֶניָ�ְל 4ִיָחִתי ְלָפֵר	
�ְ	ֲחר  ְוַה7ָָרה ָהַעְצב�ת ָעַלי ְת0ֵַ�רִמ, ָהַרִ�י
 ַ�ֲע�נ�ַתי ֲאֶ	ר ַעד ֲע�נ�ֵתינ� ִמ3ְֵני ֵעיֵנינ� ְוֶנְחְ	כ� ַח@ֹאֵתינ� ִמ3ְֵני ָפֵנינ� ה%

 ִלי ְוֵאי�, ֵעת ְ�ָכל ְ	ח�ָרה� ַ�ֲעב�ָדְתָ� ֶ	ִ�ְקד%ָ$ה ָדָבר ֵאיֶזה ַלֲע�4ת ז�ֶכה ֶ	ֲאִני ָ�ֵעת ֲאִפ1� ֲאִמ2ִִ)ית 4ְִמָחה 	

 ְ�ָכל 3ַָגְמ2ִי, ַחִ)י
 ֶמֶלְ� 3ְֵני ְ�א�ר ָפַגְמ2ִי ִ�י ָהִרח�ק ַתְכִליתְ� ֲאִמ2ִִ)ית ִמCְִמָחה ָרח�ק ַוֲאִני, �ְבת�ָרֶתָ� �ְבִיְר5ְתָ�
 ֲח	�ִכי� ָה:ְנ3ִי� ֵעת ְ�ָכל ִמְתע�ְרִרי
 ָהַרִ�י
 ֲע�נ�ַתי ְיֵדי ַעל ֲאֶ	ר ַעד ְנִהיִרי� ְ�:ְנ3ִי� 3ַָגְמ2ִי, ִדְקד%ָ$ה 4ְִמָחה ִמיֵני
� ְוַהִ�@�ִלי
 ַה7ְִניע�ת ִעָ<ר רֹב ֵה
 ְוֵה7ָה ְ�ע�ְכֵרינ� ָהי� ֶ	ֵה7ָה, ְ	ח�ָרה �ָמָרה ַעְצב�ת ֶ	ֵה
, ל�
ְוָ	 ַחס ָעֵלינ

 ֶנְג8ֶָ� ְוֶ	3ַָ	ְענ� ְוֶ	ָעִוינ� ֶ	ָחָטאנ� ַהֲחָטִאי
 ְוָכל ַה7ְִכ	�ל�ת ְוָכל ַה3ְָגִמי
 ָ�ל ָלנ� ָ�א� ָיָד
 ְוַעל, ֶ�ֱאֶמת ֵמֲעב�ָדְתָ�
�ִבְפָרט, ָהֲע�נ�ת ָ�ל ֶ	ִעָ<ר ָהֲאִמ2ִִ)י
 ֲחָכֶמיָ� ְיֵדי ַעל ָלנ� 1ִ0ִיָת ְוַכֲאֶ	ר, ֱאלֵֹהינ� ְיהָֹוה ָיַדְע2ָ :2ָה ַ�ֲאֶ	ר 
 ַהְ�ִרית 3ְַג
 ְלַמ��ַתי �ְתר�ָפה ֵעֶזר ֲאַבֵ<	 ֵמ:ִי� ְוַקָ)
 ַחי ֵאל ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבי הְוַע2ָ ְוָ	ל�
 ַחס ְ	ח�ָרה �ָמָרה ַעְצב�ת ְיֵדי ַעל ָ�ִאי�

, ַ�ֲחֵבר� 2ָל�י ֶאָחד ֶ	ָ�ל ֵמ:ַחר �ָמנ�ס ַהָ�ָלה ֲאַבֵ<	 ֵמ:ִי�" ֶעְזִרי ָיבֹא ֵמ:ִי� ֶהָהִרי
 ֶאל ֵעיַני ֶאCָא "ְמאֹד ָהֲאנ�	�ת
 4ְִמָחה ֲאַקֵ�ל ֵמֵהיָכ�, ָ�ָרא�י ֶ�ֱאֶמת ִ�ְ	ֵלמ�ת ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ֲעַדִי� ָזִכיִתי ֶ	1ֹא �ֵמ:ַחר, ַהְ�ִרית ַרת�ְ	ִמי 4ְִמָחה
 ֶאְזַעק ֵ�� ַעל ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ִלְז��ת �ְגב�ָרה �ַֹח ֲאַקֵ�ל ֵמֵהיָכ� ֵאיפ�א ֵ�� ִא
, ִדְקד%ָ$ה ִמCְִמָחה ָרח�ק ֶ	ֲאִני �ֵמ:ַחר
 ַמ3ִיל ֲאִני ַתֲחנ�ִני
 ִמיֵני ְ�ָכל ְלָפֶניָ� ֶאְתַחֵ-� 8ְִמָעה ְ�ק�ל ֲאָנָחה ְ�ק�ל ְצָעָקה ְ�ק�ל ֵאֶליָ� ֶאְצַעק ַמר ְ�ק�ל ַוֲאַ	ֵ�ַע
 ֲאִני ק�ל�ת ִמיֵני ְ�ָכל, ְכב�ֶדָ� ִכֵ?א ִלְפֵני ְמַבֵ<	 ֲאִני �תַ�ָ<	 ִמיֵני ְ�ָכל ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� 2ְִחָ-ִתי



, 3ְֵדִני ְלַמַעְנָ� ָחָזק �0ֵאל, ַהִ�יֵלִני �ַמִ�יל �3ֶדה, �ְפֵדִני ָחֵ-ִני, ְוָחֵ-ִני ח�ס, ָעַלי ְוַרֵח
 ח�ס, ָעַלי ַוֲחמֹל ח�ס, ֵאֶליָ� ק�ֵרא
 ְ�ִרְד2ִי ְ�ָדִמי ֶ�ַצע ַמה "ִ�י, ַנְפִ	י ַלַ$ַחת �2ֵ2ִ :ל, �1ָֹא ְדַעְלָמא ָמָרא, ְו:ְנָחִתי ַצֲעָקִתי 	�ֵמַע �ִני
ֶאְבי ֶאְנַקת 	�ֵמַע

 ֵאי� ִ�י" ָמִי
 י�ִמ7ֲַעַמֵ< ִמ�Cְנ:י ִאָ-ְצָלה ֶאְטָ�ָעה ְו:ל ִמִ@יט ַהִ�יֵלִני ֲאִמ2ֶָ� ֲהַי0ִיד ָעָפר ֲהי�ְדָ�, ַ	ַחת ֶאל� ָל	�� 	


ְטָ�ע י�ֵתר ְו4ְָגב� 0ְָדל� ַנְפִ	י ָצר�ת ִ�י ָיד� ַעל 4ִיָחִתי ְלָפֵר	 ֶ	א�ַכל ָ�ע�ָל  ִמ)�ֵרד י�ֵתר ָמֲעָמד ְוֵאי� ְמצ�ָלה ִ�יֵו� ִמ%7
�ְ	5ר ַה7ֶֶלְ� 8ִָוד �ְרִרי
ַהְמ	 8ְִ�ר� ָ�ֵא1� ְל	�נ�ת ָ�ל ְוִא
 ַמִי
 ְ�ִעְמֵקי 
 ַקל 3ְָג
 ַעל, ַעְצָמ
 ַעל ֲאִמ2ִִ)י
 ַצ8ִיִקי
 ָמה 5נִֹכי :ָ�ְתַרְיה� ֶאֱעֶנה ָמה 5נִֹכי, ְ�ָלל ְ�ַדְע2ֵנ� ִנְת3ַס ָ�ֶזה 3ְָג
 ֶ	ֵאי�, ַה8ַק ִמ� 8ַק ֶ	ַ�ַ<1ִי
 ַקל 3ְָג
 ֶ	ה�א ֶאָחד
�8ִ�ִרי
 ְלַדֵ�ר 3ִָני
 ָ�ל ַעל ז�ֶכה ָהִייִתי ְוַהְלַואי ֲאַדֵ�ר ה�ָמ א�ַמר 
 8ְִבֵריֶה
 ֶ	ָ)ְצא� ְ�מ�, ֶ�ֱאֶמת ִנְ	ָ�ר ְ�ֵלב ַהְ<ד�ִ	י

 ֵ�� ַעל, ָוֵעֶרְ� ִ	ע�ר ְ�ִלי ְמאֹד ְרֵ�הַה ֶ�ֱאֶמת 3ַָגְמ2ִי ְו5נִֹכי ְ�ָלל 3ְָגמ� לֹא ֶ	ֶ�ֱאֶמת 3ִי6ַעל6:�, ַלֲאִמ�2 ֶ�ֱאֶמת ִמ3ִיֶה


 ִלי ֵאי�� ִי4ְָרֵאל ֵ�ית ָ�ל ֲעֵליֶה
 ֲאֶ	ר ע�ָל
 ְיס�ֵדי ַצ8ִיֵקי, ֱאֶמת ַצ8ִיֵקי ְזכ�ת ַעל ִא
 ִ�י �ִמְ	ָע� �ִמְבָטח 2ְִקָוה 	
�ְלָקֵרב �ְלַהְגִ�יDַ י
ְלָהִר ַמְס3ֶֶקת �ְזכ�ָת
 ְקד%ָ$ָת
 עֶֹצ
 ֲאֶ	ר, ִנְ	ָע� � ְלַבד ַה0ָד�ל �ָֹח
 ְוַעל ֵאֶליָ� א�ִתי ֲאִפ1

 ְוִלְצעֹק ֵאֶליָ� ִלְקרֹא ְיֵתד�ַתי 2ַָמְכ2ִי ְוֲעֵליֶה
 ַהAֶה ְוַה7ַר ַה0ָד�ל 0ָ�ַל�ת ֲאִפ1�, ִנְסָמְ� ֲאִני ְוָחְזָק
 2ְָק3ָ
 ְוַעל, ִנְ	ָעְנ2ִי
 ַלֲהמ�� �ְלַיֵחל �ְלִהְס2ֵַ�ל, ְקד%ָ$ֶתָ� ִלְמע�� ֵעיַני �ְלָהִרי
, ֵאֶליָ� 3ַ�ַי ֶאת ִלְ	טַֹח ְלָפֶניָ� �ָבאִתי ָ	
 ֶ	ֲאִני 7ָק�
ִמ ֵאֶליָ�

 ַעל ְלת�ָכ
 ֶ	ָ)ַרְד2ִי ְוָהִעְנָיִני
 ַה7ְק�מ�ת ִמָ�ל, ָי
 ִמ7ְצ�ל�ת, ַהָ)ֵו� ִמִ@יט א�ִתי ְוַתֲעֶלה ָעַלי �ְתַרֵח
 ֶ	2ָחֹס ֲחָסֶדיָ�
ְמא�ת ִמיֵני �ִמָ�ל, ַנְפִ	י 2ֲַעֶלה �ְתה�
 ְוחֶֹ	ָ� ָובֹה� ִמ2ֹה� ַהְמג%-�ת �ַמְחְ	ב�ַתי ָהָרִעי
 ַמֲע4ַי ְיֵדי �ִמָ�ל, 2ְַטֲהֵרִני ט% 
 ְי	�ע�ת ִמיֵני �ְבָכל 2ְַק8ְֵ	ִני ְקד%$�ת ִמיֵני �ְבָכל ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� יֵלִניְוַתִ� 2ְִפ8ִֵני :ֲחָרִני� ְוִסְטִרי� ְקִל�3ת ִמיֵני

 דַיַח ַוֲאַקֵ$ר ֶ�ֱאֶמת ֵאֶליָ� ְוָחָזק :7ִיB ְ�ֶקֶ	ר ַעְצִמי ֶ	ֲאַקֵ$ר ְוַתַעְזֵרִני, ָתִמיד ִע7ִי ְוִתְהֶיה ְוַתִ�יֵלִני �2ִ	יֵעִני ְוַהָ�ל�ת
ָ$ִרי
 כ1ָ%
 ֶ	ִ)ְהי� ְוָחָזק :7ִיB ְ�ֶקֶ	ר, ְוִנְ	ָמִתי ְור�ִחי ְוַנְפִ	י ִגיַדי ה"�ְ	ָס ֵאָבַרי ח"ְרַמ ָ�ל  ַוֲאח�ִזי
 ַיַחד ְמק%


 ְלִהָ-ֵצל ֶ	ֶאְזֶ�ה ֶ�ֱאֶמת ֵמָרע ס�ר י�תִלְה ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ֶ�ֱאֶמת �ְלִיְר5ֶתָ� ַלֲעב�ָדֶתָ� :ַחת ְקד�ָ	ה ְ�ַמֲחָ	ָבה �ְדב�ִקי
 3ְַג
 ִמיֵני �ִמָ�ל ִבְל��ִלי
 ִמיֵני �ִמָ�ל ָרע�ת �ַמֲחָ	ב�ת ִהְרה�ִרי
 ִמיֵני �ִמָ�ל �ְפָ	ִעי
 ַוֲע�נ�ת ֲחָטִאי
 ִמיֵני ִמָ�ל

 ְוֶ	ָעִויִתי ֶ	ָחָטאִתי �ְפָ	ַעי ַוֲע�נ�ַתי ֲחָט:י ָ�ל ַעל ִלי ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹל 
ֶ	ָ�ע�ָל 3ְָגִמי
 ִמיֵני �ִמָ�ל, ְוָ	ל�
 ַחס ַהְ�ִרית
 	ָקד� ִלְהי�ת �ְתַזֵ�ִני ַתַעְזֵרִני �ֵמַע2ָה ֵהָ-ה ַעד ֶ	3ַָגְמ2ִי ַה3ְָגִמי
 ָ�ל �ְתַתֵ<� ַהAֶה ַה)�
 ַעד ִמְ-ע�ַרי ְלָפֶניָ� ְוֶ	3ַָ	ְע2ִי
2ָר ַעְצִמי ְלַק8ֵ	 �ְתַזֵ�ִני ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ֶ�ֱאֶמת ְוָטה�ר  ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ֶ�ֱאֶמת ְגד�ָלה ִ�ְקד%ָ$ה ִלְפִרי	�ת ְוֶאְזֶ�ה, ִלי %7�ַ

 ִלְהי�ת ְוֶאְזֶ�ה, ָתִמיד ְוֶחְדָוה 4ְִמָחה ְקד%ָ$ְתָ� ע��ִמ7ְ ָעַלי ְוַתְ	3ִיַע ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְקד%ַ$ת ְמֵהָרה ַקל ִחי	 ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד
 3ֶָניָ� ְ�א�ר ָעַלי ְוָתִאיר 2ִָמיד ִ�י	�ָעְתָ� ְוִל4ְמַֹח ָלִגיל ְוֶאְזֶ�ה" ֵ�אלַֹהי ַנְפִ	י 2ֵָגל ַ�יהָֹוה 4ִ5י4 4�4 "2ִָמיד 4ִ�ְְמָחה
�ְתַזֵ�ִני 
 ְ	ַלח, ֲעג�ִמי
 ַנְפ	�ת ְמ7ֵ4ַַח ַחִ)י
 ֶמֶלְ� 3ְֵני ְלא�ר, ִדְקד%ָ$ה 4ְִמָחה ֶ	ל ְלָפִני
 ְנִהיִרי� ְל:ְנ3ִי� ְמִאיר�ת ְלָפִני
ְמָלָלה ַנְפִ	י ְו7ַ4ַח ִמ7ְע�ֶנָ� 4ְִמָחה ָעַלי  �2ִדיֵעִני ֶאCָא ִ	יַנְפ ְיהָֹוה ֵאֶליָ� ִ�י ַעְב8ֶָ� ֶנֶפ	 7ֵ4ַַח "ְמאֹד ְוָהֲעל�ָבה ָהא%

  ":ֶנַצח ִ�יִמיְנָ� ְנִעימ�ת, 3ֶָניָ� ֶאת 4ְָמח�ת �4ַבע, ַחִ)י
 א�ַרח

  תי
 ַה�0ֵמל, ְוַהֶחֶסד ַהְ�ִרית 	�ֵמר 1ִ8ַי
 ח�ֵמל ַרֲחִמי
 ָמֵלא, ֲאב�ֵתינ� ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינ� ְיהָֹוה ִמ1ְָפֶניָ� ָרצ�� ְיִהי �ְבֵכ�
�ְבַרֲחֶמיָ� ָהַרִ�י
 ַבֲחָסֶדיָ� ְוַזֵ�ִני ְוֶאְחֶיה ַעְב8ְָ� ַעל 0ְמֹל, ט�ב�ת ָ)ִבי
ְלַח 
 ֵמַע2ָה ֶ	ֶאְזֶ�ה ְוה�ִ	יֵעִני ְוָעְזֵרִני, ָהֲאִמ2ִִ)י

 ָרִעי
 ִהְרה�ִרי
 ִמיֵני �ִמָ�ל ַהְ�ִרית ַג
3ְ ִמיֵני ִמָ�ל ֵמַע2ָה ְוַתִ�יֵלִני ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ֶ�ֱאֶמת קֶֹד	 ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת
 ְוִהְרה�ִרי
 ָרע�ת ַה7ֲַחָ	ב�ת ָ�ל ַעל ְלִהְת0ֵַ�ר ֶ	ֶאְזֶ�ה, �ְגב�ָרה ְוֵעָצה ָוַדַעת �ִביָנה ָחְכָמה ִלי ְוִת�2ֶ ְבֶעְזִרי ְוִתְהֶיה

�ְלִהָ-ֵצל ֵמֶה
 ְלִה7ֵָלט, ָרִעי 
�ְלַ	ְ�ָר
 ְלָגְרָ	
, ַה0ָד�ל כֲֹחָ�ְ� ְלַגְמֵרי ֵמֶה 
 ְוֶאְזֶ�ה 0ְב�ִלי �ֵמַעל ֵמָעַלי �ְלַבְ@ָל


 ִיְהֶיה ֶ	1ֹא ִמִ<ְרִ�י ְ	ט�ת ָהר�ַח ָ�ל ְלָגֵר	 ְבַרֲחֶמיָ�� ַוֲאַבְ@ל� ַוֲאָגְר	� ֲאַ	ְ�ר� ַרק ֶאְצִלי ְ	ט�ת ְלָהר�ַח ֲאִחיָזה 	
 : ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה 0ְב�ִלי ֵמַעל� ֵמָעַלי

  תיא
 3ְַג
 ְיֵדי ַעל :ֲחָרא ְוַהִ?ְטָרא ְ	ט�ת ָהר�ַח ֵ�י� ַ�ְ<ִל�3ת ָיִדי ַעל ֶ	ָ-ְפל� ַהְ<ד%ָ$ה ִניצ�צ�ת ָכל ְלה�ִציא �ְתַזֵ�ִני ְוַתַעְזֵרִני
�ְבָכל ְ�ַרֲחֶמיָ� ֲאַתֵ<� ָ	
 ֶ	ִ<ְלַקְל2ִי �ְבָמק�
, ַמ7ָ	 ַה7ְִ	ָקל ִלְת	�ַבת ֶאְזֶ�הֶ	 ָהֲעצ�ִמי
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַתַעְזֵרִני ַהְ�ִרית 

�ְבָכל ֵעת 
 2ֲַאָוִתי ְלַ	ֵ�ר ֶאְזֶ�ה 8ְַיָקא ָ	
, ָרִעי
 ְוִהְרה�ִרי
 ָרע�ת ַמֲחָ	ב�ת ְוָ	ל�
 ַחס ָעַלי ְלִהְת0ֵַ�ר ֶ	ִ)ְרצ� ָמק�
6 ְיֵדי6 ַעל ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ִמ7ִֶ-י ָרִעי
 ְוִהְרה�ִרי
 ַה7ֲַחָ	ב�ת ָ�ל �ְלַבֵ@ל �ְלַבֵער �ְלַס1ֵק ְלָגֵר	, ִמִ<ְרִ�י ְ	ט�ת ָהר�ַח �ְלָגֵר	

�ְלַהֲעל�ָת
 ְלָבְרָר
, ַהְ<ִל�3ת �ֵ�י ָיִדי ַעל ְוִנְתַעְרְ�ב� ֶ	ָ-ְפל� ַהְ<ד%ָ$ה ִנ��ֵצי ָ�ל �ְלַהֲעל�ת ְלָבֵרר ֶזה 
1ָ%� 
 ֶאל ְוַלֲהִ	יָב

 ִמ7ְָ� ִי8ַח ְו:ל ַהְ<ד%ָ$ה��ַבֲחָסֶדיָ� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְ�ָלל ִנ8ָח 	 
 ְזֵקִני
 ֱאֶמת ַצ8ִיֵקי ְוכַֹח �ִבְזכ�ת ַה0ְד�ִלי
 ר�ַח ָ	ָעה �ְבָכל ֵעת ְ�ָכל ָעַלי ְלַהְמִ	יְ� ֵמַע2ָה ְוֶאְזֶ�ה ַהְ$ֵלמ�ת ְ�ַתְכִלית ֶ�ֱאֶמת ְ�ִריתַה ִלְ	ִמיַרת ָזכ� ֲאֶ	ר ֶ	ִ�ְקד%ָ$ה

 ְוָטֳהָרה ְקד%ָ$ה(ַ  ַעת8ַ ר�ַח, �ְגב�ָרה ֵעָצה ר�ַח, �ִביָנה ָחְכָמה ר�ַח, ְיהָֹוה ר�ַח ָעָליו ְוָנָחה: "ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא ִ�י ִויק%
  ": ְיהָֹוה ְוִיְר:ת

  תיב
 ַרִ�י
 ַוֲחָסִדי
 ט�ב�ת ִע7ִי ג�ֵמל :2ָה ֲאֶ	ר, ִנ8ָח ִמ7ְָ� ִי8ַח ְלַבל ַמֲחָ	ב�ת ח�ֵ	ב, �ֹל ֲאד�� ַרֲחִמי
 ָמֵלא ְיהָֹוה 5ָ-א


 ַר��ת", ַעְב8ֶָ� ִע
 ִהְפֵלאָת ֲאֶ	ר ַחְס8ְָ� ַרב ָמה, 7ִיִע ָע4ִיָת ֲאֶ	ר ט�ְבָ� ַרב ָמה, ַמ7ָ	 ֶרַגע �ְבָכל ֵעת ְ�ָכל ַוֲעצ�ִמי
�ַמְחְ	ב�ֶתיָ� ִנְפְלא�ֶתיָ�, ֱאלַֹהי ְיהָֹוה :2ָה ָע4ִיָת � ָכל ְו:ֲחֵרי" ִמַ?3ֵר ָעְצמ� ַוֲאַדֵ�ָרה :0ִיָדה ֵאֶליָ� ֲער�ְ� ֵאי�, ֵאֵלינ


ְפָלג�ת ְוָהֲעצ�מ�ת ְוַה-�ָרא�ת ַה0ְד�ל�ת ְוַה@�ב�ת ַהֲחָסִדי �ִמְס3ָר ָוֵעֶרְ� ִ	ע�ר ְ�ִלי ִע7ִי 0ַָמְל2ָ ֲאֶ	ר ְמאֹד ְמאֹד ְוַה%7 ,



 ַנְפִ	י ְגֵעיִנ ָצַרַעת ִ	ְרי�� ֶאת ֲאַכֶ-ה ָל	�� �ְבֵאיֶזה ֶזה ֲאד�ִני ִע
 ְלַדֵ�ר ֶזה ֲאד�ִני ֶעֶבד י�ַכל ְוֵאיְ�, ֲאַדֵ�ר �ָמה א�ַמר ָמה
�ַמְכא�ַבי 
 ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� ְוֶ	3ַָ	ְע2ִי ְוֶ	ָעִויִתי ֶ	ָחָטאִתי �ְפָ	ַעי ַוֲע�נ�ַתי ֲחָט:י ְיֵדי ַעל ַהְמר%ִ�י

�ָבִאי
 ִנְמָ	ִכי
 ָיָד
 ַעל ֲאֶ	ר � ָמֳעָמד ְוֵאי� ְמצ�ָלה ִ�יֵו� ָטַבְע2ִי "�ְמג%-�ת ר�תָז �ַמֲחָ	ב�ת ִהְרה�ִרי
 ֵעת ְ�ָכל ָעֵלינ
, ָרח�ק ִ�ְזַמ� ֶאָחד ִהְרה�ר ָעָליו ְ�ֶ	ָ�א, ְ�ָ	ְר	� ַהִ)4ְְרֵאִלי ִאי	 ְקד%ַ$ת ְלִפי ִ�י" ְ	ָטָפְתִני ְוִ	�ֶֹלת ַמִי
 ְבַמֲעַמֵ<י ָ�אִתי
ְטָ�ע ִנְקָרא  ְלַס3ֵר ָיכֹל ֲאִני ָל	�� �ְבֵאיֶזה, 4ִיָחֵתנ� ְנָפֵר	 ְוֵאיְ� ָצר�ֵתינ� ְנַכֶ-ה ֵאיְ� ְוַע2ָה ָי
 ִ�ְמצ�ל�ת ,ְמצ�ָלה ִ�יֵו� מ%
, ֲאַדֵ�ר ָמה� א�ַמר ָמה ר�ִחי ָהֵ	ב ִי2ְנ�ִני לֹא, ָעֵלינ� ֵעת ְ�ָכל ִמְת0ְַ�ִרי
 ָי
 ַה7ְצ�ל�ת ֲאֶ	ר, �ַמְכא�ַבי ְלָבִבי ִנְגֵעי
�ַמְחְ	ב�ַתי ָהָרִעי
 ַמֲע4ַי ְיֵדי ַעל ֶזה ָ�ל ִלי ָגַרְמ2ִי ְבַעְצִמי ֲאִני ִ�י, "ִל�� ִיְזַע� ְיהָֹוה ְוַעל 8ְַר�� 2ְַס�1ֵ 5ָד
 ִאֶ�ֶלת" 

�ְלָגְרָ	 ְלַ	ְ�ָר
 ִנְת0ַַ�ְר2ִי ְולֹא :ֲחֵריֶה
 ֶ	ָהַלְכ2ִי ַהְמב%ְלָ�ל�ת
 ְ�מ� ְוִנְתַרַחְק2ִי, ֶ$ָ�אִתי ְלַמה ֶ	ָ�אִתי ַעד, ֵמָעַלי 

 ִלי ֵאי� ִ�י ָיַדְע2ָ ְו:2ָה ְלַנְפִ	י א�י ִלי ַוי ִלי א�י ֶ	ִ-ְתַרַחְק2ִי�, ֵאֶליָ� �ְלִהְתַחֵ-� ִלְצעֹק ִא
 ִ�י ְוַתְח��ָלה ֵעָצה 	
 ִבְקד%ָ$ְתָ� �ְתַק8ְֵ	ִני, ְלַגְמֵרי ִחָ-
 ְ�ַמ2ְַנת ֶ	2ְָחֵ-ִני, ַלֲחָסֶדיָ� ַוֲאַצ3ֶה ַוֲאַיֵחל ְוֵאֵ	ב, ֶמיָ�ְלַרֲח �ְלַצ�3ת �ְלִהְס2ֵַ�ל
 ְקֵ	ה ִ�י, ְבַעְצָמD הָהֵעָצ ְלַקֵ)
 ִלי ָקֶ	ה, ט�ָבה ֵעָצה ִלי ַמְ	3ִיַע ְ�ֶ	:2ָה ַוֲאִפ1�, ָבֶה
 3ַָגְמ2ִי ָהֵעצ�ת ָכל ִ�י ָהֶעְלי�ָנה


 י�ֵדַע ְוֵאיִני ֲאִני ֵלב� ָהַרִ�י
 ַרֲחֶמיָ� ַעל ִ�י, ַה0ְד�ִלי
 ַוֲחָסֶדיָ� ָהַרִ�י
 ַרֲחֶמיָ� ַעל ִא
 ִ�י �ִמְ	ָע� ְוֵעָצה ַתְח��ָלה 	
� ְות�ִ	יֵענ� ָעֵלינ� ֶ	2ְַרֵח
, ְמַצ3ִי
 5נ� ְוִלי	�ָעְתָ� ַקִ�י
ְמ 5נ� ְוִלְסִליח�ֶתיָ�, ִנְ	ָעִני
 5נ� ֲחָסֶדיָ� ְוַעל ְבט�ִחי
 5נ

 ִלְצעֹק ָסַמְכנ� ְלַבד �ָֹח
 ְוַעל ַע2ָה ַעד ֲאב�ֵתינ� ִמיֵמי �8ר ְ�ָכל ֶ	ָהי� ֶ	ִ�ְקד%ָ$ה ְזֵקִני
 ֲאִמ2ִִ)י
 ַצ8ִיִקי
 ִ�ְזכ�ת
 ְ	ֵלָמה ִבְת	�ָבה ֶ	2ֲַחִזיֵרנ�, ִלי	�ָעֶתָ� �ְלַק�ֹת ְלַרֲחֶמיָ� �ְלַצ�3ת, 5ִביו ִלְפֵני ַה7ְִתַחֵ@א ְ�ֵב�, ָ�ֵאֶלי �ְלִהְתַחֵ-� ְוִלְזע�ק
  : ְמֵהָרה ַקל ִחי	, ְלָפֶניָ�

  תיג
 ַה8ִ�ַיִקי
 ָ�ל ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵואלֵֹהי קִיְצָח ֱאלֵֹהי :ְבָרָה
 ֱאלֵֹהי ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� ָ�אִתי ֵ�� ַעל


 ַלֲהמ�� ְמַיֲחל�ת ְוֵעיַני, ְ�ִריֶתָ� ֲאר�� מ�ל 3ְר��4ת ְוַכ3ַי, ִי4ְָרֵאל ָכל ֱאלֵֹהי, ְוָה:ֲחר�ִני
 ָהִרא	�ִני
 ֱאלֵֹהי, ָהֲאִמ2ִִ)י
 ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ְוכַֹח ִ�ְזכ�ת ָעַלי ְוַה0ְד�ִלי
 ָהַרִ�י
 ַרֲחֶמיָ� ֶ	2ְע�ֵרר, ְקד%ָ$ֶתָ� ִלְמע�� צ�ִפ)�ת ְוַרְעי�ַני, ֲחָסֶדיָ�


 ֵעָצה ר�ַח, �ִביָנה ָחְכָמה ר�ַח, ְוָטֳהָרה ְקד%ָ$ה ר�ַח ִי4ְָרֵאל ֵ�ית ַע7ְָ� ָ�ל ְוַעל ָעַלי ְוַתְ	3ִיַע ְוַתְמִ	יְ� 8ְִקד%ָ$ה ְוַהAְֵקִני
�ְלָגְרָ	
 ְלַ	ְ�ָר
, ָרע�ת �ַמֲחָ	ב�ת ַהִהְרה�ִרי
 ָ�ל ַעל ְלִהְת0ֵַ�ר ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ְיהָֹוה ְוִיְר:ת 8ַַעת ר�ַח, �ְגב�ָרה 

, ִיְצִרי ֶאת ְוָלכ�� 2ֲַאָוִתי ְלַ	ֵ�ר כֲֹחָ�ְ� ֶאְזֶ�ה, ְוָ	ל�
 ַחס ט�ב לֹא ִהְרה�ר ֵאיֶזה ָעַלי ֶ	ָ)בֹא ֵעת �ְבָכל ִמ7ִֶ-י �ְלַבְ@ָל
 ָיִדי ַעל ֶ	ָ-ְפל� ַהְ<ד%ָ$ה ַהִ-יצ�צ�ת ָ�ל ֵמַהְ<ִל�3ת ְלה�ִציא ְוֶאְזֶ�ה ְלַגְמֵרי ִמ7ֶ-� 8ְַע2ִי �ְלָהִסיַח, ִמ7ִֶ-י �ְלָגְר	� ְלַ	ְ�ר�

 ָהר�ַח �ְלַבֵ@ל ְלָגֵר	 ְ�ַרֲחֶמיָ� ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד ֲאַתֵ<� ָ	
 ֶ	ִ<ְלַקְל2ִי �ְבָמק�
 ְ	ט�ת ָהר�ַח ִמ� ט�ָבה ָהר�ַח �ְלָבֵרר ֵ�יֵניֶה

 ִיְהֶיה ֶ	1ֹא, ְלַגְמֵרי ִי4ְָרֵאל �ִמָ�ל ִמ7ִֶ-י ְ	ט�ת� ְור�ִחי יְ�ַנְפִ	 ְולֹא ְבג�ִפי לֹא ְ	ט�ת ְלָהר�ַח ַוֲאִחיָזה ְ	ִליָטה 	

 2ִָמיד �ְטה�ר�ת ְקד�	�ת ְלַמֲחָ	ב�ת ֵמַע2ָה ְוֶאְזֶ�ה ְד5ֵתי ְבָעְלָמא ְוָלא ָה8ֵי� ְבָעְלָמא ָלא ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה ְוִנְ	ָמִתי
   ָתִמיד �ְנִקָ)ה ַזָ�ה �ְטה�ָרה ְקד�ָ	ה ֲחַ	ְב2ִיַמ ֶ	2ְִהֶיה ֶאְזֶ�ה ַרק, ֶ	ָ�ע�ָל
 ַה8ַַעת ִבְל��ל ִמיֵני ִמָ�ל ֵמַע2ָה ְוַתִ�יֵלִני

  תיד
, ַהְ�ִרית ִ�ְפַג
 ֵהָ-ה ַעד ֶ	3ַָגְמ2ִי ַמה ָ�ל ִלי ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹל ְקד%$�ת ִמיֵני ְ�ָכל ַהְ�ִרית ִבְקד%ַ$ת ַעְצִמי ְלַק8ֵ	 ְוַתַעְזֵרִני

�ִבְ	5ר ָהאֶֹז� �ִבְ	ִמיַעת ָהַעִי� ִבְרִאַ)ת ֶ	3ַָגְמ2ִי ַמה ֵה� �ַמֲע4ֶה �8ִ�ר ְבַמֲחָ	ָבה ֶ	3ַָגְמ2ִי ַמה ֵה� 
 א� ְ�	�ֵגג ח�ִ	י
 ַהֵ$מ�ת ָ�ל 1ֵא�ְתַמ ְסִליח�ת ֱאל�Dַ ִלי �ְתַכ3ֵר ְוִתְסַלח 2ְִמחֹל �1ָ%
 ַעל ַהAֶה ַה)�
 ַעד ִמְ-ע�ַרי, ְ�ָרצ�� א� ְ�אֶֹנס ְ�ֵמִזיד

 ַהְ�ִרית ִלְקד%ַ$ת ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ� ֵעת ְ�ָכל ְוַתַעְזֵרִני ְוַתְצִליֵחִני ְות�ִ	יֵעִני ְבֶעְזִרי ִתְהֶיה �ֵמַע2ָה ַה0ָד�ל ְבִ	ְמָ� ֶ	3ַָגְמ2ִי
  : ֶ�ֱאֶמת

  תטו
 ֶאת ָיַדְע2ָ :2ָה ִ�י" 2ָ5ה ְתִה1ִָתי ִ�י ְוִאָ�ֵ	ָעה ה�ִ	יֵעִני ְוֵאָרֵפא ְיהָֹוה ִניְרָפֵא", �1ָֹא ְדָעְלָמא ִר��נ� ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�

ְמָלָלה ַנְפִ	י ְמִריר�ת ֶאת ָהֲאנ�	�ת ַמ��ַתי ְמִריר�ת ֶאת, ְלָבִבי ְמִריר�ת  ֲאַד7ֶה ָמה ְוֶאל ְמאֹד ִלי ָמָרה ַנְפִ	י ִ�י, ָהא%
 ְלִפי ֲאֶ	ר ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ� ָיַדְע2ָ ְו:2ָה ֶ	ָ�ע�ָל
 ְמִריר�ת ִמָ�ל ַמר ָורֹא	 ִמ1ֲַעָנה ַמר, ִמ7ֶָות ַמר, יר�ִתיְמִר ְו:ְמִ	יל


ְל	�ת עֶֹצ  ְ�ַנְפִ	י ֶ	ִהַ@ְל2ִי ָהֲעצ�ִמי
 ְוַה3ְָגִמי
 ְוַה7ִָרי
 ָהָרִעי
 ְוַה7ְַכא�ִבי
 ַהח�ָל:ת ְוִר��י עֶֹצ
 ְלִפי, ַנְפִ	י ח%

 ֵאי�, ָהָרִעי
 ַמֲע4ַי ְיֵדי6ַעל� ֶ	)�ִעיל ְרפ�5ה ֵאיֶזה ְ�ַרֲחֶמיָ� 7ָ2ִֵצא ִא
 ַוֲאִפ1� ִלי ְלה�ִעיל ֶ	2�ַכל ָ�ע�ָל
 ְרפ�5ה 	
 ָהְרפ�5ה ְמִריר�ת ִלְס�ֹל ִלי ֶאְפָ	ר ִאי ִ�י, ְמאֹד תָהֲאנ�	� ַמ��ַתי ְלִפי ָהְרפ�5ה ְמִריר�ת ִלְס�ֹל ִלי ֶאְפָ	ר ִאי, ִלי

�ְפָגִמי
 ִהְרה�ִרי
 ֶ	ֵ�� ִמָ�ל, ֶאָחד ִהְרה�ר 3ְַג
 ְלַתֵ<� ִלְס�ֹל ֶ	ְ�ִריִכי
 ְוַה2ְ	�ָבה 
 ָ�ֵא1ֶה ַוֲעצ�ִמי
 ַרִ�י
 ַוֲחָטִאי

 ט�ב ֶאְצֵלנ� ֶ	ִ-ְקָרא ַה)�
 ֶ	ל ַה3ְָגִמי
 ֲאִפ1� ַהAְַמ� ִיְכֶלה, ֶאָחד י�
 ֶ	ל ָגִמי
ֵמַה3ְ ָקֶצה ֶאֶפס ְלַס3ֵר 5ַמְר2ִי ְוִא
�ְלַהֲעִריְ� ְלַ	ֵער ֶאְפָ	ר ִאי ֵ�� 0ַ
, ְקַצת 
 א�י, א�י ִלי ֶ	ָהָיה ָרִעי
 ַהָ)ִמי
 ֶ	ֵ�� ִמָ�ל, ָ	ָעה �ְבָכל ֵעת ֶ	ְ�ָכל ַה3ְָגִמי
   ְלַ	ֵער י�ַכל ִמי ִנְ	ָמִתי ְ�ֵאב, ַי0ִיַע ָ	ַמִי
 ַעד ַנְפִ	י ְמִריר�ת, ֲאַדֵ�ר �ָמה א�ַמר ָמה ָוַמר א�י א�י, ב�יַוֲא

  תטז
, ְ�ַרֲחִמי
 ְ�ִר)�ֶתיָ� ִע
 גִמְתַנֵה :2ָה ַ�ֲאֶ	ר ַח@ֹאַתי ָ�ל ַגֶ�ָ� :ֲחֵרי ַתְ	ִליְ� ֲאִפ1� ְוִא
, ָיַדְע2ָ :2ָה ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
 ַה7ְִריר�ת ִר��י עֶֹצ
 ְלִפי ִ�י ְ�ָלל ִלְס�ֹל ִלי ֶאְפָ	ר ִאי ֵ�� 0ַ
 8ְִמַעט ְמַעט ִ�ְמִריר�ת ִא
 ִ�י ְרפ�5ִתי ֶאת ַתְלִ�י	 ְולֹא

ְכָרח , ְרָבב�ת ְוִרֵ�י ֲאָלִפי
 ֵמ:ְלֵפי ֶאָחד ֵחֶלק ֲאִפ1� ְוִלְס�ֹל ַקֵ�לְל ִלי ֶאְפָ	ר ִאי ַנְפִ	י ָחְלֵיי עֶֹצ
 ְלִפי ִלְרפ�5ִתי ַה%7



