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בס"ד

אודה ה' בכל לבב, שזיכני להתעסק בקודשים, בכח רבנו הקדוש רבי נחמן 
בן פייגא להוציא לאור תיקון חצות עם ביאורים, לעורר את לב האדם. כוונתי 
בקונטרס זה ברורה ומובנת, שכידוע רבנו הקדוש גילה דבר נפלא מאד, כמובא 
בספרו ליקוטי מוהר"ן )ח"ב, ק"א( וזו לשונו: "ָאַמר: ֶׁשַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ִּתּקּון ֲחצֹות 
יָחתֹו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבבֹו ְּכמֹו ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות. ִּכי ִמְּסָתָמא  ְיכֹוִלין ְלָפֵרׁש ֹשִ
ה ַעְכָׁשו  ֵאין אֹוְמִרים ֲחצֹות ַעל ֶהָעָבר, ְוִעָּקר ֲאִמיַרת ֲחצֹות הּוא ַעל ַמה ֶּׁשַּנֲעֹשֶ
ְיכֹוִלין ִלְמֹצא ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבבֹו ְּבתֹוְך  ִּבְבִחיָנה זֹו,  ּוְכֶׁשֹּיאַמר ֲחצֹות  ִעם ָהָאָדם, 
לשון  שזו  ִמְּסָתָמא",  "ִּכי  שאמר  רבנו  בלשון  לדייק  וצריך  ֲחצֹות".  ֲאִמיַרת 
שמורה שדבר זה הוא פשוט, שצריך האדם לומר תיקון חצות על מה שקורה 
איתו עכשיו. ורבנו אמר "ּוְכֶׁשֹּיאַמר ֲחצֹות ִּבְבִחיָנה זֹו, ְיכֹוִלין ִלְמֹצא" – שצריך 
לומר את התיקון חצות בצורה עם שימת לב והתבוננות, לחפש ולמצוא את 
ומכיון שראינו  וקינה.  )שכל מציאה היא רק לאחר חיפוש( בתוך כל מזמור  עצמו 
שנים(  הרבה  כבר  שאומרים  כאלה  )וגם  חצות  תיקון  שאומרים  אנשים  שאפילו 
לא יודעים כ"כ את הדרך למצוא את עצמם בתוך התיקון, ולפעמים אף את 
נקודות  עם  חצות,  תיקון  לערוך  נתעוררנו  יודעים,  אינם  הפשוט  הפירוש 
וביאורים ע"פ דברי רבנו ומוהרנ"ת, שכך כל אחד יוכל למצוא את מה שעובר 
עליו ברוחניות ובגשמיות בתוך התיקון חצות, ולקיים רצון רבנו ז"ל.  וה' יתברך 
זיכני בדרך אמירתי את חצות למצוא את עצמי ע"פ דברי רבנו ואמרתי זאת 
)בתורה  והוטב בעינהם ואמרתי בנפשי אקיים את מאמר רבנו  לכמה אנשים 
להפיץ  זה  קונטרס  מטרת  ואין  סגולה.  לעם  הסגולה  לגלות  והיושר  כ"א,ט'( 

חידושים, אלא כדי לעורר בפשיטות את לב האדם לקיים את דברי רבנו ז"ל 
זאת.  לעשות  איך  הזאת,  הקדושה  בדרך  ללכת  הרוצה  לכל  פתח  ולפתוח 
למצוא  וילמד  יתעורר  אדם  שכל  כדי  פתח  רק  שזה  שכתבנו  שכמו  וכמובן 
יודע  ואני  זה.  בקונטרס  שכתוב  מה  את  בדווקא  ולא  עמו  שנעשה  מה  את 
מאנשים שראו מעט מהביאורים הכתובים בקונטרס זה, שעזרו להם למצוא 
את עצמם בתיקון חצות ואף בתפילה ובשאר תחינות ובקשות, שהרי כך הוא 
רצון רבנו, כמו שכתוב שם בהמשך התורה: "ְוֵכן ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְוַכּיֹוֵצא ָצִריְך 
ִלְראֹות, ֶׁשִּיְמָצא ֶאת ַעְצמֹו ְּבתֹוְך ָּכל ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים ּוְבתֹוְך ָּכל ַהְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות 
ּוְסִליחֹות ְוַכּיֹוֵצא. ּוְבַקל ִּבְפִׁשיטּות ְּבִלי ָחְכמֹות ְיכֹוִלין ִלְמֹצא ֶאת ַעְצמֹו ְּבתֹוְך ָּכל 

ַהְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות".



הלב,  בהתעוררות  חצות  התיקון  את  לומר  לזכות  זה,  בקונטרס  כוונתי  וכן 
שזהו דבר פשוט וברור שכך ראוי להיות בכל התפילות ובפרט בעת אמירת תיקון 
חצות, שכך ראוי להיאמר התיקון חצות כפי היכולת כמובא בכל הספרים וכמובא 
ואמר אותם  הם מעוררים הלב  איך  לדוגמא  "ותפס  רס"ח(:  )אות  הר"ן  בשיחות 
בניגון חצות בקול נעים עמק מאד". ובליקוטי הלכות )הלכות הפקר ונכסי הגר ד', ד'(: 
"ואח"כ מסדרים סדר חצות שכולו קולות וצעקות שצועקים מעומק הלב". וכן 
לשון רבנו הנ"ל לפרש את כל אשר עם לבבו, ואין זה עניין של אמירה ודקלום 
בעלמא. אך מכיון שזה דבר קשה וכבד לאדם, לומר תיקון חצות בהתעוררות 
הלב, בפרט שזמן אמירת תיקון חצות בשעת לילה מאוחרת שהאדם עייף וכו'. 
נמצא שחוץ מכך שלמצוא את עצמו בתוך אמירת תיקון חצות, זהו רצון רבנו 
וזה דבר שהיה פשוט לרבנו כנ"ל שכך צריך לאומרו, אבל בנוסף, זאת גם עצה 
נפלאה לזכות לומר את התיקון חצות בהתעוררות הלב. וברור שצריך לומר את 
התיקון לאט, כדי שיהיה זמן למח לשמוע מה שמוציא מפיו, ועוד יותר לאט כדי 
שהדברים יחלחלו ללב. ואם אפשר, טוב לומר עם ניגון המעורר את הלב )ניגון של 
אנ"ש או סתם ניגון מוכר על מילים אלו או להלביש לבד או ניגון אישי וכו'( ואז בדוק ומנוסה 

שלב האדם מתעורר.

בעת  למהר  צריך  אין  לילה,  בחצות  לקום  שזוכה  מי  שגם  לדעת,  צריך 
אמירות תיקון חצות בשביל להספיק אח"כ ללמוד תורה, וזאת מחמת מכמה 

טעמים:

מכיון שכתוב בכתבי האר"י ז"ל )דרושי הלילה דרוש ד'( שאמירת תיקון רחל א. 
)חוץ מאמירת הוידוי( צריך לקחת כמו חצי שעה או יותר.

)שם( כתוב כך: "בלילי הקיץ הקצרים אף כשיקום משנתו יהיה קרוב לעמוד ב. 

השחר, אל תחוש לעסוק בתורה באותה שעה רק שתעשה סדר הבכיה 
כנזכר ואח"כ אם ישאר זמן תעסוק בתורה". והדבר ברור, שאם אומרים 
את התיקון חצות במהירות אפשר גם בלילות הקיץ הקצרים, להספיק גם 
לומר  צריך  רק הדבר פשוט שדבר ראשון  ללמוד.  וגם  לומר תיקון חצות 
את התיקון חצות בהתעוררות עם כוונת הלב, ואחרי זה אם נשאר לו זמן 

ללמוד, ילמד.



בעצמו ג.  הוא  לאה  שתיקון  מובא,  חצות(  לתיקון  )בהקדמה  ציון  בשערי  גם 
ולכן אם גם לא הספיק ללמוד שום דבר אחרי אמירת התיקון  הלימוד. 
לילה,  כלימוד תורה שלאחר חצות  לו אמירת תיקון לאה  נחשב  חצות, 

שגדולתה מעלתו מאד כידוע. 

מעט  שטוב  ד'(  סעיף  א'  )סימן  ערוך  בשולחן  נפסק  כבר  זמן,  אין  אם  וגם 
התפילות,  כל  על  נאמרה  זו  והלכה  בכוונה.  שלא  מהרבה  בכוונה  תחנונים 
המשך  הוא  זה  שסעיף  חצות,  תיקון  על  ובפרט  ובוודאי  ובקשות,  תחינות 
ועל הגלות, אז  ג'( שראוי להתחנן על החורבן  ו-  )ב  ברור לסעיפים הקודמים 
יוצא שסעיף זה כתוב מפורש על התיקון חצות, שעדיף לומר אפילו רק חלק 
בלי  במהירות  התיקון  כל  את  לומר  מאשר  ובהתעוררות,  בכוונה  מהתיקון 
במהירות  לאומרו  מאשר  בכוונה,  התיקון  כל  את  לומר  שעדיף  וק"ו  כוונה, 

בשביל להספיק אח"כ ללמוד.

וזה המקום לעורר את אנ"ש היקרים, הרוצים לציית את רבנו הקדוש, לקום 
בחצות לילה ולומר תיקון חצות, כמו שרבנו רצה, שהוא הסדר המובא בסידור 
מאד  אחז  רבנו  שבכלליות  ידוע,  שהרי  הקינות.  כל  עם  באריכות  ציון  שערי 
מהסידור שערי ציון, והוא בעצמו אמר ממנו הרבה מאד, כמובא בשיחות הר"ן 
וישב רבנו זכרונו  "ונכנס לשם רבנו זכרונו לברכה עם האיש הנ"ל.  )אות קס"ג(: 

לברכה שם על הארץ ולקח מבית יד שלו ספר "שערי ציון", והתחיל לומר, ובכה 
מאד מאד. והיה אומר להלן מדף לדף ובכה הרבה מאד מאד בלי הפסק. והאיש 
עמד אצלו והחזיק הצוביך )המקטרת( שלו, ועמד משתומם, וראה בכיתו הגדולה 
מאד". ובפרט בעניין תיקון חצות, שרבנו דיבר מקינות המובאים שם, ומהפיוט 
האר"י  דברי  שלפי  ובפרט  רס"ח(.  הר"ן  )שיחות  מאד  ושבחו  סיפר  לגנו  ירד  דודי 
שהבאנו לעיל שזמן אמירת תיקון רחל הוא כמו חצי שעה, ועם אמירת הקינות 

והאמירה במתינות לוקח אמירת התיקון בערך חצי שעה.

על  מיוסדים  שבכללם  הביאורים  עריכת  דרך  את  להסביר  המקום  וכאן 
הנקודות  הם  וממילא  האדם  בעבודת  העיקריות  הנקודות  שהם  נקודות,  ד' 

העיקריות להתאבל עליהם והם גם נקודות ששוות לכל נפש ואלו הם:

שמירת, תיקון וקדושת הברית – שכידוע עיקר יצר הרע הוא על עניין א. 
והוא עיקר הטומאה שהיצר הרע רוצה להכשיל את האדם, כמובא  זה 



ַּכּמּוָבא  ַּכַּנ"ל,  ַהְּבִרית  ְׁשִמיַרת  ְיֵדי  ַעל  "ַהְינּו  ו'(:  ב',  )ח"א  מוהר"ן  בליקוטי 
ַּבֹּזַהר 'ִעָּקָרא ְּדִיְצָרא ִּביָׁשא ַעל ֲעַרָין ְוִהיא ִעָּקָרא ִּדְמַסֲאבּוָתא' ]עיקר היצר 
הרע הוא על עריות וזאת עיקר הטומאה[. וזהו היסוד של כל התורה כולה 
ועיקר הניסיון והבחירה שמנסים את האדם בעולם הזה, כלשון מוהרנ"ת 
בתפילתו )ליקוטי תפילות ח"ב, מ"ה(: "ויזכו כל עמך בית ישראל לשמור את 
הברית קדש בקדושה גדולה באמת, אשר כל התורה כולה תלויה בזה, 

והוא עקר הנסיון והבחירה של כל אדם בזה העולם".

באמונה ב.  תלויים  והמצוות  התורה  שכל   – אמונה  מצוותיך  כל   – אמונה 
תלוייה  והפרטית  הכללית  הגאולה  וכל  הרבה(  מקומות  ועוד  ח"א  כ"ג  )תורה 

בזה )תורה ז' ח"א(.

בשערי ג.  שבא  מי  לכל  וברור  ופשוט  וידוע  גלוי  דבר  שזה   – הצדיק  אור 
רבנו שזה העיקר והיסוד שהכל תלוי בו )תורה קכ"ג(. וכמובן בתורה ס"ז 
ח"ב שרבנו משווה בין בית המקדש לאור הצדיק ששניהם נעלמו ואח"כ 
הוא כותב שצריך להתאבל על בית המקדש. ומובן שצריך להתאבל על 
ועל  ס"ב.  ז  הלכה  תפילין  בהלכות  בפירוש  מוהרנ"ת  כותב  וכן  שניהם, 
זאת ליבי דווי שבנושא העיקרי הזה לא הארכתי כראוי כלל אבל המבין 
יבין שבכל מקום שמוזכר יסוד או ציון וכו' שפירשתי על שמירת הברית 

אפשר לפרש על הצדיק יסוד עולם.

שמירת המחשבה והמח -  שזה עיקר היצר הרע )תורה מ"ט ח"א(, וכל פגם ד. 
ואף  פגם.  לשום  יבוא  לא  מחשבתו  שומר  אדם  ואם  במחשבה.  מתחיל 
פגם  כי  כן,  אינו  באמת  אבל  הברית,  בשמירת  כלול  זה  שלכאורה  פי  על 
המחשבה כולל גם כל שאר הדברים כגון: כעס, עצבות תאוות ומידות רעות 
וכו'. ועל זה עיקר הבכייה כלשונו של מוהרנ"ת "חאט'ש קלאגן אויף דעם 
חורבן" )בית המוחין בכלליות ובפרטיות( ]תרגום: לפחות להתאבל על חורבן בית 

המוחין בכלליות ובפרטיות[. ]כוכבי אור, שיחות וסיפורים כ"ו[.

מקורות  שיותר  כמה  למטה  להעתיק  השתדלנו  העריכה  בסדר  וכן 
למעלה,  שכתבנו  ההסבר  את  מבהירים  או  הלב  את  המעוררים  וציטוטים 
מספרי רבנו ומוהרנ"ת. וכמובן שלא הבאנו את כל מה שיש להביא מפאת 
קוצר הזמן ולא עליך המלאכה לגמור וכו'. וכן בפיוט דודי ירד לגנו בסופו לא 



כתבנו כל מה שנמצא באמתחתנו ובעזרת ה' נשתדל לסיים, לתקן ולשפר 
במהדורה הבאה אי"ה.

ומכיון שרצינו גם להביא ביאור על דרך הפשט, העתקנו מתחת לכל מילה 
מהביאור  תמצית  למילה(,  מתחת  בדיוק  יעמוד  הסבר  שכל  גדול  במאמץ  )והשתדלנו 

וכאן  שליט"א,  שישא  שלום  אברהם  הרה"ח  שכתב  צדיק"  "יסוד  הנפלא 
רשות  לנו  שנתנו  שליט"א  קרישבסקי  חיים  ולהרה"ח  לו  להודות  המקום 
להעתיק את תמצית הביאור שלהם, ה' יתברך יאריך ימיהם ושנותיהם בטוב 
היופי  בשיא  וכו'  רבינו  ספרי  לאור  ולהוציא  להפיץ  להמשיך  ויזכו  ובנעימים 

וההידור, מתוך בריאות איתנה ושפע גדול בגשמיות ורוחניות. 

וגם רצוני להסביר את הלשונות של ביאורנו שנראה לפעמים כמו תרעומות 
על ה' יתברך )לדוגמא: כגון בקינה "קול ברמה" 'שלח אש בעצמותיי' – ה' שלח לי את 
התאוות והמידות רעות וכו'(. ובאמת זוהי המהות של התיקון חצות ונסביר זאת. 

בליקוטי מוהר"ן )ח"ב, ח' סעיפים ב' ו-ג'( מובא כשמתפללים תפילה בחינת דין, 
אחרא  הסטרא  אזי  יתברך,  ה'  על  וטענות  תרעומות  שהיא  תפילה  דהיינו, 
בולעת כאלו תפילות. אבל יש צדיקים שהם בעלי כח, כשהם מתפללים כזאת 
תפילה אזי הסטרא אחרא מנסה לבלוע כזאת תפילה כדרכה, אבל תפילה של 
יכולה לבלוע ואדרבה, ע"י זה הסטרא אחרא מקיאה את  בעל כח כזה אינה 
כל התפילות וכו' שבלעה. ע"ש. ורבנו מביא שם את העניין של פנחס שחז"ל 
אומרים שעשה פלילות )מלשון דין כמו ונתן עם פלילים עם ה'( שאמר האם בגלל 
מעט חוטאים אלו נהרגו 24 אלף מישראל?!  ומוהרנ"ת כותב בליקוטי הלכות 
מתפללים  בחצות  אנחנו  גם  הצדיקים  אלו  שבכח  ב'(  ה',  הלכה  הבוקר  )השכמת 

תפילה בחינת דין וזה לשונו: "ְוָהִעָּקר ְלַקֵּׁשר ַעְצמֹו ְלַצִּדיֵקי ַהּדֹור, ְּבִחיַנת ַּבֲעֵלי 
ֹּכַח ַהַּנ"ל ֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ְוַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר ָלקּום 
ַּבֲחצֹות, ִּכי ִעַּקר ִקיַמת ֲחצֹות הּוא ַעל ְיֵדי ֹּכַח ַהַּצִּדיִקים ַהַּנ"ל ֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהְתַּפֵּלל 
ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמַׁשְך ַההּוא ַׁשְלהֹוָבא ְּדֶאָּׁשא ְוכּו' )זוהר ויקרא דף 
ְיֵדי ֶזה ָקִמים ַּבֲחצֹות ּוְמקֹוְנִנים ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית  כ"ז(, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּגבּורֹות ֶׁשַעל 

ַהִּמְקָּדׁש. ְוָכל ַהִּקינֹות ֵהם ִּבְבִחיַנת ְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין, ִּכי ְּבִכָּיה ְוִקינֹות ֵהם ְּבִחיַנת 
ִּדיִנים, ַעל ֵּכן טֹוֲעִנים ָׁשם ַהְרֵּבה ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְועֹוִשֹים ְּפִלילּות ִעּמֹו ִיְתָּבַרְך, 
ִמִּיְרָאֶתָך  ִלֵּבנּו  ַּתְקִׁשיַח  ִמְּדָרֶכיָך  ה'  ַתְתֵעינּו  "ָלָּמה  ס"ג(,  )ישעיה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְוֶזה  ַהְרֵּבה.  ְוֵכן  ִהְתַאָּפקּו".  ֵאַלי  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ּוְגבּוֹרֶתיָך ֲהמֹון  ִקְנָאְתָך  ַאֵּיה  ְוכּו' 



ַהְּתִפָּלה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְוכּו'".  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  "ְוָיֹבא  כ"ד(,  )תהלים  ָּכְך  ַאַחר  ֶׁשאֹוְמִרים 
ְיֵדי ֶזה  ַעל  ַּכַּנ"ל,  ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהֵּׁשָּנה  ַהֹּמַח,  ַהַּנ"ל ֶׁשהּוא ִּתקּון  ִּדין  ְּבִחיַנת 
ְוַהִּנּצֹוצֹות  ַהְּנָפׁשֹות  ְוָכל  ָהַרֲחָמנּות  ְוָכל  ַהַּדַעת  ָּכל  ַאֲחָרא  ֵמַהִּסְטָרא  מֹוִציִאין 
ֶׁשָּבַלע ְוכּו' ַעד ֶׁשעֹוִשֹין ַּבֲעֵלי ְתׁשּוָבה ְוֵגִרים". וכן בהלכות ציצית )ה', ו'(: "ְוַעל 
ְיֵדי ַהִּקינֹות ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְמַקְּבִלין ֹּכַח ֵמַהְּתִפָּלה ֶׁשל ַהַּבַעל ֹּכַח, ֶׁשהּוא 
ִּבְבִחיַנת ִּדין, ִּכי ַהִּקינֹות ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶזהּו ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה, ִּבְבִחיַנת ִּדין, ִּכי 
ָהֲאֵבלּות ְוַהִּקינֹות ֵהם ְּבִחיַנת ִּדין ַּכָּידּוַע, ְוַגם ָּכל ָלׁשֹון ֶׁשל ַהִּקינֹות הּוא ְּבֶדֶרְך ִוּכּוַח 
ְוַתְרעֹומֹות, ִּכְבָיכֹול, ַעל ֶׁשִהָּכה אֹוָתנּו ָּכל ַּכְך ְוֶהֱחִריב ֶאת ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִהְגָלנּו ֵּבין 
ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוכּו', ְּכמֹו ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ָׁשם, "ַאֵּיה ִקְנָאְתָך ּוְגבּוָרְתָך ְוכּו', ָלָּמה 
ַתְתֵעינּו ה' ִמְּדָרֶכיָך ְוכּו', ֲהָמֹאס ָמַאְסָּת ֶאת ְיהּוָדה ְוכּו', ַמּדּוַע ִהִּכיָתנּו ְוכּו', ָלָּמה 
ָּכֵאּלּו  ְלׁשֹונֹות  ֶׁשָּכל  ַהְרֵּבה  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ָלנּו".  ָהָיה  ֶמה  ה'  ְזכֹור  ִּתְׁשָּכֵחנּו,  ָלֶנַצח 
ֵהם ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה, ִּבְבִחיַנת ִּדין, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְּתִפַּלת ִּפְנָחס ֶׁשָעָשֹה ְּפִלילּות ִעם 
קֹונֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ"ל". ובפרט שלשונות אלו הם של דוד המלך 
וירמיה הנביא וכו' שהיו וודאי בעלי כח גדול והם התפללו בלשונות כאלו, וגם 

הקינות מיוסדות על לשונותיהם ועל כוחם אנו סומכים.

וגם כאן המקום לבאר דבר שזה הבסיס שמעורר את צעקת הלב בחצות 
והוא, כידוע שרבי אברהם מבאר בכוכבי אור )שיחות וסיפורים אות כ"ו( שהעצה 
של 'איה' )כמבואר בליקוטי מוהר"ן ח"ב, י"ב( שאיכה הוא אותיות איה עם האות כ' 
שמורה על כבודו יתברך. ועוד הוא כותב שם )שיחות וסיפורים אות כ"ז( שעיקר 
שצעקת  לבאר,  ונ"ל  'איכה'.  במילה  הייתה  חצות  בתיקון  מוהרנ"ת  הרגשת 
עמו  נמצא  יתברך  ה'  שגם  ומאמין  יודע  שהאדם  מזה  דווקא  נובעת  איה 
באותו המקום המטונף והמלוכלך וגם שם יש לה' יתברך כבוד, רק שכבוד זה 
נעלם ונסתר בתכלית ההסתרה. וממילא ידיעה ואמונה זו מביאים את האדם 
שצריך  כתוב  שלא  ומבקש,  ושואל  הנ"ל  בתורה  רבנו  )וכלשון  ולבקש  ולחפש  לצעוק 
לשאול ולבקש בתור עצה, אלא שממילא זה בא( אם אתה נמצא איתי פה, אז איפה 

אתה? ואיפה הכבוד שלך? וכן לשון רבנו בתורה שם: "אבל תכף שמבקשים 
איה מקום כבודו, נמצא שיודעים על כל פנים שיש אלוק יתברך, רק שהוא 
וכן כתב מוהרנ"ת בהלכות  מבקשים איה מקום כבודו".  ועל כן  ונעלם  נסתר 
תחומין )ו', ח'(: "ְוַעל ֵּכן ִמי ֶׁשּנֹוֵפל ַחס ְוָׁשלֹום, ַלְּמקֹומֹות ָהְרחֹוִקים ָהֵאּלּו ַהָּבִאים 
ַלֲאִמּתֹו  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ִיְתָּבַרְך ַּגם ִמָּׁשם,  ִויַבֵּקׁש ֶאת ה'  ִמָּׁשם, ִעַּקר ֲעָצתֹו ֶׁשְּיַחֵּפש 



ַעל  ִּכי ִאם  ּוְסָבָרא  ְלָמְצאֹו ְּבׁשּום ֵשֶכל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַאְך  ִיְתָּבַרְך,  ֶנְעָלם ה'  ַּגם ָׁשם 
ְיֵדי ַהַּבָּקָׁשה ְוַהִחּפּוש ַאֵּיה ְוכּו' ְוַכַּנ"ל... ֲאָבל ָצִריְך ִלְהיֹות ָחָזק ְמֹאד ְמֹאד ְּבַדְעּתֹו 
ְוִעַּקר ַהִהְתַחְּזקּות הּוא ֶׁשֵּיַדע ֶחְסרֹון ַּדַעת ָהֱאנֹוִׁשי ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין ָלנּו ׁשּום ֵשֶכל 
ּוְלַבֵּטל  ְלַהְׁשִליְך  ְמֻחָּיִבים  ְוָאנּו  ְוכּו'".  ֵמִאיׁש  ָאֹנִכי  ַבַער  "ִּכי  ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמֹו  ְּכָלל, 
ִשְכֵלנּו ְלַגְמֵרי ַרק ְלַהֲאִמין ְּבִדְבֵרי ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵיׁש ִחּיּות ֱאֹלקּות ְּבָכל 
ַהְּמקֹומֹות ָהְרחֹוִקים ְמֹאד ְמֹאד, ֲאִפּלּו ַּבְּמקֹומֹות ַהְמֻטָּנִפים ְוכּו' ֶׁשֶּנֱאַמר ֲעֵליֶהם, 
"ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאֵּתן". ַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום ֵשֶכל ֱאנֹוִׁשי ִלְמֹצא ָׁשם ְּכבֹוד 
ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך ֵמַאַחר ֶׁשָּׁשם ָּפנּוי ֵמֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא 

ֶאֵּתן, ַרק ְצִריִכים ָׁשם ְלַחֵּפש ּוְלַבֵּקׁש ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו ְוכּו' ְוַכַּנ"ל.

נמצא למעשה, שכל צעקת ה'איה' היא דווקא בגלל שיודעים שה' נמצא, 
ואם כן אז איפה הוא, ונסביר זאת בדרך משל, כמו שאדם יודע שבנו היקר 
נמצא בחדר מסויים אז הוא מחפש שם וצועק בני היקר איפה אתה? נו, צא 
כבר מהמחבוא, למה אתה מסתתר? כך דווקא כשאדם יודע שה' יתברך נמצא 
פה, אז הוא צועק היכן אתה. וכן צועק מוהרנ"ת בליקוטי תפילות על תורה זו, 
איה קדושתי איה טהרתי וכו', שדווקא בגלל שאדם יודע שהוא שייך לקדושה 
ולטהרה וכו' אז הוא צועק איפה זה? אנחנו כ"כ התרגלנו לגלות, עד שלא יפלא 
בענינו המצב הרוחני הנמוך שלנו, אבל אנחנו צריכים לעורר את עצמנו כמה 
אנחנו כן שייכים לכל דבר שבקדושה וזה המהות שלנו ומה מה שאנחנו באמת 
ואנחנו לא שייכים לרע כלל וכלל. "כי מי שיודע קדושת ישראל בשורשם מאין 
הם לקוחים ויודע רוחניות ודקות של ישראל הוא יודע שישראל  הם רחוקים 
לגמרי מעוון ואין עוון שייך להם כלל כלל לא )ליקו"מ תנינא ז' ג'( וכמובא בתורה 
י"ז ח"א שהטוב זוכר את עצמו והוא למעלה מכל העולמות ובו נמלך ונתייעץ 
הקב"ה בשעת בריאת העולם וממילא מצטער ומרחם על עצמו שעכשיו הולך 
לכליון והפסד, ממילא האדם צועק איך ייתכן, איך קרה כזה דבר שהמח מונח 
היכן שמונח, והרי זה פלא, ודבר מתמיה ולא נתפס בשכל, איך שאני יהודי חלק 
אלוק ממעל ככה נראה שזה הפרוש הפשוט של המילה איכה?! – איך יכול 

להיות?!, איך קרה כדבר הזה?! שזה ההרגשה במילה איכה ששייך לאיה.

ורוחניות  בגשמיות  אותי  שגדלו  היקרים  להוריי  להודות  המקום  וכאן 
ומלווים אותי  והיראה בדרך רבינו הקדוש בתמימות ופשיטות  בדרך התורה 



עד היום, השי"ת יברך אותם בכל הברכות ובכל הישועות בגשמיות ורוחניות 
ויאריכו ימים בטוב ובנעימים.

וכן אני מודה לחמי וחמותי היקרים שמלווים אותנו בכל עת ודואגים לכל 
המצטרך. השי"ת יברך אותם בכל הברכות ובכל הישועות בגשמיות וברוחניות 

ויאריכו ימים בטוב ובנעימים.

וכן אני מודה לנו"ב היקרה מנב"ת ששלי ושלכם שלה הוא.

לפי  ואחד  אחד  כל  היקרים  כל משפיעי אנ"ש  את  ומעריך  מודה  אני  וכן 
מעלתו שזכיתי לקבל מהם כטיפה מן הים מכל אחד את נקודתו הטובה מאור 
רבינו הקדוש, ה' יאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים. ויזכו להמשיך הלאה 

להאיר את דעת רבינו הקדוש בתלמידים מתוך בריאות איתנה.

הר"ר  ה"ה  חצות  התיקון  בהוצאת  בעדי  שסייעו  אלה  לכל  מודה  אני  וכן 
מאיר  ישראל  הר"ר  מדיליה.  והוסיף  רחל  תיקון  את  שערך  אנשין  נתן  יעקב 
והוסיף מדיליה. הר"ר אברהם בר שאלתיאל  גלינסקי שערך את תיקון לאה 
שהוא זה שהוציא את התיקון חצות ממה שהיה במוחי וליבי אל הפועל וכן 
לר' יעקב אהרן גרוס שסייע הרבה מאד. וכן תודה מיוחדת למעמד היקר ר' 
מתפקידו  יותר  הרבה  ועשה  ומאמץ  טירחא  בשום  חסך  שלא  גרוס  אברהם 
טוב.  היותר  הצד  על  וההידור  היופי  בשיא  ומושלם  מתוקן  דבר  שייצא  כדי 
הר"ר יהודה צבי ברוין שכתב את דף השער. השי"ת יברך אותם בכל הברכת 

והישועות בגשמיות ורוחניות.

וכמו שציינו למעלה, מטרתנו בקונטרס זה היא להכניס בעולם את העניין 
של אמירת תיקון חצות בכוונה והתעוררות הלב כראוי, כרצון רבנו ז"ל. ויהי 
בו,  שישתמש  מי  לכל  מרובה  תועלת  יביא  זה  שקונטרס  לכך,  שנזכה  רצון 

אכי"ר.

אליהו קירשבוים



משום  'חצות'  ערך  היראה  אוצר  כל  את  כאן  להביא  ראיתי  המעתיק  אמר 
לעניות דעתי שכל פעם שקם חצות ראוי ללמוד סעיף אחד בקומו  שנראה 

מפני כמה טעמים:

כדי שיתחזק ליבו בזכות ובמעלה הנפלאה של קימת חצות )בבחינת פייבל א. 
של  הנשמה  שהוא  המצוות  שמחת  של  המעלה  גודל  וכידוע  אשרינו...( 

המצווה וחשוב פי אלף כשעושים דבר שבקדושה בשמחה כמובא בכל 
הספרים.

שעל ידי זה יתעורר לכוון ליבו ביותר לזכות לאיזה נקודה פרטית שזוכים ב. 
על ידי חצות שזה עניין אחר כאשר מכוון ליבו ודעתו לזה שעל ידי זה 
נמשך אותו דבר ביתר שאת וביתר עוז כמובא בשיחה א' שקודם ליקוטי 
כפשוטו  שכוונתו  הלכות  ליקוטי  עניין  כלל  על  מוהרנ"ת  שאמר  הלכות 
מה  כל  לבכם  על  ותשימו  ותזכרו  תדעו  בציצית  מתעטפים  כשאתם 
שנתברר בדברינו בסוד עניין ציצית... עד שתזכו על ידי זה להתחזק תמיד 
בעבודתו יתברך. וכמובא בליקוטי הלכות הרבה פעמים שכשעושה דבר 
פלוני שבקדושה יכוון כך וכך, )מה שמונח עכשיו בזכרוני לדוגמא הוא בהלכות 

בציעת הפת ה' סכ"ג ובהלכות כבוד רבו ות"ח ג' ס"ו(

אוצר היראה
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ֲחצֹות
ּקּון ֲחצֹות ר ּתִ ְלַסּדֵ

ה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ַעל־ְיֵדי־ תֹוָרה ּוְתִפּלָ א. ַעל־ְיֵדי ִקיַמת ֲחצֹות־ַלְיָלה ַלֲעסֹק ּבְ
י ִלְזּכֹר  רֹון ָהֲאִמּתִ ּכָ יְך ַעל ַעְצמֹו ַהּזִ ֶזה זֹוִכין ְלָבֵרר ַהּטֹוב ִמן ָהַרע, ּוְלַהְמׁשִ

ְדָאֵתי,  ָעְלָמא  ּבְ ִמיד  ּתָ ּה  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ָקא  ּוְלַאְדּבָ ְצִחי  ַהּנִ ְוסֹופֹו  ְכִליתֹו  ּתַ ִמיד  ּתָ

ַהּכֹל  ָכל יֹום, ׁשֶ ל ִעּמֹו ּבְ ב ּוְמַגְלּגֵ ַרְך ְמַסּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֶ ל ַמה ּשׁ ל ַעל ּכָ ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ֵאָליו,  ְלִהְתָקֵרב  ָכל ֵעת  ּבְ ְרָמִזים  ּבֹו  ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ַלּכֹל הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

י ֶהְבלֹו,  ר ְיֵמי ַחּיֵ ֶזה ָהעֹוָלם ִמְסּפַ ר ִקּיּום ָהָאָדם ּבְ י ְוִעּקַ ְכִלית ַהּטֹוב ָהֲאִמּתִ ַהּתַ

ִביל ֶזה ְלָבד )ליקו"מ סי' נד(. ׁשְ ָכל יֹום, ַהּכֹל הּוא ּבִ ה ִעּמֹו ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ

מֹו ִפְדיֹון )שם קמט(. ל ּכְ יִנים, ְוהּוא ְמֻסּגָ ַקת ַהּדִ ב. ִקיַמת ֲחצֹות הּוא ַהְמּתָ

ִיץ,  ּקַ ּבַ ין  ּבֵ  - ְיָלה  ַהּלַ ת  ִחּלַ ִמּתְ עֹות  ׁשָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ַאַחר  ִמיד  ּתָ הּוא  ֲחצֹות  ְזַמן  ג. 
ה,  ִנּיָ ׁשְ מֹוָרה  ִמׁשְ ַמר  ּגְ ַעד  ְך  ְוִנְמׁשָ ֲחצֹות,  ְזַמן  ַמְתִחיל  ְוָאז  חֶֹרף;  ּבַ ין  ּבֵ

ְך  ִנְמׁשָ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ טֹוב  ּוַבּבֶֹקר  עֹות.  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ַהְינּו  ּדְ

ַעת )שם(. ַהּדָ

ָכל ֵעת  ה ּבְ ַרְך ְמַצּפֶ ם ִיְתּבָ ֵ לּות, ְוַהּשׁ ָבר ָאַרְך ָעֵלינּו ַהּגָ ּכְ לּו, ׁשֶ ים ַהּלָ ִעּתִ ד. ּבָ
ַחס  ב,  ְלַעּכֵ ּלֹא  ׁשֶ ָלנּו  ָראּוי  נּו,  ׁשֵ ית־ִמְקּדָ ּבֵ ִלְבנֹות  ְוַלֲחזֹר  ֵאֵלינּו  ָלׁשּוב 

ֵהר  ן ְמֹאד ְצִריִכין ִלּזָ ִבְנָינֹו. ַעל־ּכֵ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ׁש, ַרק ְלִהׁשְ ְקּדָ ית־ַהּמִ ְנַין ּבֵ לֹום, ּבִ ְוׁשָ

י  ׁש, ּכִ ְקּדָ ית־ַהּמִ ן ּבֵ ל ְמֹאד ַעל ֻחְרּבַ ָכל ַלְיָלה ְוִלְהיֹות ִמְתַאּבֵ ֲחצֹות ּבְ ָלקּום ּבַ

ׁש; ַוֲאִפּלּו ִאם  ְקּדָ ית־ַהּמִ ֱחַרב ַהּבֵ ּיֶ ְלּגּול ָהִראׁשֹון ָהָיה הּוא ַהּגֹוֵרם ׁשֶ ּגִ אּוַלי ּבַ

ן  ם־ּכֵ ּגַ ב  ְוֶנְחׁשָ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית־  ּבֵ ְנַין  ּבִ ֲחָטָאיו  ּבַ ה  ַעּתָ ב  ְמַעּכֵ - אּוַלי הּוא  ָלאו 

ֲחצֹות, ְוַעל־ ָכל ַלְיָלה ּבַ ל ְמֹאד ּבְ ה ְוִיְתַאּבֵ ִאּלּו ָגַרם ְלַהֲחִריבֹו. ְוַעל ֶזה ִיְבּכֶ ּכְ

ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי־  ׁש.  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ִבְנַין  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ִאּלּו הּוא  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ִיְהֶיה  ְיֵדי־ֶזה 

ִרים  ּוְכׁשֵ ִויֵרִאים  יִקים  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ַהְינּו  ּדְ ָהֱאֶמת,  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ה  ִיְזּכֶ
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ל ָהעֹוָלם, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִיְהיּו  ֵאר ְוַהֵחן ְוַהּיִֹפי ָהֱאֶמת ׁשֶ ר ַהּפְ ֵהם ִעּקַ ים, ׁשֶ ּיִ ֲאִמּתִ

ל  ּכָ ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָלׁשּוב  ּדֹות  ַהּמִ ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּכֵ ְוִיְסּתַ ֵעיָניו  ִחין  ִנְפּתָ

ַרְך )ליקוטי־מוהר"ן  דֹול ִיְתּבָ מֹו ַהּגָ יר ֶאת ׁשְ ה ָלַדַעת ּוְלַהּכִ ּדֹות ָרעֹות, ְוִיְזּכֶ ַהּמִ

תנינא סימן ז(.

ׁש, ַעל־ ְקּדָ ית־ַהּמִ ן ּבֵ ִלין ַעל ֻחְרּבַ ּוִמְתַאּבְ ֲחצֹות־ַלְיָלה  ִמים ּבַ ּקָ ה. ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ֵרפֹות )שם(. ְיֵדי־ֶזה ִנּצֹוִלין ִמּשְׂ

ִיץ,  ֲחצֹות־ָלְיָלה. ּוַבּקַ ֵהר ָלקּום ּבַ ֹחֶרף, ִלּזָ ְרֵאִלי הּוא ּבַ ׂשְ ר ֲעבֹוַדת ִאיׁש ַהּיִ ו. ִעּקַ
ֲחצֹות,  ָאז ֵאין עֹוְמִדין ּבַ עֹות, ׁשֶ ׁש ׁשָ חֹות ׁשֵ ְיָלה ְקָצָרה ְמֹאד, ּפָ ַהּלַ ֵעת ׁשֶ ּבְ

ַחר. ָ ֲעלֹות ַהּשׁ ם ּכַ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ ֵהר ַלֲעֹמד ּבַ ר ְלֵעיל אֹות ג, ָאז ִיּזָ ְזּכָ ּנִ ּכַ

ֲחצֹות
ֵטי ִצְדֶקָך ּפְ ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמׁשְ

 

)תהלים קיט, סב(:

ִהיא  ְוָאז  דּוַע,  ּיָ ּכַ עּוט,  ַהּמִ ַתְכִלית  ּבְ ְבָיכֹול  ּכִ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָאז  ַלְיָלה  ֲחצֹות  ּבַ א. 
ל  ּכָ ָצִריְך  ְיָקא  ּדַ ְוָאז   - ָנה  ֵ ַהּשׁ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ְוָאז הּוא  ְלַבד,  ה  ְנֻקּדָ ְבִחיַנת  ּבִ

דֹול ְמֹאד ְלִהְתעֹוֵרר  רּות ּגָ ּבְ ִהְתּגַ ר ּבְ ּבֵ ִלּבֹו ְלִהְתּגַ ם ּבְ ֵ ּנֹוֵגַע ִיְרַאת ַהּשׁ ֶאָחד ִמי ׁשֶ

ְורֹוֶצה  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ֶנֶפׁש  ַעל  ָנה  ֵ ַהּשׁ ּתֶֹקף  ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ז,  ְמַרּמֵ ְוֶזה  ָנה.  ֵ ֵמַהּשׁ

ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ַעד  ְוִקְלקּוָליו,  ֲעֹונֹוָתיו  ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַגְמֵרי,  ילֹו  ְלַהּפִ

ַרְך ְמעֹוֵרר ַרֲחָמיו  ם ִיְתּבָ ֵ ְיָקא ַהּשׁ לֹום, ָאז ּדַ ְמַעט ָיכֹול ִלּפֹל ְלַגְמֵרי, ַחס ְוׁשָ ּכִ

ן ָאז  ֲחצֹות(. ְוַעל־ּכֵ ְך ּבַ ְמׁשָ ּנִ ל ֶחֶסד ׁשֶ ִחיַנת חּוט ׁשֶ ה ּבְ ּזֶ ל ֶחֶסד )ׁשֶ יְך חּוט ׁשֶ ּוַמְמׁשִ

"ִאם  ְבִחיַנת  ּבִ ַהּטֹוָבה,  תֹו  ְנֻקּדָ ׂש  ְלַחּפֵ ק  ּוְלִהְתַחּזֵ ְלִהְתעֹוֵרר  ָצִריְך  ְיָקא  ּדַ

י ָאְזַלת ָיד ְוכּו',  י ִיְרֶאה ּכִ ָך ה' ִיְסָעֵדִני", ְוֶנֱאַמר: "ּכִ י ָמָטה ַרְגִלי, ַחְסּדְ ָאַמְרּתִ

ה  ֻאּלָ ן ּגְ ְכָלל ּוִבְפָרט. ְוַעל־ּכֵ ה ּבִ ֻאּלָ לּוי ַהּגְ י ֲאִני ֲאִני הּוא", ּוָבֶזה ּתָ ה ּכִ ְראּו ַעּתָ

ה  ֻאּלָ ּגְ ְוֵכן  ְוכּו'",  ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹת  "ּכַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲחצֹות,  ּבַ ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה 
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ְוַהְיֵרִאים  ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ֲחצֹות,  ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ְהֶיה  ּתִ ַאֲחרֹוָנה 

ִחיַנת  יִכים ַעל ַעְצָמם ּבְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵהם ַמְמׁשִ ֲחצֹות, ׁשֶ ָכל ַלְיָלה ּבַ עֹוְמִדים ּבְ ׁשֶ

יְך  ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין ְלַהְמׁשִ דֹול, ׁשֶ ָאז ִמְתעֹוֵרר ֶחֶסד ּגָ ת ֲחצֹות־ַלְיָלה, ׁשֶ ַ ְקֻדּשׁ

ָכל ֵעת  ּבְ ַהְינּו, ׁשֶ ֲחצֹות־ַלְיָלה, ּדְ ּבַ ָנה ׁשֶ ֵ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּשׁ ִמיד ּבְ ֲעֵליֶהם ּתָ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהָאָדם,  ֶאת  יל  ְלַהּפִ ְורֹוֶצה  ְמֹאד  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ְטנּות  ְוַהּקַ ָנה  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ּמֹוֵצא  ׁשֶ טֹובֹות  ֻקּדֹות  ַהּנְ ַעל־ְיֵדי  ְמֹאד  ר  ּבֵ ְוִיְתּגַ ִיְתעֹוֵרר  ְיָקא  ּדַ ָאז  ְלַגְמֵרי, 

ַעְצמֹו ֲעַדִין )הל' השכמת הבוקר ה"א אות טו(. ּבְ

ָרֵאל ְלעֹוְרָרם  ִתּקּון ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ִמיד ּבְ עֹוֵסק ּתָ יַח, ׁשֶ ִחיַנת ָמׁשִ ִוד הּוא ּבְ ב. ּדָ
ָכל  ּמֹוֵצא ּבְ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ "ל, ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ַהּנְ ִחיָנה ַהּנַ ָנָתם ַעל־ְיֵדי ּבְ ְ ִמּשׁ

ַעְצמֹו ְנֻקּדֹות  ׁש ְוִלְמצֹא ּבְ ׂש ּוְלַבּקֵ ָרֵאל ְלַחּפֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ֵלב ּכָ ֶאָחד, ּוֵמִאיר ּבְ

לֹום ְלַגְמֵרי,  ּלֹא ִיּפֹל ַחס ְוׁשָ ָנתֹו ּוְנִפיָלתֹו, ׁשֶ ְ ֵדי ְלִהְתעֹוֵרר ִמּשׁ ִמיד ּכְ טֹובֹות ּתָ

ַחְסּדֹו  ְיָקא ָיִאיר ּבֹו ּבְ לֹום, ָאז ּדַ ְמַעט ִיּפֹל, ַחס ְוׁשָ ְמַעט ּכִ ּכִ ֵעת ׁשֶ ן ּבְ ר ְלַכּוֵ ְוָהִעּקָ

ֲחצֹות,  ִקיַמת  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ יּוָטל",  לֹא  ִיּפֹל  י  "ּכִ ְבִחיַנת  ּבִ ּוְלעֹוְררֹו,  ילֹו  ְלַהּצִ

ְפִנים )שם(. ְמבָֹאר ּבִ ִוד, ּכַ ל ּדָ ִמיד ַעל־ְיֵדי ִכּנֹור ׁשֶ ָהָיה ָדִוד ִנְתעֹוֵרר ָאז ּתָ ׁשֶ

ן  ֻחְרּבַ ַעל  ִלים  ּוִמְתַאּבְ ַלְיָלה  ֲחצֹות־  ּבַ ְוָקִמים  ָנה  ֵ ַהּשׁ ִרין  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ג. 
ִלין  ּתֹוָרה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמִקיִמין ֶאת ָהֱאמּוָנה ּוְמַבּטְ ׁש ְועֹוְסִקין ּבַ ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ

ְוזֹוִכין  ֱאמּוָנה,  ּבֶ ן  א־ּוַמּתָ ַמּשָׂ ְוַלֲעׂשֹות  ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ְוזֹוִכין  ִפירֹות,  ַהּכְ

ַנְפׁשֹו  ׁש  ּוְלַחּדֵ ַעת,  ַהּדַ ְנַין  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ְנַין  ּבִ ִלְבִחיַנת 

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּתֹוָרה,  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריְך־הּוא  א־ּבְ ֻקְדׁשָ ּוְלַיֵחד  ְלטֹוָבה 

השכמת  )הל'  ָתִמיד"  י  ְלֶנְגּדִ ה'  יִתי  ּוִ "ׁשִ ְוִלְבִחיַנת  ֵלָמה  ׁשְ ָחה  ּגָ ְלַהׂשְ זֹוִכין 

הבוקר הלכה ב(.

ר ַעל־ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ֲחצֹות, ּכְ ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעֹמד ּבַ ד. ַעל־ְיֵדי ִקיַמת ֲחצֹות; ְוַגם ִמי ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה   - ַוֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ ַלֲעסֹק  ַהּיֹום  אֹור  קֶֹדם  ַלֲעֹמד  ִנים  ל־ּפָ ּכָ

יִדיָעה  ּבִ ָלַדַעת  ְוזֹוֶכה  ֱאמּוָנה,  ּוִבְלּבּוֵלי  ִפירֹות  ְוַהּכְ יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ל  ּכָ ִקין  ּלְ ִנְסּתַ

י ָתִמיד",  יִתי ה' ְלֶנְגּדִ ּוִ ם "ׁשִ בֹודֹו, ּוְלַקּיֵ לֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּמְ ֵלם ׁשֶ ֵלָמה ּוְבֵלב ׁשָ ׁשְ
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ל ְלַדַעת, ַהְינּו  ּתֹוָרה ְמֻסּגָ י ִקיַמת ֲחצֹות ַלֲעסֹק ּבַ ָנה ְגדֹוָלה, ּכִ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ַעת )שם ה"ג(. ר ַהּדָ ה ִעּקַ ּזֶ "ל, ׁשֶ ֵלָמה ַהּנַ ִליִדיָעה ׁשְ

ית־  ן ּבֵ ל ְמֹאד ַעל ֻחְרּבַ ֲחצֹות־ ַלְיָלה ּוְלִהְתַאּבֵ ר ְמֹאד ָלקּום ּבַ ּבֵ ה. ְצִריִכין ְלִהְתּגַ
ר  ָצָרָתּה, ֲאׁשֶ ְצַטֲעִרים ּבְ ל ַהּמִ ִכיָנה ְוִעם ּכָ ְ ף ַעְצמֹו ִעם ַהּשׁ ּתֵ ׁש, ּוְלׁשַ ְקּדָ ַהּמִ

ִחיַנת  ְלכּות ּבְ ּנֹוֶפֶלת ַהּמַ ׁשֶ ם, ּכְ ׁש ׁשָ ּיֵ ָעָקה ׁשֶ ָעָקה ְוַהּזְ ר ִלְסּבֹל קֹול ַהּצְ ִאי ֶאְפׁשָ

ן ְצִריִכין  ִסְטָרא־ָאֳחָרא, ַעל־ּכֵ ע ַמְלֻכּיֹות ּדְ ל ָהַאְרּבַ ָגֻלּיֹות ׁשֶ ְבָיכֹול ּבְ ִכיָנה ּכִ ְ ַהּשׁ

יִקים,  ּדִ קּות ַהּצַ ּלְ ָעָקה ְצִריִכין ִלְצעֹק ַעל שמט ִהְסּתַ ר ַהּצְ ּה. ְוִעּקַ ן ִעּמָ ם־ּכֵ ִלְזעֹק ּגַ

הּוא  לּוָתם  ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ ִעְסָקם  ר  ִעּקַ י  ּכִ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ּכְ ְפַלִים  ּכִ ה  ׁשָ ּקָ ׁשֶ

ֱאָלקּות,  ַגת  ַהּשָׂ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  נּו  ּבָ ּוְלַהְכִניס  ְלכּות  ַהּמַ ֶאת  ּוְלַהֲעלֹות  ְלַהֲחיֹות 

ְלכּות ִמן ַהִחיצֹוִנים  ל ֶזה ַמֲעִלין ַהּמַ ּתֹוָרה, ְוַעל־ְיֵדי ּכָ ְך ְצִריִכין ַלֲעסֹק ּבַ ְוַאַחר־ּכָ

ֵלמּות  ׁשְ ְבֵנית ּבִ ּנִ ִנים, ַעד ׁשֶ ְמָחה ֵמאֹור ַהּפָ יִכין ָלּה ִחּיּות ְוׂשִ ִלּפֹות, ּוַמְמׁשִ ְוַהּקְ

ַגת ֱאָלקּות )שם הלכה ד, אותיות ה ו(. ַחר, ְוזֹוִכין ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְלַהּשָׂ ַ ת ַהּשׁ ֲעִלּיַ ּבַ

ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ּכַֹח  ִקיַמת ֲחצֹות הּוא ַעל־ְיֵדי  ר  ִעּקַ ו. 
ם  ָ ּשׁ ּמִ ִלּקּוֵטי־ִתְנָיָנא, ִסיָמן ח(, ׁשֶ ְקעּו ּתֹוָכָחה', ּבְ ַמֲאַמר 'ּתִ ין )ַהְמבָֹאר ּבְ ְבִחיַנת ּדִ ּבִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָקִמין  ַתְרְנגֹוָלא, ׁשֶ ַגְדפֹוי ּדְ א ְדָבֵטׁש ּבְ ָ ְלהֹוָבא ְדֶאּשׁ ְך ַההּוא ׁשַ ִנְמׁשָ

ן  ם־ּכֵ ּגַ ֵהם  "ל  ַהּנַ ינֹות  ַהּקִ ְוָכל  ׁש;  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ּוְמקֹוְנִנין  ֲחצֹות  ּבַ

ַרְך  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ה  ּלֶ ִנְתּגַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְפִנים.  ּבִ ְמבָֹאר  ּכַ ין,  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ

ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַהּתֹוָרה.  ָלִלּיּות  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ְנבּוָאה,  ְך  ְוִנְמׁשָ

ַעל־ ִריִכין ַלֲעסֹק ַאַחר ֲחצֹות, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין ֶלֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם, ׁשֶ ּצְ ׁשֶ

ָך  ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ ְבִחיַנת "ְלַהּגִ ָעִתיד, ּבִ ּלֶ ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין ִלְבִחיַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ׁשֶ

ִחיַנת אֹור  י ֶזה ּבְ ָכל יֹום, ּכִ ה ּבְ ְפִנים. ְוֶזה ַנֲעׂשֶ ְמבָֹאר ּבִ ילֹות", ּכַ ּלֵ ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ

"ל  ּקּוִנים ַהּנַ ַכת־ַלְיָלה, ְוָכל ֶזה ַעל־ְיֵדי ַהּתִ ָכל יֹום ַאַחר ֶחׁשְ ּזֹוֵרַח ּבְ ַהּבֶֹקר ׁשֶ

)שם הלכה ה, אות ג(.

ר  ּבֵ ְלׁשַ ֵדי  ּכְ ָנה,  ֵ ֵמַהּשׁ ֲחצֹות־ַלְיָלה  ּבַ ְלִהְתעֹוֵרר  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ז. 
ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ָנה  ֵ ַהּשׁ ּתֶֹקף  ר  ּבֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַבע,  ַהּטֶ ָחְכַמת  ל  ּוְלַבּטֵ
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ָאז  ִלין  ִמְתַאּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ ַרְך.  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ ֵליַדע  ַעת  ַהּדַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ

ַעל־  ַבע,  ַהּטֶ ָחְכַמת  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  הּוא  לּות  ַהּגָ ר  ִעּקַ י  ּכִ לּות,  ַהּגָ ַעל 

נטילת  )הלכות  זֹאת  ן  ְלַתּקֵ ַמן  ַהּזְ ָאז  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ַהּנַ ַעת  ַהּדַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ְיֵדי 

ה"ב(. ידים שחרית 

ֵדי  ַחר, ּכְ ַ ִנים קֶֹדם ֲעלֹות ַהּשׁ ל־ּפָ ֲחצֹות־ַלְיָלה, אֹו ַעל־ ּכָ ִמים ּבַ ּקָ ח. ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ֶדר,  ּלֹא ַכּסֵ ִחיַנת ׁשֶ ה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכָלל ּבְ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ר ַלְיָלה ָויֹום ּבְ ְלַחּבֵ

ְלַהֲעלֹות  ְוזֹוִכין  יֹום,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֶדר,  ּסֵ ּכַ ְבִחיַנת  ּבִ ַלְיָלה,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ר ֲעבֹוַדת ָהָאָדם  ה ִעּקַ ּזֶ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ן, ַהְינּו ּבְ ְרׁשָ ׁשָ ל ָהעֹוָלמֹות ּבְ ְוִלְכלֹל ּכָ

)שם ה"ג אות ד(.