ְכָרח ֵמַה7ְִריר�ת �ְפָ	ַעי ַוֲע�נ�ַתי ֲחָט:י עֶֹצ
 ְלִפי, ִלְרפ�5ִתי ַה%7 
" ְ�ִלי ִמַ$ַחת ַנְפִ	י ָחַ	ְק2ָ :2ָה "ִ�י ַה7ְר%ִ�י
 ְיָכְל2ִי ְ�ִפי 8ְִמַעט ְמַעט ִ�ְמִריר�ת ִא
 ִ�י ֶ	1ִי ְוָהְרפ�5ה ַהָ$ל�
 ֶאת ִהְלַ�ְ	2ָ ְולֹא ַח@ֹאָתי ָ�ל ַגֶ�ָ� :ֲחֵרי ְוִהְ	ַלְכ2ָ

ְל	�ַתי ָחְלִיי עֶֹצ
 ְלִפי ִ�י, ְוִלְס�ֹל ְלַקֵ�ל ִלי ָקֶ	ה ַה7ְִריר�ת ְמַעט ֶזה 0ַ
, ֵכ� 3ִי ַעל ְו:�  ָהֲאנ�	�ת ַנְפִ	י �ַמ��ת ְוח%
�ר ְמאֹדAִפ�
 ִלְס��ל ִלי ֶאְפָ	ר ִאי, 8ְַע2ִי �  : ְ�ָלל ְמִריר�ת 	

  תיז
 ֵאי� ַעד ְגד�ל�ת ע�4ֶה" ָהֲעִליִלָ)ה ְוַרב ָהֵעָצה 0ְד�ל "ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� 2ְִחָ-ִתי ְלַה3ִיל ָ�אִתי זֹאת ְוַעל
 ֶנֱאָמ� ר�ֵפא ְו:2ָה" ְמִז7ָה ִמ7ְָ� ִיָ�ֵצר ְולֹא 2�ָכל �ֹל "ֵה�, ִמEָ7ֶ ִנְמַנע 8ָָבר ְוֵאי�, ִמְס3ָר ֵאי� ַעד ְוִנְפָלא�ת ִנִ?י
, ֶקרֵח

 ַעל "ֵ�� ַעל, 2ֲַע4ֶה ַמה ְלָ� יֹאַמר �ִמי" ַל�ֹל �ְלַחAֵק ְלַג8ֵל �ְבָיְדָ� �ְגב�ָרה �ַֹח �ְבָיְדָ� "ַה�ֹל �ְבָיְדָ�, ֱאֶמת ְוַרֲחָמ�
 ְות�ֵרִני, ְרפ�5ִתי ְמִריר�ת ֶאת ְוַתְמ2ִיק, ֶ	2ְָחֵ-ִני ַעד, 2ִָמיד ֵאֶליָ� ְוֶאְצַעק ַוֲאַ	ֵ�ַע ְוֶאְזַעק, "ֶאֱעמָֹדה ִמְ	ַמְר2ִי
 ִלי ְוִת�2ֵ ְ�ַרֲחֶמיָ� ְמִריר�ת ִמיֵני ָ�ל ִמ7ִֶ-י ְוָתִסיר, ָהָרִעי
 ַה7ִַי
 ְמִריר�ת �ְלַבֵ@ל ְלַהְמ2ִיק ַהַחִ)י
 ֵעB ֶאת ְ�ַרֲחֶמיָ�

ְכָרח ֶ	ֲאִני ַה7ְִריר�ת ְמַעט ְ�:ֲהָבה ָעַלי �ְלַקֵ�ל ִלְס�ֹל ְוִהְתַחAְק�ת �ְגב�ָרה כַֹח �ְתַמֵעט, ְרפ�5ִתי ִ�ְ	ִביל ִלְס�ֹל מ% 
�ְרפ�:ת ַהֶ-ֶפ	 ְרפ�:ת, ְ	ֵלָמה ְרפ�5ה א�ִתי ְלַר3ֹאת �ְתַמֵהר ַה7ִע�ט ְבַתְכִלית ְרפ�5ִתי ֶ	ל יר�תַה7ְִר ֶאת ְבַחְס8ְָ� 
�� ֵ�� ַעל, �ִמְס3ָר ָוֵעֶרְ� ִ	יע�ר ְ�ִלי ָ	ָעה �ְבָכל ֵעת ְ�ָכל ִע7ִי ַמְג8ִיל ֶ	:2ָה, ַה0ְד�ִלי
 ֲחָסֶדיָ� ֵמָרח�ק ר�ֶאה ֲאִני ִ�י, ַה0
ַ�ת ֶאת ָעַלי ְוִתְפרֹס ַ�ֲעִדי ְוָתֵג� ָעַלי ֶ	2ְַרֵח
 ְלַבד ָעֶליָ� ְיָהִבי ַמְ	ִליְ� ֲאִני  ְלָכל ְ	ֵלָמה ְרפ�5ה ְוַתֲעֶלה ְ	ל�ֶמָ� ס%

 5ַמר ְוַלָ<ר�ב ָלָרח�ק ָ	ל�
 ָ	ל�
, 4ְָפָתִי
 ִניב ��ֵרא: "ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא ִ�י �ְתַקֵ)
, ְוג�ִפי ַנְפִ	י �ַמְכא�ֵבי 2ֲַחל�ֵאי
�ְרָפאִתיו, ְיהָֹוה "  

  תיח
 ְלַהְדַרת ֶ	ֶאְזֶ�ה, 3ִָני
 ֶה5ַרת ָעַלי ְוַתְמִ	יְ�, 3ֶָניָ� ְ�א�ר ָעַלי ְוָתִאיר ְוַתְ	3ִיַע ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְקד%ַ$ת ֵמַע2ָה �ְתַזֵ�ִני

 ִ�ְמא�ר ֵעיַני ְוָתִאיר ֵמִא2ְָ� ְוַה8ַַעת ְוַהִ�יָנה ַהָחְכָמה ֶ	ַפע ָעַלי ְוַתְ	3ִיַע, 8ְַע2ִי ֶאת ְוִתְפ2ַח 8ְִקד%ָ$ה 3ִָני
 ֶה5ַרתְל 3ִָני

 ִמ�8ת ֶע4ְֵרה ִ�ְ	לֹ	 ַה�2ָרה ֶאת ִלְדרֹ	 ְוֶאְזֶ�ה ֲאִמ2ִִ)י
 ִח8�ִ	י
 ֵעת ְ�ָכל �2�ַָרה ְלַח8ֵ	 ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, �2ָרֶתָ�
�ֵבא�ִרי
 8ְר�ִ	י
 ֶזה ְיֵדי ַעל �ְלָבֵאר �ְלַג�1ת ָ�ֵה� ִנְדֶרֶ	ת ֶ	ַה�2ָרה 
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ָעַלי ְוַתְמִ	יְ� �2�ַָרה ֲאִמ2ִִ)י
 ְוִח8�ִ	י
ְדָ	א ְרב�ת ְמַ	ח "ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַוֲחָסֶדיָ� �ְתַזֵ�ִני ַק8ִיָ	א ִדיְקָנא 2ִ<�ֵני ִמ2ְֵליַסר 8ְִקד%ָ$ה ְוַהCֵֶכל ַה8ַַעת ֶ	ַפע, "ק% 
  :3ִָני
 ְלַהְדַרת 3ִָני
 ְלֶה5ַרת ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד ֶ	ִ�ְקד%ָ$ה ְזֵקִני
 ִ�ְכָלל ִנְכָלל ִלְהי�ת

  תלג
�ְבֵכ� 
�ַבֲחִנינ�ֶתיָ�, ַה0ְד�ָלה ְ�ֶחְמָלְתָ� ָעַלי ְוַתְחמֹל ְמֵהָרה ְוַתַעְזֵרִני ְות�ִ	יֵעִני, ֶסדַהֶח 5ב ָהַרֲחָמ� 5ב 5ִבי ָעַלי 2ְַרֵח 


�ְפָ	ַעי ַוֲחָט:י ֲע�נ�ַתי ָ�ל ַעל ִלי ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹל ַהְ�ִרית 2ִ<�� ֶ	ה�א ַהְ�ָלִלי ְלִת<�� ֵמַע2ָה �ְתַזֵ�ִני ָהֲאִמ2ִִ)י 
 ְ�ַמֲחָ	ָבה, ַהAֶה ַה)�
 ַעד ִמְ-ע�ַרי קֶֹד	 ַהְ�ִרית ִ�ְפַג
 ְלָפֶניָ� ֶ	3ַָגְמ2ִי ַמה �ִבְפָרט ְלָפֶניָ� ְוֶ	3ַָ	ְע2ִי ְוֶ	ָעִויִתי ָחָטאִתיֶ	

�ִבְ	5ר ָהאֶֹז� �ִבְ	ִמיַעת ָהַעִי� ִ�ְרִאַ)ת, �ַמֲע4ֶה �8ִ�ר 
 ֶ	3ַָגְמ2ִי ַה3ְָגִמי
 ֵה�, �ְבָרצ�� ְ�אֶֹנס �ְבֵמִזיד ְ�	�ֵגג, ח�ִ	י
 ְות�ִ	יֵעִני ְוַתַעְזֵרִני ִלְסלַֹח ַה7ְַרֶ�ה ַח-��, ְסִליח�ת ֱאל�Dַ ִלי ְוִתְסַלח 2ְִמחֹל ַה�ֹל ַעל, ִא?�ר ֶ	ל ַה3ְָגִמי
 ֵה�, ְ�ֶה2ֵר

 ַהְ�ִרית ְלִת<�� ח�ָ	ה ְמֵהָרה ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד ָהֶעְלי�ָנה ִ�ְקד%ָ$ְתָ� �ְתַק8ְֵ	ִני ַהְ�ִרית ַג
ְפ ִמיֵני ִמָ�ל ֵמַע2ָה ְוַתִ�יֵלִני
  ִ�ְ	ֵלמ�ת

  תלד

 ֵאי� ִ�י, ְלַדֵ�ר ַמה ְ�ָלל י�ֵדַע ֵאיִני ִ�י, ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבי ְוה�ִ	יֵעִני ָעְזֵרִני�, ָיד� ַעל 4ִיָחִתי ְלָפֵר	 �ַכלֶ	א ָ�ע�ָל
 ָל	�� 	
 ק�ל�ת ִמיֵני ְ�ָכל, �ְצָעָקה �ְזָעָקה ְ�ַ	ְוָעה, ַוֲאָנָקה ַ�ֲאָנָחה �ָמָרה ְגד�ָלה ְזָעָקה, ַמר ְ�ק�ל ְלַבד ֵאֶליָ� צ�ֵעק ֲאִני ַרק

 ֶאל ק�ִלי ֶאְזָעק ְיהָֹוה ֶאל ק�ִלי ֵאָלי ְוַהֲאִזי� ְיהָֹוה ֶאל ק�ִלי ְוֶאְצָעָקה ְיהָֹוה ֶאל ק�ִלי "ֶ	ָ�ע�ָל
 ַוֲאָנח�ת �ְצָעק�ת
 ח�ס" ֲאִמ2ֶָ� ֲהַי0ִיד ָעָפר ֲהי�ְדָ�, ַ	ַחת ֶאל ְ�ִרְד2ִי ְ�ָדִמי ֶ�ַצע ַמה ֶאְתַחָ-� ְיהָֹוה ְוֶאל ֶאְקָרא ְיהָֹוה ֵאֶליָ� ֶאְתַחָ-� ְיהָֹוה
 ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַוֲחָסֶדיָ� ְלַרֲחֶמיָ� צ�ִפ)�ת ֵעיַני ִ�י, ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ְלִת<�� ְוַזֵ�ִני ְוה�ִ	יֵעִני ְזֵרִניָע ָעַלי ְוַרֵח
 ח�ס, ָעַלי ַוֲחמֹל
 ִא
, ְלַרֲחֶמיָ� 3ֶהַוֲאַצ ַוֲאַיֵחל ְוֵאֵ	ב ֵאֶליָ� ַוֲאַ	ֵ�ַע ֶאְזַעק ִבי ַנְפִ	י ע�ד ְוָכל ַלֲחִנינ�ֶתיָ� ְפר��4ת ְוָיַדי, ִחָ-
 ְלֶחֶסד

 ְות�ִציֵאִני ֶ	2ְָחֵ-ִני ַעד 2ְל�י�ת ְלָ� ֵעיַני ַ�ֲעָבִדי
 ְוִא
, ָ�ִני
 ַעל 5ב ְ�ַרֵח
 ָעַלי ַרֵח
 ְ�ָבִני
 ִא
 ַ�ֲעָבִדי
 ִא
 ְ�ָבִני
�ְתַח1ְֵצִני ִמ7ְַס0ֵר 
, ֶ	ָ�ע�ָל
 ַהְ�ִרית ְפַג
 ִמיֵני ִמָ�ל ֵמַע2ָה ְוַתִ�יֵלִני ִתְ	ְמֵרִניְו ָ	ַחת ִמִ-י ַנְפִ	י �ְתַמ1ֵט ַהְ�ִרית ִמ3ְַג

�ָבַרְגַלִי
 ַ�ָ)ַדִי 
�ִבְ	5ר �ָבֵעיַנִי 
�ַמֲע4ֶה �8ִ�ר ְ�ַמֲחָ	ָבה, ח�ִ	י 
 ְפַג
 ִמיֵני ִמָ�ל ְוָטה�ר ָקד�	 ִלְהי�ת ֶאְזֶ�ה ְ�כ1ָ%
 ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ֲאִמ2ִִ)י
 ַצ8ִיִקי
 ְ�ַמְדֵרַגת ַהְ$ֵלמ�ת ְבַתְכִלית ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ְלִת<�� ְמֵהָרה �ְתַזֵ�ִני �ָל
ֶ	ָ�ע ַהְ�ִרית

 ְפָגִמי
 ִמיֵני ְוָכל, ְלָפֶניָ� יְוֶ	3ַָ	ְע2ִ ְוֶ	ָעִויִתי ֶ	ָחָטאִתי ְוַה3ְָ	ִעי
 ְוָהֲע�נ�ת ַהֲחָטִאי
 ָ�ל ְלַתֵ<�, ַהְ�ִרית ִת<�� ְיֵדי6ַעל
 ְכָלִל)�ת ֶ	ה�א ַהְ�ִרית ִת<�� ְיֵדי ַעל ְלַתֵ<� ֶאְזֶ�ה �1ָ%
 ִגיִדי� ה"ְ	ָס ְ�ֶנֶגד ֶ	ֵה
 ֶ	�2�ַָרה ָלאִוי� ה"ִ�ְ	ָס ֶ	3ַָגְמ2ִי
 ִמָ�ל ְוָתִסיר �ְתַבֵ@ל ְוַתֲעִביר, ִגיַדי ה"ַהְ$ָס ָ�ל ֶ	ל ַה8ִָמי
 ָ�ל ֵ�ְ��ְלַז ְלַתֵ<� ְוֶאְזֶ�ה ַהְ�ָלִלי ִת<�� ֶ	ה�א, ַה0ִיִדי�

 ֶ	�2�ַָרה ָלאִוי� ה"ִבְ	ָס ֶ	3ַָגְמ2ִי ַה3ְָגִמי
 ְיֵדי ַעל ָ�ֶה
 ֶ	ִהַ@ְל2ִי ְוִלְכל�ִכי
 ַוֲעִכיר�ת ְפָגִמי
 ִמיֵני ָ�ל ֶ	1ִי ַה8ִָמי

�ְבַרֲחֶמיָ� 
 ָהָרִעי
 ַה8ִָמי
 ִתְג�ֶֹרת ְיֵדי6 ַעל ִ�ְבָיכ�ל ְלַהְ$ִכיָנה ֶ	0ַָרְמ2ִי ְכָתִמי
 ִמיֵני ָ�ל �ְתַבֵ@ל 2ִָסיר, ָהַרִ�י
� ֲאֶ	ר ַעד ְמאֹד ַהְרֵ�ה תִנ�8 8ַ
 ְ�ִחיַנת ִ�ְבָיכ�ל ְלַהְ$ִכיָנה 0ַָרְמ2ִי ֲאֶ	ר ַעד, ַהְמר%ִ�י
 ֲע�נ�ַתי ְיֵדי6ַעל ֶ	ִהְת0ְַ�ר



ְדָ	א ֵבי� :ְפָר	�ָתא ָהַרִ�י
 ַ�ֲע�נ�ַתי ְוָגַרְמ2ִי ְמאֹד 0ָד�ל ְ�ָגל�ת ַהְ$ִכיָנה ָיְרָדה ַ�ֲע�נ�ַתי �ְ	ִכיְנ2ֵיD ה�א ְ�ִריְ� ק% 
  " ָהָיָתה ְלִניָדה ֵ�� ַעל ְיר�ָ	ַלִי
 ָחְט5ה ֵחְטא: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ�" ָמנ�ַח ָמְצ5ה לֹא ַב�0ִי
 ָיְ	ָבה ִהיא"

  תלה
 ח�ס" ֶנְעָ�ר �ְכֵאִבי ִמ@�ב ֶהֱחֵ	יִתי 8�ִמָ)ה ֶנֱאַלְמ2ִי "ֲע�ִני ֶאת ָמָצא ָהֱאלִֹהי
, ֲאַדֵ�ר ָמה א�ַמר ָמה ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�

ְדָ	א ְוַ	ֲאַגת ַצֲעַקת �ְלַמַע� ַה0ָד�ל ִ	ְמָ� �ְלַמַע�, ֲאִמ2ִִ)י
 י
ַה8ִ�ַיִק �ְלַמַע� ְלַמַעְנָ� ַוֲע4ֵה, ָעַלי ְוַרֵח  ה�א ְ�ִריְ� ק%

Dִכיְנ2ֵי	ְ� 5נִֹכי 8ִיֵלD ָנֶוה ַעל" ָנֵוה� ַעל ִיְ	:ג ָ	אֹג, ק�ל� ִי�2ֵ ָקְד	� �ִמ7ְע�� ִיְ	:ג ִמ7ָר�
 ְיהָֹוה: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ� 
 ְ�ק�ל צ�ֶעֶקת ְוִהיא ִמ�8ָדD ִנְפְרָדה ֲאֶ	ר, ַה0ָד�ל ְ�ָגל�ָתD 2ְִזַעק ְבַמר ִהיא ַג
 ְוִהיא ָ�אִזִ<י
 5ס�ר ְוה�א אִתיָחָט
8ְָדנ� ִ�י ָלנ� א�י "ִמAְר�ִעי ַק1ִַני ֵמרֹאִ	י ַק1ִַני, "ַתְמר�ִרי
 ְ�ִכי ְנִהי", ַמר  ִ�י ָלנ� ָנא א�י "ַנְפֵ	נ� ַעל ָלנ� א�י" 	%

��ְפָ	ֵעינ� ַוֲע�נ�ֵתינ� ֲחָטֵאינ� ְיֵדי6ַעל, ֶזה ָ�ל ָגַרְמנ� ֲאַנְחנ� ִ�י ָלנ� א�י א�י �ְ	נ�ֵתינ� ָיֵמינ� ַעל א�י" ָחָטאנ 
 ַהְמר%ִ�י
 ְטה�ר ַרֲחִמי
 ָמֵלא ְ-ַדֵ�ר �ַמה -ֹאַמר ַמה ֵמֲע�נ�ֵתינ� ִ�ְכָתִמי
 ְכָלִכי
ְמל% �ְבָגֶדיָה �ְלב�ֶ	יָה 8ִיָד� ְ�ח�ִבי� ְמגֶֹעֶלת ְוִהיא


 ַח-�� ַל�ֹל �ֵמִטיב ט�ב ֵעיַנִי� ְלִת<�� ְוַזֵ�ִני ְמֵהָרה ַקל ִחי	 ֶזה ָ�ל ְלַתֵ<� ֶ	2ְַזֵ�נ� ְ�אֶֹפ�, ֶ	2ֲַע4ֶה ַמה ֲע4ֵה ְוַרח
 ֲחָט:י ָ�ל ַעל ִלי �ְתַכ3ֵר ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹל ֶ	ָ�ע�ָל
 ַה3ְָגִמי
 ָ�ל ְלַתֵ<� ֶזה6ְיֵדי6ַעל ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ֵלמ�תִ�ְ	 ַהְ�ִרית
 ָ�ל �ְלַזֵ�ְ� �ְלַלֵ�� ְלָבֵרר �ִניתַלְבנ ִמ7ֶ-� ְוִתְמ	�ְ�, 8ְִקד%ָ$ה ַה8ַַעת ְ�ַרֲחֶמיָ� �ְתע�ֵרר ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� �ְפָ	ַעי ַוֲע�נ�ַתי

 ְלָכל 2ִ<�ִני
 ִלְזרֹק �ְתַזֵ�ִני ֶ	ָ�ֶה
 ְוַהִ<ְלק�ִלי
 ַה3ְָגִמי
 ָכל ֶ	ִ)ְת2ְַ<נ� ַעד, ֶ	1ִי ִגיִדי� ה"ַהְ$ָס ָ�ל ֶ	ל ַה8ִָמי


 ְלָ	
 יַעֶ	ַ)0ִ ֶאְפָ	ר ֶ	ִאי ְוַה8ִַ<י
 ַהָ�ִרי
 ַה7ְק�מ�ת�	 �� ִלְזרֹק ֶאְזֶ�ה, ְבַרֲחֶמיָ� ֶ	2ְַזֵ�ִני ַהְ�ִרית ִת<�� ְיֵדי6ְוַעל 2ִ<

�ִני>2ִ 
0ַ 
  ֶ�ֱאֶמת ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ַה2ִ<�� ְבַתְכִלית 0ָד�ל ִ�ְ	ֵלמ�ת ְפָגִמי
 ִמיֵני ָ�ל ְלַתֵ<� ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ְלָ	

  תעז
, ָהֲעצ�ִמי
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ֵמַע2ָה ְוַהִ�יֵלִני ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ַהְ$ֵלמ�ת ְ�ַתְכִלית ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ְוַזֵ�ִני ִניְוָעְזֵר

 ֵ�י�, ְוָ	ל�
 ַחס ַה7ַֹח ְ�ִט3ֵי 
ֶאְפ0ֹ ֶ	1ֹא ֶ	ָ�ע�ָל
 ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל, ְוַה-�ָרִאי
 ַה0ְד�ִלי
 ַבֲחָסֶדיָ� ְוִתְ	ְמֵרִני
 ַה)�
 ַעד ִמְ-ע�ַרי קֶֹד	 ַ�ְ�ִרית ֶ	3ַָגְמ2ִי ַמה ַעל ִלי ְוַכ3ֶר ִלי �ְסַלח ִלי �ְמח�ל ְ�ָרצ�� ֵ�י� ְ�אֶֹנס ֵ�י� ְ�ֵמִזיד ֵ�י� ְ�	�ֵגג
 : ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה מ�תִ�ְ	ֵל ַהְ�ִרית ְלִת<�� ְמֵהָרה ְוַזֵ�ִני ַהAֶה

  תעט
�ְבֵכ� 
 8ְא�ַרְיָתא ִא?�ִרי
 ִמיֵני ִמָ�ל ְוַתִ�יֵלִני ְוִתְ	ְמֵרִני ַה0ְד�ִלי
 ַ�ֲחָסֶדיָ� �ְתָחֵ-ִני, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ָעַלי 2ְַרֵח

 ַה�3ְסִקי
 ִסְפֵרי ְגד�ָלה ְ�ַהְתָמָדה ִלְלמֹד ְוַתַעְזֵרִני ָוָלְיָלה י�ָמ
 2ִָמיד ַהְ<ד�ָ	ה ָ�ְ�ת�ָרְת ַלֲעסֹק �ְתַזֵ�ִני, �ְדַרָ�ָנ�
 8ִיִני
ַה ָ�ל ְ�ֵבר�ר ֵליַדע ְוֶאְזֶ�ה, ְוֶה2ֵר ִא?�ר 8ִיֵני ָ�ל ְלָבֵרר, ְוַה4ְֵ�ל ִ�יָנה 8ֵָעה ֵמִא2ְָ� �ְתָחֵ-ִני, ָתִמיד ִע7ִי ְוִתְהֶיה

2ָר, ַהָ@ֵמא ִמ� ַהָ@ה�ר, ַה3ָס�ל ִמ� ַהָ�ֵ	ר, ָהָרע ִמ� ַה@�ב ְלָבֵרר ֶזה6ְיֵדי6ַעל ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ַלֲאִמ2ָָת�  ָה5ס�ר ִמ� ַה%7
�ְלַקֵ) ְוַלֲע�4ת ִלְ	מֹר �ְלַל7ֵד ִלְלמֹד, ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה ִלְלמֹד �ְתַזֵ�ִני
 ִ�ְקד%ָ$ה ְ�:ֲהָבה ת�ָרְתָ� 8ְִבֵרי ָ�ל ֶאת 
, ַהְ$ֵלמ�ת ְ�ַתְכִלית ַהְ�ִחינ�ת ְ�ָכל ַהְ�ִרית ְוִת<�� ִלְ	ִמיַרת �ְתַזֵ�ִני ֶ�ֱאֶמת ְוַלְמָד� ַצ8ִיק ִלְהי�ת ְוֶאְזֶ�ה ְגד�ָלה

 :ֶ�ֱאֶמת ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה, 52ָה2ַ ְ�ִרית ְוִלְ	ִמיַרת ִע51ָה ְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת

  תקו
 ָמֵלא 3ִי ֶ	ִ)ְהֶיה ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ְ�ִפי ֶ	3ַָגְמ2ִי ַה3ְָגִמי
 ָ�ל ְלַתֵ<� ִלי ְוַתֲעזֹר ְקד�ִ	י
 ְ�ִד��ִרי
 3ִי ֶאת ְלַק8ֵ	 �ְתַזֵ�ִני
 ֶ	ַפע 2ִָמיד ְלַהְמִ	יְ� ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד 0ָד�ל ִ�ְ	ֵלמ�ת ִפי ִאְמֵרי ֶ	ֵה
 ֶ	1ִי ַהֶ$ַפע ְ�ֵלי ְוִיְהי� ֶתָ�ְתִה1ָ ִפי ְוִי7ֵָלא ְיהָֹוה ִ�ְרַ�ת
�ְבָרָכה ט�ָבה 
 אֶֹמר ְוִנְגַזר ְרצ�ֵננ� ִמ3ְֵני ְרצ�ְנָ� �ְתַבֵ@ל, ָתִמיד 2ְִפ1ֵָתנ� ְוִתְ	ַמע ִפי ִאְמֵרי ְיֵדי ַעל ְוָ	ל�
 ְוַחִ)י
 ְוַרֲחִמי

� ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַתַעְזֵרנ�" ַוֲאַמְלֵאה� 3ִיָ� ַהְרֶחב, ִמְצָרִי
 ֵמֶאֶרB ַה7ַַעְלָ� ֱאלֶֹהיָ� ְיהָֹוה 5נִֹכי: "ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא �ְתַקֵ)
 ְוָיק
 ֶ	ָעַמד ַה8ִ�ַיק י�ֵס� �ְזכ�ת ֵהָ-ה ַעד ֶ	3ַָגְמנ� ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני לָ� ְלַתֵ<� ְוִנְזֶ�ה ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְקד%ַ$ת ְמֵהָרה ֶ	ִ-ְזֶ�ה
 ָעֵלינ� ָיֵג-� ְ	ֶמָ� ְלַמַע� ִיְצָר
 ֶאת ְוָכפ� ִמְס3ָר ֵאי� ַר��ת ְ�ִנְסי�נ�ת ֶ	ָעְמד� ֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ָ�ל �ְזכ�ת ְ�ִנָ?י��
�ִבְזכ�ָת
 
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַתִ�יֵלִני ְוַתֲאָוִתי ִיְצִרי ֶאת ָלכֹ� ֵ�� 0ַ
 ֶ	ֶאְזֶ�ה ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ֵמַע2ָה ִלי 2ֲַעז�ר ְוכָֹח

 ֶאָ�ֵ	ל ְולֹא ֵאב�	 ְולֹא ֶ	ָ�ע�ָל
 ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל��ְתַזֵ�ִני ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה ָללְ� ָרע ְוִהְרה�ר ִמְכ	�ל ְ�	 

�ְתָחֵ-נ� ַה7ָע�ר �ְבִרית ַה1ָ	�� ְ�ִרית ִ�ְ	ֵלמ�ת ְלַתֵ<� ְוֶאְזֶ�ה ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� �ִבְ	ֵלמ�ת ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ְלִת<�� ְמֵהָרה 
 ח�ס ְב:ֲהָבה ת�ָרֶתָ� 8ְִבֵרי ָ�ל ֶאת �ְלַקֵ)
 ְגד�ָלה ְ�ַהְתָמָדה �ְלַל7ֵד ְלמֹדִל ְוֶאְזֶ�ה 8ְִקד%ָ$ה ָוַדַעת �ִביָנה ָחְכָמה ֵמִא2ְָ�
��ַמ1ֵא ָעֵלינ� ְוַרֵח
 ְוָחֵ-נ ��ְ	ַמע ַוֲעֵננ� ָחֵ-נ� ְבַרֲחִמי
 ִמְ	ֲאל�ֵתינ � ֵאלִי4ְָר ַע7ְָ� 3ֶה ָ�ל 2ְִפ1ַת 	�ֵמַע :2ָה ִ�י 2ְִפ1ֵָתנ


 ":ְוג�ֲאִלי צ�ִרי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� ִלִ�י ְוֶהְגי�� ִפי ִאְמֵרי ְלָרצ�� ִיְהי� "2ְִפ1ָה 	�ֵמַע :2ָה ָ�ר�ְ� ְ�ַרֲחִמי

  תקכג
ב�ת 5ְזֶניָ� 2ְִהֶייָנה ְבק�ִלי ִ	ְמָעה ְיהָֹוה ַחָ)י �2ִֹר א�ֵיב ִמ3ַַחד ְב4ִיִחי ק�ִלי ֱאלִֹהי
 ְ	ַמע"  ְיהָֹוה 2ֲַחנ�ָני ְלק�ל ַק$%

 ְלַרְוָחִתי 5ְזְנָ� 2ְַעֵל
 :ל, ָ	ָמְע2ָ ק�ִלי ק�ִלי ָ	ַמְע2ָ ִ	ַ�ְע2ִי ְ	א�ל ִמֶ�ֶט� ָלְ� ְ�ָקְרִאי ק�ִלי ַהֲאִזיָנה 1ִי ח�ָ	ה ְקָראִתיָ�
 ְ�מ� ֶאְפֶעה ַ�)�ֵלָדה ֲאָחז�ִני ִציִרי
", ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�" 2ֲַחנ�ַני ק�ל הָֹוהְי ַהֲאִזיָנה :2ָה ֵאִלי ַליהָֹוה 5ַמְר2ִי ְלַ	ְוָעִתי
 ִ�י, ְמָצ5ְתנ� ֲאֶ	ר ַה2ְָל5ה ָ�ל ֶאת ָיַדְע2ָ :2ָה ִ�י" ְיהָֹוה ִמ3ֶָניָ� ָהִיינ� ֵ�� ַ�ֲחָבֶליָה 2ְִזַעק 2ִָחיל ָלֶלֶדת 2ְַקִריב ָהָרה
�7ת ַהִ$ְבִעי� ָ�ל ֶ	ל ַה7ַר ַה0ָל�ת עֹל ְמאֹד ָעֵלינ� ִהְתַגֵ�ר ַהAֶה ַה)�
 ַעד �ֵרינ�ִמְ-ע �ִמ�8ֵתיֶה� 2ֲַא�ֵתיֶה
 ֶ	ֵה
, א% 



7ִי� ַהִ$ְבִעי� ָ�ל ֶ	ל ַה��ֵלל ָהַרע ֶ	ה�א, ְ�י�ֵתר ָהָרָעה 2ֲַאָוה �ִבְפָרט, ָהָרע�ת  זֹאת ֲאֶ	ר ַה7ְִ	0ָל ֲאַות2ַ ֶ	ִהיא, א%
 ִא
, ֶזה6 ְיֵדי 6ַעל ָעֵלינ� ָעַבר ֲאֶ	ר ָ�ל ֶאת ָיַדְע2ָ ְו:2ָה ְמאֹד ָעֵלינ� ְוִהְת$ְ3ַָטה ִהְת0ְַ�ָרה ְמאֹד ְוַה7ָָרה ָהָרָעה ַה2ֲַאָוה
�ְתִפ�1ת ַוֲאָנח�ת ק�ל�ת ִמיֵני ְ�ַכ7ָה ֵאֶליָ� ָצַעְק2ִי ְפָעִמי
 ְוַכ7ָה ְיִריע�ת ֲהמ�� ִיְכל� ְ�מ� ֲאַס3ְָרה 5ַמְר2ִי 
, ְוַתֲחנ�ִני
 ִלי ָ�ָרא�י �ְרָבָבה ֵמֶאֶל� ֶאָחד ֵחֶלק ְ�ָלל ִלְצעֹק ִהְתַחְל2ִי לֹא ֶ	ֲעַדִי�, ָיַדְע2ִי ֱאֶמת ֵה�, ְ	ֵלָמה ְי	�ָעה ִלי ֵאי� ַוֲעַדִי�
 ַה<�ל�ת ָכל ִ�י ִלי ָהָרא�י ק�ל ִלְזעֹק ְ�ָלל ִלי ֶאְפָ	ר ֶ	ִאי י�ֵדַע :2ָה ִ�י, ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבי הֶאֱע4ֶ ָמה :ְ�, ִלְצעֹק


 : ְמאֹד ַהְמר%ִ�י
 ַנְפִ	י ָצר�ת ַעל ְוִלְזע�ק ִלְצעֹק ִלי ַמְס3ִיִקי
 ֵאיָנ
 ֶ	ָ�ע�ָל

  תקכד
, ַחְס8ֶָ� ְ�גֶֹדל ָעַלי ְוַתְחמֹל ֶ	2ָחֹס ְוָה:ֲחר�ִני
 ָהִרא	�ִני
 ֱאלֵֹהי ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי הְיהָֹו ֵאֶליָ� ָ�אִתי ֲאֶ	ר ְוַע2ָה

7ִי� ִ	ְבִעי� ֶ	ל ַהAֶה ַה7ַר ַה0ָל�ת ִמ� ְוַתֲעֵלִני ְוַתִ�יֵלִני ְות�ִציֵאִני, ִנְפְלא�ֶתיָ� ְ�גֶֹדל ִע7ִי ְוַתֲע4ֶה �ְתָגֵר	 �ְתַרֵחק א% 
 ְ�ִב@�ל ִמ7ִֶ-י �ְתַבֵ@ל �ְתַ	ֵ�ר �ְתָגֵר	 2ְַרֵחק ִנא�� 2ֲַאַות �ִבְפָרט ָהָרע�ת �ִמ�8ֵתיֶה
 2ֲַאו�ֵתיֶה
 ָ�ל ִמ7ִֶ-י �ְתַבֵ@ל

 ק�ִלי ְוַתֲאִזי� 0ָמ�ר�ְלֶקֶלת ַ	ְוָעִתי ְוַתְקִ	יב ַה3ָג  ְוִנְדָ�א ֶנֱאָנח ֲאִני ֲאֶ	ר :ְנָחִתי ַעל ְוַתְחמֹל, ָקִתיַצֲע ְוִתְ	ַמע ַה7ְק%
 ֶ	2ֲַעֵנִני ַעד ָלְ� 8ֳִמי ֶא�2ֵ ְולֹא" ָיָס� ְולֹא 0ָד�ל ק�ל "ָתִמיד ֵאֶליָ� ְוֶאְצַעק ֶ	ֶאְזַעק ְ�ִלִ�י ְוִת�2ֵ ָמְתַנִי
 ְ�ִ	ְבר�� ְמאֹד

 ְלַ	ֵ�ר ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ַל7ְִלָחָמה �ְגב�ָרה ְוֵעָצה 8ְִקד%ָ$ה ָוַדַעת ִ�יָנה ָחְכָמה ְ�ִלִ�י ְוִת�2ֵ ֵלִניְוַתִ�י ְות�ִ	יֵעִני ָעַלי ְוַתְחמֹל
 ֶ	ל ִמ0ָל�ת ַנְפִ	י ֶאת �ְלַמ1ֵט ְלה�ִציא ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוֶאְזֶ�ה ָרע�ת �ִמ�8ת ַה2ֲַא�ת ָ�ל ִע
 ִנא�� 2ֲַאַות ְלַגְמֵרי ֵמָעַלי �ְלַבֵ@ל

�7ת ִ	ְבִעי �ְלַקָ8ְ	D ְלַטֲהָרD, א% Dְלַזְ�ָכ� 2ֲַאַות ֶ	ִהיא ַהְ�ָלִל)�ת ִמ2ֲַאָוה �ִבְפָרט, ָהָרע�ת �ִמ�8ֵתיֶה� 2ֲַא�ֵתיֶה� ִמָ�ל 
  : ַה7ְִ	0ָל

  תקכה

 ק�ִלי ְ	ַמע ְיהָֹוה 5ָ-א� ק�ל�ת ִמיֵני ְ�ָכל 2ֲַחנ�ָני ְלק�ל, 8ְִמָעִתי ְלק�ל, :ְנָחִתי ְלק�ל, ַצֲעָקִתי ְלק�ל 5ְזְנָ� ַהֵ@ה ַה3ָג

 ַה7ַר ק�ִלי ְוֵיָרֶאה ְוַיֲעֶלה, ַצֲעָקֵתנ� ק�ל ְ	ַמע, ְצָעָקה 	�ֵמַע ֵאֶליָ� צ�ֵעק ֲאִני�ְלָקל ְוַה3ָג  ֱאלַֹהי ְיהָֹוה, ְלָפֶניָ� ְוַהְמק%

 ֶאל ק�ִלי "ַה1ֵָדה קֶֹד
 ַה)�ֶלֶדת ְ�מ� ְרצ�ִפי
 ָקִלי� ִ	ְבִעי� ְלָפֶניָ� צ�ֵעק ֲאִני ְ�ִא1�, 2ִָמיד ַרֲחִמי
 ָמֵלא, ֲאב�ַתי יֵואלֵֹה
 ַנְפִ	י ֵמֶחֶרב ַהִ�יָלה יֵאָל ְוַהֲאִזי� ֱאלִֹהי
 ֶאל ק�ִלי, ְוֶאְצָעָקה ֱאלִֹהי
 ֶאל ק�ִלי ֶאְתַחָ-� ְיהָֹוה ֶאל ק�ִלי, ֶאְזָעק ְיהָֹוה
, ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבי ָעְזֵרִני, ַה7ֶֶלְ� ֲאד�ִני ה�ִ	יָעה, ה�ִ	יָעה ה�ִ	יָעה, ַהֵ�ל ַהֵ�ל 3ָ�ַי ֶאת ִ	ַ@ְח2ִי ֵאֶליָ�" ְיִחיָדִתי ֶ�ֶלב ִמַ)ד

 ֲאִני ֲאֶ	ר, ָ�מ�ִני ָעל�ב, ָ�מ�ִני ִנְר�8ָ ְוַהֵ�ל ֲעזֹר ֲעל�ִבי
 ְ�ֶעְל��� ְרֵאה, ָהֲע	�ִקי
 ִדְמַעת ְרֵאה, ָהַרֲחָמ� 5ב 5ִבי ַמ1ְֵטִני
   ָ	ַחת ִמִ-י ַנְפִ	י ְלַמ1ֵט, ַעְצִמי ֶאת ְלַהִ�יל ֵאיְ� ְ�ָלל י�ֵדַע ֵאיִני ֵ�� 3ִי ַעל ְו:� ְבַעְצִמי ִמ7ִֶ-י ִנְר�8ָ

  תקכו
" ֵזִדי
 ַיַעְ	ק�ִני :ל ְלט�ב ַעְב8ְָ� ֲער�ב ָעְרֵבִני 1ִי ָעְ	ָקה ְיהָֹוה ַל7ָר�
 ֵעיַני 18ַ� "ע�ָל
 ֶ	ל נ�ִר�� ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
�7ת ִ	ְבִעי� ֶ	ל ַה7ַר ִמ0ָל�ת ַנְפִ	י ַח1ְָצה ְיהָֹוה ק�ָמה  ַהAֹאת ֲאָוהִמ2ַ �ִבְפָרט, ָהָרע�ת ְוַתֲא�ֵתיֶה
 ִמ�8ֵתיֶה
 ֶ	ֵה
, א%
�ִמ�8ֵתיֶה� 2ֲַא�ֵתיֶה� ֶ	ל ַהAֶה 0ָ�ַל�ת א�ָתנ� ְוִהְכַנְס2ָ ְלט�ָבֵתנ� ָהְיָתה ַ�ָ�ָנְתָ� ִ�י ֶ	1ֶָה
 ַהְ�ָלִל)�ת 2ֲַאָוה ֶ	ִהיא 
�ְלָצֵר� ְלַנ?�ת ְ�ֵדי, ָהָרע�ת � 2ֲַא�ֵתיֶה� ֶ	ל ַהAֶה ְוֵצר�� ַ�ִ-ָ?י�� ַלֲעמֹד ִ-ְזֶ�הֶ	 ְ�ֵדי, ַהAֶה ַה0ָל�ת ְיֵדי ַעל ַנְפֵ	נ


 ִלְז��ת ֶאְפָ	ר ְוִאי, ַהAֶה ָ�ע�ָל
 5ָד
 ָ�ל ֶ	ל ְוַהֵ�ר�� ַהִ-ָ?י�� ִעַ<ר ֶ	ִהיא ַהְ�ָלִל)�ת 2ַ�ֲַאָוה �ִבְפָרט, �ִמ�8ֵתיֶה�� ְל	
 ָמה ֲאָבל ִנא�� 2ֲַאַות ֶ	ִהיא, ַהAֹאת ַהְ�ָלִלי�ת ְ�ַתֲאָוה ְוִנְצָטְרִפי� ֶ	ִ-ְתַנִ?י� ְיֵדי ַעל ִא
 ִ�י, ב�ָדהַוֲע ְ�ת�ָרה ִהְת10ַ�ת
, ַה0ָל�ת ְ�עֶֹמק אִתיָב ְוִהֵ-ה" 3ִי ַיֲעבֹר ַ�ל ַז7ִֹתי, 2ְִמָצא ַבל ְצַרְפ2ִָני, ַלְיָלה 3ַָקְד2ָ ִלִ�י ָ�ַחְנ2ָ "ִ�י, ֲאַדֵ�ר ָמה א�ַמר
 3ַָגְמ2ִי 0ַ
 :�, ַה�2ָרה ְלִהְת10ַ�ת ִלְז��ת, ָ�ְ� :ַחר ַה3ְִרי ְוֶלֱאכֹל, ַל3ְִרי ַה<�ֶדֶמת ַהְ<ִל3ָה ְלַ	ֵ�ר ָזִכיִתי ֶ	1ֹא 8ַי ְולֹא
  ": ָעֵ		� ַוֲעָצַמי כִֹחי ַ�ֲע�ִני ָ�ַ	ל ֲאָנָחהַב �ְ	נ�ַתי ַחַ)י ְבָיג�� ָ�ל� "ֲאֶ	ר ַעד ְמאֹד ֶזה ְיֵדי ַעל

  תקכז

 ָעָפר ַעל ְו:ֲחר�� "ַחי ג�ֲאִלי ָיַדְע2ִי ֲאִני ֲאָבל�
 ְוֵאי� ַעְכָ	ו 0ַ
 2ְִקָוה ִלי ֵי	 ַוֲעַדִי�" ָיק�	 	� ֵ�� ַעל ְ�ָלל ָ�ע�ָל
 ֵיא
 ַוֲאַיֵחל ַוֲאַקֶ�ה ֲאַצ3ֶה ְ�ִקְרִ�י ֶ	ַהְ-ָ	ָמה ְזַמ� ָ�ל ְלַרֲחֶמיָ� ֲאַצְפֵצ� ְ�ִקְרִ�י ר�ִחי ע�ד ָ�ל ֵאֶליָ� ֶאְצַעק ִ�י ַנְפִ	י ע�ד ָ�ל

  : ִלְת	�ָעֶתָ�

  תקכח
 ָכל ֵואלֵֹהי, ַיֲעקֹב יֵואלֵֹה ִיְצָחק ֱאלֵֹהי :ְבָרָה
 ֱאלֵֹהי, ֲאב�ֵתינ� ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינ� ְיהָֹוה ִמ1ְָפֶניָ� ָרצ�� ְיִהי �ְבֵכ�


 ִבְזכ�ת ֶ	2ַַעְזֵרִני, ַה�ֹל ְוק�ֵנה ט�ִבי
 ֲחָסִדי
 �0ֵמל ֶעְלי�� ֵאל ְוַה-�ָרא ַה��0ִר ַה0ָד�ל ָהֵאל, ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
� ְוָזכ�, ִיְצָר
 ֶאת ְוָכפ�, ִמְס3ָר ֵאי� ַר��ת ְ�ִנְסי�נ�ת �ָעְמד ֲאֶ	ר, כַֹח ��0ִֵרי, ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ִ�ְזכ�ת, ֲאב�ֵתינ
 ַתֲאַות ֶ	ִהיא ִמ7ִֶ-י ַהְ�ָלִלי�ת 2ֲַאָוה �ְלַבֵ@ל �ְלָגֵר	 ְלַ	ֵ�ר ֶ	ֶאְזֶ�ה ְוה�ִ	יֵעִני ָעְזֵרִני ְוכָֹח
 ִ�ְזכ�ָת
, ַה�2ָרה ְלִהְת10ַ�ת

�� ְוֶאְזֶ�ה ַהִ�@�ל ְ�ַתְכִלית ְלַגְמֵרי ִמ7ִֶ-י ז� 2ֲַאָוה �ְלַבֵ@ל �ְלָגֵר	 ְלַ	ֵ�ר ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ� ֵעת ְ�ָכל ָתִמיד ִריְבֶעְז ְוִתְהֶיה ִנא
�ְת ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה, ֶ�ֱאֶמת 0ָד�ל ְוִלְפִרי	�ת ַהְ�ִרית ִלְקד%ַ$ת
 ְקד%ַ$ת ָעֵלינ� ְוַתְמִ	יְ� ָעֵלינ� ַרֵח
" ִע7ִָדי ֲעמֹד 3ֹה ְו:2ָה: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ� ְגד�ָלה ִ�ְקד%ָ$ה ַה3ְִרי	�ת ְלַתְכִלית ֶ	Aָָכה, ַהָ$ל�
 ָעָליו ַרֵ�נ� מֶֹ	ה �ְפִרי	�ת
�ְלַבֵ@ל �ְלָגֵר	 ְלַ	ֵ�ר ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ָ�ל �ִבְזכ�ת ִ�ְזכ�ת� �ְתַזֵ�נ�; ָר5הְוַה-� ַה0ְד�ָלה ְקד%ָ$ת� ָעֵלינ� ְוַתְמִ	יְ� 



� ַרֵ�נ� מֶֹ	ה �ְפִרי	�ת ִ�ְקד%ַ$ת, ֶ�ֱאֶמת �ְטה�ִרי
 ְקד�ִ	י
 ִלְהי�ת ְוַזְרֵענ� ֲאַנְחנ� �1ָ%נ� ְוִנְזֶ�ה ִנא�� ַתֲאַות ְלַגְמֵרי ֵמִא2ָנ
  : ַהָ$ל�
 ָעָליו

  תקכט
, ָתִמיד ִע7ָנ� ְוִתְהֶיה ַ�ֲעֵדנ� ְוָתֵג�, ָהֲעצ�ִמי
 ְ�ַרֲחֶמיָ� �ְגב�ָרה כַֹח ָלנ� ְוִת�2ֶ, �ְתַזֵ�נ� ְות�ִ	יֵענ� ְוַתַעְזֵרנ� ָעֵלינ� ְוַתְחמֹל
�ְלַ	ֵ�ר ְלָגֵר	, ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ָ�ל �ְזכ�ת �ְבכַֹח, ַהָ$ל�
 ָעָליו ַרֵ�נ� מֶֹ	ה �ְזכ�ת ְ�כַֹח ַה0ָד�ל ְ�כֲֹחָ� ֶ	ִ-ְזֶ�ה 
 ֵתרְ�י� ְ�ִז7ָה ָ	ט�� ֶ	ָהָיה, ִנא�� ַתֲאַות ִהְת0ְַ�ר�ת ֶ	ִהיא, ָהע�ָל
 ִמ� ָהָרָ	ע ִ�ְלָע
 ְקִל3ַת �ְלַבֵ@ל �ְלַכ�1ת ְוַלֲעק�ר
 ַהִ$ְבִעי� ֶ	ל ִמ0ָל�ת ָלֵצאת ְמֵהָרה �ְתַזֵ�נ� ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ָ�ל �ְקד%ַ$ת ַרֵ�נ� מֶֹ	ה ְקד%ַ$ת ָתִמיד ָעֵלינ� ְוַתְמִ	יְ�
�7ת �ְלַבֵ@ל �ְלָגֵר	 ְלַ	ֵ�ר ְות�ִ	יֵענ� ְוַתַעְזֵרנ� ָרע�ת ַה2ֲַאו�ת ַ	ֲאֵרי ְוָכל ִנא�� ַתֲאַות ֶ	ה�א, א% 
1ָ%� ��ֵמַעל ֵמָעֵלינ 
�   ְמֵהָרה ַקל ִחי	, 0ְב�ֵלנ

  תקל
�, קֹבַיֲע ֵ�ית ֶ	ל ְנָפ	�ת �"ָהַעִי ְ�ת�ְ� ְ�ַרֲחֶמיָ� ִנְכֶלֶלת ַנְפֵ	נ� ְוִתְהֶיה ְלָ	ְרָ	D ַנְפֵ	נ� ֶ	2ֲַחזֹר, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� �ְתַזֵ�נ
 ַנְפֵ	נ� 	ֶֹר	 ה�א ָ	
 ֲאֶ	ר, ַהְ<ד�ִ	י
 ְ	מ�ֵתיֶה
 ֶ	ל א�ִת)�ת ָוֵתַ	ע :ְרָ�ִעי
 ְ�ת�ְ�, ָיD ִ	ְבֵטי ָע4ָר ְ	ֵני
 ְ�ת�ְ�
� ְלִהְת10ַ�ת ְמֵהָרה ָלב�א �ְתַזֵ�ִני ַהְ<ד�ָ	ה הַה�2ָר ֶ	ל 3ִָני
 �"ָהַעִי ְ�ת�ְ� ְלִהָ�ֵלל ֶזה6ְיֵדי6ַעל ְוֶאְזֶ�ה ְוִנְ	מ�ֵתינ� ְור�ֵחנ
 �2�ַָרה ְלַח8ֵ	 �ְתַזֵ�ִני ְ�ת�ָרֶתָ� ֵעיַני ְוָתִאיר, ְ	ֵלָמה �ֶבֱאמ�ָנה ֶ�ֱאֶמת ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה ַוֲעב�ָדה ְ�ת�ָרה 0ָד�ל
 ַמֲע4ִי
 ִליֵדי ַה7ְִביִאי� ִח8�ִ	י
, ַהְ<ד�ָ	ה ַה�2ָרה ֶ	ל 3ִָני
 �"ֵמַעִי ַהִ-ְמָ	ִכי� ִ	י
ִח8�, ֲאִמ2ִִ)י
 ִח8�ִ	י
 2ִָמיד

�7ת �"ַעִי ֶ	ל ִמ0ָל�ת ָה5ָד
 ֶאת ְלה�ִציא �ַֹח ָלֶה
 ֶ	ֵ)	 ִח8�ִ	י
, ט�ִבי �ְלָקְרב�, ָהָרע�ת �ִמ�8ֵתיֶה� ִמ2ֲַא�ֵתיֶה� א% 

  : ַה1ָל� ַהִח8�ִ	י� ֶאת ַה$�ְמִעי� ְלָכל ֲחָד	�ת ְנָ	מ�ת ָיָד
 ַעל ֶ	ִ-ְמָ	ִכי� ִח8�ִ	י�, ָהֲעב�ָדה ְוֶאל ַה�2ָרה ֶאל

  תקלא
 ַעל ָרִעי
 ֵמִהְרה�ִרי
 ַנְפִ	י ֶאת ְלַהִ�יל ְוֶאְזֶ�ה ְ�:ֲהָבה ָ	ַמִי
 ַמְלכ�ת עֹל 2ִָמיד ָעַלי ְלַקֵ�ל ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוָעְזֵרִני

 ָ�ר�ְ� ֶאָחד ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ� ְיהָֹוה ִי4ְָרֵאל ְ	ַמע: "ֶ	ֵה
 ָ	ַמִי
 ַמְלכ�ת עֹל ַקָ�ַלת ֶ	ל ֵא1� 3ְס�ִקי
 ְ	ֵני ֲאִמיַרת ְיֵדי	ֵ 

 ַוֲעצ�ָמה ְגד�ָלה ְ�ַכָ�ָנה ַה3ְס�ִקי
 ֵא1� 3ַַע
 ְ�ָכל ל�ַמר ִמיד2ָ ָרִגיל ִלְהי�ת �ְתַזֵ�ִני" ָוֶעד ְלע�ָל
 ַמְלכ�ת� ְ�ב�ד
 ְלה�ִריד ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ֵאֶליָ� ְגד�ָלה ַוֲחֵפָצה �ְת	�ָקה ְ�:ֲהָבה ְלָבִבי ֶאת �ְתע�ֵרר ֶנֶפ	 �ִבְמִסיַרת ְגד�ָלה �ְב4ְִמָחה
, 8ְִקד%ָ$ה ַמְלכ�ת ָעַלי �ְלַהְמִ	יְ� ְלַקֵ�ל ֶזה ְיֵדי ַעל ְוֶאְזֶ�ה ָהֵא1� 3ְס�ִקי
 ִ�ְ	ֵני ָ	ַמִי
 כ�תַמְל עֹל ַקָ�ַלת ִ�ְ	ַעת 8ְָמע�ת
 ז�ָנה ָ$הִא ִ�יָ	א ִ	ְפָחה ֶ	ִהיא, ִנא�� 2ֲַאַות ֶ	ִהיא ָהע�ָל
 ִמ� ָהְרָ	ָעה ַמְלכ�ת �ְלַבֵ@ל ְוַלֲעקֹר �ְלַ	ֵ�ר �ְלַהְכִניַע
�ְלַהְמִליְ� ְלַהְגִ�יר ְ�כֲֹחָ� ְוֶאְזֶ�ה" ��ַרַחת 5נִֹכי 0ְִבְר2ִי 4ַָרי ִמ3ְֵני: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ�, ְגִבְרD2ָ ִמ3ְֵני ַהִ$ְפָחה ְוִתְבַרח 

 ִמ7ִֶ-י ְלַבֵ@ל ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ִמ3ֶָניָה ְוִתְבַרח ְגִבְרD2ָ יִלְפֵנ ַהִ$ְפָחה ְוִת3ֹל ְוִתָ�ַנע ז�ָנה ָהִאָ$ה ַעל" ְיהָֹוה ִיְר:ת ִאָ$ה"
�ְלַ	ְ�ָר
 ְלָגְרָ	
, ָרִעי
 ַהִהְרה�ִרי
 ָ�ל ַעל �ְלִהְת0ֵַ�ר, ִנא�� ַתֲאַות 
 ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה 0ָמ�ר ְ�ִב@�ל ֵמָעַלי �ְלַבְ@ָל
 ָע4ָר ִ�ְ	ֵני
 ֶזה ְיֵדי ַעל ִנְכֶלֶלת ַנְפִ	י ֶ	2ְִהֶיה 2ֵב�ת ָע4ָר ְ	ֵני
 ָ�ֶה
 ֶ	ֵ)	 ֵא1� 3ְס�ִקי
 ְ	ֵני ֲאִמיַרת ְיֵדי ַעל ְוֶאְזֶ�ה
 ֶאְזֶ�ה, ֵא1� 3ְס�ִקי
 ִ�ְ	ֵני ֶ	ֵ)	 א�ִת)�ת] ָוֵתַ	ע ָה:ְרָ�ִעי
 [ט"ַהמ ְיֵדי ְוַעל 8ְִקד%ָ$ה ַמְלכ�ת ְ�ָלִל)�ת ֶ	ֵה
 ָיD ִ	ְבֵטי
  : ָיD ִ	ְבֵטי ָע4ָר ְ	ֵני
 ֶ	ֵה
 ִי4ְָרֵאל ְ�ֵני ִ�ְ	מ�ת ֶ	ֵ)	 א�ִת)�ת] ָוֵתַ	ע :ְרָ�ִעי
 [ט"מ ְ�ת�ְ� ִנְכָלל ִלְהי�ת

  תקלב
 ְולֹא ָהְרא�ת 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל 2ִָמיד ֵעיַני ֶאת ְוִתְ	מֹר ֵעיַני ְו:ַחר ְלָבִבי :ַחר 5ת�ר ְולֹא ָהַעְיִני� 3ְַג
 ְלַתֵ<� ְוַתַעְזֵרִני

 ֶאְס2ֵַ�ל� ִנְפָלא�ת ְו:ִ�יָטה ֵעיַני 0ַל ַחֵ)ִני ִ�ְדָרֶכָ� ָ	ְוא ֵמְרא�ת ֵעיַני ַהֲעֵבר "ְוָ	ל�
 ַחס ִהְרה�ר ִליֵדי ַה7ִֵביא 8ָָבר ְ�	
  ": ִמ�2ָרֶתָ�

  תקלג
�ְתָגְר	� ָהָרִעי
 ַמֲע4ֵינ� ְיֵדי ַעל ָ�נ� ֶ	ִ-ְדַ�ק ְוִ	0ָע�� ְ	ט�ת ְ�ָהר�ַח ְוִתְגַער, ְות�ִ	יֵענ� ְוַתַעְזֵרנ� ְ�ַרֲחֶמיָ� �ְתַזֵ�ִני 
�ְתַס1ְק� � ֶ	ל ָהָרָעה 2ֲַאָוה �ִבְפָרט, ָהָרע�ת ינ�2ֲַא�ֵת ֶ	ָ�ל ָיַדְע2ָ :2ָה ִ�י ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ֵמִא2ָנ
�� ְ�ִאי	 ד�ִמי
 5נ� ֲאֶ	ר ַעד, ָהַרִ�י
 ַ�ֲעו�נ�ֵתינ� ָ�נ� ֶ	ֶ-ֱאַחז ְוַה0ָ$ִע�� ְ	ט�ת ָהר�ַח ְיֵדי ַעל ַרק ִנְמָ	ִכי� �1ָ%
, ִנא
0ָע 	�ָלל    7ְר%ִ�י
ַה ֲחָטֵאינ� ְיֵדי ַעל ַמ7ָ	 ְוִכְמ	%

  תקלד
 ְוַזֵ�נ� ֵמִא2ָנ� ְוַה0ָ$ִע�� ְ	ט�ת ָהר�ַח ָ�ל �ְלַבֵ@ל ְוַלֲעק�ר �ְלַ	ֵ�ר ְלָגֵר	 ְוַזֵ�נ� ְוָחֵ-נ� ח�ס, 8ַַעת ְל5ָד
 ח�ֵנ� ְיהָֹוה 5ָ-א

 ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ְלִת<�� ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ְיהָֹוה ְוִיְר:ת 8ַַעת ר�ַח �ְגב�ָרה ֵעָצה ר�ַח, �ִביָנה ָחְכָמה ְלר�ַח ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ�
 ח�ס ְיהָֹוה 5ָ-א 0ְד�ָלה ִ�ְקד%ָ$ה 0ָד�ל ִ�ְ	ֵלמ�ת ֶ�ֱאֶמת 8ְַע2ִי ִנְ	ָל
 ֶ	ִ)ְהֶיה ְוֶאְזֶ�ה ְמֵהָרה ַקל ִחי	, ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ�
  : ִמ1ְָפֶניָ� ֶ$ִ�ַ<ְ	2ִי ַמה ְלָכל ְמֵהָרה ְלַה0ִיַע ְוַזֵ�ִני ְוָעְזֵרִני ְ�ַרֲחִמי
 ִמְ	ֲאל�ַתי 1ֵא�ַמ, ָעַלי ַוֲחמֹל



  תקלה
 �ַֹח ָלֶה
 ֶ	ֵ)	 ,ְ�ַמֲעָלה ַה0ְד�ִלי
 ֲאִמ2ִִ)י
 ַצ8ִיִקי
 ִמ3ִי, ֲאִמ2ִִ)י
 ת�ָרה ִח8�ֵ	י ִלְ	מַֹע ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוָעְזֵרִני

 ֲחָדָ	ה ְנָ	ָמה �ְלַקֵ�ל ָעַלי ְלַהְמִ	יְ� ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוֶאְזֶ�ה ַהְ<ד�ָ	ה ת�ָרָת
 8ְִבֵרי ַה$�ְמִעי
 ְלָכל ֲחָד	�ת ְנָ	מ�ת ְלַהְמִ	יְ�
 ֲאִמ2ִִ)י
 ַצ8ִיִקי
 ֶ	ל ְקד�ִ	י
 ִ�ְסָפִרי
 ְוִלְלמֹד, יֶה
ִמ3ִ ִלְ	מַֹע ֶ	ֶאְזֶ�ה �2ָרה ִח8�ֵ	י ְיֵדי ַעל, ֵעת ְ�ָכל ְקד�ָ	ה

 ַהָ�א ַה3ָ	�ט ָהא�ר ֶאת ְלַצֵ)ר ְוֶאְזֶ�ה ַחִ)י
 ַס
 ת�ָרָת
 ֵמִח8�ֵ	י ֶאְצִלי ַנֲע4ֶה ֶ	ִ)ְהֶיה ְוַתַעְזֵרִני ְונ�ָרִאי
 0ְד�ִלי

 ֶ	3ַָגְמ2ִי ְוַהִ<ְלק�ִלי
 ַה3ְָגִמי
 עֶֹצ
 ֶאת ָיַדְע2ָ :2ָה ִ�י ָלֶזה ְכַדאי ֶ	ֵאיִני 3ִי ַעל :�, ָבהְוט� ְ�ָרָכה ִ�ְבִחיַנת, ִמְלַמְעָלה
 ִלְבָרָכה א�רָה ֶאת ְלַצֵ)ר ֶעְזִרי ָיבֹא �ֵמ:ִי� ַה8ַַעת 3ְַג
 ֶ	ה�א ַהְ�ִרית 3ְַג
 ְיֵדי6 ַעל ְמאֹד ֶ	1ִי ַה7ִֹחי� ְ�ֵלי ֶאת ְוִקְלַקְל2ִי

, ְמַקֶ�ה ֲאִני ְוִלְסִליח�ֶתיָ�, ְמַצ3ֶה ֲאִני ְוִלי	�ָעְתָ�, ִנְ	ָע� ֲאִני ֲחָסֶדיָ� ְוַעל, ��ֵטַח ֲאִני ָהַרִ�י
 ַרֲחֶמיָ� ַעל ֵכ�3ִ6י6ַעל6:�
 0ְד�ל�ת ְוִנְפָלא�ת ִנִ?י
 ִע7ִי ְוַתֲע4ֶה, ַרֲחִמי
 ָעַלי ֵלאְוִת7ָ, ְוַה-�ָרִאי
 ַה0ְד�ִלי
 ְוִנְפְלא�ֶתיָ� ַ�ֲחָסֶדיָ� ִע7ִי ֶ	2ֲַע4ֶה
 ַהָ<ד�	 ָהא�ר ָעֵלינ� ְוי%ְמַ	ְ� ָוט�ב ְוַחִ)י
 ְוָ	ל�
 ְ�ָרָכה ִ�ְבִחיַנת ִמְלַמְעָלה ַהָ�א ָהא�ר ְ�ַעְצְמָ� �ְתַצֵ)ר, ְונ�ָרא�ת

" ֲאִ	יֶבָ-ה ְולֹא �ֵבֵרְ� ָלָקְח2ִי ָבֵרְ� ִהֵ-ה: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ� הִלְקָלָל ְולֹא ִלְבָרָכה ִמְלַמְעָלה(ַ   : ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא ִויק%

 יִ�" ֱאלֶֹהיָ� ְיהָֹוה ֲאֵהְבָ� ִ�י ִלְבָרָכה ַהְ<ָלָלה ֶאת ְלָ� ֱאלֶֹהיָ� ְיהָֹוה ַוַיֲהפְֹ� ִ�ְלָע
 ֶאל ִלְ	מַֹע ֱאלֶֹהיָ� ְיהָֹוה 5ָבה ְולֹא"

 ִלי ֵאי��, 2ִָמיד ֲעֵליֶה
 ִנְ	ָעִני
 5נ� ֲאֶ	ר ֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ְוַעל ְלָבד ָעֶליָ� ִא
 ִ�י, �ִמְ	ָע� �ִמְבָטח �ָמנ�ס 2ְִקָוה 	


 ַקל ִחי	 ְ�ַחַ)י ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, 2ַ$ֲֶע4ֶה ַמה ִע7ִי ֲע4ֵה ְוִלי	�ָעֶתָ� ְלַרֲחֶמיָ� �ְלַצ�3ת, ָתִמיד ֵאֶליָ� ִלְצעֹק ִנְ	ָעְנ2ִי ְ�כָֹח
 ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד ָהֶעְלי�ָנה ִ�ְקד%ָ$ְתָ� ְלִהְתַק8ֵ	 ְוֶאְזֶ�ה ְגד�ָלה ִ�ְקד%ָ$ה ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ְמֵהָרה


   ָ	הַהְ<ד� ַה�2ָרה ֶ	ל 3ִָני
 ְלִ	ְבִעי

  תקלו
 ֲעֵנִני �ְקד�ִ	י י�ְצִרי ֵואלָֹהי ַמְלִ�י) 'ְוכ� (ֲעֵנִני ג�ֲאִלי ֲעֵנִני ֲעֵנִני ��ְרִאי ֲעֵנִני ֲעֵנִני 5ִבי ֲעֵנִני ֲעֵנִני ֱאלַֹהי ֲעֵנִני ֲעֵנִני ְיהָֹוה ֲעֵנִני

 ִ�ְדָמע�ת ִמְתַרֶ�ה ֶמֶלְ� ִלְפֵני ִדְמע�ֵתינ� ַהְכִניס� ִדְמָעה ַמְכִניֵסי הְצָעָק 	�ֵמַע ִלְפֵני ַצֲעָקֵתנ� ַהְ	ִמיע� ְצָעָקה ַמְ	ִמיֵעי
, 0ָל�ִתי ְואֶֹרְ� ִ	ְפל�ִתי �ְרֵאה, 18ַ�ִתי ַעל ֲחמֹל 8ַל ַעל ַהח�ֵמל ֲאָנח�ת 	�ֵמַע ִלְפֵני :ְנח�ֵתינ� ַהְ	ִמיע� ֲאָנָחה ַמְ	ִמיֵעי
 ַעְב8ֶָ� ַעל ָפֶניָ� ָהִאיָרה "3ֶָניָ� ְ�א�ר ַיַחד �1ָ%נ� 5ִבינ� ָ�ְרֵכנ� ְמֵהָרה ַקל ִחי	 ְ	ב�ִתי ֶאת ְוָהֵ	ב, י:ֲחִריִת ְוֵהִטיָבה
ֶ<יָ� ֶאת ְוַל7ְֵדִני ְ�ַעְב8ֶָ� ָהֵאר 3ֶָניָ� ֶסָלה ִא2ָנ� 3ָָניו ָיֵאר ִויָבְרֵכנ� ְיָחֵ-נ� ֱאלִֹהי
 ְבַחְס8ֶָ� ה�ִ	יֵעִני  ְדָעֵני ַרֲחָמָנא" ח%
 ֲעֵניָנא ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא ר�ָחא ְלַמִ�יֵכי ְדָעֵני ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא ִלָ�א ִלְתִביֵרי ְדָעֵני ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא ַלֲעִנֵ)י

 ְלָרצ�� ִיְהי� "ָקִריב �ִבְזַמ� ַ�ֲעָגָלא ַהְ	2ָא ֲעָל� ַרֵח
 ֲחָמָנאַר ֲעָל� ַרֵח
 ַרֲחָמָנא ְ	ִזיב ַרֲחָמָנא 3ְרֹק ַרֲחָמָנא ח�ס ַרֲחָמָנא
  ":ְוג�ֲאִלי צ�ִרי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� ִלִ�י ְוֶהְגי�� ִפי ִאְמֵרי

  תקעג

 ִלי ְהֶיהִי ֶ	1ֹא �ְתַמ1ְֵטִני ְות�ִ	יֵעִני ְוַתַעְזֵרִני, ָפִני
 ֵמַעAֵי ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַתִ�יֵלִני��ת 	Aְ�ָלל :ֲחָרא 8ְִסְטָרא ַע 
�ת �ְלַבֵ@ל �ְלַ	ֵ�ר ְלַהְכִניַע ְמֵהָרה �ְתַזֵ�ִניAַע ���ִמ�8ָתיו ְוַתֲא�ָתיו ַה0 
 ִמיֵני ִמָ�ל ְוַתִ�יֵלִני ְות�ִ	יֵעִני ָעַלי �ְתַרֵח
 ָהָרִעי

�ִבְ	5ר ָהאֶֹז� �ִבְ	ִמיַעת ָהַעִי� ִ�ְרִאַ)ת, �ַמֲע4ֶה �8ִ�ר ָבהְ�ַמֲחָ	, ֶ	ָ�ע�ָל
 ַהְ�ִרית ְפַג 
 ִלְהי�ת ֶאְזֶ�ה ְ�כ1ָ%
, ח�ִ	י

 :ָ�ָחְר2ָ ָ�ֶה
 ֲאֶ	ר, ִי4ְְרֵאִלי ְלִאי	 ָ�ָרא�י, ֶ�ֱאֶמת ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ְגד�ָלה ִ�ְקד%ָ$ה ַהְ�ִרית ִ�ְקד%ַ$ת ְוָטה�ר ָקד�	

  תקצח
 ִמ1ְִהְתַחֵ�ר ְוַתְרִחיֵקנ� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוִתְ	ְמֵרנ� ְבֶעְזֵרנ� ֶ	2ְִהֶיה, ֲאב�ֵתינ� ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינ� ְיהָֹוה ִמ1ְָפֶניָ� ָרצ�� ְיִהי

�8ִ�ֵריֶה
 ֲאֶ	ר, ֵדָעה ְ�ֵני ֶ	ֵה
 ְרָ	ִעי
 ֶ	ל ��ִרי
8ִ ְלע�ָל
 ְל5ְזַני ִנְ	ָמע ִיְהֶיה ֶ	1ֹא א�ִתי ְוִתְ	מֹר ְרָ	ִעי
 ִע 
 ֵה


�מ�ִליִדי
, ִנא�� ֶ	ל :ְרִסִ)י
 ֲאִויִרי �� ִ�י ֵא1� ִמ�8ִ�ִרי
 ְוַהְרִחיֵקִני ָעַלי ַרֵח
 ְיהָֹוה 5ָ-א 8ְִבֵריֶה
 ְ�ַה$�ֵמַע ִנא
 י�ֵדַע ְוֵאיִני" ֵמִאי	 5נִֹכי ַבַער ִ�י "ְוַג
 ֵמֶה
 ִנְ	ָמר ִלְהי�ת ְבַעְצִמי ִלי ֶאְפָ	ר ְוִאי, נִֹכי5 ָוָד
 ָב4ָר ִ�י ָיַדְע2ָ :2ָה

 ְ	ְמֵרִני2ִ ֶ	:2ָה, ְיָהִבי ֶאת ַמְ	ִליְ� ֲאִני ָעֶליָ� ֵ�� ַעל ִמ7ֶ-� ְלִהְתַרֵחק ָהָרָ	ע ה�א �ִמי, ַה8ִ�ַיק ה�א ִמי ְוֵליַדע ְלַהְבִחי�

 8ְִבֵריֶה
 ֶאְ	ַמע ְולֹא, ְלע�ָל
 ִע7ֶָה
 ֲאַדֵ�ר ְולֹא ָהְרָ	ִעי
 ִמ� ְוַתְרִחיֵקִני, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ��	�ְ 
 ַוֲאִפ1�, 3ַַע
ַ� ָעַלי ְוִתְפרֹס, ַה0ָד�ל ְ�כֲֹחָ� ַ�ֲעִדי 2ֵָג�, ִע7ָ
 ְלַדֵ�ר ַהֶהְכֵרַח ְ�ֶ	ִ)ְהֶיה  ְ�אֶֹפ� ְ�ָנֶפיָ� ְבֵצל ְוַתְס2ִיֵרִני, ְ	ל�ֶמָ� תס%
, 8ְִבֵריֶה
 ְפַג
 ִלי ַיAִיק� ְולֹא ְוִחֵ�יֶה
 :ְרֵסיֶה
 ִ�י ִיְכנֹס ֶ	1ֹא ְוַתִ�יֵלִני ְוִתְ	ְמֵרִני 8ְִבֵריֶה
 ֵמֶאֶרס ְלִהָ-ֵצל ֶ	ֶאְזֶ�ה

  ָהֶעְלי�ָנה ִ�ְקד%ָ$ְתָ� �ְתַק8ְֵ	ִני

  תקצט
 �2ִ	יֵענ� ַה0ָד�ל �ְבַחְס8ְָ�, ָתִמיד ִע7ָנ� ְוִתְהֶיה ָעֵלינ� ְוַתְחמֹל ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� �ְתַזֵ�ִני
� ְוַעל ָעֵלינ� ְוַתְמִ	יְ� ִנא�� 2ֲַאַות ְפַג
 ֶ	ה�א, ָהע�ָל
 ִמ� ָהָרָ	ע ִ�ְלָע
 ְקִל3ַת �ְתַבֵ@ל �ְתַעֵ<ר �ְתַ	ֵ�ר ְוַתְכִניַע ְוַתַעְזֵרנ

 ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית 	�ְמֵרי ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ָ�ל �ְקד%ַ$ת, ַהָ$ל�
 ָעָליו ַרֵ�נ� מֶֹ	ה �ְפִרי	�ת ְקד%ַ$ת ִי4ְָרֵאל ַע7ְָ� ָ�ל

 ְפַג
 ִמיֵני ִמָ�ל ֵמַע2ָה ְוַתִ�יֵלנ� ְוִתְ	ְמֵרנ� ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית 	�ְמֵרי ִלְהי�ת ֵ�� 0ַ
 ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְות�ִ	יֵענ� 2ְַחֵ)נ� ִ�ְזכ�ָת
 ַה8ַַעת ַ$תְוִלְקד% ַהְ�ִרית ִלְקד%ַ$ת �ְתַזֵ�נ� ַה8ַַעת ְוִעְר��ב ִבְל��ִלי
 ִמיֵני �ִמָ�ל ָרִעי
 ִהְרה�ִרי
 ִמיֵני �ִמָ�ל ַהְ�ִרית
  : ֶ�ֱאֶמת ַהְ$ֵלמ�ת ְ�ַתְכִלית



  תר

�ְתַרֵח �
 ְבִלֵ�נ� ִיְהֶיה ְולֹא 2ִָמיד ַל�ֹל ט�ב ִלְהי�ת ְוִנְזֶ�ה ַהְ<ֵפד�ת �ִמ� ַהַ�ַעס ִמ� ָתִמיד ְוַתִ�יֵלנ� ָעֵלינ� ַ�ַעס 	
�ְק3ֵָדא 
��ְתָקְר ְ�ָלל ָ�ע�ָל
 ִקְנט�ר ְו	� ְוֶאל, ֲאִמ2ִִ)י
 ְלַצ8ִיִקי
 ֶ�ֱאֶמת ְלִהְתַקֵ$ר ְוִנְזֶ�ה ֶ�ֱאֶמת ַלֲעב�ָדְתָ� ֵבנ
�ְלֵנַצח ַעד ְלע�ְלֵמי ְוָחָזק :7ִיB ְ�ִהְתַקְ$ר�ת, ְ	ֵלָמה �ֶבֱאמ�ָנה �ִבְתִמימ�ת ֶ�ֱאֶמת, ִיְתָ�ַרְ� �ְלַהֵ$
, ַהְ<ד�ָ	ה ַה�2ָרה 
ְמא�ת ִמיֵני ִמָ�ל ְוַטֲהֵרנ� ַק8ְֵ	נ�, "ְ�ָרע ֵמְרא�ת ֵעיַנִי
 ְטה�ר "י
ְנָצִח �ִבְפָרט ְוז%ֲהמ�ת ט% 
 ִנא�� 2ֲַאַות ז%ֲהַמת ִמ3ְַג
�ִמ7ֲַעַמֵ<י ִמ�Cְנ:י ִאָ-ְצָלה, ֶאְטָ�ָעה ְו:ל ִמִ@יט ַהִ�יֵלִני" 
 ִמ3ְַג
 ַהִ�יֵלִני" ַהָ)ֵו� ִ@יטִמ ְ	א�� ִמ��ר "ַהֲעֵליִני" ָמִי

 ִ�י ְלִהָ$ֵע� ִמי ַעל ִלי ֵאי� ִ�י, ִנְ	ָעְנ2ִי ָעֶליָ� ִ�י ָעְזֵרִני ָרע�ת ִמ7ֲַחָ	ב�ת ָרִעי
 ֵמִהְרה�ִרי
 3ְֵדִני ַמ1ְֵטִני ַהִ�יֵלִני ַה8ַַעת

ְמא�ֵתיֶכ
 ִמָ�ל, �ְטַהְר2ֶ
 ְטה�ִרי
 ַמִי
 ֲעֵליֶכ
 ְוָזַרְק2ִי: "ת�בֶ	ָ� ִמְקָרא ִ�י ְוַקֵ)
 ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבי ַעל ִא �ִמָ�ל ט% 


�ָעִתי ְיהָֹוה ְלֶעְזָרִתי ח�ָ	ה ִמ7ִֶ-י 2ְִרַחק :ל ֱאלַֹהי, ְיהָֹוה 2ַַעְזֵבִני :ל ֶאְתֶכ
 ֲאַטֵהר 10ִ�ֵליֶכ	2ְ � ִפי ִאְמֵרי ְלָרצ�� ִיְהי
  ":ְוג�ֲאִלי צ�ִרי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� ִלִ�י ְוֶהְגי��

  תרלו
�ִמַ<ְרֵני :ְרֵיה ִמ3ִי ה�ִ	יֵעִני ְיִחיָדִתי ֶ�ֶלב ִמַ)ד ַנְפִ	י ֵמֶחֶרב ַהִ�יָלה" 
 ְמֵרִעי
 ֲעַדת ְ�ָלִבי
 ְסָבב�ִני ִ�י ֲעִניָתִני ֵרִמי

 0ִֵהָ-
 ִמ8ִי� ַהִ�יֵלִני ַהָ)ֵו� ִמִ@יט ַ	ַחת ִמְ�ֵאר ַהִ�יֵלִני ַהְ�ִרית ִמ3ְַג
 ַהִ�יֵלִני ע�ָל
 לֶ	 ִר��נ�" ְוַרְגָלי ָיַדי ָ�ֲאִרי ִהִ<יפ�ִני
 ְוַרֵח
 רְזכֹ" ֵה7ָה ֵמע�ָל
 ִ�י ַוֲחָסֶדיָ� ְיהָֹוה ַרֲחֶמיָ� ְזכ�ר", ָעַלי ַוֲחמֹל ח�ס ְוָ	ל�
 ַחס ַהְ�ִרית 3ְַג
 ַעל ַה0ִ7ַיַע ַהָ<ֶ	ה
ְמָלָלה ַנְפִ	י ֶאת ְוה�ִ	יָעה ְוַהֵ�ל  ִ�ְבִרית� ֶ	3ַָג
 ִמי ַעל ֶ	ֵ)	 ְוָהַרֲחָמנ�ת ַהַ�ַער י�ֵדַע :2ָה ִ�י, 2ְַח2ִ)�ת ַהְ$א�ל ִמ� ָהא%
 ָלנ� ֶאְפָ	ר ִאי ֲאֶ	ר ְוס�ֵמְ� ע�ֵזר ְ�ֵאי� ְ	א�ל ֶ	ל ַה2ְַח�2ָנה ַל7ְַדֵרָגה ֶ	)�ֵרד, ְ�ַחָ)יו ְלַתֵ<� ָזָכה ְולֹא, ְוָ	ל�
 ַחס