ְכִלית,  ַהּתַ ֶאל  ִלין  ּטְ ּוִמְתּבַ ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ַהּמִֹחין  עֹוִלין  ָאז  ָנה,  ׁשֵ ַעת  ׁשְ ּבִ ט. 
ּוַבֲחצֹות־ יא(.  אות  שינה  )עי'  יֹוֵתר  ּבְ ְך  ַאַחר־ּכָ ין  ׁשִ ִנְתַחּדְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ִחיַנת  ִמּבְ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ָנה,  ֵ ַהּשׁ ִהְתעֹוְררּות  ִחיַנת  ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ָאז  ַלְיָלה, 

ָאז  ּטּול,  ֵמַהּבִ ִבין  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַאְך  ּטּול.  ֵמַהּבִ ְוחֹוְזִרין  ִבין  ָ ּשׁ ׁשֶ

ְוַעל־ ְפִנים,  ּבִ ְמבָֹאר  ּכַ יֹוֵתר,  ּבְ רֹות  ּוְלִהְתּגָ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְטָרא־ָאֳחָרא  ַהּסִ ֶרְך  ּדֶ

הּוא  ׁשֶ ִמית  ַגׁשְ ָנה  ׁשֵ ּבְ ָהָאָדם  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְטָרא־ָאֳחָרא  ַהּסִ ָאז  רֹוָצה  ן  ּכֵ

ַבר־ָנׁש  ּדְ ְידֹוִהי  ַעל  ִדְמָסֳאָבא  ִסְטָרא  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְדמֹוָתא,  ִסְטָרא 

ְזִריזּות  ּבִ ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ ָאז  ְלִהְתעֹוֵרר  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ָנה,  ׁשֵ ַעת  ׁשְ ּבִ

ַהּתֹוָרה  ּכַֹח  יִכין  ַמְמׁשִ ְיֵדי־ֶזה  ְוַעל־  ּתֹוָרה,  ּבַ ְוַלֲעסֹק  ֲחצֹות־ַלְיָלה  ּבַ דֹול  ּגָ

ּוַמְכִניִעין  ִרין ֲעֵליֶהם  ּבְ ִמְתּגַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ּטּול,  ַהּבִ ל  ׁשֶ יָמה  ְך ֵמָהְרׁשִ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

אֹוָתם )שם הל' ד אות טז(.

ִניעֹות ֵמֲעבֹוַדת  ְך ְוַהּמְ ְיָלה )ברכות ג( - ַהְינּו: ַהחׁשֶ מֹורֹות ַהָוה ַהּלַ לׁש ִמׁשְ י. ׁשָ
ֲאַות  ֲאוֹות, ַהְינּו ּתַ לׁש ּתַ ָ לּול ִמּשׁ ִחיַנת ַלְיָלה, הּוא ּכָ ה ּבְ ּזֶ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ַמֲחִריֵבי  ֵהם  ֵאּלּו  ֲאוֹות  ּתַ לׁש  ְוׁשָ ל.  ּגָ ִמׁשְ ְוַתֲאַות  ֲאִכיָלה  ְוַתֲאַות  ָממֹון 

ן  ִחיַנת ֻחְרּבַ ה ּבְ ּזֶ ב, ׁשֶ ּלֵ לּוָיה ּבַ ֵלָמה' ַהּתְ ְרָאה ׁשְ ְפִסיִדין ַה'ּיִ ּמַ ַלִים', ַהְינּו ׁשֶ 'ְירּוׁשָ

ל  ׁשֶ ֶאְמָצִעית  ה  ְנֻקּדָ ִהיא  ׁשֶ ֲחצֹות־ַלְיָלה,  ּבַ ָלקּום  ָצִריְך  ן  ְוַעל־ּכֵ ָלִים.  ְירּוׁשָ
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ֲחצֹות, ַעל־ ְיָלה ְוָקִמים ּבַ ִרין ֶאת ַהּלַ ּבְ ׁשַ ּמְ ְיָלה, ּוְכׁשֶ ל ַהּלַ מֹורֹות ׁשֶ לׁש ִמׁשְ ׁשָ

ּתֹוָרה,  ן עֹוְסִקין ָאז ּבַ "ל. ְוַעל־ּכֵ ֲאוֹות ַהּנַ לׁש ּתַ ָ ל ַהּשׁ ִלין ּכָ ִרין ּוְמַבּטְ ּבְ ְיֵדי־ֶזה ְמׁשַ

ֲאוֹות  ּתַ לׁש  ָ ַהּשׁ ִנין  ְמַתּקְ ַעל־ָיָדם  ׁשֶ ֹמִחין,  ָלת  ִמּתְ לּול  ַהּכָ ַעת  ַהּדַ יְך  ְלַהְמׁשִ

"ל  ַהּנַ ֲאוֹות  ּתַ לׁש  ׁשָ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ַלִים,  ְירּוׁשָ ַעל  ָאז  ִלין  ִמְתַאּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ַהּנַ

יִכין  ׁש ּוַמְמׁשִ ְקּדָ ית־ ַהּמִ ן ּבֵ ִלין ָאז ַעל ֻחְרּבַ ְתַאּבְ ּמִ ַלִים, ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ ָחְרָבה ְירּוׁשָ

ִבְנָינֹו,  ּבְ ִלְראֹות  זֹוֶכה   - ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית־  ּבֵ ְנַין  ּבִ ֶהָאַרת 

"ל.  ֲאוֹות ַהּנַ לׁש ּתַ ָ ִנין ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמַתּקְ ַעת, ׁשֶ ִחיַנת ּדַ ׁש הּוא ּבְ ְקּדָ ּוֵבית־ַהּמִ

לׁש ְרָגִלים. ַרק  ׁשָ "ל, הּוא ּבְ ָלת ֹמִחין ַהּנַ ִחיַנת ּתְ ַעת, ּבְ ַכת אֹור ַהּדַ ר ַהְמׁשָ ְוִעּקַ

ְך  ְמׁשָ ּנִ ּבֶֹקר ְלאֹור יֹום, ׁשֶ "ל, ַעל־ְיֵדי־ ֶזה זֹוִכין ּבַ ּנַ ֲחצֹות ְוכּו' ּכַ ִמין ּבַ ּקָ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ

ל  ִכין ָעָליו חּוט ׁשֶ ִחיַנת 'מֹוׁשְ ה ּבְ ּזֶ לׁש ְרָגִלים, ׁשֶ ׁשָ ִאיר ּבְ ּמֵ ה ׁשֶ ַעת ַהּזֶ ֵמאֹור ַהּדַ

ַעת  ר אֹור ַהּדַ י ִעּקַ ְיָלה, ּכִ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ַעל ָהעֹוֵסק ּבַ ֶחֶסד' ׁשֶ

הּוא ֶחֶסד )הל' ציצית ה"ג אות ב(.

הּוא  ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ּוְלקֹוֵנן  ֲחצֹות־ַלְיָלה  ּבַ ָלקּום  ְצִריִכין  יא. 
ֲאַות  ּתַ ְפֵני  ּבִ רּוסֹות  ּפְ ְמִחּצֹות  ֵהם  ׁשֶ ְוַהּמִֹחין,  ַעת  ַהּדַ ן  ֻחְרּבַ ִחיַנת  ּבְ

ְוֶזה   - ין  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך  ֲאַזי  ַעת,  ַהּדַ ם  ְפּגָ ּנִ ּוְכׁשֶ ִנאּוף; 

תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ ְבָיכֹול, ּכְ ֶדֶרְך ִוּכּוַח ְוַתְרעֹומֹות ּכִ ָאנּו ְמקֹוְנִנין ּבְ ינֹות ׁשֶ ִחיַנת ַהּקִ ּבְ

ָרֶכיָך" ְוַכּיֹוֵצא, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה ַתְתֵענּו ה' ִמּדְ ה ִקְנָאְתָך ּוְגבּורֹוֶתיָך", "ָלּמָ "ַאּיֵ

ָאנּו עֹוְסִקין  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְנבּוָאה,  ִחיַנת רּוַח  ּבְ ְך  יִכין ַאַחר־ּכָ ַמְמׁשִ

יר  ִ ְוַלּשׁ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ְוזֹוִכין  ה  ַהְמַדּמֶ ֵרר  ִנְתּבָ ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי־  ֲחצֹות.  ַאַחר 

ו  הל'  )שם  ְפִנים  ּבִ ְמבָֹאר  ּכַ ֶחֶסד,  ל  ׁשֶ חּוט  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֶלָעִתיד,  ַער  ּתְ ּיִ ׁשֶ

ו. עי' לעיל אות ו(. אות 

ּמּוָבא  ּכַ ּתֹוָרה,  ּבַ זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ִקיַמת ֲחצֹות ְועֹוְסִקין  ין  ִפּלִ ר אֹור ַהּתְ יב. ִעּקַ
ּפֹט ֶאת ַעְצמֹו ְוַלְחׁשֹב ֶאת  ֲחצֹות־ַלְיָלה ְוִלׁשְ י ְצִריִכין ָלקּום ּבַ נֹות. ּכִ ּוָ ּכַ ּבַ

ִלין  ְך ִמְתַאּבְ ּקּון ֲחצֹות. ְוַאַחר־ּכָ אֹוְמִרים קֶֹדם ּתִ ּדּוי ׁשֶ ִחיַנת ַהּוִ ה ּבְ ּזֶ ָרָכיו, ׁשֶ ּדְ

ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ַעת  ְוַהּדַ ְרָאה  ְוַהּיִ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְמקֹום  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל 
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ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּתֹוָרה,  ּבַ עֹוְסִקין  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ר,  ִנְסּתָ ּבְ ׁשֶ ְותֹוָרה  ִנְגֶלה  ּבְ ׁשֶ ְותֹוָרה 

"ל )הל' תפלין ה"ג(. ל ַהּנַ לּוִלין ִמּכָ ּכְ ין, ׁשֶ ִפּלִ ל אֹור ַהּתְ ּבֶֹקר ְלַקּבֵ זֹוִכין ּבַ

א ְדָבֵטׁש  ָ ְלהֹוָבא ְדֶאּשׁ קֹולֹו ַעל־ְיֵדי ׁשַ ְרְנגֹול ּבְ ֲחצֹות־ַלְיָלה ִנְתעֹוֵרר ַהּתַ יג. ּבַ
ָנָתן. ְוַהּקֹול  ְ ֵני־ָאָדם ִמּשׁ בּורֹות, ְלעֹוֵרר שנא ּבְ ִחיַנת ּגְ הּוא ּבְ ַגְדפֹוִהי, ׁשֶ ּבְ

ּמִֹחין,  ּבַ ּופֹוֵגַע  בּורֹות  ִמּגְ יֹוֵצא  ָהְרָעִמים  קֹול  י  ּכִ ְרָעִמים,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  ַהּזֶ

ַמע  ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּכְ ָעֵבי ִמְטָרא,  ּבְ ד ָקָלא ָנֵפק ְוַאָעָרא  דֹוׁש: "ּכַ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ

ֲחצֹות  "ל. ּוְכמֹו־ֵכן ּבַ ִחיָנה ַהּנַ ז ַעל ּבְ ַרּמֵ ּמְ א, ְוָדא ִאּנּון ְרָעִמים", ׁשֶ ָקָלא ְלָבַרְיּתָ

ּמִֹחין,  ה ּפֹוֵגַע ּבַ בּורֹות, ְוַהּקֹול ַהּזֶ ִחיַנת ּגְ ְקָרא ֶגֶבר, ּבְ ּנִ ְרְנגֹול ׁשֶ יֹוֵצא ַהּקֹול ֵמַהּתַ

ית־ ּבֵ ּוְבִבְנַין  ּתֹוָרה  ּבַ עֹוְסִקין  ְוָאז  ּמּוָבא,  ּכַ ַהּמַֹח  ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ָאז  ֲחצֹות,  ּבַ י  ּכִ

מֹות  ר ִעם ִנׁשְ ַעת, ְוָאז ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִמְתַחּבֵ ִחיַנת ּדַ ה ּבְ ּזֶ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ

ִחיַנת ַהּמִֹחין  ל ּבְ ַגן־ֵעֶדן ְוזֹוֶכה ְלַקּבֵ ב ּבְ ִאּלּו יֹוׁשֵ ב ּכְ ַגן־ֵעֶדן, ְוֶנְחׁשָ ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ּבֶֹקר  ּבַ ין  ִפּלִ ַהּתְ אֹור  יֹוֵצא  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵעֶדן,  ַגן־  ּבְ ְמִאיִרין  ֵהם  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ּמּוָבא )שם הל' ד; ועי' תפלין אות ז(. ּכַ

ְדמֹוָתא,  ִסְטָרא  ַמְכִניִעין  ֲחצֹות־ַלְיָלה  ּבַ ָנה  ֵ ַהּשׁ ִהְתעֹוְררּות  ַעל־ְיֵדי  יד. 
ן  ִלין ַעל ֻחְרּבַ ְך ִמְתַאּבְ ַגם ָהֲעָנָוה, ְוַאַחר־ּכָ ִחיַנת ּפְ ְדלּות, ּבְ ְך ִמּגַ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ית־ ְנַין ּבֵ ּבִ ת  ַ ֻדּשׁ יִכין ַעל ַעְצָמן ֶהָאָרה ִמּקְ ׁש, ְוַעל־ְיֵדי־ ֶזה ַמְמׁשִ ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ

ְוִהְתנֹוְצצּות  ִנים  ַהּפָ אֹור  ִחיַנת  ּבְ ַעְצָמן  ַעל  יִכין  ַמְמׁשִ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ

אּוֵרי ַהּתֹוָרה - ְוַעל־ְיֵדי  ְך ּבֵ ם ִנְמׁשָ ָ י ִמּשׁ ּתֹוָרה, ּכִ ְך עֹוְסִקין ּבַ ַהּמִֹחין, ְוַאַחר־ּכָ

ל  ים, ּוְכלּוִלין ִמּכָ ים ִנְצִחּיִ ִחיַנת ַחּיִ ֵהם ּבְ ין, ׁשֶ ִפּלִ ּבֶֹקר אֹור ַהּתְ ל ֶזה יֹוְצִאין ּבַ ּכָ

"ל )שם הלכה ו, אות ו(. ִחינֹות ַהּנַ ַהּבְ

ׁש, ְוַעל  ְקּדָ ית־ַהּמִ ן ּבֵ ִלין ַעל ֻחְרּבַ ֲחצֹות־ַלְיָלה ּוִמְתַאּבְ ִמים ּבַ ּקָ טו. ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ַעל  ַהְינּו  ׁש;  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ּכְ ְפַלִים  ּכִ ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ל  ׁשֶ ִסּלּוָקן 

ֵאר ְוַהּיִֹפי ְוַהֵחן ְוַהִהּדּור  הּוא ַהּפְ יק, ׁשֶ ּדִ ם אֹור ַהּצַ ים ִנְתַעּלֵ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ ׁשֶ

ְוַעל־ְיֵדי  ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ְלַהּבֵ ֵמִאיר  הּוא  י  ּכִ ִית,  ָהרֹאׁש־ּבַ ְוהּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ

דֹוׁש  דֹול ְוַהּקָ יַח, ֶנְעָלם אֹור ַהּגָ ִחיַנת ֶחְבֵלי ָמׁשִ הּוא ּבְ ֵטגֹוְרָיא ׁשֶ ֲחלֶֹקת ְוַהּקָ ַהּמַ
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ְוָגְברּו  אֹוֵרי־אֹור  ַהּמְ קּו  ּלְ ְוִנְסּתַ ה',  ם  ׁשֵ ם  ִנְתַעּלֵ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  נּו,  ֵמִאּתָ ה  ַהּזֶ

ִלין  ִמְתַאּבְ ָאנּו  ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ֵעיֵנינּו.  ְמאֹור  ְך  ְוֶנְחׁשַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  אֹוֵרי־ֵאׁש,  ַהּמְ

חֹוֵזר  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ל  ּכָ ִנין  ּקְ ְוִנְתּתַ חֹוְזִרין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶזה,  ַעל  ּובֹוִכין 

ִנין  ּקְ ְוִנְתּתַ אֹוֵרי־ֵאׁש  ַהּמְ ְוִנְכָנִעין  ה',  ם  ׁשֵ ה  ּלֶ ְוִנְתּגַ ִית,  ָהרֹאׁש־ּבַ אֹור  ּוֵמִאיר 

ִחיַנת  ל ּבְ ּטֵ ל ְוִנְתּבַ י ִנְבּדָ אֹוֵרי־אֹור, ּכִ ְבִחיַנת ַהּמְ ם ֵהם ִנְכָלִלין ּבִ ּגַ ן, ַעד ׁשֶ ם־ּכֵ ּגַ

ִסְטָרא־ ּדְ ֲחִמימּות  ָהָרע,  ֶצר  ַהּיֵ ֵאׁש  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֵאׁש,  ְמאֹוֵרי־  ּבִ ׁשֶ ָהַרע 

ְוִהְתַלֲהבּות  ַלֲחִמימּות  זֹוֶכה  ְיֵדי־ֶזה  ְוַעל־  ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ָהֵאׁש  ְוִנְכָלל  ָאֳחָרא, 

ּבֶֹקר  ּבַ יֹוֵצא  ְיֵדי־ֶזה  ְוַעל־  ּוְלתֹוָרתֹו,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִלּבֹו  ְתַלֵהב  ּיִ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ְך ַעל־ְיֵדי ִקיַמת  ין ִנְמׁשָ ִפּלִ ר אֹור ַהּתְ י ִעּקַ ל רֹאׁש, ּכִ ל ָיד ְוׁשֶ ין ׁשֶ ִפּלִ אֹור ַהּתְ

"ל )שם הלכה ז(. ּנַ ֲחצֹות ּכַ

ִחיַנת  ָרה. ְוֶזה ּבְ ֶרת ַהַהְסּתָ ּבֶ ַעת, ּוִמְתּגַ ֵהם ַהּדַ ִמין ַהּמִֹחין, ׁשֶ ְיָלה ִנְתַעּלְ ּלַ טז. ּבַ
ּוַבֲחצֹות  ַז"ל.  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ִמיָתה,  ּבְ ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ ָנה,  ֵ ַהּשׁ

ְלַדַעת,  ַעְצָמּה  ָרה  ַהַהְסּתָ ֶכת  ִמְתַהּפֶ ְוָאז  ַעת,  ַהּדַ ְלָהִאיר  ַמְתִחיל  ָאז  ַלְיָלה 

לּות  ְלׁשְ ּתַ י ׁשֶֹרׁש ַהִהׁשְ ְרְנגֹול, ּכִ ִחיַנת ְקִריַאת ַהּתַ ָמקֹום ַאֵחר. ְוֶזה ּבְ ְמבָֹאר ּבְ ּכַ

ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְרְנגֹול  ַהּתַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ בּורֹות,  ּגְ ִחיַנת  ִמּבְ הּוא  ָרה  ַהַהְסּתָ ִחיַנת  ּבְ

ַעְצמֹו  ְרְנגֹול ּבְ ָרה, ְוָאז ַהּתַ ֶכת ַהַהְסּתָ בּורֹות, ָאז ִמְתַהּפֶ ִקין ַהּגְ ְמּתָ ּנִ ֶגֶבר; ּוְכׁשֶ

ָנה )הלכות ברכת השחר ה"א(. ֵ ְמעֹוֵרר ֵמַהּשׁ

ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ טֹובֹות  ֻקּדֹות  ַהּנְ ְמעֹוְרִרין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲחצֹות,  ִקיַמת  ַעל־ְיֵדי  יז. 
לֹום,  ָ נּו, ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ת מׁשֶ ִחיַנת ְנֻקּדַ הּוא ּבְ ָרֵאל, ׁשֶ ת ִיׂשְ ַ ֻדּשׁ ֶאָחד ִמּקְ

ת  ַ י ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ַמד ְלָרצֹון, ּכִ ְ ָרֵאל, ּוַמֲעֶלה אֹותֹו ִמּשׁ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ׁש ּבְ ֻלּבָ ּמְ ׁשֶ

ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶהם, ְועֹוֶלה ְוִנְכָלל ּבִ ּלָ ים ּוִמן ָהַרע ׁשֶ ל ִמן ָהַעּמִ ה ַהּזֹאת הּוא ִנְבּדָ ְנֻקּדָ

ם  ָ ּשׁ ּמִ יק, ׁשֶ ִחיַנת ַעּתִ ֶכת ִמּבְ ה ַהּזֹאת ִנְמׁשֶ ֻקּדָ ִחיַנת ָרצֹון. ְוַהּנְ הּוא ּבְ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ

ר  ִעּקַ ָהָיה  ם  ָ ּוִמּשׁ ְדַרֲעִוין,  ַרֲעָוא  ִחיַנת  ּבְ יִנים,  ַהּדִ ְלָכל  ָקה  ְוַהַהְמּתָ ְדיֹון  ַהּפִ

ַקת  ְלַהְמּתָ ל  ְמֻסּגָ ֲחצֹות  ִקיַמת  ן  ְוַעל־ּכֵ ֲחצֹות,  ּבַ ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ֻאּלַ ּגְ

יִנים )שם הלכה ה(. ַהּדִ
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ַמְתִחיל  ָאז  ׁשֶ ֲחצֹות־ַלְיָלה,  ּבַ הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ֱאָלקּותֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ר  ִעּקַ יח. 
ן  ְרׁשָ ׁשָ ִכין ּבְ ר ִנְמׁשָ ְלִהְתנֹוֵצץ אֹור ַהּיֹום, ְוָאז ִנְכָלִלין ַלְיָלה ָויֹום ַיַחד, ֲאׁשֶ

ב  ֵ ְוַהְמַיּשׁ ר  ַהְמַסּדֵ ְוַהּכַֹח  ָהֵאין־סֹוף,  אֹור  יג  ְלַהּשִׂ ַהּמִֹחין  ְרִדיַפת  ִחיַנת  ִמּבְ

ַיַחד  "ל ּבְ ִחינֹות ַהּנַ ֵני ַהּבְ ב ַהּמִֹחין ֵמְרִדיָפָתן; ְוַעל־ְיֵדי ׁשְ הּוא ְמַעּכֵ ּמִֹחין, ׁשֶ ּבַ ׁשֶ

ִלין  ּטְ ְוִנְתּבַ ִלּפֹות  ַהּקְ ִנְכָנִעין  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  סֹוף.  ֵאין  אֹור  יג  ְלַהּשִׂ זֹוִכין  ְיָקא  ּדַ

ל ֲחצֹות,  ה ׁשֶ ֻקּדָ ְבִחיַנת ַהּנְ ּבִ ה ָאז  ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּלּות ֱאָלקּותֹו,  ְלַגְמֵרי ַעל־ְיֵדי ִהְתּגַ

ְיָקא )הל' נפילת אפים ה"ד, אות כא כג(. ֲחצֹות ּדַ ִחיַנת ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ה ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ּבֶֹקר הּוא  ה ּבַ ין ּוְתִפּלָ ּקּון ִציִצת ּוְתִפּלִ ר ּתִ ִעּקַ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ׁשֶ יט. ְמבָֹאר ּבְ
ֲחצֹות,  ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוְסִקין  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ ַלֲעסֹק  ֲחצֹות  ִקיַמת  ְיֵדי  ַעל־ 

ַז"ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ַגן־ֵעֶדן,  ּבְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ִעּמֹו  ִמְתעֹוְרִרין 

ֵהם ִמְתעֹוְרִרין,  דּוַע, ּוְכׁשֶ ּיָ ָרֵאל ּכַ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ לּוִלין ִמּכָ יִקים ֵהם ּכְ ּדִ מֹות ַהּצַ ְוִנׁשְ

יַע ֶהָאָרה ְלָכל  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמּגִ מֹות ּוְמִאיִרין ֶזה ָלֶזה, ַעד ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ִנְתעֹוְרִרין ּכָ

ֲעֵלי־ְתׁשּוָבה ְוֵגִרים. ִנְמָצא,  ין ּבַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעׂשִ ָמתֹו, ַעד ׁשֶ ֶֹרׁש ִנׁשְ ֶאָחד ִמּשׁ

הּוא ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ַעל־ְמָנת  ִחיַנת ּתֹוַרת ֶחֶסד, ׁשֶ ּמּוד ַהּתֹוָרה ָאז הּוא ּבְ ּלִ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ֶזה ִנְתעֹוְרִרין  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל, ֵמַאַחר ׁשֶ ָדּה ַלֲאֵחִרים, ּכְ ְלַלּמְ

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו  ל ֶחֶסד, ּכְ ִכין ָעָליו חּוט ׁשֶ ן מֹוׁשְ מֹות ֲאֵחִרים, ְוַעל־ּכֵ ם ִנׁשְ ּגַ

ָנִקי',  ְכסּות  ּבִ ֵדהּו  ּבְ 'ּכַ ְבִחיַנת  ּבִ ַרְך,  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ה  ִנְתַעּלֶ ֶזה  ל  ּכָ ְוַעל־ְיֵדי  ַז"ל, 

ָלם  ִנים. ְוַעל־ְיֵדי־ ֶזה ִנׁשְ ן ּפְ סּות ָנִקי, ַעּיֵ א ּכְ ְנֵפי ִמְצָוה - ּדָ ִחיַנת ִציִצית; ּכַ ה ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ן  ְוַעל־ּכֵ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ה  ִלְתִפּלָ זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ין,  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְרָאה,  ַהּיִ

ית־ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ֲחצֹות  ּבַ ִלין  ִמְתַאּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ ין.  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ּבְ ָאז  ְלִלין  ִמְתּפַ

ִלין  ְתַאּבְ ּמִ ׁש, ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ ְקּדָ ֵבית־ ַהּמִ לּוִלים ּבְ "ל ּכְ ּקּוִנים ַהּנַ י ָכל ַהּתִ ׁש, ּכִ ְקּדָ ַהּמִ

ְמֵהָרה  ּבִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֶנה  ּבָ ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו  ְמעֹוְרִרין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  נֹו,  ֻחְרּבָ ַעל 

ן ַהּכֹל )הלכות בציעת הפת, הלכה ה, אות יט(. ּקֵ ַעל־ְיֵדי ֶזה ִיְתּתַ ְבָיֵמינּו, ׁשֶ

ה ַעל ֲעֹונֹוָתיו,  ֲחצֹות ְוִלְבּכֹות ַהְרּבֵ ָכל ַלְיָלה ּבַ ֵהר ְמֹאד ָלקּום ּבְ כ. ְצִריִכין ִלּזָ
ֵדי ְלַהְכִניַע ָהַרע ַעל־ְיֵדי ֶזה. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁש, ּכְ ְקּדָ ית־ַהּמִ ְנַין ּבֵ ִבין ּבִ ַעּכְ ּמְ ׁשֶ
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ר ַהְכָנַעת  הּוא טֹוב־ַעִין, ְוַעל־ ָידֹו ִעּקַ יַח, ׁשֶ ת ָמׁשִ ַ יִכין ַעל ַעְצמֹו ְקֻדּשׁ ַמְמׁשִ

א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבְ ֵהיֵטב  ִלְזּכֹר  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ רֹון  ְלִזּכָ זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָהַרע־ָעִין. 

ָבה  ָכל ַמֲחׁשָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ז לֹו ַהּשׁ ַרּמֵ ּמְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ְכָלִלּיּות, ּוְלָהִבין ָהְרָמִזים ַהּקְ ּבִ

ַמן, ָלׁשּוב ֵאָליו ּוְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוָדתֹו  קֹום ְוַהּזְ ה, ְלִפי ָהָאָדם ַהּמָ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ּדִ

ין )הל'  ִפּלִ ִחיַנת ּתְ הּוא ּבְ ָכל יֹום, ׁשֶ ּבְ ׁשּות ַהּמִֹחין ׁשֶ ר ִהְתַחּדְ ה ִעּקַ ּזֶ ַרְך, ׁשֶ ִיְתּבָ

ברכות הראיה ה"ה, אותיות ג ה(.

ן  ַעת טֹוב ָוָרע )ְוַעל־ּכֵ ִחיַנת ֵעץ ַהּדַ הּוא ּבְ ְרּגּום, ׁשֶ ִחיַנת ּתַ ְיָלה הּוא ּבְ כא. ַהּלַ
ִים,  ּתַ ן ֶנֱחֶלֶקת ִלׁשְ דּוַע(. ְוַעל־ּכֵ ּיָ ְרּגּום, ּכַ ִחיַנת ּתַ הּוא ּבְ ָנה, ׁשֶ ָמה ְוׁשֵ ְרּדֵ ָאז ְזַמן ּתַ

ִחיַנת  ה ּבְ ּזֶ יֹוֵתר, ׁשֶ ְטָרא־ ָאֳחָרא ּבְ ּה ֲאִחיַזת ַהּסִ ֲחִצי ַלְיָלה ָהִראׁשֹוָנה ֵיׁש ּבָ י ּבַ ּכִ

ַמע  ה ְדַעְרִבית ּוְקִריַאת־ׁשְ ַמע ּוְתִפּלָ ְרּגּום; ַאְך ַעל־ְיֵדי ְקִריַאת־ׁשְ ּתַ ּבַ ָהַרע ׁשֶ

הּוא  )ׁשֶ ְרּגּום  ּתַ ּבַ ׁשֶ ַהּטֹוב  ּוְמָבְרִרין  ָהַרע  ַמְכִניִעין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה,  ּטָ ַהּמִ ַעל  ׁשֶ

ִריִכין  ּצְ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ה ּבְ ּזֶ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ׁשֶ ה( ְוכֹוְלִלין אֹותֹו ּבִ ִנּיָ ְ ִחיַנת ֲחִצי ַלְיָלה ַהּשׁ ּבְ

ְלטֹוב  ָהַאֲחרֹון  ֲחצֹות־ַלְיָלה  ְך  ְתַהּפֵ ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ּתֹוָרה,  ּבַ ְוַלֲעסֹק  ֲחצֹות  ּבַ ָלקּום 

ִחיַנת  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יֹום,  ְבִחיַנת  ּבִ ֵלל  ּוְלִהּכָ מּור  ּגָ

הּוא אֹור ַהּיֹום.  ִחיַנת ֶחֶסד, ׁשֶ ה ּבְ ּלֶ י ֵמֲחצֹות ְוֵאיָלְך ִמְתּגַ ּיֹום ָיִאיר", ּכִ "ְוַלְיָלה ּכַ

ְוכֹוְלִלין  ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ְלִתּקּון  זֹוִכין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְרּגּום,  ּתַ ּבַ ׁשֶ ַהּטֹוב  תֹוכֹו  ּבְ

דּוַע )הלכות תפלת ערבית ה"ב(. ּיָ ּוּוג ַאַחר ֲחצֹות ּכַ ן ְזַמן ַהּזִ ּוּוג, ַעל־ּכֵ ת ַהּזִ ַ ְקֻדּשׁ

מֹו־ֵכן הּוא נֹוֵטַע  ּכְ ּוִמְצֹוָתיו,  יו ַהּטֹוִבים ְותֹוָרתֹו  ִפי ַמֲעׂשָ ּכְ ל־ֶאָחד  ּכָ כב. 
ֶחְלקֹו  ּבְ ג  ִמְתַעּנֵ הּוא  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַגן־ֵעֶדן,  ּבְ ים  ְקדֹוׁשִ ְוִאיָלנֹות  ִבים  ֲעׂשָ

ֲחָסִדים  ִנְתעֹוְרִרים  ּוַבֲחצֹות־ַלְיָלה  דּוַע.  ּיָ ּכַ ָכרֹו,  ׂשְ ִקּבּול  ֵעת  ּבְ ַגן־ֵעֶדן  ּבְ

ַגן־ֵעֶדן  ּבְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל  א  ּבָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ְוָאז  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  דֹוִלים  ּגְ

ְנֻקּדֹות  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ּומֹוְצִאין  ין  ׂשִ ַחּפְ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ְזכּות  ד  ְלַלּמֵ

ַגן־ֵעֶדן: "עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי  ּבְ ה ְלָכל ָהרּוחֹות ׁשֶ טֹובֹות, ְוָאז ְמַצּוֶ

בּו  ְ ְתעֹוְררּו ִויַנּשׁ ּיִ יָרה'; ַהְינּו ׁשֶ 'ֶפֶרק ׁשִ ְמבָֹאר ּבְ ָמיו" )שה"ש ד(, ּכַ ׂשָ לּו ּבְ י ִיּזְ ַגּנִ
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ֻקּדֹות טֹובֹות  ל ַהּנְ ל ּכָ ְתעֹוֵרר ּכַֹח ּוְזכּות ׁשֶ ּיִ ָמיו; ַהְינּו ׁשֶ ׂשָ לּו ּבְ ּזְ ּיִ ַגן־ֵעֶדן, ׁשֶ ּבְ

ֵדי  ּכְ ַהּטֹובֹות,  ֵריֵחיֶהם  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ַגן־ֵעֶדן  ּבְ ְנטּוִעים  ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

ֵדי  ל ְנֻקּדֹוֵתיֶהם ַהּטֹובֹות, ּכְ ה ׁשֶ ָרֵאל ֵמֵריַח ַהּטֹוב ַהּזֶ יַע ַעל ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ּגִ ּיַ ׁשֶ

ּלֹא  ִמּיּות, ׁשֶ ַגׁשְ ָנה ּבְ ֵ ר ִהְתעֹוְררּות ַהּשׁ י ִעּקַ ָנָתם ַעל־ְיֵדי ֶזה. ּכִ ְ ְתעֹוְררּו ִמּשׁ ּיִ ׁשֶ

ַדְעּתֹו ְולֹא ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו  ּלֹא ִיּפֹל ּבְ רּוָחִנּיּות, ׁשֶ י, ְוֵכן ּבְ ה יֹוֵתר ִמּדַ ן ַהְרּבֵ ִייׁשַ

ן  ַעם. ְוַעל־ּכֵ ָכל ּפָ ּמֹוְצִאין ּבְ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ר הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּנְ ְלעֹוָלם, ָהִעּקָ

סּוק ַאֵחר,  ַעם אֹוֵמר ּפָ ְבָעה ְפָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ְרְנגֹול ְוצֹוֵעק ׁשִ ִמְתעֹוֵרר ָאז ַהּתַ

ְמבָֹאר  "ל, ּכַ ֻקּדֹות טֹובֹות ַהּנַ ַעל־ ְיֵדי ַהּנְ ָנה ׁשֶ ֵ ִביל ִהְתעֹוְררּות ַהּשׁ ׁשְ ְוַהּכֹל ּבִ

ְפִנים )הל' תחומין הלכה ז, אות ט(. ּבִ

ַוֲאַזי  ָרה,  ְוַהַהְסּתָ עּוט  ִחיַנת ַהּמִ ּבְ ַתְכִלית  ּבְ ְלכּות  ֲחצֹות־ַלְיָלה, ָאז ַהּמַ כג. ּבַ
ַתְכִלית  ּבְ ָבָנה, ׁשֶ ִגיַמת ַהּלְ ְבִחיַנת ּפְ ן, ּבִ ּקֵ ֶכף ַמְתִחיל ְלִהְתַמּלֹאת ּוְלִהְתּתַ ּתֵ

ְיָקא  ּדַ ׁשֶ זֹאת,  יֹוְדִעים  ְוַהֲחָכִמים  יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ְלִהְתַמּלֹאת.  ַמְתֶחֶלת  ָגם  ַהּפְ

ְיָקא  ּדַ ם  ׁשָ עּוט,  ְוַהּמִ ָרה  ַהַהְסּתָ ְכִלית  ּתַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָאז  ׁשֶ ֲחצֹות־ַלְיָלה,  ּבַ

ִכין  ּוְמַהּפְ ָרה  ַהַהְסּתָ ין  ְמַגּלִ ֵהם  ּוָבֶזה  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ְוַדַעת  דֹול  ּגָ אֹור  ׁש  ְמֻלּבָ

ה,  דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ רֹוז ׁשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֹוְמִעין ָהעֹוָלם קֹול ַהּכָ אֹוָתּה ְלַדַעת, ׁשֶ

ִחיַנת  ִחיַנת אֹוַרְיָתא ַמְכֶרֶזת ָקֵמיהֹו ְוכּו'. ְוֶזה ּבְ עֹוֶרֶרת ַהּכֹל ִלְתׁשּוָבה, ּבְ ּמְ ׁשֶ

עֹוָלם  ֲאִפּלּו ּבָ ֲחצֹות־ַלְיָלה, ַעד ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּבַ ָמע ּבְ ׁשְ דֹול ַהּנִ רֹוז ַהּגָ קֹול ַהּכָ

ְרְנגֹול  ַהּתַ קֹול  הּוא  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ רֹוז  ַהּכָ קֹול  ָמע  ִנׁשְ ָרה,  ַהַהְסּתָ ַתְכִלית  ּבְ ה,  ַהּזֶ

קּום  ּתָ ָמַתי  ב,  ּכָ ׁשְ ּתִ ָעֵצל  ָמַתי  "ַעד  ְבִחיַנת  ּבִ ָמָתם,  ְרּדֵ ִמּתַ ִנים  ְיׁשֵ עֹוֵרר  ּמְ ׁשֶ

ִנְקָרא  ְרְנגֹול  ַהּתַ י  ּכִ ַלֲעבֹוָדתֹו.  ְלִהְתעֹוֵרר  ַמן,  ַהּזְ ַנת  ְ ִמּשׁ ו(,  )משלי  ָנֶתָך"  ְ ִמּשׁ

יִנים  ּדִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ רֹות,  ַהַהְסּתָ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ בּורֹות,  ּגְ ִחיַנת  ּבְ ֶגֶבר, 

ִכין  ּוְמַהּפְ ָרה  ַהַהְסּתָ יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ְמַגּלִ ְיָקא  ּדַ ֲאַזי  ְיָלה,  ַהּלַ ּוַבֲחצֹות  ּוְגבּורֹות; 

בּורֹות,  ִחיַנת ּגְ ָרה, ִמּבְ ִחיַנת ַהַהְסּתָ ְיָקא, ִמּבְ ם ּדַ ָ אֹוָתּה ְלַדַעת ְותֹוָרה, ַוֲאַזי ִמּשׁ

ֶבר  ִחיַנת קֹול ַהּגֶ ה ּבְ ּזֶ ַרְך, ׁשֶ דֹול ַהְמעֹוֵרר ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ רֹוז ַהּגָ ָמע קֹול ַהּכָ ִנׁשְ

ַעל־ ּתֹוָרה, ׁשֶ ֲחצֹות. ַוֲאַזי ְצִריִכין ַלֲעֹמד ְוַלֲעסֹק ּבַ עֹוֵרר ּבַ ּמְ ְיָקא ׁשֶ ְרְנגֹול ּדַ ְוַהּתַ

יֹוֵתר  ָרה  ַהַהְסּתָ ין  ּוְמַגּלִ ְלכּות  ַהּמַ ְלתֹוְך  ְוַהִחּיּות  ַעת  ַהּדַ יִכין  ַמְמׁשִ ְיֵדי־ֶזה 
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ים ַעל־ְיֵדי  יֹוֵתר ָלֶזה, ִלְקרֹות ֶאת ַהַחי ַהַחּיִ ל ּבְ ַמן ְמֻסּגָ ֲחצֹות ַהּזְ י ָאז ּבַ ְויֹוֵתר, ּכִ

ַהַחי  ֶאת  ִלְקרֹות  זֹוֶכה  ּתֹוָרה,  ּבַ ָהָאָדם  עֹוֵסק  ׁשֶ ְזַמן  ָכל  ּבְ י  ּכִ ַהּתֹוָרה.  ֵעֶסק 

ָאז  יֹוֵתר, ֵמֲחַמת ׁשֶ ל ּומּוָכן ָלֶזה ּבְ ּתֹוָרה ְמֻסּגָ ים, ַאְך ִקיַמת ֲחצֹות ַלֲעסֹק ּבַ ַהַחּיִ

ן ִמְתַחְנִנין  ה ָאז. ְוַעל־ּכֵ ּלֶ ְתּגַ ּמִ ָרה ׁשֶ ּלּות ַהַהְסּתָ דֹול ַעל־ְיֵדי ִהְתּגַ ַעת ּגָ ה ּדַ ּלֶ ִנְתּגַ

ֵלמּות  ַעת ּוׁשְ ֵלמּות ַהּדַ ִחיַנת ׁשְ ה ּבְ ּזֶ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית־ַהּמִ ְנַין ּבֵ ה ְוַעל ּבִ ֻאּלָ ָאז ַעל ַהּגְ

ְיָקא  ּדַ ׁשֶ זֹו,  ִחיָנה  ִמּבְ ן  ַגם־ּכֵ ָהָיה  ִמְצַרִים  ִויִציַאת  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ַהּמַ ת  ֲעִלּיַ

ה  ָרה, ָזכּו ַעל־ְיֵדי מׁשֶ ְוַהַהְסּתָ עּוט  ְוַהּמִ ָרֵאל ְלַתְכִלית ַהְיִריָדה  ִיׂשְ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְלַדַעת,  ָכה  ְוִנְתַהּפְ ָרה  ַהַהְסּתָ ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו,  ַרּבֵ

ְיָלה  ֲחצֹת ַהּלַ תּוב: "ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲחצֹות־ַלְיָלה, ּכְ ה ּבַ ֻאּלָ ן ָהְיָתה ָאז ַהּגְ ִנְגָאלּו. ְוַעל־ּכֵ

ְוכּו'" )הל' ר"ח הלכה ג(.

מּוָרה ָהֶאְמָצִעית, ְוַאַחר־ ְך ַרק ַעד סֹוף ָהַאׁשְ ל ֲחצֹות ִנְמׁשָ כד. ְזַמן ֶהָאָרה ׁשֶ
ּבֶֹקר זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ִקיַמת ֲחצֹות  ְך ּבַ ֶקת ַהֶהָאָרה ַהּזֹאת. ַאַחר־ּכָ ּלֶ ְך ִמְסּתַ ּכָ

ְך ֶהָאָרה ְגדֹוָלה  ָאז ִנְמׁשָ ַסח, ׁשֶ ִחיַנת ּפֶ ֵלמּות. ְוֶזה ּבְ ׁשְ ַעת ְוַהּמִֹחין ּבִ ל ַהּדַ ְלַקּבֵ

ְסִפיַרת  ְיֵדי  ַעל־  ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ ַעד  ַהּזֹאת,  ֶהָאָרה  ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְמֹאד, 

ֵלמּות )שם(. ׁשְ ַעת ּבִ ּלּות ַהּדַ ָאז ִהְתּגַ בּועֹות, ׁשֶ ָהעֶֹמר זֹוִכין ְלׁשָ

ּלּות  ִחיַנת ִהְתּגַ ַכת ָהֵעָצה, ְואֹור יֹום הּוא ּבְ ִחיַנת ֶחׁשְ ַכת ַלְיָלה הּוא ּבְ כה. ֶחׁשְ
ֵעָצה טֹוָבה  ֵננּו ּבְ ים: "ְוַתּקְ ְיָלה ַדְוָקא ְמַבְקׁשִ ּלַ ן ּבַ ַעְמקּות ָהֵעָצה. ְוַעל־ּכֵ

ָאז  ְלַנְפׁשֹו,  ֵעָצה  ָלֵתת  יֹוְדִעין  ֵאין  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְך,  ַהחׁשֶ ֵעת  ּבְ ָאז  י  ּכִ ָפֶניָך",  ִמּלְ

ָפָניו,  ִמּלְ ֵעָצה טֹוָבה  ּבְ ֵנהּו שנה  ַתּקְ ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ ׁש  ְלַבּקֵ ְצִריִכין 

ה  ְך אֹו ָכְך, ַרק ִיְזּכֶ ִים, ִאם ַלֲעׂשֹות ּכָ ּתַ ּלֹא ְתֵהא ֲעָצתֹו ֲחלּוָקה ִלׁשְ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ

ל  ד ָהֱאֶמת ׁשֶ ְוֵיַדע ַהּצַ ֶקר  ל ׁשֶ ְהֶיה ִנְדֶחה ַצד ָהֵעָצה ׁשֶ ּיִ ת ָהֵעָצה, ׁשֶ ַלֲאִמּתַ

ְלִהְתנֹוֵצץ  ַמְתִחיל  ָאז  י  ּכִ ֲחצֹות־ַלְיָלה,  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְלִהְתַנֵהג.  ֵאיְך  ָהֵעָצה 

ַכת ַלְיָלה,  ָנה, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה דֹוִחין ֶחׁשְ ֵ ְוִלְצֹמַח אֹור יֹום, ְוָאז ְצִריִכין ָלקּום ֵמַהּשׁ

ֲחצֹות־ַלְיָלה  ַכת  ֶחׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ִליָטָתּה  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ָהֵעָצה,  ַכת  ֶחׁשְ הּוא  ׁשֶ

ָהֵעָצה,  ַכת  ֶחׁשְ ִלְדחֹות  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַלְיָלה,  ַכת  ֶחׁשְ ר  ִעּקַ ָאז  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה, 
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ית,  ָהֲאִמּתִ ָהֵעָצה  יְך  ַמְחׁשִ הּוא  ׁשֶ ֱאֶמת,  ֵאינֹו  ׁשֶ ָהֵעָצה  ל  ׁשֶ ַהֵחֶלק  ַהְינּו  ּדְ

ת ֲחצֹות־ַלְיָלה  ְתִחּלַ הּוא ַמְתִחיל ִלְצֹמַח ּבִ ִחיַנת אֹור יֹום, ׁשֶ ה ְוָיִאיר לֹו ּבְ ּלֶ ְוִיְתּגַ

ַעל  ָאז  ִלין  ְתַאּבְ ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ְוֶזה  ֲעָצתֹו.  עֹוד  ק  ִתְתַחּלֵ ְולֹא  ָהַאֲחרֹוָנה, 

ּתֹוָרה,  ּבַ עֹוְסִקין  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָהֵעָצה,  ּקּון  ּתִ ְמקֹור  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ

)הל'  ה'  ּיָ ְותּוׁשִ 'ֵעָצה  ִנְקֵראת  ן  ְוַעל־ּכֵ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהֵעצֹות  ַלל  ּכְ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ

תענית ה"ד אות טז(.

ּתֹוָרה, ַעל־ ְיֵדי־ ֲחצֹות־ַלְיָלה ַלֲעסֹק ּבַ ָנה ְוָקִמים ּבַ ֵ ִלין ַהּשׁ ַבּטְ ּמְ כו. ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ֶצר  ֲחלֶֹקת ַוֲאִחיַזת ַהּיֵ ּנּוִיים ְוַהּמַ ִ ל ַהּשׁ ם ּכָ ָ ּשׁ ּמִ ַמן, ׁשֶ ל ֲאִחיַזת ַהּזְ ּטֵ ֶזה ִנְתּבַ

)הלכות  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוַפְרָנָסה  ַפע  ׁשֶ ְך  ִנְמׁשָ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְטָרא־ָאֳחָרא,  ְוַהּסִ ָהָרע 

רבית הלכה ה, אותיות ה ו(.

ְלָבֵרר  ַהְינּו  רּוִרים,  ּבֵ ְלָבֵרר  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ה,  ַהּזֶ ָלעֹוָלם  ָבא  לֹא  ל־ָאָדם  כז. ּכָ
אֹו  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֵמֵחְטא  ִלּפֹות  ַהּקְ ִעְמֵקי  ּבְ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוצֹות 

ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ ָהָאָדם  ָצִריְך  ן  ְוַעל־ּכֵ ְלּגּוִלים.  ּגִ ָאר  ְ ִמּשׁ ַעְצמֹו  ּבְ ֲחָטָאיו  ַעל־ְיֵדי 

ט,  ּפָ ׁשְ ְכֵדי ְלעֹוֵרר ֵאׁש ַהּמִ יו, ּבִ ָרָכיו ּוַמֲעׂשָ ל ּדְ ָכל ֵעת ַעל ּכָ ּפֹט ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ִלׁשְ

ְלָבְרָרם,  ֻמְכָרח  הּוא  ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ ֵאּלּו  ְסִביב  ֱאָחז  ַהּנֶ ָהַרע  ְלַהְכִניַע  ֵדי  ּכְ

י  ּיֹום, ּכִ ט הּוא ּבַ ּפָ ׁשְ ר ַהּמִ ה ִעּקַ ְפִנים )וע' יראה ועבודה אות פא(. ְוִהּנֵ ְמבָֹאר ּבִ ּכַ

י  ּכִ ֲעֵלי־ִדיִנים,  ַהּבַ ֲעֵליֶהם  לּו  ִקּבְ ִאם  אֹו  ין,  ּדִ ְגַמר  ּבִ א  ֶאּלָ ְיָלה  ּלַ ּבַ ִנין  ּדָ ֵאין 

ָאז  ְיָלה  ּלַ ּבַ י  ּכִ יֹום,  אֹור  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ּוֹמִחין,  ָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

יֵני  ְרּדִ ל ַהּגַ ְיָלה, ְוָאז ִנְתעֹוְרִרין ּכָ יַע ַהּלַ ּגִ ּמַ ַעת. ּוְכׁשֶ קּות ַהּדַ ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ הּוא ּבְ

ם  ָ ִמּשׁ ְלָבֵרר  ִלּפֹות  ַהּקְ ְלִעְמֵקי  ְוכּו'  ְלכּות  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ יֹוֵרד  ְוָאז  ְוכּו',  ִנימֹוִסין 

ְרָפּה  נּו ּכַֹח ְלׂשָ ן ֵאין ּבָ ִרים ַהִחיצֹוִנים ְמֹאד, ַעל־ּכֵ ּבְ ָאז ִמְתּגַ רּוִרים. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ּבֵ

ָנה,  ׁשֵ ְזַמן  הּוא  ְיָלה  ּלַ ּבַ ן  ְוַעל־ּכֵ נּו.  ּלָ ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל־  ּוְלַהְכִניָעם 

ִקין  ְמַסּלְ ָאנּו  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַעת,  ַהּדַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ הּוא  ׁשֶ

ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ מֹוְסִרין  ָאנּו  ַרק  נּו,  ֵמִאּתָ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָנה:  ֵ ַהּשׁ קֶֹדם  אֹוְמִרים  ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  תּוב.  ּכָ ט  ּפָ ִמׁשְ ָבֶהם  ה  ַיֲעׂשֶ
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יְך ּכַֹח  ַעְצמֹו ַמְמׁשִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְפִנים. ַוֲאַזי ַהּשׁ ְמבָֹאר ּבִ ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי", ּכַ "ּבְ

ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ כַֹח  ּבְ יֹוֶרֶדת  ְלכּות  ְוַהּמַ ַמְלכּות,  ִלְבִחיַנת  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָנה.  ֵ ַהּשׁ ְזַמן  ל  ּכָ ִלּפֹות  ַהּקְ ֵמִעְמֵקי  רּוִרים  ּבֵ ּוְמָבֶרֶרת  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ

י  ין, ּכִ ית־ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ִלין ַעל ַעְצמֹו ַאְרּבַ ָנה ּוְמַקּבְ ֵ ין קֶֹדם ַהּשׁ ְתַוּדִ ּמִ ּדּוי ׁשֶ ַהּוִ

ְיָלה  ּלַ ּבַ ְמעֹוְרִרין  ָאנּו  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְזַמן  ֵאין  ְיָלה  ּלַ ּבַ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ

ה  ל ַהּכַֹח ַהּזֶ ֵדי ִלְמסֹר ּכָ "ל, ְוָכל ֶזה ּכְ ּדּוי ַהּנַ ל ַהּיֹום ַעל־ְיֵדי ַהּוִ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּכַֹח ַהּמִ

ַעל־ָיָדּה.  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ רּור  ּבֵ ר  ִעּקַ ְיָלה  ּלַ ּבַ ָאז  ׁשֶ ְלכּות,  ַהּמַ ִלְבִחיַנת 

ְמָלכֹות"  ה  ֵהּמָ ים  ִ ּשׁ "ׁשִ ִחיַנת  ּבְ ים',  ִ ּשׁ 'ׁשִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְלכּות  ַהּמַ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 

ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב"  ּלָ ּכֻ ִגּבִֹרים  ים  ִ ּשׁ ִ ָנה ַה"ּשׁ ֵ ן ְמעֹוְרִרין קֶֹדם ַהּשׁ ּכֵ )שה"ש ו(, ַעל־ 

ֹמר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  ּכֲֹהִנים,  ת  ִבְרּכַ ּבְ ׁשֶ אֹוִתּיֹות  ים  ִ ּשׁ ׁשִ אֹוְמִרים  ְוַגם  ג(,  )שם 

ָנה,  ׁשֵ ַעת  ׁשְ ּבִ ֹוְלִטין  ַהּשׁ ַהִחיצֹוִנים  ֵמֲאִחיַזת  ְלכּות  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ ֶאת  יל  ּוְלַהּצִ

ְגדֹוָלה;  ִמיָרה  ׁשְ ָאז  ְצִריִכין  ֱאֶמת  ּבֶ ן  ְוַעל־ּכֵ ִמיָתה,  ּבְ ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ

ה  ָעׂשָ ׁשֶ טֹוִבים  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ִפי  ּכְ י  ּכִ ּיֹום,  ּבַ ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּכַֹח  ַעל־ְיֵדי  ַרק  ְוַהּכֹל 

ן  ]ְוַעּיֵ ָנה  ׁשֵ ַעת  ׁשְ ּבִ ִמיָרה  ִלׁשְ זֹוִכין  ן  ּכֵ ט,  ּפָ ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּיֹום,  ּבַ ָהָאָדם 

יַע  ּגִ ּמַ ָנה[. ּוְכׁשֶ ֵ ַנת ַהּשׁ ּוָ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל ַעל ּכַ ִביא ּבְ ּמֵ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ ִנים, ְמבָֹאר ּבָ ּפְ

ה ְמֹאד, ְוָאז צֹוֶעֶקת  עּוט ְויֹוֶרֶדת ְלַמּטָ ַתְכִלית ַהּמִ ְלכּות ּבְ ֲחצֹות־ַלְיָלה, ָאז ַהּמַ

ַעת  ׁשְ ּבִ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּכַֹח  ִנְתַמֵעט  ָעה  ׁשָ ָכל  ּבְ י  ּכִ ם,  ָ ִמּשׁ ְלַהֲעלֹוָתּה  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ

מֹו ְוַנְפׁשֹו,  בֹוד ׁשְ בֹוד קֹונֹו ְוַעל ּכְ רֹוֶצה ָלחּוס ַעל ּכְ ל ִמי ׁשֶ ן ּכָ ָנה. ְוַעל־ּכֵ ֵ ַהּשׁ

ְוַעל־ְיֵדי  ׁש,  ַמּמָ ַלְיָלה  ֲחצֹות־  ּבַ דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ְלִהְתעֹוֵרר  ָצִריְך  הּוא 

ְוָהִקיָצה  "ָהִעיָרה  ְבִחיַנת  ּבִ ָאז  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְמעֹוֵרר  ֶזה  ַעל־ְיֵדי־  ָאז,  ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ

ִצְדֶקָך",  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ַעל  ָלְך  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה  "ֲחצֹות  ִחיַנת  ּבְ ִטי",  ּפָ ְלִמׁשְ

י  מֹו ְוַנְפׁשֹו, ּכִ ִחיַנת ׁשְ הּוא ּבְ ְלכּות, ׁשֶ ט הּוא ַמֲעֶלה ֶאת ַהּמַ ּפָ ׁשְ ְוַעל־ְיֵדי ַהּמִ

ָהָרע  רֹף  ְוִלׂשְ ְלַהְכִניַע  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִהְתעֹוְררּות  ְזַמן  ר  ִעּקַ ָאז  ֲחצֹות־ַלְיָלה,  ּבַ

א ְדָבֵטׁש  ָ ְלהֹוָבא ְדֶאּשׁ ִחיַנת ׁשַ ה. ְוֶזה ּבְ ָ ֻדּשׁ יצֹוצֹות ַהּקְ ַהּנִ ָהרֹוֶצה ְלִהְתַאֵחז ּבְ

ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵאׁש  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְוכּו',  ָקאֵרי  ּוְכֵדין  ֲחצֹות,  ּבַ ְדַתְרְנגֹוָלא  ַגְדפֹוִהי  ּבְ

ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ן ּבֵ ִלין ָאז ַעל ֻחְרּבַ ן ִמְתַאּבְ ְפִנים. ְוַעל־ּכֵ ְמבָֹאר ּבִ ְתעֹוֵרר ָאז, ּכַ ּנִ ׁשֶ
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ַלִים, זֹוֶכה ְורֹוֶאה  ל ַעל ְירּוׁשָ ְתַאּבֵ ט, ְוָכל ַהּמִ ּפָ ׁשְ ֱחַרב ַעל־ְיֵדי ִקְלקּול ַהּמִ ּנֶ ׁשֶ

ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ָאז  ִלין  ְתַאּבְ ּמִ ׁשֶ ֶזה  ּבָ ׁשֶ ִנְמָצא  ּוְבִבְנָיָנּה,  ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ

ְבֶנה  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהֵהיָכל  ְנַין  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ִבְנָינֹו,  ּבְ עֹוְסִקין  ְיֵדי־ֶזה  ַעל־ 

ָאז  עֹוְסִקין  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ַהּנַ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ כַֹח  ּבְ ְררּו  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יצֹוצֹות  ֵמַהּנִ

ט  ּפָ ׁשְ ט. ְוָכל ֶזה עֹוְסִקין ְלעֹוֵרר ּוְלָהִקיץ ַהּמִ ּפָ י ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ִמׁשְ ּתֹוָרה, ּכִ ּבַ

יִצת  ַהּצִ אֹור  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ט,  ּפָ ִמׁשְ ָלאֹור  יֹוֵצא  יֹום  אֹור  ּבְ ְוָאז  יֹום,  אֹור  ַעד 

ְפִנים )הלכות גרים הלכה ג, אותיות  ְמבָֹאר ּבִ ֵהִאיר ַהּיֹום, ּכַ ֶ ם ִמּשׁ ַמּנָ ּזְ ין, ׁשֶ ִפּלִ ְוַהּתְ

יד יז יח כ כא כב כג כד(.