 זֹאת י�ֵדַע ְלַבד :2ָה ַרק ֶ	ָעָליו ָהַרֲחָמנ�ת ְועֶֹצ
, ְמאֹד ְמאֹד ְוַה7ִָרי
 ַהָ<ִ	י
 ְוַהִ)?�ִרי
 ַהַ�ַער עֶֹצ
 ְ�ַדְע2ֵנ� ְלַ	ֵער

 מ�ִעיל ֵאי� ֵתיְד5 ְ�ָעְלָמא ֶ	ָ$
 י�ֵדַע ְו:2ָה� ֶ	1ְָ� ָהַרֲחָמנ�ת ְוִעַ<ר ְ�ָלל ַו2ְָר� :2ָה ֵאי� ָ	
 ִ�י, ָ�ע�ָל
 ַרֲחָמנ�ת 	
 ֶאָחד לְלָכ ָוי�
 י�
 ְ�ָכל ְת	�ָבה ִהְרה�ֵרי �ַמְזִמי� 	�ֵלַח ְו:2ָה ִנ8ָח ִמ7ְָ� ִי8ַח ְלַבל, ַמֲחָ	ב�ת ח�ֵ	ב ֶ$:2ָה ַמה ה�א
  ִלָ@ֵהר ַהָ�ִאי
 ְלָכל ֶ�ֱאֶמת ֵאֶליָ� ָל	�ב ְוע�ֵזר ְמַסֵ)ַע ְו:2ָה ָ	ִבי
 ְלַקֵ�ל ָיד �3ֵ	ט ְו:2ָה ְוֶאָחד

  תרלז
 ח�ס ַהְיָקָרה ַנְפִ	י ַעל ַוֲחמֹל ח�ס, ְ�ִהָ�ְדק� ְוָחֵפB ָלָרָ	ע ַה��ֶפה, ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� ָ�אִתי ֵ�� ַעל

�ְפֵדִני ְוָחֵ-ִני ח�ס, ָעַלי ַוֲחמֹל 
�ִמ7ֲַעַמֵ<י ִמ�Cְנ:י ִאָ-ְצָלה ֶאְטָ�ָעה ְו:ל ִמִ@יט ַהִ�יֵלִני "ַהְ�ִרית ִמ3ְַג 
 2ְִ	ְטֵפִני :ל ָמִי
 ַה7ֶָות ַמְל:ְ� ֶ	ל ַחְר�� ִמ7ְִריר�ת ְ�ַרֲחֶמיָ� ַהִ�יֵלִני" 3ִיָה ְ�ֵאר ָעַלי 2ְֶאַטר ְו:ל ְמצ�ָלה 2ְִבָלֵעִני ְו:ל ַמִי
 ִ	�ֶֹלת
 ַה�3ֵג
 ֶ	ל ַנְפ	� ַה@�ְרִפי
, ְ�ָלִבי
 ַהִ-ְקָרִאי
 ְוָה:ְכָזִרִ)י
 ַהָ<ִ	י
 ַחָ�ָלה ַה7ְַלֲאֵכי ִמ� ַהִ�יֵלִני ִפ)�ת 2ְֵרי ָלD 8ְִאית
 ִמ8ִיָנ
, ַהָ<ֶ	ה ִמ8ִיָנ
 ַהִ�יֵלִני, ַהָ<ֶ	ה ִמ3ְַח8ָ
 ַהִ�יֵלִני ַהב ַהב ְוצ�ְוִחי� ְלֵגיִהָ-
 א�ת� �מ�ִליִכי�, ְוָ	ל�
 ַחס ַ�ְ�ִרית
 ַנְפִ	י �ְפֵדה ח�ס, ְוַהֵ�ל �סח, ְוַרֵח
 ח�ס, ַוֲחמֹל ח�ס ְמָסֲאִבי� ִמ7ִַיי� ְמִריִרי� ִמ7ִַיי� ַהִ�יֵלִני ַה7ְִריר�ת ְ�ַתְכִלית ַה7ַר

 ִ�ְרִאָ)ה ֵה�, �ַמֲע4ֶה �8ִ�ר ְ�ַמֲחָ	ָבה ֵה�, ְ�ָלל ִ�ְבִריִתי ע�ד ֶאְפ0ֹ
 ֶ	1ֹא ֵמַע2ָה ְוה�ִ	יֵעִני ְוָעְזֵרִני ְמאֹד ָהֲע	�ָקה
�ִבְ	5ר �ִבְ	ִמיָעה 
 ֵאֵלְ� ְולֹא, ֵעיַני ְו:ַחר ְלָבִבי :ַחר 5ת�ר ְולֹא ְ�ָרצ�� ֵ�י� ְ�אֶֹנס ֵ�י�, ְ�ֵמִזיד ֵ�י� ְ�	�ֵגג ֵ�י�, ח�ִ	י

 ְוִיְהֶיה, ט�ב ֵיֶצר ִלי ְוִת�2ֶ 2ֲַאָוִתי ֶאת ְוִלְכ�ֹ	, ָהָרע ִיְצִרי ֶאת ְלַ	ֵ�ר ֵמִא2ְָ� �ְגב�ָרה כַֹח ִלי ְוִת�2ֵ ִלִ�י ִ�ְ	ִריר�ת ע�ד
�ִתיִ�ְר ְלָבִבי	 :  

  תרלח
 ַהַ$ֲאַנִ-י
 ַה1ַַעג ַנְפִ	י D1ָ 4ְָבָעה ַרַ�ת ב�ז 4ַָבְע2ִי ַרב ִ�י ָחֵ-ִני ְיהָֹוה ָחֵ-ִני ְוָחֵ-ִני ח�ס ָעַלי ְוַרֵח
 ח�ס ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
 ְמַעט ְו:ְבִליָגה ִמ7ִֶ-י ָהַ	ע" ְוֵאיֶנִ-י ֵאֵלְ� ְ�ֶטֶר
 ְו:ְבִליָגה ִ-יִמ7ֶ ָהַ	ע "ַוֲהָבָליו ַהAֶה ע�ָל
 2ֲַא�ת ְמִריר�ת 4ַָבְע2ִי ַרַ�ת
 ְלַמ2ְַנת ַהְמַצ3ֶה ַהַחָ)ב ַהָ$ב�י ְ�ֵעי� ֲאד�ָניו ֶאל ָהֶעֶבד ְ�ֵעי� 3ֶ�ַַתח ְ�ָעִני ְלָפֶניָ� ע�ֵמד ֲאִני ֲהֵרי 2ְִבַעט :ל ָיְדָ� ַ�ֲעַמל

 ִויִ	יֵבִני, ֶ	ְ)ָחֵ-ִני ַעד ְיהָֹוה ֶאל 2ִָמיד ֵעיַני ֵ��, ֶחֶסד ְלִנְדַבת ַה)�
 ָ�ל ָ�ל�ת ְוֵעיָניו, ַנְפ	� ַעל �ְמַבֵ<	 	�ֵאל, ִחָ-

 ֵא1ֶה 8ְָבַרי 0ַ
 5ְמָנ
 ְוִא
" ֶסָלה ְלָ� ֲעֵיָפה ְ�ֶאֶרB ַנְפִ	י ַה)�
 ָ�ל ָיַדי 3ֵַר2ִ4ְי "ֶ�ֱאֶמת ְלָפָניו ְ	ֵלָמה ִ�ְת	�ָבה

   ֶאְבַרח ְלֵהיָכ�, ֲאד�ִני ֶאֱע4ֶה ָמה, ַהְרֵ�ה ִ�ְפִנ)�ת ְמע%ְרָ�ִבי

  תרלט
D"�1ָֹא 8ְָעְלָמא ָמֵרי �ַחת ֶאל ְ�ִרְד2ִי ְ�ָדִמי ֶ�ַצע ַמה, ֶאְתַחָ-� ְיהָֹוה ְוֶאל ֶאְקָרא ְיהָֹוה ֵאֶליָ	, ַ�ידֲהַי0ִ ָעָפר ֲהי�ְדָ 
 ְוִתְגעֹר ֶ	ָ�ע�ָל
 ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל ֵמַע2ָה ֶ	2ִַ�יֵלִני ְ�אֶֹפ�, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� 2ַ$ֲֶע4ֶה ַמה ִע7ִי ֲע4ֵה" ֲאִמ2ֶָ�
�ְתָגְרֵ	ה� ְוַה0ָ$ִע�� ְ	ט�ת ְ�ָהר�ַח ��ְתַבְ@ל� ְוַתְרִחיֵקה � ֶ$ָחָטאִתי ַמה ְוָכל ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה 0ָמ�ר לְ�ִב@� ֵמָעֵלינ
�ְבֵמִזיד ְ�	�ֵגג ְלַבָ@ָלה ִמ7ִֶ-י ֶ	ָ)ָצא ֶקִרי ְוִט3ָה ִט3ָה ְוָכל ַהAֶה ַה)�
 ַעד ִמְ-ע�ַרי ַהְ�ִרית ִ�ְפַג
 ְלָפֶניָ� �ָפַ	ְע2ִי ְוָעִויִתי 
�ְתַקB�ֵ, ִלְסלַֹח ַה7ְַרֶ�ה ַח-��, ְסִליח�ת ֱאל�Dַ ִלי ְוִתְסַלח ְמחֹל2ִ ַה�ֹל ַעל, �ְבָרצ�� ְ�אֶֹנס �, ָה5ֶרB ַ�ְנפ�ת ֵמ:ְרַ�ע ִנ8ֵָחינ
 ְלִת<�� ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ� ָתִמיד ִע7ִי ְוִתְהֶיה ַה0ָד�ל ְ�ִ	ְמָ� ֶ	3ַָגְמ2ִי ַהֵ$מ�ת ָ�ל �ְתַמ1ֵא, ֵ	ִנית ִ�ְקד%ָ$ה �ְתַקְ�ֵצ
 ְוַתֲחזֹר
 ע�ד 5	�ב ְולֹא, ֶ�ֱאֶמת ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה ְלִהְתַק8ֵ	 ֵמַע2ָה ְוֶאְזֶ�ה ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ֶ�ֱאֶמת ִ�ְ	ֵלמ�ת ַהְ�ִרית
2ָר ַעְצִמי �ְלַק8ֵ	, ְקד%ָ$ה ַעל ְקד%ָ$ה ד2ִָמי ְלה�ִסי� ְוֶאְזֶ�ה ְ�ֵעיֶניָ� ָהַרע ע�ד ֶאֱע4ֶה ְולֹא ְלִכְסָלה  ִ�ְקד%ָ$ה, ִלי %7�ַ
  :ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה, ֶ�ֱאֶמת ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה



  תשיח
, ַהָ$ל�
 ָעָליו ַרֵ�נ� מֶֹ	ה �ְזכ�ת �ְבכַֹח, בְוַיֲעקֹ ִיְצָחק :ְבָרָה
 ֲאב�ֵתינ� ְ	לֶ	ת ִ�ְזכ�ת ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� 2ְַזֵ�ִני �ְבֵכ�

�ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ֶ	ֶאְזֶ�ה ֵמַע2ָה ְות�ִ	יֵעִני ְוַתַעְזֵרִני, ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ָ�ל �ִבְזכ�ת 
 ִויַ	ְ�ר� ְוַיְכִניע�, ַ�ֲעֵדנ� ְוִי1ֲָחמ�, ָ�מ�נ� כַֹח ֲחל�ֵ	י ַעל ָעֵלינ� ֶ	ְ)ַרֲחמ� 2ִִ)י
ָהֲאִמ ַה8ִ�ַיִקי
 ַרֲחֵמי �ְתע�ֵרר ְגד�ָלה
� 3ְַג
 ֶ	ה�א, ֵלקֲעָמ ְקִל3ַת ִויַבְ@ל� ִויַכ1� ְוַיְכִניע� ֵעת ְ�ָכל ִע7ָנ� ַהִ-ְלָחִמי
 :ֲחֵרינ� ָהר�ְדִפי
 ַהָ�ִרי
 ָ�ל ִויַבְ@ל� ְוַי3ִיל
  ִי4ְָרֵאל ֵ�ית ַע7ְָ� ָ�ל �ֵמַעל ִמ7ִֶ-י, ַהְ�ִרית

  תשיט
 ְלַהִ�יל ֶ�ֱאֶמת ַנְפִ	י ַעל ְוָלח�ס ֲאִמ2ִִ)ית ְ�ָחְכָמה ְלִהְתַחֵ�
 ֶ	ֶאְזֶ�ה ֵמַע2ָה ְוָעְזֵרִני, ְ	ֶמָ� ְלַמַע� ֲע4ֵה ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
, ְוָ	ל�
 ַחס �ָמִרי
 ָקִ	י
 ֵמֳעָנִ	י
 ְלַמ1ְָטD ְלָ	ָלל ַנְפִ	י ִלי ְוִתְהֶיה, 2ְַח2ִ)�ת ַהְ$א�ל ִמ�, ָ	ַחת ְ�ֵארִמ ַעְצִמי ֶאת

Dת ֵמֶחְר�3ת ְלַמ1ְָט�	� ִ�ְצִבי ְוֶאָ-ֵצל, ַנְפִ	י ַמ1ֵטְל ַוֲאַמֵהר ֶ�ֱאֶמת ֵאֶליָ� ְוָחָזק :7ִיB ְ�ֶקֶ	ר ַעְצִמי �ְלַקֵ$ר, 0ְד�ל�ת �ב
 ְוַזֵ�ִני, ְי	�ָעֶתָ� ְ�רֹב ֲחִנינ�ֶתיָ� ְ�רֹב, ֲחָסֶדיָ� ְ�רֹב ַרֲחֶמיָ� ְ�רֹב ָעַלי ח�ָסה, ַרֲחִמי
 ָמֵלא ָיק�	 ִמ3ַח �ְכִצ�3ר ִמָ)ד

 ֲאִמ2ִִ)ית ָחְכָמה, ְקָרב ִמְ�ֵלי ַה@�ָבה ָחְכָמה, 8ְִקד%ָ$ה ָוַדַעת ִ�יָנה ָחְכָמה ֵמִא2ְָ� ְוָחֵ-ִני, ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת
 ִלִ�י ְ	ִריר�ת :ֲחֵרי ע�ד ֵאֵלְ� ְולֹא, ֵמַע2ָה ַעְצִמי ַעל ַוֲאַרֵח
 ְו5ח�ס ְוֶאְחמֹל, י�ְקִ	י
 ִמ3ַח ָיָדD ַעל ְלִהָ-ֵצל ֶ	ֶאְזֶ�ה
 ִלְמח�ת, ֲעָמֵלק ְקִל3ַת ְלַבֵ@ל ְ�כָֹח
 ֶ	ִ-ְזֶ�ה ַעד ְלָפֵנינ� ִי1ֲָחמ� ֲאִמ2ִִ)י
 ְוַה8ִ�ַיִקי
, ָתִמיד נ�ְבֶעְזֵר ִתְהֶיה ְו:2ָה ָהַרע
�ְלַבֵ@ל, ָהע�ָל
 ִמ� ְוִזְכר� ְ	מ� 
  :ע�ָל
 דְוַע ֵמַע2ָה ִי4ְָרֵאל ֵ�ית ַע7ְָ� �ִמָ�ל �ִמAְַרֵענ� ִמ7ֶ-� ַהְ�ִרית 3ְַג

  תשנט
 ָל	�� ְ�ֵאיֶזה, ְצָעָקה ֶ	ל ָל	�� ְ�ֵאיֶזה, ַרֲחִמי
 ֶ	ל ָל	�� ְ�ֵאיֶזה י�ֵדַע ֵאיִני ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבי, ָעַלי ַרֵח
 ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבי
 ִ�י, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� �ִבְכב�ְדָ� ְ�ַעְצְמָ� ֶזה ָ�ל �ְתַתֵ<� ְ�ֶעְזָרִתי ְוַתֲעמֹד ֶ	2ֲַעֵנִני ְ�אֶֹפ�, ֵאֶליָ� ֶאְזַעק ַוֲאָנָקה ֲאָנָחה ֶ	ל
8ָה ַוֲאִפ1� ֶזה ָ�ל ְלַתֵ<� כַֹח ִלי ֵאי� , ַרֲחִמי
 ָמֵלא ָעְזֵרִני ִנְ	ָעְנ2ִי ְלַבד ָעֶליָ� ַרק, ְלַתֵ<� ָיכ�ל ֵאיִני ֵא1ֶה ִמָ�ל :ַחת ְנק%

 ְלַקְ)ָמD ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ	ֵלָמה ְלֵעָצה ַזֵ�ִני ִמ1ְָפֶניָ� ט�ָבה ְ�ֵעָצה 2ְַ<ֵנִני, ט�ב�ת ֵעצ�ת ָמֵלא ַהָ�ל�ת ָמֵלא ְי	�ע�ת ָמֵלא ָעְזֵרִני
 ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ֵלָמהַהְ$ ֲעָצְתָ� ְיֵדי6ַעל ֵמַע2ָה ְוֶאְזֶ�ה, ְלִהָ-ֵצל ָצִריְ� ֶ$ֲאִני ַמה ִמָ�ל ֵמַע2ָה ְלִהָ-ֵצל ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�

 ְולֹא, ְ�ַמֲע4ֶה ְולֹא ְ�ִד��ר ְולֹא ְ�ַמֲחָ	ָבה לֹא, ְ�ָלל ע�ד ֶאְפ0ֹ
 ְולֹא, ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ֶ�ֱאֶמת קֶֹד	�	�ְ 	� ֵמֲחִמָ$ה ח


 ְ�ָלל ע�ד 8ְַע2ִי ֶאת ֲאַבְלֵ�ל ְולֹא, ֵעיַני ְו:ַחר ְלָבִבי :ַחר 5ת�ר ְולֹא, ח�ִ	י

  תשעט

 ֵמַע2ָה ע�ד ֶאְפ0ֹ
 ֶ	1ֹא, קֶֹד	 ַהְ�ִרית ֶאת ִלְ	מֹר ֵמַע2ָה ְוַזֵ�ִני, ְ	ֶמָ� ְלַמַע� ָעַלי ַרֵח
 ְוַהֶחֶסד ַהְ�ִרית 	�ֵמר�	 
 3ְַג
2ָר 0ַ
 ַעְצִמי ֶאת ְלַק8ֵ	 ְוֶאְזֶ�ה קֶֹד	 ִ�ְבִרית  ְוַתַעְזֵרִני ֶ�ֱאֶמת ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ְוַה3ְִרי	�ת ַהְ<ד%ָ$ה ִליתְ�ַתְכ, ִלי %7�ַ
 ַה)�
 ַעד ֵמע�ִדי קֶֹד	 ִ�ְבִרית ֶ	3ַָגְמ2ִי ְמאֹד ְוָהֲעצ�ִמי
 ָהַרִ�י
 ַה3ְָגִמי
 ָ�ל ְ�ַחַ)י ְלַתֵ<� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� �ְתַזֵ�ִני
8ָה ְלי�
 ֶאֱע4ֶה ָמה "ִ�י, ָעַלי ַוֲחמֹל ח�ס 1ִ8ַי
 ח�ֵמל ַהAֶה , א�ֵכָלה ֵא	 ִלי ָיג�ר ִמי א�י" ֲאִ	יֶבנ� ָמה ִיְפקֹד ְוִכי, 3ְק%
 ַהַחִ)י
 הַוֲחִניָנ ֶחְמָלה ַ�ֲעֵלי ָ�ל ֶחְר3ִָתי ֶאת א�ִליְ� 5ָנה, ְלֶעְזָרה 5נ�ס 5ָנה, ֶאְבַרח 5ָנה, ע�ָל
 מ�ְקֵדי ִלי ָיג�ר ִמי


�, ְוַה7ִֵתי	>ְ�ַ 
 ַהֵ$
 ֶנֶגד ַה�3ֵג
 ַעל ַ�ֲאֶ	ר ָ�ע�ָל
 ַרֲחָמנ�ת ֵאי� ִ�י, ָ�מ�ִני ְלֶחְמָלה ָצִריְ� ַעל ִחְמל�, ַ�ֲעִדי ַרֲחִמי
�ִבְפָרט, ִיְתָ�ַרְ� 
  ַהְ�ִרית ִ�ְפַג

  תשפ
 ַה8ִ�ַיִקי
 ְלַמַע�, ְ	ֶמָ� ְלַמַע� ָעֵלינ� ַרֵח
, ַרִ�י
 ְלַרֲחִמי
 ַהְ�ִריִכי
 ִמ7ְָ� ָהְרח�ִקי
 ָ�ל ְוַעל ָעַלי ַרֵח
 ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�


 ֶ	ְ)ַתְ<נ� ְוִנְזֶ�ה ְלִכְסָלה ע�ד ָנ	�ב ְולֹא, ְלָפֶניָ� ְ	ֵלָמה ִ�ְת	�ָבה ָל	�ב ֵמַע2ָה ְוַזֵ�נ�, ַהְ�ִרית 	�ְמֵרי ֲאִמ2ִִ)י

 5נ� ַה8ִ�ַיִקי
 ְזכ�ת ַעל ַרק, ַהְ�ִרית ִמ3ְַג
 ֶאָחד 3ְָג
 ְלַתֵ<� ְ�ָיֵדינ� ֵאי� ִ�י, קֶֹד	 ִ�ְבִרית ֶ	3ַָגְמנ� ַמה ָ�ל ַה8ִ�ַיִקי

  : ְסמ�ִכי
 5נ� ַה0ָד�ל �ָֹח
 ְוַעל ִנְ	ָעִני

  תשפא
�, ֵמֶה
 ְוה�ִדיֵענ� ָעֵלינ� ַרֵח
, ַהְ$ֵלמ�ת ְ�ַתְכִלית ַהְ�ִרית 	�ְמֵרי ֲאִמ2ִִ)י
 ְלַצ8ִיִקי
 בְלִהְתָקֵר ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ַזֵ�נ
�ְלִהְתָקֵרב ֵמֶה
 ֵליַדע ַזֵ�נ� ִמ1ְָפֵנינ� א�ָת
 2ְַס2ִיר ְו:ל 
�ְלַקֵ�ל, ֶ�ֱאֶמת ֲאֵליֶה 
 �ְ�אֶֹפ, ֶ�ֱאֶמת ְוָטֳהָרה ְקד%ָ$ה ֵמֶה

  : 2ִָמיד ְ�ֵעיֶניָ� ַה@�ב ְוַלֲע�4ת ֵמָרע ָלס�ר, ְלָפֶניָ� ְ	ֵלָמה ִ�ְת	�ָבה ָל	�ב ֵמַע2ָה ֶ	ִ-ְזֶ�ה

  תתקיא
 } א"קמ תורה פ"ע מיוסד{

�ַבֲחָסֶדיָ� ָהַרִ�י
 ַרֲחֶמיָ�ְ� �ְתַזֵ�ִני ְות�ִ	יֵענ� ֶ	2ַַעְזֵרִני, ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ִמ1ְָפֶניָ� ָרצ�� ְיִהי 
, ָהֲעצ�ִמי
�ְפָ	ַעי ַוֲעו�נ�ַתי ֲחָט:י ְ�ֵאב ֶ�ֱאֶמת ְלַהְר0ִי	 ְמֵהָרה ֶ	ֶאְזֶ�ה 
 ְ	ֵמי 0ְָבֵהי ַעד ְמאֹד ְמאֹד ְוָהֲעצ�ִמי
 ְוַה0ְד�ִלי
 ָהַרִ�י

 ר�ַח ִמִ-ְ	ַמת ְוָגְבה�, רֹאֵ	ינ� ִמCֲַער�ת ְוָעְצמ�, ָה5ֶרB ֵמֲעַפר ְוַר��, ַי7ִי
 ֵמח�ל ְוָכְבד� ַרָ�ה ִמ2ְה�
 ְוָעְמק�, ָ	ַמִי



��ִבְפָרט :3ֵנ 
 ִא
 ֲאֶ	ר, �ְבָרצ�� ְ�אֶֹנס �ְבֵמִזיד ְ�	�ֵגג ְלַבָ@ָלה ִמ7ִֶ-י ֶ	ָ)ְצא� ַה7ַֹח ִט3ֵי 3ְַג
, ַהְ�ִרית 3ְַג
 ֶ	ל ַהֲחָטִאי
 ָ	ָעה ֲאִפ1� ִלְחי�ת ָיכ�ל ָהִייִתי ִא
 י�ֵדַע ֵאיִני, ַהAֶה ְוַה-�ָרא ַה0ָד�ל ַה3ְַג
 ֶ	ל ַהְ�ֵאב עֶֹצ
 ְלַהְר0ִי	 ַמְתִחיל ָהִייִתי
ְרַ�� ַמֲאִריִכי� ֶזה ְיֵדי לַע ֲאֶ	ר, ַהAֶה ַה3ְַג
 עֶֹצ
 ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַצ8ִיֶקיָ� ְיֵדי6 ַעל ָלנ� ה�ַדְע2ָ ַ�ֲאֶ	ר, :ַחת  ַה7ְִק8ָ	 ֵ�ית ח%

1ָה �ְמַעְ�ִבי�  ְוִנְבָרִאי�, ַהְ<ִל�3ת ִ�ְמד�ר ַעְרִט1ִָאי� ְנָ	מ�ת �ַמְמִ	יִכי�, ְוָ	ל�
 ַחס 0ָ�ַל�ת ַהְ$ִכיָנה ֶאת �מ�ִריִדי� ַה0ְא%
�ְ	5ר, ִלְצָל� ַרֲחָמָנא ִלְצָל� ָמָנאַרֲח ָעְלָמא ַמAִיֵקי ְוִט3ָה ִט3ָה ִמָ�ל 
 ִ�י ֶזה6 ְיֵדי6ַעל ַהַ-ֲע4ִי
 ְונ�ָרִאי
 ֲעצ�ִמי
 3ְָגִמי
 הְ�ל�ָל ֶ	ַהִ@3ָה 8ְא�ַרְייָתא 5ְתָו� ב"ַהכ ְ�ָכל �3ְגִמי� ֶזה �ֶבָע��, ַה�ֹל ְיס�ד ֶ	ה�א ַהְ�ִרית ְ�ִת<�� 2ְל�ָיה ַה�2ָרה ָכל



 ִלִ�י �ֶבֱאֶמת' ְוכ�' ְוכ� ֵמֶה��ְמב%ְלָ�ל 5ט 
 ְוָהַרִ�י
 ָהֲעצ�ִמי
 ֲעו�נ�ַתי ְ�ֵאב ְ�ָלל ַמְר0ִי	 ֶ	ֵאיִני ַעד ָ�ְ� ָ�ל �ְמע%ָ<

, ִלי ַוי ִלי א�י 3ְָעִמי
 ֶאֶל� א�ַמר ְוִא
, ִלי ַוי ִלי א�י, ִלי ַוי ִלי א�י ֵמֶה
 ְמַדֵ�ר ְ�ֶ	ֲאִני ֲאִפ1�, ְמאֹד ְמאֹד ְוַה0ְד�ִלי

 ָ�ל ַעל ְמַרֵח
 :2ָה :ְ�, ֶאְצַט8ָק ָמה ֲאַדֵ�ר ָמה א�ַמר ָמה ֶאְתא�ֵנ� ָמה, ֲאַדֵ�ר ָמה א�ַמר ָמה ְ�ָלל ַמְר0ִי	 ֵאיִני ֲעַדִי�
 ֵאֶליָ� ִ	ַ@ְח2ִי 6��ֵַעל, ִהְבַטְח2ָנ� ַ�ֲאֶ	ר �1ָ%נ� א�ָתנ� ְלַתֵ<� ָעִתיד ְו:2ָה ַה�8ר�ת ָ�ל ס�� ַעד �ַמִ�יט צ�ֶפה ְו:2ָה 4ָ�ָר
 ְלט�ב ֵמַרע, ֶ�ֱאֶמת ֵאֶליָ� ָל	�ב ֶאְזֶ�ה אֶֹפ� ְ�ֵאיֶזה 8ֶֶרְ� ְ�ֵאיֶזה, ֵעת ְ�ָכל ְוה�ֵרִני ְוַל7ְֵדִני ְ�ֶעְזִרי ֱהֵיה ָחָזק �0ֵאל, ַכ3ָי
  : ְמאֹד ִלי ַמר ִ�י, ְלַחִ)י
 תִמ7ֶָו

  תתקיב
�ְבֵלב ֶ�ֱאֶמת ֵאֶליָ� ָל	�ב ֶ	ֶאְזֶ�ה ְמֵהָרה ַקל ִחי	 ְוה�ִ	יֵעִני ָעְזֵרִני, �פ�ִדי ְוג�ֲאִלי י�ְצִרי 5ִבי 
 ִלִ�י ָעְרַלת ֶאת �מֹל ָ	ֵל
 ְזָעָקה ַה1ֵב ִמ� ִלְצעֹק ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד ָהֲעצ�ִמי
 ֲעו�נ�ַתי �ַמְכא�ב ְ�ֵאב 	ְלַהְר0ִי ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ� ִלִ�י ֶאת ְוִתְפ2ַח, ָהָרע

 ַוֲאַ	ֵ�ַע ְוֶאְצעֹק ְוֶאְזעֹק, א�י א�י א�י ָ�ֵא1ֶה �ְגד�ִלי
 ַרִ�י
 ֲעו�נ�ת ַעל ְוִלְצעֹק ִלְזעֹק ִלי ֶ	ָרא�י ְ�מ� �ָמָרה ְגד�ָלה
 ִמ7ִֶ-י ֶ	ִ-ְמְ	כ� ַהִ@�3ת ָ�ל ֶ	ל ַה1ְָבב�ת ָ�ל 0ַ
 ֶ	ַ)ְר0ִי	� ַעד, ַה1ֵב ִמִ<יר�ת ְוִנְדֶ�ה ִנְ	ָ�ר ְ�ֵלב ָ	ֵל
 ְבֵלב� ֶ�ֱאֶמת ֵאֶליָ�
� ְ�ֶה2ֵר ֶ	ִ-ְמְ	כ� ַהִ@�3ת א�ָת� ֵה�, ֶ	ִ-ְמְ	כ� ָמק�
 ְלָכל� ֵה�, ט�ִבי
 ְוָ	ִני
 ָיִמי
 ְלאֶֹרְ� ְחי�ֶ	ִ) ָ�ַני ֵמֶה
 ְוִנְתַה

, ִלי ַוי ִלי א�י ֶ$ַ-ֲע4ָה ַמה ְוִט3ָה ִט3ָה ִמָ�ל ְוַנֲע4ָה, ְ�ֵמִזיד א� ְ�	�ֵגג ְלַבָ@ָלה ִמ7ִֶ-י ֶ	ָ)ְצא� ַהִ@�3ת א�ָת� ְלַהְב8ִיל

ָ-ִחי
 ֵה
 ְוֵהיָכ� ְוַצֲעָר
 ְ�ֵאָב
 עֶֹצ
 ֶאת ֶ	ֵה
 ָמק�
 ְ�ָכל 1ָ
כ% ְוַיְר0ִי	�, ְלָבָב
 ִנ�7ל ִיְהֶיה ְוכ1ָ%  2ְַח2ִ)�ת ִ�ְ	א�ל מ%

ָ-ִפי
 ִ�ְמק�מ�ת  ֱאֶמתֶ� ִיְתָ�ַרְ� ְלַהֵ$
 ָל	�ב כ1ָ%
 ְוִיְתע�ְרר�, ֵ�יֵניֶה
 0ָד�ל ַרַע	 ַנֲע4ֶה ְוִיְהֶיה ְלִהAֵָכר ִנ�2ַ ֶ	1ֹא ַה7ְט%
� ַרֲחֶמיָ�, ַה@�ִבי
 ַרֲחֶמיָ� ֶ	2ְע�ֵרר ַעד ֶ�ֱאֶמת ְיהָֹוה ֶאל ְוָל	�ב ְלִהְת2ֵַ<� ֶ�ֱאֶמת ְוִלְכסֹ� �ְלִהְצַטֵער ְלִהְת0ְַע0ֵַע ְוַיְתִחיל

�ֵננ�ְ�ִת ְוַתֲעסֹק ַוֲעֵליֶה
 ָעַלי, ָהַרִ�י
 ַרֲחֶמיָ�, ַה3ְ	�ִטי
 ַרֲחֶמיָ�, ַה0ְנ�ִזי> ,� ִמִ@יט ַ	ַחת ִמְ�ֵאר ְמֵהָרה ְוִתְג5ֵלנ

ָ-ִפי
 ְמק�מ�ת �ִמָ�ל ַהָ)ֵו� ְלָקִלי
 ַה7ְט%  ֶאת ַה7ֶֶלְ� ְוָיִ	יב �ְתַתְ<ֵננ� ְלָ	ל�
 ְות�ִציֵאנ� ְוִתְפ8ֵנ� 2ְִג5ֵלנ� ִמ�1ָ%
 ְוַהְמק%
�ָמל: "ֶ$ָ�ת�ב ְ�ָמה, ְ	ֶמָ� ֶאת ְל:ֲהָבה ְלָבֵבינ� ֶאת �מֹל ִנ8ָח ִמ7ְָ� ִי8ַח ְלַבל ַמֲחָ	ב�ת ח�ֵ	ב :2ָה ִ�י, ְמֵהָרה ִנ8ָָחיו 
  " ַחֶ)יָ� ְלַמַע� ַנְפְ	ָ� �ְבָכל ְלָבְבָ� ְ�ָכל ֱאלֶֹהיָ� ְיהָֹוה ֶאת ְל:ֲהָבה ַזְרֶעָ� ְלַבב ְוֶאת ְלָבְבָ� ֶאת ֱאלֶֹהיָ� ְיהָֹוה

  תתקיג
5� ְמֵהָרה ַזֵ�ִני, ִ�ְב4ֵָרנ� 4ְַמ2ָ ֲאֶ	ר ְ�ִריְתָ� ְלַמַע� ִמַ$ַחת ְ	ֵאֵרינ� ְיִדיד�ת ְלַהִ�יל ַצֵ�ה צ�ֵרנ� ֶחְלֵקנ� ַחי ֵאל ַמְלֵ�נ� ִבינ

 ְ�אֶֹפ�, ֶ�ֱאֶמת ַעְצִמי ְלָהִכי� ֶ	ֶאְזֶ�ה 2ָהֵמַע ַזֵ�ִני ַהְ<ד�ִ	י
 ֱאל�ל ִ�יֵמי �ִבְפָרט, ַזְרִעי �ְלַבב ְלָבִבי ָעְרַלת ֶאת ָלמ�ל
 ֶ	ְ)ַתְ<נ� ַח)�ִתי ַ�ַחִ)י
 ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ֶ�ֱאֶמת ַזְרִעי �ְלַבב ְלָבִבי ִ�ְ	ֵלמ�ת ִנ�7ל ֶ	ִ)ְהֶיה ַהְ<ד�ִ	י
 ֱאל�ל ִ�יֵמי ֶ	ֶאְזֶ�ה
 ֶאָ�ֵ	ל ְולֹא ֶאָ�ֵל
 ְולֹא ֵאב�	 לֹא ְלַמַע� ִ�י ַה2ְל�ִיי
 ָ�ל ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת א�ִתי מ�תִ�ְ	ֵל ֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 א�ִתי

 ְלַתֵ<� ֶאְזֶ�ה ַרק, ְוָ	ל�
 ַחס ִקְבִרי 3ֶַתח ַעל ִלְרב�B ְלַהַחָ@את כַֹח ִיְהֶיה ְולֹא, ַק7ְָ� ְ�ִכ?�ָפא ֵאע�ל ְולֹא ָוֶעד ְלע�ָל
�ְזכ�ת ְ�כַֹח, ַח)�ִתי ַ�ַחִ)י
 לַה�ֹ 

 ִלי ֵאי� ִ�י, ֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי��ְבכָֹח
, ְלַבד ֲעֵליֶה
 ִא
 ִ�י �ְסִמיָכה 2ְִקָוה 	 


   ט�ב ְלָכל ֲעַדִי� ְמַצ3ִי
 5נ� ְוַהְבָטָחָת

  תתקיד

 �ַֹח ִיְהֶיה ֶ	1ֹא, �ִבְזי�נ�ת �תֵמֶחְר3 ְוַהִ�יֵלִני ָעַלי ְוַרֵח
 ח�ס ַרֲחִמי
 ָמֵלא� ְ�ֵעת ֵאַלי ְלִהְתָקֵרב �ַמְ	ִחית ַמAִיק ְל	

 ְוַעד ֵמַע2ָה 0ָמ�ר ְ�ִב@�ל �ְתַבְ@ֵל
 ִמ7ִֶ-י 2ְָגְרֵ	
 ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ַרק, ְוָ	ל�
 ַחס ִמָ@ִתי :ַחר ֵיְלכ� ְולֹא ִמיָתִתי

�ַבֲחִנינ�ֶתיָ� ַה0ְד�ָלה ְ�ֶחְמָלְתָ� ָעַלי �סְוָתח ע�ָל 
 ְוָתח�ס, ִ	ַחְת2ִי ֲאֶ	ר ָ�ל ֶאת ְ�ַחַ)י ְלַתֵ<� ֶ	ֶאְזֶ�ה, ָהֲעצ�ִמי


 ָעַלי ִיְהֶיה ֶ	1ֹא ְ�אֶֹפ�, ַח)�ִתי ַ�ַחִ)י
 ַה�ֹל ַעל ִלי ְוִתְסַלח ְוִתְמַחל� ֶ�ֱאֶמת ָיַדְע2ִי 5ְמָנ
 ִא
 ְ�ַ� :ַחר �ִמְ	3ָט 8ִי� 	
 ִנְ	ָע� ֲאִני ַחְס8ְָ� ְוַעל, ��ֵטַח ֲאִני ָהַרִ�י
 ַרֲחֶמיָ� ַעל :ְ�, ָלֶזה ָ�מִֹני ַנַער ִיְזֶ�ה 7ֶ�ַה ִ�י, ָ�זֹאת ִמי	�ָעה ָרח�ק ֲאִני ִ�י

�ְזכ�ת ְ�כַֹח, הְמַצ3ֶ ֲאִני ְוִלי	�ָעְתָ�, ְמַקֶ�ה ֲאִני ְוִלְסִליח�ֶתיָ� 
 ַה8ִ�ַיִקי
 ָ�ל �ִבְזכ�ת, ֶ	ְ�ד�ֵרנ� ֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי

   ֲאִני ֲעַדִי� ֵ�� ַעל, ִמ1ְָפֶניָ� ֵא1ֶה ָ�ל ִלְ	אֹל ְיֵתד�ַתי 2ַָמְכ2ִי ָ�ֶה
, ִנְ	ָעִני
 5נ� ֲעֵליֶה
 ָעָפר 	�ְכֵני ֲאִמ2ִִ)י

  תתרכו
 5נ� ְ�ִא1� ָ�ְ� ָ�ל ֲחָזָקה ֱאמ�ָנֵתנ� ְוִתְהֶיה, ְ	ֵלָמה ֶלֱאמ�ָנה 3ִָני
 ָ�ל ַעל ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְוה�ִ	יֵענ� ְוָעְזֵרנ� ָעֵלינ� ֵח
ַר ֵ�� ַעל

 ְ�ַהְ	0ָָחה ַמְ	0ִיַח ֶ	:2ָה לֵֹהינ�ֱא ְיהָֹוה ְ�ָ� ְלַהֲאִמי� ְוִנְזֶ�ה ֶ�ֱאֶמת �� ַמֲאִמיִני
 5$ֶנ� ַמה ַמ7ָ	 ְ�ֵעיֵנינ� ר�ִאי�
 ְוֶאְזֶ�ה �8ר ֶ	ְ�ָכל ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַצ8ִיֶקיָ� ְיֵדי ַעל ָוד�ר �8ר ְ�ָכל ֵעת ְ�ָכל ְוִנְפָלא�ת ֲחָד	�ת ע�4ֶה ְו:2ָה, ֵעת ְ�ָכל 3ְָרִטִ)ית
 ַה7ֲַע4ִ)�ת �ֵבי�, ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ְיֵדי ַעל ַהַ-ֲע4ִי
 ְוַהִח8�ִ	י
 ַה�7ְפִתי
 י�ֵ� 0ָד�ל ְוֶהְפֵר	 ֶהְב8ֵל ֶ	ֵ)	 ְלַהֲאִמי�

 �תַלֲע4 ָלֶזה ְרא�ִי
 ֵאיָנ
 ֲעַדִי� ֲאֶ	ר, ָוָרע ִמ@�ב ַהְמעָֹרִבי
 ְיֵדי ַעל א�, ָהְרָ	ִעי
 ְיֵדי ַעל ַהַ-ֲע4ִי
 ַל�7ְפִתי
 ַהִ-ְדִמי

 ְלַמֲע4ֵיֶה
 ֵא1� ֶ	ל ַמֲע4ֵיֶה
 ֵ�י� ְוֶהְפֵר	 ֶהְב8ֵל ֵי	 ֲאֶ	ר, ֶ	1ֶָה
 ֶ	ֵאינ� ְ�ַט1ִית �ִמְתַלְ�ִ	י
, ָ�ע�ָל
 מ�ְפִתי




 ַמֲע4ִ)�ת ִס3�ֵרי ְלַס3ֵר ָתִמיד ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ� ַהחֶֹ	ְ� �ֵבי� ָהא�ר ֵ�י� ְ�מ� ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ֶ	ל �מ�ְפֵתיֶה

 : ַמֲחַ	ְב2ִי ֶאת ְלַטֵהר �ַֹח ָלֶה
 ֶ	ֵ)	 ֲאִמ2ִִ)י
 ִמ8ִ�ַיִקי

  תתרכז
 ְ�ִלי ַ	ְב2ִיְ�ַמֲח ְמאֹד ְמאֹד ָפַגְמ2ִי ִ�י, ַה7ֲַחָ	ָבה ִמָ@ֳהַרת ָרח�ק ֲאִני 7ָ�ַה י�ֵדַע :2ָה, ַרֲחִמי
 ָמֵלא ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
 ַמה �ִבְפָרט ְמאֹד ֶנְג8ְָ� ִלְפ	ַֹע ְוִהְרֵ�יִתי, ָע4ִיִתי ְ�ֵעיֶניָ� ְוָהַרע, ְמאֹד ַהְרֵ�ה �ָפַ	ְע2ִי ָעִויִתי ְוָחָטאִתי �ִמְס3ָר ִ	ע�ר

, ְ�ָלל ְ�ַמֲחַ	ְב2ִי ִנְזַהְר2ִי לֹא ֲאֶ	ר, ַה7ֲַחָ	ָבה ְפַג
 יְיֵד ַעל ְוַה�ֹל, ְמאֹד ַהְרֵ�ה ַה7ַֹח �ְבִט3ֵי קֶֹד	 ִ�ְבִרית 3ָ$ֶַגְמ2ִי
 ְלת�ְ� ְ�ַמֲחַ	ְב2ִי ְוִנְכַנְס2ִי, 3ֶַ	ע ַעל ֵחְטא ה�ַסְפ2ִי :ְדַרָ�א ְוָ	ל�
 ַחס ַלח�B 2ֵֵצא ְלַבל ַמֲחַ	ְב2ִי ֶאת ִלְת3ֹס

�ִבְל�� ְוַרְעי�ִני
 ח�B ַמְחְ	ב�ת
�ְלִהְרה�ִרי
 ְמע%ְרָ�ִבי
 ִלי 
 ַמה ְוִקְלַקְל2ִי, ֶ$ָ�אִתי ְלַמה ֶ	ָ�אִתי ַעד, ָרִעי
�ְכָלי�ת ִל��ת ��ֵח�, ַה�ֹל ִנְגָלה �ְלָפֶניָ�, ֲאַדֵ�ר �ָמה א�ַמר ָמה ַה7ֲַחָ	ָבה 3ְַג
 ְיֵדי ַעל ַה�ֹל, ֶ$ִ<ְלַקְל2ִי   

  תתרכח
 ְ	ֵלָמה ִלי	�ָעה ֵעיַני 2ְִכֶליָנה ע�ֶדָ-ה, ַהAֶה ַה)�
 ַעד ֵמע�ִדי ִע7ִי ֶ$ַ-ֲע4ָה �ַמה ֶ$ָע4ִיִתי ַמה ָ�ל :ֲחֵרי, הַע2ָ ְוַע2ָה
, ַהְי	�ע�ת ַ�ַעל ָ-א יֵעִניה�ִ	, ָהַרֲחִמי
 ַ�ַעל ָעַלי ַרֵח
 ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 2ְִפ1ַת �ְזכ�ת ְ�כַֹח, ְלַבד ֵמִא2ְָ� ֶ�ֱאֶמת
   2ְִפ1ִָתי ק�ל 3ְִגיָעִתי ק�ל, ַ	ְוָעִתי ק�ל, ַצֲעָקִתי ק�ל �ְ	ַמע 5ְזְנָ� ַהט, ְוַהֲחִניָנה ַהֶחְמָלה ַ�ַעל ָעַלי ַוֲחמֹל ְוָחֵ-ִני ח�ס

  תתרכט
 ְ�אֶֹפ�, ְקד%$�ת ָהֶע4ֶר ָ�ל ְ�ָלִל)�ת, ַהְ<ד%ָ$ה ְ�ָלִל)�ת ֶ	ִהיא ִי4ְָרֵאל ֶאֶרB ְקד%ַ$ת ָעַלי ֶ	)%ְמַ	ְ� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַזֵ�ִני

 ֶרַגעָו ֵעת ְ�ָכל ִ�ְפָרִט)�ת ַמְ	0ִיַח :2ָה ֲאֶ	ר ַה3ְָרִטִ)ית ְ�ַהְ	0ָָחְתָ� ְ	ֵלָמה ֶלֱאמ�ָנה ִי4ְָרֵאל ֶאֶרB ְקד%ַ$ת ְיֵדי ַעל ֶ	ֶאְזֶ�ה
, ִמְס3ָר ְוֵאי� ֵחֶקר ֵאי� ַעד ְונ�ָרא�ת 0ְד�ל�ת ִנְפָלא�ת ָוֶרַגע ֵעת ְ�ָכל ָהע�ָל
 ָ�ל ְוִע
 ִע7ִי ע�4ֶה ְו:2ָה ��1% ָהע�ָל
 ְ�ָכל

 ֲאֶ	ר, ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה0ְד�ִלי
 ַה8ִ�ַיִקי
 כ�ת�ְז ְ�כַֹח ְוַה�ֹל, "ַחְס�8 ְלע�ָל
 ִ�י ְלַב�8 0ְד�ל�ת ִנְפָלא�ת ְלע�4ֵה "5�ָמ�ר
 ָתִמיד ַהְ<ד�ָ	ה ֶ�ֱאמ�ָנְתָ� ְוַחAְֵקִני ְו:7ְֵצִני ַסְ)ֵעִני 2ִָמיד ְיֵדיֶה
 ַעל ַנֲע4ִי
 ָהֲאִמ2ִִ)י
 ְוַה�7ְפִתי
 ָהא�ת�ת ָ�ל

 ִמ8ִ�ַיִקי
 ַמֲע4ִ)�ת ִס3�ֵרי ְלַס3ֵר ְוֵאיְ� ְלַס3ֵר ִמ7ִי ֵליַדע ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ִי4ְָרֵאל ֶאֶרB ְקד%ַ$ת ְיֵדי ַעל ַהִ-ְמֶ	ֶכת

 ִעְר��ב ִמיֵני �ִמָ�ל, ַה8ַַעת ִבְל��ל ִמיֵני ִמָ�ל ֵמַע2ָה ָלֵצאת ְוֶאְזֶ�ה ֶזה ְיֵדי ַעל ַמֲחַ	ְב2ִי ֶ	2ִָ@ֵהר ְ�אֶֹפ�, ֲאִמ2ִִ)י

�ַמֲחָ	ב�ת 3ְג�ִמי
 ְוַרְעי�ִני
 ָרִעי
 ִהְרה�ִרי
 ִמיֵני �ִמָ�ל, תַה8ַַע B� ְלַמֲחָ	ב�ת ְוִלְז��ת, ִמ�1ָ%
 ַמֲחַ	ְב2ִי ְלַטֵהר, ח
 ַמֲחָ	ב�ת ַלְח	ֹב, 8ְִקד%ָ$ה ַה7ֲַחָ	ָבה ְלע�ָל
 ַלֲעל�ת ֵעת ְ�ָכל ֶ	ֶאְזֶ�ה ְוַתַעְזֵרִני �ְתַסְ)ֵעִני �ְנכ�נ�ת ַז��ת ְקד�	�ת
�ִבְגד1ַ%ת, ְ	מ� ִיְתָ�ַרְ� ַה��ֵרא �ִבְגד1ַ%ת ַוֲעב�ָדה ְ�ת�ָרה ְקד�	�ת 
 ֲאִמ2ִִ)י
 ִח8�ִ	י� �ְלַח8ֵ	, ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי

 �ַֹח ְהֶיהִי ְולֹא, ַרְעי�ַני ְיַבֲהל�ִני ְו:ל ַהְ<ד�ָ	ה ְ�ת�ָרְתָ�� 8ְַע2ִי ֶאת ְלַבְלֵ�ל ֶ	ָ�ע�ָל
 ְוִחיצ�ָנה ָזָרה ַמֲחָ	ָבה ְל	
 ִלְבִלי ְלַגְמֵרי ְוִלְ	2ֹק ַלֲחרֹ	, ַה7ֲַחָ	ָבה ְלע�ָל
 ַלֲעל�ת ָצִריְ� ֶ	ֲאִני ָ�ֵעת ְלַגְמֵרי 5ז ִלְ	2ֹק ְוֶאְזֶ�ה, ְ�ָלל �ַמֲחַ	ְב2ִי

 ַהֲחֵפִצי
 ְוַה7ְַקְטְרִגי
 ַה7ְַסִטיִני
 ְ�ָכל ְוִתְגע�ר ַה7ֲַחָ	ָבה ֶאת ְמַבְלֵ�ל ֵ�� ַג
 ה�א ִ�י, 8ְִקד%ָ$ה ִד��ר ִפ1�ֲא 5ז ְלַדֵ�ר
 ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ִמ7ִֶ-י ַהִ�ְל��ִלי
 ָ�ל ְלָגֵר	 כַֹח ִ�י ְוִת�2ֵ ְקד�	�ת ְלַמֲחָ	ב�ת ִמ1ֲַעל�ת ְוָ	ל�
 ַחס א�ִתי ִלְמנַֹע

 ְוִתְפ8ִֵני ְוַתִ�יֵלִני ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ְוַצח�ת ַז��ת �ְטה�ר�ת ְקד�	�ת ְ�ַמֲחָ	ב�ת, 2ִָמיד ַהְ<ד�ָ	ה �ְבת�ָרְתָ� ְ�ָ� ְלִהְתַדֵ�ק
�ִבְפָרט (ִי4ְָרֵאל ֵ�ית ַע7ְָ� ָ�ל �ֵמַעל ֵמָעֵלינ� ַה8ִיִני
 ָ�ל �ְתַבֵ@ל יקְוַתְמ2ִ, ֶ	ָ�ע�ָל
 ִי?�ִרי� ִמיֵני �ִמָ�ל ַהָ�ר�ת ִמָ�ל 

  )'ְוכ� פלונית ב� מפלוני

  תתרסה

 
 ָמֵלא, "ַכ3ָי ֵאֶליָ� יִ	ַ@ְח2ִ י�
 ְבָכל ְיהָֹוה ְקָראִתיָ� עִֹני ִמִ-י ָדֲאָבה ֵעיִני ֶסָלה ְלָ� ֲעֵיָפה ְ�ֶאֶרB ַנְפִ	י ֵאֶליָ� ָיַדי 3ֵַר2ִ4ְי"


 ָל	�ב ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ֵעת ְ�ָכל ַהְיָ	ר�ת ַוֲעצ�ֶתיָ� ָהֲאִמ2ִִ)י
 ְדָרֶכיָ� ְוַל7ְֵדִני ְוה�ֵרִני, 2ֲַחנ�ָני ְוַקֵ�ל ָעַלי ַרֵח
 ַרֲחִמי
�ִמ7ְַחְ	ב�ַתי ָהָרִעי
 ִמ7ֲַע4ַי ְמֵהָרה 
 ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ִ�ְ	ֵלמ�ת ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ְלִת<�� ְמֵהָרה הֶ	ֶאְזֶ� ַעד ַהְמג%ִ-י

 8ְַע2ִי ַעל ַיֲעֶלה ְולֹא, ֶ�ֱאֶמת ִ	ְפל�ִתי �ְלַהְר0ִי	 ֵליַדע ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ֲאִמ2ִי ָו4ֵֶכל 8ַַעת ֵמִא2ְָ� �ְתָחֵ-ִני� 0ֵא�ת ַצד 	
 ִמי ִ�י ִמ0ֵא�ת ְלִהָ-ֵצל ְ�ָלל ֶזה ַעל ְלִהְת1ֵ3ַל ָצִריְ� ָהִייִתי לֹא 3ְִחית�ִתי ְלִפי ֶ�ֱאֶמת ִ�י ר�ָחא ְוָרמ�ת ְוַגְבה�ת ְוַגְדל�ת

 ִלִ�י ַעל ֶ	ַ)ֲעֶלה 5נִֹכי� ְ�ָכל ַצד ִמָ�ל ָעַלי ִבי
א�ְר ֵאיְ� י�ֵדַע :2ָה :ְ�, ָ�ְ� ָ�ל ֵמִא2ְָ� ָרח�ק ֶ	ֲאִני :ֲחֵרי, 0ֵא�ת ַצד 	
 ָ�אִתי ֵ�� ַעל ֶ	ִ�ְקד%ָ$ה ָדָבר ְ�ֵאיֶזה ַלֲעסֹק ר�ִצי
 ֶ	5נ� ְ�ֵעת ִ�ְפָרט, ְוֵגא�ת ִ�ְפִנ)�ת 8ְַע2ִי ְמַבְלְ�ִלי
 ֲאֶ	ר ַעד, ֵעת


 1ְָתָ�0ְד% ִ�ְמק�
 ֲאֶ	ר, 2ֲַעל�מ�ת י�ֵדַע, ָהַרֲחִמי
 ַ�ַעל ְלָפֶניָ�	ָ � ְ�ָכל ָעַלי ְוַתְחמֹל ֶ	2ָח�ס, ַעְנְוָתנ�ְתָ� מ�ְצִאי
 5נ

 ִלִ�י ַעל ַיֲעֶלה ֶ	1ֹא ָתִמיד ְוִתְ	ְמֵרִני ִע7ִי ְוִתְהֶיה ֵעת� ְבאֶֹפ� ֲאִמ2ִִ)ית ַלֲעָנָוה ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ְ�ָלל ְוַגְבה�ת 0ֵא�ת ַצד 	

 ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ז�ִכי
 ֲעָנָוה ְיֵדי ֶ	ַעל ַהְ<ד�ִ	י
 ֲחָכֶמיָ� ְיֵדי ַעל ה�ַדְע2ָנ� ַ�ֲאֶ	ר ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית תִלְ	ִמיַר ֶ	ֶאְזֶ�ה
� ְלָבִבי ַיֵחד, ַ�ֲאִמ2ֶָ� ְ�ֲאַה1ֵ 8ְַרֶ�ָ� ְיהָֹוה ה�ֵרִני "ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ֲאִמ2ִִ)ית ַלֲעָנָוה ֶאְזֶ�ה ַרק 3ְס�ָלה ֵמֲעָנָוה ְוַתִ�יֵלנ
  ":ְוג�ֲאִלי צ�ִרי ְיהָֹוה ְלָפֶניָ� ִלִ�י ְוֶהְגי�� ִפי ִאְמֵרי ְלָרצ�� ִיְהי� ְ	ֶמָ� ְלִיְר5ה

  
  תתרפז
 ָהֲאִמ2ִ)�ת ָהֵעצ�ת ֶ	ָ�ל ְפָעִמי
 7ָ�ַה ָ�ְלָפֶני 5ַמְר2ִי ְ�ָבר ִ�י ָהֲאִמ2ִ)�ת ִ�י	�ָעֶתָ� ְוה�ִ	יֵעִני ְוָעְזֵרִני ָעַלי ֲחמֹל ַרֲחִמי
 ָמֵלא

1ָ%
 5ְמָנ
 ִא
, ֱאֶמת ַה8ִ�ַיֵקי ְיֵדי ַעל ָלנ� ֶ	1ִ0ִיָת ְוַהִ-ְפָלא�ת� 
1ָ%
, ִויָ	ִרי
 ְנכ�ִחי� 
1ָ%
, ֲאה�ִבי� 
1ָ%
 ְ�ר�ִרי� 
, ְקד�ִ	י





 ע�ְמִדי
 ְוכ1ָ%� ָ�ל ַה8ְָבִרי
 ֶ	רֹב ִ�ְפָרט ְ�ַעְצָמD ָהֵעָצה ְלַקֵ)
 ָעֵלינ� ָקֶ	ה ָעְר3ֵנ� ְוַקְ	י�ת 0ְַ	ִמ)�ֵתנ� ֵמעֶֹצ
 :ְ�, ע�ָל
 ְ�ר
 ָקֶ	ה ְלֵהֶפְ� ְוֵכ�, קֶֹד	 ְבִריתִ� ַהְרֵ�ה ֶ	3ַָגְמ2ִי ֵמֲחַמת ִמCְִמָחה ָרח�ק ֲאִני ִ�י ַהַהְתָחָלה ֵמֵהיָכ� י�ֵדַע ְוֵאיִני, ַ�ֲחֵבר� ִנְתֶלה ֶאָחד
, 4ְִמָחה ְיֵדי ַעל ַהְ�ִרית ְ	ִמיַרת ִעַ<ר ִ�י ִמCְִמָחה ָרח�ק ֶ	ֲאִני ֵמֲחַמת ַהְ�ִרית ְלַתֵ<� ְוִלְז��ת ַהְ�ִרית 3ְַג
 ַעל ָל	�ב ָעַלי ְוָכֵבד

 ֵעֶזר ֲאַבֵ<	 ֵמ:ִי�, 2ְ	�ָעִתי 2ָבֹא ֵמ:ִי�, "ֶעְזִרי ָיבֹא ֵמ:ִי� "ְוַע2ָה, ְמק�מ�ת ַכ7ָהְ� ִלְבָרָכה ִזְכר�ָנ
 ֲחָכֵמינ� ְ�ִדְבֵרי ַ�ְמב5ֹר
 ָצָרִתי ֵעתְ� ֵאל ְלַ	ֶחְרָ� 3ִָני
 ְ�בֶֹ	ת ֵאֶליָ� ַ	ְב2ִי, ָמָצאִתי לֹא 2ְר�ָפה 3ִ-�ת ְ�:ְרַ�ע 	�ַטְט2ִי ָ�מ�ִני ְמד%ָ�א ְלח�ֶלה �ְתר�ָפה
 ֵעת ְ�ָכל ְות�ֵרִני �ְתַל7ְֵדִני ְות�ִ	יֵעִני ְוַתַעְזֵרִני ֶ	2ְַזֵ�ִני �ִמְ	3ָט ְצָדָקה א�ֵהב ֶמֶלְ�, ֵעת ְ�ָכל ַרֲחִמי
 ָמֵלא ְלָפֶניָ� ְוֶאְתַחֵ-� ְוֶאְתַנ3ֵל
 ֶ	ָע4ִיִתי ַה8ְָבִרי
 ָ�ל ַעל ָוי�
 י�
 ְ�ָכל ְ�ַעְצִמי ַעְצִמי ֶאת ְוִלְ	3ֹט ָלד�� ֵאיְ� ילְו:4ְִ� ְו5ִבי� ֶ	ֵאַדע, 8ְִקד%ָ$ה ַה7ְִ	3ָט 8ְַרֵכי

�ב ְולֹא, תָהָרע� �ִמ7ְַחְ	ב�ַתי ָהָרִעי
 8ְָרַכי ִמָ�ל ֵמַע2ָה ֶ	5	�ב ְ�אֶֹפ� ְלַקְ)ָמD ֶ	ֶאְזֶ�ה ַוֲאִמ2ִִ)ית ְנכ�ָנה ְוֵעָצה ֶדֶרְ� ְוִלְמצֹא	5 
, ָ�ָרא�י ַעְצִמי ֶאת ִלְ	3ֹט 8ְִקד%ָ$ה ְ�ִמְ	3ָט 2ִָמיד ְוַלֲעסֹק ֶ�ֱאֶמת ְלָפֶניָ� ְ	ֵלָמה ִ�ְת	�ָבה ָל	�ב ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ� ְלִכְסָלה ע�ד

 ַה7ְִ	3ִָטי
 ָ�ל �ְלַבֵ@ל ְלַס1ֵק, ְ�ַעְצִמי ַעְצִמי ֶאת ֶ	ֶאְ	3ֹט ַה7ְִ	3ָט יְיֵד ַעל ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ְוִכְרצ�� ִ�ְרצ�ְנָ�


 �ַֹח ִיְהֶיה ֶ	1ֹא, ִמ7ִֶ-י ֶ	1ְַמְעָלה ְוַה8ִיִני�
 ְלע�ֵרר �ְמַקְטֵרג ְמַעְרֵער ְל	�  ְ�ָלל ָעַלי �ִמְ	3ָט 8ִי� 	

  
  תתשצח

 } ד"רס תורה פ"ע מיוסד{


 4ָ�ָר ָ�ל ִע
 ְצָדק�ת ע�4ֶה, ְי	�ע�ת ַמְצִמיַח, ְצָדק�ת ז�ֵרַע ִמְלָחמ�ת ַ�ַעל, ֲחָד	�ת ע�4ֶה, 0ְב�ר�ת �3ֵעל, ְוָקד�	 ָמר�
 ַהְ�ִרית ִלְפ0ַ
 0ָד�ל 2ִ<�� ִלי ֶ	ִ)ְהֶיה �ְ�אֶֹפ ֲהג�ִני
 ַלֲעִנִ)י
 ַהְרֵ�ה ְצָדָקה ִל�2ֵ ְוַזֵ�ִני, ָוֶחֶסד ְצָדָקה ִע7ִי ֲע4ֵה, ְור�ַח

   ִ	ע�ר ְ�ִלי ֶנְג8ְָ� ֶ	3ַָגְמ2ִי

  תתשצט
 ְכ2ִיֶ	ִהְמַ	 ְלָמק�
 ְוִהְמַ	ְכ2ִי ַהְ�ִרית 3ְַג
 ְיֵדי ַעל ֵמַהְ<ד%ָ$ה ַהֶ$ַפע ִהְרַחְק2ִי ְוַכ7ָה 7ָ�ַה י�ֵדַע :2ָה ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�

 ה�א ָלֶזה ַה2ִ<�� ֲאֶ	ר, ְלַ	ֵער ֶאְפָ	ר ִאי ֲאֶ	ר ֶ	3ַָגְמ2ִי ְ�מ� �ָפַגְמ2ִי ְלִהAֵָכר ִנ�2ַ לֹא ֲאֶ	ר ִלְמק�מ�ת, ִלְ�ָל� ַרֲחָמָנא
 ַר�� ִ�י ָלֶזה ז�ִכי� ֵאיְ� ֲאָבל ַהְ<ד%ָ$ה ֶאל ַהֶ$ַפע �ַמְמִ	יִכי
 ח�ְזִרי
 ֶזה ְיֵדי ֶ	ַעל 8ְַוָקא ֲהג�ִני
 ַלֲעִנִ)י
 ְצָדָקה

�ְמַ	ְ�ִרי
 ְ�ֶ	7ְִת0ְַ�ִרי
 ְוַג
, ְוָהֱאמ�ָנה ַהִ�ָ@ח�� ְוֶחְסר�� ְלָבֵבנ� רַֹע ֵמֲחַמת ֵה� ְצָדָקה ִמְצַות ֶ	ל ְמאֹד ַה7ְִניע�ת 
 ְלַהְמִ	יְ� ִנְזֶ�ה ָיד� ַעל ֲאֶ	ר ֶ�ֱאֶמת ֶהָהג�� ֶהָעִני ה�א ִמי ָמה ַעד י�ֵדַע �ִא2ָנ ֵאי� ְצָדָקה ְונ�ְתִני
 ֶ	1ֵ�ַב :ְכָזִר)�ת
�ְלַתֵ<� ַהְ<ד%ָ$ה ֶאל ַהֶ$ַפע 
   ֶזה ְיֵדי ַעל ַהְ�ִרית 3ְַג

  תתת
 ע�ֵסק :2ָה ֲאֶ	ר, ִנ8ָח ִמ7ֶ-� ִי8ַח ְלַבל �תַמֲחָ	ב ח�ֵ	ב ְוַהֶחֶסד ַהְ�ָדָקה ַ�ַעל ָהַרֲחִמי
 ַ�ַעל ְלָפֶניָ� ָ�אִתי ֵ�� ַעל

 ְ�ֵ	ִרי
 ֲעִנִ)י
 ֲהג�ִני
 ַלֲעִנִ)י
 ַהְרֵ�ה ְצָדָקה ִל�2ֵ ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� �ְתַזֵ�ִני, ָעַלי ְוַתְחמֹל ֶ	2ָח�ס, ֵעת ְ�ָכל ְ�ִת<�ִני
 ְלַבד :2ָה ֲהג�ִני
 ֶ	ֵאיָנ
 ַלֲעִנִ)י
 ְצָדָקה ִמ�2ֵ1ִ ְוַתִ�יֵלִני ְוִתְ	ְמֵרִני, ֶ�ֱאֶמת ְיהָֹוה �ַבֲעב�ַדת �2�ַָרה ָהע�ְסִקי
 ֶ�ֱאֶמת

 י�ֵדַע דְלַב :2ָה ַרק ֵמֶה
 ִלְ	מֹר ַדַעת ָ�נ� ֶ	ֵאי� ְלָפֶניָ� ְוָיד�ַע ָגל�י ִ�י ְוָ	ל�
 ַחס ָ�ֶה
 ִמ1ְִהָ�ֵ	ל ְ�ַרֲחֶמיָ� 2ְִ	ְמֵרִני
 ַוֲע4ֵה ָעַלי ַוֲחמֹל ח�ס, ָחי ָ�ל ִסְתֵרי ְוַתֲעל�מ�ת ע�ָל
 ָרֵזי י�ֵדַע :2ָה, ַמֲע4ֵיֶה
 ָ�ל ֶאל �ֵמִבי� ָה5ָד
 ְ�ֵני ָ�ל ְלַבב ֶאת
 ִלְז��ת ֶ�ֱאֶמת ֲהג�ִני
 ֲעִנִ)י
 ִלי ֶ	2ְַזִמי� �ְ�אֶֹפ, ֵעת ְ�ָכל ְלט�ָבה ִס��ת �ְתַסֵ�ב, ָהֲעצ�ִמי
 ֲחָסֶדיָ� ִנְפְלא�ת ְ�גֶֹדל ִע7ִי

 3ַַע
 ְ�ָכל ְלה�ִסי� ְוֶאְזֶ�ה; ָיפ�ת 3ִָני
 ְ�ֵסֶבר, ט�ב ְבֵלב ַהְרֵ�ה ְצָדָקה ָלֶה
 ִל�2ֵ ְלָבִבי ֶאת �ְתַחAֵק ְוַתֲעזֹר ָ�ֶה

 ְכָבר ִ�י ֶ�ֱאֶמת �ְתִפ1ָה ְ�ת�ָרה ָהע�ְסִקי
 ֲעִנִ)י
 ְלַהֲחִזיק ִי4ְָרֵאל ֵמַע7ְָ� ב�תְנָד ְלַקB�ֵ ְוֵליֵלְ�, ָוֶחֶסד ִ�ְצָדָקה ְלַהְר��ת
�
 ֶ	ֵאי� ה�ַדְע2ָנ�	 
 ְ�ְוֵאי, ְלָבֵבנ� ַקְ	י�ת י�ֵדַע :2ָה ֲאָבל ֶ	ְ�ִיְ	ָרֵאל ֶהָעִני ֲאִפ1� ְצָדָקה ִמ7ְִצַות 3ָט�ר ִמִ)4ְָרֵאל 5ָד

 לֹא �ְמא�ָמה, ֵמע�ָלָמ
 ה�ְלִכי
 ֲאֶ	ר ַעד ְצָדָקה ִמ�2ֵ1ִ ָהֲעִ	יִרי
 0ְד�ֵלי ַעל ֲאִפ1� ְוַהִ�ְל��ִלי
 ַה�7ְנִעי
 ִמְת0ְַ�ִרי

�ְמֶצֶמת 3ְַרָנָסָת
 ֲאֶ	ר ָהֵעֶרְ� ְקַטֵ-י ֶ	ֵ�� ִמָ�ל ְבָיָד
 ִי4ְא , ְצָדָקה ִמ7ְִצַות ְמאֹד ְוַהִ�ְל��ִלי
 �תַה7ְִניע ַר�� ֲאֶ	ר ְמצ%
   ֲהג�ִני
 ַ�ֲעִנִ)י
 ִלְז��ת ִ�ְפָרט

  תתתא
 ֲעֵליֶה
 ִנְ	ָעִני
 ֶ	5נ� ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ְוכַֹח ִ�ְזכ�ת, ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבינ� ָעֶליָ� ִא
 ִ�י ְלִהָ$ֵע� ִמי ַעל ָלנ� ֵאי� ֵ�� ַעל
 ִ�ְ	ִביל ָצִריְ� ֲאִני ִת<�ִני
 ְוַכ7ָה 7ָ�ַה י�ֵדַע ְלַבד :2ָה ִ�י ְלַבד ֵאֶליָ� ְתל�י�ת ֵעיַני 3ָ�ַי ֶאת ִ	ַ@ְח2ִי ֵאֶליָ�, 8ָָבר ָכלְ�

��, ִנְ	ָע� ֲאִני ַחְס8ְָ� ְוַעל ב�ֵטַח ֲאִני ָהַרִ�י
 ָ�ַרֲחֶמי ַעל ַרק, ְמאֹד ִמ�1ָ%
 ָרח�ק ַוֲאִני ַהְרֵ�ה �� 3ַָגְמ2ִי ֲאֶ	ר ַהְ�ִרית 2ִ<
 ַלֲעִנִ)י
 ַהְרֵ�ה ְצָדָקה ִל�2ֵ ְות�ִ	יֵעִני, ַה2ִ<�ִני
 ְ�ָכל א�ִתי ְלַתֵ<� �ְתַזֵ�ִני ְ�ַרֲחֶמיָ� ְלט�ָבה ִס��ת ְתַסֵ�ב ֶ	:2ָה

 ִיְרֵאי ְלַהֲחִזיק ֵעת ְ�ָכל ַהְרֵ�ה ְצָדק�ת ֵמֶה
 ְלַקֵ�ל ִי4ְָרֵאל ְבֵני :ֵחינ� ֵלב ֵררְלע� ִ�ְצָדק�ת ְוַלֲעסֹק, ַהְרֵ�ה ֲהג�ִני
 ְיהָֹוה ַ�ֲעִדי ִיְגמֹר ְיהָֹוה "ַק7ְָ� ְ�ִכ?�ָפא ֵאע�ל ְולֹא, ֶ�ֱאֶמת ִ�ְ	ֵלמ�ת ַהְ�ִרית ְלִת<�� ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ָהֲאִמ2ִִ)י
 ְיהָֹוה

  5ֵמ�" ְוג�ֲאִלי צ�ִרי ְיהָֹוה, ְלָפֶניָ� ִלִ�י ְוֶהְגי��, ִפי ִאְמֵרי ְלָרצ�� ִיְהי� 2ֶֶר� :ל ָיֶדיָ� ַמֲע4ֵי, ְלע�ָל
 ְס8ְָ�ַח

  ב חלק



  יא
��ְלַזֵ�ְ� ְלַתֵ<� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְות�ִ	יֵענ 
 ְוַתַעְזֵרנ� ֶ	1ֵ�ַב ַהCְָמאִלי ֶ	ְ�ָחָלל ַה8ָ
 ְלַהְכִניַע ְוִנְזֶ�ה, ֶ	ְ�ִקְרֵ�נ� ַה8ִָמי
 ט�ב ֶ	ֵאינ� ֶהָחָלב ֲעִכיַרת ְיֵדי ַעל, ִמַ)ְנק�ֵתנ� ָ�נ� ֶ	ֵ)	 ַה8ִָמי
 ֲעִכיַרת ֶאֶרס ִמ3ְַג
 ִלֵ�נ� ֶאת �ְלַטֵהר ְלַזֵ�ְ� ֶ	ִ-ְזֶ�ה
� ֶזה ָ�ל �ְלַזֵ�ְ� ְלַתֵ<� ַזֵ�נ� ְיהָֹוה 5ָ-א ַה7ְִ	0ָל 2ֲַאַות ֲחִמימ�ת ְוָ	ל�
 ַחס ִמְת0ֵַ�ר ֶזה ְיֵדי ַעל ֲאֶ	ר, 5ז י�ְנִקי
 ֶ	ָהִיינ
�ְתַרֵח
 ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְקד%ַ$ת �ְתַזֵ�נ� ְלַגְמֵרי ַה7ְִ	0ָל 2ֲַאַות ְלַ	ֵ�ר ֶ	ִ-ְזֶ�ה ַעד, ְמֵהָרה � ְוַעל ְוַט3ֵנ� ָלֵלנ�ע� ְוַעל ָעֵלינ

 ָטה�ר ֲחָלָב
 ֶ	ִ)ְהֶיה ַוֲהג�נ�ת ְ�ֵ	ר�ת ֵמיִניק�ת ַוְלד�ֵתינ� ְלָכל ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַתְזִמי�, ִי4ְָרֵאל ֵ�ית ַע7ְָ� ַיְלֵדי ָ�ל
 ַחס ָ�ֶה
 ַיְמִ	יכ� ֶ	1ֹא, ָטֵמא ֲחָלָב
 ֲאֶ	ר ֲחצ�פ�ת ִמָ-ִ	י
 ִייְנק� ֶ	1ֹא ַזְרֵענ� ָ�ל ֶאת ְוַתִ�יל ְוִתְ	מֹר ָוַצח ַזְ� ְוָכֵ	ר

 ֶ	1ֹא ַזְרֵענ� ֶאת 2ְִ	מֹר ְלַבד ְ�ַרֲחֶמיָ� ַרק, ִמAֶה ַזְרֵענ� ִלְ	מֹר 8ַַעת ָ�נ� ֵאי� ֶ�ֱאֶמת ִ�י ַה7ְִ	0ָל 2ֲַאַות ֶאֶרס ְוָ	ל�
� קֶֹד	 ַהְ�ִרית ֶאת ִלְ	מֹר ְוַזְרֵענ� ֲאַנְחנ� כ1ָ%נ� ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, 2ִָמיד �ְלַזְרֵענ� ָלנ� ְוַתֲעזֹר ָוַזְ� �בט ֶ	ֵאינ� ֵמָחָלב ִייְנק
�ְלַטֵהר �ְלַתֵ<� ֶ�ֱאֶמת �
 ָהֵא1� ִמ�8ת ַהָ$לֹ	 ִמָ�ל ַעְצֵמנ� ְ	ֵלָמה ַהִ)ְר5ה ֶאת ִלְ	מֹר הִנְזֶ� ֶזה6ְיֵדי6ְוַעל ְלָפֶניָ� ֶ	ִהְזַ�ְרנ
 ִמ7ְָ� �ְלִיְר5ה ַקְדמ�ִנ)�ת �ְכָ	ִני
 ע�ָל
 ִ�יֵמי ְ�ִיְר5ה ַנֲעָבְדָ� ְוָ	
, ְמֵהָרה ַקל ִחי	 ְיר�ָ	ַלִי
 ְלִבְנַי� ְוִנְזֶ�ה ֶ	1ֵ�ַב
 ַעד, ָתִמיד ִלְ	מ� ְונ�ֶדה ָוַפַחד ְ�ִיְר5ה ַנֲעבֹד ְלָפָניו ֱאלֵֹהינ� ְיהָֹוה תֶא ַהAֶה ְוַה-�ָרא ַהִ-ְכָ�ד ַהֵ$
 ֶאת ְלִיְר5ה 2ִָמיד
 ָ�ע�ָל
 ַהְ-ב�5ה ַהְ	3ַָעת ְוי%ְמַ	ְ� ַהְ-ב�5ה ִלְכֵלי ְנב�5ה ֶ	ַ)ְ	3ִיַע ַמְל5ְ� ִלְברֹא ֶ	1ֵ�ַב ְ	ֵלָמה ַהִ)ְר5ה ְיֵדי6 ַעל ֶ	ִ-ְזֶ�ה
(ַ �ְבנ�ֵתיֶכ
 ְ�ֵניֶכ
 ְוִנְ�א�: "ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא 
ִויק%" 

  קז
 ֶ	2ְַ	3ִיַע, ַהְ<ד%$�ת ָ�ל ַעל ָקד�	, ְונ�ָרא ָקד�	, ַרֲחִמי
 ָמֵלא, ֲאב�ֵתינ� ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינ� ְיהָֹוה ִמ1ְָפֶניָ� ָרצ�� ְיִהי �ְבֵכ�
� ֶאת �ְלַ	ֵ�ר ִלְכ�3ת ְוִנְזֶ�ה ָלְ� ְלִהְ	2ְַעֶ�ד ָהָרע ִיְצֵרנ� ֶאת ְוָלכֹ� �ְלַ	ֵ�ר ְלַהְכִניַע ַתַעְזֵרנ�ְו ָהֶעְלי�ָנה ְקד%ָ$ְתָ� ָעֵלינ

�, ָעֵלינ� ְמִגִ-י
 י�ֶ	ִ)ְה ֲאִמ2ִִ)י
 ַצ8ִיִקי
 ֶאֶרB ָמִגֵ-י ָלנ� ְוִת�2ֶ ְלַגְמֵרי ֵמִא2ָנ� ִנא�� 2ֲַאַות �ְלַבֵ@ל ָהָרע�ת 2ֲַא�ֵתינ
��ְלַבֵ@ל �ְלַ	ֵ�ר ְלַהְכִניַע ֶ	ִ-ְזֶ�ה ַעד, ַהAֹאת ָהָרָעה 2ֲַאָוה ֵמִא2ָנ� ִויַבְ@ל 
�ְלַתֵ<�, 8ְִקִל3ָה ַהח�ָת 
 8ְִקד%ָ$ה ַהח�ָת
�ֵגינ� ְלִהְתַק8ֵ	 ֶ	ִ-ְזֶ�ה, ָעֵלינ� ְוָתֵג� ְות�ִ	יַע ְוַתֲעזֹר ָלְיָלה ִמ7ְִקֵרה ָתִמיד א�ָתנ� ְוַתִ�יל� ִנְהֶיה ְולֹא, ְגד�ָלה ִ�ְקד%ָ$ה ְ�ִז

 3ְֵלָטֵתנ� ַעל �ְתַרֵח
 ַהְרָחק�ת ִמיֵני ְ�ָכל זֹאת ִמ2ֲַאָוה ְלִהְתַרֵחק ַרק, ְ�ֶה2ֵר ֲאִפ1� זֹאת ְ�ַתֲאָוה ָחִליָלה ְרִגיִלי
 ִנְזֶ�ה ַרק, זֹאת ַתֲאָוה ְיֵדי ַעל ְוָ	ל�
 ַחס ַלח�B ְלה�ִציא� ִלְבִלי, ֶ	ְ�ג�ֵפנ� ְוַ	ְמנ�ִנית ֵלח�ת ְמַעט מֹרִלְ	 ֵמַע2ָה ֶ	ִ-ְזֶ�ה
 ַה1ֵח�ת ָ�ל ְלַהֲעל�ת� ְלָבֵרר ְוִנְזֶ�ה ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה ַה7ַֹח ֶאל ְלַהֲעל�ָת
 ְוַ	ְמנ�ִנ)�ֵתינ� ֵלח�ֵתינ� ְמאֹד ִלְ	מֹר