ְך  ְוַאַחר־ּכָ רּוִחי",  ַאְפִקיד  ָיְדָך  "ּבְ ָנה:  ֵ ַהּשׁ קֶֹדם  אֹוְמִרים  ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנַין  כח. 
רּוַח  ִחיַנת  ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוׁשֶ ֲחצֹות־ַלְיָלה,  ּבַ ָלקּום  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ָהרּוַח־ַחּיִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִוד,  ּדָ ל  ׁשֶ ִכּנֹור  ּבְ ֶבת  ֶ ַהְמַנּשׁ ְצפֹוִנית 

ְמָאה  ַהּטֻ ָהרּוַח  ֶנֶגד  ּכְ ְיֵדי־ֶזה  ַעל־  ִרים  ּבְ ּוִמְתּגַ יק־ָהֱאֶמת,  ּדִ ֵמַהּצַ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ָנה', אֹות כז. ן 'ׁשֵ ה - ַעּיֵ ְקִלּפָ ְך ֵמָהַרב ּדִ ְמׁשָ ַהּנִ

ּובֹוִכין  ֶלָעָפר  ַעְצֵמנּו  ּומֹוִריִדין  ֲחצֹות־ַלְיָלה,  ּבַ ָקִמים  ָאנּו  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  כט. 
ֶלה ָלנּו  ּגָ ּיִ ׁש, ַעל־ְיֵדי־ ֶזה ָאנּו זֹוִכין ׁשֶ ְקּדָ ית־ַהּמִ ן ּבֵ ִלין ַעל ֻחְרּבַ ּוִמְתַאּבְ

ֵהם  ׁשֶ ָאֶרץ )עפ"י שנז איכה ב(,  ּבָ ְבעּו  ּטָ ׁשֶ ָעִרים  ְ ַהּשׁ ָלנּו  ְוַיֲעֶלה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ִחיַנת  ר ּבְ ים. ְוֶזה ִעּקַ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ י־תֹוָרה ׁשֶ ִחיַנת ַהֲהָלכֹות ְוַהִחּדּוׁשֵ ּבְ

ָאקּום  ַלְיָלה  "ֲחצֹות  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ֵאֶפר".  ַחת  ּתַ ֵאר  ּפְ ִצּיֹון  ַלֲאֵבֵלי  "ָלׂשּום 

ל  ֵטי ֱאֶמת ְוַהֲהָלכֹות ׁשֶ ּפְ ׁשְ ִחיַנת ַהּמִ ֵטי ִצְדֶקָך" ַדְיָקא, ּבְ ּפְ ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמׁשְ

ן  ִלין ָאז ַעל ֻחְרּבַ ְתַאּבְ ּמִ ן ַאַחר ׁשֶ ּזֹוִכין ַעל־ְיֵדי ִקיַמת ֲחצֹות. ְוַעל־ּכֵ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

אֹוְמִרים:  ָהָאֶרץ  ִמן  ִמין  ּקָ ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ָהָאֶרץ,  ַעל  ִבין  ְויֹוׁשְ ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ

ע  ִחיַנת ָהַאְרּבַ ה ּבְ ּזֶ "ל, ׁשֶ ָעִרים ַהּנַ ְ ִחיַנת ַהּשׁ יֶכם ְוכּו'" - ּבְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ "ׂשְ

ה  ּזֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ן, ּכְ ַאר ָלנּו ַאַחר ַהֻחְרּבָ ׁשְ ּנִ ל ֲהָלָכה ׁשֶ ַאּמֹות ׁשֶ

ְתִני" )הלכות חלוקת  י ִאְמָרְתָך ִחּיָ ִחיַנת "זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי, ּכִ ר ֶנָחָמֵתנּו, ּבְ ִעּקַ

שותפים הלכה ה, אותיות יג יד(.
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ָגִמים ְוָכל  ל ַהּפְ ַלל ּכָ ר ּכְ ַמִים, ְוִעּקַ ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ֵמֲאִביֶהם ׁשֶ ר ִהְתַרֲחקּות ִיׂשְ ל. ִעּקַ
ם  ְתַעּלֵ ּנִ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ַהַהְעָלָמה  ַעל־ְיֵדי  ַהּכֹל  לּות,  ַהּגָ ַוֲאִריַכת  נֹות  ַהֻחְרּבָ

ִחיַנת ָה'רֹאׁש  ר ּבְ ּבֵ ִית'. ְוָאז ִמְתּגַ ִחיַנת ָה'רֹאׁש־ּבָ הּוא ּבְ יק־ ָהֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ אֹור ַהּצַ

אֹוֵרי־ ַהּמְ ִחינֹות  ּבְ ִרין  ּבְ ּוִמְתּגַ אֹוֵרי־אֹור  ַהּמְ ִחינֹות  ּבְ ִמין  ְוִנְתַעּלְ חּוצֹות',  ל  ּכָ

ית־ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ְמֹאד  ל  ּוְלִהְתַאּבֵ ֲחצֹות־ַלְיָלה  ּבַ ָלקּום   - ָלֶזה  ּקּון  ְוַהּתִ ֵאׁש. 

ִנְכָנִעין  י  ּכִ ֵאֶפר,  ַחת  ּתַ ֵאר  ּפְ ִצּיֹון  ַלֲאֵבֵלי  ָלׂשּום  ה  ִנְזּכֶ ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ

ִאּלּו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ְוָאז  אֹוֵרי־אֹור,  ַהּמְ ִחינֹות  ּבְ ִרין  ּבְ ּוִמְתּגַ ְוחֹוְזִרין  אֹוֵרי־ֵאׁש  ַהּמְ

ֱאלִֹקים  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ "ּבְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  י  ּכִ ית,  ְבֵראׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ ָידֹו  ַעל־  ׁש  ִנְתַחּדֵ

ִבילֹו  ׁשְ ּבִ יק־ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ִחיַנת ַהּצַ ִית", ּבְ ית" - אֹוִתּיֹות "רֹאׁש־ּבַ ֵראׁשִ ְוכּו'"; "ּבְ

ִריָאה.  ל ַהּבְ ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל, ְוַעל־ָידֹו ִקּיּום ּכָ ּה, ּכְ ּלָ ִריָאה ּכֻ ל ַהּבְ ָהְיָתה ּכָ

ע ַמְלֻכּיֹות,  ל ַאְרּבַ לּות ׁשֶ ז ַעל ַהּגָ ַרּמֵ ּמְ ֲאָבל "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ּתֹהּו ָובֹהּו ְוכּו'", ׁשֶ

ם  ְתַעּלֵ ּנִ "ל ׁשֶ ִחיַנת ַהַהְעָלָמה ַהּנַ ְך ִמּבְ ל ֶזה ִנְמׁשָ ּכָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ל  ׁשֶ רּוחֹו  א  ּדָ  - ִים"  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ְמַרֶחֶפת  ֱאלִֹקים  "ְורּוַח  ֲאָבל  יק.  ּדִ ַהּצַ אֹור 

ל  יְך רּוחֹו ׁשֶ ּקּון. ַאְך ֵאיְך זֹוִכין ְלַהְמׁשִ ַמר ַהּתִ ּגְ ר  ַעל־ָידֹו ִיְהֶיה ִעּקַ יַח, ׁשֶ ָמׁשִ

ִים ּובֹוִכין  ּמַ ֹוְפִכין ּכַ ּשׁ ָמעֹות ׁשֶ ה ְוַהּדְ ִכּיָ ן ַהּכֹל? הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּבְ יַח ּוְלַתּקֵ ָמׁשִ

ִחיַנת  ּבְ ְך",  ִלּבֵ ִים  ַכּמַ ְפִכי  "ׁשִ ְבִחיַנת  ּבִ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ִלין  ּוִמְתַאּבְ

ְבִחיַנת  ּבִ יַח,  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ָעֵלינּו רּוחֹו  ִים", ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמַרֵחף  ּמַ יְֹרָדה  ֵעיִני  "ֵעיִני 

 - ְוָאז  "ל.  ַהּנַ ִים  ּמַ ּכַ ֹוְפִכין  ּשׁ ׁשֶ ָמעֹות  ַהּדְ ִחיַנת  ּבְ ִים",  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  "ְמַרֶחֶפת 

ּתֹהּו  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ אֹוֵרי־ֵאׁש,  ַהּמְ ִנְכָנִעין  י  ּכִ ְוכּו'",  ְיִהי אֹור  "ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹקים 

ל  ּקּון ּכָ ֵלמּות ּתִ ִחיַנת ׁשְ ה ּבְ ּזֶ אֹוֵרי־אֹור, ׁשֶ ִרין ַהּמְ ּבְ ְך ּוְתהֹום, ּוִמְתּגַ ָובֹהּו ְוחׁשֶ

ּה )הל' מצרנות ה"ד אות יג(. ּלָ ִריָאה ּכֻ ַהּבְ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ָחה, ׁשֶ ּגָ ַרת ַהַהׁשְ ִחיַנת אֹור יֹום; ְוַהְסּתָ ָחה הּוא ּבְ ּגָ לא. אֹור ַהַהׁשְ
ר ֲאִחיַזת  ם ִעּקַ ָ ְך, ּוִמּשׁ ִחיַנת חׁשֶ ִריָאה, הּוא ּבְ ִחיַנת ַאַחר ַהּבְ ַבע, ּבְ ַהּטֶ

ׁש.  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ּוְבִחיַנת  ל ַהֲחָטִאים  ּכָ ּוְפַגם  ְוָהַעּכּו"ם  ְטָרא־ָאֳחָרא  ַהּסִ

ׁש,  ְקּדָ ית־ ַהּמִ ן ּבֵ ִלין ַעל ֻחְרּבַ ֲחצֹות־ ַלְיָלה ּובֹוִכין ּוִמְתַאּבְ ִמים ּבַ ּקָ ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ

"ל,  ּנַ ְטָרא־ָאֳחָרא ּכַ ם ֲאִחיַזת ַהּסִ ָ ּשׁ ּמִ ְך, ׁשֶ ְיָלה ְוַהחׁשֶ ִרין ַהּלַ ּבְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמׁשַ
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ָחתֹו  ּגָ ר ְמקֹום ֶהָאַרת ַהׁשְ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית־ ַהּמִ ְנַין ּבֵ ִחיַנת ּבִ יִכין אֹור, ּבְ ּוַמְמׁשִ

ִריָאה,  ַהּבְ קֶֹדם  ְבִחיַנת  ּבִ ִריָאה  ַהּבְ ַאַחר  ִחיַנת  ּבְ ִנְכָלל  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַרְך,  ִיְתּבָ

ָבָנה )הל' שלוחין ה"ג(. ִגיַמת ַהּלְ א ּפְ ְבִחיַנת יֹום, ְוִנְתַמּלֵ ִחיַנת ַלְיָלה ּבִ ְוִנְכָלל ּבְ

ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ּוְלקֹוֵנן  ַלְיָלה  ֲחצֹות־  ּבַ ָלקּום  ֵהר  ִלּזָ ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנַין  לב. 
ן 'ּפּוִרים', אֹות עג. ׁש ְוכּו' - ַעּיֵ ְקּדָ ַהּמִ

אֹוֵרי־אֹור  ַהּמְ ִרין  ּבְ ּוִמְתּגַ ָהֵאׁש  ְמאֹוֵרי  ִנְכָנִעין  ֲחצֹות  ִקיַמת  ַעל־ְיֵדי  לג. 
ָבָנה )הלכות מתנה הלכה ג, אות יג(. ִגיַמת ַהּלְ א ּפְ ְוִנְתַמּלֵ

ין  יק ַהּדִ ָדָקה ְוֶחֶסד ֶעְליֹון ְלַהְמּתִ יְך ַהּצְ לד. ַעל־ְיֵדי ִקיַמת ֲחצֹות זֹוִכין ְלַהְמׁשִ
ְהֶיה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּתִ ה ְצָדָקה', ׁשֶ ֲעׂשֶ ט ּתַ ּפָ ה ְבִמׁשְ ְבִחיַנת 'ְוַאּתָ ט, ּבִ ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ

ֵטי ִצְדֶקָך"  ּפְ ֵלָמה. ְוֶזה: "ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמׁשְ ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ַהּגְ

ַדְיָקא )שם הלכה ה, אות מח(.

ַכת־ַלְיָלה,  ֶחׁשְ ֵעת  ּבְ ִנְקֶטֶנת  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  הּוא  ׁשֶ ְלכּות,  ַהּמַ לה. 
י  ּכִ ֲחצֹות,  ּבַ ַמְתִחיל  ּקּוָנּה  ּתִ ר  ְוִעּקַ יָלּה.  ּוְלַהְגּדִ ְלַהֲעלֹוָתּה  ּוְצִריִכין 

ְלתֹוְך  ֱאָלקּות  רּוָחִנּיּות  ַכת  ַהְמׁשָ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ֲחצֹות  ּבַ ׁשֶ ָנה  ֵ ַהּשׁ ִהְתעֹוְררּות 

ׁשּות  ִהְתַחּדְ ּבְ ַהּגּוף  ָמה ְלתֹוְך  ׁשָ ַהּנְ חֹוֶזֶרת ָאז  ֶ ּשׁ ִחיַנת ַמה  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ִצְמצּוִמים, 

ִחיַנת רּוַח  ַרְך. ְוֶזה ּבְ ּתֹוֵסף ָעֶליָה אֹור רּוָחִנּיּות ֱאָלקּותֹו ִיְתּבָ ּנִ ִנְפָלא, ֵמֲחַמת ׁשֶ

ִנים.  ן ּפְ ֲחצֹות - ַעּיֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָהָיה ָקם ּבַ ִוד, ׁשֶ ל ּדָ ִכּנֹור ׁשֶ ֶבת ּבְ ֶ ְצפֹוִנית ַהְמַנּשׁ

ּלֹו  ּכֻ ִרין ֵסֶדר ֲחצֹות, ׁשֶ ְך ְמַסּדְ ּקּון ָהֱאמּוָנה. ְוַאַחר־ּכָ ל ֶזה ַהְתָחַלת ּתִ ְוַעל־ְיֵדי ּכָ

ָהֵעצֹות  ְלַגּלֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוַהּכֹל  ב,  ַהּלֵ ֵמעֶֹמק  ּצֹוֲעִקין  ׁשֶ ּוְצָעקֹות  קֹולֹות 

ה.  דֹוׁשָ ה ֱאמּוָנה ַהּקְ ּלֶ ַעל־ ְיֵדי־ֶזה ִנְתּגַ ִחיַנת ֲאִפיֵקי ַמִים, ׁשֶ ֵהם ּבְ דֹוׁשֹות, ׁשֶ ַהּקְ

ָעָקה ָאז  אֹוְמִרין ָאז. ְוַעל־ְיֵדי ַהּצְ ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים" ׁשֶ ל ּתַ ַאּיָ ִחיַנת: "ּכְ ְוֶזה ּבְ

ּדּול  ר ּגִ ֵהם ִעּקַ ין ָהֵעצֹות ָהֲעֻמּקֹות, ׁשֶ ב, ַעל־ְיֵדי־ֶזה חֹוְתִרין ּוְמַגּלִ ֵמעֶֹמק ַהּלֵ

ַהּתֹוָרה  י  ּכִ ֲחצֹות,  ַאַחר  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 

ִלין  ל ֶזה ְמַגּדְ ה", ְוַעל־ְיֵדי ּכָ ּיָ ִחיַנת "ִלי ֵעָצה ְותּוׁשִ ּה ֵעצֹות, ּבְ ּלָ ה ִהיא ּכֻ דֹוׁשָ ַהּקְ
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ים  ְבִחיַנת "ֲחָדׁשִ ּבִ ַהּבֶֹקר,  אֹור  ּבְ ֶלֶמת  ְוִנׁשְ ֶלת  ְגּדֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 

ִפיָלָתּה  ת ָהֱאמּוָנה ִמּנְ ר ֲעִלּיַ אֹור ַהּבֶֹקר ֲאַזי ִעּקַ י ּבְ ה ֱאמּוָנֶתָך", ּכִ ָקִרים ַרּבָ ַלּבְ

)הל' הפקר ונכסי הגר, הלכה ד, אותיות ד ה(.

ין יֹום ְלַלְיָלה, ַהְינּו  לו. ַעל־ְיֵדי ִקיַמת ֲחצֹות זֹוֶכה ְלֵעצֹות טֹובֹות ּוְלַהְבִחין ּבֵ
ִחיַנת )איוב לח(:  לֹום. ְוֶזה ּבְ ּיֹות ּוֵבין ַהֵהֶפְך, ַחס ְוׁשָ ין ֵעצֹות טֹובֹות ֲאִמּתִ ּבֵ

ְכִוי ִביָנה" )שם אות טו(. חֹות ָחְכָמה אֹו ִמי ָנַתן ַלּשֶׂ ּטֻ ת ּבַ "ִמי ׁשָ

ֵהם  ׁשֶ אֹוֵרי־אֹור,  ַהּמְ ִקין  ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ָהאֹור,  ִקיַעת  ׁשְ ְזַמן  ָאז  ְיָלה,  ּלַ ּבַ לז. 
ְוֶזה  ְיָלה.  ּלָ ּבַ ִליָטָתם  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ אֹוֵרי־ֵאׁש,  ַהּמְ ִרין  ּבְ ּוִמְתּגַ ַהּמִֹחין,  ִחיַנת  ּבְ

ן  ִחיַנת ְמאֹוֵרי־אֹור. ְוַעל־ּכֵ ֵהם ּבְ קּות ַהּמִֹחין, ׁשֶ ּלְ ִהיא ִהְסּתַ ָנה, ׁשֶ ֵ ִחיַנת ַהּשׁ ּבְ

ַמע,  ִחיַנת ְקִריַאת־ׁשְ הּוא ּבְ ם ה', ׁשֶ ִמיָרה ַעל־ְיֵדי ׁשֵ ָנה ְצִריִכין ׁשְ ַעת ׁשֵ ׁשְ ָאז ּבִ

ֵהם  קּות ַהּמִֹחין, ׁשֶ ּלְ ַעת ִהְסּתַ ׁשְ לֹום, ּבִ אֹוֵרי ֵאׁש, ַחס ְוׁשָ רּו ַהּמְ ּבְ ּלֹא ִיְתּגַ ֵדי ׁשֶ ּכְ

הּוא  ע ְיסֹודֹות, ׁשֶ ַאְרּבַ ּבְ ׁשֶ ר ֲאִחיַזת ָהַרע  ִעּקַ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ִחיַנת ְמאֹוֵרי־אֹור.  ּבְ

אֹוֵרי ֵאׁש, ַאְך ַאף־ ִחיַנת ַהּמְ ר ֲאִחיָזתֹו ִמּבְ ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקין, ִעּקַ ִחיַנת ַאְרּבָ ּבְ

ָלת  ִחיַנת ּתְ ִכין ִמּבְ ן ִנְמׁשָ ְרׁשָ ׁשָ י ּבְ ם טֹוב, ּכִ ע ְיסֹודֹות ּגַ ָהַאְרּבַ י־ֵכן ֵיׁש ּבְ ַעל־ּפִ

ן  אֹוֵרי־אֹור; ַעל־ּכֵ ִחיַנת ַהּמְ ֵהם ּבְ ִחיַנת ַהד' ֹמִחין, ׁשֶ ֵעיָנא ּוַבת־ַעִין ּוִמּבְ ְוִנין ּדְ ּגַ

ן  ֻחְרּבַ ַעל  ל  ּוְלִהְתַאּבֵ ַדְיָקא  ֲחצֹות־ַלְיָלה  ּבַ ְוָלקּום  ָנה  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ר  ּבֵ ְלׁשַ ְצִריִכין 

אֹוֵרי־ קּות ַהּמְ ּלְ אֹוֵרי־ֵאׁש ְוִהְסּתַ רּות ַהּמְ ּבְ ָהָיה ַעל־ְיֵדי ִהְתּגַ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ

ַהְינּו  ֵאֶפר,  ַחת  ּתַ ֵאר  ּפְ ִצּיֹון  ַלֲאֵבֵלי  ָלׂשּום  ָלנּו  ִהְבִטיַח  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ אֹור. 

אֹוֵרי־ ַהּמְ ִרין  ּבְ ּוִמְתּגַ ֵאֶפר,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ אֹוֵרי־ֵאׁש,  ַהּמְ ִנְכָנִעין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ

ִמין  ּקָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ ין.  ְתִפּלִ ּדִ ֹמִחין  ִחיַנת  ּבְ ֵאר,  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ אֹור, 

ְמאֹוֵרי־אֹור,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָהָאָדם,  ֶאל  ַהּמִֹחין  חֹוְזִרין  ְוָאז  ֲחצֹות־ַלְיָלה,  ּבַ

ְיסֹודֹות  ע  ַאְרּבַ ּבְ ׁשֶ ָהַרע  ֶאת  ַמְכִניִעין  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  אֹוֵרי־ֵאׁש,  ַהּמְ ְוִנְכָנִעין 

ע ֲאבֹות  ל ָהַאְרּבַ ִלין ּכָ ֶהם - ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמַבּטְ ּבָ ּוְמָבְרִרין ּוַמֲעִלין ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ

ֶקֶרן  ִחיַנת  ּבְ ׁשֹוָפר,  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָנה,  ֵ ַהּשׁ ִהְתעֹוְררּות  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְוַגם  ְנִזיִקין. 

ַמְכִניִעין  ֶזה  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי   - ין  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַהּמִֹחין,  ִלין  ְמַקּבְ ָאז  ַהּיֹוֵבל, 
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הּוא רֹאׁש ְלָכל ָהֲאבֹות  ל ׁשֹור ַהּמּוָעד, ׁשֶ הּוא ֶקֶרן ׁשֶ ִסְטָרא־ָאֳחָרא, ׁשֶ ֶרן ּדְ ַהּקֶ

ְלָבֵרר  ָכה  ּזָ ׁשֶ ִמי  ן  ְוַעל־ּכֵ ְפִנים.  ּבִ ְמבָֹאר  ּכַ ּקּוִנים,  ּתִ ּבַ ַגם  מּוָבא  ְוֵכן  ְנִזיִקין, 

אי לֹא ָיבֹוא ֲאִפּלּו ָממֹונֹו  ַוּדַ ּבְ ְיֵדי ִקיַמת ֲחצֹות,  ּוְלַהְכִניַע ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ַעל־ 

ְפִנים )הלכות נזקי ממון ה"ג אות ד(. ְמבָֹאר ּבִ ָבר, ּכַ יק ׁשּום ּדָ ְלַהּזִ
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ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֻחְרַּבן  ַעל  ְמֹאד  ִמְתַאֵּבל  ְוִלְהיֹות  ַּבֲחצֹות,  ָלקּום  ְמֹאד  ִלָּזֵהר  ָצִריְך  ֵּכן  "ַעל   .1

ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִהְבִטיַח ְלָכל ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ִצּיֹון ָלֹשּום ַלֲאֵבֵלי ִצּיֹון "ְּפֵאר ַּתַחת ֵאֶפר" )ְיַׁשְעָיה 

ס"א, ג'(. 'ְּפֵאר ַּתַחת ֵאֶפר' ַּדְיָקא. 'ְּפֵאר' ֶזה ְּבִחיַנת ַהֹּמִחין, ְּבִחיַנת ְּתִפִּלין, ְּבִחיַנת ֹראׁש ַּבִית... 

ְּבִחיַנת ְמאֹוֵרי אֹור, ְּבִחיַנת ַׁשָּבת ַהֵּמִאיר ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַּכַּנ"ל. 'ַּתַחת ֵאֶפר' 'ֵאֶפר' ֶזה ְּבִחיַנת 

ַרף ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוִיְתַּגְּברּו ְמאֹוֵרי  ְמאֹוֵרי ֵאׁש... ַהְינּו ֶׁשִּיְהיּו ִנְכָנִעין ְמאֹוֵרי ֵאׁש, ֶׁשַעל ָיָדם ִנֹשְ

אֹור, ֶׁשֵהם ִקּיּום ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַּכַּנ"ל, ְוֶזהּו 'ְּפֵאר ַּתַחת ֵאֶפר'" )ליקוטי מוהר"ן ח"ב ס"ז(.

ַחת ֵאֶפר –  ֵאר ּתַ ּפְ
תחת אשר המח שלי 
ויאיר  "פאר"  יהיה 
הת פילין,  אור  בתוכו 
של  המוחין  אור 
הצדיק האמת - הרי 
שולטים  שרוף,  הוא 
אש",  ה"מאורי  בו 
וכולו  התאוות,  אש 

"אפר" 1.

ֻחְרָּבן  ַעל  ַלִמְתַאְּבִלים  ְלָהִאיר  ַמְבִטיַח  ַהֵׁשי"ת 

ַהַּתֲאוֹות ֵאׁש  ִּבְמקֹום  ַהַּצִּדיק  ְואֹור  ְּפֵאר  ֵביהמ"ק, 

ְוַהִּמּדֹות ָהָרעֹות.

ּיֹון, ƒצ י  ל≈ ַלֲאב≈ ָלׂשּום 

ַחת  ּתַ ר  א≈ ּפ¿ ם  ָלה∆ ת  ָלת≈

ר: פ∆ א≈

תיקון רחל
אין אומרים אותו אלא ביום שאומרים תחנון

יקח אפר מקלה וישים על מצחו במקום הנחת תפילין ויאמר:

ֶׁשָּתבֹוא  ָרצֹון,              ְיִהי             

ֶׁשִּתְתַעֵּלם  ֲעֹונֹוֵתינּו  ִיְגְרמּו  ְוַאל  ְּתִפָּלֵתנּו             ְלָפֶני�                  

בֹוא  ּתָ ינּו,  ֲאבֹות≈ י  אלֹה≈ ו≈ ינּו  לֹה≈ א¡

ם  ַעּלַ ת¿ ƒּת ַאל  ו¿ נּו  ת≈ ּלָ ƒפ ּת¿ יָך  ָפנ∆ ל¿
___________________
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ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֻחְרַּבן  ַעל  ְמֹאד  ִמְתַאֵּבל  ְוִלְהיֹות  ַּבֲחצֹות,  ָלקּום  ְמֹאד  ִלָּזֵהר  ָצִריְך  ֵּכן  "ַעל   .1

ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִהְבִטיַח ְלָכל ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ִצּיֹון ָלֹשּום ַלֲאֵבֵלי ִצּיֹון "ְּפֵאר ַּתַחת ֵאֶפר" )ְיַׁשְעָיה 

ס"א, ג'(. 'ְּפֵאר ַּתַחת ֵאֶפר' ַּדְיָקא. 'ְּפֵאר' ֶזה ְּבִחיַנת ַהֹּמִחין, ְּבִחיַנת ְּתִפִּלין, ְּבִחיַנת ֹראׁש ַּבִית... 

ְּבִחיַנת ְמאֹוֵרי אֹור, ְּבִחיַנת ַׁשָּבת ַהֵּמִאיר ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַּכַּנ"ל. 'ַּתַחת ֵאֶפר' 'ֵאֶפר' ֶזה ְּבִחיַנת 

ַרף ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוִיְתַּגְּברּו ְמאֹוֵרי  ְמאֹוֵרי ֵאׁש... ַהְינּו ֶׁשִּיְהיּו ִנְכָנִעין ְמאֹוֵרי ֵאׁש, ֶׁשַעל ָיָדם ִנֹשְ

אֹור, ֶׁשֵהם ִקּיּום ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַּכַּנ"ל, ְוֶזהּו 'ְּפֵאר ַּתַחת ֵאֶפר'" )ליקוטי מוהר"ן ח"ב ס"ז(.

ַחת ֵאֶפר –  ֵאר ּתַ ּפְ
תחת אשר המח שלי 
ויאיר  "פאר"  יהיה 
הת פילין,  אור  בתוכו 
של  המוחין  אור 
הצדיק האמת - הרי 
שולטים  שרוף,  הוא 
אש",  ה"מאורי  בו 
וכולו  התאוות,  אש 

"אפר" 1.

ֻחְרָּבן  ַעל  ַלִמְתַאְּבִלים  ְלָהִאיר  ַמְבִטיַח  ַהֵׁשי"ת 

ַהַּתֲאוֹות ֵאׁש  ִּבְמקֹום  ַהַּצִּדיק  ְואֹור  ְּפֵאר  ֵביהמ"ק, 

ְוַהִּמּדֹות ָהָרעֹות.

ּיֹון, ƒצ י  ל≈ ַלֲאב≈ ָלׂשּום 

ַחת  ּתַ ר  א≈ ּפ¿ ם  ָלה∆ ת  ָלת≈

ר: פ∆ א≈

תיקון רחל
אין אומרים אותו אלא ביום שאומרים תחנון

יקח אפר מקלה וישים על מצחו במקום הנחת תפילין ויאמר:

ֶׁשָּתבֹוא  ָרצֹון,              ְיִהי             

ֶׁשִּתְתַעֵּלם  ֲעֹונֹוֵתינּו  ִיְגְרמּו  ְוַאל  ְּתִפָּלֵתנּו             ְלָפֶני�                  

בֹוא  ּתָ ינּו,  ֲאבֹות≈ י  אלֹה≈ ו≈ ינּו  לֹה≈ א¡

ם  ַעּלַ ת¿ ƒּת ַאל  ו¿ נּו  ת≈ ּלָ ƒפ ּת¿ יָך  ָפנ∆ ל¿
___________________
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ָאנּו ַמֲאִמיִנים  ַרק  ְּכָלל,  ּפֹוְגִמים  ֵאיָנם  ַוֲחָטֵאינּו  ֲאַנְחנּו             ַצִּדיִקים          

 ֶשָּׁפַּגְמנּו ַּבֲחָטֵאינּו ּוְמַחְּפִׂשים ִּתּקּון ְוצֹוֲעִקים ָחָטאנּו ְלָפֶני�:

ֵנֱהֶנינּו ֵמָהעֹוָלם ְּבלֹא ְּבָרָכה;  ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ִּבְפָגֵמינּו; ָּגַמְלנּו ְל� ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה; 

ֲאֵחִרים;  ִהְרַׁשְענּו  ַהָּיָׁשר;  ִמֶּדֶר�  ְלַעֵּות  ַלֲאֵחִרים  ָּגַרְמנּו  ִּכְלָבֵבנּו;  ֶׁשּלֹא  ְּבִפינּו  ִּדַּבְרנּו 

2. ע"פ ליקוטי הלכות, הלכות נפילת אפיים ו', ה'.

י  ַעזֵּ ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ
לא  אני   - ָפִנים 
עם  טוב  מרגיש 
ואני  שלי 2.  החטאים 
ואומר  כופר  לא 
במעשיי  צדיק  שאני 
אני   – להפך  הרעים. 
איתם,  רע  מרגיש 
מלא  בפה  ואומר 
עויתי  'חטאתי, 
כבר  וזה  פשעתי'. 
לי,  שתמחל  סיבה 

ותחזיר אותי אליך.

ַמֲאִמיִנים ָאנּו  ֲעַדִין  ִּכי  ֶׁשָּלנּו,        ֵמַהְּתִחָּנה     

עֹוֶרף  ּוְקֵׁשי  ָּפִנים  ַעֵּזי  לֹא  ְוָאנּו  ַהֵחְטא,  ִּבְפַגם   

ה'   ְלָפֶני�           לֹוַמר            

ֲאבֹוֵתינּו   ֶוֱא�ֵקי     ֱא�ֵקינּו       

ָאנּו  ין  א≈ ׁש∆ נּו,  ת≈ ּנָ ƒח ּת¿ ƒמ

ף  עֹר∆ י  ׁש≈ ּוק¿ ים  ƒָפנ י  ַעּז≈

הָֹוה  י¿ יָך  ָפנ∆ ל¿ לֹוַמר 

ינּו  י ֲאבֹות≈ אלֹה≈ ינּו ו≈ לֹה≈ א¡

ֲאָבל  ָחָטאנּו,  לֹא  ו¿ נּו  ֲאַנח¿ ים  ƒיק ƒַצּד

ינּו ָחָטאנּו: נּו ַוֲאבֹות≈ ֲאַנח¿

נּו, ַזל¿ ָ‚ּ נּו,  ַ‚ד¿ ּבָ נּו,  מ¿ ָאׁשַ

נּו, ע¿ ׁשַ ר¿ ƒה ו¿ ינּו,  ƒו ע¡ ה∆ י,  ƒדֹפ נּו  ר¿ ּבַ ƒּד
___________________
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ְלֶׁשֶקר ֶׁשֶקר  ִחַּבְרנּו  ְרצֹוָנם;  ְללֹא  ְּבַתְׁשלּום  ֵמֲחֵבֵרנּו  ָּגַזְלנּו  ִלֵּבנּו;  ְזדֹון  ַאַחר  ָהַלְכנּו 

ִהְתלֹוַצְצנּו; ָּכָזב;            ִּדַּבְרנּו  ַעְצֵמנּו;  ַלֲהָנַאת  ָרעֹות  ֵעצֹות  ָנַתּנּו  ְלַחְּזקֹו; 

ֵמֲעבֹוָדְת�; ִלֵּבנּו  ָסר  ְלַהְכִעיְס�;  ָּגַרְמנּו  ֱאמּוָנה;  ֵמֹחֶסר  ְרצֹוְנ�  ַעל  ָעַבְרנּו 

ָעִׂשינּו ְּבֵמִזיד ְלַמּלאֹות ַּתֲאָוֵתינּו; לֹא ָרִצינּו ְלַקֵּים ִמְצוֹוֶתי�; ָהִיינּו צֹוְרִרים ַלֲחֵבֵרינּו;

ַמֲעֵׂשינּו; ע"י  ְרָׁשִעים  ִנְקֵראנּו  ִּבְתׁשּוָבה;      ַׁשְבנּו  לֹא  ְכֶּׁשֱהֶעַנְשָּׁתנּו  ֲאִפילּו   

ְּכתֹוֶעה, הֹוְלִכים  ְוָאנּו  ַמֲעֵׂשינּו;  ע"י  ּתֹוֵעָבה  ִנְקֵראנּו  פגב"ב;  ָּכַעְסנּו,  ִהְתָגִּאינּו, 

ְוִהַּנְחָּת אֹוָתנּו ַעל ְּבִחיָרֵתנּו ִלְהיֹות ּתֹוִעים:

ּוִמִּמְׁשָּפֶטי�    ִמִּמְצוֹוֶתי�          ַסְרנּו         

ר, ק∆ ׁש∆ נּו  ָטַפל¿ נּו,  ָחַמס¿ נּו,  ַזד¿

נּו, ַלצ¿ נּו,  ב¿ ּזַ ƒּכ ָרע,  נּו  ָיַעצ¿

נּו, ָסַרר¿ נּו,  ַאצ¿ ƒנ נּו,  ָמַרד¿

נּו, ָצַרר¿ נּו,  ע¿ ׁשַ ּפָ ינּו,  ƒָעו

נּו,  ע¿ ָרׁשַ ף,  עֹר∆ ינּו  ƒ ּשׁ ƒק

ינּו, ƒע ּתָ נּו,  ַעב¿ ƒּת נּו,  ַחת¿ ƒׁש

נּו; ע¿ ּתָ ע¿ ƒּת

יָך  ט∆ ּפָ ׁש¿ ƒּמ ƒּומ יָך  ֹות∆ צ¿ ƒּמ ƒמ נּו  ַסר¿
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ָאנּו ַמֲאִמיִנים  ַרק  ְּכָלל,  ּפֹוְגִמים  ֵאיָנם  ַוֲחָטֵאינּו  ֲאַנְחנּו             ַצִּדיִקים          

 ֶשָּׁפַּגְמנּו ַּבֲחָטֵאינּו ּוְמַחְּפִׂשים ִּתּקּון ְוצֹוֲעִקים ָחָטאנּו ְלָפֶני�:

ֵנֱהֶנינּו ֵמָהעֹוָלם ְּבלֹא ְּבָרָכה;  ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ִּבְפָגֵמינּו; ָּגַמְלנּו ְל� ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה; 

ֲאֵחִרים;  ִהְרַׁשְענּו  ַהָּיָׁשר;  ִמֶּדֶר�  ְלַעֵּות  ַלֲאֵחִרים  ָּגַרְמנּו  ִּכְלָבֵבנּו;  ֶׁשּלֹא  ְּבִפינּו  ִּדַּבְרנּו 

2. ע"פ ליקוטי הלכות, הלכות נפילת אפיים ו', ה'.

י  ַעזֵּ ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ
לא  אני   - ָפִנים 
עם  טוב  מרגיש 
ואני  שלי 2.  החטאים 
ואומר  כופר  לא 
במעשיי  צדיק  שאני 
אני   – להפך  הרעים. 
איתם,  רע  מרגיש 
מלא  בפה  ואומר 
עויתי  'חטאתי, 
כבר  וזה  פשעתי'. 
לי,  שתמחל  סיבה 

ותחזיר אותי אליך.

ַמֲאִמיִנים ָאנּו  ֲעַדִין  ִּכי  ֶׁשָּלנּו,        ֵמַהְּתִחָּנה     

עֹוֶרף  ּוְקֵׁשי  ָּפִנים  ַעֵּזי  לֹא  ְוָאנּו  ַהֵחְטא,  ִּבְפַגם   

ה'   ְלָפֶני�           לֹוַמר            

ֲאבֹוֵתינּו   ֶוֱא�ֵקי     ֱא�ֵקינּו       

ָאנּו  ין  א≈ ׁש∆ נּו,  ת≈ ּנָ ƒח ּת¿ ƒמ

ף  עֹר∆ י  ׁש≈ ּוק¿ ים  ƒָפנ י  ַעּז≈

הָֹוה  י¿ יָך  ָפנ∆ ל¿ לֹוַמר 

ינּו  י ֲאבֹות≈ אלֹה≈ ינּו ו≈ לֹה≈ א¡

ֲאָבל  ָחָטאנּו,  לֹא  ו¿ נּו  ֲאַנח¿ ים  ƒיק ƒַצּד

ינּו ָחָטאנּו: נּו ַוֲאבֹות≈ ֲאַנח¿

נּו, ַזל¿ ָ‚ּ נּו,  ַ‚ד¿ ּבָ נּו,  מ¿ ָאׁשַ

נּו, ע¿ ׁשַ ר¿ ƒה ו¿ ינּו,  ƒו ע¡ ה∆ י,  ƒדֹפ נּו  ר¿ ּבַ ƒּד
___________________
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ְלֶׁשֶקר ֶׁשֶקר  ִחַּבְרנּו  ְרצֹוָנם;  ְללֹא  ְּבַתְׁשלּום  ֵמֲחֵבֵרנּו  ָּגַזְלנּו  ִלֵּבנּו;  ְזדֹון  ַאַחר  ָהַלְכנּו 

ִהְתלֹוַצְצנּו; ָּכָזב;            ִּדַּבְרנּו  ַעְצֵמנּו;  ַלֲהָנַאת  ָרעֹות  ֵעצֹות  ָנַתּנּו  ְלַחְּזקֹו; 

ֵמֲעבֹוָדְת�; ִלֵּבנּו  ָסר  ְלַהְכִעיְס�;  ָּגַרְמנּו  ֱאמּוָנה;  ֵמֹחֶסר  ְרצֹוְנ�  ַעל  ָעַבְרנּו 

ָעִׂשינּו ְּבֵמִזיד ְלַמּלאֹות ַּתֲאָוֵתינּו; לֹא ָרִצינּו ְלַקֵּים ִמְצוֹוֶתי�; ָהִיינּו צֹוְרִרים ַלֲחֵבֵרינּו;

ַמֲעֵׂשינּו; ע"י  ְרָׁשִעים  ִנְקֵראנּו  ִּבְתׁשּוָבה;      ַׁשְבנּו  לֹא  ְכֶּׁשֱהֶעַנְשָּׁתנּו  ֲאִפילּו   

ְּכתֹוֶעה, הֹוְלִכים  ְוָאנּו  ַמֲעֵׂשינּו;  ע"י  ּתֹוֵעָבה  ִנְקֵראנּו  פגב"ב;  ָּכַעְסנּו,  ִהְתָגִּאינּו, 

ְוִהַּנְחָּת אֹוָתנּו ַעל ְּבִחיָרֵתנּו ִלְהיֹות ּתֹוִעים:

ּוִמִּמְׁשָּפֶטי�    ִמִּמְצוֹוֶתי�          ַסְרנּו         

ר, ק∆ ׁש∆ נּו  ָטַפל¿ נּו,  ָחַמס¿ נּו,  ַזד¿

נּו, ַלצ¿ נּו,  ב¿ ּזַ ƒּכ ָרע,  נּו  ָיַעצ¿

נּו, ָסַרר¿ נּו,  ַאצ¿ ƒנ נּו,  ָמַרד¿

נּו, ָצַרר¿ נּו,  ע¿ ׁשַ ּפָ ינּו,  ƒָעו

נּו,  ע¿ ָרׁשַ ף,  עֹר∆ ינּו  ƒ ּשׁ ƒק

ינּו, ƒע ּתָ נּו,  ַעב¿ ƒּת נּו,  ַחת¿ ƒׁש

נּו; ע¿ ּתָ ע¿ ƒּת

יָך  ט∆ ּפָ ׁש¿ ƒּמ ƒּומ יָך  ֹות∆ צ¿ ƒּמ ƒמ נּו  ַסר¿
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צֹוֵדק       ְוַאָּתה  ְלֶנְגֶּד�,      ְּכלּום  ָלנּו  ָׁשֶוה  ֶׁשּלֹא  ָהעֹוַה"ז,  ַהְבֵלי  ֶאל  ַהּטֹוִבים 

ָעִׂשיָת      ֱאֶמת  ִּכי  ַרע,          ָעֵלינּו  ֶׁשֵהֵבאָת  ַמה  ְּבָכל     

ַוֲאַנְחנּו ִהְרַׁשְענּו:

יק  ƒה ַצּד ַאּתָ ָוה ָלנּו, ו¿ לֹא ׁשָ ים ו¿ ƒַהּטֹוב

יָת,  ƒת ָעׂש מ∆ י א¡ ƒינּו, ּכ א ָעל≈ ל ַהּבָ ַעל ּכָ

נּו: ע¿ ׁשָ ר¿ ƒנּו ה ַוֲאַנח¿

ָמרֹום,  ב  יֹוׁש≈ יָך  ָפנ∆ ל¿ ּנֹאַמר  ַמה 

ים,  ƒָחק ׁש¿ ן  ׁשֹוכ≈ יָך  ָפנ∆ ל¿ ר  ַסּפ≈ ּנ¿ ּוַמה 

ָרֵזי  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ
אתה   - עֹוָלם 
מהסוד  יודע  הרי 
הלא  העולם,  של 
הקדוש,  רבינו  הוא 
ועצותיו  בכוחו  אשר 
אני  גם  הקדושות, 
יכול לשוב ולהתקרב 

אליך באמת 3.

רֹות  ּתָ ס¿ ƒַהּנ ל  ּכָ ֲהלֹא 

ַע:  יֹוד≈ ה  ַאּתָ לֹות  ¿‚ ƒַהּנ ו¿

עֹוָלם,  י  ָרז≈ ַע  יֹוד≈ ה  ַאּתָ

ל  ּכָ י  ר≈ ת¿ ƒס ַתֲעלּומֹות  ו¿
___________________

3. "פעם אחת, היה ישן הר' נחמן טולטשינער בחדר מוהרנ"ת ושמע שמוהרנ"ת אמר אז 

תיקון חצות ואמר: 'אתה יודע רזי עולם- דוא ווייסט דעם סוד פון דעם רעבין- ווי דער רבי 
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איז א סוד בא דער וועלט ]אתה יודע את הסוד של הרבי איך שהרבי הוא סוד אצל אנשי 

העולם[ ואותי קרבת לרבי כזה' והתחיל לבקש להשי"ת שיציית את רבינו זצוק"ל ויתקרב 

אליו באמת" )אבניה ברזל, ט"ו(.

4. מתוך סידור שערי ציון. 

ל  ּכָ ׂש  חֹופ≈ ה  ַאּתָ ָחי, 

ָליֹות  ן ּכ¿ ן ּובֹוח≈ י ָבט∆ ר≈ ַחד¿

ָלם  ע¿ נ∆ ָבר  ּדָ ין  א≈ ב,  ָול≈

ד  ∆‚ ּנ∆ ƒמ ר  ּתָ ס¿ ƒנ ין  א≈ ו¿ ּךָ  ּמ∆ ƒמ

ָרצֹון  י  ƒה י¿ ן  כ≈ ּוב¿ יָך:  ינ∆ ע≈

ינּו  לֹה≈ א¡ הָֹוה  י¿ יָך  ָפנ∆ ּל¿ ƒמ

ַעל  ָלנּו  ר  ַכּפ∆ ּת¿ ׁש∆ ינּו  ֲאבֹות≈ י  אלֹה≈ ו≈

ַעל  ָלנּו  ַלח  ס¿ ƒת ו¿ ינּו,  ַחּטֹאת≈ ל  ּכָ

ל  ּכָ ַעל  ָלנּו  ָחל  מ¿ ƒת ו¿ ינּו,  ֲעֹונֹות≈ ל  ּכָ

ינּו: ע≈ ׁשָ ּפ¿
___________________

ָליֹות ָוֵלב –  בֹוֵחן ּכְ
שבאמת,  יודע  אתה 
לבבנו  בפנימיות 
לעשות  רק  רצוננו 
זה  ובשביל  רצונך 

מחול לנו 4.
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צֹוֵדק       ְוַאָּתה  ְלֶנְגֶּד�,      ְּכלּום  ָלנּו  ָׁשֶוה  ֶׁשּלֹא  ָהעֹוַה"ז,  ַהְבֵלי  ֶאל  ַהּטֹוִבים 

ָעִׂשיָת      ֱאֶמת  ִּכי  ַרע,          ָעֵלינּו  ֶׁשֵהֵבאָת  ַמה  ְּבָכל     

ַוֲאַנְחנּו ִהְרַׁשְענּו:

יק  ƒה ַצּד ַאּתָ ָוה ָלנּו, ו¿ לֹא ׁשָ ים ו¿ ƒַהּטֹוב

יָת,  ƒת ָעׂש מ∆ י א¡ ƒינּו, ּכ א ָעל≈ ל ַהּבָ ַעל ּכָ

נּו: ע¿ ׁשָ ר¿ ƒנּו ה ַוֲאַנח¿

ָמרֹום,  ב  יֹוׁש≈ יָך  ָפנ∆ ל¿ ּנֹאַמר  ַמה 

ים,  ƒָחק ׁש¿ ן  ׁשֹוכ≈ יָך  ָפנ∆ ל¿ ר  ַסּפ≈ ּנ¿ ּוַמה 

ָרֵזי  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ
אתה   - עֹוָלם 
מהסוד  יודע  הרי 
הלא  העולם,  של 
הקדוש,  רבינו  הוא 
ועצותיו  בכוחו  אשר 
אני  גם  הקדושות, 
יכול לשוב ולהתקרב 

אליך באמת 3.

רֹות  ּתָ ס¿ ƒַהּנ ל  ּכָ ֲהלֹא 

ַע:  יֹוד≈ ה  ַאּתָ לֹות  ¿‚ ƒַהּנ ו¿

עֹוָלם,  י  ָרז≈ ַע  יֹוד≈ ה  ַאּתָ

ל  ּכָ י  ר≈ ת¿ ƒס ַתֲעלּומֹות  ו¿
___________________

3. "פעם אחת, היה ישן הר' נחמן טולטשינער בחדר מוהרנ"ת ושמע שמוהרנ"ת אמר אז 

תיקון חצות ואמר: 'אתה יודע רזי עולם- דוא ווייסט דעם סוד פון דעם רעבין- ווי דער רבי 
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איז א סוד בא דער וועלט ]אתה יודע את הסוד של הרבי איך שהרבי הוא סוד אצל אנשי 

העולם[ ואותי קרבת לרבי כזה' והתחיל לבקש להשי"ת שיציית את רבינו זצוק"ל ויתקרב 

אליו באמת" )אבניה ברזל, ט"ו(.

4. מתוך סידור שערי ציון. 

ל  ּכָ ׂש  חֹופ≈ ה  ַאּתָ ָחי, 

ָליֹות  ן ּכ¿ ן ּובֹוח≈ י ָבט∆ ר≈ ַחד¿

ָלם  ע¿ נ∆ ָבר  ּדָ ין  א≈ ב,  ָול≈

ד  ∆‚ ּנ∆ ƒמ ר  ּתָ ס¿ ƒנ ין  א≈ ו¿ ּךָ  ּמ∆ ƒמ

ָרצֹון  י  ƒה י¿ ן  כ≈ ּוב¿ יָך:  ינ∆ ע≈

ינּו  לֹה≈ א¡ הָֹוה  י¿ יָך  ָפנ∆ ּל¿ ƒמ

ַעל  ָלנּו  ר  ַכּפ∆ ּת¿ ׁש∆ ינּו  ֲאבֹות≈ י  אלֹה≈ ו≈

ַעל  ָלנּו  ַלח  ס¿ ƒת ו¿ ינּו,  ַחּטֹאת≈ ל  ּכָ

ל  ּכָ ַעל  ָלנּו  ָחל  מ¿ ƒת ו¿ ינּו,  ֲעֹונֹות≈ ל  ּכָ

ינּו: ע≈ ׁשָ ּפ¿
___________________

ָליֹות ָוֵלב –  בֹוֵחן ּכְ
שבאמת,  יודע  אתה 
לבבנו  בפנימיות 
לעשות  רק  רצוננו 
זה  ובשביל  רצונך 

מחול לנו 4.
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5. "ציון" מרמז על קדושת הברית, מכיון ש'ציון' בגימטריה גימטריא "יוסף" )156( שהוא 

מידת היסוד, כידוע.

 - ֶבל  ּבָ ַנֲהרֹות 
נהרות של בילבולים, 
הדעת  חלישות 

וחלוקת העצה.

 - ָזְכֵרנּו  ּבְ ִכינוּ  ּבָ
לפעמים  כשאני 
נזכר, איך יהודי צריך 
 - באמת  להיראות 
ֶאת ִצּיֹון - בקדושת 
בי  מתעורר  הברית 5, 
צער ובכי. כי אני הרי 
כ"כ רחוק והפוך מזה.

ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ
הסטרא   – ׁשֹוֵבינּו 
אחרא רצתה שנשמח 
החיות  באותו  ונשיר 

שהיה לנו בקדושה.

ָיַׁשְבנּו  ָּבֶבל                ְנָהרֹות  ְׂשַפת  ַעל         

ַמִּטים ָלָאֶרץ ָּכָראּוי ְלגֹוִלים, ְוַגם ָּבִכינּו          ִּכי ָזַכְרנּו      

ֲעָרָבה      ֲעֵצי  ַעל  ַהֲחֵריָבה:          ִציֹון  ֶאת   

ָּבֶהם  ֶׁשִּנְּגנּו  ִּכֹּנרֹוֵתינּו  ֶאת  ָּתִלינּו  ַהַּנַחל  ֶׁשְּבתֹו� 

ַהּׁשֹוִבים ֵמִאָּתנּו  ִּבְּקׁשּו  ָׁשם  ִּכי  ְלַהֲעִליָמם:  ְּבֵביַהמ"ק 

ָנִׁשיר ִלַיֵלל  ִּדְבֵרי ִׁשיר     ּוִבְקׁשּו ֶׁשִּבְמקֹום  ְלַנֵּגן      ֶׁשָּלנּו 

ֶׁשַׁשְרֶּתם  ִמַּמה  ָלנּו  ִׁשירּו  ְוָאְמרּו  ִׂשְמָחה,    ִׁשיֵרי   

ם  ׁשָ ל  ב∆ ּבָ ַנֲהרֹות  ַעל 

נּו  ר≈ ָזכ¿ ינּו ּב¿ ƒכ ם ּבָ נּו ּ‚ַ ב¿ ָיׁשַ

ים  ƒֲעָרב ַעל  ּיֹון:  ƒצ ת  א∆

ינּו:  ּנרֹות≈ ƒינּו ּכ ƒל תֹוָכּה ּתָ ּב¿

ינּו  לּונּו ׁשֹוב≈ א≈ ם ׁש¿ י ׁשָ ƒּכ

ינּו  תֹוָלל≈ ו¿ יר  ƒׁש י  ר≈ ב¿ ƒּד

יר  ƒ ּשׁ ƒירּו ָלנּו מ ƒָחה ׁש מ¿ ƒׂש

שער  (ע"פ  המוחין  בית  חורבן  ועל  הבית  חורבן  על  לבכות  יכוון  זה  במזמור 
הכוונות בצירוף כוכבי אור שיחות וסיפורים אות כ"ו)

יחלוץ מנעליו ואח"כ יטול ידיו וישב על הארץ אצל מזוזות הפתח ויאמר:

___________________
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)כי המדמה הוא  ַהְמַדֶּמה".  ְּבִחיַנת  ַהְינּו  ""ְלַאְדָמתֹו",  ו':  נ"ד,  6. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א 

לו  קשה  רח"ל  בדמיונות  שקוע  כשהאדם  ולכן  שם.  כמבואר  והניגונים,  השמחה  היפך 

לשמוח ולשיר באמת(.

7. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ל"ה, ח': "ִּכי ֻחְרַּבן ֱאמּוָנה הּוא ִנְקָרא ֻחְרַּבן ְירּוָׁשַלִים".

8. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, א' שם מבואר שירושלים היא 'יראת שמיים השלימה'.

עליו  שעבר  שאף  רבנו,  על  מספר  נתן  רבי  שם  ה'(  )אות  הר"ן  שבחי  בספר  וראה   .9

אף  לעולם,  יתברך  ה'  לעזוב את  לא  הייתה  עיקר קבלתו  יום,  וירידות מדי  עליות  אלפי 

אם יהיה מה שיהיה ויעבור עליו מה שיעבור: "ְוָהָיה ָקֶׁשה ְוָכֵבד ָעָליו ְמֹאד ְמֹאד ְלַהְתִחיל 

ִלָּכֵנס ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְלַקֵּבל ָעָליו ֹעל ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך. ְוָהָיה ָרִגיל ְלַהְתִחיל ֵאיֶזה ָיִמים ַלֲעֹסק 

ֵנָכר  ַאְדַמת  ַעל 
לשמוח  נוכל  איך   -
מונחים  כשאנחנו 
של  בדמיונות 6 

טומאה?!

ֵחְך  ּכָ ֶאׁשְ ִאם 
 – ָלִים  ְירּוׁשָ
והיראת  האמונה 7 
כ"כ  חריבה  שמים8 
שאני  עד  זמן,  הרבה 
איך  לשכוח  עלול 
בכלל.  נראית  היא 
 – אשכחך"  "אם 
והיראה,  האמונה 

תשכח ימיני...

 ... ֵחְך  ּכָ ֶאׁשְ ִאם 
ֵרִכי –  ִאם לֹא ֶאְזּכְ
עצמי,  על  אני מקבל 
עליי  יעבור  אם  שגם 
תמיד  שיעבור 9,  מה 

ִׁשיר   ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאי�  ְּבִלֵּבנּו  ְוָאַמְרנּו  ְּבִצּיֹון:       

ָאָדם:  ְלַתֲענּוֵגי  ָזָרה  ְּבֶאֶרץ  ה'   

ְירּוָׁשַלִים     ֶאְׁשָּכֵח�           ִאם        

ִתְדָּבק   ְיׁשּוָעִתי:            ּתֹאַבד       

לֹא      ִאם  ְּלַדֵּבר       אּוַכל  ְולֹא  ֶׁשִּלי  ַלֵחּי�  ְלׁשֹוִני 

ַאֲעֶלה      לֹא  ִאם  אֹוָת�,        ֶאְזֹּכר   

יר  ƒת ׁש יר א∆ ƒיך¿ ָנׁש ּיֹון: א≈ ƒצ

ָכר:  נ≈ ַמת  ַאד¿ ַעל  הָֹוה  י¿

ם  ƒָלי רּוׁשָ י¿ ך¿  ח≈ ּכָ ׁש¿ א∆ ם  ƒא

ק  ּבַ ד¿ ƒּת י:  ƒינ ƒמ י¿ ח  ּכַ ׁש¿ ƒּת

לֹא  ם  ƒא י  ƒּכ ƒח ל¿ י  ƒׁשֹונ ל¿

ה  ַאֲעל∆ לֹא  ם  ƒי א ƒכ ר≈ ּכ¿ ז¿ א∆
___________________
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5. "ציון" מרמז על קדושת הברית, מכיון ש'ציון' בגימטריה גימטריא "יוסף" )156( שהוא 

מידת היסוד, כידוע.

 - ֶבל  ּבָ ַנֲהרֹות 
נהרות של בילבולים, 
הדעת  חלישות 

וחלוקת העצה.

 - ָזְכֵרנוּ  ּבְ ִכינּו  ּבָ
לפעמים  כשאני 
נזכר, איך יהודי צריך 
 - באמת  להיראות 
ֶאת ִצּיֹון - בקדושת 
בי  מתעורר  הברית 5, 
צער ובכי. כי אני הרי 
כ"כ רחוק והפוך מזה.

ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ
הסטרא   – ׁשֹוֵבינּו 
אחרא רצתה שנשמח 
החיות  באותו  ונשיר 

שהיה לנו בקדושה.

ָיַׁשְבנּו  ָּבֶבל                ְנָהרֹות  ְׂשַפת  ַעל         

ַמִּטים ָלָאֶרץ ָּכָראּוי ְלגֹוִלים, ְוַגם ָּבִכינּו          ִּכי ָזַכְרנּו      

ֲעָרָבה      ֲעֵצי  ַעל  ַהֲחֵריָבה:          ִציֹון  ֶאת   

ָּבֶהם  ֶׁשִּנְּגנּו  ִּכֹּנרֹוֵתינּו  ֶאת  ָּתִלינּו  ַהַּנַחל  ֶׁשְּבתֹו� 

ַהּׁשֹוִבים ֵמִאָּתנּו  ִּבְּקׁשּו  ָׁשם  ִּכי  ְלַהֲעִליָמם:  ְּבֵביַהמ"ק 

ָנִׁשיר ִלַיֵלל  ִּדְבֵרי ִׁשיר     ּוִבְקׁשּו ֶׁשִּבְמקֹום  ְלַנֵּגן      ֶׁשָּלנּו 

ֶׁשַׁשְרֶּתם  ִמַּמה  ָלנּו  ִׁשירּו  ְוָאְמרּו  ִׂשְמָחה,    ִׁשיֵרי   

ם  ׁשָ ל  ב∆ ּבָ ַנֲהרֹות  ַעל 

נּו  ר≈ ָזכ¿ ינּו ּב¿ ƒכ ם ּבָ נּו ּ‚ַ ב¿ ָיׁשַ

ים  ƒֲעָרב ַעל  ּיֹון:  ƒצ ת  א∆

ינּו:  ּנרֹות≈ ƒינּו ּכ ƒל תֹוָכּה ּתָ ּב¿

ינּו  לּונּו ׁשֹוב≈ א≈ ם ׁש¿ י ׁשָ ƒּכ

ינּו  תֹוָלל≈ ו¿ יר  ƒׁש י  ר≈ ב¿ ƒּד

יר  ƒ ּשׁ ƒירּו ָלנּו מ ƒָחה ׁש מ¿ ƒׂש

שער  (ע"פ  המוחין  בית  חורבן  ועל  הבית  חורבן  על  לבכות  יכוון  זה  במזמור 
הכוונות בצירוף כוכבי אור שיחות וסיפורים אות כ"ו)

יחלוץ מנעליו ואח"כ יטול ידיו וישב על הארץ אצל מזוזות הפתח ויאמר:

___________________
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)כי המדמה הוא  ַהְמַדֶּמה".  ְּבִחיַנת  ַהְינּו  ""ְלַאְדָמתֹו",  ו':  נ"ד,  6. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א 

לו  קשה  רח"ל  בדמיונות  שקוע  כשהאדם  ולכן  שם.  כמבואר  והניגונים,  השמחה  היפך 

לשמוח ולשיר באמת(.

7. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ל"ה, ח': "ִּכי ֻחְרַּבן ֱאמּוָנה הּוא ִנְקָרא ֻחְרַּבן ְירּוָׁשַלִים".

8. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, א' שם מבואר שירושלים היא 'יראת שמיים השלימה'.

עליו  שעבר  שאף  רבנו,  על  מספר  נתן  רבי  שם  ה'(  )אות  הר"ן  שבחי  בספר  וראה   .9

אף  לעולם,  יתברך  ה'  לעזוב את  לא  הייתה  עיקר קבלתו  יום,  וירידות מדי  עליות  אלפי 

אם יהיה מה שיהיה ויעבור עליו מה שיעבור: "ְוָהָיה ָקֶׁשה ְוָכֵבד ָעָליו ְמֹאד ְמֹאד ְלַהְתִחיל 

ִלָּכֵנס ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְלַקֵּבל ָעָליו ֹעל ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך. ְוָהָיה ָרִגיל ְלַהְתִחיל ֵאיֶזה ָיִמים ַלֲעֹסק 

ֵנָכר  ַאְדַמת  ַעל 
לשמוח  נוכל  איך   -
מונחים  כשאנחנו 
של  בדמיונות 6 

טומאה?!

ֵחְך  ּכָ ֶאׁשְ ִאם 
 – ָלִים  ְירּוׁשָ
והיראת  האמונה 7 
כ"כ  חריבה  שמים8 
שאני  עד  זמן,  הרבה 
איך  לשכוח  עלול 
בכלל.  נראית  היא 
 – אשכחך"  "אם 
והיראה,  האמונה 

תשכח ימיני...

 ... ֵחְך  ּכָ ֶאׁשְ ִאם 
ֵרִכי –  ִאם לֹא ֶאְזּכְ
עצמי,  על  אני מקבל 
עליי  יעבור  אם  שגם 
תמיד  שיעבור 9,  מה 

ִׁשיר   ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאי�  ְּבִלֵּבנּו  ְוָאַמְרנּו  ְּבִצּיֹון:       

ָאָדם:  ְלַתֲענּוֵגי  ָזָרה  ְּבֶאֶרץ  ה'   

ְירּוָׁשַלִים     ֶאְׁשָּכֵח�           ִאם        

ִתְדָּבק   ְיׁשּוָעִתי:            ּתֹאַבד       

לֹא      ִאם  ְּלַדֵּבר       אּוַכל  ְולֹא  ֶׁשִּלי  ַלֵחּי�  ְלׁשֹוִני 

ַאֲעֶלה      לֹא  ִאם  אֹוָת�,        ֶאְזֹּכר   

יר  ƒת ׁש יר א∆ ƒיך¿ ָנׁש ּיֹון: א≈ ƒצ

ָכר:  נ≈ ַמת  ַאד¿ ַעל  הָֹוה  י¿

ם  ƒָלי רּוׁשָ י¿ ך¿  ח≈ ּכָ ׁש¿ א∆ ם  ƒא

ק  ּבַ ד¿ ƒּת י:  ƒינ ƒמ י¿ ח  ּכַ ׁש¿ ƒּת

לֹא  ם  ƒא י  ƒּכ ƒח ל¿ י  ƒׁשֹונ ל¿

ה  ַאֲעל∆ לֹא  ם  ƒא י  ƒכ ר≈ ּכ¿ ז¿ א∆
___________________
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ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְוַאַחר ָּכְך ָנַפל ִמֶּזה ְוָחַזר ְלַהְתִחיל ְוָחַזר ְוָנַפל. ְוֵכן ָהָיה ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ַעד 

ִיְסַּתֵּכל  ְוֹלא  ְלעֹוָלם,  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ֶׁשֹּיאַחז  ְמֹאד  ָחָזק  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶאְצלֹו  ִנְתַחֵּזק  ֶאָחד  ֶׁשַּפַעם 

ַעל ׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם. ּוֵמָאז ָוָהְלָאה ִנְתַחֵּזק ִלּבֹו ַּבה' ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ַּגם ַאַחר ָּכְך ָהָיה לֹו ָּתִמיד 

ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ַהְרֵּבה ְמֹאד ְמֹאד ַרק ֶׁשַאַחר ָּכְך ָהָיה ָחָזק ֶׁשא ַיִּניַח ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ְלעֹוָלם 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְיִריָדה ִלְפָעִמים ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְהֶיה ִמְתַחֵּזק ַעְצמֹו ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

ְּבָכל ַמה ֶׁשּיּוַכל". וכן מובא בליקוטי הלכות )שבת ז', ל"ח(: "ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה 

ְּכֶׁשְּמַקְּבִלין ַעל ַעְצמֹו ֶׁשֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ְיַחֵּזק ַעְצמֹו ַּבה' ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד  ְיֵדי ֶּדֶרְך ֶזה,  ִּכי ִאם ַעל 

ִּבְבִחיַנת ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶּנָּך, ָאז ַּדְיָקא ִיְזֶּכה ִלְתׁשּוָבה, ִּכי ַהְרֵּבה ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ְצִריִכין ַלֲעֹבר 

ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב, ִּבְפָרט ִמי ֶׁשְּכָבר ִנְכַׁשל ְּכמֹו ֶׁשִּנְכַׁשל, ַעל ֵּכן ִאם 

רֹוֶצה ָלחּוס ַעל ַחָּייו ְלֵהִטיב ַאֲחִריתֹו ָצִריְך ֵליֵלְך ַעל ָיָדיו ְוַרְגָליו ְלַקֵּבל ֶּדֶרְך ֶזה ְּבִחיַנת ְּבִקיאּות 

ַּבֲהָלָכה ַהַּנ"ל, ְוָאז ִיְזֶּכה ְלַאְחִרית טֹוב ָלֶנַצח".

10. "ִּכי ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשֵהם ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרָׁשִעים ַהִּמְתַנְּגִדים ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, ִמְתעֹוְרִרים 

האמת  את  אזכור 
הקדושה,  ואת 
ואשתוקק  ואכסוף 
על  ואתאבל  אליה, 

ריחוקי ממנה.

ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזכר 
של  רבונו   – ֱאדֹום 
כל  את  זכור  עולם, 
לנו  שעשתה  מה 
אחרא,  הסטרא 
אותנו  החריבה 
ובגשמיות.  ברוחניות 

זכור ונקום בהם.

ַעד  ָערּו  ָערּו 
היצר   – ּה  ּבָ ַהְיסֹוד 
הרע החריב אותי עד 

היסוד 10.

ָּכל   ִּבְתִחַּלת  ְירּוָׁשַלִיּם       ִזְכרֹון  ֶאת    

ְוַהִּמְתַנְּגִדים   ְזֹכר ה' ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא     ִׂשְמָחה ֶׁשִּלי:    

    ַלְּקֻדָּׁשה      ְּבָכל יֹום ֶּׁשִּמְתַּגֵּבר ֻּפְרָענּות ַעל ְירּוָׁשַלִים,

   ָּכל ַּכָּוָנָתם ִהיא       ַלֲעֹקר ְוַלֲהֹרס ֶאת ַהֹּכל      ַעד   

                  ַהְּיסֹוד:                             ָהֻאָּמה ַהַּבְבִלית     

ם ַעל רֹאׁש  ƒַלי רּוׁשָ ת י¿ א∆

י  נ≈ ב¿ ƒהָֹוה ל כֹר י¿ י: ז¿ ƒָחת מ¿ ƒׂש

ם  ƒַלי רּוׁשָ ת יֹום י¿ דֹום א≈ א¡

ַעד  ָערּו  ָערּו  ים  ƒר ָהאֹמ¿

ל  ב∆ ּבָ ת  ּבַ ּה:  ּבָ סֹוד  ַהי¿

___________________
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ְּבָכל ַּפַעם ַלֲעֹקר ַחס ְוָׁשלֹום ֶאת ַהֹּכל ֶׁשרֹוִצים ַלֲהֹרס ַעד ַהְיסֹוד ַחס ְוָׁשלֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְזֹכר 

ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ֶאת יֹום ְירּוָׁשָלִים ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה וכו', ְוֵכן הּוא ְּבָכל ָאָדם ּוְבָכל 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  וכו',  ַלֲהִמיתֹו  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  ֶׁשָּכתּוב צֹוֶפה  ּוְכמֹו  ְזַמן, 

ֹלא  ה'  ַאְך  ַלֲהִמיתֹו",  ְורֹוֶצה  ָעָליו  ִמְתַחֵּדׁש  ָאָדם  ֶׁשל  ִיְצרֹו  יֹום  "ְּבָכל  ל:(:  )קידושין  ִלְבָרָכה 

ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו" )ליקוטי הלכות הודאה ו', ס"ח(.

ועוד אפשר לרמוז, שהיצר הרע התגבר עלי כ"כ עד שהצליח לפגום במידת היסוד שבי, 

ֶאת   ָל�         ֶׁשְיַׁשֶּלם           ִמי  ִיְהֶיה          ְמֻהָּלל  ְלִהָּׁשֵדד,       ֶׁשּסֹוֵפ�     

        ְּגמּוֵל�                      ְּכִפי ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו:                       ְמֻׁשָּבח ִיְהֶיה ֶזה ֶׁשּיֹאַחז ְּבָידֹו    

ַטֵּפ� ְועֹוָלַלִי� ִויַנְּפָצם ַעל ַהְּסָלִעים:

ת  א∆ ָלך¿  ם  ּל∆ ׁשַ ּי¿ ׁש∆ י  ר≈ ַאׁש¿ דּוָדה  ¿ ַהּשׁ

ז  ּיֹאח≈ י ׁש∆ ר≈ ּת¿ ָלנּו: ַאׁש¿ ַמל¿ ָ‚ּ ך¿ ׁש∆ מּול≈ ¿‚ּ

ַלע: ל ַהּסָ ך¿ א∆ ƒת עָֹלַלי ı א∆ ּפ≈ ƒנ ו¿

במזמור זה יכוון לבכות על העלמת אור הצדיק שנעלם מכלליות העולם ובפרט 
ממנו (ע"פ שער הכוונות)

ֶזֶמר ֶׁשל ַהְמׁשֹוֵרר ָאָסף ַעל ֻחְרַּבן ְביַהמ"ק,               

ַהֵּביַהמ"ק,  ְוֶהְחִריבּו  ַהסט"א  ִהְתַגְּברּו   

ָׁשם,  ׁשֹוֵכן  ֶׁשָהָיה  ַהָּגדֹול  ְּכבֹוְד�  ְוִהְסִּתירּו   

ים  ƒלֹה א¡ ָאָסף  ל¿ מֹור  ז¿ ƒמ

ָך  ַנֲחָלת∆ ּב¿ ם  ƒֹוי‚ אּו  ּבָ

ָך  ׁש∆ יַכל ָקד¿ ת ה≈ אּו א∆ ּמ¿ ƒט

ַנֲחָלֶתָך  אוּ גֹוִים ּבְ ּבָ
התאוות  כל   –
של  והטומאות 
וחדרו  נכנסו  הגויים, 
לתוך המח שלי שהוא 
אּו  ִטּמְ ה'.  נחלת 
ָך  ָקְדׁשֶ ֵהיַכל  ֶאת 
הרעות  התאוות   –
מוחי  את  טימאו 
אמורים  שהם  וליבי, 
ומשכן  היכל  להיות 

לאלקותו יתברך.
___________________
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ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְוַאַחר ָּכְך ָנַפל ִמֶּזה ְוָחַזר ְלַהְתִחיל ְוָחַזר ְוָנַפל. ְוֵכן ָהָיה ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ַעד 

ִיְסַּתֵּכל  ְוֹלא  ְלעֹוָלם,  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ֶׁשֹּיאַחז  ְמֹאד  ָחָזק  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶאְצלֹו  ִנְתַחֵּזק  ֶאָחד  ֶׁשַּפַעם 

ַעל ׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם. ּוֵמָאז ָוָהְלָאה ִנְתַחֵּזק ִלּבֹו ַּבה' ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ַּגם ַאַחר ָּכְך ָהָיה לֹו ָּתִמיד 

ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ַהְרֵּבה ְמֹאד ְמֹאד ַרק ֶׁשַאַחר ָּכְך ָהָיה ָחָזק ֶׁשא ַיִּניַח ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ְלעֹוָלם 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְיִריָדה ִלְפָעִמים ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְהֶיה ִמְתַחֵּזק ַעְצמֹו ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

ְּבָכל ַמה ֶׁשּיּוַכל". וכן מובא בליקוטי הלכות )שבת ז', ל"ח(: "ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה 

ְּכֶׁשְּמַקְּבִלין ַעל ַעְצמֹו ֶׁשֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ְיַחֵּזק ַעְצמֹו ַּבה' ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד  ְיֵדי ֶּדֶרְך ֶזה,  ִּכי ִאם ַעל 

ִּבְבִחיַנת ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶּנָּך, ָאז ַּדְיָקא ִיְזֶּכה ִלְתׁשּוָבה, ִּכי ַהְרֵּבה ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ְצִריִכין ַלֲעֹבר 

ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב, ִּבְפָרט ִמי ֶׁשְּכָבר ִנְכַׁשל ְּכמֹו ֶׁשִּנְכַׁשל, ַעל ֵּכן ִאם 

רֹוֶצה ָלחּוס ַעל ַחָּייו ְלֵהִטיב ַאֲחִריתֹו ָצִריְך ֵליֵלְך ַעל ָיָדיו ְוַרְגָליו ְלַקֵּבל ֶּדֶרְך ֶזה ְּבִחיַנת ְּבִקיאּות 

ַּבֲהָלָכה ַהַּנ"ל, ְוָאז ִיְזֶּכה ְלַאְחִרית טֹוב ָלֶנַצח".

10. "ִּכי ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשֵהם ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרָׁשִעים ַהִּמְתַנְּגִדים ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, ִמְתעֹוְרִרים 

האמת  את  אזכור 
הקדושה,  ואת 
ואשתוקק  ואכסוף 
על  ואתאבל  אליה, 

ריחוקי ממנה.

ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזכר 
של  רבונו   – ֱאדֹום 
כל  את  זכור  עולם, 
לנו  שעשתה  מה 
אחרא,  הסטרא 
אותנו  החריבה 
ובגשמיות.  ברוחניות 

זכור ונקום בהם.

ַעד  ָערוּ  ָערוּ 
היצר   – ּה  ּבָ ַהְיסֹוד 
הרע החריב אותי עד 

היסוד 10.

ָּכל   ִּבְתִחַּלת  ְירּוָׁשַלִיּם       ִזְכרֹון  ֶאת    

ְוַהִּמְתַנְּגִדים   ְזֹכר ה' ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא     ִׂשְמָחה ֶׁשִּלי:    

    ַלְּקֻדָּׁשה      ְּבָכל יֹום ֶּׁשִּמְתַּגֵּבר ֻּפְרָענּות ַעל ְירּוָׁשַלִים,

   ָּכל ַּכָּוָנָתם ִהיא       ַלֲעֹקר ְוַלֲהֹרס ֶאת ַהֹּכל      ַעד   

                  ַהְּיסֹוד:                             ָהֻאָּמה ַהַּבְבִלית     

ם ַעל רֹאׁש  ƒַלי רּוׁשָ ת י¿ א∆

י  נ≈ ב¿ ƒהָֹוה ל כֹר י¿ י: ז¿ ƒָחת מ¿ ƒׂש

ם  ƒַלי רּוׁשָ ת יֹום י¿ דֹום א≈ א¡

ַעד  ָערּו  ָערּו  ים  ƒר ָהאֹמ¿

ל  ב∆ ּבָ ת  ּבַ ּה:  ּבָ סֹוד  ַהי¿

___________________
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ְּבָכל ַּפַעם ַלֲעֹקר ַחס ְוָׁשלֹום ֶאת ַהֹּכל ֶׁשרֹוִצים ַלֲהֹרס ַעד ַהְיסֹוד ַחס ְוָׁשלֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְזֹכר 

ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ֶאת יֹום ְירּוָׁשָלִים ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה וכו', ְוֵכן הּוא ְּבָכל ָאָדם ּוְבָכל 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  וכו',  ַלֲהִמיתֹו  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  ֶׁשָּכתּוב צֹוֶפה  ּוְכמֹו  ְזַמן, 

ֹלא  ה'  ַאְך  ַלֲהִמיתֹו",  ְורֹוֶצה  ָעָליו  ִמְתַחֵּדׁש  ָאָדם  ֶׁשל  ִיְצרֹו  יֹום  "ְּבָכל  ל:(:  )קידושין  ִלְבָרָכה 

ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו" )ליקוטי הלכות הודאה ו', ס"ח(.

ועוד אפשר לרמוז, שהיצר הרע התגבר עלי כ"כ עד שהצליח לפגום במידת היסוד שבי, 

ֶאת   ָל�         ֶׁשְיַׁשֶּלם           ִמי  ִיְהֶיה          ְמֻהָּלל  ְלִהָּׁשֵדד,       ֶׁשּסֹוֵפ�     

        ְּגמּוֵל�                      ְּכִפי ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו:                       ְמֻׁשָּבח ִיְהֶיה ֶזה ֶׁשּיֹאַחז ְּבָידֹו    

ַטֵּפ� ְועֹוָלַלִי� ִויַנְּפָצם ַעל ַהְּסָלִעים:

ת  א∆ ָלך¿  ם  ּל∆ ׁשַ ּי¿ ׁש∆ י  ר≈ ַאׁש¿ דּוָדה  ¿ ַהּשׁ

ז  ּיֹאח≈ י ׁש∆ ר≈ ּת¿ ָלנּו: ַאׁש¿ ַמל¿ ָ‚ּ ך¿ ׁש∆ מּול≈ ¿‚ּ

ַלע: ל ַהּסָ ך¿ א∆ ƒת עָֹלַלי ı א∆ ּפ≈ ƒנ ו¿

במזמור זה יכוון לבכות על העלמת אור הצדיק שנעלם מכלליות העולם ובפרט 
ממנו (ע"פ שער הכוונות)

ֶזֶמר ֶׁשל ַהְמׁשֹוֵרר ָאָסף ַעל ֻחְרַּבן ְביַהמ"ק,               

ַהֵּביַהמ"ק,  ְוֶהְחִריבּו  ַהסט"א  ִהְתַגְּברּו   

ָׁשם,  ׁשֹוֵכן  ֶׁשָהָיה  ַהָּגדֹול  ְּכבֹוְד�  ְוִהְסִּתירּו   

ים  ƒלֹה א¡ ָאָסף  ל¿ מֹור  ז¿ ƒמ

ָך  ַנֲחָלת∆ ּב¿ ם  ƒֹוי‚ אּו  ּבָ

ָך  ׁש∆ יַכל ָקד¿ ת ה≈ אּו א∆ ּמ¿ ƒט

ַנֲחָלֶתָך  אוּ גֹוִים ּבְ ּבָ
התאוות  כל   –
של  והטומאות 
וחדרו  נכנסו  הגויים, 
לתוך המח שלי שהוא 
אּו  ִטּמְ ה'.  נחלת 
ָך  ָקְדׁשֶ ֵהיַכל  ֶאת 
הרעות  התאוות   –
מוחי  את  טימאו 
אמורים  שהם  וליבי, 
ומשכן  היכל  להיות 

לאלקותו יתברך.
___________________
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הלא היא שמירת הברית קודש. וכן מתגבר עלי כ"כ עד שרוצה להחריב את יסוד יהדותי, 

שהיא האמונה שלי.

11. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, א' שם מבואר שירושלים היא 'יראת שמיים השלימה'.

12. "ָעָנה ְוָאַמר: ַעל ְׁשֵני ִּכּתֹות ֲאָנִׁשים ֵיׁש ִלי ַרֲחָמנּות ָּגדֹול ֲעֵליֶהם, ַעל ֵאּלּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו 

ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים, ְוַעל ֵאּלּו ַהְמֹקָרִבים ֵאַלי ְוֵאיָנם ְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי. 

ִּכי ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשִּיְהֶיה ֵעת ְּבֵעת ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ֻמָּנח ַעל ָהָאֶרץ ִעם ַרְגָליו ֶאל ַהֶּדֶלת, ָאז ִיְסַּתֵּכל 

ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב ְוִיְתָחֵרט ְמֹאד ְמֹאד ַעל ֶׁשא ָזָכה ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי, אֹו ֶׁשא ִקֵּים ֶאת ְּדָבַרי, ִּכי 

ָאז ֵיְדעּו ֶׁשִאם ָהיּו ְמֹקָרִבים ֵאַלי ּוְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי ֹלא ָהָיה ׁשּום ַּדְרָּגא ָּבעֹוָלם ֶׁשא ָהִייִתי 

ְמִביָאם ְלאֹוָתּה ַהַּמְדֵרָגה" )חיי מוהר"ן שנ"ד(.

13. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב ד', י"א: "ּוָבא ָהֲאִרי ְוַהּדֹוב - ְּדַהְינּו ַחּיֹות ָרעֹות ַהַּנ"ל ַהּדֹוְרִסים 

ים  ַלִים ְלִעּיִ מּו ֶאת ְירוּׁשָ ׂשָ
– הסטרא אחרא החריבה את 
ושמה  שלי,  שמיים 11  היראת 
לאיי חרבות, עד שאין לי שום 
יראה אמיתית מלפניך יתברך.

ֲעָבֶדיָך –  ִנְבַלת  ָנְתנּו ֶאת 
כאן אני בוכה ומקונן על אור 
שהעולם  א.  שנעלם.  הצדיק 
ב.  שכזה.  מרבי  יודעים  לא 
וגם אני שכן יודע ממנו, נסתר 
ממני אורו הגדול, ואיני מרגיש 
יכול  אורו של הרבי  עד כמה 
להאיר ולתקן את הכל ממש, 
עצותיו  את  לקיים  זוכה  ולא 

הקדושות 12.

ָמִים... ָ ַהּשׁ ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
הסטרא   – ָאֶרץ  ְלַחְיתֹו 
את  וטרפו  דרסו  אחרא 
ישראל,  נשמות  של  האמונה 
הפכו  הקדושות  והנשמות 

מאכל לחיות הרעות, שהם חוכמות הטבע 13.

ְירּוָׁשַלִים       ֶאת              ָעׂשּו               

ָנְתנּו              ֶאת     ֲאָבִנים:           ְלַגֵּלי     

ַמֲאָכל      ֲעָבֶדי�           ּגּופֹות               

       ְלעֹופֹות                ַהָּׁשַמִים,          ַוֲחִתיכֹות ָּבָׂשר

ַלַחּיֹות  ִהְׁשִליכּו  ֲחִסיֶדי�  ִמּגּופֹות   

ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿ ת  א∆ מּו  ׂשָ

ת  א∆ נּו  ָנת¿ ים:  ƒּי ƒע ל¿

יָך ַמֲאָכל  ַלת ֲעָבד∆ ב¿ ƒנ

ר  ׂשַ ם ּב¿ ƒָמי ָ עֹוף ַהּשׁ ל¿

תֹו  ַחי¿ ל¿ יָך  יד∆ ƒֲחס

___________________
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ְוטֹוְרִפים, ֶׁשֵהם ַחְכֵמי ַהֶּטַבע ַּכַּנ"ל".

14. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב ד', י"א.

15. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ד, ז': "ּוְכֶׁשַהֵּלב וכו' הּוא ְמֻׁשָּקע ְּבַאֲהבֹות ָרעֹות. ַהְינּו ֲחָרפֹות 

ּוִבְזיֹונֹות".

16. כמובא בליקוטי הלכות )ברכות השחר ג', ב'( שכל הרע של עם ישראל נלקח מהגויים 

ְּבֵעת  ַעְכָׁשיו  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ְוִהְתַּגְּברּות  ַהָּגלּות  ֶׁשֵּמֲחַמת ּתֶֹקף  ְוַהָּצָרה הּוא  ַהָּגלּות  ִעַּקר  "ִּכי 

ּוְמַטֵּמאת  ַהְּקדֹוִׁשים.  ִיְשָרֵאל  ַנְפׁשֹות  ַעל  ְמאֹד  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ִמְתַּגֶּבֶרת  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהָּגלּות, 

אֹוָתם ַּבֲעוֹנֹות ּוְפָׁשִעים ּוְׁשָאר ְּפָגִמים ח"ו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים ק"ו, ל"ה(: "ַוִיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים 

ַוִיְּלְמדּו ַמֲעֵשׂיֶהם". ִּכי ֶּבֱאֶמת ִיְשָרֵאל ְרחֹוִקים ְלַגְמֵרי ֵמָעוֹן. ְוֵאין ָעוֹן ַׁשָּיְך ָלֶהם ְּכָלל".

ִים ְסִביבֹות  ּמַ ְפכּו ָדָמם ּכַ ׁשָ
ָלִים – הדם הוא אמונת  ְירוּׁשָ
חכמת  הם  והמים  ההשגחה, 
מקוננים,  אנו  זה  ועל  הטבע 14 
שהאויבים שפכו והחריבו את 
האמונה שלנו והחדירו בנו את 
ע"פ  מתנהג  שהכל  ההרגשה 

הטבע רח"ל.

 – ֵכֵנינּו  ִלׁשְ ה  ֶחְרּפָ ָהִיינּו 
נפולות! 15  לאהבות  נפלתי 
ואת  ה'  את  לאהוב  במקום 
משוקע  אני  וכו',  התורה 
וכל  רח"ל.  רעות  באהבות 
רק  נובעים  הללו  האהבות 
ואינם  הגויים,  מהשכנים 

לי כלל... 16 שייכים 

ָּדָמּם     ֶאת   ָׁשְפכּו  ֶׁשּיֹאְכלּום:        

ְסִביב      ַרִּבים                 ַּכַּמִים 

       ְירּוָׁשַלִּים,           ּוִמִשָׁממֹון לֹא ָהָיה ִמי

ֶׁשִּיְקֹּבר אֹוָתם:       ְוַעָּתה     ַּבָּגלּות     ְׁשֵכֵנינּו 

ְוִגחּו� ְלַלַעג  ַוֲאַנְחנּו  אֹוָתנּו,   ְמָחְרִפים 

ַעד  ֶׁשְּסִביֵבנּו:           ִמי  ְלֹכל     

ָדָמם  כּו  פ¿ ׁשָ  :ı ָאר∆

יבֹות  ƒב ס¿ ם  ƒי ּמַ ּכַ

ין  א≈ ו¿ ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿

ה  ּפָ ר¿ ח∆ ינּו  ƒָהי ר:  קֹוב≈

ס  ל∆ ינּו ַלַע‚ ָוק∆ נ≈ כ≈ ׁש¿ ƒל

ַעד  ינּו:  יבֹות≈ ƒב ס¿ ƒל
___________________
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הלא היא שמירת הברית קודש. וכן מתגבר עלי כ"כ עד שרוצה להחריב את יסוד יהדותי, 

שהיא האמונה שלי.

11. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, א' שם מבואר שירושלים היא 'יראת שמיים השלימה'.

12. "ָעָנה ְוָאַמר: ַעל ְׁשֵני ִּכּתֹות ֲאָנִׁשים ֵיׁש ִלי ַרֲחָמנּות ָּגדֹול ֲעֵליֶהם, ַעל ֵאּלּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו 

ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים, ְוַעל ֵאּלּו ַהְמֹקָרִבים ֵאַלי ְוֵאיָנם ְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי. 

ִּכי ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשִּיְהֶיה ֵעת ְּבֵעת ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ֻמָּנח ַעל ָהָאֶרץ ִעם ַרְגָליו ֶאל ַהֶּדֶלת, ָאז ִיְסַּתֵּכל 

ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב ְוִיְתָחֵרט ְמֹאד ְמֹאד ַעל ֶׁשא ָזָכה ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי, אֹו ֶׁשא ִקֵּים ֶאת ְּדָבַרי, ִּכי 

ָאז ֵיְדעּו ֶׁשִאם ָהיּו ְמֹקָרִבים ֵאַלי ּוְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי ֹלא ָהָיה ׁשּום ַּדְרָּגא ָּבעֹוָלם ֶׁשא ָהִייִתי 

ְמִביָאם ְלאֹוָתּה ַהַּמְדֵרָגה" )חיי מוהר"ן שנ"ד(.

13. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב ד', י"א: "ּוָבא ָהֲאִרי ְוַהּדֹוב - ְּדַהְינּו ַחּיֹות ָרעֹות ַהַּנ"ל ַהּדֹוְרִסים 

ים  ַלִים ְלִעּיִ מּו ֶאת ְירוּׁשָ ׂשָ
– הסטרא אחרא החריבה את 
ושמה  שלי,  שמיים 11  היראת 
לאיי חרבות, עד שאין לי שום 
יראה אמיתית מלפניך יתברך.

ֲעָבֶדיָך –  ִנְבַלת  ָנְתנּו ֶאת 
כאן אני בוכה ומקונן על אור 
שהעולם  א.  שנעלם.  הצדיק 
ב.  שכזה.  מרבי  יודעים  לא 
וגם אני שכן יודע ממנו, נסתר 
ממני אורו הגדול, ואיני מרגיש 
יכול  אורו של הרבי  עד כמה 
להאיר ולתקן את הכל ממש, 
עצותיו  את  לקיים  זוכה  ולא 

הקדושות 12.

ָמִים... ָ ַהּשׁ ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
הסטרא   – ָאֶרץ  ְלַחְיתֹו 
את  וטרפו  דרסו  אחרא 
ישראל,  נשמות  של  האמונה 
הפכו  הקדושות  והנשמות 

מאכל לחיות הרעות, שהם חוכמות הטבע 13.

ְירּוָׁשַלִים       ֶאת              ָעׂשּו               

ָנְתנּו              ֶאת     ֲאָבִנים:           ְלַגֵּלי     

ַמֲאָכל      ֲעָבֶדי�           ּגּופֹות               

       ְלעֹופֹות                ַהָּׁשַמִים,          ַוֲחִתיכֹות ָּבָׂשר

ַלַחּיֹות  ִהְׁשִליכּו  ֲחִסיֶדי�  ִמּגּופֹות   

ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿ ת  א∆ מּו  ׂשָ

ת  א∆ נּו  ָנת¿ ים:  ƒּי ƒע ל¿

יָך ַמֲאָכל  ַלת ֲעָבד∆ ב¿ ƒנ

ר  ׂשַ ם ּב¿ ƒָמי ָ עֹוף ַהּשׁ ל¿

תֹו  ַחי¿ ל¿ יָך  יד∆ ƒֲחס

___________________
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ְוטֹוְרִפים, ֶׁשֵהם ַחְכֵמי ַהֶּטַבע ַּכַּנ"ל".

14. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב ד', י"א.

15. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ד, ז': "ּוְכֶׁשַהֵּלב וכו' הּוא ְמֻׁשָּקע ְּבַאֲהבֹות ָרעֹות. ַהְינּו ֲחָרפֹות 

ּוִבְזיֹונֹות".

16. כמובא בליקוטי הלכות )ברכות השחר ג', ב'( שכל הרע של עם ישראל נלקח מהגויים 

ְּבֵעת  ַעְכָׁשיו  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ְוִהְתַּגְּברּות  ַהָּגלּות  ֶׁשֵּמֲחַמת ּתֶֹקף  ְוַהָּצָרה הּוא  ַהָּגלּות  ִעַּקר  "ִּכי 

ּוְמַטֵּמאת  ַהְּקדֹוִׁשים.  ִיְשָרֵאל  ַנְפׁשֹות  ַעל  ְמאֹד  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ִמְתַּגֶּבֶרת  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהָּגלּות, 

אֹוָתם ַּבֲעוֹנֹות ּוְפָׁשִעים ּוְׁשָאר ְּפָגִמים ח"ו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים ק"ו, ל"ה(: "ַוִיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים 

ַוִיְּלְמדּו ַמֲעֵשׂיֶהם". ִּכי ֶּבֱאֶמת ִיְשָרֵאל ְרחֹוִקים ְלַגְמֵרי ֵמָעוֹן. ְוֵאין ָעוֹן ַׁשָּיְך ָלֶהם ְּכָלל".

ִים ְסִביבֹות  ּמַ ְפכּו ָדָמם ּכַ ׁשָ
ָלִים – הדם הוא אמונת  ְירוּׁשָ
חכמת  הם  והמים  ההשגחה, 
מקוננים,  אנו  זה  ועל  הטבע 14 
שהאויבים שפכו והחריבו את 
האמונה שלנו והחדירו בנו את 
ע"פ  מתנהג  שהכל  ההרגשה 

הטבע רח"ל.

 – ֵכֵנינּו  ִלׁשְ ה  ֶחְרּפָ ָהִיינּו 
נפולות! 15  לאהבות  נפלתי 
ואת  ה'  את  לאהוב  במקום 
משוקע  אני  וכו',  התורה 
וכל  רח"ל.  רעות  באהבות 
רק  נובעים  הללו  האהבות 
ואינם  הגויים,  מהשכנים 

לי כלל... 16 שייכים 

ָּדָמּם     ֶאת   ָׁשְפכּו  ֶׁשּיֹאְכלּום:        

ְסִביב      ַרִּבים                 ַּכַּמִים 

       ְירּוָׁשַלִּים,           ּוִמִשָׁממֹון לֹא ָהָיה ִמי

ֶׁשִּיְקֹּבר אֹוָתם:       ְוַעָּתה     ַּבָּגלּות     ְׁשֵכֵנינּו 

ְוִגחּו� ְלַלַעג  ַוֲאַנְחנּו  אֹוָתנּו,   ְמָחְרִפים 

ַעד  ֶׁשְּסִביֵבנּו:           ִמי  ְלֹכל     

ָדָמם  כּו  פ¿ ׁשָ  :ı ָאר∆

יבֹות  ƒב ס¿ ם  ƒי ּמַ ּכַ

ין  א≈ ו¿ ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿

ה  ּפָ ר¿ ח∆ ינּו  ƒָהי ר:  קֹוב≈

ס  ל∆ ינּו ַלַע‚ ָוק∆ נ≈ כ≈ ׁש¿ ƒל

ַעד  ינּו:  יבֹות≈ ƒב ס¿ ƒל
___________________
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17. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א, ע"ב שהיצר הרע של האדם משתלשל מהדינים שנוצרו 

ע"י חרון אפו של ה' יתברך.

18. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, קכ"ט.

ֱאַנף  ַעד ָמה ְיהָוה ּתֶ
מֹו  ּכְ ְבַער  ּתִ ָלֶנַצח 
עד   – ִקְנָאֶתָך  ֵאׁש 
חרון  ישרור  מתי 
שליטת  ותהיה  אף 
מהם  אשר  הדינים, 
ונובע  משתלשל 
הרע 17  היצר  כח 
ומפיל  שמכשיל 

אותנו.

ֶאל  ֲחָמְתָך  פְך  ׁשְ
תשפוך   – ַהּגֹוִים 
היצר  את  ותזרוק 
(שמשתלשל  הרע 
כנ"ל)  והדין  מהחמה 

על הגויים.

ֶאל  ֲחָמְתָך  פְך  ׁשְ
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים 
שפוך   – ְיָדעּוָך 
כל  על  חמתך 
המפתות  הקליפות 
התאוות  לכל  אותנו 
ומרחיקות  הרעות, 

אותנו מלהידבק בך.

י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב  ּכִ
– כ"כ התפשט היצר 
הרע עליי, עד שאכל 

אותי לגמרי, ונהפכתי להיות חלק ממנו 18.

ּמּו - את כל היופי וחן האמת שלי, הפכו לשממה. הייתה  ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ
לי נשמה יפה וטהורה, מלאה עם חן של אמת, ומח קדוש וטהור. ועכשיו 

ְלעֹוָלם? ְוִכי  ִּתְקֹצף?        ה'           ָמַתי            

ְלִהָּנֵקם?   ֲחָמֶת�  ֵאׁש       ְּכמֹו  ִּתְבַער     ָמַתי  ְוַעד 

ָהֻאּמֹות    ַעל         ַּכַעְס�         ֶאת  ִּתְׁשֹּפ�           

ְוַעל  אֹוְת�,   ָלַדַעת  ֲחֵפִצים  ֶׁשֵאיָנם   

ֵאיָנם  אֹוְת�  ֶׁשּיֹוְדִעים  ֶׁשַּלְמרֹות  ַהַּמְמָלכֹות   

ֵּבית ֶאת  ְוִהְׁשִמידּו  ִּכּלּו  ִּכי  ֵאֶלי�:      ִמְתַּפְּלִלים    

ַיֲעקב, ַלְמרֹות ֶׁשְּכָבר ִנְגַמר ַּכַעְס� ְּכֶׁשֶהְחִריבּו ֶאת ַהֵּביַהמ"ק:

ַצח  ָלנ∆ ַנף  א¡ ּת∆ הָֹוה  י¿ ָמה 

ָך:  ָאת∆ נ¿ ƒׁש ק מֹו א≈ ַער ּכ¿ ב¿ ƒּת

ם  ƒל ַהּ‚ֹוי ָך א∆ פֹך¿ ֲחָמת¿ ׁש¿

ַעל  ו¿ ָדעּוָך  י¿ לֹא  ר  ֲאׁש∆

ָך  מ¿ ƒׁש ּב¿ ר  ֲאׁש∆ ָלכֹות  ַממ¿

ת  י ָאַכל א∆ ƒלֹא ָקָראּו: ּכ

ּמּו:  ׁשַ הּו ה≈ ת ָנו≈ א∆ ַיֲעקֹב ו¿

___________________
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19. ע"פ שיחות הר"ן פ"ט.

20. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב ס"ז.

נהפכה לשממה.

ֲעֹוֹנת  ָלנוּ  ר  ְזּכָ ּתִ ַאל 
ִראׁשִֹנים – אל תזכור לי את 
זה  וע"י  הראשונים  עוונותי 
עוונותי  כל  ממילא  יתבטלו 
שנמשכו אחריהם, ועל זה אני 
אתה  שתקדים  ממך  מבקש 
בעצמך לרחם עלי, כי אני דל 
מדות  י"ג  מלעורר  ברחמנותי 

הרחמים 19.

יתבונן   – ְמֹאד  ַדּלֹונּו  י  ּכִ
מכל  ואביון  דל  הוא  כמה 
לו  אין   – הדעת  מן  עני  וכל. 
דקדושה.  אמיתית  דעת  שום 
דלה  קדושתו   – מקדושה  עני 
מתורה  עני  מאד.  ופגומה 
דלות  בתורה  ידיעותיו   –
בכל  הלאה,  וכן  למאד.  עד 

התחומים והעניינים.

ַעל  ֵענּו  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ָעְזֵרנוּ 
ֶמָך - גם אם  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַבר  ּדְ
אותנו  תחזיר  לנו,  מגיע  לא 
בתשובה בשביל הכבוד שלך.

אותנו!  תציל   – יֵלנּו  ְוַהּצִ
מהיצר הרע והתאוות רעות.

ַחּטאֵתינּו  ַעל  ר  ְוַכּפֵ
ֶמָך – תכפר לנו על  ְלַמַען ׁשְ
החטאים בשביל שמך הקדוש, 
עלינו,  נקרא  שמך  שהרי 
הצדיקים  בשם  משותף  ושמך 

האמיתיים 20.

ֲעוֹונֹוֵתינּו  ֶאת       ִּתְזֹּכר          ַאל          

ּוְתַמֵהר  ָהִראׁשֹוִנים,            

ִּכי  ָעֵלינּו,             ְלַרֵחם              

ָלנּו  ַּתֲעֹזר  ְמֹאד:      ַוֲעִנִּיים  ַּדִּלים  ָאנּו   

ֶׁשּלֹא  ֶׁשָּלנּו,     ַהֶּיַׁשע  ָהִייָת  ֶׁשָּתִמיד  ַאָּתה   

ָלנּו,  ַלְעזֹור  ָיכֹול  ֶׁשֵאיְנ�  ְּכִאּלּו  ִׁשְמ�  ִיְתַחֵּלל    

ַעל   ָלנּו       ּוְתַכֵּפר  אֹוָתנּו        ְוַתִּציל    

ִּבְׁשִביְל�  ֲחָטֵאינּו                    

ר ָלנּו ֲעֹונֹת  ּכָ ז¿ ƒַאל ּת

ר  ַמה≈ ים  ƒאׁשֹנ ƒר

י  ƒיָך ּכ מּונּו ַרֲחמ∆ ַקּד¿ י¿

נּו  ר≈ ָעז¿ אֹד:  מ¿ ַדּלֹונּו 

ַעל  נּו  ע≈ ׁש¿ ƒי י  לֹה≈ א¡

ָך  מ∆ ׁש¿ בֹוד  ּכ¿ ַבר  ּד¿

ַעל  ר  ַכּפ≈ ו¿ נּו  יל≈ ƒַהּצ ו¿

ַמַען  ל¿ ינּו  ַחּטֹאת≈

___________________
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17. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א, ע"ב שהיצר הרע של האדם משתלשל מהדינים שנוצרו 

ע"י חרון אפו של ה' יתברך.

18. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, קכ"ט.

ֱאַנף  ַעד ָמה ְיהָוה ּתֶ
מֹו  ּכְ ְבַער  ּתִ ָלֶנַצח 
עד   – ִקְנָאֶתָך  ֵאׁש 
חרון  ישרור  מתי 
שליטת  ותהיה  אף 
מהם  אשר  הדינים, 
ונובע  משתלשל 
הרע 17  היצר  כח 
ומפיל  שמכשיל 

אותנו.

ֶאל  ֲחָמְתָך  פְך  ׁשְ
תשפוך   – ַהּגֹוִים 
היצר  את  ותזרוק 
(שמשתלשל  הרע 
כנ"ל)  והדין  מהחמה 

על הגויים.

ֶאל  ֲחָמְתָך  פְך  ׁשְ
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים 
שפוך   – ְיָדעּוָך 
כל  על  חמתך 
המפתות  הקליפות 
התאוות  לכל  אותנו 
ומרחיקות  הרעות, 

אותנו מלהידבק בך.

י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב  ּכִ
– כ"כ התפשט היצר 
הרע עליי, עד שאכל 

אותי לגמרי, ונהפכתי להיות חלק ממנו 18.

ּמּו - את כל היופי וחן האמת שלי, הפכו לשממה. הייתה  ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ
לי נשמה יפה וטהורה, מלאה עם חן של אמת, ומח קדוש וטהור. ועכשיו 

ְלעֹוָלם? ְוִכי  ִּתְקֹצף?        ה'           ָמַתי            

ְלִהָּנֵקם?   ֲחָמֶת�  ֵאׁש       ְּכמֹו  ִּתְבַער     ָמַתי  ְוַעד 

ָהֻאּמֹות    ַעל         ַּכַעְס�         ֶאת  ִּתְׁשֹּפ�           

ְוַעל  אֹוְת�,   ָלַדַעת  ֲחֵפִצים  ֶׁשֵאיָנם   

ֵאיָנם  אֹוְת�  ֶׁשּיֹוְדִעים  ֶׁשַּלְמרֹות  ַהַּמְמָלכֹות   

ֵּבית ֶאת  ְוִהְׁשִמידּו  ִּכּלּו  ִּכי  ֵאֶלי�:      ִמְתַּפְּלִלים    

ַיֲעקב, ַלְמרֹות ֶׁשְּכָבר ִנְגַמר ַּכַעְס� ְּכֶׁשֶהְחִריבּו ֶאת ַהֵּביַהמ"ק:

ַצח  ָלנ∆ ַנף  א¡ ּת∆ הָֹוה  י¿ ָמה 

ָך:  ָאת∆ נ¿ ƒׁש ק מֹו א≈ ַער ּכ¿ ב¿ ƒּת

ם  ƒל ַהּ‚ֹוי ָך א∆ פֹך¿ ֲחָמת¿ ׁש¿

ַעל  ו¿ ָדעּוָך  י¿ לֹא  ר  ֲאׁש∆

ָך  מ¿ ƒׁש ּב¿ ר  ֲאׁש∆ ָלכֹות  ַממ¿

ת  י ָאַכל א∆ ƒלֹא ָקָראּו: ּכ

ּמּו:  ׁשַ הּו ה≈ ת ָנו≈ א∆ ַיֲעקֹב ו¿

___________________
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19. ע"פ שיחות הר"ן פ"ט.

20. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב ס"ז.

נהפכה לשממה.

ֲעֹוֹנת  ָלנוּ  ר  ְזּכָ ּתִ ַאל 
ִראׁשִֹנים – אל תזכור לי את 
זה  וע"י  הראשונים  עוונותי 
עוונותי  כל  ממילא  יתבטלו 
שנמשכו אחריהם, ועל זה אני 
אתה  שתקדים  ממך  מבקש 
בעצמך לרחם עלי, כי אני דל 
מדות  י"ג  מלעורר  ברחמנותי 

הרחמים 19.

יתבונן   – ְמֹאד  ַדּלֹונּו  י  ּכִ
מכל  ואביון  דל  הוא  כמה 
לו  אין   – הדעת  מן  עני  וכל. 
דקדושה.  אמיתית  דעת  שום 
דלה  קדושתו   – מקדושה  עני 
מתורה  עני  מאד.  ופגומה 
דלות  בתורה  ידיעותיו   –
בכל  הלאה,  וכן  למאד.  עד 

התחומים והעניינים.

ַעל  ֵענּו  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ָעְזֵרנּו 
ֶמָך - גם אם  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַבר  ּדְ
אותנו  תחזיר  לנו,  מגיע  לא 
בתשובה בשביל הכבוד שלך.

אותנו!  תציל   – יֵלנּו  ְוַהּצִ
מהיצר הרע והתאוות רעות.

ַחּטאֵתינּו  ַעל  ר  ְוַכּפֵ
ֶמָך – תכפר לנו על  ְלַמַען ׁשְ
החטאים בשביל שמך הקדוש, 
עלינו,  נקרא  שמך  שהרי 
הצדיקים  בשם  משותף  ושמך 

האמיתיים 20.

ֲעוֹונֹוֵתינּו  ֶאת       ִּתְזֹּכר          ַאל          

ּוְתַמֵהר  ָהִראׁשֹוִנים,            

ִּכי  ָעֵלינּו,             ְלַרֵחם              

ָלנּו  ַּתֲעֹזר  ְמֹאד:      ַוֲעִנִּיים  ַּדִּלים  ָאנּו   

ֶׁשּלֹא  ֶׁשָּלנּו,     ַהֶּיַׁשע  ָהִייָת  ֶׁשָּתִמיד  ַאָּתה   

ָלנּו,  ַלְעזֹור  ָיכֹול  ֶׁשֵאיְנ�  ְּכִאּלּו  ִׁשְמ�  ִיְתַחֵּלל    

ַעל   ָלנּו       ּוְתַכֵּפר  אֹוָתנּו        ְוַתִּציל    

ִּבְׁשִביְל�  ֲחָטֵאינּו                    

ר ָלנּו ֲעֹונֹת  ּכָ ז¿ ƒַאל ּת

ר  ַמה≈ ים  ƒאׁשֹנ ƒר

י  ƒיָך ּכ מּונּו ַרֲחמ∆ ַקּד¿ י¿

נּו  ר≈ ָעז¿ אֹד:  מ¿ ַדּלֹונּו 

ַעל  נּו  ע≈ ׁש¿ ƒי י  לֹה≈ א¡

ָך  מ∆ ׁש¿ בֹוד  ּכ¿ ַבר  ּד¿

ַעל  ר  ַכּפ≈ ו¿ נּו  יל≈ ƒַהּצ ו¿

ַמַען  ל¿ ינּו  ַחּטֹאת≈

___________________



תיקון חצות • כתוב עלי תיקון חצות • כתוב עלי יד

21. ע"פ ליקו"מ ח"א רמ"ב ִהְרהּוִרים ֶׁשל ִנאּוף ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֲאִבי ֲאבֹות ַהטּוְמָאה ְּבִחיַנת ֵמת".

ַאּיֵה  ַהּגֹוִים  ֹיאְמרּו  ה  ָלּמָ
ֱאלֵֹהיֶהם – למה אסתובב כל 
שהתאוות  הרגשה,  עם  הזמן 
[הגויים]  והמכשולות 
 – אותה  להרגיש  לי  גורמות 
יכול  ואיני  ממך  שהתרחקתי 
למצוא אותך ולהתקרב אליך.

ּגֹוִים ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת  ַדע ּבַ ִיּוָ
פּוְך – תנקום  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהּשׁ ּדַ
בסטרא אחרא שהעלימה את 
אור הצדיק ואת אור האמונה.

בֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר  ּתָ
– תבוא לפניך אנקתי, אשר אני 
ואיני  תאוותי,  בכבלי  אסור 
יכול להשתחרר מהם, כי כבר 
הרעות,  בדרכי  כ"כ  הורגלתי 
הרעות,  ומידותיי  ובתאוותי 
עד שאני קשור וכבול אליהם, 

כאסיר האסור בבית סוהר.

ֵני  ּבְ הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך  גֶדל  ּכְ
תמותה,  בן  אני   – ְתמּוָתה 
כי אני שקוע בהרהורי תאוות 
מת  טומאת  היא  אשר  ניאוף, 
אבל  הטומאה 21.  אבות  אבי 
יכול  הגדול  בכוחך  אתה 
ולהוציאני  קשרי  את  להתיר 

מהלכלוך הנורא הזה.

ֶׁשִּׁשְמ� ַרחּום ְוַחּנּון: ָלָּמה ִיְתַחֵּלל ִׁשְמ� ְּכֶׁשּיֹאְמרּו 

ִמָּיֵדינּו, ֶׁשּיֹוִׁשיֵעם  ִיְׂשָרֵאל  ֱא�ֵקי  ֵאיֹפה  ַהּגֹוִים 

ֵעיֵנינּו  ְלַמְרֶאה  ַלּגֹוִים         ּתֹוִדיַע  ָלֵכן      

ַּדם  ְׁשִפיַכת  ַעל  נֹוֵקם  ִהְּנ�  ֵאי�   

ִּתָּכֵנס  ֲעָבֶדי�:          

ֲאִסיִרים,  ַצֲעַקת       ְלָפֶני�           

ִּכְבִלי ַּתִּתיר  ְזרֹוֲע�          ְּכֹחֶזק        

ְוָתִׁשּיב    ָעֶלי�:       ַהֶּנֱהֶרֶגת  ֻאָּמה  ְּבֵני   

רּו  ה יֹאמ¿ ָך: ָלּמָ מ∆ ׁש¿

ם  יה∆ לֹה≈ ה א¡ ם ַאּי≈ ƒַהּ‚ֹוי

ינּו  ינ≈ ע≈ ם ל¿ ƒֹוי‚ּ ַדע ּבַ ּוָ ƒי

יָך  ֲעָבד∆ ם  ּדַ ַמת  ק¿ ƒנ

בֹוא  ּתָ  : פּוך¿ ָ ַהּשׁ

יר  ƒָאס ַקת  נ¿ יָך א∆ ָפנ∆ ל¿

ר  הֹות≈ רֹוֲעָך  ז¿ ל  ‚ֹד∆ ּכ¿

ב  ָהׁש≈ מּוָתה: ו¿ י ת¿ נ≈ ּב¿
___________________
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22. ליקוטי הלכות )נטילת ידיים לסעודה ו', ע"ד(.

23. שער הכוונות )דרושי תיקון חצות א'(.

ֵכֵנינּו  ִלׁשְ ב  ְוָהׁשֵ
ֶאל  ְבָעַתִים  ׁשִ
ֵחיָקם – תיקח מאתנו 
המידות  כל  את 
הרעות,  והתאוות 
ותחזיר אותם אל חיק 
ְבָעַתִים –  הגויים. [ׁשִ
שבע  שהם  המידות 

כלולות משבע].

 – ָלנּו  ָהָיה  ֶמה 
תחת אשר תהיה לנו 
"מה",  של  הרגשה 
הרי  ושפלות.  ענווה 
אנחנו חיים מתוך הרגשה של "לנו", גאווה וישות. וע"י זה נעלם מאתנו אור 

הצדיק יסוד עולם 22, הרמוז בראשי תיבות "מילה" –"ְיהָוה ֶמה ָהָיה ָלנּו" 23.

ִלְנטֹות ְּבלֹא  ֵחיָקם  ֶאל  ָיָׁשר  ִלְׁשֵכֵנינּו               

ֶׁשַבע ְּפָעִמים ֶׁשַבע,   ַעל ָּכל ַהֶחְרּפֹות             ֶׁשֵחְרפּו    

ֲאַנְחנּו   ְוָאז  ֱא�ֵקיֶהם:       ַאֵּיה  ִּבְׁשֵאָלָתם  אֹוְת� 

רֹוֶעה,   ֶׁשַאָּתה  ְוצֹאְנ�  ַעְּמ�       

ְוַלּדֹורֹות  ֶזה,     ַּבֲעבּור  ְלעֹוָלם  ְל�  נֹוֶדה    

 ַהָּבִאים    ְנַסֵּפר    ְּתִהָּלֶת�:

ֵאיָנם ֶׁשַּהַּצִדיִקים  ַּגֲאָוֵתנּו  ע"י  ֶּׁשָּנַפְלנּו  ַמה  ה'  ְזֹכר 

ל  א∆ ם  ƒָעַתי ב¿ ƒׁש ינּו  נ≈ כ≈ ׁש¿ ƒל

ר  ֲאׁש∆ ָתם  ּפָ ר¿ ח∆ יָקם  ח≈

נּו  ַוֲאַנח¿ ֲאדָֹני:  פּוָך  ר¿ ח≈

ָך  ית∆ ƒע ַמר¿ צֹאן  ו¿ ָך  ַעּמ¿

דֹור  ל¿ עֹוָלם  ל¿ ָך  ּל¿ ה  נֹוד∆

ָך: ת∆ ּלָ ƒה ר ּת¿ ַסּפ≈ ָודֹור נ¿

ָהָיה  ה  מ∆ הָֹוה  י¿ כֹר  ז¿

___________________
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21. ע"פ ליקו"מ ח"א רמ"ב ִהְרהּוִרים ֶׁשל ִנאּוף ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֲאִבי ֲאבֹות ַהטּוְמָאה ְּבִחיַנת ֵמת".

ַאּיֵה  ַהּגֹוִים  ֹיאְמרּו  ה  ָלּמָ
ֱאלֵֹהיֶהם – למה אסתובב כל 
שהתאוות  הרגשה,  עם  הזמן 
[הגויים]  והמכשולות 
 – אותה  להרגיש  לי  גורמות 
יכול  ואיני  ממך  שהתרחקתי 
למצוא אותך ולהתקרב אליך.

ּגֹוִים ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת  ַדע ּבַ ִיּוָ
פּוְך – תנקום  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהּשׁ ּדַ
בסטרא אחרא שהעלימה את 
אור הצדיק ואת אור האמונה.

בֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר  ּתָ
– תבוא לפניך אנקתי, אשר אני 
ואיני  תאוותי,  בכבלי  אסור 
יכול להשתחרר מהם, כי כבר 
הרעות,  בדרכי  כ"כ  הורגלתי 
הרעות,  ומידותיי  ובתאוותי 
עד שאני קשור וכבול אליהם, 

כאסיר האסור בבית סוהר.

ֵני  ּבְ הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך  גֶדל  ּכְ
תמותה,  בן  אני   – ְתמּוָתה 
כי אני שקוע בהרהורי תאוות 
מת  טומאת  היא  אשר  ניאוף, 
אבל  הטומאה 21.  אבות  אבי 
יכול  הגדול  בכוחך  אתה 
ולהוציאני  קשרי  את  להתיר 

מהלכלוך הנורא הזה.

ֶׁשִּׁשְמ� ַרחּום ְוַחּנּון: ָלָּמה ִיְתַחֵּלל ִׁשְמ� ְּכֶׁשּיֹאְמרּו 

ִמָּיֵדינּו, ֶׁשּיֹוִׁשיֵעם  ִיְׂשָרֵאל  ֱא�ֵקי  ֵאיֹפה  ַהּגֹוִים 

ֵעיֵנינּו  ְלַמְרֶאה  ַלּגֹוִים         ּתֹוִדיַע  ָלֵכן      

ַּדם  ְׁשִפיַכת  ַעל  נֹוֵקם  ִהְּנ�  ֵאי�   

ִּתָּכֵנס  ֲעָבֶדי�:          

ֲאִסיִרים,  ַצֲעַקת       ְלָפֶני�           

ִּכְבִלי ַּתִּתיר  ְזרֹוֲע�          ְּכֹחֶזק        

ְוָתִׁשּיב    ָעֶלי�:       ַהֶּנֱהֶרֶגת  ֻאָּמה  ְּבֵני   

רּו  ה יֹאמ¿ ָך: ָלּמָ מ∆ ׁש¿

ם  יה∆ לֹה≈ ה א¡ ם ַאּי≈ ƒַהּ‚ֹוי

ינּו  ינ≈ ע≈ ם ל¿ ƒֹוי‚ּ ַדע ּבַ ּוָ ƒי

יָך  ֲעָבד∆ ם  ּדַ ַמת  ק¿ ƒנ

בֹוא  ּתָ  : פּוך¿ ָ ַהּשׁ

יר  ƒָאס ַקת  נ¿ יָך א∆ ָפנ∆ ל¿

ר  הֹות≈ רֹוֲעָך  ז¿ ל  ‚ֹד∆ ּכ¿

ב  ָהׁש≈ מּוָתה: ו¿ י ת¿ נ≈ ּב¿
___________________
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22. ליקוטי הלכות )נטילת ידיים לסעודה ו', ע"ד(.

23. שער הכוונות )דרושי תיקון חצות א'(.

ֵכֵנינּו  ִלׁשְ ב  ְוָהׁשֵ
ֶאל  ְבָעַתִים  ׁשִ
ֵחיָקם – תיקח מאתנו 
המידות  כל  את 
הרעות,  והתאוות 
ותחזיר אותם אל חיק 
ְבָעַתִים –  הגויים. [ׁשִ
שבע  שהם  המידות 

כלולות משבע].

 – ָלנּו  ָהָיה  ֶמה 
תחת אשר תהיה לנו 
"מה",  של  הרגשה 
הרי  ושפלות.  ענווה 
אנחנו חיים מתוך הרגשה של "לנו", גאווה וישות. וע"י זה נעלם מאתנו אור 

הצדיק יסוד עולם 22, הרמוז בראשי תיבות "מילה" –"ְיהָוה ֶמה ָהָיה ָלנּו" 23.

ִלְנטֹות ְּבלֹא  ֵחיָקם  ֶאל  ָיָׁשר  ִלְׁשֵכֵנינּו               

ֶׁשַבע ְּפָעִמים ֶׁשַבע,   ַעל ָּכל ַהֶחְרּפֹות             ֶׁשֵחְרפּו    

ֲאַנְחנּו   ְוָאז  ֱא�ֵקיֶהם:       ַאֵּיה  ִּבְׁשֵאָלָתם  אֹוְת� 

רֹוֶעה,   ֶׁשַאָּתה  ְוצֹאְנ�  ַעְּמ�       

ְוַלּדֹורֹות  ֶזה,     ַּבֲעבּור  ְלעֹוָלם  ְל�  נֹוֶדה    

 ַהָּבִאים    ְנַסֵּפר    ְּתִהָּלֶת�:

ֵאיָנם ֶׁשַּהַּצִדיִקים  ַּגֲאָוֵתנּו  ע"י  ֶּׁשָּנַפְלנּו  ַמה  ה'  ְזֹכר 

ל  א∆ ם  ƒָעַתי ב¿ ƒׁש ינּו  נ≈ כ≈ ׁש¿ ƒל

ר  ֲאׁש∆ ָתם  ּפָ ר¿ ח∆ יָקם  ח≈

נּו  ַוֲאַנח¿ ֲאדָֹני:  פּוָך  ר¿ ח≈

ָך  ית∆ ƒע ַמר¿ צֹאן  ו¿ ָך  ַעּמ¿

דֹור  ל¿ עֹוָלם  ל¿ ָך  ּל¿ ה  נֹוד∆

ָך: ת∆ ּלָ ƒה ר ּת¿ ַסּפ≈ ָודֹור נ¿

ָהָיה  ה  מ∆ הָֹוה  י¿ כֹר  ז¿

___________________
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24. )ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ו', ז' ַנֲחָלֵתנּו ... ְּבִחיַנת ְנֻקָּדה ָהֶעְליֹוָנה, וע"פ ליקוטי הלכות 

)ברכת הפירות הלכה ה', כ"ג( ששם מבואר שהנקודה העליונה היא המח(.

25. ע"פ ליקוטי הלכות )שבת ג', ו'(: "ְוַהַּצִּדיק ִנְקָרא ָאב. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )מלכים ב' ב', י"ב(: 

ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיְשָרֵאל".

יָטה ּוְרֵאה ֶאת  ַהּבִ
ֵתנּו – תראה ה'  ֶחְרּפָ
באיזה שאול תחתיות 

אנו מונחים.

ָכה  ֶנֶהּפְ ַנֲחָלֵתנּו 
הדעת   – ְלָזִרים 
נסתלקו  והחכמה 
שלנו  והמח  מאיתנו, 
נחלת  להיות  הפך 

הסטרא אחרא 24.

ָהִיינּו  ְיתֹוִמים 
האור   - ָאב  ְוֵאין 
/ שלנו  האבא  של 

נכבה  הצדיק 25, 
ונעלם מאיתנו.

ָנַפְלנּו        ְועי"ז   ָּבנּו,          ְמִאיִרים 

ַנֲחָלֵתנּו ְּבַגְׁשִמּיּות  ַּגם  ְועי"ז  ַוֲעוֹונֹות:       ַלֲחָרפֹות       

ִנָּתנּו ּוָבֵּתינּו  ַלֲאֵחִרים,         ְלִהְׁשַּתֵי�  ֶנֶהְפָכה     

ְלַעִּמים ֲאֵחִרים: ִנְהֵינּו ִּכיתֹוִמים ֶׁשֵאין ָלֶהם ָאב ְוִאּמֹוֵתינּו 

ְּכַאְלָמנֹות ֶׁשֵאין ָלֶהן ַבַּעל ְלַהְׁשִּפיַע ָלֶהם ָּכל ָצְרָּכן, ֵמֲחַמת 

ֶׁשֵאין ִמי ְׁשַּיְׁשִּפיַע ָלנּו ְוָיִאיר ָּבנּו ְּברּוָחִנּיּות:  ַוֲאִפּלּו ְּבַגְׁשִמּיּות

ְוַהַּמִים  ָּגדֹול,  ְּבִצְמצּום  ְוהּוא  ְמֹאד  ִמְתַעֵּכב  ַהֶּׁשַפע 

ה  א≈ ּור¿ יָטה  ƒַהּב ָלנּו 

נּו  ַנֲחָלת≈ נּו:  ת≈ ּפָ ר¿ ח∆ ת  א∆

ינּו  ּת≈ ּבָ ים  ƒָזר ל¿ ָכה  ּפ¿ ה∆ נ∆

ים  ƒתֹומ י¿ ים:  ƒר ָנכ¿ ל¿

ינּו  ּמֹת≈ ƒא ָאב  ין  א≈ ו¿ ינּו  ƒָהי

ינּו  ימ≈ מ≈ ָמנֹות:  ַאל¿ ּכ¿

ינּו  צ≈ ע≈ ינּו  ƒת ׁשָ ף  ס∆ כ∆ ּב¿
___________________
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אֵרנּו  ַצּוָ ַעל 
ָיַגְענּו ְולֹא  ְפנוּ  ִנְרּדָ
היצר   - ָלנּו  הּוּנַח 
כל  אותנו  רודף  הרע 
הזמן, וכבר התייגענו 
מלהיפטר  והתעייפנו 
מצאנו  ולא  ממנו, 

מנוח.

ָיד  ָנַתּנּו  ִמְצַרִים 
ּבַע  ִלׂשְ וּר  ַאּשׁ
לנו,  כשמר   – ָלֶחם 
לעזרה  פונים  אנו 
הזה;  העולם  להבלי 
והכבוד,  הממון 
והדמיונות,  התאוות 
חיות,  מהם  ולקבל 
שובע וסיפוק [במקום 
לישועת  נצפה  אשר 
ה' ונפנה לקבל שובע 

וחיות מן הקדושה].

 – ָחְטאוּ  ֲאבֵתינוּ 
בגלגולים  חטאנו 
ַוֲאַנְחנּו  הקודמים. 
ָסָבְלנּו  ֲעונֵתיֶהם 
אנחנו  היום  ועד   –
בשביל  סובלים 
אלה.  עוונות  לתקן 
עם  לנו  די  לא  אם 
ה"פעקלאך" של הגלגול הנוכחי, יש לנו עוד חשבונות מהגלגולים הקודמים... 26

ַעל   ֶּכֶסף:            ִּבְמִחיר  ָלנּו  ָּבאּו  ְוָהֵעִצים  ִלְׁשִתָּיה 

      ַצָּואֵרנּו               ִנְטַעּנּו ְּבַמָּׂשא,           ִהְתַעַּיְפנּו 

ְלַקֵּבל  ּוְכֵדי  ְמנּוָחה:      ָלנּו  ֶׁשִּיָּנֵתן  ְּבלֹא    

ְמַעט ֵמַהֶּׁשַפע ֻמְכָרִחים ָאנּו ִלְפֹׁשט ָיֵדינּו ְלַהסט"א ֶׁשַהֶּׁשַפע

ָחְטאּו   ֲאבֹוֵתינּו         ֶאְצָלם:          

ַעל   סֹוְבִלים  ֲאַנְחנּו  ְוַעְכָׁשו  ֵמָהעֹוָלם,    ָהְלכּו  ּוְכָבר 

מֹוְׁשִלים  ֲעָבִדים       ֲעוֹונֹוֵתיֶהם:       

ַעל  ָיבֹאּו:  יר  ƒח מ¿ ƒּב

נּו  ָיַ‚ע¿ נּו  פ¿ ּדָ ר¿ ƒנ נּו  אר≈ ַצּוָ

ם  ƒַרי צ¿ ƒמ ָלנּו:  ח  הּוּנַ לֹא  ו¿

ּבַֹע  ׂש¿ ƒל ּור  ַאּשׁ ָיד  ָנַתּנּו 

אּו  ָחט¿ ינּו  ֲאבֹת≈ ם:  ָלח∆

ם  יה∆ נּו ֲעֹונֹת≈ יָנם ַוֲאַנח¿ א≈ ו¿

לּו  ָמׁש¿ ים  ƒֲעָבד נּו:  ָסָבל¿

26. ע"פ פירוש אלשיך תהילים ק"ו, ו'. 

___________________
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24. )ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ו', ז' ַנֲחָלֵתנּו ... ְּבִחיַנת ְנֻקָּדה ָהֶעְליֹוָנה, וע"פ ליקוטי הלכות 

)ברכת הפירות הלכה ה', כ"ג( ששם מבואר שהנקודה העליונה היא המח(.

25. ע"פ ליקוטי הלכות )שבת ג', ו'(: "ְוַהַּצִּדיק ִנְקָרא ָאב. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )מלכים ב' ב', י"ב(: 

ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיְשָרֵאל".

יָטה ּוְרֵאה ֶאת  ַהּבִ
ֵתנּו – תראה ה'  ֶחְרּפָ
באיזה שאול תחתיות 

אנו מונחים.

ָכה  ֶנֶהּפְ ַנֲחָלֵתנוּ 
הדעת   – ְלָזִרים 
נסתלקו  והחכמה 
שלנו  והמח  מאיתנו, 
נחלת  להיות  הפך 

הסטרא אחרא 24.

ָהִיינּו  ְיתֹוִמים 
האור   - ָאב  ְוֵאין 
/ שלנו  האבא  של 
נכבה  הצדיק 25, 

ונעלם מאיתנו.

ָנַפְלנּו        ְועי"ז   ָּבנּו,          ְמִאיִרים 

ַנֲחָלֵתנּו ְּבַגְׁשִמּיּות  ַּגם  ְועי"ז  ַוֲעוֹונֹות:       ַלֲחָרפֹות       

ִנָּתנּו ּוָבֵּתינּו  ַלֲאֵחִרים,         ְלִהְׁשַּתֵי�  ֶנֶהְפָכה     

ְלַעִּמים ֲאֵחִרים: ִנְהֵינּו ִּכיתֹוִמים ֶׁשֵאין ָלֶהם ָאב ְוִאּמֹוֵתינּו 

ְּכַאְלָמנֹות ֶׁשֵאין ָלֶהן ַבַּעל ְלַהְׁשִּפיַע ָלֶהם ָּכל ָצְרָּכן, ֵמֲחַמת 

ֶׁשֵאין ִמי ְׁשַּיְׁשִּפיַע ָלנּו ְוָיִאיר ָּבנּו ְּברּוָחִנּיּות:  ַוֲאִפּלּו ְּבַגְׁשִמּיּות

ְוַהַּמִים  ָּגדֹול,  ְּבִצְמצּום  ְוהּוא  ְמֹאד  ִמְתַעֵּכב  ַהֶּׁשַפע 

ה  א≈ ּור¿ יָטה  ƒַהּב ָלנּו 

נּו  ַנֲחָלת≈ נּו:  ת≈ ּפָ ר¿ ח∆ ת  א∆

ינּו  ּת≈ ּבָ ים  ƒָזר ל¿ ָכה  ּפ¿ ה∆ נ∆

ים  ƒתֹומ י¿ ים:  ƒר ָנכ¿ ל¿

ינּו  ּמֹת≈ ƒא ָאב  ין  א≈ ו¿ ינּו  ƒָהי

ינּו  ימ≈ מ≈ ָמנֹות:  ַאל¿ ּכ¿

ינּו  צ≈ ע≈ ינּו  ƒת ׁשָ ף  ס∆ כ∆ ּב¿
___________________
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אֵרנּו  ַצּוָ ַעל 
ְפנּו ָיַגְענוּ ְולֹא  ִנְרּדָ
היצר   - ָלנּו  הּוּנַח 
כל  אותנו  רודף  הרע 
הזמן, וכבר התייגענו 
מלהיפטר  והתעייפנו 
מצאנו  ולא  ממנו, 

מנוח.

ָיד  ָנַתּנּו  ִמְצַרִים 
ּבַע  ִלׂשְ ּור  ַאּשׁ
לנו,  כשמר   – ָלֶחם 
לעזרה  פונים  אנו 
הזה;  העולם  להבלי 
והכבוד,  הממון 
והדמיונות,  התאוות 
חיות,  מהם  ולקבל 
שובע וסיפוק [במקום 
לישועת  נצפה  אשר 
ה' ונפנה לקבל שובע 

וחיות מן הקדושה].

 – ָחְטאוּ  ֲאבֵתינּו 
בגלגולים  חטאנו 
ַוֲאַנְחנּו  הקודמים. 
ָסָבְלנּו  ֲעונֵתיֶהם 
אנחנו  היום  ועד   –
בשביל  סובלים 
אלה.  עוונות  לתקן 
עם  לנו  די  לא  אם 
ה"פעקלאך" של הגלגול הנוכחי, יש לנו עוד חשבונות מהגלגולים הקודמים... 26

ַעל   ֶּכֶסף:            ִּבְמִחיר  ָלנּו  ָּבאּו  ְוָהֵעִצים  ִלְׁשִתָּיה 

      ַצָּואֵרנּו               ִנְטַעּנּו ְּבַמָּׂשא,           ִהְתַעַּיְפנּו 

ְלַקֵּבל  ּוְכֵדי  ְמנּוָחה:      ָלנּו  ֶׁשִּיָּנֵתן  ְּבלֹא    

ְמַעט ֵמַהֶּׁשַפע ֻמְכָרִחים ָאנּו ִלְפֹׁשט ָיֵדינּו ְלַהסט"א ֶׁשַהֶּׁשַפע

ָחְטאּו   ֲאבֹוֵתינּו         ֶאְצָלם:          

ַעל   סֹוְבִלים  ֲאַנְחנּו  ְוַעְכָׁשו  ֵמָהעֹוָלם,    ָהְלכּו  ּוְכָבר 

מֹוְׁשִלים  ֲעָבִדים       ֲעוֹונֹוֵתיֶהם:       

ַעל  ָיבֹאּו:  יר  ƒח מ¿ ƒּב

נּו  ָיַ‚ע¿ נּו  פ¿ ּדָ ר¿ ƒנ נּו  אר≈ ַצּוָ

ם  ƒַרי צ¿ ƒמ ָלנּו:  ח  הּוּנַ לֹא  ו¿

ּבַֹע  ׂש¿ ƒל ּור  ַאּשׁ ָיד  ָנַתּנּו 

אּו  ָחט¿ ינּו  ֲאבֹת≈ ם:  ָלח∆

ם  יה∆ נּו ֲעֹונֹת≈ יָנם ַוֲאַנח¿ א≈ ו¿

לּו  ָמׁש¿ ים  ƒֲעָבד נּו:  ָסָבל¿

26. ע"פ פירוש אלשיך תהילים ק"ו, ו'. 

___________________
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27. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ד', ט'. "ִמֵּבית ֲעָבִדים ֶזה ֶרֶמז ַעל ִּבּטּול ַהִּמּדֹות ָרעֹות ֶׁשל ַאְרַּבע 

ְיסֹודֹות, ַהְמֻכִּנים ְּבֵׁשם ֲעָבִדים".

28. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, כ"ג

29. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ז, ו'.

לּו ָבנּו  ֲעָבִדים ָמׁשְ
 – ָדם  ִמּיָ ֵאין  ּפֵרק 
והמידות  התאוות 
בנו,  מושלים  רעות 
מצליחים  לא  ואנחנו 
מהם.  להשתחרר 
אנחנו ממש עבדים 27 
תאוותינו,  למלאות 
שמשועבד  עבד  כמו 

לאדונו האכזרי...

ָנִביא  נּו  ַנְפׁשֵ ּבְ
ֶחֶרב  ֵני  ִמּפְ ַלְחֵמנּו 
הטרדה   – ר  ְדּבָ ַהּמִ
סביב הפרנסה והלחם 
ליפול  לנו  גורמת 
ועי"ז  ממון,  לתאוות 
הנפש  את  לאבד 
וזאת,  הקדושה 28, 
אין  שהשכינה  מפני 
להשפיע  שפע  לה 

לנו 29.

ָיָדם ִנְתלּו  ּבְ ִרים  ׂשָ
לֹא  ְזֵקִנים  ֵני  ּפְ
הסטרא   – רּו  ֶנְהּדָ

ֵמֶהם:   אֹוָתנּו  ֶׁשּיֹוִׁשיַע  ִמי  ְוֵאין  ָּבנּו,      

ַלְחֵמנּו,  ָאנּו  ְמִביִאים  ַנְפֵׁשנּו  ְּבַסָּכַנת   

ַהִּמְדָּבר:  ִמַּצד  ַהָּבָאה  ֶחֶרב  ְּבַסָּכַנת   

ַּתּנּור,  ְּכמֹו  ִנְתַחֵּמם  ֶׁשָּלנּו  ָהעֹור   

ָהָרָעב:  ְׂשֵרַפת       ִּבְגַלל        

ַהְּבתּולֹות  ְוַגם  ִעּנּו,   ֵהם  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים  ַהָּנִׁשים  ֶאת   

ֲחׁשּוִבים ֲאָנִׁשים  ְיהּוָדה:       ֶׁשְּבָעֵרי             

ָדם:  ּיָ ƒמ ין  א≈ ק  ּפֹר≈ ָבנּו 

נּו  מ≈ ַלח¿ יא  ƒָנב נּו  ׁש≈ ַנפ¿ ּב¿

ר:  ּבָ ד¿ ƒַהּמ ב  ר∆ ח∆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ

ָמרּו  כ¿ ƒנ ַתּנּור  ּכ¿ נּו  עֹור≈

ָרָעב:  ֲעפֹות  ַזל¿ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ

ֻתלֹת  ּב¿ ּנּו  ƒּיֹון ע ƒצ ּב¿ ים  ƒָנׁש

ים   ƒר ׂשָ הּוָדה:  י¿ י  ָער≈ ּב¿
___________________
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30. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ז.

מאד  וכבד  קשה  עול  הוא  העברות  של  שהעול  ג'  ז',  ח"ב  מוהר"ן  בליקוטי  כמובא   .31

לנשאו. "ִּכי ֶזהּו ָהַרֲחָמנּות ַהָּגדֹול ִמָּכל ִמיֵני ַרֲחָמנּות. ִּכי ָכל ַהִּיּסּוִרים ַהָּקִׁשים ֶׁשָּבעֹוָלם ֵאיָנם 

ָרֵאל נֹוְפִלים ַּבֲעוֹונֹות,  ֶנֱחָׁשִבים ְּכָלל ְּכֶנֶגד ַהַּמֹּשאֹוי ַהָּכֵבד ֶׁשל ֲעוֹונֹות, ַחס ְוָׁשלֹום. ִּכי ְּכֶׁשִּיֹשְ

ַחס ְוָׁשלֹום, ֶזהּו ַמֹּשאֹוי ָּכֵבד ְמֹאד, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלָּשֹא ְּכָלל ַהַּמֹּשאֹוי ַהָּכֵבד ַהֶּזה".

32. כמובא בליקוטי הלכות )הלכות שבת ו', כ"ג( שטחינה רומזת על פגם הברית.

ַהִּׁשין  ַעל  ְּבָיִמין  ַׁשַער  ְּבִחיַנת  ֵהם  ֶׁשּלֹו,  ָערֹות  ּוֹשְ ֹמִחין  מֹוְתֵרי  ְּבִחינֹות  ֶׁשֶהָחָכם,  "ַּדע,   .33

]ׁש[. ֶׁשּמֹוְתֵרי ֹמִחין ֶׁשּלֹו, ֵהם ְּבִחיַנת ְׁשָעִרים, ֶׁשּפֹוֵתַח ָּבֶהם ַׁשֲעֵרי ַהָחְכָמה ְוַהַּמָּדע ַלֲעבֹוַדת 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשֹּמחֹו ְּבַעְצמֹו, ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהעֹוָלם ְלָסְבלֹו ְלַקֵּבל ֵמאֹורֹו, הּוא ָצִריְך 

ְלִהְתַלֵּבׁש ּוְלִהְתַּכּסֹות ַעְצמֹו, ּוְלַהְׁשִּפיל ַעְצמֹו ִלְדָבִרים ְקַטִּנים ּוְנמּוִכים, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ָהעֹוָלם 

את  העלימה  אחרא 
והחן  והיופי  הפאר 
וההדר של הצדיקים 

האמיתיים 30.

ְטחֹון  חוִּרים  ּבַ
אּו – בחורים סחבו  ָנׂשָ
העול  את  עצמם  על 
פגם  של  הקשה 31 
מסכנים  הברית 32. 
האומללים  הבחורים 
בידי  שבי  שנופלים 
המאוסות,  התאוות 

אוי... [אוי!]

ַער  ַ ִמּשׁ ְזֵקִנים 
לנו  אין   – ָבתּו  ׁשָ
הנכון  הצמצום  את 
את  ידו  על  להשיג 
הצדיק,  של  האור 
ולכן האור שלו נעלם 

מאיתנו 33.

ַהְּזֵקִנים  ְּפֵני  ְוֶאת  ִנְתלּו,      ְיֵדיֶהם  ַעל    

ַהַּבחּוִרים  ֶאת  ִּכְּבדּו:           לֹא  ֵהם      

ִויָלִדים     ְּבַצָּואָרם,            ֵריַחִּיים  ִלָּׂשא  ִחְּיבּו   

ָחְדלּו ַהַּצִּדיִקים  ֹּכָחם:          ָּכַׁשל  ֵעץ  ְּבַמָּׂשא      

       ִמְּלָהִאיר ָּבנּו ֶהָאָרָתם      ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים

ים  ƒנ ק≈ ז¿ י  נ≈ ּפ¿ לּו  ת¿ ƒנ ָיָדם  ּב¿

ים  ƒחּור ּבַ רּו:  ּדָ ה¿ נ∆ לֹא 

ים  ƒָער ּונ¿ אּו  ָנׂשָ חֹון  ט¿

ים  ƒנ ק≈ ז¿ לּו:  ׁשָ ּכָ  ı ע≈ ּבָ

ים  ƒחּור ּבַ ָבתּו  ׁשָ ַער  ַ ּשׁ ƒמ

___________________
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27. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ד', ט'. "ִמֵּבית ֲעָבִדים ֶזה ֶרֶמז ַעל ִּבּטּול ַהִּמּדֹות ָרעֹות ֶׁשל ַאְרַּבע 

ְיסֹודֹות, ַהְמֻכִּנים ְּבֵׁשם ֲעָבִדים".

28. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, כ"ג

29. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ז, ו'.

לּו ָבנּו  ֲעָבִדים ָמׁשְ
 – ָדם  ִמּיָ ֵאין  ּפֵרק 
והמידות  התאוות 
בנו,  מושלים  רעות 
מצליחים  לא  ואנחנו 
מהם.  להשתחרר 
אנחנו ממש עבדים 27 
תאוותינו,  למלאות 
שמשועבד  עבד  כמו 

לאדונו האכזרי...

ָנִביא  נוּ  ַנְפׁשֵ ּבְ
ֶחֶרב  ֵני  ִמּפְ ַלְחֵמנּו 
הטרדה   – ר  ְדּבָ ַהּמִ
סביב הפרנסה והלחם 
ליפול  לנו  גורמת 
ועי"ז  ממון,  לתאוות 
הנפש  את  לאבד 
וזאת,  הקדושה 28, 
אין  שהשכינה  מפני 
להשפיע  שפע  לה 

לנו 29.

ָיָדם ִנְתלּו  ּבְ ִרים  ׂשָ
לֹא  ְזֵקִנים  ֵני  ּפְ
הסטרא   – רּו  ֶנְהּדָ

ֵמֶהם:   אֹוָתנּו  ֶׁשּיֹוִׁשיַע  ִמי  ְוֵאין  ָּבנּו,      

ַלְחֵמנּו,  ָאנּו  ְמִביִאים  ַנְפֵׁשנּו  ְּבַסָּכַנת   

ַהִּמְדָּבר:  ִמַּצד  ַהָּבָאה  ֶחֶרב  ְּבַסָּכַנת   

ַּתּנּור,  ְּכמֹו  ִנְתַחֵּמם  ֶׁשָּלנּו  ָהעֹור   

ָהָרָעב:  ְׂשֵרַפת       ִּבְגַלל        

ַהְּבתּולֹות  ְוַגם  ִעּנּו,   ֵהם  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים  ַהָּנִׁשים  ֶאת   

ֲחׁשּוִבים ֲאָנִׁשים  ְיהּוָדה:       ֶׁשְּבָעֵרי             

ָדם:  ּיָ ƒמ ין  א≈ ק  ּפֹר≈ ָבנּו 

נּו  מ≈ ַלח¿ יא  ƒָנב נּו  ׁש≈ ַנפ¿ ּב¿

ר:  ּבָ ד¿ ƒַהּמ ב  ר∆ ח∆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ

ָמרּו  כ¿ ƒנ ַתּנּור  ּכ¿ נּו  עֹור≈

ָרָעב:  ֲעפֹות  ַזל¿ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ

ֻתלֹת  ּב¿ ּנּו  ƒּיֹון ע ƒצ ּב¿ ים  ƒָנׁש

ים   ƒר ׂשָ הּוָדה:  י¿ י  ָער≈ ּב¿
___________________
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30. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ז.

מאד  וכבד  קשה  עול  הוא  העברות  של  שהעול  ג'  ז',  ח"ב  מוהר"ן  בליקוטי  כמובא   .31

לנשאו. "ִּכי ֶזהּו ָהַרֲחָמנּות ַהָּגדֹול ִמָּכל ִמיֵני ַרֲחָמנּות. ִּכי ָכל ַהִּיּסּוִרים ַהָּקִׁשים ֶׁשָּבעֹוָלם ֵאיָנם 

ָרֵאל נֹוְפִלים ַּבֲעוֹונֹות,  ֶנֱחָׁשִבים ְּכָלל ְּכֶנֶגד ַהַּמֹּשאֹוי ַהָּכֵבד ֶׁשל ֲעוֹונֹות, ַחס ְוָׁשלֹום. ִּכי ְּכֶׁשִּיֹשְ

ַחס ְוָׁשלֹום, ֶזהּו ַמֹּשאֹוי ָּכֵבד ְמֹאד, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלָּשֹא ְּכָלל ַהַּמֹּשאֹוי ַהָּכֵבד ַהֶּזה".

32. כמובא בליקוטי הלכות )הלכות שבת ו', כ"ג( שטחינה רומזת על פגם הברית.

ַהִּׁשין  ַעל  ְּבָיִמין  ַׁשַער  ְּבִחיַנת  ֵהם  ֶׁשּלֹו,  ָערֹות  ּוֹשְ ֹמִחין  מֹוְתֵרי  ְּבִחינֹות  ֶׁשֶהָחָכם,  "ַּדע,   .33

]ׁש[. ֶׁשּמֹוְתֵרי ֹמִחין ֶׁשּלֹו, ֵהם ְּבִחיַנת ְׁשָעִרים, ֶׁשּפֹוֵתַח ָּבֶהם ַׁשֲעֵרי ַהָחְכָמה ְוַהַּמָּדע ַלֲעבֹוַדת 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשֹּמחֹו ְּבַעְצמֹו, ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהעֹוָלם ְלָסְבלֹו ְלַקֵּבל ֵמאֹורֹו, הּוא ָצִריְך 

ְלִהְתַלֵּבׁש ּוְלִהְתַּכּסֹות ַעְצמֹו, ּוְלַהְׁשִּפיל ַעְצמֹו ִלְדָבִרים ְקַטִּנים ּוְנמּוִכים, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ָהעֹוָלם 

את  העלימה  אחרא 
והחן  והיופי  הפאר 
וההדר של הצדיקים 

האמיתיים 30.

ְטחֹון  חּוִרים  ּבַ
אּו – בחורים סחבו  ָנׂשָ
העול  את  עצמם  על 
פגם  של  הקשה 31 
מסכנים  הברית 32. 
האומללים  הבחורים 
בידי  שבי  שנופלים 
המאוסות,  התאוות 

אוי... [אוי!]

ַער  ַ ִמּשׁ ְזֵקִנים 
לנו  אין   – ָבתּו  ׁשָ
הנכון  הצמצום  את 
את  ידו  על  להשיג 
הצדיק,  של  האור 
ולכן האור שלו נעלם 

מאיתנו 33.

ַהְּזֵקִנים  ְּפֵני  ְוֶאת  ִנְתלּו,      ְיֵדיֶהם  ַעל    

ַהַּבחּוִרים  ֶאת  ִּכְּבדּו:           לֹא  ֵהם      

ִויָלִדים     ְּבַצָּואָרם,            ֵריַחִּיים  ִלָּׂשא  ִחְּיבּו   

ָחְדלּו ַהַּצִּדיִקים  ֹּכָחם:          ָּכַׁשל  ֵעץ  ְּבַמָּׂשא      

       ִמְּלָהִאיר ָּבנּו ֶהָאָרָתם      ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים

ים  ƒנ ק≈ ז¿ י  נ≈ ּפ¿ לּו  ת¿ ƒנ ָיָדם  ּב¿

ים  ƒחּור ּבַ רּו:  ּדָ ה¿ נ∆ לֹא 

ים  ƒָער ּונ¿ אּו  ָנׂשָ חֹון  ט¿

ים  ƒנ ק≈ ז¿ לּו:  ׁשָ ּכָ  ı ע≈ ּבָ

ים  ƒחּור ּבַ ָבתּו  ׁשָ ַער  ַ ּשׁ ƒמ

___________________



תיקון חצות • כתוב עלי תיקון חצות • כתוב עלי כ

)ליקוטי  ִיְתָּבַרְך"  ְלַהֵּׁשם  ְלָקְרָבם  ְוַהַּמָּדע  ַהָחְכָמה  ַׁשֲעֵרי  ָלֶהם  ֶׁשִּיְפַּתח  ְּכֵדי  ִמֶּמּנּו,  ְלַקֵּבל 

מוהר"ן ח"א, ס"ט(.

34. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א כ"ז, ו': "ֶזה - ְּבִחיַנת ְּבִרית, ְּבִחיַנת )ְׁשמֹות ג(: "ְוֶזה ְל ָהאֹות"".

35. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ב שם מבואר שהמילה 'אלה' רומזת לפגם האמונה: "ֵאֶּלה 

ְמׂשֹוׂש  ַבת  ׁשָ
ְך ְלֵאֶבל  נּו ֶנְהּפַ ִלּבֵ
היכן   – ְמחֹוֵלנּו 
שהיתה  השמחה 
הריקודים  בלב?  לנו 
הפכו  השמחים 

לאבלות ועצבות...

ָדֶוה  ָהָיה  ֶזה  ַעל 
פגמי  על   – נּו  ִלּבֵ
שנכשלתי  הברית 
לי  כואב  אוי!  בהם 

הלב... 34

ַעל ֵאּלֶה – העיניים 
לא   – חשוכות  שלנו 
רואים את האור של 
רואים  לא  היהדות; 
וכו'  היכן אנו בעולם 
מחמת  והכל   – וכו' 

פגם האמונה 35.

ִצּיֹון  ַהר  ַעל 
ׁשּוָעִלים  ֵמם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ִלֵּבנּו     ִׂשְמַחת  ָּכָראּוי:        ִלְׂשמֹוַח   

ְלֵאֶבל    ְוִנְתַהֵּפך               ָּפַסק,               

ֵּבית  ֶנְחַרב   ִריּקּוֵדינּו:    

ֵמֲחַמת   ֶזה  ְוָכל  ִמְקָּדֵׁשנּו,      

ּכֹוֵאב   ֶזה  ַעל  ֲחָטֵאינּו:      

ָחְׁשכּו   ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ַעל  ִלֵּבנּו,      

ַהַּבית  ַהר      ַעל      ֵעיֵנינּו:          

ׂשֹוׂש  ַבת מ¿ יָנָתם: ׁשָ ƒ‚ ּנ¿ ƒמ

ל  ב∆ א≈ ל¿ ך¿  ּפַ ה¿ נ∆ נּו  ּב≈ ƒל

ת  ר∆ ֲעט∆ ָלה  ָנפ¿ נּו:  חֹול≈ מ¿

י  ƒּכ ָלנּו  ָנא  אֹוי  נּו  ראׁש≈

ה  ה ָהָיה ָדו∆ ָחָטאנּו: ַעל ז∆

כּו  ָחׁש¿ ה  ּל∆ א≈ ַעל  נּו  ּב≈ ƒל

ּיֹון  ƒצ ַהר  ַעל  ינּו:  ינ≈ ע≈
___________________
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ְּפַגם  ֵיׁש  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוְבִדין  ְּכֶׁשֵאין  ֲאִפּלּו  ִּכי  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  ְּפַגם  ַעל  ַהְינּו  ָרֵאל,  ִיֹשְ  ֱאֹלֶקי

ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִּכי ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה ִהיא ַגם ֵּכן ְּבִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה".

36. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, פ"א שם מבואר שהר זה הדעת.

37. ציון – גימטריה יוסף שהוא בחינת ברית – קדושה.

38. ע"פ ליקוטי הלכות שבת ז', י"ז.

ֶׁשֶּזה  וכו',  ְוָנׁשּוָבה   ֵאֶלי ֲהִׁשיֵבנּו ה'  ַּבָּקַׁשת  ַהִּקינֹות  ְיֵדי  ַעל  ִלְפֹעל  "ֶׁשִּנְזֶּכה  ֲהִׁשיֵבנּו -   .39

ִעַּקר ַּתְכִלית ֲאִמיַרת ַהִּקינֹות ֶׁשֻּכָּלם ְּכלּוִלים ִּבְמִגַּלת ֵאיָכה ֶׁשָאַמר ִיְרִמָּיה ַהָּנִביא ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש 

המח 36,   – בֹו  כוּ  ִהּלְ
המחשבות  מקום 
שומם;  הקדושות, 
מחשבות  בו  אין 
ולא  קדושות 37. 
גם  אלא  בזה,  די 
מחשבות  'שועלים' 

רעות מהלכים בו.

ה ְיהָוה ְלעֹוָלם  ַאּתָ
ְסֲאָך ְלדֹור  ב ּכִ ׁשֵ ּתֵ
ה',  אתה   – ָודֹור 
תמיד,  נמצא  הרי 
גלותנו  בתוקף  וגם 
של  הקשה  ובמצב 
הדורות'  'ירידת 
להיות  ממשיך  אתה 
ויכולתך בלתי  אתנו. 

מוגבלת. ואם כן-

ָלֶנַצח  ה  ָלּמָ
ַעְזֵבנּו  ּתַ ֵחנוּ  ּכָ ׁשְ ּתִ
עד   – ָיִמים  ְלאֶרְך 
בגלות,  נתבוסס  מתי 

שכוחים ועזובים 38.

ְמַהְּלִכים  ְוׁשּוָעִלים            ֶׁשּׁשֹוֵמם,                    

ַאף  אֹוָתנּו  ָזַנְחָּת  לֹא  ה'  ַאָּתה  ַהּלֹא  ּבֹו:      

ַעְכָׁשו, ִּכי ֵּכס ָקְדֶׁש� ֵמִאיר ָלנּו ְלַחּיֹוֵתנּו ְּבֶהְעֵלם ְלדֹור דֹור:

אֹוָתנּו,  ַאָּתה  ׁשֹוֵכַח  ְלעֹוָלם  ָלָּמה  ֵּכן  ְוִאם   

ְּבִגּלּוי:  ַמְלכּוְת�  ְמַגֶּלה  ֵאיְנ�  ָיִמים  ַהְרֵּבה  ַּכ�  ְוָכל    

ֵאֶלי�  אֹוָתנּו  ַּתְחִזיר  ה'  ָאָּנא  ְוָלֵכן   

כּו  ּל¿ ƒה ים  ƒׁשּוָעל ם  מ≈ ָ ּשׁ ׁש∆

עֹוָלם  ל¿ הָֹוה  י¿ ה  ַאּתָ בֹו: 

דֹור ָודֹור:  ֲאָך ל¿ ס¿ ƒב ּכ ׁש≈ ּת≈

נּו  ח≈ ּכָ ׁש¿ ƒַצח ּת ה ָלנ∆ ָלּמָ

ים:  ƒך¿ ָימ אֹר∆ נּו ל¿ ב≈ ַעז¿ ּתַ

יָך  ל∆ הָֹוה א≈ נוּ 39 י¿ יב≈ ƒֲהׁש
___________________
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)ליקוטי  ִיְתָּבַרְך"  ְלַהֵּׁשם  ְלָקְרָבם  ְוַהַּמָּדע  ַהָחְכָמה  ַׁשֲעֵרי  ָלֶהם  ֶׁשִּיְפַּתח  ְּכֵדי  ִמֶּמּנּו,  ְלַקֵּבל 

מוהר"ן ח"א, ס"ט(.

34. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א כ"ז, ו': "ֶזה - ְּבִחיַנת ְּבִרית, ְּבִחיַנת )ְׁשמֹות ג(: "ְוֶזה ְל ָהאֹות"".

35. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ב שם מבואר שהמילה 'אלה' רומזת לפגם האמונה: "ֵאֶּלה 

ְמׂשֹוׂש  ַבת  ׁשָ
ְך ְלֵאֶבל  נוּ ֶנְהּפַ ִלּבֵ
היכן   – ְמחֹוֵלנּו 
שהיתה  השמחה 
הריקודים  בלב?  לנו 
הפכו  השמחים 

לאבלות ועצבות...

ָדֶוה  ָהָיה  ֶזה  ַעל 
פגמי  על   – נּו  ִלּבֵ
שנכשלתי  הברית 
לי  כואב  אוי!  בהם 

הלב... 34

ַעל ֵאּלֶה – העיניים 
לא   – חשוכות  שלנו 
רואים את האור של 
רואים  לא  היהדות; 
וכו'  היכן אנו בעולם 
מחמת  והכל   – וכו' 

פגם האמונה 35.

ִצּיֹון  ַהר  ַעל 
ׁשּוָעִלים  ֵמם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ִלֵּבנּו     ִׂשְמַחת  ָּכָראּוי:        ִלְׂשמֹוַח   

ְלֵאֶבל    ְוִנְתַהֵּפך               ָּפַסק,               

ֵּבית  ֶנְחַרב   ִריּקּוֵדינּו:    

ֵמֲחַמת   ֶזה  ְוָכל  ִמְקָּדֵׁשנּו,      

ּכֹוֵאב   ֶזה  ַעל  ֲחָטֵאינּו:      

ָחְׁשכּו   ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ַעל  ִלֵּבנּו,      

ַהַּבית  ַהר      ַעל      ֵעיֵנינּו:          

ׂשֹוׂש  ַבת מ¿ יָנָתם: ׁשָ ƒ‚ ּנ¿ ƒמ

ל  ב∆ א≈ ל¿ ך¿  ּפַ ה¿ נ∆ נּו  ּב≈ ƒל

ת  ר∆ ֲעט∆ ָלה  ָנפ¿ נּו:  חֹול≈ מ¿

י  ƒּכ ָלנּו  ָנא  אֹוי  נּו  ראׁש≈

ה  ה ָהָיה ָדו∆ ָחָטאנּו: ַעל ז∆

כּו  ָחׁש¿ ה  ּל∆ א≈ ַעל  נּו  ּב≈ ƒל

ּיֹון  ƒצ ַהר  ַעל  ינּו:  ינ≈ ע≈
___________________
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ְּפַגם  ֵיׁש  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוְבִדין  ְּכֶׁשֵאין  ֲאִפּלּו  ִּכי  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  ְּפַגם  ַעל  ַהְינּו  ָרֵאל,  ִיֹשְ  ֱאֹלֶקי

ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִּכי ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה ִהיא ַגם ֵּכן ְּבִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה".

36. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, פ"א שם מבואר שהר זה הדעת.

37. ציון – גימטריה יוסף שהוא בחינת ברית – קדושה.

38. ע"פ ליקוטי הלכות שבת ז', י"ז.

ֶׁשֶּזה  וכו',  ְוָנׁשּוָבה   ֵאֶלי ֲהִׁשיֵבנּו ה'  ַּבָּקַׁשת  ַהִּקינֹות  ְיֵדי  ַעל  ִלְפֹעל  "ֶׁשִּנְזֶּכה  ֲהִׁשיֵבנּו -   .39

ִעַּקר ַּתְכִלית ֲאִמיַרת ַהִּקינֹות ֶׁשֻּכָּלם ְּכלּוִלים ִּבְמִגַּלת ֵאיָכה ֶׁשָאַמר ִיְרִמָּיה ַהָּנִביא ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש 

המח 36,   – בֹו  כּו  ִהּלְ
המחשבות  מקום 
שומם;  הקדושות, 
מחשבות  בו  אין 
ולא  קדושות 37. 
גם  אלא  בזה,  די 
מחשבות  'שועלים' 

רעות מהלכים בו.