 ְוַדְע2ִי מִֹחי ְוִיְתַח8ֵ	 ְוִיְתַחAֵק ַה7ִֹחי� ִת<�� ֶ	ה�א 8ְִקד%ָ$ה ַהח�ָת
 ְלִת<��" 4ָ�ְר� ֶהְח2ִי
 "ִמ3ְַג
 ְוַהַ$ְמנ�ִנית
 ִ�ְקד%ָ$ה 3ַַע
 ְ�ָכל ְיֵתָרה ַוֲהָבָנה ְ�ָחְכָמה ֶ	1ִי ַה7ִֹחי� צ�ְוִיְתנ�ְצ, �ְבַדַעת ִ�ְתב�ָנה ְ�ָחְכָמה ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה
 ַעל ַ�ח�ָת
 ִלֶ�ָ� ַעל ַכח�ָת
 4ִיֵמִני: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ�, ַהְ<ד%ָ$ה ח�ָת
 ֶ	ֵה
 ֶ�ֱאֶמת ַה2ְִפ1ִי� ִלְקד%ַ$ת �ְתַזֵ�נ� ְגד�ָלה
 "ְזר�ֶעָ�

  קי
 ְוָ	ל�
 ַחס ְלִהְת0ֵַ�ר ר�ִצי
 ֲאֶ	ר, ֵעת ְ�ָכל ָעֵלינ� ע�ְמִדי
 ָוִמי ִמי י�ֵדַע ְלַבד :2ָה, ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ� ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
 ֵאֵצא ְולֹא ֲעִדיַ� 0ַָדר "ח�ָת
 ַעל ח�ָת
, :ֲחָרא 8ְִסְטָרא ח�ָתמ�ת ְוַכ7ָה ְ�ַכ7ָה ְוָ	ל�
 ַחס א�ָתנ� ְוַלְח�2
 ִלְס0ֹר
, ִנְ	ָעְננ� ֶ�ֱאֶמת ַה0ָד�ל ַחְס8ְָ� ְוַעל ָ�ָטְחנ� ְלַבד ְ�ָ�, ֱאֶמת ְוח�ָתְמָ�, ֱאֶמת ֱאלִֹהי
 ְיהָֹוה :2ָה ֲאָבל" ְנָחְ	2ִי ִהְכִ�יד
, ָעֵלינ� ָחְתמ� ֲאֶ	ר ח�ְתֵמיֶה
 ָ�ל 2ְַ	ֵ�ר ַ	ֵ�ר" 
ַהְצִמיֵת ַ�ֲאִמ2ְָ�", ֱאֶמת ֵאל ְיהָֹוה א�ָתנ� 3ְֵדה ר�ֵחנ� ַנְפִקיד ְ�ָיְדָ�

�ְמא�ת ִמָ�ל ְוַטֲהֵרנ� ְוַק8ְֵ	נ� ְמֵהָרה ַהֲעֵלנ�, 8ְִקִל3ָה ֵמח�ָת
 ָנא ה�ִציֵאנ  ִנא�� 2ֲַאַות ְלַ	ֵ�ר ַזֵ�נ� ַהA%ֲהמ�ת �ִמָ�ל ַה@%
 ְלַחִ)י
 ַוֲחתֹ
 ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה ָזִרי
 ָבנ� ִי0ְע� ְלַבל, ח�ָת
 ַעל ח�ָת
, 8ְִקד%ָ$ה ח�ָת
ְ� ָנא ָחְתֵמנ� ֶבֱאֶמת ְלַגְמֵרי

 דְוַע ֵמרֹא	 ע�ָלְמָ� ְוָחַתְמ2ָ ָ�ָראָת ָ�ֶה
 ֲאֶ	ר ח�ָתֶמָ� ֵה
 ֲאֶ	ר ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ִ�ְזכ�ת, ְבִריֶתָ� ְ�ֵני ָ�ל ט�ִבי
 ְלח�ָת
" 4ָ�ְר� ֶהְח2ִי
"ֵמ �ְלָבֵרר ְלַהֲעל�ת ָיָד
 ַעל ֶ	ִ-ְזֶ�ה ַעד ֶאֶרB ַה7ִָגיֵני כַֹח ָעֵלינ� 2ְַמִ	יְ� ְוכָֹח
 ִ�ְזכ�ָת
, ס��

 ְנכ�� ַעד ָוא�ר ה�ֵלְ� "�מֵֹחנ� 4ְִכֵלנ� ְוִיְהֶיה ָוַצח ַזְ� 4ֵ�ְֶכל ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה ֶ	1ָנ� ַה7ִֹחי� ְוִיְתנ�ְצצ� ַהְ<ד%ָ$ה

 ":ַה)�

  קיז
ְמ5ה ָנא ַהִ�יֵלנ� ִנ8ָח ִמ7ֶ-� ִי8ַח ְלַבל ַמֲחָ	ב�ת ח�ֵ	ב ַרֲחִמי
 ָמֵלא ְיהָֹוה 5ָ-א  ְוַהֵ�ל ָנא ָ	ְמֵרנ� ַהAֹאת ָהָרָעה ִמ@%
� ְלַ	ֵ�ר ֶ	ִ-ְזֶ�ה ַעד, ֶאֶרB ַה7ִָגֵ-י ְיֵדי ַעל ַה7ִֹחי� ְקד%ַ$ת ָעֵלינ� ְוַתְמִ	יְ� ַמֲחַ	ְב2ֵנ� ֶאת ְלַק8ֵ	 ַזֵ�נ� ָלְיָלה ִמ7ְִקֵרה ַנְפֵ	נ
 ַה8ִ�ַיִקי
 ָ�ל �ִבְקד%ַ$ת, ה8ְִקד%ָ$ רִֹעי
 ַהִ$ְבָעה ָ�ל �ִבְקד%ַ$ת ַרֵ�נ� מֶֹ	ה ִ�ְקד%ַ$ת ְלִהָ�ֵלל ְוִנְזֶ�ה ְלַגְמֵרי ִנא�� 2ֲַאַות


�ְלַחAֵק ָתִמיד 4ִ�ְְמָחה ִלְהי�ת �ְתַזֵ�נ� ָהֶעְלי�� ִמָ$ְרָ	
 ַהְ<ד�ִ	י
 ְוַה2ְִפ1ִי� ַה7ִֹחי� ְקד%ַ$ת ָעֵלינ� ְוי%ְמְ	כ� ָהֲאִמ2ִִ)י 
 ָ�ל ְוִיְהי�, ְגד�ָלה ְ�ַהְרָחָבה ַהָ$ַמִי
 ִמ� ט�ָבה ַפְרָנָסה ָלנ� ְוַתְמִ	יְ� ֵתנ�4ְִמָח עֹז ְיֵדי ַעל ַהְ<ד�ִ	י
 ַה7ְַל5ִכי
 �ַֹח ֶאת

��ְ	ִתָ)ֵתנ� ֲאִכיל�ֵתנ 

 ְ�ִלי �ְמז%ָ�ִכי
 ְמבָֹרִרי� ָלֶה
 ִיְהֶיה ְולֹא, ְ�ָלל :ֲחָרא ְוַהִ?ְטָרא ַהֵ$ִדי
 �ַֹח 2ֲַערֶֹבת ֲאִחיַזת 	

� 2ִָמיד ִי4ְָרֵאל ַע7ְָ� ָ�ל ְוֶאת א�ָתנ� ְוַתִ�יל ַהAֹאת ַה2ֲַאָוה ֵא	 ַ�ֲחִמימ�ת ְוָ	ל�
 ַחס ָה5ָד
 ֶאת ְלַח7ֵ
 �ַֹח 	

 : ָלְיָלה ִמ7ְִקֵרה

  קיט
 ט�ב ָמֵלא ַוֲחִניָנה ֶחְמָלה ָמֵלא, ְוַהָ�ל�ת ע�תְי	� ָמֵלא, ַרֲחִמי
 ָמֵלא, ֲאב�ֵתינ� ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינ� ְיהָֹוה ִמ1ְָפֶניָ� ָרצ�� ְיִהי



 ֵמַע2ָה ַהִ�יֵלִני ע�ד ֶאֱחָטא ֶ	1ֹא ְוַתִ�יֵלִני ְוִתְ	ְמֵרִני ֵמַע2ָה ְ�ֶעְזִרי ֶ	2ְִהֶיה, "ַמֲע4ָיו ָ�ל ַעל ְוַרֲחָמיו ַל�ֹל ְיהָֹוה ט�ב"
ְמ5ה ִליֵדי 5בֹא לֹאְו ַ�)�
 ֲאַהְרֵהר ְולֹא, ַלְיָלה ִמ7ְִקֵרה 0ַ
", ַב1ְַיָלה ט% 
 ֵאיָת
 5ז, ִבי ִיְמְ	ל� :ל ַעְב8ֶָ� ַח4ְ� ִמAִֵדי
 :ָתִמיד 4ִ�ְְמָחה ִלְהי�ת ְבַרֲחֶמיָ� ַזֵ�ִני" ָרב ִמ3ֶַ	ע ְוִנֵ<יִתי

  קפח
 ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ֶ�ֱאֶמת ַל�ֹל �ֵמִטיב ט�ב ִלְהי�ת ְוֶאְזֶ�ה, ְ<ֵפד�תַה �ִמ� ַהַ�ַעס �ִמ�, ָה:ְכָזִר)�ת ִמ� ְוַתִ�יֵלִני ְוִתְ	ְמֵרִני


 ְ�ִלִ�י ִיְהֶיה ְולֹא�
 ְולֹא �ְק3ֵד�ת ַ�ַעס 	� 2ִָמיד ַהְ�ִר)�ת ַעל ְלַרֵח
 ֶ	ֶאְזֶ�ה, ַרֲחִמי
 ָעַלי ְוַתְ	3ִיַע ְ�ָלל :ְכָזִר)�ת 	
 ִמִ�ְל��ל ְוַתִ�יֵלִני, ְגד�ָלה ִ�ְקד%ָ$ה ְו4ְִכִלי �מ�ִחי 8ְַע2ִי ֶאת ְוִתְ	מֹר ַהָ$ַמִי
 ִמ� ָעַלי 2ְַרֵח
 ְו:2ָה, �בַה@ ִ�ְרצ�ְנָ�
 ִלְכנֹס :ִ-יַח ְולֹא, ְגד�ָלה ד%ָ$הִ�ְק ֵעת ְ�ָכל �ַמֲחַ	ְב2ִי 8ְַע2ִי ֶאת ְלַק8ֵ	 ְוֶאְזֶ�ה, ָרע�ת �ִמ7ֲַחָ	ב�ת �ִמְ�ִסיל�ת ַה8ַַעת
�ַמֲחַ	ְב2ִי ְ�ַדְע2ִי 
� ָעַלי ְוַתְמִ	יְ� ְוַתְ	3ִיַע, 8ְַקְטנ�ת ִמ7ִֹחי� 2ִָמיד ְוַתִ�יֵלִני ְוִתְ	ְמֵרִני ְ�ָלל ְוָזָרה ִחיצ�ָנה ַמֲחָ	ָבה 	
 ְלַזֵ�ְ� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוֶאְזֶ�ה ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה ֵעת ְ�ָכל ְוָגד�ל ְ�ה�ֵל 4ְִכִלי ְוִיְהֶיה, 8ְַגְדל�ת מִֹחי� 2ִָמיד
 ַהְ$לָֹ	ה ֲאֶ	ר ַעד, ָוַדַעת ִ�יָנה ָחְכָמה ֶ	ֵה
 ַה%0ְל0ֶֹלת ַחְלֵלי ֶ	ִ�ְ	לָֹ	ה ֶ	1ִי מִֹחי� ַהְ$לָֹ	ה ָ�ל ֶאת �ְלַק8ֵ	 �ְלַטֵהר

 : ִנא�� 2ֲַאַות ֶ	ה�א ַהְ�ָלִל)�ת ָהָרָעה ַה2ֲַאָוה ִ�ְפֵני 3ְר�ס�ת ְמִח��ת ִלי ִיְהי� ֶ	1ִי ִחי�מֹ

  קפט

�ְתַרֵח �, ְצָבא�ת ָוהְיהֹ ִקְנ:ת ְיַקֵ-א ֲאֶ	ר 0ָד�ל �ַֹח �ַבַעל ��0ִר, ֲאִמ2ִי ַצ8ִיק ָלנ� ְוִתְ	ַלח, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ָעֵלינ
 ַעל ֶ	ִ<ֵ-א ָ�ֵעת 3ְִנָחס ְ�מ�, ִע7ְָ� 3ְִליל�ת ְוַיֲע4ֶה, 8ְִקד%ָ$ה ְגד�ָלה �ְגב�ָרה ְ�כַֹח 8ִי� ִ�ְבִחיַנת 2ְִפ1ָה ְלָפֶניָ� ְוִיְת1ֵ3ַל
 �ַֹח ַהַ�ַעל ַה8ִ�ַיק 2ְִפ1ַת ְוכַֹח ִ�ְזכ�ת ְוַתַעְזֵרנ�" ַה0ֵ7ַָפה ַו2ֵָעַצר ַוְיַפ1ֵל 3ְִנָחס ַוַ)ֲעמֹד: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ�, ִזְמִרי ַמֲע4ֶה
 ִי4ְָרֵאל ַע7ְָ� ַעל ְוַתְחמֹל ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה ִי4ְָרֵאל ֵ�ית ַע7ְָ� ָ�ל �ֵמַעל ֵמָעֵלינ� ִנא�� 2ֲַאַות �ְלַבֵ@ל �ְלַ	ֵ�ר ְלַהְכִניַע

 8ִי� ִ�ְבִחיַנת ֶ	2ְִפ1ָת�, ַהAֶה �ַֹח ַהַ�ַעל ַה8ִ�ַיק ִלְתִפ1ַת �ְגב�ָרה �ַֹח ְוִת�2ֶ, ַה0ְד�ָלה �ְב:ֲהָבְתָ� ָקהַהֲחָז ְ�ֶחְמָלְתָ�
ְכַרַחת ֶ	2ְִהֶיה ַעד, ֶ	1ָה ַהְ�ִליָעה ְ�ֵבית ְוַהְ<ִל3ָה :ֲחָרא ְלַהִ?ְטָרא 2ֲַעמֹד  ְלָהִקיא ַהְ<ִל3ָהְו :ֲחָרא ַהִ?ְטָרא מ%

�ְלה�ִציא D�ִָמִ<ְר Dִבְטָנ� ֶ	ָ�ְלָעה ַהְ<ד%ָ$ה ִניצ�צ�ת ִמיֵני ְוָכל ְוַה2ְִפ�1ת ְוָהַרֲחָמנ�ת ַה8ַַעת ְוָכל ֶ	ָ�ְלָעה ַהְ<ד%$�ת ָ�ל 
�ְפָ	ֵעינ� ֲחָטֵאינ� ְיֵדי6ַעל 
ְכַרַחת 2ְִהֶיה ַה�ֹל, ְ�ִריתַה 3ְַג
 ְיֵדי ַעל �ִבְפָרט, ָהַרִ�י �ְלה�ִציא ְלָהִקיא מ% D�ִָמִ<ְר Dִבְטָנ� 

, ְמֵהָרה ַקל ִחי	(ַ ְכַרַחת ְוִתְהֶיה, "ֵאל יִֹרֶ	-� ִמִ�ְטנ� ַוְיִקֶא-� ָ�ַלע ַחִיל: "ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא ְמֵהָרה ִויק%  ַהִ?ְטָרא מ%

 ִמִ<ְרD�ָ ַמ7ָ	 ַח)�ָתD ַעְצמ�ת 0ַ
 ְות�ִציא 2ִָקיא ֲאֶ	ר ַעד ָ	ָעה �ְבָכל ֵעת ְ�ָכל ַהְרֵ�ה ָקא�תֲה ִל�2ֵ ְוַהְ<ִל3ָה :ֲחָרא
Dִבְטָנ� ַעל ְוִי�2ְספ� י
ֲאִמ2ִִ) ַרִ�י
 ֵגִרי
 ְוִיְת0ְַיר�" אְֹיֶביָ� ְבֶקֶרב ְרֵדה ִמִ�)�� ְיהָֹוה ִיְ	ַלח ע%Aְָ� ַמֵ@ה: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ�, 
�7ת ָ�ל ְוַיִ�יר� ִי4ְָרֵאל ַע7ְָ� , "ָה5ֶרB ָ�ל ַעל ֶעְלי�� ְלַב8ֶָ� ְיהָֹוה ה�א :2ָה ִ�י "כ1ָ%
 ְוֵיְדע�, ַמְלכ�ֶתָ� �ַֹח ָהע�ָל
 א%

 ִנְ	ַמת ֲאֶ	ר ְוכֹל ִבְ	ֶמָ� ִיְקְרא� ָב4ָר ְ�ֵני ְוָכל, ע�ָל
 ָ�ֵאי ָ�ל לַע ְ�ב�ְדָ� ְוִיְתַע1ֶה ְוִיְתַנCֵא ְוִיְתר�ֵמ
 ְוִיְתַק8ֵ	 ְוִיְת8ֵ0ַל
 ֱאלֹה�ְתָ� ְוִיְת1ֶ0ַה ְוִיְת3ְַרֵס
 ָה5ֶרB ָכל ִי7ֵָלא ְיהָֹוה �ְכב�ד, ִלְ	ֶמָ� ְוָהָדר ָכב�ד ִי2ְנ� ְ�ֶאָחד �1ָ%
 ְ�:3ָיו ַחִ)י
 ר�ַח


 0ָד�ל ַרַע	 ְוִיְהֶיה, ע�ָל
 ָ�ֵאי ָכלְל ְו:ְדנ�ְתָ���ִפְרס 
 כַֹח ְוַיִ�יר� ְוָיב�א� ְרח�ִקי
 ְוִיְ	ְמע� 5ָד
 ְ�ֵני ָ�ל ֵ�י� ְ�ב�ְדָ� ֵ	
  : ַמְלכ�ֶתָ�

  קצא
 :ל ֲעִנֶייָ� ַחַ)ת �2ֶרָ� ֶנֶפ	 ְלַחַ)ת �2ֵ2ִ :ל ַה7ִָי
 ַעל ַתִ-יִני
 ָראֵ	י ִ	ַ�ְר2ָ, ָי
 ְ�ָעְזָ� פ�ַרְר2ָ :2ָה", ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
, "ְל	�ְלָחיו ֶנֱאָמ� ִציר "ָהֱאֶמת ַה8ִ�ַיק ַרֲחֵמי �ְתע�ֵרר, ִי4ְָרֵאל ַע7ְָ� ָ�ל ְוַעל ָעֵלינ� ְוַרֵח
 ָעְזֵרנ�" ָלֶנַצח 2ְִ	ַ�ח


 ַה0ְד�ָלה �ְגב�ָרת� �ְבכֹח� ְוַהְ<ִל�3ת :ֲחָרא ַהִ?ְטָרא ֶ	ל ִ	ֵ-יֶה
 ִמֵ�י� א�ָתנ� י�ִציאְו ְיהָֹוה ִמְלֲחמ�ת ַ�ֲעֵדנ� ֶ	ִ)ְלח�
 �ִמ ֶ	ָ�ְלע� ַהְ<ד�ִ	י
 ַהִ-יצ�צ�ת ְוָכל, ְוַה8ַַעת ָהַרֲחָמנ�ת ְוָכל ַה2ְִפ�1ת ְוָכל ַהְ<ד%$�ת ָ�ל :ֲחָרא ֵמַהִ?ְטָרא י�ִציא

  ַהְ�ִרית 3ְַג
 ְיֵדי ַעל �ִבְפָרט, ָהַרִ�י
 ַ�ֲעו�נ�ֵתינ� ַהְ<ד%ָ$ה

  קצב
 נ�ָ	ֶבת �ְכר�ַח ָ�ָלה �ְכָעָנ� ע�ֵבר ְ�ֵצל, ָהע�ֵבר ָהע�ָל
 ָ�ֶזה ַהֲחר�ִצי
 ָיֵמינ� ְמַעט ַעל ַוֲחמֹל ח�ס, ָעֵלינ� ַרֵח
 ְיהָֹוה 5ָ-א

� ָלֵצאת ָיָד
 ַעל ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְגד�ָלה �ְגב�ָרה כַֹח ַ�ֲעֵלי ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ְוכַֹח ִ�ְזכ�ת ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ִ	יֵענ�ְוה� ְוָעְזֵרנ
ְמ5ה 1ָה ִמִ$ְע��ד ְלא�ָרה ֵמֲאֵפָלה ְלָטֳהָרה ִמ@%  ְור�ֵחנ� ַנְפֵ	נ� ַעל ֲחמֹלַו ח�ס ט�ב ְלי�
 ֵמֵאֶבל ְל4ְִמָחה ִמָ)ג��, ִלְגא%

� ֵמ5ִביָה ָהְרח�ָקה ַהְ-ז�ָפה ַהֶ-ֶפ	 ְ�ָצַרת ָ�ע�ָל
 ָצָרה ֵאי� ִ�י ְוַט3ֵנ� ע�ָלֵלנ� ְוַעל ָעֵלינ� ַוֲחמֹל ח�ס, ְוִנְ	מ�ֵתינ

 ְולֹא ְ�ַמֲחָ	ָבה ְולֹא ִ�ְכָתב ְולֹא ְ�ֶפה לֹא �ְלַס3ֵר ֵאר�ְלָב ְלַהֲעִריְ� ֶאְפָ	ר ִאי ַהAֹאת ַהָ�ָרה עֶֹצ
 ֲאֶ	ר, ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 ַחִ)י
 ְוָ	ל�
 ַחס �ְל:ֵ�ד ְלַהְפִסיד ְיכ�ִלי� ִ�י ֶ	ָ�ע�ָל
 ְוַהִ)?�ִרי� ַהָ�ר�ת ָ�ל ַעל ע�ָלה ַהֶ-ֶפ	 ָצַרת ִ�י, ִ�ְרִמיָזה


ְוִנְצִחִ)י ע�ָל
 ַחֵ)י, ֲאִמ2ִִ)י 
 ְמאֹד ְוָ	ט ַה�3ֵרַח, ְוַהִ-ְפָסד ַהָ�ָלה ַהAֶה ע�ָל
 ֶ	ל 2ְַע2�ִעי
 ַמֲע4ֶה ֶהֶבל ְיֵדי ַעל ְ�ִחָ-

�ְכָבר, ַה�3ֵרַח ע�� ְ�ֵצל � 3ְֵדנ�, ָחָזק �0ֵאל אָנ 50ְֵלנ�, ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבינ� ֵמַע2ָה ָנא ַהִ�יֵלנ� ֶ$ִאַ�ְדנ� ַמה ְוִאַ�ְדנ� ִהְפַסְדנ

 ָלנ� ֵאי� ִ�י, �ַמִ�יל �3ֶדה ָנא ַהִ�יֵלנ�, ָנא� ַהִ-ְכָלִלי
 ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ָ�ֶניָ� ְוַעל ָעֶליָ� ִא
 ִ�י ְוִתְקָוה ְסִמיָכה 	
 ֶמֶלְ� ָלנ� ֵאי�, ְוצ�ָקה ָצָרה ֵעת ְ�ָכל �ְמַרֵח
 ְוע�ֶנה �ְמַפְרֵנס ִ�יל�ַמ �3ֶדה �מ�ִ	יַע �0ֵאל ֶמֶלְ� ָלנ� ֵאי� �ִמַ�ְלָעֶדיָ�, ְ�ָ�

 ָ�ל� ֵעיַני ֵזִדי
 ַיַעְ	ק�ִני :ל, ְלט�ב ַעְב8ְָ� ֲערֹב ָעְרֵבִני ִלי ָעְ	ָקה ְיהָֹוה, ַל7ָר�
 ֵעיַני 18ַ� "2ָ5ה ֶא1ָא ְוס�ֵמְ� ע�ֵזר
ֶ<יָ�, ְ�ַחְס8ֶָ� ַעְב8ְָ� ִע
 ֲע4ֵה ִצְדֶקָ� ַרת�ְלִאְמ ִלי	�ָעֶתָ�  ֵעד�ת ְוֶאְ	ְמָרה ַחֵ)ִני ְ�ַחְס8ְָ� "ִע7ִי ֲע4ֵה ְ�ַחְס8ְָ�" ַל7ְֵדִני ְוח%

 ְ�ֵסֶתר ַהֶ?ַלע ְ�ַחְגֵוי "ְ�י�ָנה, "י
ַהח�ִח ֵ�י� ְ�	�ַ	ָ-ה "ָהֲאִמ2ִִ)ית ְוִלי	�ָעְתָ� ְלַרֲחֶמיָ� ְמַצ3ֶה ֲאִני ִא1ֶֶמת ְ�י�ָנה" 3ִיָ�



�ִמ8ֵ�ִי ַהְ�ָדִדי
 ִמָ�ל ְור�ְדַפי ְוָצַרי א�ְיַבי ְלָחצ�ִני ֵ��, "ַה7ְַדֵרָגה 
�ִמָ�ל ְצָדִדי 
 ָעַלי ָהע�ְמִדי
 ְוָהר�ְצִחי
 ַה�Cְנִאי

 ִלי ֵאי�, ֵעת ְ�ָכל� ַחְס2ִי לֹא ֲאֶ	ר, ָה:ְכָזִרי
 ֶ	ְ�ָכל ַה0ָד�ל ָה:ְכָזר ה�א ֲאִני ֲאִני ִ�י, ַעְצִמיְב ָ�מ�ִני ְור�ֵצַח 4ֹ�ֵנא 	
 ָהֲעִתיִדי
 ַה�8ר�ת ָ�ל ְוַעל ְוַט3ַי ע�ָלַלי ַעל ַחְס2ִי ְולֹא, ְוִנְ	ָמִתי ְור�ִחי ְוַנְפִ	י 0�ִפי ַעל ַחְס2ִי ְולֹא, �ְ	נ�ַתי ָיַמי ַעל

 א�י ַהAֶה ַה)�
 ַעד ֵמע�ִדי ְמאֹד ַמֲע4ַי ֶאת ַוֲהֵרע�ִתי ְלָפֶניָ� �ָפַ	ְע2ִי ָעִויִתי ְוָחָטאִתי, ַה�8ר�ת ָ�ל ס�� ַעד ִמ7ִֶ-י תָלֵצא
 ֲאַדֵ�ר ָמה א�ַמר ָמה, ְוָ	ל�
 ַחס ָעְנִייְ� 5ַבְד2ִי 5ז, ַוֲחָסֶדיָ� ַרֲחֶמיָ� ל�ֵלא, ֶ	0ַָמְל2ִי ַמה ִלי ָגַמְל2ִי ִ�י, ְלַנְפִ	י א�י ִלי
 ְלָ�, ַהAֶה ַ�)�
 ַה3ִָני
 �ֶֹ	ת ְוִלי, ַהְ�ָדָקה ְיהָֹוה ְלָ�, ַרָ�ה ְ�:ְ	ָמה ְלָפֶניָ� ִהְנִני, ֲע�ִני ֶאת ָמָצא ָהֱאלִֹהי
 ֶאְצַט8ָק ָמה

 ֵמע�ִדי, ָוי�
 י�
 ְ�ָכל ִע7ִי ָע4ִיָת ֲאֶ	ר 3ְָלא�ת 3ְִלֵאי, ְוַהִ-ְפָלא�ת ִ-ִ?י
ְוַה ְוַהֲחָסִדי
 ַה@�ב�ת ָ�ל ַעל ַהְ�ָדָקה ְיהָֹוה
 ָרִעי
 ְוִהְרה�ִרי
 ָרע�ת �ַמֲחָ	ב�ת ְוַה3ְָגִמי
 ְוַה3ְָ	ִעי
 ְוָהֲעו�נ�ת ַהֲחָטִאי
 ָ�ל ַעל ַה3ִָני
 בֶֹ	ת ְוִלי, ַהAֶה ַה)�
 ַעד

�ַמֲע4ִי
 
   ַהAֶה ַה)�
 ַעד ָהֲאָדָמה ַעל ֱהי�ִתי ִמ)�
 ָוי�
 י�
 ְ�ָכל �ָפַגְמ2ִי ֶ	ָע4ִיִתי ֲעכ�ִרי

  קצג
 רֵחֶק ֵאי� ַעד 0ְד�ל�ת ע�4ֶה, ָהֲעִליִלָ)ה ְוַרב ָהֵעָצה 0ְד�ל", ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ִמ7ְָ� ְלַבֵ<	 ָ�אִתי ֶזה ַעל ֲאָבל

�ְבָכל ֵעת ְ�ָכל ֲחָד	�ת ִנְפָלא�ת ע�4ֶה, "ִמְס3ָר ֵאי� ַעד ְוִנְפָלא�ת ִנִ?י 
 ִמ7ִֶ-י ֶ	2ִַ�יֵלִני, ָוֶרַגע ֶרַגע �ְבָכל ָ	ָעה �ְבָכל י�
 ְוַהְ?פ�ִרי
 ַה7ְנ�ִיי
 ָיַמי ְמַעט ַעל 
ְלַרֵח, ֲאִמ2ִי ְ�ַרֲחָמנ�ת ַעְצִמי ַעל ְלַרֵח
 ֵמַע2ָה ֶ	:ְתִחיל �ְתַזֵ�ִני, ְ�ַעְצִמי



 ע�ד ֶאֱע4ֶה ְלַבל, ָיֶדיָ� 2ַַחת ְ�ִמְס3ָר ְוַהְ<צ�ִבי�
 ע�ד ֶאְפ0ֹ
 ְולֹא ְ�ָלל ְרצ�ְנָ� ֶנֶגד 8ָָבר 	�	 
 ִא
 ְ�ָלל ֶנְג8ְָ� 3ְַג
 ִמ7ִֶ-י ֶ	ִ-ְס2ְַלק� 8ְִקד%ָ$ה ְוַה8ַַעת ַה7ִֹחי� ָ�ל ִלי ְלָהִ	יב �ְתַצֶ�ה ָלהְלִכְס ע�ד 5	�ב ְולֹא, א�ִסי� לֹא 3ַָעְל2ִי 5ֶו�

 ֶ	1ִי ַה7ִֹחי� ֶ	ִ)ְהי� ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ֶ	ָ�ע�ָל
 ַהְ<ד%$�ת ְ�ָכל ְגד�ָלה ִ�ְקד%ָ$ה ְוַדְע2ִי מִֹחי ֶאת �ְתַק8ֵ	, ָהַרִ�י
 ַ�ֲעו�נ�ַתי

 ִיְהֶיה ְולֹא, ִנא�� ַתֲאַות ִ�ְפֵני 3ְר�ס�ת ְמִח��ת�, ְ�ָלל �ַמֲחַ	ְב2ִי 8ְַע2ִי ַעל ַלֲעל�ת ַהAֹאת ַל2ֲַאָוה ַוֲאִחיָזה ְ	ִליָטה 	

 ָקד�	 ִלְהי�ת ְוֶאְזֶ�ה, ְ�ָלל ָזִרי
 ִבי ט�ִיְ	ְל ְו:ל ַהAֹאת ַה2ֲַאָוה ִ�ְפֵני ְלָהֵג� ְוַהCֵֶכל ַה7ִֹחי� ְמִחיצ�ת ִלְפרֹס ֶאְזֶ�ה ַרק
  :ֶ�ֱאֶמת ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ְוַה3ְִרי	�ת ַהְ<ד%ָ$ה ְ�ַתְכִלית ֶ�ֱאֶמת ְוָטה�ר

  רד
�ְתע�ֵרר, ַה)�
 ָ�מ�נ� כַֹח ֲחל�ֵ	י ַעל, ְוֶאְבי�� ָעִני ַע
 ַעל ח�ָסה, ִ�ְפֵניֶה
 ַלֲעמֹד כַֹח ָ�נ� ֵאי� ִ�י ָיַדְע2ָ :2ָה ְיהָֹוה 5ָ-א 
�ְבר�ָחִנ)�ת ְ�ַגְ	ִמ)�ת ְור�ְדֵפינ� ָצֵרינ� ָ�ל ִע
 ַ�ֲעֵדנ� ֶ	ִ)1ֲָחמ� ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ֵלב ֶאת ,�ְמא�ת ִמָ�ל �ְתַטֲהֵרנ  ַה@%

�ִבְפָרט 
 ָ�ל ֲאֶ	ר, ַהְ<ד�ָ	ה ִי4ְָרֵאל ְלַמֲחֵנה ח�B ְוָ	ל�
 ַחס ֶאְ	1ַ2ַח ְולֹא ְתַרֵחקֶא ֶ	1ֹא ְ�אֶֹפ�, ַהְ�ִרית ִמ3ְַג

�ִבְפָרט ַהְ@ֵמִאי 
 : ִמָ$
 ִמְ	1ְ2ִַחי
 ַ�ְ�ִרית ַה�3ְגִמי

  רה
ְמ5ה ְמֵהָרה ְוַהֲעֵלִני ָעַלי ַרֵח
 ַרֲחִמי
 ָמֵלא ְיהָֹוה 5ָ-א  ָכל ִ�ְפֵני ְוַהCֵֶכל ַה7ִֹחי� ְיֵדי ַעל ַ�ֲעִדי ֶ	5ֵג� ֵ�ִניְוַז, ְלָטֳהָרה ִמ@%


 ִלְקד%ַ$ת ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ַהAֹאת ְוַתֲאָוה ִהְרה�ִרי
 ִ�ְפֵני 3ְר�ס�ת ְמִח��ת ְ	לָ	ה ַה7ִֹחי� ֶ	ִ)ְהי�, ִנא�� ְוַתֲאַות ַהִהְרה�ִרי
 ַמֲחֶניָ� ְוָהָיה: "ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא ְלַקֵ)
 ְוִנְזֶ�ה ַהְ<ד%ָ$ה ַמֲחֵנה ִי4ְָרֵאל ַמֲחֵנה ְלת�ְ� יא�ִת ְוֶתֱאסֹ� ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית
 ְ�ַפַחד יָמהְ�ֵא ֶ�ֱאֶמת �ְלָעְב8ְָ�, ַהֶ-ֶפ	 ְלַגֵ�י ַה0�� ְלַבֵ@ל ְדג�ָפא ְמז�ָנא �ְלַהְכִניַע ְדִנְ	ָמָתא ִלְמז�ָנא ֶ	ִ-ְזֶ�ה ַעד, "ָקד�	
  :ע�ָל
 ְוַעד ֵמַע2ָה ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ֲאִמ2ִ)�ת ְו:ֲהָבה ְ�ִיְר5ה

  רל
 �2ֶ, ַזֵ�ִני ַזֵ�ִני, ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני, ַמֲאָמר�ת ַ�ֲע4ָָרה ֶ	ִ-ְבָרא ָהע�ָל
 ֶאת ַהְמַקְ)ִמי� ַה8ִ�ַיִקי
 ִמְ�ַלל ִלְהי�ת ַזֵ�ִני, ְיהָֹוה 5ָ-א
 ֲאד�ִני 5ִבי ָנא, ָ�ָרא�י א�ְתָ� �ְלַבֵ<	 ְלַח43ֵ ז�ֶכה ֵאיִני ְוִא
" ַעְב8ְָ� ַ�ֵ<	 א�ֵבד 4ֶ�ְה 2ִָעיִתי", א�ַבד ְולֹא ֲחִניָנה ִלי

�ַבֲחָסֶדיָ� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� א�ִתי :2ָה ַ�ֵ<	, ֵואלָֹהי ַמְלִ�י 
, א�ְבד�ת צֹא� ַ�ֵ<	, ְלַחִ)י
 3ֶֶלא ִע7ִי הֲע4ֵ, ַה-�ָרִאי

 ַעל ֲחמֹל, ָ�מ�ִני ְו4ָנ�א ְוִנְ	ָלְ� ִנ8ָח ְוַח43ֵ ַ�ֵ<	, ְמַקB�ֵ ְוֵאי� ִנ8ָח צֹא�� ָ�מ�ִני ְוִנְמ5ס ִנְבֶזה ַעל ְוַרֵח
 ח�ס, ָ�מ�ִני 3ָג

 ע�ָלַלי ְוַעל ָעַלי ח�ָסה, ָעַלי ַרֵח
 ָעַלי ֲחמֹל ֵמֶה
 ַהִ�יֵלִני ֵמֶה
 ַח1ְֵצִני, ַה7ְִ	0ָל 2ֲַאַותִמ �ִבְפָרט ַה2ֲַאו�ת ִמָ�ל ה�ִציֵאִני
 ַהִ�יֵלִני, ִתיְיִחיָד ֶ�ֶלב ִמַ)ד ַנְפִ	י ֵמֶחֶרב ַהִ�יָלה "ְ�ִלָ)ַעל ַ�ת ִלְפֵני ַעְב8ְָ� ֶאת �2ֵ2ִ :ל, "ָצָרי ְ�ֶנֶפ	 2ְ2ִֵנִני :ל "ְוַט3ַי
�ִמ7ֲַעַמֵ<י ִמ�Cְנ:י ִאָ-ְצָלה, ֶאְטָ�ָעה ְו:ל ִמִ@יט 
 ָעַלי 2ְֶאַטר ְו:ל, ְמצ�ָלה 2ְִבָלֵעִני ְו:ל ַמִי
 ִ	�ֶֹלת 2ְִ	ְטֵפִני :ל, ָמִי
 ִ�י ְרֵאה" ֲעֵנִני ַמֵהר ִלי ַצר ִ�י, ֵמַעְב8ֶָ� 3ֶָניָ� 2ְַס2ֵר :לְו ֵאַלי 3ְֵנה ַרֲחֶמיָ� ְ�רֹב, ַחְס8ֶָ� ט�ב ִ�י ְיהָֹוה ֲעֵנִני 3ִיָה ְ�ֵאר
 ְוַהֲחִזיֵרִני ַחֵ)יִני ְ�ַחְס8ְָ�, ִע7ִי ֲע4ֵה ְ�ַחְס8ְָ� 3ְֵדִני ְג5ֵלִני ה�ִ	יֵעִני, ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני ְוֶאְנָקִתי :ְנָחִתי ְרֵאה, ָיִדי 5ְזַלת

 ְוַה3ְָ	ִעי
 ְוָהֲע�נ�ת ַהֲחָטִאי
 ָ�ל ַעל ִלי ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח �ְתַכ3ֵר, ָעַלי ַרֲחִמי
 ְוִת7ֵָלא ְלָפֶניָ� ָמהְ	ֵל ִ�ְת	�ָבה
 : יתַהְ�ִר ִ�ְפַג
 3ָ$ֶַגְמ2ִי ַמה �ִבְפָרט, ַהAֶה ַה)�
 ַעד ִמְ-ע�ַרי ְלָפֶניָ� ְוֶ	3ַָ	ְע2ִי ְוֶ	ָעִויִתי ֶ	ָחָטאִתי

  רלא
 ַעד ֵמע�ִדי ִהְרַהְר2ִי ֲאֶ	ר ְמאֹד ְמאֹד ָהַרִ�י
 ָרִעי
 ַהִהְרה�ִרי
 ָ�ל ַעל ִלי �ְסַלח, ִלי 3ֶ�ַר ִלי ְמַחל ִלי ְסַלח, ְיהָֹוה 5ָ-א

 ְוִיְת3ְ�ַר� ֶ	ִ)ְת2ְַ<נ� ַעד, ֶ�ֱאֶמת א�ְתָ� �ְלַח43ֵ ְלַבֵ<	 ְוֶאְזֶ�ה ְ�ָרצ�� ֵ�י� ְ�אֶֹנס ֵ�י� ְ�ֵמִזיד ֵ�י� ְ�	�ֵגג ֵ�י�, ַהAֶה ַה)�
)�ת ְוָכל ָרִעי
 ַהִהְרה�ִרי
 ָ�ל ֶזה ְיֵדי ַעל  ַצ8ִיֶקיָ� ְו:ֲחֵרי :ֲחֶריָ� ֶ	ִהְרַהְר2ִי ַהִהְרה�ִרי
 ְוָכל, ֶ	1ֵ�ַב ָהַעְקִמימ%