ה ְיהָוה ְלעֹוָלם  ַאּתָ
ְסֲאָך ְלדֹור  ב ּכִ ׁשֵ ּתֵ
ה',  אתה   – ָודֹור 
תמיד,  נמצא  הרי 
גלותנו  בתוקף  וגם 
של  הקשה  ובמצב 
הדורות'  'ירידת 
להיות  ממשיך  אתה 
ויכולתך בלתי  אתנו. 

מוגבלת. ואם כן-

ָלֶנַצח  ה  ָלּמָ
ַעְזֵבנּו  ּתַ ֵחנּו  ּכָ ׁשְ ּתִ
עד   – ָיִמים  ְלאֶרְך 
בגלות,  נתבוסס  מתי 

שכוחים ועזובים 38.

ְמַהְּלִכים  ְוׁשּוָעִלים            ֶׁשּׁשֹוֵמם,                    

ַאף  אֹוָתנּו  ָזַנְחָּת  לֹא  ה'  ַאָּתה  ַהּלֹא  ּבֹו:      

ַעְכָׁשו, ִּכי ֵּכס ָקְדֶׁש� ֵמִאיר ָלנּו ְלַחּיֹוֵתנּו ְּבֶהְעֵלם ְלדֹור דֹור:

אֹוָתנּו,  ַאָּתה  ׁשֹוֵכַח  ְלעֹוָלם  ָלָּמה  ֵּכן  ְוִאם   

ְּבִגּלּוי:  ַמְלכּוְת�  ְמַגֶּלה  ֵאיְנ�  ָיִמים  ַהְרֵּבה  ַּכ�  ְוָכל    

ֵאֶלי�  אֹוָתנּו  ַּתְחִזיר  ה'  ָאָּנא  ְוָלֵכן   

כּו  ּל¿ ƒה ים  ƒׁשּוָעל ם  מ≈ ָ ּשׁ ׁש∆

עֹוָלם  ל¿ הָֹוה  י¿ ה  ַאּתָ בֹו: 

דֹור ָודֹור:  ֲאָך ל¿ ס¿ ƒב ּכ ׁש≈ ּת≈

נּו  ח≈ ּכָ ׁש¿ ƒַצח ּת ה ָלנ∆ ָלּמָ

ים:  ƒך¿ ָימ אֹר∆ נּו ל¿ ב≈ ַעז¿ ּתַ

יָך  ל∆ הָֹוה א≈ נוּ 39 י¿ יב≈ ƒֲהׁש
___________________
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ֶׁשְּמַסֵּים ַּבּסֹוף ֲהִׁשיֵבנּו וכו' ְוָהִעָּקר ֶׁשְּנַקֵּים ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּבְך ֹנַכח ְּפֵני ה' ַעד ֶׁשְּנעֹוֵרר ַרֲחָמיו 

ְּבָכל יֹום ְוָיׁשּוב ֵאֵלינּו ִויַרֲחֵמנּו ִויַנֲחֵמנּו ִויַשְֹּמֵחנּו ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְלָעְבדֹו ִיְתָּבַרְך ְּבִשְֹמָחה ָּתִמיד" 

)עלים לתרופה ע"ז(.

40. ְוָנׁשּוָבה – "ְוֶזה ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּנְזֶּכה ֲאַנְחנּו ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ַהִהְתעֹוְררּות ֶׁשָּלנּו 

ַּכָּוָנתֹו ֶזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו  וכו',  ֵאַלי  ֵאֵלינּו ׁשּובּו  ִיְתָּבַרְך ֶׁשּצֹוֵעק  ַצֲעָקתֹו  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  וכו' 

ִנְצֹעק ֵאָליו ָּתִמיד, "ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה"" )ליקוטי הלכות קריאת שמע הלכה ה', י'(.

41. "ִּבְפָרט ִאם ִהְתִחילּו ְּכָבר ֵאיֶזה ְּפָעִמים ְוָנְפלּו ִמֶּזה וכו', ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְבְטחּו ְּבַחְסּדֹו ַהָּגדֹול 

ְוַיֲאִריכּו ַאָּפם ְורּוָחם ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהם ְוִיְתַחְּזקּו ְּבָכל ַּפַעם ְלַהְתִחיל ֵמַעָּתה ֵמָחָדׁש 

תשיב   - ׁש  ַחּדֵ
בכך  אליך,  אותנו 
אריכות  לנו  שתיתן 
לא  וסבלנות  אפיים 
פעם,  אף  להזדקן 
תמיד,  להתחדש  רק 
שעברו  ימינו  ולחדש 

בחושך 41.

ֶׁשְּכָבר  ָהאֹור  ֶאת  ִנְפָלא  ְּבִהְתַחְּדׁשּות  ָלנּו  ַּתְחִזיר  ְוַנְחֹזר, 

ָחָטאנּו        ִאם  ְוִכי  ְקָצת:        ִמֹּקֶדם  ָלנּו  ֵהִאיר 

ַּכֲאֶׁשר  ְמֹאד  ַעד  ֶקֶצף  ְלַהְרּבֹות  ָצִרי�  ָהִייָת  ָאז   ּ

 ָקַצְפָּת?: ְוַגם ַהּלֹא ַּגם ַעָּתה ַאָּתה ֶנְעָלם ֵּביֵנינּו, ְוָלֵכן ה' ַאל

ּתֹוִסיף ְלַהְסִּתיר ָּפֶני� ִמֶּמּנּו, ַרק ַּתְחִזיר אֹוָתנּו ֵאֶלי� ְלַגְמֵרי,

 ְּתַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְלטֹוב ְּכָיִמים ַהּטֹוִבים ֶׁשְּכָבר ָהיּו ָלנּו:

ינּו  ׁש ָימ≈ ָנׁשּוָבה 40 ַחּד≈ ו¿

ָמאֹס  ם  ƒא י  ƒּכ ם:  ד∆ ק∆ ּכ¿

ינּו  ָעל≈ ּתָ  ָקַצפ¿ נּו  ּתָ ַאס¿ מ¿

הָֹוה נּו י¿ יב≈ ƒאֹד: ֲהׁש ַעד מ¿

ָנׁשּוָבה ו¿ יָך  ל∆ א≈

ם: ד∆ ק∆ ינּו ּכ¿ ׁש ָימ≈  ַחּד≈
___________________
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אּוַלי ִיְזֶּכה ֵמַעָּתה ְלַרֵחם ַעל ַעְצמֹו, ַלֲעֹזב ַּדְרּכֹו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ֶׁשִּמֹּקֶדם ְוֹלא ִיְהֶיה ָזֵקן ַוֲחלּוׁש 

ֹּכַח ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו ְלעֹוָלם, ִּכי ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה הּוא ִּבְבִחיַנת ִהְתַחְּדׁשּות ַהִחּיּות ְּבָכל ֵעת ֶׁשָּצִריְך 

ְלַחֵּדׁש ָיָמיו ֶׁשָעְברּו ַּבחֶׁשְך. ִּבְבִחיַנת )ֵאיָכה ה'( ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם" 

)ליקוטי הלכות תפילין ה', ח'(.

ִאיָתא  ִּכי  ַאֲהָבה.  ִּבְׁשִביל  ִקְנָאה  ָהרּוַח  ָּבא  ֶׁשָּכאן  "ַּדע,  ל"ב:  ליקוטי מוהר"ן ח"ב,  42. ע"פ 

ְרִחיָמא' ]כל  ְרִחימּוָתא  ִקְנָאה, ַלאו  ְרִחימּוָתא ְּדָלא ְקִׁשיר ִעָּמּה  'ָּכל  )ַוְיִחי ַדף רמה.(:  ַּבֹּזַהר 

אהבה שלא קשורה איתה קנאה, אינה אהבה[, ַהָּדא הּוא ִּדְכִתיב: "ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה, 

ָקָׁשה ִּכְׁשאֹול ִקְנָאה". ִּכי ַהִּקְנָאה מֹוָרה ַעל ַאֲהָבה".

ִקְנָאְתָך  ַאּיֵה 
רבונו   – וְּגבּורֶתיָך 
אנחנו  עולם,  של 
בגלות  מתייסרים 
הרי  ואתה  הנפש, 
אותנו!  ואוהב  אבינו 
הכעס  איה  כן,  אם 
הצרים  [על  שלך 
לנו] שבא מאכפתיות 

ואהבה?! 42

י  ה ָאִבינּו ּכִ י ַאּתָ ּכִ
ַאְבָרָהם לֹא ְיָדָענּו 
מידת  את  לנו  אין   –
ה'  ואהבת  החסד 
שזה בחינת 'אברהם',

ְוִתְרֶאה,  ִמָּׁשַמִים       ַּתִּביט        

ְוִתְפַאְרֶּת�,  ָקְדֶׁש�  ִמְּמדֹור  ִּתְתַגֶּלה   

ֵאיֹפה ַּכַעְס� ּוְגבּוֹרֶתי� ֶׁשְּבָעַבר ָהִייָת עֹוֶׂשה ַלּגֹוִים ִּבְראֹוְת� 

ָּבֳעִני ַעְּמ�, ֶהְמַית ֵמֶעי� ְוַרֲחֶמי� ֶׁשִּנְכְמרּו ָעַלי ְּבָעָבר ַעְכָׁשו

ִנְתַאְּפקּו ְוֶנֶעְצרּו ִמֶּמִּני: ֲהֵרי ַאָּתה ַהָּיִחיד ֶׁשְּמַרֵחם ָעֵלינּו ְּכָאב,

ַהָּגֻלּיֹות  ַעל  ֶׁשָּיְדעּו  ֲאִפילּו  ָהָאבֹות  ִּכי   

ה  א≈ ּור¿ ם  ƒַמי ָ ּשׁ ƒמ ט  ַהּב≈

ָך  ּת∆ ַאר¿ פ¿ ƒת ָך ו¿ ׁש¿ ֻבל ָקד¿ ּז¿ ƒמ

יָך  בּורת∆ ּו‚¿ ָך  ָאת¿ נ¿ ƒק ה  ַאּי≈

ַלי  יָך א≈ ַרֲחמ∆ יָך ו¿ ע∆ ֲהמֹון מ≈

ינּו  ƒה ָאב י ַאּתָ ƒקּו: ּכ ַאּפָ ת¿ ƒה

ָדָענּו  י¿ לֹא  ָרָהם  ַאב¿ י  ƒּכ
___________________
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ֶׁשְּמַסֵּים ַּבּסֹוף ֲהִׁשיֵבנּו וכו' ְוָהִעָּקר ֶׁשְּנַקֵּים ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּבְך ֹנַכח ְּפֵני ה' ַעד ֶׁשְּנעֹוֵרר ַרֲחָמיו 

ְּבָכל יֹום ְוָיׁשּוב ֵאֵלינּו ִויַרֲחֵמנּו ִויַנֲחֵמנּו ִויַשְֹּמֵחנּו ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְלָעְבדֹו ִיְתָּבַרְך ְּבִשְֹמָחה ָּתִמיד" 

)עלים לתרופה ע"ז(.

40. ְוָנׁשּוָבה – "ְוֶזה ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּנְזֶּכה ֲאַנְחנּו ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ַהִהְתעֹוְררּות ֶׁשָּלנּו 

ַּכָּוָנתֹו ֶזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו  וכו',  ֵאַלי  ֵאֵלינּו ׁשּובּו  ִיְתָּבַרְך ֶׁשּצֹוֵעק  ַצֲעָקתֹו  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  וכו' 

ִנְצֹעק ֵאָליו ָּתִמיד, "ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה"" )ליקוטי הלכות קריאת שמע הלכה ה', י'(.

41. "ִּבְפָרט ִאם ִהְתִחילּו ְּכָבר ֵאיֶזה ְּפָעִמים ְוָנְפלּו ִמֶּזה וכו', ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְבְטחּו ְּבַחְסּדֹו ַהָּגדֹול 

ְוַיֲאִריכּו ַאָּפם ְורּוָחם ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהם ְוִיְתַחְּזקּו ְּבָכל ַּפַעם ְלַהְתִחיל ֵמַעָּתה ֵמָחָדׁש 

תשיב   - ׁש  ַחּדֵ
בכך  אליך,  אותנו 
אריכות  לנו  שתיתן 
לא  וסבלנות  אפיים 
פעם,  אף  להזדקן 
תמיד,  להתחדש  רק 
שעברו  ימינו  ולחדש 

בחושך 41.

ֶׁשְּכָבר  ָהאֹור  ֶאת  ִנְפָלא  ְּבִהְתַחְּדׁשּות  ָלנּו  ַּתְחִזיר  ְוַנְחֹזר, 

ָחָטאנּו        ִאם  ְוִכי  ְקָצת:        ִמֹּקֶדם  ָלנּו  ֵהִאיר 

ַּכֲאֶׁשר  ְמֹאד  ַעד  ֶקֶצף  ְלַהְרּבֹות  ָצִרי�  ָהִייָת  ָאז   ּ

 ָקַצְפָּת?: ְוַגם ַהּלֹא ַּגם ַעָּתה ַאָּתה ֶנְעָלם ֵּביֵנינּו, ְוָלֵכן ה' ַאל

ּתֹוִסיף ְלַהְסִּתיר ָּפֶני� ִמֶּמּנּו, ַרק ַּתְחִזיר אֹוָתנּו ֵאֶלי� ְלַגְמֵרי,

 ְּתַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְלטֹוב ְּכָיִמים ַהּטֹוִבים ֶׁשְּכָבר ָהיּו ָלנּו:

ינּו  ׁש ָימ≈ ָנׁשּוָבה 40 ַחּד≈ ו¿

ָמאֹס  ם  ƒא י  ƒּכ ם:  ד∆ ק∆ ּכ¿

ינּו  ָעל≈ ּתָ  ָקַצפ¿ נּו  ּתָ ַאס¿ מ¿

הָֹוה נּו י¿ יב≈ ƒאֹד: ֲהׁש ַעד מ¿

ָנׁשּוָבה ו¿ יָך  ל∆ א≈

ם: ד∆ ק∆ ינּו ּכ¿ ׁש ָימ≈  ַחּד≈
___________________
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אּוַלי ִיְזֶּכה ֵמַעָּתה ְלַרֵחם ַעל ַעְצמֹו, ַלֲעֹזב ַּדְרּכֹו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ֶׁשִּמֹּקֶדם ְוֹלא ִיְהֶיה ָזֵקן ַוֲחלּוׁש 

ֹּכַח ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו ְלעֹוָלם, ִּכי ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה הּוא ִּבְבִחיַנת ִהְתַחְּדׁשּות ַהִחּיּות ְּבָכל ֵעת ֶׁשָּצִריְך 

ְלַחֵּדׁש ָיָמיו ֶׁשָעְברּו ַּבחֶׁשְך. ִּבְבִחיַנת )ֵאיָכה ה'( ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם" 

)ליקוטי הלכות תפילין ה', ח'(.

ִאיָתא  ִּכי  ַאֲהָבה.  ִּבְׁשִביל  ִקְנָאה  ָהרּוַח  ָּבא  ֶׁשָּכאן  "ַּדע,  ל"ב:  ליקוטי מוהר"ן ח"ב,  42. ע"פ 

ְרִחיָמא' ]כל  ְרִחימּוָתא  ִקְנָאה, ַלאו  ְרִחימּוָתא ְּדָלא ְקִׁשיר ִעָּמּה  'ָּכל  )ַוְיִחי ַדף רמה.(:  ַּבֹּזַהר 

אהבה שלא קשורה איתה קנאה, אינה אהבה[, ַהָּדא הּוא ִּדְכִתיב: "ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה, 

ָקָׁשה ִּכְׁשאֹול ִקְנָאה". ִּכי ַהִּקְנָאה מֹוָרה ַעל ַאֲהָבה".

ִקְנָאְתָך  ַאּיֵה 
רבונו   – ּוְגבּורֶתיָך 
אנחנו  עולם,  של 
בגלות  מתייסרים 
הרי  ואתה  הנפש, 
אותנו!  ואוהב  אבינו 
הכעס  איה  כן,  אם 
הצרים  [על  שלך 
לנו] שבא מאכפתיות 

ואהבה?! 42

י  ה ָאִבינּו ּכִ י ַאּתָ ּכִ
ַאְבָרָהם לֹא ְיָדָענּו 
מידת  את  לנו  אין   –
ה'  ואהבת  החסד 
שזה בחינת 'אברהם',

ְוִתְרֶאה,  ִמָּׁשַמִים       ַּתִּביט        

ְוִתְפַאְרֶּת�,  ָקְדֶׁש�  ִמְּמדֹור  ִּתְתַגֶּלה   

ֵאיֹפה ַּכַעְס� ּוְגבּוֹרֶתי� ֶׁשְּבָעַבר ָהִייָת עֹוֶׂשה ַלּגֹוִים ִּבְראֹוְת� 

ָּבֳעִני ַעְּמ�, ֶהְמַית ֵמֶעי� ְוַרֲחֶמי� ֶׁשִּנְכְמרּו ָעַלי ְּבָעָבר ַעְכָׁשו

ִנְתַאְּפקּו ְוֶנֶעְצרּו ִמֶּמִּני: ֲהֵרי ַאָּתה ַהָּיִחיד ֶׁשְּמַרֵחם ָעֵלינּו ְּכָאב,

ַהָּגֻלּיֹות  ַעל  ֶׁשָּיְדעּו  ֲאִפילּו  ָהָאבֹות  ִּכי   

ה  א≈ ּור¿ ם  ƒַמי ָ ּשׁ ƒמ ט  ַהּב≈

ָך  ּת∆ ַאר¿ פ¿ ƒת ָך ו¿ ׁש¿ ֻבל ָקד¿ ּז¿ ƒמ

יָך  בּורת∆ ּו‚¿ ָך  ָאת¿ נ¿ ƒק ה  ַאּי≈

ַלי  יָך א≈ ַרֲחמ∆ יָך ו¿ ע∆ ֲהמֹון מ≈

ינּו  ƒה ָאב י ַאּתָ ƒקּו: ּכ ַאּפָ ת¿ ƒה

ָדָענּו  י¿ לֹא  ָרָהם  ַאב¿ י  ƒּכ
___________________
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לֹא  ָרֵאל  ְוִיׂשְ
אין  וגם   – יָרנּו  ַיּכִ
ואמת  תורה  לנו 
שזה בחינת 'ישראל'. 
עלינו  תרחם  ולכן 
ה'  שאתה  בגלל  רק 

אבינו וגואלנו.

ָיְרׁשּו  ְצָער  ַלּמִ
ָצֵרינּו  ָך  ָקְדׁשֶ ַעם 
 – ָך  ׁשֶ ִמְקּדָ ּבֹוְססוּ 
מועט  זמן  משך  אכן, 
זכינו לטעום את טעם 
מיד  אך  הקדושה. 
רמסה  מכן  לאחר 
הטומאה...  אותנו 

[כל אחד מאתנו היתה לו תקופה טובה, שבה זכה להרגיש את הטעם הטוב של 
תורה ועבודת ה', אך לאחר מכן 'צרינו בוססו מקדשך'].

ָעֵלינּו,  ִהְתַּפְּללּו  לֹא  ֵהם  ֲאָבל  ָעֵלינּו,  ֶׁשַּיַעְברּו   

ּגֹוֲאֵלנּו  ְּבָעָבר,  ַהָּגֻלּיֹות  ְּבָכל  ְלָאב  ָלנּו  ָהִייָת  ה'  ַאָּתה 

ַמְרִחיק  ָלָּמה  ִּבְׁשֵמנּו:  ִמיּוָחד  ֶׁשְּל�  ַהֵּׁשם  ָהָיה  ָּתִמיד 

ִיְצֵרנּו  ְלָהִסיר  ְּבָיְד�  ַהּלֹא  ִמְּדָרֶכי�,  אֹוָתנּו  ַאָּתה 

ִמְּמ�, ִמִּלירֹא  ִלֵּבנּו  ְוַתִּסיַח  ַּתְקֶׁשה  ְוָלָּמה  ָהַרע, 

ְלַהְחִזיק  ֶׁשֶהֱעַמְדָּת  ַהַּצִּדיִקים  ִּבְזכּות  ָּתׁשּוב   

ֻמָעט  ִלְזַמן  ִיְׂשָרֵאל:       ִׁשְבֵטי      

אֹוְיֵבנּו ֶזה  ְוַאֲחֵרי  ָהָאֶרץ,     ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָיְרׁשּו    

יָרנּו  ƒַיּכ לֹא  ל  ָרא≈ ׂש¿ ƒי ו¿

נּו  ינּו ּ‚ֲֹאל≈ ƒהָֹוה ָאב ה י¿ ַאּתָ

ה  ָלּמָ ָך:  מ∆ ׁש¿ עֹוָלם  מ≈

יָך  ָרכ∆ ּד¿ ƒמ הָֹוה  י¿ נּו  ע≈ ַתת¿

ָך  ָאת∆ ר¿ ƒּי ƒמ נּו  ּב≈ ƒל יַח  ƒׁש ק¿ ּתַ

יָך  ֲעָבד∆ ַמַען  ל¿ ׁשּוב 

ָער  צ¿ ƒָך: ַלּמ י ַנֲחָלת∆ ט≈ ב¿ ƒׁש

ינּו  ָך ָצר≈ ׁש∆ ׁשּו ַעם ָקד¿ ָיר¿
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43. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א, ע"ב שהיצר הרע של האדם משתלשל מהדינים שנוצרו 

ע"י חרון אפו של ה' יתברך.

44. ''ְוָכל ְזַמן ֶׁשֵּיׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה ֹזאת ֶׁשל ָממֹון ָּבעֹוָלם, ֲחרֹון ַאף ָּבעֹוָלם'' ליקוטי מוהר"ן י"ג, 

א' )ַאל ִּתְקצף ְיהָוה ַעד( ְמֹאד - ֶזה ָממֹון ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּדָבִרים ו(: "ּוְבָכל ְמֹאֶד" )ְּבָרכֹות נ"ד(. 

ליקוטי מוהר"ן כ"ג, ה'. 

ְיהָוה  ְקצף  ּתִ ַאל 
– אנא ה', אל תכעס 
מכעסו  [אשר  עלינו 
משתלשל  ה'  של 

היצר הרע שלנו] 43.

ְיהָוה  ְקצף  ּתִ ַאל 
אל   – ְמאד  ַעד 
אם  גם  עלינו,  תכעס 
שקועים  עדיין  אנו 
ממון 44  בתאוות 
[תאווה  רח"ל 

שגורמת חרון אף].

ְזּכר  ּתִ ָלַעד  ְוַאל 
כשאתה  כי   – ָעון 
עוונותינו,  זוכר 
הקיטרוגים  גורמים 
יכולים  שאיננו 

לעבוד אותך כראוי.

ֶׁשָחָטאנּו  ַלְמרֹות  ְוַעְכָׁשו  ִמְקָּדְׁש�:      ֶאת  ָרְמסּו        ּ

ֲאַנְחנּו  ָאִבינּו,     ַאָּתה     

ְּכיֹוֵצר,  ְוַאָּתה        ְּכִטיט          

ַאל   אֹוָתנּו?:     ַּתְׁשִחית  ֵאי�  ָאז  ָיְד�  ַמֲעֶׂשה  ְוֻכָּלנּו   

ַּכ�    ָּכל  ִלְקצֹוף  ַּתְרֶּבה     

ֲהֵרי ָהֲעוֹונֹות,    ִּתְזֹּכר       ְולֹא        ְלעֹוָלם               

ַעְּמ�:  ֻּכָּלנּו  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְלָפֶני�  ָּגלּוי   

ה  ַעּתָ ו¿ ָך:  ׁש∆ ּדָ ק¿ ƒסּו מ ּבֹוס¿

נּו  ה ֲאַנח¿ ינּו ָאּתָ ƒהָֹוה ָאב י¿

נּו  ר≈ יֹצ¿ ה  ַאּתָ ו¿ ר  ַהחֹמ∆

נּו: ַאל  ּלָ ּכֻ ָך  ָיד¿ ה  ּוַמֲעׂש≈

אֹד  מ¿ ַעד  הָֹוה  י¿ צֹף  ק¿ ƒּת

ן  ּכֹר ָעֹון ה≈ ז¿ ƒּת ַאל ָלַעד  ו¿

נּו:  ֻכּלָ ָך  ַעּמ¿ ָנא  ט  ַהּב∆

___________________
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לֹא  ָרֵאל  ְוִיׂשְ
אין  וגם   – יָרנּו  ַיּכִ
ואמת  תורה  לנו 
שזה בחינת 'ישראל'. 
עלינו  תרחם  ולכן 
ה'  שאתה  בגלל  רק 

אבינו וגואלנו.

ָיְרׁשּו  ְצָער  ַלּמִ
ָצֵרינּו  ָך  ָקְדׁשֶ ַעם 
 – ָך  ׁשֶ ִמְקּדָ ּבֹוְססוּ 
מועט  זמן  משך  אכן, 
זכינו לטעום את טעם 
מיד  אך  הקדושה. 
רמסה  מכן  לאחר 
הטומאה...  אותנו 

[כל אחד מאתנו היתה לו תקופה טובה, שבה זכה להרגיש את הטעם הטוב של 
תורה ועבודת ה', אך לאחר מכן 'צרינו בוססו מקדשך'].

ָעֵלינּו,  ִהְתַּפְּללּו  לֹא  ֵהם  ֲאָבל  ָעֵלינּו,  ֶׁשַּיַעְברּו   

ּגֹוֲאֵלנּו  ְּבָעָבר,  ַהָּגֻלּיֹות  ְּבָכל  ְלָאב  ָלנּו  ָהִייָת  ה'  ַאָּתה 

ַמְרִחיק  ָלָּמה  ִּבְׁשֵמנּו:  ִמיּוָחד  ֶׁשְּל�  ַהֵּׁשם  ָהָיה  ָּתִמיד 

ִיְצֵרנּו  ְלָהִסיר  ְּבָיְד�  ַהּלֹא  ִמְּדָרֶכי�,  אֹוָתנּו  ַאָּתה 

ִמְּמ�, ִמִּלירֹא  ִלֵּבנּו  ְוַתִּסיַח  ַּתְקֶׁשה  ְוָלָּמה  ָהַרע, 

ְלַהְחִזיק  ֶׁשֶהֱעַמְדָּת  ַהַּצִּדיִקים  ִּבְזכּות  ָּתׁשּוב   

ֻמָעט  ִלְזַמן  ִיְׂשָרֵאל:       ִׁשְבֵטי      

אֹוְיֵבנּו ֶזה  ְוַאֲחֵרי  ָהָאֶרץ,     ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָיְרׁשּו    

יָרנּו  ƒַיּכ לֹא  ל  ָרא≈ ׂש¿ ƒי ו¿

נּו  ינּו ּ‚ֲֹאל≈ ƒהָֹוה ָאב ה י¿ ַאּתָ

ה  ָלּמָ ָך:  מ∆ ׁש¿ עֹוָלם  מ≈

יָך  ָרכ∆ ּד¿ ƒמ הָֹוה  י¿ נּו  ע≈ ַתת¿

ָך  ָאת∆ ר¿ ƒּי ƒמ נּו  ּב≈ ƒל יַח  ƒׁש ק¿ ּתַ

יָך  ֲעָבד∆ ַמַען  ל¿ ׁשּוב 

ָער  צ¿ ƒָך: ַלּמ י ַנֲחָלת∆ ט≈ ב¿ ƒׁש

ינּו  ָך ָצר≈ ׁש∆ ׁשּו ַעם ָקד¿ ָיר¿
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43. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א, ע"ב שהיצר הרע של האדם משתלשל מהדינים שנוצרו 

ע"י חרון אפו של ה' יתברך.

44. ''ְוָכל ְזַמן ֶׁשֵּיׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה ֹזאת ֶׁשל ָממֹון ָּבעֹוָלם, ֲחרֹון ַאף ָּבעֹוָלם'' ליקוטי מוהר"ן י"ג, 

א' )ַאל ִּתְקצף ְיהָוה ַעד( ְמֹאד - ֶזה ָממֹון ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּדָבִרים ו(: "ּוְבָכל ְמֹאֶד" )ְּבָרכֹות נ"ד(. 

ליקוטי מוהר"ן כ"ג, ה'. 

ְיהָוה  ְקצף  ּתִ ַאל 
– אנא ה', אל תכעס 
מכעסו  [אשר  עלינו 
משתלשל  ה'  של 

היצר הרע שלנו] 43.

ְיהָוה  ְקצף  ּתִ ַאל 
אל   – ְמאד  ַעד 
אם  גם  עלינו,  תכעס 
שקועים  עדיין  אנו 
ממון 44  בתאוות 
[תאווה  רח"ל 

שגורמת חרון אף].

ְזּכר  ּתִ ָלַעד  ְוַאל 
כשאתה  כי   – ָעון 
עוונותינו,  זוכר 
הקיטרוגים  גורמים 
יכולים  שאיננו 

לעבוד אותך כראוי.

ֶׁשָחָטאנּו  ַלְמרֹות  ְוַעְכָׁשו  ִמְקָּדְׁש�:      ֶאת  ָרְמסּו        ּ

ֲאַנְחנּו  ָאִבינּו,     ַאָּתה     

ְּכיֹוֵצר,  ְוַאָּתה        ְּכִטיט          

ַאל   אֹוָתנּו?:     ַּתְׁשִחית  ֵאי�  ָאז  ָיְד�  ַמֲעֶׂשה  ְוֻכָּלנּו   

ַּכ�    ָּכל  ִלְקצֹוף  ַּתְרֶּבה     

ֲהֵרי ָהֲעוֹונֹות,    ִּתְזֹּכר       ְולֹא        ְלעֹוָלם               

ַעְּמ�:  ֻּכָּלנּו  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְלָפֶני�  ָּגלּוי   

ה  ַעּתָ ו¿ ָך:  ׁש∆ ּדָ ק¿ ƒסּו מ ּבֹוס¿

נּו  ה ֲאַנח¿ ינּו ָאּתָ ƒהָֹוה ָאב י¿

נּו  ר≈ יֹצ¿ ה  ַאּתָ ו¿ ר  ַהחֹמ∆

נּו: ַאל  ּלָ ּכֻ ָך  ָיד¿ ה  ּוַמֲעׂש≈

אֹד  מ¿ ַעד  הָֹוה  י¿ צֹף  ק¿ ƒּת

ן  ּכֹר ָעֹון ה≈ ז¿ ƒּת ַאל ָלַעד  ו¿

נּו:  ֻכּלָ ָך  ַעּמ¿ ָנא  ט  ַהּב∆

___________________
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45. ציון גימטריה יוסף )156(– קדושת הברית כנ"ל.

ַנ"ל. )ליקוטי  ַכַּ ֶנֱאָמָנה ִהיא  ... ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְרָיה  ...ְירּוָׁשַלִים  46. ֱאמּוָנה ְּבִחיַנת 

מוהר"ן ח"א ל"ה, ח'(

47. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ז.

ָהָיָתה  ר  ִמְדּבָ ִצּיֹון 
זוכה  לא  אני   –
העיניים,  את  לשמור 
המחשבה,  את 
שלי  הברית  וקדושת 

נחרבה כמדבר 45.

ָמָמה –  ַלִים ׁשְ ְירּוׁשָ
האמונה שלנו הפכה 

לשממה 46.

נּו  ָקְדׁשֵ ית  ּבֵ
המח   – נּו  ְוִתְפַאְרּתֵ
מקום  שהוא  שלנו 
ָהָיה  הקדושה 
 – ֵאׁש  ֵרַפת  ִלׂשְ
המידות  באש  נשרף 

והתאוות רעות 47.

ינּו  ַמֲחַמּדֵ ְוָכל 
כל   – ה  ְלָחְרּבָ ָהָיה 
הקדושים  הדברים 
וחמדנו  שכספנו 

אליהם, נחרבו.

ַכִּמְדָּבר,  ֵהן  ֲחֵריבֹות  ָקְדֶׁש�  ָעֵרי   

ַכִּמְדָּבר,  ָהְיָתה  ִצּיֹון  ְוַגם   

ֵּבית  ׁשֹוֶמֶמת:     ִוירּוָׁשַלִים        

ּבֹו  ֶׁשִהְתָּפַאְרנּו  ַהִּמְקָּדׁש        

ֲאבֹוֵתינּו   ִהְללּו�  ּבֹו  ֲאֶׁשר    

ְוָכל  ֵאׁש,     ִלְבִעיַרת  ִנְהָיה     

ְלֻחְרבֹות: ֶנֶהְפכּו  ֻכָּלם  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ָהֲאהּוִבים  ַהְּמקֹומֹות 

ר  ּבָ ד¿ ƒמ ָהיּו  ָך  ׁש¿ ָקד¿ י  ָער≈

ָהָיָתה  ר  ּבָ ד¿ ƒמ ּיֹון  ƒצ

ית  ּב≈ ָמָמה:  ׁש¿ ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿

נּו  ּת≈ ַאר¿ פ¿ ƒת ו¿ נּו  ׁש≈ ָקד¿

ינּו  ֲאבֹת≈ לּוָך  ל¿ ƒה ר  ֲאׁש∆

ָכל  ו¿ ׁש  א≈ ַפת  ר≈ ׂש¿ ƒל ָהָיה 

ה:  ּבָ ָחר¿ ינּו ָהָיה ל¿ ַמֲחַמּד≈
___________________
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48. כמבואר בליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ב ש-"ֵאֶּלה" זה חטא העגל, שהוא פגם האמונה: 

ָרֵאל, ַהְינּו ַעל ְּפַגם ֲעבֹוָדה ָזָרה. ִּכי ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאין עֹוְבִדין ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵיׁש ְּפַגם  "ֵאֶּלה ֱאֹלֶקי ִיֹשְ

ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִּכי ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה ִהיא ַגם ֵּכן ְּבִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה".

49. וכן חטא העגל היה בחינת פגם הברית כמובא בליקוטי הלכות )נשיאת כפים א', א'(: 

"ָטעּו ָּבֵעֶגל ֶׁשָהָיה ְּבִחיַנת ְּפַגם ַהְּבִרית, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סנהדרין סג:( 

ֹלא ָעְבדּו ִיְשָרֵאל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַהִּתיר ָלֶהם ֲעָריֹות ְּבַפְרֶהְסָיא".

50. וכן בחטא העגל נעלם מהם אור הצדיק- שנדמה להם שמשה מת כמבואר בגמרא 

)שבת פט.( וכמו שהאריך רבי נתן בליקוטי הלכות )שלוחין ה', י'(: "ְוַעָּתה ּבֹוא ּוְרֵאה ַאָּתה 

ַהַּנ"ל ֶׁשא  ָּבִעְנָין  ָהָיה  ָטעּוָתם  ֶׁשָּכל  ָּכאן  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ָהֱאֶמת,  ְּבֵעין  ַּבּתֹוָרה  ַהִּמְסַּתֵּכל  ַהְמַעֵּין 

ִהְׁשַּתְּדלּו ְלַחֵּפֹש ְקֻדַּׁשת ַרָּבם ֹמֶׁשה ָּכָראּוי ַעד ֶׁשָּנְפלּו ְלָטעּות ָּכֶזה ַעל ְיֵדי ָהֵעֶרב ַרב, ֶׁשֵּמַאַחר 

ֵּכן ָרצּו ַלֲעֹשֹות ָלֶהם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ְוֹלא ָׁשתּו ֶאל  ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֶמה ָהָיה לֹו ְלֹמֶׁשה, ַעל 

ִלָּבם ָהֱאֶמת, ִּכי, ַאְּדַרָּבא, ֵמַאַחר ֶׁשֹּמֶׁשה ָעָשֹה ָלֶהם טֹובֹות ָּכֵאֶּלה ְוִגָּלה ָלֶהם ֱאֹלהּותֹו ִיְתָּבַרְך 

ַאְּדַרָּבא,  ֵמֶהם,  ֶנְעָלם  ַעְכָׁשו  ְוִאם  ּתֹוָרה.  ַמַּתן  ִּבְׁשַעת  ִּבְפָרט  ָּכֶזה,  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ְּבִהְתַּגּלּות 

ְויֹוֵתר ַעד  ֶזה ְלטֹוָבָתם ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשַּתְּדלּו ְלַחֵּפֹש ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ְקֻדַּׁשת ָהרּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשּלֹו יֹוֵתר 

ִמְצוֹות  ְׁשָאֵרי  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ַלָּמרֹום  ָעָלה  ֶׁשֹּמֶׁשה  ֶּבֱאֶמת  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ְויֹוֵתר  ְּביֹוֵתר  ֶׁשִּיְתָּבְררּו 

ָעְמָדם  ַעל  ַלֲעֹמד  ְצִריִכים  ָהיּו  ֵהם  ַרק  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ִּבְׁשֵלמּות  ּוְלָבְרָרם  ְלַתְּקָנם  ְּכֵדי  ַהּתֹוָרה, 

ְוָהָיה  ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוַעת ה' ּוְלַחֵּפֹש ּוְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע ַאֲחָריו ַעד ֶׁשָהָיה חֹוֵזר ּוָבא ֲאֵליֶהם 

ַעל  ָׁשם  ְוִהְמִּתין  ָהָהר  ֵאֶצל  ֶׁשָעַמד  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשָעָשֹה  ּוְכמֹו  ַהּתֹוָרה.  ָּכל  ָּבֶהם  ּוֵמִאיר  ְמַלְּמָדם 

ֹמֶׁשה ַרּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוָהָיה ּתֹוֶלה ֵעיָניו ַלָּמרֹום ּוְמַצֶּפה ַרק ֶׁשַּיֲחֹזר 

ְוִיְתַּגֶּלה ֵאָליו, ֲאָבל ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֹלא ִנְזֲהרּו ָּבֶזה ַעד ֶׁשִּנְכְׁשלּו ָּכל ָּכְך ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהֻחְרָּבנֹות 

ְוָכל ַהָּגֻלּיֹות".

ה  ֵאּלֶ ַהַעל 
ְיהָוה  ק  ִתְתַאּפַ
על  האם   –
האמונה 48  חורבן 
ועל  והקדושה 49 
העלמת אור הצדיק 50 

תתאפק?!

ה'  ִלְּב�  ְּתַאֵּמץ  ָּכֵאֶלה  ְּדָבִרים  ַעל  ְוִכי   

ִמְּלַרֵחם? ְוַתְחִריׁש ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַוְתַעֶנה אֹוָתנּו ַּגם ַעְכָׁשו 

ק  ַאּפַ ת¿ ƒת ה  ּל∆ א≈ ַהַעל 

נּו  ַעּנ≈ ה ּות¿ ׁש∆ ח¡ הָֹוה ּת∆ י¿
___________________
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45. ציון גימטריה יוסף )156(– קדושת הברית כנ"ל.

ַנ"ל. )ליקוטי  ַכַּ ֶנֱאָמָנה ִהיא  ... ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְרָיה  ...ְירּוָׁשַלִים  46. ֱאמּוָנה ְּבִחיַנת 

מוהר"ן ח"א ל"ה, ח'(

47. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ז.

ָהָיָתה  ר  ִמְדּבָ ִצּיֹון 
זוכה  לא  אני   –
העיניים,  את  לשמור 
המחשבה,  את 
שלי  הברית  וקדושת 

נחרבה כמדבר 45.

ָמָמה –  ַלִים ׁשְ ְירּוׁשָ
האמונה שלנו הפכה 

לשממה 46.

נּו  ָקְדׁשֵ ית  ּבֵ
המח   – נּו  ְוִתְפַאְרּתֵ
מקום  שהוא  שלנו 
ָהָיה  הקדושה 
 – ֵאׁש  ֵרַפת  ִלׂשְ
המידות  באש  נשרף 

והתאוות רעות 47.

ינּו  ַמֲחַמּדֵ ְוָכל 
כל   – ה  ְלָחְרּבָ ָהָיה 
הקדושים  הדברים 
וחמדנו  שכספנו 

אליהם, נחרבו.

ַכִּמְדָּבר,  ֵהן  ֲחֵריבֹות  ָקְדֶׁש�  ָעֵרי   

ַכִּמְדָּבר,  ָהְיָתה  ִצּיֹון  ְוַגם   

ֵּבית  ׁשֹוֶמֶמת:     ִוירּוָׁשַלִים        

ּבֹו  ֶׁשִהְתָּפַאְרנּו  ַהִּמְקָּדׁש        

ֲאבֹוֵתינּו   ִהְללּו�  ּבֹו  ֲאֶׁשר    

ְוָכל  ֵאׁש,     ִלְבִעיַרת  ִנְהָיה     

ְלֻחְרבֹות: ֶנֶהְפכּו  ֻכָּלם  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ָהֲאהּוִבים  ַהְּמקֹומֹות 

ר  ּבָ ד¿ ƒמ ָהיּו  ָך  ׁש¿ ָקד¿ י  ָער≈

ָהָיָתה  ר  ּבָ ד¿ ƒמ ּיֹון  ƒצ

ית  ּב≈ ָמָמה:  ׁש¿ ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿

נּו  ּת≈ ַאר¿ פ¿ ƒת ו¿ נּו  ׁש≈ ָקד¿

ינּו  ֲאבֹת≈ לּוָך  ל¿ ƒה ר  ֲאׁש∆

ָכל  ו¿ ׁש  א≈ ַפת  ר≈ ׂש¿ ƒל ָהָיה 

ה:  ּבָ ָחר¿ ינּו ָהָיה ל¿ ַמֲחַמּד≈
___________________
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48. כמבואר בליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ב ש-"ֵאֶּלה" זה חטא העגל, שהוא פגם האמונה: 

ָרֵאל, ַהְינּו ַעל ְּפַגם ֲעבֹוָדה ָזָרה. ִּכי ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאין עֹוְבִדין ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵיׁש ְּפַגם  "ֵאֶּלה ֱאֹלֶקי ִיֹשְ

ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִּכי ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה ִהיא ַגם ֵּכן ְּבִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה".

49. וכן חטא העגל היה בחינת פגם הברית כמובא בליקוטי הלכות )נשיאת כפים א', א'(: 

"ָטעּו ָּבֵעֶגל ֶׁשָהָיה ְּבִחיַנת ְּפַגם ַהְּבִרית, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סנהדרין סג:( 

ֹלא ָעְבדּו ִיְשָרֵאל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַהִּתיר ָלֶהם ֲעָריֹות ְּבַפְרֶהְסָיא".

50. וכן בחטא העגל נעלם מהם אור הצדיק- שנדמה להם שמשה מת כמבואר בגמרא 

)שבת פט.( וכמו שהאריך רבי נתן בליקוטי הלכות )שלוחין ה', י'(: "ְוַעָּתה ּבֹוא ּוְרֵאה ַאָּתה 

ַהַּנ"ל ֶׁשא  ָּבִעְנָין  ָהָיה  ָטעּוָתם  ֶׁשָּכל  ָּכאן  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ָהֱאֶמת,  ְּבֵעין  ַּבּתֹוָרה  ַהִּמְסַּתֵּכל  ַהְמַעֵּין 

ִהְׁשַּתְּדלּו ְלַחֵּפֹש ְקֻדַּׁשת ַרָּבם ֹמֶׁשה ָּכָראּוי ַעד ֶׁשָּנְפלּו ְלָטעּות ָּכֶזה ַעל ְיֵדי ָהֵעֶרב ַרב, ֶׁשֵּמַאַחר 

ֵּכן ָרצּו ַלֲעֹשֹות ָלֶהם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ְוֹלא ָׁשתּו ֶאל  ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֶמה ָהָיה לֹו ְלֹמֶׁשה, ַעל 

ִלָּבם ָהֱאֶמת, ִּכי, ַאְּדַרָּבא, ֵמַאַחר ֶׁשֹּמֶׁשה ָעָשֹה ָלֶהם טֹובֹות ָּכֵאֶּלה ְוִגָּלה ָלֶהם ֱאֹלהּותֹו ִיְתָּבַרְך 

ַאְּדַרָּבא,  ֵמֶהם,  ֶנְעָלם  ַעְכָׁשו  ְוִאם  ּתֹוָרה.  ַמַּתן  ִּבְׁשַעת  ִּבְפָרט  ָּכֶזה,  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ְּבִהְתַּגּלּות 

ְויֹוֵתר ַעד  ֶזה ְלטֹוָבָתם ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשַּתְּדלּו ְלַחֵּפֹש ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ְקֻדַּׁשת ָהרּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשּלֹו יֹוֵתר 

ִמְצוֹות  ְׁשָאֵרי  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ַלָּמרֹום  ָעָלה  ֶׁשֹּמֶׁשה  ֶּבֱאֶמת  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ְויֹוֵתר  ְּביֹוֵתר  ֶׁשִּיְתָּבְררּו 

ָעְמָדם  ַעל  ַלֲעֹמד  ְצִריִכים  ָהיּו  ֵהם  ַרק  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ִּבְׁשֵלמּות  ּוְלָבְרָרם  ְלַתְּקָנם  ְּכֵדי  ַהּתֹוָרה, 

ְוָהָיה  ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוַעת ה' ּוְלַחֵּפֹש ּוְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע ַאֲחָריו ַעד ֶׁשָהָיה חֹוֵזר ּוָבא ֲאֵליֶהם 

ַעל  ָׁשם  ְוִהְמִּתין  ָהָהר  ֵאֶצל  ֶׁשָעַמד  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשָעָשֹה  ּוְכמֹו  ַהּתֹוָרה.  ָּכל  ָּבֶהם  ּוֵמִאיר  ְמַלְּמָדם 

ֹמֶׁשה ַרּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוָהָיה ּתֹוֶלה ֵעיָניו ַלָּמרֹום ּוְמַצֶּפה ַרק ֶׁשַּיֲחֹזר 

ְוִיְתַּגֶּלה ֵאָליו, ֲאָבל ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֹלא ִנְזֲהרּו ָּבֶזה ַעד ֶׁשִּנְכְׁשלּו ָּכל ָּכְך ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהֻחְרָּבנֹות 

ְוָכל ַהָּגֻלּיֹות".

ה  ֵאּלֶ ַהַעל 
ְיהָוה  ק  ִתְתַאּפַ
על  האם   –
האמונה 48  חורבן 
ועל  והקדושה 49 
העלמת אור הצדיק 50 

תתאפק?!

ה'  ִלְּב�  ְּתַאֵּמץ  ָּכֵאֶלה  ְּדָבִרים  ַעל  ְוִכי   

ִמְּלַרֵחם? ְוַתְחִריׁש ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַוְתַעֶנה אֹוָתנּו ַּגם ַעְכָׁשו 

ק  ַאּפַ ת¿ ƒת ה  ּל∆ א≈ ַהַעל 

נּו  ַעּנ≈ ה ּות¿ ׁש∆ ח¡ הָֹוה ּת∆ י¿
___________________
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הוא  ומלכות  ליקוטי מוהר"ן ח"ב ע"ז שם מבואר שיהודה הוא בחינת מלכות,  51. ע"פ 

בחינת אמונה כידוע תורה ל"ה, ט'.

52. ציון בגימטריא יוסף שענינו שמירת הברית, כידוע.

53. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ד, ז' שם מבואר ששלום הוא בחינת תיקון הברית.

ֲהָמאס ָמַאְסּתָ ֶאת 
של  רבונו   – ְיהּוָדה 
מאסת  האם  עולם, 
שלנו?!  באמונה 51 
ֲעָלה  ּגָ ִצּיֹון  ּבְ ִאם 
ָך – האם תעבת  ַנְפׁשֶ
את קדושת הברית 52 

שלנו?!

יָתנּו  ִהּכִ ַמּדּוַע 
הכיתנו  מדוע   –
וירידות  בפגמים 
 – א  ַמְרּפֵ ָלנוּ  ְוֵאין 

ואין לנו רפואה.

אני   – לֹום  ְלׁשָ ה  ַקּוֵ
לזכות  וכוסף  מקווה 
הברית  לשמירת 
ְוֵאין  [ברית שלום 53] 
אני  ואעפ"כ   – טֹוב 
להתקדש  זוכה  לא 

כראוי.

ְוִכי    ְמֻרֶּבה?         ְזַמן  ָּכֶזה  ְּבָיָדם   

ֶאת ְוִכי  ְיהּוָדה?       ֵּבית  ֶאת  ָמַאְסָּת         

ַנְפְׁש�?  ִּתֲעָבה     ִצּיֹון    יֹוְׁשֵבי 

ָלנּו ְוֵאין  אֹוָתנּו  ִהִּכיָת  ַמדּוַע  ָאז  ָלׁשּוב  ְּבַדְעְּת�  ְוִאם 

ְולֹא  ְלָׁשלֹום   ָאנּו  ְמַקִּוים  ְרפּוָאה?     

ִהְתעֹוְרָרה ְוִהֵּנה  ֲעוֹונֹות  ְסִליַחת  ְלֵעת  ִקִּוינּו  ָלנּו,   ֻהַּטב 

ה'     ָאנּו  יֹוְדִעים  ַהֲחָטִאים:      ִּבְגַלל  ֻּפְרָענּות 

ֲהָמאֹס  אֹד:  מ¿ ַעד 

ם  ƒא הּוָדה  י¿ ת  א∆ ּתָ  ָמַאס¿

ָך  ׁש∆ ַנפ¿ ֲעָלה  ָ‚ּ ּיֹון  ƒצ ּב¿

ָלנּו  ין  א≈ ו¿ יָתנּו  ƒּכ ƒַמּדּוַע ה

ין  א≈ לֹום ו¿ ׁשָ ה ל¿ א ַקּו≈ ּפ≈ ַמר¿

ה  ּנ≈ ƒה א ו¿ ּפ≈ ת ַמר¿ ע≈ טֹוב ּול¿

הָֹוה  י¿ נּו  ָיַדע¿ ָעָתה:  ב¿
___________________
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ָרעֹות  ְלַתֲאוֹות  ְּכֶׁשּנֹוֵפל  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם  ִנְתַרֵחק  ְּכֶׁשָאָדם  "ִּכי   .54

ִּכי ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשִהוא ְקֻדַּׁשת  וכו',  ָּבֶניָה  ְּבִחיַנת ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל  ֲאַזי הּוא  ְוָׁשלֹום,  ַוֲעֵברֹות ַחס 

ְּדַהְינּו ֶׁשְּקֻדַּׁשת  ֹגְזֶזיָה ֶנֶאָלָמה,  ַוֲאַזי ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּכָרֵחל ִלְפֵני  ִיְשָרֵאל, ִנְקֵראת ָרֵחל ַּכָּידּוַע, 

ְלָפֶני�:  ָחָטאנּו  ֻּכָּלנּו  ִּכי  ֲאבֹוֵתינּו  ַּבֲעֹונֹות  ָאנּו  ַמִּכיִרים  ְוַגם  ֶׁשִהְרָׁשְענּו,      

ֶאת ַּתְׁשִּפיל  ְוַאל  ַהּגֹוִים,  ֵּבין  ִׁשְמ�  ִיְתַחֵּלל  ֶׁשּלֹא  אֹוָתנּו  ְּתַבֶּזה  ַאל  ֶזה  ֹּכל  ְוִעם 

ְוַאל      ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  ְּבִריְת�  ְזֹכר  ַהָּכבֹוד,           ְּבִכֵסא  ַהֲחקּוִקים  ִיְׂשָרֵאל 

ְּתִפיֵרהּו   ִעָּמנּו:

 : י ָחָטאנּו ָלך¿ ƒינּו ּכ נּו ֲעֹון ֲאבֹות≈ ע≈ ׁש¿ ƒר

ל  ַנּב≈ ּת¿ ַאל  ָך  מ¿ ƒׁש ַמַען  ל¿  ıַא נ¿ ƒּת ַאל 

ר פ≈ ּתָ ַאל  כֹר  ז¿ ָך  בֹוד∆ כ¿ א  ּס≈ ƒּכ

נּו: ּתָ ƒָך א ית¿ ƒר  ּב¿

ְיהָוה  ָאַמר  ּכה 
ָמע  ִנׁשְ ָרָמה  ּבְ קֹול 
ִכי ַתְמרוִּרים  ְנִהי ּבְ
ַעל  ה  ְמַבּכָ ָרֵחל 
ֵמֲאָנה  ֶניָה  ּבָ
ֶניָה  ּבָ ַעל  ֵחם  ְלִהּנָ
רחל   - ֵאיֶנּנוּ  י  ּכִ
היהודית  הנפש   -
 - בניה  על  מבכה 
הטובים  מעשיה 

שאינם 54.

ִהֵּנה  ה':          ָאַמר  ַּכ�        

ִיְלַלת   ְוהּוא  קֹול,      ִנְׁשָמע  ָמרֹום  ִּבְׁשֵמי    

ּבֹוָכה   ֶׁשָרֵחל      ַמר       ְּבִכי     

קֹול  הָֹוה  י¿ ָאַמר  ּכֹה 

י  ƒכ ּב¿ י  ƒה נ¿ ָמע  ׁש¿ ƒנ ָרָמה  ּב¿

ה  ַבּכָ מ¿ ל  ָרח≈ ים  ƒרּור ַתמ¿
___________________
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הוא  ומלכות  ליקוטי מוהר"ן ח"ב ע"ז שם מבואר שיהודה הוא בחינת מלכות,  51. ע"פ 

בחינת אמונה כידוע תורה ל"ה, ט'.

52. ציון בגימטריא יוסף שענינו שמירת הברית, כידוע.

53. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ד, ז' שם מבואר ששלום הוא בחינת תיקון הברית.

ֲהָמאס ָמַאְסּתָ ֶאת 
של  רבונו   – ְיהּוָדה 
מאסת  האם  עולם, 
שלנו?!  באמונה 51 
ֲעָלה  ּגָ ִצּיֹון  ּבְ ִאם 
ָך – האם תעבת  ַנְפׁשֶ
את קדושת הברית 52 

שלנו?!

יָתנּו  ִהּכִ ַמּדּוַע 
הכיתנו  מדוע   –
וירידות  בפגמים 
 – א  ַמְרּפֵ ָלנוּ  ְוֵאין 

ואין לנו רפואה.

אני   – לֹום  ְלׁשָ ה  ַקּוֵ
לזכות  וכוסף  מקווה 
הברית  לשמירת 
ְוֵאין  [ברית שלום 53] 
אני  ואעפ"כ   – טֹוב 
להתקדש  זוכה  לא 

כראוי.

ְוִכי    ְמֻרֶּבה?         ְזַמן  ָּכֶזה  ְּבָיָדם   

ֶאת ְוִכי  ְיהּוָדה?       ֵּבית  ֶאת  ָמַאְסָּת         

ַנְפְׁש�?  ִּתֲעָבה     ִצּיֹון    יֹוְׁשֵבי 

ָלנּו ְוֵאין  אֹוָתנּו  ִהִּכיָת  ַמדּוַע  ָאז  ָלׁשּוב  ְּבַדְעְּת�  ְוִאם 

ְולֹא  ְלָׁשלֹום   ָאנּו  ְמַקִּוים  ְרפּוָאה?     

ִהְתעֹוְרָרה ְוִהֵּנה  ֲעוֹונֹות  ְסִליַחת  ְלֵעת  ִקִּוינּו  ָלנּו,   ֻהַּטב 

ה'     ָאנּו  יֹוְדִעים  ַהֲחָטִאים:      ִּבְגַלל  ֻּפְרָענּות 

ֲהָמאֹס  אֹד:  מ¿ ַעד 

ם  ƒא הּוָדה  י¿ ת  א∆ ּתָ  ָמַאס¿

ָך  ׁש∆ ַנפ¿ ֲעָלה  ָ‚ּ ּיֹון  ƒצ ּב¿

ָלנּו  ין  א≈ ו¿ יָתנּו  ƒּכ ƒַמּדּוַע ה

ין  א≈ לֹום ו¿ ׁשָ ה ל¿ א ַקּו≈ ּפ≈ ַמר¿

ה  ּנ≈ ƒה א ו¿ ּפ≈ ת ַמר¿ ע≈ טֹוב ּול¿

הָֹוה  י¿ נּו  ָיַדע¿ ָעָתה:  ב¿
___________________
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ָרעֹות  ְלַתֲאוֹות  ְּכֶׁשּנֹוֵפל  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם  ִנְתַרֵחק  ְּכֶׁשָאָדם  "ִּכי   .54

ִּכי ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשִהוא ְקֻדַּׁשת  וכו',  ָּבֶניָה  ְּבִחיַנת ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל  ֲאַזי הּוא  ְוָׁשלֹום,  ַוֲעֵברֹות ַחס 

ְּדַהְינּו ֶׁשְּקֻדַּׁשת  ֹגְזֶזיָה ֶנֶאָלָמה,  ַוֲאַזי ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּכָרֵחל ִלְפֵני  ִיְשָרֵאל, ִנְקֵראת ָרֵחל ַּכָּידּוַע, 

ְלָפֶני�:  ָחָטאנּו  ֻּכָּלנּו  ִּכי  ֲאבֹוֵתינּו  ַּבֲעֹונֹות  ָאנּו  ַמִּכיִרים  ְוַגם  ֶׁשִהְרָׁשְענּו,      

ֶאת ַּתְׁשִּפיל  ְוַאל  ַהּגֹוִים,  ֵּבין  ִׁשְמ�  ִיְתַחֵּלל  ֶׁשּלֹא  אֹוָתנּו  ְּתַבֶּזה  ַאל  ֶזה  ֹּכל  ְוִעם 

ְוַאל      ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  ְּבִריְת�  ְזֹכר  ַהָּכבֹוד,           ְּבִכֵסא  ַהֲחקּוִקים  ִיְׂשָרֵאל 

ְּתִפיֵרהּו   ִעָּמנּו:

 : י ָחָטאנּו ָלך¿ ƒינּו ּכ נּו ֲעֹון ֲאבֹות≈ ע≈ ׁש¿ ƒר

ל  ַנּב≈ ּת¿ ַאל  ָך  מ¿ ƒׁש ַמַען  ל¿  ıַא נ¿ ƒּת ַאל 

ר פ≈ ּתָ ַאל  כֹר  ז¿ ָך  בֹוד∆ כ¿ א  ּס≈ ƒּכ

נּו: ּתָ ƒָך א ית¿ ƒר  ּב¿

ְיהָוה  ָאַמר  ּכה 
ָמע  ִנׁשְ ָרָמה  ּבְ קֹול 
ִכי ַתְמרּוִרים  ְנִהי ּבְ
ַעל  ה  ְמַבּכָ ָרֵחל 
ֵמֲאָנה  ֶניָה  ּבָ
ֶניָה  ּבָ ַעל  ֵחם  ְלִהּנָ
רחל   - ֵאיֶנּנוּ  י  ּכִ
היהודית  הנפש   -
 - בניה  על  מבכה 
הטובים  מעשיה 

שאינם 54.

ִהֵּנה  ה':          ָאַמר  ַּכ�        

ִיְלַלת   ְוהּוא  קֹול,      ִנְׁשָמע  ָמרֹום  ִּבְׁשֵמי    

ּבֹוָכה   ֶׁשָרֵחל      ַמר       ְּבִכי     

קֹול  הָֹוה  י¿ ָאַמר  ּכֹה 

י  ƒכ ּב¿ י  ƒה נ¿ ָמע  ׁש¿ ƒנ ָרָמה  ּב¿

ה  ַבּכָ מ¿ ל  ָרח≈ ים  ƒרּור ַתמ¿
___________________
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ַהֶּנֶפׁש ִמִּיְשָרֵאל ִהיא ֵּבין ַהְּקִלּפֹות ְוִסְטִרין ָאֳחָרִנין ַהְּמִעיִקין ּוְמַצְּיִרין ָלּה. ּוִמּגֶֹדל ֲחִליׁשּוָתּה 

ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ֲעֹונֹוָתיו ִהיא ְּכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֶאָלָמה ֶׁשֵהן ּגֹוְזִזין ְוגֹוְזִלין אֹוָתּה ְונֹוְטִלין ִמֶּמָּנה 

ֵמֹראִׁשי  ַקַּלִני  אֹוֶמֶרת  ָמה  ְׁשִכיָנה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַוֲאַזי  ֵּביֵניֶהם.  ֶנֶאָלָמה  ְוִהיא  ְוִתְפַאְרָּתּה  הֹוָדּה 

ַקַּלִני ִמְּזרֹוִעי וכו', ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ּוְכֶׁשֶּזה ָהָרחֹוק ְמֹאד ִנְתעֹוֵרר ְּבֹעֶצם 

קֹול  ְּבִחיַנת  ֶזה  ָּתִמיד,  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְוצֹוֵעק  ּובֹוֶכה  ֹאֶפן  ְּבׁשּום  ַעְצמֹו  ְמָיֵאׁש  ְוֵאינֹו  ִרחּוקֹו 

ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה, ְּבִגין ִּכי ֵאיֶנּנּו, 

ִהיא  ָרֵחל,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ִיְשָרֵאל  ֶׁשל  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשְּקֻדַּׁשת  ַהְינּו  ַהָּקדֹוׁש(,  ַּבֹּזַהר  ֶׁשִאיָתא  )ְּכמֹו 

ּבֹוָכה ּוְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ַהְינּו ַעל ַמֲעִשים טֹוִבים ֶׁשָּלּה ֶׁשִאְּבָדה ַעל ְיֵדי ַּתֲאוֹוֶתיָה ָהָרעֹות, ִּכי 

ְוִהיא  טֹוִבים.  ַמֲעִשים  ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם  ִעַּקר  ִּכי  ָּבִנים,  ִנְקָרִאים  טֹוִבים  ַהַּמֲעִשים 

ּבֹוָכה ִּבְמִרירּות ָּגדֹול ְמֹאד ִּבְבִחיַנת ְנִהי ְּבִכי ַּתְמרּוִרים ַעד ֲאֶׁשר קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע, ְּכַתְרּגּומֹו 

רֹוָאה  ֶׁשִהיא  ְּכֵאָבּה  ּוִמֹּגֶדל  וכו'.  נשמע[  השמיים  ברום  ]קול  ִאְׁשְּתַמע  ְׁשַמָּיא  ְּברּום  ָקל 

ֶׁשֶּזה ְזַמן ַרב ֲאֶׁשר ֲעַדִין ֹלא ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלַמָּכָתּה ְוִהיא צֹוֶעֶקת ּובֹוָכה ֶזה ְזַמן ְזַמִּנים טּוָבא 

ְּכמֹו  ֵאיֶנּנּו",  ִּכי  ָּבֶניָה  ַעל  ְלִהָּנֵחם  "ֵמֲאָנה  ֵּכן  ְוַעל  ָּכְך.  ָּכל  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ְרחֹוָקה  ִהיא  ַוֲעַדִין 

ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר, ְּבִגין ִּכי ֵאיֶנּנּו, ַהְינּו ֶׁשאֹוֶמֶרת ְּבִלָּבּה, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַנֲחֵמנּו ַוֲאִני יֹוֵדַע ִּכי ֵאיֶנּנּו?! 

הלכות  )ליקוטי  ְמֹאד"  ְמֹאד  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ָרחֹוק  ֲאִני  ִּכי  ֲעַדִין,  ִעִּמי  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֵאין  ִּכי 

פסח ט', י"ב(.

ָרֵאל,  55. ""ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו" ֶׁשִהיא ּבֹוָכה ַעל ָצַרת ִיֹשְ

ַהְמֻפָּזִרים ַּבּגֹוִיים ְוֵאיָנם ַעל ְמקֹוָמם". )ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ז(.

לא  אני   – ֵאיֶנּנוּ  י  ּכִ
המקום  את  מוצא 
המקום  בעולם.  שלי 
האמיתי שלי זה אצל 
אצל  יתברך,  השם 
הקדושה  התורה 
וכו', ובינתיים אני נע 

ונד בעולם הזה 55.

ַּתְנחּוִמים  ְלַקֵּבל  ְמָסֶרֶבת  ָּבֶניָה,    ָּגלּות  ַעל   

ה'     ָּגָלה:        ֶׁשּלֹא  ֶאָחד  ֲאִפילּו  ֵאין  ִּכי  ָּבֶניָה,  ַעל 

ּוִמְּמדֹורֹו  ׁשֹוֵאג,     ִמָּׁשַמִים      

ם  ח≈ ּנָ ƒה ֲאָנה ל¿ יָה מ≈ נ∆ ַעל ּבָ

הָֹוה  ּנּו: י¿ ינ∆ י א≈ ƒיָה ּכ נ∆ ַעל ּבָ

עֹון  ּמ¿ ƒּומ ָא‚  ׁש¿ ƒי רֹום  ּמָ ƒמ
___________________
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ֵיׁש  ִּכי  ַהְּנפּולֹות,  ַהְּנָׁשמֹות  ֶאת  ּוְלָהִׁשיב  ְלַהֲחיֹות  ְּכֵׁשִרים,  ִּדּבּוִרים  ין  ַנֲעֹשִ ֶזה  ְיֵדי  "ְוַעל   .56

ְנָׁשמֹות ֶׁשָּנְפלּו, ֶׁשְּצִריִכין ְלַהֲחיֹות ּוְלָהִׁשיב אֹוָתם ְּבָכל ִמיֵני ַמְטַעִּמים, ַהְּמִׁשיִבין ֶאת ַהֶּנֶפׁש" 

)ליקוטי מוהר"ן ח"ב ה', ח'(.

ֻחְרָּבן  ַעל  ּוִמְתַאֵּבל  ׁשֹוֵאג  קֹולֹו,     ֵמִרים  ֶׁשַּבָּׁשַמִים    

ֱאלֹוִקים        ה'        קֹוֵרא       ֵּביתֹו:      

ִמְסֵּפד   ְוַנֲעֶׂשה  ֶׁשִּנְבֶּכה     ַהֻּפְרָענּות,     ִּבְזַמן  ָלנּו  ְצָבקֹות         

ֲאִני    ֶזה  ַעל  ִּבְתׁשּוָבה:      ַׂשק  ְוִנְלַּבׁש  רֹאֵׁשנּו  ְוַנְקִריַח   

ְמִזילֹות      ְוֵעיַני  ּבֹוֶכה           

ֶׁשהּוא ַהַּצִּדיק  ִמֶּמִּני  ְוֶנֱעָלם  ִהְתַרֵחק  ִּכי  ְּדָמעֹות,      

   ְמַנֵחם ּוֵמִׁשיב ַנְפִׁשי,     ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֲאִפילּו ְמַעט ַמֲעַׂשי 

ַעל  ַא‚  ׁש¿ ƒי אֹ‚  ׁשָ קֹולֹו  ן  ּת≈ ƒי ׁשֹו  ָקד¿

[אלוהים]  ה  ƒהֹו י¡ ֲאדָֹני  ָרא  ק¿ ƒַוּי הּו:  ָנו≈

ד  ּפ≈ ס¿ ƒמ י ּול¿ ƒכ ב¿ ƒּיֹום ַההּוא ל ָבאֹות ּבַ צ¿

י  ƒֲאנ ה  ּל∆ א≈ ַעל  ק:  ׂשָ ַלֲח‚ֹר  ו¿ ָחה  ָקר¿ ּול¿

ָדה  יֹר¿ י  ƒינ ע≈ י  ƒינ ע≈ ה  ּיָ ƒּבֹוכ

י  ƒּנ ּמ∆ ƒמ ָרַחק  י  ƒּכ ם  ƒי ּמַ

י ָהיּו  ƒׁש ַנפ¿ יב  ƒׁש מ≈ ם  ַנח≈ מ¿
___________________

י  ּנִ ִמּמֶ ָרַחק  י  ּכִ
יב  ֵמׁשִ ְמַנֵחם 
הצדיק   – י  ַנְפׁשִ
נפשי  את  שמשיב 
התחזקות  בדיבורי 
טעם  משיבי  בשבעה 
ואיני  ממני  התרחק 
בעוונותיי  מוצאו, 

הרבים 56.
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ַהֶּנֶפׁש ִמִּיְשָרֵאל ִהיא ֵּבין ַהְּקִלּפֹות ְוִסְטִרין ָאֳחָרִנין ַהְּמִעיִקין ּוְמַצְּיִרין ָלּה. ּוִמּגֶֹדל ֲחִליׁשּוָתּה 

ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ֲעֹונֹוָתיו ִהיא ְּכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֶאָלָמה ֶׁשֵהן ּגֹוְזִזין ְוגֹוְזִלין אֹוָתּה ְונֹוְטִלין ִמֶּמָּנה 

ֵמֹראִׁשי  ַקַּלִני  אֹוֶמֶרת  ָמה  ְׁשִכיָנה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַוֲאַזי  ֵּביֵניֶהם.  ֶנֶאָלָמה  ְוִהיא  ְוִתְפַאְרָּתּה  הֹוָדּה 

ַקַּלִני ִמְּזרֹוִעי וכו', ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ּוְכֶׁשֶּזה ָהָרחֹוק ְמֹאד ִנְתעֹוֵרר ְּבֹעֶצם 

קֹול  ְּבִחיַנת  ֶזה  ָּתִמיד,  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְוצֹוֵעק  ּובֹוֶכה  ֹאֶפן  ְּבׁשּום  ַעְצמֹו  ְמָיֵאׁש  ְוֵאינֹו  ִרחּוקֹו 

ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה, ְּבִגין ִּכי ֵאיֶנּנּו, 

ִהיא  ָרֵחל,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ִיְשָרֵאל  ֶׁשל  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשְּקֻדַּׁשת  ַהְינּו  ַהָּקדֹוׁש(,  ַּבֹּזַהר  ֶׁשִאיָתא  )ְּכמֹו 

ּבֹוָכה ּוְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ַהְינּו ַעל ַמֲעִשים טֹוִבים ֶׁשָּלּה ֶׁשִאְּבָדה ַעל ְיֵדי ַּתֲאוֹוֶתיָה ָהָרעֹות, ִּכי 

ְוִהיא  טֹוִבים.  ַמֲעִשים  ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם  ִעַּקר  ִּכי  ָּבִנים,  ִנְקָרִאים  טֹוִבים  ַהַּמֲעִשים 

ּבֹוָכה ִּבְמִרירּות ָּגדֹול ְמֹאד ִּבְבִחיַנת ְנִהי ְּבִכי ַּתְמרּוִרים ַעד ֲאֶׁשר קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע, ְּכַתְרּגּומֹו 

רֹוָאה  ֶׁשִהיא  ְּכֵאָבּה  ּוִמֹּגֶדל  וכו'.  נשמע[  השמיים  ברום  ]קול  ִאְׁשְּתַמע  ְׁשַמָּיא  ְּברּום  ָקל 

ֶׁשֶּזה ְזַמן ַרב ֲאֶׁשר ֲעַדִין ֹלא ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלַמָּכָתּה ְוִהיא צֹוֶעֶקת ּובֹוָכה ֶזה ְזַמן ְזַמִּנים טּוָבא 

ְּכמֹו  ֵאיֶנּנּו",  ִּכי  ָּבֶניָה  ַעל  ְלִהָּנֵחם  "ֵמֲאָנה  ֵּכן  ְוַעל  ָּכְך.  ָּכל  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ְרחֹוָקה  ִהיא  ַוֲעַדִין 

ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר, ְּבִגין ִּכי ֵאיֶנּנּו, ַהְינּו ֶׁשאֹוֶמֶרת ְּבִלָּבּה, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַנֲחֵמנּו ַוֲאִני יֹוֵדַע ִּכי ֵאיֶנּנּו?! 

הלכות  )ליקוטי  ְמֹאד"  ְמֹאד  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ָרחֹוק  ֲאִני  ִּכי  ֲעַדִין,  ִעִּמי  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֵאין  ִּכי 

פסח ט', י"ב(.

ָרֵאל,  55. ""ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו" ֶׁשִהיא ּבֹוָכה ַעל ָצַרת ִיֹשְ

ַהְמֻפָּזִרים ַּבּגֹוִיים ְוֵאיָנם ַעל ְמקֹוָמם". )ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ז(.

לא  אני   – ֵאיֶנּנוּ  י  ּכִ
המקום  את  מוצא 
המקום  בעולם.  שלי 
האמיתי שלי זה אצל 
אצל  יתברך,  השם 
הקדושה  התורה 
וכו', ובינתיים אני נע 

ונד בעולם הזה 55.

ַּתְנחּוִמים  ְלַקֵּבל  ְמָסֶרֶבת  ָּבֶניָה,    ָּגלּות  ַעל   

ה'     ָּגָלה:        ֶׁשּלֹא  ֶאָחד  ֲאִפילּו  ֵאין  ִּכי  ָּבֶניָה,  ַעל 

ּוִמְּמדֹורֹו  ׁשֹוֵאג,     ִמָּׁשַמִים      

ם  ח≈ ּנָ ƒה ֲאָנה ל¿ יָה מ≈ נ∆ ַעל ּבָ

הָֹוה  ּנּו: י¿ ינ∆ י א≈ ƒיָה ּכ נ∆ ַעל ּבָ

עֹון  ּמ¿ ƒּומ ָא‚  ׁש¿ ƒי רֹום  ּמָ ƒמ
___________________
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ֵיׁש  ִּכי  ַהְּנפּולֹות,  ַהְּנָׁשמֹות  ֶאת  ּוְלָהִׁשיב  ְלַהֲחיֹות  ְּכֵׁשִרים,  ִּדּבּוִרים  ין  ַנֲעֹשִ ֶזה  ְיֵדי  "ְוַעל   .56

ְנָׁשמֹות ֶׁשָּנְפלּו, ֶׁשְּצִריִכין ְלַהֲחיֹות ּוְלָהִׁשיב אֹוָתם ְּבָכל ִמיֵני ַמְטַעִּמים, ַהְּמִׁשיִבין ֶאת ַהֶּנֶפׁש" 

)ליקוטי מוהר"ן ח"ב ה', ח'(.

ֻחְרָּבן  ַעל  ּוִמְתַאֵּבל  ׁשֹוֵאג  קֹולֹו,     ֵמִרים  ֶׁשַּבָּׁשַמִים    

ֱאלֹוִקים        ה'        קֹוֵרא       ֵּביתֹו:      

ִמְסֵּפד   ְוַנֲעֶׂשה  ֶׁשִּנְבֶּכה     ַהֻּפְרָענּות,     ִּבְזַמן  ָלנּו  ְצָבקֹות         

ֲאִני    ֶזה  ַעל  ִּבְתׁשּוָבה:      ַׂשק  ְוִנְלַּבׁש  רֹאֵׁשנּו  ְוַנְקִריַח   

ְמִזילֹות      ְוֵעיַני  ּבֹוֶכה           

ֶׁשהּוא ַהַּצִּדיק  ִמֶּמִּני  ְוֶנֱעָלם  ִהְתַרֵחק  ִּכי  ְּדָמעֹות,      

   ְמַנֵחם ּוֵמִׁשיב ַנְפִׁשי,     ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֲאִפילּו ְמַעט ַמֲעַׂשי 

ַעל  ַא‚  ׁש¿ ƒי אֹ‚  ׁשָ קֹולֹו  ן  ּת≈ ƒי ׁשֹו  ָקד¿

[אלוהים]  ה  ƒהֹו י¡ ֲאדָֹני  ָרא  ק¿ ƒַוּי הּו:  ָנו≈

ד  ּפ≈ ס¿ ƒמ י ּול¿ ƒכ ב¿ ƒּיֹום ַההּוא ל ָבאֹות ּבַ צ¿

י  ƒֲאנ ה  ּל∆ א≈ ַעל  ק:  ׂשָ ַלֲח‚ֹר  ו¿ ָחה  ָקר¿ ּול¿

ָדה  יֹר¿ י  ƒינ ע≈ י  ƒינ ע≈ ה  ּיָ ƒּבֹוכ

י  ƒּנ ּמ∆ ƒמ ָרַחק  י  ƒּכ ם  ƒי ּמַ

י ָהיּו  ƒׁש ַנפ¿ יב  ƒׁש מ≈ ם  ַנח≈ מ¿
___________________

י  ּנִ ִמּמֶ ָרַחק  י  ּכִ
יב  ֵמׁשִ ְמַנֵחם 
הצדיק   – י  ַנְפׁשִ
נפשי  את  שמשיב 
התחזקות  בדיבורי 
טעם  משיבי  בשבעה 
ואיני  ממני  התרחק 
בעוונותיי  מוצאו, 

הרבים 56.
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57. ַהְינּו ֶׁשְּקֻדַּׁשת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ִיְשָרֵאל ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָרֵחל, ִהיא ּבֹוָכה ּוְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ַהְינּו ַעל 

ַמֲעִשים טֹוִבים ֶׁשָּלּה ֶׁשִאְּבָדה ַעל ְיֵדי ַּתֲאוֹוֶתיָה ָהָרעֹות, ִּכי ַהַּמֲעִשים טֹוִבים ִנְקָרִאים ָּבִנים, 

ִּכי ִעַּקר ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַצִּדיִקים ַמֲעִשים טֹוִבים )ליקוטי הלכות פסח ט', י"ב(.

ׁשֹוֵמִמים  ָבַני  ָהיוּ 
– גם  ָגַבר אֹוֵיב  י  ּכִ
המצוות 57 שאני זוכה 
שוממים  הם  לקיים, 
מתוכן  ומרוקנים 
ובלי  לב  בלי  אמיתי, 
וכל  וכו'.  התלהבות 
זאת מחמת התגברות 
היצר  שהוא  האויב, 

הרע.

ַהֶּיֶצר  ִהְתַּגְּברּות  ע"י  ּוְמֻבְלָּבִלים  ׁשֹוֵמִמים  ֵהם  ַהּטֹוִבים 

ַמְסִּפיק  ְוָסְפדּו  ָצֲעקּו  ִיְׂשָרֵאל  ַמְלֲאֵכי  ַהּלֹא  ָעַלי:  ָהַרע 

ְּבחּוצֹות, ּוַמְלֲאֵכיֶהם ֶׁשִּבְּׂשרּו ָּתִמיד ָׁשלֹום ְּכָבר ָּבכּו ְּבַמר 

ַעל ַהֻחְרָּבן, ּוֵמֲחַמת ֵּכן ְּכָבר ָאנּו ְראּוִים ִלְגאּוָלה:

ָ‚ַבר  י  ƒּכ ים  ƒמ ׁשֹומ≈ ָבַני 

ם ָצֲעקּו  ּלָ א∆ ר¿ ן א∆ ב: ה≈ אֹוי≈

לֹום ַמר  י ׁשָ ֲאכ≈ ֻחָצה ַמל¿

יּון: ּכָ ב¿ ƒי

ואח"כ תאמר חמש הקינות:

קינה א' חיבר הרב מוהר"ר משה אלשיך זצלה"ה:

ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֻּכְּלֶכם,  ְּדָבַרי  ְוִּתְׁשְמעּו  ִהְתַאְּספּו   

ְרצֹוִני הּוא ֶׁשִּתְקְרעּו ֶאת ִלְּבֶכם ִּבְתׁשּוָבה ְוֵאין ְרצֹוִני ִּבְקִריַעת ִּבְגֵדיֶכם ִּבְלַבד,  ֲהֵרי 

ִיְׂשָרֵאל,            ְּכֶנֶסת  ִהְתַּפְזָרה  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּפָׁשִעים  ֵמֲחַמת 

ם,  כ∆ ּל¿ ּכֻ ַיֲעקֹב  י  נ≈ ּב¿ עּו  מ¿ ƒׁש ו¿ צּו  ב¿ ּקָ ƒה

י  ƒּכ ם,  יכ∆ ד≈ ¿‚ ƒּב ַאל  ו¿ ם  כ∆ ַבב¿ ל¿ עּו  ר¿ ƒק

נּו  ּות¿ ם,  כ∆ ּמ¿ ƒא ָחה  ּל¿ ׁשֻ ם  יכ∆ ע≈ ׁש¿ ƒפ ב¿
___________________
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  ַּכְּבדּו ֶאת ה' ְוִהָּכְנעּו ְלָפָניו:

ְלִלּבֹו,  ַּדַעת  ְלַהְכִניס  ֶׁשרֹוֶצה  ָהִאיׁש  ֵאיֹפה   

 ְוִחּכֹו ַמְטִעים ּוַמְבִּדיל לֹו ֵּבין ַמר ְלָמתֹוק, ּוַמְמִׁשי� ָהַאֲהָבה 

ֶׁשְּבַדַעת ְלָיִמים ְּכֵדי ִלְראֹות אֹור ַהַּצִּדיִקים ְוִלְדרֹוׁש ִמְצוֹות

ַמִּביט      ָהֱא�ִקים  ַהּלֹא  ַא�  ְּבֵהיָכלֹו,           ה'     

ֶשה'  ִּמְּבִלי  ה'  ְּבֵהיַכל  ִלְׁשּכֹון  ֶׁשָּבא  ֶזה  ָּבָאָדם   

ָעַמל      לֹא  ַהֶּזה  ֶׁשָהָאָדם  ֵמֲחַמת  ָׁשם,      ִיָּמֵצא 

 ְולֹא ִּגֵּדל ְּכבֹוד ה' ֶּבֱאֶמת:

ם: יכ∆ לֹה≈ ָכבֹוד ַליהָֹוה א¡

ים  ƒַחּי  ı ָחפ≈ ה∆ יׁש  ƒָהא י  ƒמ

ב  ַעם לֹו, אֹוה≈ ט¿ ƒל י ך¿ אֹכ∆ ח≈ ו¿

ר  ַבּק≈ אֹות טֹוב ּול¿ ר¿ ƒים ל ƒָימ

ה  א∆ ר¿ ƒים י ƒלֹה ָהא¡ יָכלֹו, ו¿ ה≈ ּב¿

י  ƒל ּב¿ ƒמ לֹו  ָאה√ ּב¿ ּכֹן  ׁש¿ ƒל לֹו 

ּבֹו  ָעַמל  לֹא  ר  ֲאׁש∆ לֹו, 

לֹו: ּד¿ ƒ‚ לֹא ו¿

ִיְרֶאה  ְוָהֱאלִֹהים 
ָאֳהלֹו  ּבְ ּכן  ִלׁשְ לֹו 
ה'  איך   – לֹו  ִלי  ִמּבְ
רואה  כשהוא  שותק 
שהוא  שלי,  שבמח 
הקדושה  אוהל 
מחשבות  שוכנים 

טומאה?!
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57. ַהְינּו ֶׁשְּקֻדַּׁשת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ִיְשָרֵאל ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָרֵחל, ִהיא ּבֹוָכה ּוְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ַהְינּו ַעל 

ַמֲעִשים טֹוִבים ֶׁשָּלּה ֶׁשִאְּבָדה ַעל ְיֵדי ַּתֲאוֹוֶתיָה ָהָרעֹות, ִּכי ַהַּמֲעִשים טֹוִבים ִנְקָרִאים ָּבִנים, 

ִּכי ִעַּקר ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַצִּדיִקים ַמֲעִשים טֹוִבים )ליקוטי הלכות פסח ט', י"ב(.

ׁשֹוֵמִמים  ָבַני  ָהיּו 
– גם  ָגַבר אֹוֵיב  י  ּכִ
המצוות 57 שאני זוכה 
שוממים  הם  לקיים, 
מתוכן  ומרוקנים 
ובלי  לב  בלי  אמיתי, 
וכל  וכו'.  התלהבות 
זאת מחמת התגברות 
היצר  שהוא  האויב, 

הרע.

ַהֶּיֶצר  ִהְתַּגְּברּות  ע"י  ּוְמֻבְלָּבִלים  ׁשֹוֵמִמים  ֵהם  ַהּטֹוִבים 

ַמְסִּפיק  ְוָסְפדּו  ָצֲעקּו  ִיְׂשָרֵאל  ַמְלֲאֵכי  ַהּלֹא  ָעַלי:  ָהַרע 

ְּבחּוצֹות, ּוַמְלֲאֵכיֶהם ֶׁשִּבְּׂשרּו ָּתִמיד ָׁשלֹום ְּכָבר ָּבכּו ְּבַמר 

ַעל ַהֻחְרָּבן, ּוֵמֲחַמת ֵּכן ְּכָבר ָאנּו ְראּוִים ִלְגאּוָלה:

ָ‚ַבר  י  ƒּכ ים  ƒמ ׁשֹומ≈ ָבַני 

ם ָצֲעקּו  ּלָ א∆ ר¿ ן א∆ ב: ה≈ אֹוי≈

לֹום ַמר  י ׁשָ ֲאכ≈ ֻחָצה ַמל¿

יּון: ּכָ ב¿ ƒי

ואח"כ תאמר חמש הקינות:

קינה א' חיבר הרב מוהר"ר משה אלשיך זצלה"ה:

ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֻּכְּלֶכם,  ְּדָבַרי  ְוִּתְׁשְמעּו  ִהְתַאְּספּו   

ְרצֹוִני הּוא ֶׁשִּתְקְרעּו ֶאת ִלְּבֶכם ִּבְתׁשּוָבה ְוֵאין ְרצֹוִני ִּבְקִריַעת ִּבְגֵדיֶכם ִּבְלַבד,  ֲהֵרי 

ִיְׂשָרֵאל,            ְּכֶנֶסת  ִהְתַּפְזָרה  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּפָׁשִעים  ֵמֲחַמת 

ם,  כ∆ ּל¿ ּכֻ ַיֲעקֹב  י  נ≈ ּב¿ עּו  מ¿ ƒׁש ו¿ צּו  ב¿ ּקָ ƒה

י  ƒּכ ם,  יכ∆ ד≈ ¿‚ ƒּב ַאל  ו¿ ם  כ∆ ַבב¿ ל¿ עּו  ר¿ ƒק

נּו  ּות¿ ם,  כ∆ ּמ¿ ƒא ָחה  ּל¿ ׁשֻ ם  יכ∆ ע≈ ׁש¿ ƒפ ב¿
___________________
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  ַּכְּבדּו ֶאת ה' ְוִהָּכְנעּו ְלָפָניו:

ְלִלּבֹו,  ַּדַעת  ְלַהְכִניס  ֶׁשרֹוֶצה  ָהִאיׁש  ֵאיֹפה   

 ְוִחּכֹו ַמְטִעים ּוַמְבִּדיל לֹו ֵּבין ַמר ְלָמתֹוק, ּוַמְמִׁשי� ָהַאֲהָבה 

ֶׁשְּבַדַעת ְלָיִמים ְּכֵדי ִלְראֹות אֹור ַהַּצִּדיִקים ְוִלְדרֹוׁש ִמְצוֹות

ַמִּביט      ָהֱא�ִקים  ַהּלֹא  ַא�  ְּבֵהיָכלֹו,           ה'     

ֶשה'  ִּמְּבִלי  ה'  ְּבֵהיַכל  ִלְׁשּכֹון  ֶׁשָּבא  ֶזה  ָּבָאָדם   

ָעַמל      לֹא  ַהֶּזה  ֶׁשָהָאָדם  ֵמֲחַמת  ָׁשם,      ִיָּמֵצא 

 ְולֹא ִּגֵּדל ְּכבֹוד ה' ֶּבֱאֶמת:

ם: יכ∆ לֹה≈ ָכבֹוד ַליהָֹוה א¡

ים  ƒַחּי  ı ָחפ≈ ה∆ יׁש  ƒָהא י  ƒמ

ב  ַעם לֹו, אֹוה≈ ט¿ ƒל י ך¿ אֹכ∆ ח≈ ו¿

ר  ַבּק≈ אֹות טֹוב ּול¿ ר¿ ƒים ל ƒָימ

ה  א∆ ר¿ ƒים י ƒלֹה ָהא¡ יָכלֹו, ו¿ ה≈ ּב¿

י  ƒל ּב¿ ƒמ לֹו  ָאה√ ּב¿ ּכֹן  ׁש¿ ƒל לֹו 

ּבֹו  ָעַמל  לֹא  ר  ֲאׁש∆ לֹו, 

לֹו: ּד¿ ƒ‚ לֹא ו¿

ִיְרֶאה  ְוָהֱאלִֹהים 
ָאֳהלֹו  ּבְ ּכן  ִלׁשְ לֹו 
ה'  איך   – לֹו  ִלי  ִמּבְ
רואה  כשהוא  שותק 
שהוא  שלי,  שבמח 
הקדושה  אוהל 
מחשבות  שוכנים 

טומאה?!



תיקון חצות • כתוב עלי תיקון חצות • כתוב עלי לד

58. "ֹזאת ִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ַּכָּידּוַע, ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה ֶׁשִהיא ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה" )ליקוטי הלכות 

גילוח ג', ח'(.

 – ִסְפדּו  ֹזאת  ְוַעל 
שלי  האמונה 58  על 
סופד  אני  שנחרבה, 
וצועק, כואב ומיילל.

ָמה  ִכיָנה  ׁשְ
ִני  ַקּלַ אֹוֶמֶרת 
השכינה   – י  ֵמראׁשִ
בוכה ומצטערת עליי 
שאין לי ראש [קדוש 

ומתוקן].

ַהֻּתְכִלי     ֲאהּוֵב�,       ָהַל�  ָלֵאיֹפה  ַהְּמקֹוֵנן:  ׁשֹוֵאל 

ֲאִני  ִהֵּנה  ַהָּׁשַמְיָמה?        ַאֲחָריו  ַלֲעלֹות     

ָקׁשּור ִּכְבָיכֹול  ֶשה'       ְוָגַרְמִּתי  ָחָטאִתי                 

ִמְסֵּפד  ַּתֲעׂשּו  זֹאת  ָּכל  ְוַעל  אֹוִתי,  ִמְּלהֹוִׁשיַע  ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות 

ִּבְׁשַנְתֶכם ַוֲאִפילּו  ָללּון  ִּתְתַאְספּו  ּוְתַיְּללּו,            

ָהִעיר   ִּבְרחֹובֹות  ִלְתׁשּוָבה,         ַׂשִּקים  ִּתְלָּבׁשּו 

ּוַבְּׁשָוִקים:

 : אֹוֶמֶרת    ָמה              ַעְצָמּה          ְׁשִכיָנה   

יַע  ƒק ר¿ ך¿ ּתַ ָאָנה ָהַלך¿ ּדֹוד≈

י  ƒָאנֹכ ים,  ƒָחק ׁש¿ ƒל ּמֹו  ƒע

ָאסּור  הּוא  ו¿ י  ƒָחָטאת

דּו  פ¿ ƒס זֹאת  ַעל  ו¿ ים  ƒּק ƒז ּבָ

ינּו  ƒל ו¿ ּבֹאּו  ילּו  ƒיל ה≈ ו¿

חֹובֹות  ר¿ ּבָ ים,  ƒּק ַבּשַׂ

ים: ƒָוק ¿ ּוַבּשׁ

ת  ר∆ אֹומ∆ ָמה  יָנה  ƒכ ׁש¿
___________________
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ַהְּׁשִכיָנה  ַאְּדַרָּבא,  ַוֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם  ֶאָחד  ֶׁשִּנְתַרֵחק  ֵיׁש  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ִלְפָעִמים,  "ִּכי   .59

ְוִנְפַּגם  צֹוֶעֶקת: ''ַקַּלִני ֵמֹראִׁשי, ַקַּלִני ִמְּזרֹוִעי'' )ַסְנֶהְדִרין מ"ו(. ַהְינּו ֶׁשַּצֲעָקָתּה, ֶׁשִּנְתַקְלֵקל 

ְּבִחיַנת ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתָּפֵאר ָּבֶהם". )מ' ח"ב(.

60. כמובא בזוהר הקדוש )חלק ג' דף ש"ב.( שהגדולה היא מידת החסד.

61. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ד, ז' שברית נקראת שלום. )מובן שהכוונה שהשכינה 

מקוננת שהמוחין וההו' ספירות לא מאירים בה ולפי"ז פירשנו כנ"ל וכל אחד יפרש לפי 

השגתו בהו' מידות(.

לי  אין   – ה  ֻדּלָ ַהּגְ
ה',  בגדולת  הכרה 
אין לי אהבת ה', ואין 

בי מידת החסד 60.

לא  אני   – בּוָרה  ְוַהּגְ
זוכה לפחד מה' ואני 
להתגבר  מצליח  לא 

על היצר הרע.

אני   – ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ
לא מרגיש שה' אוהב 

אותי ומתפאר בי.

לא  אני   – ְוַהּנֵַצח 
את  לנצח  מצליח 

היצר הרע.

לא  אני   – ְוַההֹוד 
חן  לי  שיש  מרגיש 
לי  ונאבד  ה',  בעיני 

החן בעיני ה'.

לֹום  ָ ִמּשׁ ְזַנח  ַוּתִ
עזובה  נפשי   -
כ"כ  ומרוחקת 

מקדושת הברית 61.

ַהְּגדּוָּלה   ָעַלי,          ָּכֵבד  רֹאִׁשי      

ְוַהִּתְפֶאֶרת     ְוַהְּגבּוָרה                   

זֹוִכים  ָיָדם  ֶׁשַעל  ָהֲאִמִּתּיֹות  ָהֵעצֹות  רֹאִׁשי.    ְמַעל  ָסרּו 

ֶׁשִּיְדְרֵׁשם   ִמי  ֵאין  ִנְצִחִּיים      ְלַחִּיים 

ֲעזּוָבה   ְוַנְפִׁשי  ְלַנְפִׁשי,       

 ּוְמֻרֶחֶקת ִמָּׁשלֹום:

ה  ֻדּלָ י 59, ַהּ‚¿ ƒרֹאׁש י מ≈ ƒנ ַקּלַ

ת  ר∆ א∆ פ¿ ƒַהּת ו¿ בּוָרה  ַהּ‚¿ ו¿

ַצח  ַהּנ≈ ו¿ י,  ƒרֹאׁש רּו  ָעב¿

ׁש  ּדֹור≈ ין  א≈ ַההֹוד  ו¿

לֹום  ָ ּשׁ ƒמ ַנח  ז¿ ƒַוּת י,  ƒׁש ַנפ¿ ל¿

י: ƒׁש ַנפ¿
___________________
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58. "ֹזאת ִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ַּכָּידּוַע, ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה ֶׁשִהיא ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה" )ליקוטי הלכות 

גילוח ג', ח'(.

 – ִסְפדּו  ֹזאת  ְוַעל 
שלי  האמונה 58  על 
סופד  אני  שנחרבה, 
וצועק, כואב ומיילל.

ָמה  ִכיָנה  ׁשְ
ִני  ַקּלַ אֹוֶמֶרת 
השכינה   – י  ֵמראׁשִ
בוכה ומצטערת עליי 
שאין לי ראש [קדוש 

ומתוקן].

ַהֻּתְכִלי     ֲאהּוֵב�,       ָהַל�  ָלֵאיֹפה  ַהְּמקֹוֵנן:  ׁשֹוֵאל 

ֲאִני  ִהֵּנה  ַהָּׁשַמְיָמה?        ַאֲחָריו  ַלֲעלֹות     

ָקׁשּור ִּכְבָיכֹול  ֶשה'       ְוָגַרְמִּתי  ָחָטאִתי                 

ִמְסֵּפד  ַּתֲעׂשּו  זֹאת  ָּכל  ְוַעל  אֹוִתי,  ִמְּלהֹוִׁשיַע  ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות 

ִּבְׁשַנְתֶכם ַוֲאִפילּו  ָללּון  ִּתְתַאְספּו  ּוְתַיְּללּו,            

ָהִעיר   ִּבְרחֹובֹות  ִלְתׁשּוָבה,         ַׂשִּקים  ִּתְלָּבׁשּו 

ּוַבְּׁשָוִקים:

 : אֹוֶמֶרת    ָמה              ַעְצָמּה          ְׁשִכיָנה   

יַע  ƒק ר¿ ך¿ ּתַ ָאָנה ָהַלך¿ ּדֹוד≈

י  ƒָאנֹכ ים,  ƒָחק ׁש¿ ƒל ּמֹו  ƒע

ָאסּור  הּוא  ו¿ י  ƒָחָטאת

דּו  פ¿ ƒס זֹאת  ַעל  ו¿ ים  ƒּק ƒז ּבָ

ינּו  ƒל ו¿ ּבֹאּו  ילּו  ƒיל ה≈ ו¿

חֹובֹות  ר¿ ּבָ ים,  ƒּק ַבּשַׂ

ים: ƒָוק ¿ ּוַבּשׁ

ת  ר∆ אֹומ∆ ָמה  יָנה  ƒכ ׁש¿
___________________
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ַהְּׁשִכיָנה  ַאְּדַרָּבא,  ַוֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם  ֶאָחד  ֶׁשִּנְתַרֵחק  ֵיׁש  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ִלְפָעִמים,  "ִּכי   .59

ְוִנְפַּגם  צֹוֶעֶקת: ''ַקַּלִני ֵמֹראִׁשי, ַקַּלִני ִמְּזרֹוִעי'' )ַסְנֶהְדִרין מ"ו(. ַהְינּו ֶׁשַּצֲעָקָתּה, ֶׁשִּנְתַקְלֵקל 

ְּבִחיַנת ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתָּפֵאר ָּבֶהם". )מ' ח"ב(.

60. כמובא בזוהר הקדוש )חלק ג' דף ש"ב.( שהגדולה היא מידת החסד.

61. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ד, ז' שברית נקראת שלום. )מובן שהכוונה שהשכינה 

מקוננת שהמוחין וההו' ספירות לא מאירים בה ולפי"ז פירשנו כנ"ל וכל אחד יפרש לפי 

השגתו בהו' מידות(.

לי  אין   – ה  ֻדּלָ ַהּגְ
ה',  בגדולת  הכרה 
אין לי אהבת ה', ואין 

בי מידת החסד 60.

לא  אני   – בּוָרה  ְוַהּגְ
זוכה לפחד מה' ואני 
להתגבר  מצליח  לא 

על היצר הרע.

אני   – ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ
לא מרגיש שה' אוהב 

אותי ומתפאר בי.

לא  אני   – ְוַהּנֵַצח 
את  לנצח  מצליח 

היצר הרע.

לא  אני   – ְוַההֹוד 
חן  לי  שיש  מרגיש 
לי  ונאבד  ה',  בעיני 

החן בעיני ה'.

לֹום  ָ ִמּשׁ ְזַנח  ַוּתִ
עזובה  נפשי   -
כ"כ  ומרוחקת 

מקדושת הברית 61.

ַהְּגדּוָּלה   ָעַלי,          ָּכֵבד  רֹאִׁשי      

ְוַהִּתְפֶאֶרת     ְוַהְּגבּוָרה                   

זֹוִכים  ָיָדם  ֶׁשַעל  ָהֲאִמִּתּיֹות  ָהֵעצֹות  רֹאִׁשי.    ְמַעל  ָסרּו 

ֶׁשִּיְדְרֵׁשם   ִמי  ֵאין  ִנְצִחִּיים      ְלַחִּיים 

ֲעזּוָבה   ְוַנְפִׁשי  ְלַנְפִׁשי,       

 ּוְמֻרֶחֶקת ִמָּׁשלֹום:

ה  ֻדּלָ י 59, ַהּ‚¿ ƒרֹאׁש י מ≈ ƒנ ַקּלַ

ת  ר∆ א∆ פ¿ ƒַהּת ו¿ בּוָרה  ַהּ‚¿ ו¿

ַצח  ַהּנ≈ ו¿ י,  ƒרֹאׁש רּו  ָעב¿

ׁש  ּדֹור≈ ין  א≈ ַההֹוד  ו¿

לֹום  ָ ּשׁ ƒמ ַנח  ז¿ ƒַוּת י,  ƒׁש ַנפ¿ ל¿

י: ƒׁש ַנפ¿
___________________
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ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהְרָׁשָעה,  ַמְלכּות  ְּבתֹוְך  ַּבָּגלּות  ִהיא  ֲאִני,  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות,  ְּבִחיַנת  "ַהְינּו   .62

)ְיֶחְזֵקאל א'(: "ַוֲאִני ְּבתֹוְך ַהּגֹוָלה". ּוְכֶׁשִהיא רֹוָצה ָלֵצאת, ֲאַזי ִמְתַאֶחֶזת ָּבּה ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה 

מוהר"ן  )ליקוטי  ְוִלְמֹלְך"  ְלִהְתַּגֵּדל  ֶׁשרֹוָצה  ָהְרָׁשָעה,  ִמַּמְלכּות  ִהיא  ֶׁשַּגְדלּות  ַּגְדלּות,  ַהְינּו 

ח"ב, פ"ד(.

תֹוְך ַהּגֹוָלה  ַוֲאִני ּבְ
דקדושה  המלכות   –
נפלה  'אני'  הנקראת 
לגלות, ונהפכה אצלי 

לאנוכיות וגאווה 62.

ֶאְסֹּפד    ֶזה            ְוַעל          

ֶאְתַּכֵוץ   ַוֲאַּיֵּלל             

ְּכיֹוֶלֶדת,    קֹוִלי  ְוָאִרים  ּוְרָעָדה,      ְּבַחְלָחָלה 

ֶאְצַעק ַעל ְּכֵאב ֵמַעי ִמַּצַער ַהֻּפְרָענֻּיֹות, ְוֶאֱהֶיה ָמֵלא ֵמַחְלָחָלה.

ְלָבֶבל,  ִנְׁשַלְחִּתי  ְּבָגלּות  ִאְּתֶכם  ֱהיֹות  ַּבֲעבּור   

ְוַעָּתה ֲאִני ְׁשרּוָיה ֵּביֵניֶכם ְּבָגלּות:

ֶזה,   ֶאת  ָלֶכם  ָּגְרמּו  ְוַחּטֹאֵתיֶכם  ֲעוֹונֹוֵתיֶכם    

ָדה  ּפ¿ ס¿ א∆ זֹאת  ַעל 

ָדה  ֲאַסּל¿ יָלה,  ƒיל א≈ ו¿

חֹוָלה,  ּכַ י  ƒקֹול יָלה,  ƒח ב¿

יָלה,  ƒאֹוח ַעי  מ≈ ַעי  מ≈

ָלה,  ב∆ י ּבָ ƒּת ח¿ ּלַ ם ׁשֻ כ∆ ַמַענ¿ ל¿

תֹוך¿ ַהּ‚ֹוָלה: י ּב¿ ƒַוֲאנ

ם,  יכ∆ ַחּטֹאת≈ ו¿ ה  ּל∆ א≈ ּטּו  ƒה ם  יכ∆ ֲעֹונֹות≈
___________________
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ֶאְתֶכם,    ְלַיֵּסר        ִּבְכֵדי  ֶאְתֶכם         ְוִהְגֵליִתי            

ַהַּצִּדיק ֶאת  ָׁשַלח  הּוא  ֲאָבל  ִּבְגַלְלֶכם,     ָעַלי       ֵחָמה           ִנְתַמֵּלא  ְוה'        

 ִלְפֵניֶכם ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ַהְּקִלָּפה ְוַהִסט"א ֶׁשַּבָּגלּות:

ּוָמאּוס,    ְמגּוֶנה  ָּדָבר        ָרִאיִתי  ִיְׂשָרֵאל        ְּבַעם            

ֶּבֱאֶמת  ַהְּכֵׁשִרים  ָלָּמה  ֲאֶׁשר  ָצָרָתם,  ְמִריַרת  ְלָהִבין  ִלּבֹו  ֶאל  ֶׁשָּׂשם  ָאָדם  ֶׁשֵאין ׁשּום 

ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ֶאְצָלם, ּדֹוִמים ַּכֲאֵבִלים, ֶׁשֻּכָּלם ִמְתַרֲחִקים ֵמֶהם ְּכִאיּלּו ֵהם ִקיר ָמט ִלּפֹול,

ַכִּמְדָּבר   ְלִיְׂשָרֵאל  ָהִייִתי  ֵהָּנה  ַעד  ְוִכי            

 ּוְכֶאֶרץ ֲאֵפיָלה ֶׁשּלֹא ָמְצאּו ִּבי ֵּדי ִסּפּוק?

ם,  כ∆ ת¿ א∆ ָרה  ַיּס¿ ל¿ ם  כ∆ ת¿ א∆ י  ƒית ל≈ ¿‚ ƒה

י  ƒנ ָלח≈ ׁש¿ ƒם, ַוּי כ∆ ַמַענ¿ י ל¿ ƒהָֹוה ּב ר י¿ ַעּב≈ ת¿ ƒַוּי

ם: יכ∆ נ≈ פ¿ ƒים ל ƒלֹה א¡

ה,  ּיָ ƒֲערּור ׁשַ י  ƒית ƒָרא ל  ָרא≈ ׂש¿ ƒי ית  ב≈ ּב¿

ה  ּמָ ּלָ ׁשַ ב  ל≈ ַעל  ם  ׂשָ יׁש  ƒא ין  א≈

ר ָ‚ד≈ ּוכ¿ ָנטּוי  יר  ƒק ּכ¿ ָיה,  עֹוט¿ ּכ¿ ה  י∆ ה¿ א∆

ל  ָרא≈ ׂש¿ ƒי ל¿ י  ƒית ƒָהי ר  ּבָ ד¿ ƒֲהמ חּוָיה,  ַהּד¿

ָיה: ל¿ ּפ≈ ı ַמא¿ ר∆ ם א∆ ƒא
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ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהְרָׁשָעה,  ַמְלכּות  ְּבתֹוְך  ַּבָּגלּות  ִהיא  ֲאִני,  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות,  ְּבִחיַנת  "ַהְינּו   .62

)ְיֶחְזֵקאל א'(: "ַוֲאִני ְּבתֹוְך ַהּגֹוָלה". ּוְכֶׁשִהיא רֹוָצה ָלֵצאת, ֲאַזי ִמְתַאֶחֶזת ָּבּה ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה 

מוהר"ן  )ליקוטי  ְוִלְמֹלְך"  ְלִהְתַּגֵּדל  ֶׁשרֹוָצה  ָהְרָׁשָעה,  ִמַּמְלכּות  ִהיא  ֶׁשַּגְדלּות  ַּגְדלּות,  ַהְינּו 

ח"ב, פ"ד(.

תֹוְך ַהּגֹוָלה  ַוֲאִני ּבְ
דקדושה  המלכות   –
נפלה  'אני'  הנקראת 
לגלות, ונהפכה אצלי 

לאנוכיות וגאווה 62.

ֶאְסֹּפד    ֶזה            ְוַעל          

ֶאְתַּכֵוץ   ַוֲאַּיֵּלל             

ְּכיֹוֶלֶדת,    קֹוִלי  ְוָאִרים  ּוְרָעָדה,      ְּבַחְלָחָלה 

ֶאְצַעק ַעל ְּכֵאב ֵמַעי ִמַּצַער ַהֻּפְרָענֻּיֹות, ְוֶאֱהֶיה ָמֵלא ֵמַחְלָחָלה.

ְלָבֶבל,  ִנְׁשַלְחִּתי  ְּבָגלּות  ִאְּתֶכם  ֱהיֹות  ַּבֲעבּור   

ְוַעָּתה ֲאִני ְׁשרּוָיה ֵּביֵניֶכם ְּבָגלּות:

ֶזה,   ֶאת  ָלֶכם  ָּגְרמּו  ְוַחּטֹאֵתיֶכם  ֲעוֹונֹוֵתיֶכם    

ָדה  ּפ¿ ס¿ א∆ זֹאת  ַעל 

ָדה  ֲאַסּל¿ יָלה,  ƒיל א≈ ו¿

חֹוָלה,  ּכַ י  ƒקֹול יָלה,  ƒח ב¿

יָלה,  ƒאֹוח ַעי  מ≈ ַעי  מ≈

ָלה,  ב∆ י ּבָ ƒּת ח¿ ּלַ ם ׁשֻ כ∆ ַמַענ¿ ל¿

תֹוך¿ ַהּ‚ֹוָלה: י ּב¿ ƒַוֲאנ

ם,  יכ∆ ַחּטֹאת≈ ו¿ ה  ּל∆ א≈ ּטּו  ƒה ם  יכ∆ ֲעֹונֹות≈
___________________
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ֶאְתֶכם,    ְלַיֵּסר        ִּבְכֵדי  ֶאְתֶכם         ְוִהְגֵליִתי            

ַהַּצִּדיק ֶאת  ָׁשַלח  הּוא  ֲאָבל  ִּבְגַלְלֶכם,     ָעַלי       ֵחָמה           ִנְתַמֵּלא  ְוה'        

 ִלְפֵניֶכם ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ַהְּקִלָּפה ְוַהִסט"א ֶׁשַּבָּגלּות:

ּוָמאּוס,    ְמגּוֶנה  ָּדָבר        ָרִאיִתי  ִיְׂשָרֵאל        ְּבַעם            

ֶּבֱאֶמת  ַהְּכֵׁשִרים  ָלָּמה  ֲאֶׁשר  ָצָרָתם,  ְמִריַרת  ְלָהִבין  ִלּבֹו  ֶאל  ֶׁשָּׂשם  ָאָדם  ֶׁשֵאין ׁשּום 

ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ֶאְצָלם, ּדֹוִמים ַּכֲאֵבִלים, ֶׁשֻּכָּלם ִמְתַרֲחִקים ֵמֶהם ְּכִאיּלּו ֵהם ִקיר ָמט ִלּפֹול,

ַכִּמְדָּבר   ְלִיְׂשָרֵאל  ָהִייִתי  ֵהָּנה  ַעד  ְוִכי            

 ּוְכֶאֶרץ ֲאֵפיָלה ֶׁשּלֹא ָמְצאּו ִּבי ֵּדי ִסּפּוק?