1ָ%
, ְוַהְ-כ�ִני
 ְוַהְ@ה�ִרי
 ַהְ<ד�ִ	י
 יָ��ְדָרֶכ ִמ�8ֶתיָ� ְו:ֲחֵרי ָהֲאִמ2ִִ)י� � ע�ל�ת ִהְקַרְב2ִי ְ�ִא1� ְוִיְת2ְַ<נ� ִיְת3ְ�ַר
  : ַה1ֵב ִהְרה�ֵרי ַעל ְלַכ3ֵר ָ�ִאי
 ֶ	ֵה
, ְלָפֶניָ�



  רלב
 ֲאדָֹני ְלֶעְזָרִתי ח�ָ	ה, ִמ7ִֶ-י 2ְִרַחק :ל ֱאלַֹהי, ְיהָֹוה ַעְזֵבִני2ַ :ל "ָהֶעְלי�ָנה ִ�ְקד%ָ$ְתָ� ְו:7ְֵצִני ַחAְֵקִני, ְיהָֹוה 5ָ-א

 ָלַדַעת ֶ	ֶאְזֶ�ה �ְתָחֵ-ִני ֵעת ְ�ָכל ָעַלי ֱאלֹה�ְתָ� ְלַהְר0ִי	 ְוֶאְזֶ�ה, ֶ�ֱאֶמת ַעְצִמי �ְלַטֵהר ְלַק8ֵ	 ֵמַע2ָה ַזֵ�ִני" 2ְ	�ָעִתי
�ְבֵלב ֶ�ֱאֶמת 	ָ
: ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא �ְלַקֵ)
 ָמָ	ָלה ַ��ֹל �ַמְלכ�ְתָ�, ְ�ב�ֶדָ� ָה5ֶרB ָכל ְמלֹא ִ�י ָ	ָעה �ְבָכל ֵעת ְ�ָכל ֵל

 ְ�ֵביִתי ְ�ִ	ְב2ִי, ְ�ֵ	ָנה ֵ�י� ְ�ָהִקיB ֵ�י�, 1ַ�ְַיָלה ֵ�י� ַ�)�
 ֵ�י�, ְלע�ָל
 א�ְתָ� ֶאְ	ַ�ח ְולֹא" ָתִמיד ְלֶנְג8ִי ְיהָֹוה ִ	ִ�יִתי"
 2ְנ�ע�ַתי �ְבָכל �ַמֲע4ֶה �8ִ�ר ְ�ַמֲחָ	ָבה, �ִביִ	יָבִתי ַ�ֲעִמיָדִתי, �ִבְ	ִתָ)ִתי ַ�ֲאִכיָלִתי, �ְבק�ִמי ְ�ָ	ְכִבי, ַב8ֶֶרְ� �ְבֶלְכ2ִי

 ִא
: "ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ�, ָהע�ָל
 ָכל ָמֵלא ֲאֶ	ר ָעַלי �ֶמְמַ	ְל2ְָ� ֱאלֹה�ְתָ� �ְלַהְר0ִי	 ִלְמצֹא ֶאְזֶ�ה, ָ	ָעה �ְבָכל ֵעת ְ�ָכל

 ֶאְרֶא-� לֹא ַוֲאִני 7ִ�ְַס2ִָרי
 ִאי	 ִיָ?ֵתר  ָמֵלא, ַ��ֹל מ�ֵ	ל" ָמֵלא ֲאִני ָה5ֶרB ְוֶאת ַהָ$ַמִי
 ֶאת ֲהל�א, ְיהָֹוה ְנא%


 ְוַה1ְִכל�ִכי
 ַהִ@-�ִפי
 ִמָ�ל ְוַק8ְֵ	ִני ַטֲהֵרִני ֶ�ֱאֶמת ֵאֶליָ� ְלִהְתָקֵרב ַזֵ�ִני, ֶרַגע �ְבָכל ֵעת ְ�ָכל בָוט� ֶחֶסד ָמֵלא, ַרֲחִמי
ְמ5ה ְמֵהָרה ַהֲעֵלִני ַהAֶה ַה)�
 ַעד ֵמע�ִדי ֶ	ָע4ִיִתי ָהַרִ�י
 ֲעו�נ�ַתי ְיֵדי ַעל ַנְפִ	י ֶאת ְוִטַ-ְפ2ִי ֶ	1ְִכַלְכ2ִי  ְלָטֳהָרה ִמ@%

�ְטַהְר2ֶ
 ְטה�ִרי
 ַמִי
 ֲעֵליֶכ
 ְוָזַרְק2ִי: "ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא ְמֵהָרה ָ�נ� ְוַקֵ)
 ְלא�ָרה ֵמֲאֵפָלה ה�ִציֵאִני, ְלקֶֹד	 ֵמחֹל ,
ְמא�ֵתיֶכ
 ִמ�ֹל �ִמָ�ל ט% 
  ":ֶאְתֶכ
 ֲאַטֵהר 10ִ�ֵליֶכ

  רנז
�ִמְ	3ָט ְצָדָקה ֵהבא� ְיהָֹוה 5ָ-א ,� 3ְָרֶטיָה ָ�ל ִע
 ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ִבְ	ֵלמ�ת ְצָדָקה ִמְצַות ְלַקֵ)
 ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ַזֵ�נ

, ֵמִא2ָנ� ִנא�� 2ֲַאַות �ְלַ	ֵ�ר ֵ@לְלַב ַהְ�ָדָקה ְיֵדי ַעל ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְוַתַעְזֵרנ� D�ָ ַה2ְל�ִי
 ִמְצ�ת ג"ְוַתְרַי ְוַכָ�נ�ֶתיָה ְוִדְק8�ֶקיָה
� ֶ	1ֹא, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוִתְ	ְמֵרנ� ֲהג�ִני
 ֶ	ֵאיָנ
 ַ�ֲעִנִ)י
 א�ָתנ� ַתְכִ	יל ְולֹא, ְוַהַ$ְקָרִני
 ַהְ�ב�ִעי
 ִמ� ְוַתְב8ִיֵלנ

 ִנא�� 2ֲַאַות ֶזה ְיֵדי ַעל ִיְת0ֵַ�ר ֶ	1ֹא, ַהְ�ָדָקה ְיֵדי ַעל ַהַ-ֲע4ֶה ד%ָ$ה'ְק ָרָכה'ְ� ח�ד'ַהִ), ְוָ	ל�
 ַחס ֶאְצֵלנ� ִנְפ0ָ
 ִיְהֶיה
  ְוָ	ל�
 ַחס

  רנח
, ֲחָסֶדיָ� ְ�רֹב ַרֲחֶמיָ� ְ�רֹב ָעַלי 2ְַרֵח
 ַרק, ַ�ֲחָט:י ִלי 2ֲַע4ֶה ְו:ל, ְ�ִמְפָעַלי 2ְִדיֵנִני :ל, ֶחֶסד ָחֵפB ַרֲחִמי
 ָמֵלא

 ח�ד'ַהִ) ִלְפ0ֹ
 �ַֹח ָלֶה
 ִיְהֶיה ְולֹא, ְוָ	ל�
 ַחס ַהִחיצ�ִני
 ִמ7ֶָ-ה ִייְנק� ֶ	1ֹא ֶ	1ִי ַהְ�ָדָקה ֶאת ְ�ַעְצְמָ� :2ָה ְוִתְ	מֹר
 ָ�ל ִ�י ְוָ	ל�
 ַחס ִנא�� 2ֲַאַות ֶזה ְיֵדי ַעל ְגִ�ירְלַה �ַֹח ָלֶה
 �2ֵ2ִ ְולֹא ֶ	1ִי ַהְ�ָדָקה ְיֵדי ַעל ַהַ-ֲע4ֶה ד%ָ$ה'ְק ָרָכה'ְ�

 ר�ַח ַנַחת ַלֲע�4ת ְ�ֵדי, ְלַבד ְצָדָקה ִמְצַות ִ�ְ	ִביל ַרק ה�א, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ִל�2ֵ ְמַזֵ�ִני ֶ	:2ָה ְ�ַהְ�ָדָקה ַ�ָ�ָנִתי
�ָנִתי ְוָכל, :ְזָהר�ת ְוַכ7ָה ְ�ַכ7ָה ְמאֹד ֶזה ַעל א�ָתנ� ְוִהְזַהְר2ָ, ְצָדָקה ִל�2ֵ ַהְ<ד�ָ	ה ְ�ת�ָרְתָ� ִצִ�יָתנ� ֲאֶ	ר, ְלָפֶניָ�ָ�ַ 
   ְוָ	ל�
 ַחס ְלַקְלֵקל ְולֹא ְלַתֵ<� ַהְ�ָדָקה ִ�ְנִתיַנת

  רנט
 ְוַתִ�יֵלִני, ָתִמיד ִע7ִי ְוִתְהֶיה ֲהג�ִני
 ֶ	ֵאיָנ
 ֵמֲעִנִ)י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ֶ	2ְִ	ְמֵרִני, ְלַרֲחֶמיָ� 3ַ�ַי ִלְ	טַֹח ְלָפֶניָ� ָ�אִתי ֵ�� ַעל


 ִיְהֶיה ֶ	1ֹא ְ�אֶֹפ� ְוִתְ	ְמֵרִני��ְ	ִליָטה �ַֹח 	 

 ְלַקְלְקָלD י�ְכל� ְולֹא, ֶ	1ִי ֵמַהְ�ָדָקה ִלינֹק ְלַהִחיצ�ִני� ִ�י אֶֹפ� ְ�	
 ְוַיֲע4�, ֶ	1ִי ַהְ�ָדָקה ִמְצַות ֶאת ַיֲעל� ְוֵה
 ְ�ַמֲעָלה ַה0ְד�ִלי
 ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 8ַַעת ַעל ֶ	1ִי ַהְ�ָדק�ת לָ� נ�ֵת� ֲאִני

� ְוַ	ֲע	�ִעי
 ר�ַח ַנַחת ְלָ� ִיְהֶיהְו ֶ�ֱאֶמת ָהֶעְלי�ָנה ַהְ<ד%ָ$ה ְ�ַתְכִלית ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה 0ְד�ִלי
 ִיח�ִדי
 ָיָדD ַעל ִויַתְ<נ

�ְזכ�ת כַֹח ְיֵדי ַעל ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ְלִת<�� ְוִלְז��ת ְלַגְמֵרי ִנא�� 2ֲַאַות ְלַ	ֵ�ר �ְתַזֵ�ִני ֶ	1ִי ַהְ�ָדָקה ְיֵדי ַעל 0ְד�ִלי 
  ֶ	1ִי ַהְ�ָדָקה

  שט
 ַוֲאִמ2ִִ)ית ְנכ�ָנה ֵעָצה ֶדֶרְ� ְוַל7ְֵדִני ה�ֵרִני, ֶרַגע �ְבָכל ֵעת ְ�ָכל ַרֲחִמי
 ַה7ֵָלא, ַרֲחָמ�ָה 5ב, ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבי ְוַע2ָה


 ִלְפ0ֹ
 ְוִלְבִלי, ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְ	ִמיַרת ֵמַע2ָה ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ְלַקְ)ָמD ֶ	ֶאְזֶ�ה�	 
 ֶה2ֵרְ� ֲאִפ1� ְוָ	ל�
 ַחס 3ְַג
 ַה)�
 ַעד ֵמע�ִדי ַהְ�ִרית ִ�ְפ0ַ
 ֶ	3ַָגְמ2ִי ַה3ְָגִמי
 ָ�ל ְמֵהָרה ְ�ַחַ)י ְלַתֵ<� ֶ	ֶאְזֶ�ה, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְות�ִ	יֵעִני ְוַתַעְזֵרִני

�ְבָרצ�� ְ�אֶֹנס �ְבֵמִזיד ְ�	�ֵגג, ַהAֶה 
 ֵלב "�ַמֲע4ֶה �8ִ�ר ְ�ַמֲחָ	ָבה, ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל ַע2ָהֵמ ְוִתְ	ְמֵרִני ָעַלי �ְתַרֵח
, ִמ1ְָפֶניָ� 2ְַ	ִליֵכִני :ל ִתְסְמֵכִני ְנִדיָבה ְור�ַח, ִיְ	ֶעָ� ��44ְ 1ִי ָהִ	יָבה ְ�ִקְרִ�י ַח8ֵ	 ָנכ�� ְור�ַח, ֱאלִֹהי
 ִלי ְ�ָרא ָטה�ר
 ַהְ<ד�ִ	י
 ַהְ?ָפִרי
 ַעל �ְמַרֵח� ַה$�ֶרה ָמִ	יַח ֶ	ל ר�ח� ְקד%ַ$ת ָעַלי ֶ	ָ)ִאיר ְוַזֵ�ִני ָעְזֵרִני" ִמ7ִֶ-י 2ִַ<ח :ל ָקְדְ	ָ� ְור�ַח

 יִליֵד 5ב�א ְולֹא, ְלַגְמֵרי ִנא�� ִמ2ֲַאַות ָלֵצאת ֶאְזֶ�ה ְוכֹח� �ִבְזכ�ת�, ַהְ<ד�ָ	ה ַה�2ָרה ֶ	ל� ְולֹא, ְ�ָלל ִהְרה�ר 	


� ְוַתִ�יֵלִני" ַחֵ)ִני ִ�ְדָרֶכָ� ָ	ְוא ֵמְרא�ת ֵעיַני ַהֲעֵבר", ְ�ָרע ֵמְרא�ת ֵעיַני ְוַתֲעִצי
 זֹאת ְלַתֲאָוה ַה-�ֵגַע ִהְס2ְַ�ל�ת ְל	
, ָלַעד ִי4ְָרֵאל ַע�7 	�ֵמר, ַרֲחִמי
 ָמֵלא ִנא�� ֶ	ל ֵמֵריַח 1�ֲאִפ ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוִתְ	ְמֵרִני, ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל

 ":ָבְ� ָחִסיִתי ִ�י ֵאל ָ	ְמֵרִני", ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַהִ�יֵלִני ָ	ְמֵרִני

  שצד
 ֶ	ִ)ְהֶיה, ִי4ְָרֵאל ְלָכל ַמְנִהיג ִלְהי�ת ָהָרא�י, ֱאֶמתָה ַה7ְַנִהיג ְיֵדי ַעל 2ִָמיד ָהע�ָל
 ֶ	ִ)ְתַנֵהג ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� �ְתַזֵ�ִני
 ֶ	ִ)ְהֶיה ַעד ַהָ$ל�
 ָעָליו ַרֵ�נ� מֶֹ	ה �ְפִרי	�ת ְקד%ַ$ת ִ�ְבִחיַנת, ְוַה3ְִרי	�ת ַהְ<ד%ָ$ה ְ�ַתְכִלית ַהְ�ִרית ִ�ְקד%ַ$ת ָקד�	
0ַ
 ֶ	ִ-ְזֶ�ה, ָהֲעצ�ָמה �ְפִרי	�ת� ְקד%ָ$ת�, ֵאָליו ֵמַה7ְִתָקְרִבי
 ְוֶאָחד ֶאָחד ָ�ל ַעל, ָרֵאלִי4ְ ָ�ל ְוַעל ָעֵלינ� ִנְמַ	ְ� � ֲאַנְחנ

 : ֶ�ֱאֶמת ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה ַהAֹאת ִמ2ֲַאָוה ְוִלְפרֹ	, ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ִלְקד%ַ$ת



  שצה
 ֵמע�ָל
 ִ�י ַוֲחָסֶדיָ� ְיהָֹוה ַרֲחֶמיָ� ְזכֹר", ַהְ�ִר)�ת ַעל ְמַרֵח
, ַרֲחִמי
 ָמֵלא, �1ָֹא ְדַעְלָמא ִר��נ� ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
 ִמ2ֲַאַות ֵמַע2ָה ְוַהִ�יֵלנ�, ָעֵלינ� אִנְקָר ֲאֶ	ר ִ	ְמָ� ְלַמַע� ֲע4ֵה, ְ�ִנְפְלא�ֶתיָ� ֲע4ֵה, ַ�ֲחָסֶדיָ� ֲע4ֵה, ְ�ַרֲחֶמיָ� ֲע4ֵה" ֵה7ָה

 ֵמִהְרה�ִרי
 ָנא ָ	ְמֵרנ� ַהAֹאת 2ֲַאָוה ֶ	ל ַה0ָ$ִע�� ִמא�ס ִמ7ְִריר�ת, ַהAֶה ִמִ@-��, ַהAֹאת ִמA%ֲהָמא ָנא ַהִ�יֵלנ� ַה7ְִ	0ָל


ַרֵח ָרע�ת ִמ7ֲַחָ	ב�ת ָרִעי
 ֵמִהְס2ְַ�ל�ת ָרִעי � ְלָפֶניָ� ְוָיד�ַע ָגל�י ִ�י, ַה-�ָרִאי
 ַ�ֲחָסֶדיָ�, ָהֲעצ�ִמי
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ָעֵלינ

� ַה2ֲַאָוה ִהיא ְוִעָ<ר ַוֲהָבָליו ַהAֶה ע�ָל
 2ֲַא�ת ֶ	ֵה
, א�ָתנ� ְמַעֵ�ב ֶ	ָ�ִעָ?ה ַהCְא�ר :ְ�, ְרצ�ְנָ� ַלֲע�4ת ֶ	ְרצ�ֵננ
 ִ�יָ	א 8ְִיְצָרא ִעָ<ָרא ִהיא ַה2ֲַאָוה ֶ	Aֹאת, ַהָ<ד�	 A�ַַֹהר ֶ	ָ�ת�ב ְ�מ�, ֶ$ִאַ�ְדנ� ַמה ִאַ�ְדנ� ָיָדD ַעל ֶ	רֲא, ַהAֹאת
 ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית 	�ְמֵרי ֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ְלַמַע� ַוֲע4ֵה, ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ָעֵלינ� ַרֵח
 8ְִמָסֲאב�ָתא ִעָ<ָרא ְוִהיא

 ִהְרה�ִרי
 ִמיֵני ִמָ�ל ִלֵ�נ� ְוַטֵהר, ֵמע�ָל
 ָהי� לֹא ֲאֶ	ר ֲחָדִ	י
 ֲחָסִדי
 ָעֵלינ� ְוַח8ֵ	, ְוַה3ְִרי	�ת ַהְ<ד%ָ$ה ְ�ַתְכִלית
  " ֲאִמ2ֶָ� ֲהַי0ִיד ָעָפר ֲהי�ְדָ�, ַ	ַחת ֶאל ְ�ִרְד2ִי ִמיְ�ָד ֶ�ַצע ַמה "ִ�י, ַהAֹאת ָרָעה ִמ2ֲַאָוה �ִבְפָרט, ָרע�ת ְוַתֲאו�ת

  שצו
, ְלַחִ)י
 3ֶֶלא ִע7ָנ� ֲע4ֵה, "ִמְס3ָר ֵאי� ַעד ְוִנְפָלא�ת ִנִ?י
, ֵחֶקר ֵאי� ַעד ְגד�ל�ת ע�4ֶה", ְונ�ָרא ָקד�	, ַרֲחִמי
 ָמֵלא

�, ַהְ<ד%ָ$ה ְ�ַתְכִלית ַהְ�ִרית ִ�ְקד%ַ$ת ַהְ<ד�ִ	י
 ֲאִמ2ִִ)י
 ְלַצ8ִיִקי
 ְלִהְתָקֵרב ְוַזֵ�נ� יָ�ְלָפֶנ ְ	ֵלָמה ִ�ְת	�ָבה ְוַהֲחִזיֵרנ
 ִ�ְ	ַעת ִי4ְָרֵאל לָ� ַעל ֶ	ִהְמִ	יְ� ַהָ$ל�
 ָעָליו ַרֵ�נ� מֶֹ	ה �ְפִרי	�ת ְקד%ַ$ת 2ִָמיד ָעֵלינ� ֶ	)%ְמַ	ְ� ָיָד
 ַעל ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�
, ַלֲאִמ�2 ֶ�ֱאֶמת ֵמַע2ָה ָעֵלינ� ְלַקֵ�ל ֶ	ִ-ְזֶ�ה, ֵמָחָד	 3ַַע
 ְ�ָכל ַה�2ָרה ֶאת ְלַקֵ�ל ִנְזֶ�ה ֶזה ְיֵדי ְוַעל ַה�2ָרה ַקָ�ַלת
 ֵעיֵנינ� ְוָתִאיר, ָוַלְיָלה י�ָמ
 ַהְ<ד�ָ	ה ְ�ת�ָרְתָ� ַלֲהג�ת הְוִנְזֶ� ְ�:ֲהָבה ת�ָרֶתָ� 8ְִבֵרי ָ�ל ֶאת �ְלַקֵ)
 ְוַלֲע�4ת ִלְ	מֹר

, ט�ִבי
 ְוָיִמי
 ְ�ַ	ָ�ת�ת �ִבְפָרט, ָוי�
 י�
 ְ�ָכל ַהְ<ד�ָ	ה ְ�ת�ָרְתָ� ֲאִמ2ִִ)י
 ִח8�ִ	י� ְלַח8ֵ	 ֶ	ִ-ְזֶ�ה ַעד, ְ�ת�ָרֶתָ�
 ְגד�ָלה ִיְר5ה ָעַלי ֶ	)%ְמַ	ְ� ַה�2ָרה �ֵבא�ֵרי ִח8�ֵ	י ְיֵדי ַעל ְוֶאְזֶ�ה ְוִנְ	ָמִתי ְור�ִחי ְלַנְפִ	י 0ָד�ל <��ִת ִלי ֶ	ִ)ְהי� ְ�אֶֹפ�
  : ָל
ע� ְוַעד ֵמַע2ָה ע�ד ֶאֱחָטא ְלִבְל2ִי ַה��ָ	ה ז� 3ַָני ַעל ִיְר5ְתָ� ְוִתְהֶיה, ִמ3ֶָניָ� נ�ָר5ה �ב�ָ	ה

  שצז

 ַלֲע�4ת ִלְבִלי 2ִָמיד ִמ3ֶָניָ� �ְלִהְתַ�ֵ)	 ְלִהְתָיֵרא ֶ	ֶאְזֶ�ה ִדְקד%ָ$ה ְלב�ָ	ה ַזֵ�ִני ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�� ְ�ֶנֶגד ֶ	ה�א 8ָָבר 	
 ְ�ַעְצָמD ְוַה-�ָר5ה ַהְ<ד�ָ	ה ַה7ְִצָוה ִמ3ְֵני, ַהְרֵ�ה ִמ7ְָ� ְלִהְתַ�ֵ)	 ֶאְזֶ�ה, ִמְצָוה ֵאיֶזה ַלֲע�4ת ְ�ֶ	ֶאְרֶצה ַוֲאִפ1� ְרצ�ֶנָ�

 ָ�ל ְקד%ַ$ת נ�ָרא�ת ֲאֶ	ר, �ִמְצָוה ִמְצָוה ָ�ל ְקד%ַ$ת נ�ָרא�ת ִיְקַרת ַהְדַרת ְלגֶֹדל ִמְצָוה ַלֲע�4ת ָ�מ�ִני ַנַער ִיְזֶ�ה 7ֶ�ַה ִ�י
 2ְִתָ�ַרְ� ְלָפֶניָ� ִמְצָוה ַלֲע�4ת] ָרא�י ֶ	ה�א [ֶ	ָרא�י ְלִהְת3ֵָאר �ַֹח ַיֲעצֹר �ִמי, ְמאֹד ְמאֹד ְוָגְדָלה ָבה4ְָג �ִמְצָוה ִמְצָוה
�ְפָ	ֵענ� ֲעו�נ�ֵתינ� ְיֵדי ַעל ִמ7ְָ� ִרח�ֵקנ� 0ֶֹדל ְלִפי �ִבְפָרט 
 ֶ	32ִֹל ָרא�י ְ�ַו8ַאי, 	�ְ�ַנְפ ֶאָחד ָ�ל י�ֵדַע ַ�ֲאֶ	ר, ָהַרִ�י
 ַהְ<ד�ִ	י
 ַה2ְִפ1ִי� ַלְחטֹ� ֶ	ֶאְזֶ�ה 5נִֹכי ִמי ִ�י ִמְצָוה ֵאיֶזה ַלֲע�4ת ר�ִצי
 ְ�ֶ	5נ� 3ֵָנינ� ַעל ְגד�ָלה �ב�ָ	ה ִיְר5ה


 ִ�ְלב�ִ	י� ְדִמְצָוה ְ�ִע@�ָפא �ְלִהְתַעֵ@�, ְמאֹד ַה3ְג�ִמי
 ר�ִעי�ְז רֹאִ	י ַעל �ְלַהִ-יָח
 ְדַמְלָ�א ִ�ְתֵרי ֶ	ֵה
 ְוַה-�ָרִאי
 ְמאֹד ְונ�ָרִאי
 ְקד�ִ	י
 ְ�ַעְצָמ� ַה7ְִצ�ת ִ�י, ַה7ְִצ�ת ְ�ַ	ֲאֵרי ְוֵכ� ְוַה-�ָרִאי
 ַהְ<ד�ִ	י
 ַהִ�יִצית ִ�ְקד%ַ$ת, 8ְַמְלָ�א
 ְו:8ִיר ְונ�ָרא 5יֹ
, ה�א ָ�ר�ְ� ַהָ<ד�	 ַה7ְָלִכי
 ַמְלֵכי ֶמֶלְ� ִלְפֵני, ַה7ְִצָוה ע�4ֶה ֲאִני ִמי ְוִלְפֵני ָוה�ִמְצ ִמְצָוה ָ�ל ְמאֹד
� ֲאִפ1� ְגד�ָלה ��ָ	ה י3ַָנ ַעל נ�ֵפל ָהָיה ְ�ַו8ַאי, ֶ	ה�א ָ�ל ֲאִמ2ִי ְלַדַעת ז�ֶכה ָהִייִתי ְוִא
 ֵחֶקר ֵאי� ִלְגד1ָ%ת� ֲאֶ	ר', ְוכ

 ָ�ִהית 8ִיֵליD 8ְַלאו 58ְִכיל ַמא� ִ�י, ְגד�ָלה ��ָ	ה ִלי ֶ	ִ)ְהֶיה ָרא�י ָהָיה, ְלִפי ַה7ֲַאָכל ְלה�ִ	יט ַוֲאִפ1� ִמְצָוה ַלֲע�4ת

 ַלֲע�4ת ִלְבִלי ְגד�ָלה ְוִיְר5ה ��ָ	ה ִלי ֶיהֶ	ִ)ְה ֶ	ָרא�י ֶ	ֵ�� ְוָכל ֶ	ֵ�� ִמָ�ל ְ�:3ֵיD ְלִאְס�2ַ�ֵלי��ְפָג
 ְוֵחְטא ֲעֵבָרה 	 

 ְוֵאי�, ְלַגְמֵרי ֵמֲעֵבר�ת ְרח�ִקי
 ְ�ָ	ְרָ	
 ִי4ְָרֵאל ָ�ל ַנְפ	�ת ִ�י, ְ�ָלל ִי4ְְרֵאִלי ְלִאי	 ַ	ָ)ָכה ֵאיָנD ֲעֵבָרה ִ�י, ְוָ	ל�
 ַחס
  ְ�ָלל ִי4ְָרֵאל ְלֶנֶפ	 ָכהַ	ָ) ֲעֵבָרה

  תסה
 } ג"פ תורה פ"ע מיוסד{

�ַבֲחָסֶדיָ� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� 2ֲַע4ֶה ֲאֶ	ר ֵאת ַוֲע4ֵה, ֵמַע2ָה ְוה�ִ	יֵעִני ָעְזֵרִני ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ� 
 ְוִנְפְלא�ֶתיָ� ַה0ְד�ִלי
�ְדָרֶכיָ� ַהֶ-ְעָלמ�ת 
 ַעל ֶ�ֱאֶמת ְ	ֵלָמה ִ�ְת	�ָבה ָל	�ב ְוֶאְזֶ�ה, ֶ�ֱאֶמת קֶֹד	 ַהְ�ִרית ֶאת ִלְ	מֹר ֵמַע2ָה ֵ�ִניְוַז, ַה-�ָרִאי

�ְזכ�ת ְ�כַֹח, ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ְלִת<�� ֵמַע2ָה ְוִלְז��ת, ֶהָעָבר 
 יתְ�ַתְכִל ַהְ�ִרית ְלִת<�� ָזכ� ֲאֶ	ר ֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
  : ַהְ$ֵלמ�ת

  תסו
 2ָל�י ַה�ֹל, ָהע�ָלמ�ת 2ִ<�� ְוָכל �D1ָ% ַה�2ָרה ְוָכל ַה2ִ<�ִני
 ֶ	ָ�ל ה�ַדְע2ָנ� :2ָה, ַרֲחִמי
 ָמֵלא ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
�� ָהָרע ַהֵ)ֶצר ָעֵלינ� ֶ	ִהְת0ֵַ�ר ַהִהְת0ְַ�ר�ת ִמ0ֶֹדל ָבלֲא קֶֹד	 ִסְפֵרי ְ�ָכל ִ�ְמב5ֹר ַה�ֹל ְיס�ד ֶ	ה�א קֶֹד	 ַהְ�ִרית ְ�ִת<
��ִבְפָרט (ְ�ַנְפ	� ְוֶאָחד ֶאָחד ָ�ל י�ֵדַע ַ�ֲאֶ	ר 3ְָגָמיו ְ�ִפי ְוֶאָחד ֶאָחד ָ�ל, ַהְ�ִרית ִ�ְפַג
 ַהְרֵ�ה 3ַָגְמנ� ִמְ-ע�ֵרנ � ֵ�� ַעל) 'ְוכ

� ַע2ָה ִלי ֵאי�	
 ְוִחAְַק2ָנ� ִהְזַהְר2ָנ� ְ�ָבר :ְ�" ֶנְעָ�ר �ְכֵאִבי ִמ@�ב ֶהֱחֵ	יִתי ד�ִמָ)ה ֶנֱאַלְמ2ִי", ָ�ֶזה ְלַדֵ�ר ֵאיְ� �8ִ�ר 
 ְות�ִ	יֵעִני ֶ	2ַַעְזֵרִני, ִוי	�ָעֶתָ� ְלַרֲחֶמיָ� 3ַ�ַי ִלְ	ט�ַח ָ�אִתי ֵ�� ַעל ֶ	ִ)ְהֶיה ֵאיְ� ִיְהֶיה, ָתִמיד ֵאֶליָ� ְוִלְצעֹק ִלְזעֹק, ָלֶנַצח

 ַדְרֵכי ְוה�ֵרִני ְוַל7ְֵדִני, ְוה�ִ	יֵעִני ָעַלי ְוַרֵח
 ְוָחֵ-ִני ח�ס ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ִ�ְ	ֵלמ�ת ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ְלִת<�� ֵמַע2ָה ֶ	ֶאְזֶ�ה
, ֵעת ְ�ָכל ְו4ְִכִלי ַדְע2ִי ֵעיֵני ְוָתִאיר, ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַצ8ִיֶקיָ� ְ�ִסְפֵרי ְוַהִ-ְס2ָר�ת ל�י�תַה0ְ ְוַהִ-ְפָלא�ת ַהְ<ד�	�ת ֵעצ�ֶתיָ�



�ְל ְלָגְרָ	
 ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, ֶ�ֱאֶמת ֵמֶה
 ַנְפִ	י �ְלַמ1ֵט ָהֵא1ֶה �ֵמִהְרה�ִרי
 ַהAֹאת ִמ2ֲַאָוה ְלִהְתַרֵחק ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�
 ַבְ@ָל
  : ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ְלִת<�� ֵמַע2ָה ֶ	ֶאְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ְלַגְמֵרי ִמ7ִֶ-י

  תפג
 ִעָ<ר הֶז ִ�י, ַהְ�ִרית 2ִ<�� ה�א ֶ	ָהִעָ<ר, ַהְ<ד�ִ	י
 ֲחָכֶמיָ� ְיֵדי ַעל ָלנ� 1ִ0ִיָת :2ָה, ַרֲחִמי
 ָמֵלא ע�ָל
 ֶ	ל ִר��נ�
 ְוַעל, ֶזה ְ�ִנָ?י�� ֶ	ִ)ְתַנֶ?ה ְ�ֵדי ַהAֶה ָלע�ָל
 ָה5ָד
 ָ�א ֶזה ִ�ְ	ִביל ְוַרק, ַהAֶה ָ�ע�ָל
 5ָד
 ָ�ל ֶ	ל ְוַה7ְַתְקָלא ַהִ-ָ?י��

 ה�א ַהְ�ִרית ְ	ִמיַרת ִ�י, ָ�ֶזה 2ְל�ָיה �1ָ%ה ַה�2ָרה ָ�ל ֲאֶ	ר, ַהAֶה �ְבֵצר�� ְ�ִנָ?י�� ַיֲעמֹד ִא
 ֶ$ִ)ְזֶ�ה ְלַמה ִיְזֶ�ה ֶזה ְיֵדי
�ִבְפָרט (3ַָגְמ2ִי ַ�ֲאֶ	ר ַהְ�ִרית ִ�ְפַג
 ַהְרֵ�ה ֶ	3ַָגְמ2ִי :ֲחֵרי, ֲאַדֵ�ר �ַמה א�ַמר ָמה ְוַע2ָה ַה�ֹל ְיס�ד � ֵ�� ַעל", )'ְוכ
, 2ִָמיד ֵאֶליָ� ִלְצעֹק ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַצ8ִיֶקיָ� ְיֵדי ַעל ָעֵלינ� 0ַָזְר2ָ ְ�ָבר ֲאָבל ְלַדֵ�ר ְלַהְתִחיל ֵמֵהיָכ� ַעי�ֵד ְוֵאיִני, "ָלע� 8ְָבַרי

 ִנְ	קֹט ְולֹא ַנֲחִרי	 לֹא הֶ	ִ)ְהֶי ֵאיְ� ִיְהֶיה, ְ�ִחיָנֵתנ� ְלִפי ִ�יִריָדה ֵ�י� ַ�ֲעִלָ)ה ֵ�י� 2ִָמיד ְלָפֶניָ� �ְלִהְתַחֵ-� �ְלִהְת1ֵ3ַל
, ְמאֹד ָגַדְל2ָ ֱאלֵֹהינ� ְיהָֹוה :2ָה ִ�י ָכִלי
 לֹא ְוַרֲחֶמיָ� 7ִ2ַי
 לֹא ֲחָסֶדיָ� ִ�י, 2ִָמיד ֵאֶליָ� �ְלִהְתַחֵ-� ְוִלְצעֹק ִמ1ְִזעֹק

  ַוֲחָסֶדיָ� ְלַרֲחֶמיָ� ֵחֶקר ֵאי� ֵ��, ֵחֶקר ֵאי� ִלְגד1ָ%ְתָ� ְוַכֲאֶ	ר, ְוַרֲחֶמיָ� ֲחָסֶדיָ� ֵ�� ְוִכְגד1ָ%ְתָ�

  תפד
�ְלַהCִיג ֵליַדע ֶ	ֶאְזֶ�ה �ְתַל7ְֵדִני ְות�ֵרִני, ְ�ת�ָרֶתָ� ֵעיַני ֶ	2ִָאיר, ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי ְיהָֹוה ִמ1ְָפֶניָ� ָרצ�� ְיִהי �ְבֵכ� 

 ְולֹא ֵמִאי	 5נִֹכי ַבַער ִ�י", ַהְ�ִרית 2ִ<�� ִ�ְ	ִביל ֱאל�ל ַ�ָ�נ�ת ְלַכֵ�� ָעֵלינ� ִצִ�יָת ֲאֶ	ר, ַהְ<ד�ָ	ה ת�ָרְתָ� 8ְִבֵרי �ְלָהִבי�
�נ�ת ְלַכֵ�� ְ�ָלל ַה8ֶֶרְ� י�ֵדַע ְוֵאיִני, "ִלי 5ָד
 ִ�יַנתָ�ַ 
 ִלִ�י �ְפַתח, י�ָנהָהֶעְל ִ�ְקד%ָ$ְתָ� ְוַק8ְֵ	ִני, ְ	ֶמָ� ְלַמַע� ָעַלי ַרֵח

 8ֶֶרְ� ָ�ֶה
 ִלְמצֹא ְוֶאְזֶ�ה, ָלֶזה ַהַ$ָ)ִכי
 ַה�2ר�ת ְוָכל ֱאל�ל ַהַ�ָ�נ�ת ָ�ל �ְלָהִבי� ִלְלמֹד ְוַזֵ�ִני ְוָעְזֵרִני, �2ָרֶתָ� ְ�ַתְלמ�ד
, ְ�ָנִפיק ָ�ִקי ְ�ַעִיל ָ�ִקי, ְב	�ב ָ�ִקי ְ�ָרצ�א ָ�ִקי, ַ�ֲהָלָכה ָ�ִקי �תִלְהי ְוֶאְזֶ�ה ֵעת ְ�ָכל ָתִמיד ֵאֶליָ� ְלִהְתָקֵרב ְוָיָ	ר ָנכ��


 ְ�ַדְרֵכי ֵליֵלְ� ֶ	ֶאְזֶ�ה ַעד, "ִהֶ-Eָ ְ	א�ל ְו:ִ�יָעה 2ָ5ה ָ	
 ָ	ַמִי
 ֶאַ?ק ִא
: "ֶ	ָ�ת�ב ִמְקָרא �ִבְ	ֵלמ�ת ֶ�ֱאֶמת �ְלַקֵ)
 ְלַהְמִ	יְ� ִנְזֶ�ה ֲאֶ	ר ַעד, ָ	ִבי
 ְלַקֵ�ל 3ְ	�ָטה ְיִמיְנָ� ְוִתְהֶיה, ָיְדָ� 2ְִפ2ַח ְ�ַרֲחֶמיָ� ְו:2ָה 2ִָמיד ֶ�ֱאֶמת ַה2ְ	�ָבה
 ִ�ְ	ֵלמ�ת ַהְ�ִרית ְלִת<�� ְמֵהָרה ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ֱאל�ל ֶ	ל ְוַהַ�ָ�נ�ת ַהִ)ח�ִדי
 ְיֵדי ַעל ַהִ-ְמָ	ִכי� ַה2ִ<�ִני
 ָ�ל �ְלַתֵ<�

�ְבַרֲחֶמיָ� 
ִ-י
 	�ָפר�ת ְ�ָיָד
 ָהא�ֲחִזי
 ַהְ<ד�ִ	י
 ְלַמְל5ֶכיָ� 2ְַצֶ�ה ָהַרִ�י  :ַחר ְוַלְח2ֹר ְוַלְח3ֹר �ְלַח43ֵ ְלַבֵ<	 ַהְממ%
�ִויַבְ<, ַנְפֵ	נ� ְ�ִת<�� ֶ	ִ)ְ	8ְ2ַל�, ֲאֵבד�ת	 � ְיֵדי ַעל, ַהAֶה ַה)�
 ַעד ֵמע�ֵדנ� ְבָעְנֵינ� ֶ$ִאַ�ְדנ� ָהֲאֵבד�ת ָכל :ַחר ְוַיְח3ְר
��ְבִגְל0�ִלי
 ֶזה ְ�ִגְל0�ל ֶ$ִאַ�ְדנ� ַמה ָ�ל ֶאת ַהְ�ִרית 3ְַג
 ְיֵדי ַעל �ִבְפַרט, ָהָרע�ת ַתֲא�ֵתינ 
�ַיְח3ְר ַה�ֹל, ֲאֵחִרי � ִויַח43ְ
�ְ<נ� ְ�אֶֹפ�, ָלנ� א�ָת
 ְוַיֲחִזיר�, ְמֵהָרה �1ָ%
 ְוִיְמְצא   :ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� ֶ�ֱאֶמת ַה2ִ<�� ְ�ַתְכִלית ֶזה ְיֵדי ַעל ַנְפ	�ֵתינ� ֶ	ְ)ת%

  תצה
 ֲהַי0ִיד ָעָפר ֲהי�ְדָ� ַ	ַחת ֶאל ְ�ִרְד2ִי ְ�ָדִמי ֶ�ַצע הַמ, ֶאְתַחָ-� ְיהָֹוה ְוֶאל ֶאְקָרא ְיהָֹוה ֵאֶליָ�"'} צ תורה פ"ע מיוסד{

 ֶ	ל ִמ8ִיָנD ְוַהִ�יֵלנ�, ִי4ְָרֵאל ֵ�ית ַע7ְָ� ָ�ל ְוַעל ַזְרִעי ְוַעל ָעַלי ְוַרֵח
" ִלי ע�ֵזר ֱהֵיה ְיהָֹוה ְוָחֵ-ִני ְיהָֹוה ְ	ַמע, ֲאִמ2ֶָ�

 ְוִנְפְלא�ֶתיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְ�ַרֲחֶמיָ� ְוַהִ�יֵלנ� ָ	ְמֵרנ�, ַה7ְִ	0ָל ִמ2ֲַאַות ְוַהִ�יֵלנ�, 3ִָני
 ָ�ל ַעל הֵמַע2ָ ָעֵלינ� ַרֵח
 0ֵיִהָ-

 ְולֹא ַה0ֵיִהָ-
 ֶ	ל ְוַה7ַר הַהָ<ֶ	 ָ�עֶֹנ	 5ז ִלְז�ֹר ִנְזֶ�ה ַרק, ְ�ֶה2ֵר ֲאִפ1� ַתֲאָוֵתנ� ַנְרֶ�ה ֶ	1ֹא ְ�ֶעְזֵרנ� ֶוְהֵיה, ַה-�ָרא�ת
 ִנְהֶיה ְולֹא ְלַגְמֵרי ְלַ	ְ�ָרD ִנְזֶ�ה ֲאֶ	ר ַעד, ַה7ִע�ט ְ�ַתְכִלית 2ֲַאָוֵתנ� ְלַמֵעט ִנְזֶ�ה ַרק, ְוָ	ל�
 ַחס ַתֲאָוֵתנ� ְנַמ1ֵא


 ִ�ְ	ִביל ִא
 ִ�י, ְוָ	ל�
 ַחס ְ�ָלל ָ�ֶזה ְרִגיִלי�, ְוִזיַע ִ�ְרֵתת ְוִיְר5ה ְ�ֵאיָמה, ְגד�ָלה �ְבָטֳהָרה ִ�ְקד%ָ$ה, י�ַה7ִ ִק)

 ְ�ִלי, 3ִָני
 ְ�בֶֹ	ת ַ�ֲעָנָוה��ת ֲחִציפ�ת 	Aֵ�� ִמָ�ל ְ�ָלל :ֲחָרא ְדִסְטָרא ְוַע	ֵ�� ְוָכל ֶ	ְהֶיה ֶ-ִ	ֶ 
 ְ�ַתְכִלית ִנְ	ָמִרי

�ַמֲחָ	ב�ת ִהְרה�ִרי
 ַצד ִמיֵני ִמָ�ל �ְלִהָ$ֵמר ְלִהAֵָהר ֶ	ִ-ְזֶ�ה, ְוָ	ל�
 ַחס ִא?�ר ַצד ְ�ֵאיֶזה אתזֹ ִמ2ֲַאָוה ַהְ$ִמיָרה 
, ַה�ֹח�ת ְבָכל� ַהח�ִ	י
 ְ�ָכל, �ַמֲע4ֶה ִד��ר ְ�ַמֲחָ	ָבה ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני �ִמָ�ל, ָרִעי
 ִהְס2ְַ�ל�ת ִמיֵני �ִמָ�ל ָרע�ת

 ְ�אֶֹנס �ְבֵמִזיד ְ�	�ֵגג �ְבֶה2ֵר ְ�ִא?�ר, ַהְ�ִרית 3ְַג
 ִמיֵני ִמָ�ל ַהְ$ִמיָרה ְ�ַתְכִלית ְוִנְ	ָמִרי
 ִנְזָהִרי
 ִנְהֶיה ְ�כ1ָ%
  0ֵיִהָ-
 ֶ	ל ִמ8ִיָנD ְלִהָ-ֵצל ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, �ְבָרצ��

  תצו

 ְמאֹד ְוַהָ<ֶ	ה ַה7ַר ַהַ�ַער 0ֶֹדל י�ֵדַע :2ָה ִ�י, ַוֲחִנינ�ֶתיָ� ְ�ֶחְמָלְתָ� ַה0ְד�ִלי
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ינ�ָעֵל ַרֵח
 ֶ	ַ-ִ�יל ְ�אֶֹפ�, ִיְצֵרנ� ֶאת ְוִנְכ��	 ְת0ֵַ�רֶ	ִ- ְוַזֵ�נ� ְוה�ִ	יֵענ� ְוָעְזֵרנ�, ְ�ַחֵ)ינ� ָעֵלינ� ַרֵח
 :ַחת ָ	ָעה ֲאִפ1� 0ֵיִהָ-
 ֶ	ל

� ְלַמְעָלה ָר�� ֲע�נ�ֵתינ� "ֲאֶ	ר ַעד, ַהְ�ִרית ִ�ְפַג
 ִ�ְפָרט ֵהָ-ה ַעד ֶנְג8ְָ� ֶ	3ַָגְמנ� ַמה ְוָכל 0ֵיִהָ-
 ֶ	ל ִמ8ִיָנD ְלַגְמֵרי ַעְצֵמנ
 ְסִליח�ת ֱאל�Dַ ָלנ� ְוִתְסַלח 2ְִמחֹל ַה�ֹל ַעל, ָה5ֶרB ֵמֲעַפר ְוַר��, ַי7ִי
 ֵמח�ל ְוָכְבד�, ַמִי
ָ	 0ְָבֵהי ַעד ְוָעְצמ�" רֹא	
��, ָעֵלינ� ח�סְוָת ֶ	2ְַחמֹל ְוַתֲחנ�ִני
 ִ�ְתִפ1ָה ִא
 ִ�י, כ1ָ%
 ִ�י :� ֵמֶה
 ֶאָחד ְלַתֵ<� ְ�ָיֵדינ� ֵאי� ִ�י ִלְסל�ַח ַה7ְַרֶ�ה ַח-

 ְוִתְ	ְמֵרנ� ֵעת ְ�ָכל ְ�ֶעְזֵרנ� ֶ	2ְִהֶיה, ֶהָעִתיד ַעל ְות�ִ	יֵענ� ְוַתַעְזֵרנ�, ֶ�ֱאֶמת ְגמ�ָרה ִ�ְמִחיָלה ֶהָעָבר ַעל ָלנ� ְוִתְמח�ל

 ע�ד ִנְפ0ֹ
 ְולֹא, ע�ד ֶנֱחָטא ֶ	1ֹא�	 
 ַעל ַ�ֲאֶ	ר ָ�ע�ָל
 ַרֲחָמנ�ת ֵאי� ִ�י ָעֵלינ� ֲחמֹל קֶֹד	 ִ�ְבִרית ִ�ְפַרט ְ�ָלל 3ְַג

 ְולֹא ֶנֱחָטא ֶ	1ֹא ְ�אֶֹפ� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� 2ֲַע4ֶה ֲאֶ	ר ֶאת ַוֲע4ֵה, ֶ	ַ�ָ$ַמִי
 5ִבינ� ָעֵלינ� ֲחמֹל קֶֹד	 ִ�ְבִרית ַה�3ֵג

ֶ<יָ� ִלְ	מ�ר ְוִנְזֶ�ה ְ�ָלל ע�ד ִנְפ0ֹ  ִמ8ִיָנD ְלַגְמֵרי ְלִהָ-ֵצל ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְ�אֶֹפ�, ְלע�ָל
 ַחֵ)ינ� ְיֵמי ָ�ל ַה@�ב ִ�ְרצ�ְנָ� �ִמְצ�ֶתיָ� ח%
 ֲאַנְחנ� ִ�י �ִבְפָרט, ה3ֶ ָ�ל 2ְִפ1ַת 	�ֵמַע ְו:2ָה, ְמאֹד ְמאֹד ַרִ�י
 ַרֲחֶמיָ� ִ�י ְ�ָלל 0ֵיִהָ-
 3ְֵני ִנְרֶאה ְולֹא, 0ֵיִהָ-
 ֶ	ל


 ְלַהְר��ת ְוֵזְרז�נ� ִחAְק�נ� ֵה
 ֲאֶ	ר, ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית 	�ְמֵרי ָהֲאִמ2ִִ)י
 ַה8ִ�ַיִקי
 ֶ	ל �ָֹח
 ַעל �ְסמ�ִכי
 ְבט�ִחי
�ְבַבָ<	�ת ִ�ְתִפ1ָה 
 ְלַבד ַוֲחָסֶדיָ� ַרֲחֶמיָ� ֶאל ְתל�י�ת ֵעיֵנינ� ֵ�� ַעל, ֶ	ִ)ְהֶיה ֵאיְ� ִיְהֶיה ֵאֶליָ� ְוַ	ְוָעה �ְצָעָקה ְוַתֲחנ�ִני



, ֶ�ֱאֶמת ַהְ�ִרית ְלִת<�� 3ִָני
 ָ�ל ַעל ֵמַע2ָה �ְתַזֵ�נ� ַהָ$ַמִי
 ִמ� ָעֵלינ� 2ְַרֵח
 ֲאֶ	ר ַעד, ֲאד�ֵניֶה
 ַיד ֶאל ֲעָבִדי
 ְ�ֵעיֵני
  :ָעֵלינ� ָיֵג� ְזכ�ָת
, ָהֲאִמ2ִִ)י
 8ִיֶקיָ�ַצ ְוִכְרצ�� ִ�ְרצ�ְנָ�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :תיקוןהכללי

  

  התקשרותלצדיקים
ים ּוְלָכל ַהַּצִּדיִק, ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבדֹוֵרנּו,  ִּתּקּון ַהְּכָלִלי- ֲהֵריִני ְמַקֵּׁשר ַעְצִמי ָּב�ִמיַרת ֲעָׂשָרה ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים 

ַרֵּבינּו ַנְחָמן ֵּבן , ַהַּנַחל נֹוֵבַע ָמקֹור ָחְכָמה, ּוִבְפָרט ְלַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש, ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּב,ֶרץ ֵהָּמה, ָהֲאִמִּתִּיים ׁשֹוְכֵני ָעָפר
 . ,ֵמן, ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו, ֵפיֶגא

 

 
 

 :לפניאמירתתהליםאומרים
 

ִּכי ֵאל ָּגדֹול ֲאדָֹני ּוֶמלך ָּגדֹול ַעל ָּכל . ְנַקְדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמירֹות ָנריַע לֹו. ָנריעה ְלצּור ִיָׁשֲענּו, כּו ְנרננה ַלֲאדָֹניְל
 .ֱאלִֹהים

 

ַעל , ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, הּוא וׁשִכיְנֵּתיה-ְּבִריְך-ָׁשאְלֵׁשם ִיחּוד קּוְד. ֲהֵריִני ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרִאי
 . ְּבֵּׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר וְֶנֶעָלם

   

 
  

 תיקוןהכללי

   

 פרק טז
 

 



 : ָחִסיִתי ָבְך-ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי א
 : יָךָעֶל-,ַמְרְּת ַליהָֹוה ֲאדָֹני ,ָּתה טֹוָבִתי ַּבל ב
 : ָבם-ֶחְפִצי- ָּב,ֶרץ ֵהָּמה ְו�ִּדיֵרי ָּכל- ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ג
 : ְׂשָפָתי-ְׁשמֹוָתם ַעל- ֶאָּׂשא ֶאת-�ִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם ּוַבל- ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם �ֵחר ָמָהרּו ַּבל ד
 : ְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי �ָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי ה
 : ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי-ִלי ַּבְּנִעִמים �ף-ֲחָבִלים ָנְפלּו ו
 : ֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי-ְיהָֹוה ֲאֶׁשר ְיָעָצִני �ף-ֲאָבֵרְך ֶאת ז
 : ֶאּמֹוט-ִׁשִּויִתי ְיהָֹוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד ִּכי ִמיִמיִני ַּבל ח
 : ְּבָׂשִרי ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח-ףָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי � ט
 : ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת-ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול לֹא- ִּכי לֹא י
 : ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח- ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחִּיים ׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת יא

    

 פרק לב
 :  ְּכסּוי ֲחָט,הֶּפַׁשע-ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל �ְׁשֵרי ְנׂשּוי א
 : �ְׁשֵרי ,ָדם לֹא ַיְחׁשֹב ְיהָֹוה לֹו ָעֹון ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה ב
 : ַהּיֹום-ִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל ג
 : ִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלה ד
 : ִכִּסיִתי ,ַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָֹוה ְו�ָּתה ָנָׂשאָת ֲעֹון ַחָּטאִתי ֶסָלה-ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹא ה
 : ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּו-זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל- ַעל ו
 : י ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה�ָּתה ֵסֶתר ִל ז
 : זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני-�ְׂשִּכיְלָך ְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך ח
 : ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקרֹוב ֵאֶליָך-�ל ט
 : ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח ַּביהָֹוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּוַרִּבים ַמְכאֹוִבים  י
 : ֵלב-ִיְׁשֵרי-ִׂשְמחּו ַביהָֹוה ְוִגילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרִנינּו ָּכל יא

    

 פרק מא
 : ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד א
 : ָּדל ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהָֹוה-�ְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ב
 : ִּתְּתֵנהּו ְּבֶנֶפׁש אְֹיָביו- ְׁשְמֵרהּו וִיַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר ָּב,ֶרץ ְו�לְיהָֹוה ִי ג
 : ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו- ֶעֶרׂש ְּדוָי ָּכל- ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל ד
 : ָחָטאִתי ָלְך-,ַמְרִּתי ְיהָֹוה ָחֵּנִני ְרָפ,ה ַנְפִׁשי ִּכי- ֲאִני ה
 :  ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְו,ַבד ְׁשמֹואֹוְיַבי יֹאְמרּו ו
 : ,וֶן לֹו ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדֵּבר-ָּבא ִלְראֹות ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו ִיְקָּבץ-ְוִאם ז
 : ׂשְֹנ,י ָעַלי ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי-ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל ח
 : ִסיף ָלקּוםיֹו- ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא-ְּדַבר ט
 : ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב-ְׁשלֹוִמי ֲאֶׁשר-ַּגם ִאיׁש י
 : ְו�ָּתה ְיהָֹוה ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם יא
 : ָיִריַע אְֹיִבי ָעָלי- ָחַפְצָּת ִּבי ִּכי לֹא-ְּבזֹאת ָיַדְעִּתי ִּכי יב
 : ֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלםַוֲאִני ְּב יג
 : ָּברּוְך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ,ֵמן ְו,ֵמן יד

    

 פרק מב
 : קַֹרח-ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל ִלְבֵני א
 :  ֵאֶליָך ֱאלִֹהיםָמִים ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג-ֲאִפיֵקי- ְּכ�ָּיל ַּתֲערֹג ַעל ב
 : ָצְמ,ה ַנְפִׁשי ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ,בֹוא ְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאלִֹהים ג



 : ַהּיֹום �ֵּיה ֱאלֶֹהיָך-ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה ֶּבֱאמֹר ֵאַלי ָּכל- ָהְיָתה ד
 : ִרָּנה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג-ֵּבית ֱאלִֹהים ְּבקֹול-בֹר ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם ַעדֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱע ה
 : עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניו- ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ִּכי- ַמה ו
 : ֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָערֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶא- ֱאלַֹהי ָעַלי ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח ַעל ז
 : ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו- ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך ָּכל-ֶאל-ְּתהֹום ח
 : יֹוָמם ְיַצֶּוה ְיהָֹוה ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹה ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיי ט
 : קֵֹדר ֵאֵלְך ְּבַלַחץ אֹוֵיב- ה ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמהאֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמ י
 : ַהּיֹום �ֵּיה ֱאלֶֹהיָך-ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּב,ְמָרם ֵאַלי ָּכל יא
 : ַני ֵואלָֹהיעֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹת ָּפ-ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ִּכי- ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ּוַמה- ַמה יב

    

 פרק נט
 : ַהַּבִית ַלֲהִמיתֹו- ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם ִּבְׁשלַֹח ָׁשאּול ַוִּיְׁשְמרּו ֶאת-ַלְמַנֵּצַח �ל א
 : ַהִּציֵלִני ֵמאְֹיַבי ֱאלָֹהי ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני ב
 : יֵעִניַהִּציֵלִני ִמּפֲֹעֵלי ,וֶן ּוֵמ�ְנֵׁשי ָדִמים הֹוִׁש ג
 : ַחָּטאִתי ְיהָֹוה- ִפְׁשִעי ְולֹא-ִּכי ִהֵּנה ,ְרבּו ְלַנְפִׁשי ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים לֹא ד
 : ָעֹון ְיֻרצּון וְִיּכֹוָננּו עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה-ְּבִלי ה
 : ּבְֹגֵדי ,וֶן ֶסָלה-ָּתחֹן ָּכל-ֹוִים �לַהּג-ְו�ָּתה ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָּכל ו
 : ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב וִיסֹוְבבּו ִעיר ז
 : ִהֵּנה ַיִּביעּון ְּבִפיֶהם ֲחָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם ִּכי ִמי ׁשֵֹמַע ח
 : ּגֹוִים- ָלמֹו ִּתְלַעג ְלָכל-ְו�ָּתה ְיהָֹוה ִּתְׂשַחק ט
 :  ֶאְׁשמָֹרה ִּכי ֱאלִֹהים ִמְׂשַּגִּביֻעּזֹו ֵאֶליָך י
 : ֱאלֵֹהי ַחְסִּדי ְיַקְּדֵמִני ֱאלִֹהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָרי יא
 : ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו ָמִגֵּננּו ֲאדָֹני-ַּתַהְרֵגם ֶּפן-�ל יב
 : ּו ִבְגאֹוָנם ּוֵמ,ָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּוְׂשָפֵתימֹו וְִיָּלְכד-ַחַּטאת ִּפימֹו ְּדַבר יג
 : ֱאלִֹהים מֵֹׁשל ְּבַיֲעקֹב ְל�ְפֵסי ָה,ֶרץ ֶסָלה-ַּכֵּלה ְבֵחָמה ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו וְֵיְדעּו ִּכי יד
 : ְוָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב וִיסֹוְבבּו ִעיר טו
 : ְּבעּו ַוָּיִלינּולֹא ִיְׂש-ֵהָּמה ְיִניעּון ֶלֱאכֹל ִאם טז
 : ִלי- ָהיִיָת ִמְׂשַּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר- ַוֲאִני ,ִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ִּכי יז
 : ֱאלִֹהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאלֵֹהי ַחְסִּדי-ֻעִּזי ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה ִּכי יח

    

 פרק עז
 : ָסף ִמְזמֹור ְידּותּון ְל,- ַלְמַנֵּצַח ַעל א
 : ֱאלִֹהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי-ֱאלִֹהים ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל-קֹוִלי ֶאל ב
 : ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי ג
 : י ֶסָלהֶאְזְּכָרה ֱאלִֹהים ְוֶאֱהָמָיה ,ִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף רּוִח ד
 : ,ַחְזָּת ְׁשֻמרֹות ֵעיָני ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר ה
 : ִחַּׁשְבִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם ְׁשנֹות עֹוָלִמים ו
 : ְלָבִבי ,ִׂשיָחה וְַיַחֵּפׂש רּוִחי-ֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ַּבָּלְיָלה ִעם ז
 :  עֹודיִֹסיף ִלְרצֹות- ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאדָֹני ְולֹא ח
 : ֶה,ֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו ָּגַמר אֹוֶמר ְלדֹר ָודֹר ט
 : ָקַפץ ְּב�ף ַרֲחָמיו ֶסָלה-ֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל ִאם י
 : ָואַֹמר ַחּלֹוִתי ִהיא ְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹון יא
 : ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך-ָיּה ִּכי- ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי יב
 : ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ,ִׂשיָחה-ְבָכלְוָהִגיִתי  יג
 : ֵאל ָּגדֹול ֵּכאלִֹהים- ֱאלִֹהים ַּבּקֶֹדׁש ַּדְרֶּכָך ִמי יד



 : �ָּתה ָהֵאל עֵֹׂשה ֶפֶלא הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָך טו
 : ַיֲעקֹב וְיֹוֵסף ֶסָלה-ָּג�ְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני טז
 : ֱאלִֹהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו �ף ִיְרְּגזּו ְתהֹמֹותָראּוָך ַּמִים  יז
 : ֲחָצֶציָך ִיְתַהָּלכּו-זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו ְׁשָחִקים �ף יח
 : קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָה,ֶרץ יט
 :  ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא נֹוָדעּוַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך כ
 : מֶֹׁשה ְו�ֲהרֹן- ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד כא

    

 פרק צ
 : ָהֱאלִֹהים ֲאדָֹני ָמעֹון �ָּתה ָהיִיָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר-ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש א
 : עֹוָלם �ָּתה ֵאל-ל ּוֵמעֹוָלם ַעדְּבֶטֶרם ָהִרים ֻיָּלדּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵב ב
 : ,ָדם-ַּדָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני-ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ג
 : ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעבֹר ְו�ְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלה ד
 : ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר ַיֲחלֹף ה
 : ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל וְָיֵבׁשַּב ו
 : ָכִלינּו ְב�ֶּפָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו-ִּכי ז
 : ַׁשָּתה ֲעֹונֵֹתינּו ְלֶנְגֶּדָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָך ח
 : ֶהֶגה- ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו-ִּכי ָכל ט
 : נֹוֵתינּו ָּבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם ִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוָרְהָּבם ָעָמל ָו,וֶן ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפהְיֵמי ְׁש י
 : יֹוֵדַע עֹז �ֶּפָך ּוְכִיְר,ְתָך ֶעְבָרֶתָך-ִמי יא
 : ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה יב
 : ֲעָבֶדיָך-ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל-ה ַעדׁשּוָבה ְיהָֹו יג
 : ָיֵמינּו-ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל יד
 : ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה טו
 : ְּבֵניֶהם-ֲעָבֶדיָך ָּפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל- ֵיָרֶאה ֶאל טז
 : ַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּוִויִהי נֹ יז

    

 פרק קה
 : הֹודּו ַליהָֹוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו א
 : ִנְפְלאָֹתיו- לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל-ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו ב
 : לּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָֹוהִהְתַהְל ג
 : ִּדְרׁשּו ְיהָֹוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד ד
 : ִפיו-ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה מְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי ה
 : ֶזַרע �ְבָרָהם ַעְבּדֹו ְּבֵני ַיֲעקֹב ְּבִחיָריו ו
 : ָה,ֶרץ ִמְׁשָּפָטיו-לֵֹהינּו ְּבָכלהּוא ְיהָֹוה ֱא ז
 : ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור ח
 : �ְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק-ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ט
 : ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם י
 : ָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכםֶאֶרץ ְּכ- ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת יא
 : ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה יב
 : ַעם �ֵחר-ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה ֶאל- ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל יג
 : ִהִּניַח ,ָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים-לֹא יד
 : ָּתֵרעּו-  �לִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי ְוִלְנִבי�י-�ל טו
 : ֶלֶחם ָׁשָבר- ַמֵּטה- ָה,ֶרץ ָּכל- ַוִּיְקָרא ָרָעב ַעל טז
 : ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף יז



 : ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹו ַּבְרֶזל ָּב,ה ַנְפׁשֹו יח
 : ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָֹוה ְצָרָפְתהּו-ֵעת ּבֹא-ַעד יט
 :  וַַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים וְַיַפְּתֵחהּוֶמֶלְך-ָׁשַלח כ
 : ִקְנָינֹו-ָׂשמֹו ,דֹון ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל ְּבָכל כא
 : ֶלְאסֹר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם כב
 : ָחם-ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים וְַיֲעקֹב ָּגר ְּבֶאֶרץ כג
 : ִצֵמהּו ִמָּצָריוַעּמֹו ְמאֹד ַוַּיֲע- ַוֶּיֶפר ֶאת כד
 : ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשנֹא ַעּמֹו ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו כה
 : ּבֹו-ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו �ֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר כו
 : ָבם ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם- ָׂשמּו כז
  : ְּדָברֹו-ָמרּו ֶאת-ָׁשַלח חֶֹׁשְך ַוַּיֲחִׁשְך ְולֹא כח
 : ְּדָגָתם-ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת-ָהַפְך ֶאת כט
 : ָׁשַרץ �ְרָצם ְצַפְרְּדִעים ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם ל
 : ְּגבּוָלם- ,ַמר ַוָּיבֹא ָערֹב ִּכִּנים ְּבָכל לא
 : ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּב�ְרָצם לב
 : ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלםַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם  לג
 : ,ַמר ַוָּיבֹא �ְרֶּבה וְֶיֶלק ְוֵאין ִמְסָּפר לד
 : ֵעֶׂשב ְּב�ְרָצם ַוּיֹאַכל ְּפִרי �ְדָמָתם- ַוּיֹאַכל ָּכל לה
 : אֹוָנם-ְּבכֹור ְּב�ְרָצם ֵראִׁשית ְלָכל- ַוַּיְך ָּכל לו
 : ָטיו ּכֹוֵׁשלַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָב לז
 : ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם- ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם ִּכי לח
 : ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה לט
 : ָׁש�ל ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים ַיְׂשִּביֵעם מ
 : ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר מא
 : ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֵאת �ְבָרָהם ַעְבּדֹו-ִּכי ָזַכר ֶאת מב
 : ְּבִחיָריו-ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה ֶאת מג
 : ַוִּיֵּתן ָלֶהם �ְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים יִיָרׁשּו מד
 : ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה מה

    

 פרק קלז
 : ִצּיֹון-ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת-ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם- ַעל א
 : ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה ָּתִלינּו ִּכּנֹרֹוֵתינּו- ַעל ב
 : ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה ִׁשירּו ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּיֹון-ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ג
 : ִׁשיר ְיהָֹוה ַעל �ְדַמת ֵנָכר- יְך ָנִׁשיר ֶאתֵא ד
 : ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני-ִאם ה
 : ְירּוָׁשַלם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי- לֹא �ֲעֶלה ֶאת- לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם-ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם ו
 : ּוָׁשָלם ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּהְזכֹר ְיהָֹוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְיר ז
 : ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו- ָלְך ֶאת-ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה �ְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם- ַּבת ח
 : ַהָּסַלע- עָֹלַלִיְך ֶאל-�ְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ט

    

 פרק קנ
 :  ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹוֵאל ְּבָקְדׁשֹו-ַהְללּוָיּה ַהְללּו א
 : ַהְללּוהּו ִּבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו ב
 : ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור ג
 : ַהְללּוהּו ְבתֹף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב ד



 : ּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעהָׁשַמע ַהְללּוה- ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ה
 : ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה ו
   

 לאחראמירתתהליםאומריםשלשתהפסוקים: 
דָֹני ָמעּוָּזם ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמֲא. ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל,  ָיֵגל ַיֲעקֹב-ְּבּׁשּוב ֲאדָֹני ְׁשבּות ַעּמֹו , ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל

 .ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים וְיֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו ּבֹו, ַוַּיְעְזֵרם ֲאדָֹני ַוְיַפְּלֵטם. ְּבֵעת ָצָרה
  

 תפילהקצרהלאמרהאחראמירתתיקוןהכללי
 

ְדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא , ְוֵלית ְלֵעָּלא ִמָּנְך, ָּלאְלֵעָּלא ִמן ּכֹ, �ְנְּת ְלֵעָּלא, ִעַּלת ָהִעּלֹות ְוִסַּבת ָּכל ַהִּסּבֹות, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ֶׁשַּתְחּתֹר ֲחִתיָרה ֶּדֶרְך , אֹוְתָך ֲאַבֵּקׁש, אֹוְתָך ֶאְדרֹׁש. ּוְמרֹוָמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה;  ּדּוִמָּיה ְתִהָּלה-ּוְלָך . ָּבְך ְּכָלל

. יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות, ְּכִפי ֲאֶׁשר ִנְגֶלה ְלָך, ַּבָּמקֹום ֶׁשֲאִני עֹוֵמד, ֹות ַעד ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶׁשִּליֶּדֶרְך ָּכל ָהעֹוָלמ, ְּכבּוָׁשה ֵמִאְּתָך
 ְרצֹון ִמְבַחר ְּכִפי; ְּכִפי ְרצֹוְנָך ֶּבֱאֶמת, ְלַהֲחִזיֵרִני ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמת, ּוַבֶּדֶרְך ְוָנִתיב ַהֶּזה ָּתִאיר ָעַלי אֹוְרָך

ַרק ְלַדֵּבק . ִלְבִלי ַלְחׁשֹב ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ׁשּום ַמֲחֶּׁשֶבת חּוץ ְוׁשּום ַמֲחָׁשָבה ּוִבְלּבּול ֶׁשהּוא ֶנֶגד ְרצֹוֶנָך: ַהְּברּוִאים
: קֹוְרִאים ְּכמֹו(ט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתיך ַה. ְּבַהָּׂשָגְתָך ּוְבתֹוָרֶתָך, ַצחֹות ּוְקדֹוׁשֹות ַּבֲעבֹוָדְתך ֶּבֱאֶמת, ְּבַמֲחָׁשבֹות ַזּכֹות

ְּתׁשּוַעת ֲאדָֹני ְּכֶהֶרף , ּוִמְּמצּולֹות ָים ּתֹוִציֵאִני ְלאֹור ָּגדֹול ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְוַתן ִלי ֵלב ָטהֹור ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת) ֵעְדבֹוֶתיָך
ַהָּיִמים ֶׁשָעְברּו ַּבחֶֹׁשְך ְלַהֲחִזיָרם ֶאל , ְוֶאְזֶכּה ְלַחֵּדש ְנעּוָרי; י ָהֲאָדָמהָּכל ְיֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ְּפֵנ, ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים, ַעיִן

ֻּכּלֹו אֹוֵמר , ְוֶאְזֶכּה ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ֲאדָֹני ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו. ְּבלֹא ֵחְטא: ְוִתְהֶיה ְיִצי,ִתי ִמן ָהעֹוָלם ְּכִבי,ִתי. ַהְּקֻדָּׁשה
  . ן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד,ֵמ. ָּכבֹוד





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  תצה

ַמה ֶ�ַצע ְ�ָדִמי ְ�ִרְד2ִי ֶאל ַ	ַחת ֲהי�ְדָ� ָעָפר ֲהַי0ִיד , ֵאֶליָ� ְיהָֹוה ֶאְקָרא ְוֶאל ְיהָֹוה ֶאְתַחָ-�"'} פ תורה צ"מיוסד ע{
ְוַהִ�יֵלנ� ִמ8ִיָנD ֶ	ל , ְוַרֵח
 ָעַלי ְוַעל ַזְרִעי ְוַעל ָ�ל ַע7ְָ� ֵ�ית ִי4ְָרֵאל" ְ	ַמע ְיהָֹוה ְוָחֵ-ִני ְיהָֹוה ֱהֵיה ע�ֵזר ִלי, ֲאִמ2ֶָ�


יֵלנ� ְ�ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְוִנְפְלא�ֶתיָ� ָ	ְמֵרנ� ְוַהִ�, ְוַהִ�יֵלנ� ִמ2ֲַאַות ַה7ְִ	0ָל, 0ֵיִהָ-
 ַרֵח
 ָעֵלינ� ֵמַע2ָה ַעל ָ�ל 3ִָני
ַרק ִנְזֶ�ה ִלְז�ֹר 5ז ָ�עֶֹנ	 ַהָ<ֶ	ה ְוַה7ַר ֶ	ל ַה0ֵיִהָ-
 ְולֹא , ֶוְהֵיה ְ�ֶעְזֵרנ� ֶ	1ֹא ַנְרֶ�ה ַתֲאָוֵתנ� ֲאִפ1� ְ�ֶה2ֵר, ַה-�ָרא�ת


ַעד ֲאֶ	ר ִנְזֶ�ה ְלַ	ְ�ָרD ְלַגְמֵרי ְולֹא ִנְהֶיה , ֶ�ה ְלַמֵעט 2ֲַאָוֵתנ� ְ�ַתְכִלית ַה7ִע�טַרק ִנְז, ְנַמ1ֵא ַתֲאָוֵתנ� ַחס ְוָ	ל�


 ַה7ִי�, ְרִגיִלי
 ָ�ֶזה ְ�ָלל ַחס ְוָ	ל��, ְ�ֵאיָמה ְוִיְר5ה ִ�ְרֵתת ְוִזיַע, ִ�ְקד%ָ$ה �ְבָטֳהָרה ְגד�ָלה, ִ�י ִא
 ִ�ְ	ִביל ִק)


�ת ְדִסְטָרא :ֲחָרא ְ�ָלל ִמָ�ל ֶ	ֵ�� ְוָכל ֶ	ֵ�� ֶ	ִ-ְהֶיה ִנְ	ָמִרי
 ְ�ַתְכִלית , ַ�ֲעָנָוה ְ�בֶֹ	ת 3ִָניAת ְוַע�
 ֲחִציפ�ְ�ִלי 	

�ַמֲחָ	ב�ת ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְלִהAֵָהר �ְלִהָ$ֵמר, ַהְ$ִמיָרה ִמ2ֲַאָוה זֹאת ְ�ֵאיֶזה ַצד ִא?�ר ַחס ְוָ	ל� 
 ִמָ�ל ִמיֵני ַצד ִהְרה�ִרי


�ְבָכל ַה�ֹח�ת, �ִמָ�ל ִמיֵני 3ְַג
 ַהְ�ִרית ְ�ַמֲחָ	ָבה ִד��ר �ַמֲע4ֶה, ָרע�ת �ִמָ�ל ִמיֵני ִהְס2ְַ�ל�ת ָרִעי 
, ְ�ָכל ַהח�ִ	י
ְ�ִא?�ר �ְבֶה2ֵר ְ�	�ֵגג �ְבֵמִזיד ְ�אֶֹנס , ִמיָרה ִמָ�ל ִמיֵני 3ְַג
 ַהְ�ִריתְ�כ1ָ%
 ִנְהֶיה ִנְזָהִרי
 ְוִנְ	ָמִרי
 ְ�ַתְכִלית ַהְ$

�ְבָרצ�� , 
 ְ�אֶֹפ� ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְלִהָ-ֵצל ִמ8ִיָנD ֶ	ל 0ֵיִהָ-

  תצו
ִ�י :2ָה י�ֵדַע 0ֶֹדל ַהַ�ַער ַה7ַר ְוַהָ<ֶ	ה ְמאֹד , ֶתיָ�ַרֵח
 ָעֵלינ� ְ�ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ�י
 ְ�ַרֲחֶמיָ� ַה0ְד�ִלי
 ְ�ֶחְמָלְתָ� ַוֲחִנינ�

�ְ�אֶֹפ� ֶ	ַ-ִ�יל , ְוָעְזֵרנ� ְוה�ִ	יֵענ� ְוַזֵ�נ� ֶ	ִ-ְת0ֵַ�ר ְוִנְכ��	 ֶאת ִיְצֵרנ�, ֶ	ל 0ֵיִהָ-
 ֲאִפ1� ָ	ָעה :ַחת ַרֵח
 ָעֵלינ� ְ�ַחֵ)ינ
ֲע�נ�ֵתינ� ָר�� ְלַמְעָלה "ַעד ֲאֶ	ר , י ִמ8ִיָנD ֶ	ל 0ֵיִהָ-
 ְוָכל ַמה ֶ	3ַָגְמנ� ֶנְג8ְָ� ַעד ֵהָ-ה ִ�ְפָרט ִ�ְפַג
 ַהְ�ִריתַעְצֵמנ� ְלַגְמֵר

ל ְוִתְסַלח ָלנ� ֱאל�Dַ ְסִליח�ת ַעל ַה�ֹל 2ְִמחֹ, ְוַר�� ֵמֲעַפר ָה5ֶרB, ְוָכְבד� ֵמח�ל ַי7ִי
, ְוָעְצמ� ַעד 0ְָבֵהי ָ	ַמִי
" רֹא	

, ִ�י ִא
 ִ�ְתִפ1ָה ְוַתֲחנ�ִני
 ֶ	2ְַחמֹל ְוָתח�ס ָעֵלינ�, ַח-�� ַה7ְַרֶ�ה ִלְסל�ַח ִ�י ֵאי� ְ�ָיֵדינ� ְלַתֵ<� ֶאָחד ֵמֶה
 :� ִ�י כ1ָ%

ֶ	2ְִהֶיה ְ�ֶעְזֵרנ� ְ�ָכל ֵעת ְוִתְ	ְמֵרנ� , ַתַעְזֵרנ� ְות�ִ	יֵענ� ַעל ֶהָעִתידְו, ְוִתְמח�ל ָלנ� ַעל ֶהָעָבר ִ�ְמִחיָלה ְגמ�ָרה ֶ�ֱאֶמת

 3ְַג
 ְ�ָלל ִ�ְפַרט ִ�ְבִרית קֶֹד	 ֲחמֹל ָעֵלינ� ִ�י ֵאי� ַרֲחָמנ�ת ָ�ע�ָל
 ַ�ֲאֶ	ר ַעל , ֶ	1ֹא ֶנֱחָטא ע�ד�ְולֹא ִנְפ0ֹ
 ע�ד 	

ַוֲע4ֵה ֶאת ֲאֶ	ר 2ֲַע4ֶה ְ�ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ�י
 ְ�אֶֹפ� ֶ	1ֹא ֶנֱחָטא ְולֹא , ית קֶֹד	 ֲחמֹל ָעֵלינ� 5ִבינ� ֶ	ַ�ָ$ַמִי
ַה�3ֵג
 ִ�ְבִר

ֶ<יָ� �ִמְצ�ֶתיָ� ִ�ְרצ�ְנָ� ַה@�ב ָ�ל ְיֵמי ַחֵ)ינ� ְלע�ָל אֶֹפ� ֶ	ִ-ְזֶ�ה ְלִהָ-ֵצל ְלַגְמֵרי ִמ8ִיָנD ְ�, ִנְפ0ֹ
 ע�ד ְ�ָלל ְוִנְזֶ�ה ִלְ	מ�ר ח%


�ִבְפָרט ִ�י ֲאַנְחנ� , ְו:2ָה 	�ֵמַע 2ְִפ1ַת ָ�ל 3ֶה, ְולֹא ִנְרֶאה 3ְֵני 0ֵיִהָ-
 ְ�ָלל ִ�י ַרֲחֶמיָ� ַרִ�י
 ְמאֹד ְמאֹד, ֶ	ל 0ֵיִהָ-
�ְסמ�ִכי
 ַעל �ָֹח
 ֶ	ל ַה8ִ�ַיִק 
ֲאֶ	ר ֵה
 ִחAְק�נ� ְוֵזְרז�נ� ְלַהְר��ת , י
 ָהֲאִמ2ִִ)י
 	�ְמֵרי ַהְ�ִרית ֶ�ֱאֶמתְבט�ִחי

�ְצָעָקה ְוַ	ְוָעה ֵאֶליָ� ִיְהֶיה ֵאיְ� ֶ	ִ)ְהֶיה 
ַעל ֵ�� ֵעיֵנינ� ְתל�י�ת ֶאל ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְלַבד , ִ�ְתִפ1ָה �ְבַבָ<	�ת ְוַתֲחנ�ִני



�ְ
�ְתַזֵ�נ� ֵמַע2ָה ַעל ָ�ל 3ִָני
 ְלִת<�� ַהְ�ִרית ֶ�ֱאֶמת, ֵעיֵני ֲעָבִדי
 ֶאל ַיד ֲאד�ֵניֶה 
, ַעד ֲאֶ	ר 2ְַרֵח
 ָעֵלינ� ִמ� ַהָ$ַמִי

  :ְזכ�ָת
 ָיֵג� ָעֵלינ�, ִ�ְרצ�ְנָ� ְוִכְרצ�� ַצ8ִיֶקיָ� ָהֲאִמ2ִִ)י

 