ם,  כ∆ ת¿ א∆ ָרה  ַיּס¿ ל¿ ם  כ∆ ת¿ א∆ י  ƒית ל≈ ¿‚ ƒה

י  ƒנ ָלח≈ ׁש¿ ƒם, ַוּי כ∆ ַמַענ¿ י ל¿ ƒהָֹוה ּב ר י¿ ַעּב≈ ת¿ ƒַוּי

ם: יכ∆ נ≈ פ¿ ƒים ל ƒלֹה א¡

ה,  ּיָ ƒֲערּור ׁשַ י  ƒית ƒָרא ל  ָרא≈ ׂש¿ ƒי ית  ב≈ ּב¿

ה  ּמָ ּלָ ׁשַ ב  ל≈ ַעל  ם  ׂשָ יׁש  ƒא ין  א≈

ר ָ‚ד≈ ּוכ¿ ָנטּוי  יר  ƒק ּכ¿ ָיה,  עֹוט¿ ּכ¿ ה  י∆ ה¿ א∆

ל  ָרא≈ ׂש¿ ƒי ל¿ י  ƒית ƒָהי ר  ּבָ ד¿ ƒֲהמ חּוָיה,  ַהּד¿

ָיה: ל¿ ּפ≈ ı ַמא¿ ר∆ ם א∆ ƒא
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ֲאבֹוֵתינּו,  ַּבֲעוֹונֹות  ַמִּכיִרים  ְוַגם  ֶׁשִהְרַׁשְענּו        ה'  ָאנּו  יֹוְדִעים  ָאְמָנם       

 ַא� ִהְננּו          ָּבאנּו ֵאֶלי� ִּבְתׁשּוָבה                ה'                 ֱאלֹוֵקינּו,       

ְוִתְסַלח  ַהַּצִּדיִקים     ִּבְזכּות    ָּתׁשּוב      

ְּבָחְזָקה ְוִתְתֹּפׂש  ְכַפַעם    ָעֵלינּו  ְלַרֵחם  ָּתׁשּוב     ַלֲעוֹונֹוֵתינּו,        

ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ֶׁשּלֹא ֵנָעֵנׁש ֲעֵליֶהם:

ָּכל  ֶאְתֶכם,      ָאַהְבִּתי  ָאְמָנם  ה':       ַוּיֹאֶמר       

ֲעֵליֶכם,   ְלַרֵחם  ֶׁשָאׁשּוב      הּוא  ְרצֹוִני  ְוָכל  ְיׁשּוָעִתי       

ִּבי ִּתָּכְללּו  ְוָאז  ֲאֵליֶכם,     ָאׁשּוב  ְוָאז  ֶאְתֶכם  ֶׁשָאִׁשיב  ָּתִמיד  ִּבְתִפיָלה  ִּתְצֲעקּו     

ינּו,  נּו ַוֲעֹון ֲאבֹות≈ ע≈ ׁש¿ ƒהָֹוה ר נּו י¿ ָיַדע¿

ינּו,  לֹה≈ א¡ הָֹוה  י¿ ָך  ל¿ ָאָתאנּו  נּו  נ¿ ƒה

ּתָ  ָסַלח¿ ו¿ יָך  ֲעָבד∆ ַמַען  ל¿ ׁשּוב 

ּבׁש  כ¿ ƒת ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ ּת¿ ׁשּוב  ּתָ נּו,  ַלֲעֹונ≈

ינּו: ֲעֹונֹות≈

ל  ּכָ ם,  כ∆ ת¿ א∆ י  ƒּת ָאַהב¿ הָֹוה  י¿ ר  ַוּיאמ∆

ם,  כ∆ מ¿ ַרח∆ י ָאׁשּוב ל¿ ƒצ פ¿ ָכל ח∆ י ו¿ ƒע ׁש¿ ƒי

י  ƒָאנֹכ ם,  יכ∆ ֲאל≈ ָאׁשּוָבה  ו¿ ַלי  א≈ ׁשּובּו 
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ִּכי  ָאֹנִכי ה',  ַהְינּו  ָאֹנִכי,  ֵּתַבת  ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְזֹּכר  ָאֹנִכי  ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  "ִּכי   .63

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִנְמָצא ְּבָכל ָמקֹום ַוֲאַזי ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך" )ליקוטי 

הלכות, חנוכה ו', ז'(.

הּוא  ָאנִכי  ָאנִכי 
כל   – ְמַנֶחְמֶכם 
הנחמה שלי היא, שה' 
אומר לי "אנכי" - ה' 

פה איתך תמיד 63.

 ְוֲאִני ְּבַעְצִמי ִיְהֶיה ֶנָחַמְתֶכם ְוִיְתַהֵּפ� ַהֹּכל ְלטֹוָבה:

ֲאדֹוַנִי�,    ָאַמר      ַּכ�    ִלירּוָׁשַלִים      ּתֹאְמרּו        

ָּבַנִי�,     אֹוָת�        ְיַיְׁשבּו  ֲעזּוָבה         ֶׁשָהִייָת            ִּבְמקֹום          

ְיַׂשַּמח  ַּכ�  ַכָּלה        ִעם       ָחָתן    ּוְכִׂשְמַחת                

ֲעֶטֶרת  ּוְתַחֵּזק  ִּתְסמֹו�  ה'  ְוָיד  ֱאלֹוַקִי�,              אֹוָת�               

ַמְלכּוֵת�:    ִמְצֶנֶפת       ְוֶאת  ֶׁשָּל�                   ַהִּתְפֶאֶרת            

ם: כ∆ מ¿ ַנח∆ י הּוא מ¿ ƒָאנֹכ

 , ך¿ ƒּיֹון ּכֹה ָאַמר ֲאדֹוָני ƒַבת צ רּו ל¿ מ¿ ƒא

 , ך¿ ƒָני ָעלּוך¿ ּבָ ב¿ ƒך¿ ֲעזּוָבה י יֹות≈ ַחת ה¡ ּתַ

יׂש  ƒָיׂש ה  ּלָ ּכַ ַעל  ָחָתן  ׂשֹוׂש  מ¿ ƒכ ו¿

ת  ר∆ ֲעט∆ ית  ƒָהי ו¿  , ך¿ ƒלָֹהי א¡ ך¿  ƒָעַלי

לּוָכה  יף מ¿ ƒנ הָֹוה ּוצ¿ ַיד י¿ ת ּב¿ ר∆ א∆ פ¿ ƒּת

: ך¿ ƒלָֹהי ַכף א¡ ּב¿
___________________
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ֲאבֹוֵתינּו,  ַּבֲעוֹונֹות  ַמִּכיִרים  ְוַגם  ֶׁשִהְרַׁשְענּו        ה'  ָאנּו  יֹוְדִעים  ָאְמָנם       

 ַא� ִהְננּו          ָּבאנּו ֵאֶלי� ִּבְתׁשּוָבה                ה'                 ֱאלֹוֵקינּו,       

ְוִתְסַלח  ַהַּצִּדיִקים     ִּבְזכּות    ָּתׁשּוב      

ְּבָחְזָקה ְוִתְתֹּפׂש  ְכַפַעם    ָעֵלינּו  ְלַרֵחם  ָּתׁשּוב     ַלֲעוֹונֹוֵתינּו,        

ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ֶׁשּלֹא ֵנָעֵנׁש ֲעֵליֶהם:

ָּכל  ֶאְתֶכם,      ָאַהְבִּתי  ָאְמָנם  ה':       ַוּיֹאֶמר       

ֲעֵליֶכם,   ְלַרֵחם  ֶׁשָאׁשּוב      הּוא  ְרצֹוִני  ְוָכל  ְיׁשּוָעִתי       

ִּבי ִּתָּכְללּו  ְוָאז  ֲאֵליֶכם,     ָאׁשּוב  ְוָאז  ֶאְתֶכם  ֶׁשָאִׁשיב  ָּתִמיד  ִּבְתִפיָלה  ִּתְצֲעקּו     

ינּו,  נּו ַוֲעֹון ֲאבֹות≈ ע≈ ׁש¿ ƒהָֹוה ר נּו י¿ ָיַדע¿

ינּו,  לֹה≈ א¡ הָֹוה  י¿ ָך  ל¿ ָאָתאנּו  נּו  נ¿ ƒה

ּתָ  ָסַלח¿ ו¿ יָך  ֲעָבד∆ ַמַען  ל¿ ׁשּוב 

ּבׁש  כ¿ ƒת ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ ּת¿ ׁשּוב  ּתָ נּו,  ַלֲעֹונ≈

ינּו: ֲעֹונֹות≈

ל  ּכָ ם,  כ∆ ת¿ א∆ י  ƒּת ָאַהב¿ הָֹוה  י¿ ר  ַוּיאמ∆

ם,  כ∆ מ¿ ַרח∆ י ָאׁשּוב ל¿ ƒצ פ¿ ָכל ח∆ י ו¿ ƒע ׁש¿ ƒי

י  ƒָאנֹכ ם,  יכ∆ ֲאל≈ ָאׁשּוָבה  ו¿ ַלי  א≈ ׁשּובּו 
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ִּכי  ָאֹנִכי ה',  ַהְינּו  ָאֹנִכי,  ֵּתַבת  ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְזֹּכר  ָאֹנִכי  ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  "ִּכי   .63

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִנְמָצא ְּבָכל ָמקֹום ַוֲאַזי ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך" )ליקוטי 

הלכות, חנוכה ו', ז'(.

הּוא  ָאנִכי  ָאנִכי 
כל   – ְמַנֶחְמֶכם 
הנחמה שלי היא, שה' 
אומר לי "אנכי" - ה' 

פה איתך תמיד 63.

 ְוֲאִני ְּבַעְצִמי ִיְהֶיה ֶנָחַמְתֶכם ְוִיְתַהֵּפ� ַהֹּכל ְלטֹוָבה:

ֲאדֹוַנִי�,    ָאַמר      ַּכ�    ִלירּוָׁשַלִים      ּתֹאְמרּו        

ָּבַנִי�,     אֹוָת�        ְיַיְׁשבּו  ֲעזּוָבה         ֶׁשָהִייָת            ִּבְמקֹום          

ְיַׂשַּמח  ַּכ�  ַכָּלה        ִעם       ָחָתן    ּוְכִׂשְמַחת                

ֲעֶטֶרת  ּוְתַחֵּזק  ִּתְסמֹו�  ה'  ְוָיד  ֱאלֹוַקִי�,              אֹוָת�               

ַמְלכּוֵת�:    ִמְצֶנֶפת       ְוֶאת  ֶׁשָּל�                   ַהִּתְפֶאֶרת            

ם: כ∆ מ¿ ַנח∆ י הּוא מ¿ ƒָאנֹכ

 , ך¿ ƒּיֹון ּכֹה ָאַמר ֲאדֹוָני ƒַבת צ רּו ל¿ מ¿ ƒא

 , ך¿ ƒָני ָעלּוך¿ ּבָ ב¿ ƒך¿ ֲעזּוָבה י יֹות≈ ַחת ה¡ ּתַ

יׂש  ƒָיׂש ה  ּלָ ּכַ ַעל  ָחָתן  ׂשֹוׂש  מ¿ ƒכ ו¿

ת  ר∆ ֲעט∆ ית  ƒָהי ו¿  , ך¿ ƒלָֹהי א¡ ך¿  ƒָעַלי

לּוָכה  יף מ¿ ƒנ הָֹוה ּוצ¿ ַיד י¿ ת ּב¿ ר∆ א∆ פ¿ ƒּת

: ך¿ ƒלָֹהי ַכף א¡ ּב¿
___________________
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ִקָּנה   ֶׁשל  קֹול  ְיָלָלה                 קֹול  ִנְׁשַמע  ָמרֹום  ִּבְׁשֵמי  ִהֵּנה          

ִמְּירּוָׁשַלִים               ַהְּמֻהֶּלֶלת.         

ְׂשָרָרה ִלי  ֶׁשָהָיה  ָיַמי ַהּטֹוִבים    ַעל  ֲאִני חֹוֵׁשב              

ֲעָטָרה   ֶׁשֶאֱהֶיה  אֹוִתי  ִחֵּזק  ְוה'  ְוִׁשְלטֹון,         

ְׁשחֹוִרים   ַמֲעַׂשי  ְוַעְכָׁשו  ָּבּה,             ֶׁשִּמְתָּפֲאִרים   

 ְּביֹוֵתר, ָטַבְעִּתי ְּבִטיט ַהָּיֵון ֶׁשֵהם ְּבָגַדי ַהּצֹוִאים ֵמֲחָטַאי, 

ֶׁשֵעי"ז ֲאִפילּו ְּכֶׁשֲאִני ִמְתעֹוֵרר ָלׁשּוב ִמְתַּגְּבִרים ְלַהִּפֵּלִני.

י  ƒה יָלָלה, קֹול נ¿ ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒמ

י  ƒית ƒָהי ים  ƒָימ י  ƒּת ב¿ ַ ּשׁ ƒח

ת  ר∆ הָֹוה ֲעט∆ ַיד י¿ ת, ּב¿ ר∆ ב∆ ¿‚

י  ƒֲאנ ה  ַעּתָ ו¿ ת,  ר∆ א∆ פ¿ ƒּת

י  ƒּת ָטַבע¿ ת,  חֹר∆ ַחר¿ ׁש¿

צּוָלה: ן מ¿ יו≈ ƒַבּבֹור ּב

קינה זו חברה החכם השלם מורי ורבי איש האלקי' מוהר"ר חיים הכהן מן ארם 
צובה זלה"ה, ושמו חתום בראשי הבתים:

ָיִמים  י  ְבּתִ ַ ִחּשׁ
– אני  ְגֶבֶרת  ָהִייִתי 
שהייתי  בימים  נזכר 
'גברת', משלתי ביצרי 
ְיהָוה  ַיד  ּבְ הרע. 
 – ְפֶאֶרת  ּתִ ֲעֶטֶרת 
הרגשה  מתוך  חייתי 

שה' מתפאר בי.

ֲאִני  ה  ְוַעּתָ
ַחְרחֶרת – ועכשיו  ׁשְ
ומרה  בעצבות  אני 
מחמת  שחורה 

שחרות מעשיי.

יֵון  י ַבּבֹור ּבִ ָטַבְעּתִ
ְמצּוָלה – ואני טובע 
ממון 64,  בתאוות 
לביצה  הדומה 
דביקה שאיני מצליח 

לצאת ממנה 65.

64. כמבואר בליקוטי מוהר"ן ח"א כ"ג, ב' ש"בור" מרמז על תאוות ממון.

נדבק  טיט  יון  שהוא  מצולה,  יון  הוא  רגליו  שתחת  "הטיט  ג';  ס"ט,  תהלים  מלבי"ם   .65

שקשה להוציא רגליו משם".

___________________
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ֲאִני  ֶעְליֹון  ּוְכבֹוד 
בכל   - ִנְקֵראִתי 
ומחשבותיי  מעשיי 
על  רק  חשבתי 

ה'. כבוד 

ּיֹות  ְלַתְחּתִ ה  ְוַעּתָ
ועכשיו   - י  ָיַרְדּתִ
לשאול  ירדתי 

תחתיות.

ָהִייִתי  ַוֲאהּוָבה       ְיִחיָדה           

ָהֶעְליֹון  ה'  ֶׁשל  ּוְכבֹוד  ָאז,         

ְוַעְכָׁשו  ִנְקֵראִתי,       ֲאִני       

ְוֲאהּוִבי  ָיַרְדִּתי,      ַהִּׁשְפלּות      ָלֹעֶמק   

    ְוֵרִעי        ַלֹּגַבּה ָעָלה ְוִהְתַרֵחק ִמֶּמִני.

ֲאַזי  ָיה  ַרע¿ יָדה  ƒח י¿

יֹון  ל¿ ע∆ בֹוד  ּוכ¿ י,  ƒית ƒָהי

ה  ַעּתָ ו¿ י,  ƒאת ר≈ ק¿ ƒנ י  ƒֲאנ

י  ƒדֹוד י, ו¿ ƒּת ּיֹות ָיַרד¿ ƒּת ַתח¿ ל¿

י ָלרּום ָעָלה: ƒע ר≈ ו¿

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿

ְוַחְברֹוַתי,     ְמַׁשְמׁשֹוַתי     אֹוֲהַבי          ַיַחד          

יֹוַתי, ַרע¿ ו¿ תּולֹוַתי  ּב¿ ַעי  יֹוד¿ ַיַחד 
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ִקָּנה   ֶׁשל  קֹול  ְיָלָלה                 קֹול  ִנְׁשַמע  ָמרֹום  ִּבְׁשֵמי  ִהֵּנה          

ִמְּירּוָׁשַלִים               ַהְּמֻהֶּלֶלת.         

ְׂשָרָרה ִלי  ֶׁשָהָיה  ָיַמי ַהּטֹוִבים    ַעל  ֲאִני חֹוֵׁשב              

ֲעָטָרה   ֶׁשֶאֱהֶיה  אֹוִתי  ִחֵּזק  ְוה'  ְוִׁשְלטֹון,         

ְׁשחֹוִרים   ַמֲעַׂשי  ְוַעְכָׁשו  ָּבּה,             ֶׁשִּמְתָּפֲאִרים   

 ְּביֹוֵתר, ָטַבְעִּתי ְּבִטיט ַהָּיֵון ֶׁשֵהם ְּבָגַדי ַהּצֹוִאים ֵמֲחָטַאי, 

ֶׁשֵעי"ז ֲאִפילּו ְּכֶׁשֲאִני ִמְתעֹוֵרר ָלׁשּוב ִמְתַּגְּבִרים ְלַהִּפֵּלִני.

י  ƒה יָלָלה, קֹול נ¿ ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒמ

י  ƒית ƒָהי ים  ƒָימ י  ƒּת ב¿ ַ ּשׁ ƒח

ת  ר∆ הָֹוה ֲעט∆ ַיד י¿ ת, ּב¿ ר∆ ב∆ ¿‚

י  ƒֲאנ ה  ַעּתָ ו¿ ת,  ר∆ א∆ פ¿ ƒּת

י  ƒּת ָטַבע¿ ת,  חֹר∆ ַחר¿ ׁש¿

צּוָלה: ן מ¿ יו≈ ƒַבּבֹור ּב

קינה זו חברה החכם השלם מורי ורבי איש האלקי' מוהר"ר חיים הכהן מן ארם 
צובה זלה"ה, ושמו חתום בראשי הבתים:

ָיִמים  י  ְבּתִ ַ ִחּשׁ
– אני  ְגֶבֶרת  ָהִייִתי 
שהייתי  בימים  נזכר 
'גברת', משלתי ביצרי 
ְיהָוה  ַיד  ּבְ הרע. 
 – ְפֶאֶרת  ּתִ ֲעֶטֶרת 
הרגשה  מתוך  חייתי 

שה' מתפאר בי.

ֲאִני  ה  ְוַעּתָ
ַחְרחֶרת – ועכשיו  ׁשְ
ומרה  בעצבות  אני 
מחמת  שחורה 

שחרות מעשיי.

יֵון  י ַבּבֹור ּבִ ָטַבְעּתִ
ְמצּוָלה – ואני טובע 
ממון 64,  בתאוות 
לביצה  הדומה 
דביקה שאיני מצליח 

לצאת ממנה 65.

64. כמבואר בליקוטי מוהר"ן ח"א כ"ג, ב' ש"בור" מרמז על תאוות ממון.

נדבק  טיט  יון  שהוא  מצולה,  יון  הוא  רגליו  שתחת  "הטיט  ג';  ס"ט,  תהלים  מלבי"ם   .65

שקשה להוציא רגליו משם".

___________________
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ֲאִני  ֶעְליֹון  ּוְכבֹוד 
בכל   - ִנְקֵראִתי 
ומחשבותיי  מעשיי 
על  רק  חשבתי 

ה'. כבוד 

יֹּות  ְלַתְחּתִ ה  ְוַעּתָ
ועכשיו   - י  ָיַרְדּתִ
לשאול  ירדתי 

תחתיות.

ָהִייִתי  ַוֲאהּוָבה       ְיִחיָדה           

ָהֶעְליֹון  ה'  ֶׁשל  ּוְכבֹוד  ָאז,         

ְוַעְכָׁשו  ִנְקֵראִתי,       ֲאִני       

ְוֲאהּוִבי  ָיַרְדִּתי,      ַהִּׁשְפלּות      ָלֹעֶמק   

    ְוֵרִעי        ַלֹּגַבּה ָעָלה ְוִהְתַרֵחק ִמֶּמִני.

ֲאַזי  ָיה  ַרע¿ יָדה  ƒח י¿

יֹון  ל¿ ע∆ בֹוד  ּוכ¿ י,  ƒית ƒָהי

ה  ַעּתָ ו¿ י,  ƒאת ר≈ ק¿ ƒנ י  ƒֲאנ

י  ƒדֹוד י, ו¿ ƒּת ּיֹות ָיַרד¿ ƒּת ַתח¿ ל¿

י ָלרּום ָעָלה: ƒע ר≈ ו¿

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿

ְוַחְברֹוַתי,     ְמַׁשְמׁשֹוַתי     אֹוֲהַבי          ַיַחד          

יֹוַתי, ַרע¿ ו¿ תּולֹוַתי  ּב¿ ַעי  יֹוד¿ ַיַחד 
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ַהַּתֲאָוה"  ֹזאת  ִּבְפֵני  ְּפרּוָסה  ְמִחָּצה  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  ֹמִחין,  ְׁשֹלָׁשה  ֵיׁש  "ִּכי   .66

)ליקוטי מוהר"ן ח"ב ח', ב'(.

עֹוד  נֹוֶטה  ֵאין 
ּוֵמִקים  ָאֳהִלי 
מי  אין   – ְיִריעֹוַתי 
המח,  את  לי  שיקים 
שהוא מחיצה פרוסה 
בפני תאוות ניאוף 66.

ְמֻרִּבים    ִּכי        ִּתְבּכּו              ִאִּתי        

עֹוד    ֶׁשִּיְמַּתח  ִמי  ְוֵאין  ַאְנחֹוַתי,             

ַהְּיִריעֹות,   ֶאת  ֶׁשָּיִקים        ּוִמי  ָאֳהִלי       ֶאת   

ָנַסע ָעַקר  ִמֶּמִּני      ֲאהּוִבי           ִּכי             

ְוָיָצא ַלָּגלּות.

ַרּבֹות  י  ƒּכ י  ƒּמ ƒע ָנא  כּו  ּב¿

ה עֹוד  ין נֹוט∆ חֹוַתי, א≈ ַאנ¿

יעֹוַתי,  ƒר י¿ ים  ƒק ּומ≈ י  ƒל ָאה√

ָנַסע י  ƒּנ מ∆ י  ƒדֹוד י  ƒּכ

ָלה: ¿‚ ƒנ ו¿

___________________

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿

ְמֻרֶּבה,   ֵלב  ְּבֶׁשֶבר   ֻהְׁשַלְכִּתי        ָהָרִקיַע       ֵמרּום   

ה,  ּנָ ƒ‚ מ¿ רֹב  ּב¿ י  ƒּת ַלכ¿ ֻהׁש¿ רֹום  ּמָ ƒמ
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67. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ז.

68. כמבואר בליקוטי מוהר"ן כ"ב, ה' ש"עצם" היא הנשמה; "ַעְצִמי ִהיא ַהְּנָׁשָמה, ֶׁשִהיא 

ֶׁשִהיא  ַהְּנָׁשָמה,  הּוא  ֲאִני,  ָהָאָדם  ֵאֶצל  ֶּׁשִּנְקָרא  ַמה  ָהָאָדם,  ַעְצִמּיּות  ִעַּקר  ִּכי  ָהָאָדם,  ֶעֶצם 

ֶעֶצם ַהַּקָּים ָלַעד".

69. רש"י איכה א', י"ג: ַוִּיְרֶּדָּנה - "וישבר אותה ע"י רידוי ויסורין".

70. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ע"ז שם מבואר שיהודה הוא בחינת מלכות ומלכות כידוע 

היא בחינת אמונה כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א, ל"ה ועוד מקומות.

71. כמובא בליקוטי מוהר"ן כ"ג, ג' ח"א "ֶוֱאמּוָנה, ִּכי ָעֶליָה עֹוְמִדים ָּכל ַהִּמּדֹות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

)ַמּכֹות כ"ד(: "ָּבא ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת ְוַצִדיק ֶבֱּאמּוָנּתוֹ  ִיְחֶיה".

ֵאׁש  ַלח  ׁשָ
ּנָה  ְרּדֶ ַוּיִ ַעְצמֹוַתי  ּבְ
– ה' יתברך שלח אש 
והמידות  התאוות 
בנשמתי 68  הרעות 67 

ושבר אותה 69.

ְיהוָּדה  ָהְגָלה 
לֹוִמים  ׁשְ ָהְגַלת 
האמונה 70   – ּה  ּלָ ּכֻ
בגלות,  נאבדה  שלי 
נפלה  ובעקבותיה 
ה'  כל עבודת  בגלות 

שלי 71.

ְּבַעְצמֹוַתי     ֵאׁש         ָׁשַלח          

ְלָגלּות      ְוָיָצאִתי              ְוִיּסּוִרים,   ְּבִרּדּוי  ַוִיְׁשְּבֵרם 

ֵּבית     ַּבַעל,          ְּבלֹא  ְּכִאָּׁשה  ְלַבִּדי  ְיִחיָדה    

ֲעוֹוָנם ִׁשילּום  ֲעבּור  ֻהְגְלָתה        ְיהּוָדה                

ֶׁשֻּכָּלם ָּגלּו ָּבּה.

מֹוַתי  ַעצ¿ ּב¿ ׁש  א≈ ַלח  ׁשָ

ַבּ‚ֹוָלה  י  ƒָיָצאת ו¿ ה,  ּנָ ּד∆ ר¿ ƒַוּי

ָלה  ָה‚¿ ָמָנה,  ַאל¿ ּכ¿ ָדד  ּבָ

ים  ƒלֹומ ׁש¿ ַלת  ָה‚¿ הּוָדה  י¿

ּה: ּלָ ּכֻ

___________________

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿
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ַהַּתֲאָוה"  ֹזאת  ִּבְפֵני  ְּפרּוָסה  ְמִחָּצה  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  ֹמִחין,  ְׁשֹלָׁשה  ֵיׁש  "ִּכי   .66

)ליקוטי מוהר"ן ח"ב ח', ב'(.

עֹוד  נֹוֶטה  ֵאין 
וֵּמִקים  ָאֳהִלי 
מי  אין   – ְיִריעֹוַתי 
המח,  את  לי  שיקים 
שהוא מחיצה פרוסה 
בפני תאוות ניאוף 66.

ְמֻרִּבים    ִּכי        ִּתְבּכּו              ִאִּתי        

עֹוד    ֶׁשִּיְמַּתח  ִמי  ְוֵאין  ַאְנחֹוַתי,             

ַהְּיִריעֹות,   ֶאת  ֶׁשָּיִקים        ּוִמי  ָאֳהִלי       ֶאת   

ָנַסע ָעַקר  ִמֶּמִּני      ֲאהּוִבי           ִּכי             

ְוָיָצא ַלָּגלּות.

ַרּבֹות  י  ƒּכ י  ƒּמ ƒע ָנא  כּו  ּב¿

ה עֹוד  ין נֹוט∆ חֹוַתי, א≈ ַאנ¿

יעֹוַתי,  ƒר י¿ ים  ƒק ּומ≈ י  ƒל ָאה√

ָנַסע י  ƒּנ מ∆ י  ƒדֹוד י  ƒּכ

ָלה: ¿‚ ƒנ ו¿

___________________

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿

ְמֻרֶּבה,   ֵלב  ְּבֶׁשֶבר   ֻהְׁשַלְכִּתי        ָהָרִקיַע       ֵמרּום   

ה,  ּנָ ƒ‚ מ¿ רֹב  ּב¿ י  ƒּת ַלכ¿ ֻהׁש¿ רֹום  ּמָ ƒמ
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67. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ז.

68. כמבואר בליקוטי מוהר"ן כ"ב, ה' ש"עצם" היא הנשמה; "ַעְצִמי ִהיא ַהְּנָׁשָמה, ֶׁשִהיא 

ֶׁשִהיא  ַהְּנָׁשָמה,  הּוא  ֲאִני,  ָהָאָדם  ֵאֶצל  ֶּׁשִּנְקָרא  ַמה  ָהָאָדם,  ַעְצִמּיּות  ִעַּקר  ִּכי  ָהָאָדם,  ֶעֶצם 

ֶעֶצם ַהַּקָּים ָלַעד".

69. רש"י איכה א', י"ג: ַוִּיְרֶּדָּנה - "וישבר אותה ע"י רידוי ויסורין".

70. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ע"ז שם מבואר שיהודה הוא בחינת מלכות ומלכות כידוע 

היא בחינת אמונה כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א, ל"ה ועוד מקומות.

71. כמובא בליקוטי מוהר"ן כ"ג, ג' ח"א "ֶוֱאמּוָנה, ִּכי ָעֶליָה עֹוְמִדים ָּכל ַהִּמּדֹות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

)ַמּכֹות כ"ד(: "ָּבא ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת ְוַצִדיק ֶבֱּאמּוָנּתוֹ  ִיְחֶיה".

ֵאׁש  ַלח  ׁשָ
ּנָה  ְרּדֶ ַוּיִ ַעְצמֹוַתי  ּבְ
– ה' יתברך שלח אש 
והמידות  התאוות 
בנשמתי 68  הרעות 67 

ושבר אותה 69.

ְיהוָּדה  ָהְגָלה 
לֹוִמים  ׁשְ ָהְגַלת 
האמונה 70   – ּה  ּלָ ּכֻ
בגלות,  נאבדה  שלי 
נפלה  ובעקבותיה 
ה'  כל עבודת  בגלות 

שלי 71.

ְּבַעְצמֹוַתי     ֵאׁש         ָׁשַלח          

ְלָגלּות      ְוָיָצאִתי              ְוִיּסּוִרים,   ְּבִרּדּוי  ַוִיְׁשְּבֵרם 

ֵּבית     ַּבַעל,          ְּבלֹא  ְּכִאָּׁשה  ְלַבִּדי  ְיִחיָדה    

ֲעוֹוָנם ִׁשילּום  ֲעבּור  ֻהְגְלָתה        ְיהּוָדה                

ֶׁשֻּכָּלם ָּגלּו ָּבּה.

מֹוַתי  ַעצ¿ ּב¿ ׁש  א≈ ַלח  ׁשָ

ַבּ‚ֹוָלה  י  ƒָיָצאת ו¿ ה,  ּנָ ּד∆ ר¿ ƒַוּי

ָלה  ָה‚¿ ָמָנה,  ַאל¿ ּכ¿ ָדד  ּבָ

ים  ƒלֹומ ׁש¿ ַלת  ָה‚¿ הּוָדה  י¿

ּה: ּלָ ּכֻ

___________________

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿
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72. הר ציון מרמז על קדושת המחשבה כי הר זה דעת )ליקוטי מוהר"ן ח"א, פ"א( וציון 

בגימטריא יוסף שמהותו שמירת הברית כידוע.

73. ענן מרמז על כבוד כמו שכתוב )שמות ט"ז(: "כבוד ה' נראה בענן".

74. וכמבואר בליקוטי מוהר"ן ח"א י"א, ג' שע"י שמירת הברית זוכים לכבוד ה' יתברך. 

75. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, כ"א.

''מכבדי''  ג' וצ"ד שרבי יוחנן קרא לבגדיו  ו' כ"ט,  76. ע"פ ליקוטי מוהר"ן תורה ח"א ב', 

)בבא קמא צא: שבת קיג.(.

77. הלכות אפוטרופוס הלכה א', ב' "ִכּי ֵיש ִמי ֶשְמַקֵבּל ַהָכּבֹוד ֵמַהֵשי"ת ְּבַעְצמֹו, ִּבְבִחיַנת 

ָּכבֹוד ֱאלֹוִקים, ֶשַהֵשי"ת ְּבַעְצמֹו נֹוֵּתן לֹו ַהָּכבֹוד".

ַעל  יֹוָמם  ַוֲעַנן 
 – ִצּיֹון  ַהר  ְמכֹון 
לקדושת  ע"י שזכיתי 
זכיתי  המחשבה 72, 
לכבוד 73 ה' יתברך 74.

ָצר  ָלַקח  ָגַדי  ּבְ
של  הבגדים   –
הנשמה הם ההשגות 
[המקיפים]  הקדושות 
שהאדם משיג ועתה, 
הצורר,  הצר  לקח 
את  הרע,  היצר 
נשמתי  מעל  בגדיי 
ערום  ונשארתי 

מהשגות אלקות 75.

לקח  האויב  ָגַדי-  ְבּ
ההרגשה  את  לי 
מכבד 76  יתברך  שה' 
ולכן  אותי 77.  ואוהב 
ַוֲאִני ֻאְמָלָלה – אין 

לי כח לעבוד את ה' יתברך.

ְּבּתֹו�    ְלַכָּלה            ָהִייִתי          ּדֹוָמה 

ַעל  ְּביֹום  ָׁשָרה  ְלֵצל  ְוָעָנן  ֵּביַהמ"ק,    ֻחַּפת 

   ִמְקָּדׁש        ַהר        ִצּיֹון,          ְוַעְכָׁשיו ֻהְׁשַלְכִּתי  

ְבָּגַדי  ֶאת  ּוְכֶאְביֹון,       ְּכָעִני          ַלחּוץ             

      ָלַקח         ָהאֹוֵיב         ַוֲאִני           ְּכרּוָתה ַוֲחרּוָבה.      

תֹוך¿  ּב¿ ה  ַכּלָ כ¿ י  ƒית ƒָהי

ַעל  יֹוָמם  ַוֲעַנן  יֹון,  ר¿ ƒַאּפ

י  ƒּת ַלכ¿ ּיֹון, ֻהׁש¿ ƒכֹון ַהר צ מ¿

ָ‚ַדי  יֹון, ּב¿ ב¿ א∆ י ו¿ ƒָענ ַלחּוı ּכ¿

ָלָלה: י ֻאמ¿ ƒָלַקח ָצר ַוֲאנ

___________________
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78. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א, ל"ד, ז': "ֹּכֲהִנים - ַהְינּו ַאֲהָבה ַהְּקדֹוָׁשה".

79. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א כ"ז, ג' שזקן מרמז על הצדיק, זקן – זה קנה חכמה.

80. כמובא בפירוש רש"י )בראשית ו, ט'( ֶשִעַּקר ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַצִּדיִקים ַמֲעִשים טֹוִבים".

ָטְבחּו  וְּזֵקַני  ּכֲהַני 
היצר   – אֹוְיַבי 
את  לי  שחט  הרע 
הקדושה  האהבה 78 

ואת אור הצדיק 79.

ַהְיָקִרים  ַני  ּבָ
ָהְלכּו  ּוַבחּוַרי. 
מעשיי   – ִבי  ֶ ַבּשׁ
והמובחרים,  הטובים 
של  בשבי  נפלו 

הסטרא אחרא 80.

 - ּגֹוָלה  ּבַ ְועֹוָלַלי 
הכוונה  בפנימיות, 
הטיפות  על  היא 
שנפלו  הקדושות 

לשבי בין הקליפות.

אֹוְיַבי,    ָׁשֲחטּו       ּוְזֵקַני       ֹכֲהַני     ֶאת 

ְוֶאת ָהאֹוֲחִזים ְּבתֹוָרִתי ֶׁשָּכַרִּתי ָעֶליָה ְּבִרית ִאְּתֶכם ֶצֱאָצֵאי

ַהְּיָקִרים  ִציֹון    ְּבֵני  ָהָאבֹות.    

ַּבְּׁשִבי,  ָהְלכּו       ּוַבחּוַרי          

 ִויָלַדי ָהַרִּכים            ַּבָּגלּות.         

ַבי,  חּו אֹוי¿ ַני ָטב¿ ק≈ ּכֲֹהַני ּוז¿

ַרע  ז∆ י  ƒית ƒר ב¿ ƒּב ים  ƒיק ƒַמֲחז

ים  ƒָקר ַהי¿ ַני  ּבָ אֹוֲהַבי, 

י  ƒב ∆ ַבּשׁ כּו  ָהל¿ ּוַבחּוַרי, 

ּ‚ֹוָלה: עֹוָלַלי ּבַ ו¿

___________________

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿
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72. הר ציון מרמז על קדושת המחשבה כי הר זה דעת )ליקוטי מוהר"ן ח"א, פ"א( וציון 

בגימטריא יוסף שמהותו שמירת הברית כידוע.

73. ענן מרמז על כבוד כמו שכתוב )שמות ט"ז(: "כבוד ה' נראה בענן".

74. וכמבואר בליקוטי מוהר"ן ח"א י"א, ג' שע"י שמירת הברית זוכים לכבוד ה' יתברך. 

75. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, כ"א.

''מכבדי''  ג' וצ"ד שרבי יוחנן קרא לבגדיו  ו' כ"ט,  76. ע"פ ליקוטי מוהר"ן תורה ח"א ב', 

)בבא קמא צא: שבת קיג.(.

77. הלכות אפוטרופוס הלכה א', ב' "ִכּי ֵיש ִמי ֶשְמַקֵבּל ַהָכּבֹוד ֵמַהֵשי"ת ְּבַעְצמֹו, ִּבְבִחיַנת 

ָּכבֹוד ֱאלֹוִקים, ֶשַהֵשי"ת ְּבַעְצמֹו נֹוֵּתן לֹו ַהָּכבֹוד".

ַעל  יֹוָמם  ַוֲעַנן 
 – ִצּיֹון  ַהר  ְמכֹון 
לקדושת  ע"י שזכיתי 
זכיתי  המחשבה 72, 
לכבוד 73 ה' יתברך 74.

ָצר  ָלַקח  ָגַדי  ּבְ
של  הבגדים   –
הנשמה הם ההשגות 
[המקיפים]  הקדושות 
שהאדם משיג ועתה, 
הצורר,  הצר  לקח 
את  הרע,  היצר 
נשמתי  מעל  בגדיי 
ערום  ונשארתי 

מהשגות אלקות 75.

לקח  האויב  ָגַדי-  ְבּ
ההרגשה  את  לי 
מכבד 76  יתברך  שה' 
ולכן  אותי 77.  ואוהב 
ַוֲאִני ֻאְמָלָלה – אין 

לי כח לעבוד את ה' יתברך.

ְּבּתֹו�    ְלַכָּלה            ָהִייִתי          ּדֹוָמה 

ַעל  ְּביֹום  ָׁשָרה  ְלֵצל  ְוָעָנן  ֵּביַהמ"ק,    ֻחַּפת 

   ִמְקָּדׁש        ַהר        ִצּיֹון,          ְוַעְכָׁשיו ֻהְׁשַלְכִּתי  

ְבָּגַדי  ֶאת  ּוְכֶאְביֹון,       ְּכָעִני          ַלחּוץ             

      ָלַקח         ָהאֹוֵיב         ַוֲאִני           ְּכרּוָתה ַוֲחרּוָבה.      

תֹוך¿  ּב¿ ה  ַכּלָ כ¿ י  ƒית ƒָהי

ַעל  יֹוָמם  ַוֲעַנן  יֹון,  ר¿ ƒַאּפ

י  ƒּת ַלכ¿ ּיֹון, ֻהׁש¿ ƒכֹון ַהר צ מ¿

ָ‚ַדי  יֹון, ּב¿ ב¿ א∆ י ו¿ ƒָענ ַלחּוı ּכ¿

ָלָלה: י ֻאמ¿ ƒָלַקח ָצר ַוֲאנ

___________________
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78. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א, ל"ד, ז': "ֹּכֲהִנים - ַהְינּו ַאֲהָבה ַהְּקדֹוָׁשה".

79. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א כ"ז, ג' שזקן מרמז על הצדיק, זקן – זה קנה חכמה.

80. כמובא בפירוש רש"י )בראשית ו, ט'( ֶשִעַּקר ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַצִּדיִקים ַמֲעִשים טֹוִבים".

ָטְבחּו  ּוְזֵקַני  ּכֲהַני 
היצר   – אֹוְיַבי 
את  לי  שחט  הרע 
הקדושה  האהבה 78 

ואת אור הצדיק 79.

ַהְיָקִרים  ַני  ּבָ
ָהְלכּו  ּוַבחּוַרי. 
מעשיי   – ִבי  ֶ ַבּשׁ
והמובחרים,  הטובים 
של  בשבי  נפלו 

הסטרא אחרא 80.

 - ּגֹוָלה  ּבַ ְועֹוָלַלי 
הכוונה  בפנימיות, 
הטיפות  על  היא 
שנפלו  הקדושות 

לשבי בין הקליפות.

אֹוְיַבי,    ָׁשֲחטּו       ּוְזֵקַני       ֹכֲהַני     ֶאת 

ְוֶאת ָהאֹוֲחִזים ְּבתֹוָרִתי ֶׁשָּכַרִּתי ָעֶליָה ְּבִרית ִאְּתֶכם ֶצֱאָצֵאי

ַהְּיָקִרים  ִציֹון    ְּבֵני  ָהָאבֹות.    

ַּבְּׁשִבי,  ָהְלכּו       ּוַבחּוַרי          

 ִויָלַדי ָהַרִּכים            ַּבָּגלּות.         

ַבי,  חּו אֹוי¿ ַני ָטב¿ ק≈ ּכֲֹהַני ּוז¿

ַרע  ז∆ י  ƒית ƒר ב¿ ƒּב ים  ƒיק ƒַמֲחז

ים  ƒָקר ַהי¿ ַני  ּבָ אֹוֲהַבי, 

י  ƒב ∆ ַבּשׁ כּו  ָהל¿ ּוַבחּוַרי, 

ּ‚ֹוָלה: עֹוָלַלי ּבַ ו¿

___________________

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿
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81. כמבואר בליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ב ש-"ֵאֶּלה" זה חטא העגל, שהוא פגם האמונה: 

ָרֵאל, ַהְינּו ַעל ְּפַגם ֲעבֹוָדה ָזָרה. ִּכי ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאין עֹוְבִדין ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵיׁש ְּפַגם  "ֵאֶּלה ֱאֹלֶקי ִיֹשְ

ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִּכי ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה ִהיא ַגם ֵּכן ְּבִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה".

וכן חטא העגל היה בחינת פגם הברית כמובא בליקוטי הלכות )נשיאת כפים א', א'(: "ָטעּו 

ִלְבָרָכה )סנהדרין סג:( ֹלא  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ַהְּבִרית,  ְּפַגם  ְּבִחיַנת  ֶׁשָהָיה  ָּבֵעֶגל 

ָעְבדּו ִיְשָרֵאל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַהִּתיר ָלֶהם ֲעָריֹות ְּבַפְרֶהְסָיא".

וכן בחטא העגל נעלם מהם אור הצדיק- שנדמה להם שמשה מת כמבואר בגמרא )שבת 

פט.( וכמו שהאריך רבי נתן בליקוטי הלכות )שלוחין ה', י'(: "ְוַעָּתה ּבֹוא ּוְרֵאה ַאָּתה ַהְמַעֵּין 

ַהִּמְסַּתֵּכל ַּבּתֹוָרה ְּבֵעין ָהֱאֶמת, ֶׁשְּמֹפָרׁש ָּכאן ֶׁשָּכל ָטעּוָתם ָהָיה ָּבִעְנָין ַהַּנ"ל ֶׁשא ִהְׁשַּתְּדלּו 

ְלַחֵּפֹש ְקֻדַּׁשת ַרָּבם ֹמֶׁשה ָּכָראּוי ַעד ֶׁשָּנְפלּו ְלָטעּות ָּכֶזה ַעל ְיֵדי ָהֵעֶרב ַרב, ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשֵאיָנם 

 – ֵאּלֶה  ל  ּכָ ֵהן 
האמונה  לי  נחרבה 
הברית  וקדושת 
אור  ממני  ונעלם 

הצדיק 81.

י  ְלַנְפׁשִ ּדֹוֵרׁש  ֵאין 
לא  אחד  ולאף   –

אכפת ממני.

ָאַמר  ְואֹוְיִבי 
עֹוד  ִתְקְרִאי  לֹא 
הרע  היצר   – י  ִאיׁשִ
להרגיש  לי  נותן  לא 
הוא  יתברך  שה' 
ועדיין  וקרובי  אבי 
י  ָנַפְלּתִ י  ּכִ עימי 
 – ַעְוָלה  ְבֵני  ִלְפֵני 
היצר  ביד  נפלתי  כי 

הרע.

ְלַהִּציל ֶׁשִּיְתַּבע  ִמי  ְוֵאין  ִלי      קֹוֶרה  ֶזה  ָּכל     

ֶאְתַמֵּלא,  ָהֻאּמֹות  ֻחְרַּבן  ע"י  ַנְפִׁשי,         

ֻּבָׁשה,   ְּבלֹא  רֹאִׁשי  ָאִרים  ָהַעִּמים     ֶאל  ָידֹו  ְוַעל   

ֶאְקָרא    ֶׁשּלֹא  ִלי        ָאַמר  ְואֹוְיִבי    

ָנַפְלִּתי    ַעְכָׁשיו  ִּכי  "ִאִּׁשי",         ְּבַאֲהָבה  ַלה'    

ִלְפֵני ְּבֵני ִרְׁשָעה.

ׁש  ּדֹור≈ ין  א≈ ה  ּל∆ א≈ ל  ּכָ ן  ה≈

ָרָבה  ָאה ָהח√ ל¿ ּמָ ƒי, א ƒׁש ַנפ¿ ל¿

י,  ƒים ראׁש ƒים ָאר ƒל ַעּמ א∆ ו¿

י  ƒא ר¿ ק¿ ƒי ָאַמר לֹא ת ƒב אֹוי¿ ו¿

י  ƒּת ָנַפל¿ י  ƒּכ י,  ƒיׁש ƒא עֹוד 

ָלה: י ַעו¿ נ≈ י ב¿ נ≈ פ¿ ƒל
___________________

תיקון חצות • כתוב עלי מזתיקון חצות • כתוב עלי

יֹוְדִעים ֶמה ָהָיה לֹו ְלֹמֶׁשה, ַעל ֵּכן ָרצּו ַלֲעֹשֹות ָלֶהם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ְוֹלא ָׁשתּו ֶאל ִלָּבם ָהֱאֶמת, 

ִיְתָּבַרְך ְּבִהְתַּגּלּות  ְוִגָּלה ָלֶהם ֱאֹלהּותֹו  ִּכי, ַאְּדַרָּבא, ֵמַאַחר ֶׁשֹּמֶׁשה ָעָשֹה ָלֶהם טֹובֹות ָּכֵאֶּלה 

ִנְפָלא ְונֹוָרא ָּכֶזה, ִּבְפָרט ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה. ְוִאם ַעְכָׁשו ֶנְעָלם ֵמֶהם, ַאְּדַרָּבא, ֶזה ְלטֹוָבָתם ְּכֵדי 

ֶׁשִּיְׁשַּתְּדלּו ְלַחֵּפֹש ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ְקֻדַּׁשת ָהרּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשּלֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַעד ֶׁשִּיְתָּבְררּו ְּביֹוֵתר 

ְויֹוֵתר ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ֶּבֱאֶמת ֶׁשֹּמֶׁשה ָעָלה ַלָּמרֹום ְּכֵדי ְלַקֵּבל ְׁשָאֵרי ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ְלַתְּקָנם 

ה'  ִליׁשּוַעת  ּוְלַצּפֹות  ָעְמָדם  ַעל  ַלֲעֹמד  ְצִריִכים  ָהיּו  ֵהם  ַרק  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ִּבְׁשֵלמּות  ּוְלָבְרָרם 

ִיְהֶיה  ה  ַהזֶּ ִית  ְוַהּבַ
שלי  והמח   – ֶעְליֹון 

יהיה טהור וקדוש.

ַּתֲחזֹור   ָהַרֲחָמן       ָהָאב  ה'      ָאָנא      

ַיִּביטּו  ְּבֵעיֶני�  ָיָׁשר  ְוֵעיֵנינּו  ִּבירּוָׁשַלִים,  ִלְׁשּכֹון 

ְוַהַּבִית   ֵּביַהמ"ק.       ְּכֶׁשִּתְבֶנה       

ְוָאז  ְוָחׁשּוב,     ֶעְליֹון  ִיְהֶיה     ַהְׁשִליִׁשי       

ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְגָאִלים ִיְפְּתחּו ִּפיֶהם ְּבַהָרַמת קֹול ִׂשְמָחה:

ׁשּוב  ּתָ ָהַרֲחָמן  ָאב  ָנא 

ה  א∆ ר¿ ƒנ ן  ƒַעי ּב¿ ן  ƒַעי ּיֹון,  ƒצ ל¿

ת  ƒי ַהּבַ ו¿ יֹון,  ר¿ ƒַאּפ ַין  נ¿ ƒב ּב¿

ָאז  ו¿ יֹון,  ל¿ ע∆ ה  י∆ ה¿ ƒי ה  ַהּז∆

ָלה: חּו ָצה√ צ¿ פ¿ ƒים י ƒאּול ¿‚ּ

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿

ָלה: חּו ָצה√ צ¿ פ¿ ƒים י ƒאּול ָאז ּ‚¿ יֹון, ו¿ ל¿ ה ע∆ י∆ ה¿ ƒה י ת ַהּז∆ ƒי ַהּבַ ו¿
___________________
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81. כמבואר בליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ב ש-"ֵאֶּלה" זה חטא העגל, שהוא פגם האמונה: 

ָרֵאל, ַהְינּו ַעל ְּפַגם ֲעבֹוָדה ָזָרה. ִּכי ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאין עֹוְבִדין ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵיׁש ְּפַגם  "ֵאֶּלה ֱאֹלֶקי ִיֹשְ

ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִּכי ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה ִהיא ַגם ֵּכן ְּבִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה".

וכן חטא העגל היה בחינת פגם הברית כמובא בליקוטי הלכות )נשיאת כפים א', א'(: "ָטעּו 

ִלְבָרָכה )סנהדרין סג:( ֹלא  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ַהְּבִרית,  ְּפַגם  ְּבִחיַנת  ֶׁשָהָיה  ָּבֵעֶגל 

ָעְבדּו ִיְשָרֵאל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַהִּתיר ָלֶהם ֲעָריֹות ְּבַפְרֶהְסָיא".

וכן בחטא העגל נעלם מהם אור הצדיק- שנדמה להם שמשה מת כמבואר בגמרא )שבת 

פט.( וכמו שהאריך רבי נתן בליקוטי הלכות )שלוחין ה', י'(: "ְוַעָּתה ּבֹוא ּוְרֵאה ַאָּתה ַהְמַעֵּין 

ַהִּמְסַּתֵּכל ַּבּתֹוָרה ְּבֵעין ָהֱאֶמת, ֶׁשְּמֹפָרׁש ָּכאן ֶׁשָּכל ָטעּוָתם ָהָיה ָּבִעְנָין ַהַּנ"ל ֶׁשא ִהְׁשַּתְּדלּו 

ְלַחֵּפֹש ְקֻדַּׁשת ַרָּבם ֹמֶׁשה ָּכָראּוי ַעד ֶׁשָּנְפלּו ְלָטעּות ָּכֶזה ַעל ְיֵדי ָהֵעֶרב ַרב, ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשֵאיָנם 

 – ֵאּלֶה  ל  ּכָ ֵהן 
האמונה  לי  נחרבה 
הברית  וקדושת 
אור  ממני  ונעלם 

הצדיק 81.

י  ְלַנְפׁשִ ּדֹוֵרׁש  ֵאין 
לא  אחד  ולאף   –

אכפת ממני.

ָאַמר  ְואֹוְיִבי 
עֹוד  ִתְקְרִאי  לֹא 
הרע  היצר   – י  ִאיׁשִ
להרגיש  לי  נותן  לא 
הוא  יתברך  שה' 
ועדיין  וקרובי  אבי 
י  ָנַפְלּתִ י  ּכִ עימי 
 – ַעְוָלה  ְבֵני  ִלְפֵני 
היצר  ביד  נפלתי  כי 

הרע.

ְלַהִּציל ֶׁשִּיְתַּבע  ִמי  ְוֵאין  ִלי      קֹוֶרה  ֶזה  ָּכל     

ֶאְתַמֵּלא,  ָהֻאּמֹות  ֻחְרַּבן  ע"י  ַנְפִׁשי,         

ֻּבָׁשה,   ְּבלֹא  רֹאִׁשי  ָאִרים  ָהַעִּמים     ֶאל  ָידֹו  ְוַעל   

ֶאְקָרא    ֶׁשּלֹא  ִלי        ָאַמר  ְואֹוְיִבי    

ָנַפְלִּתי    ַעְכָׁשיו  ִּכי  "ִאִּׁשי",         ְּבַאֲהָבה  ַלה'    

ִלְפֵני ְּבֵני ִרְׁשָעה.

ׁש  ּדֹור≈ ין  א≈ ה  ּל∆ א≈ ל  ּכָ ן  ה≈

ָרָבה  ָאה ָהח√ ל¿ ּמָ ƒי, א ƒׁש ַנפ¿ ל¿

י,  ƒים ראׁש ƒים ָאר ƒל ַעּמ א∆ ו¿

י  ƒא ר¿ ק¿ ƒי ָאַמר לֹא ת ƒב אֹוי¿ ו¿

י  ƒּת ָנַפל¿ י  ƒּכ י,  ƒיׁש ƒא עֹוד 

ָלה: י ַעו¿ נ≈ י ב¿ נ≈ פ¿ ƒל
___________________
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יֹוְדִעים ֶמה ָהָיה לֹו ְלֹמֶׁשה, ַעל ֵּכן ָרצּו ַלֲעֹשֹות ָלֶהם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ְוֹלא ָׁשתּו ֶאל ִלָּבם ָהֱאֶמת, 

ִיְתָּבַרְך ְּבִהְתַּגּלּות  ְוִגָּלה ָלֶהם ֱאֹלהּותֹו  ִּכי, ַאְּדַרָּבא, ֵמַאַחר ֶׁשֹּמֶׁשה ָעָשֹה ָלֶהם טֹובֹות ָּכֵאֶּלה 

ִנְפָלא ְונֹוָרא ָּכֶזה, ִּבְפָרט ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה. ְוִאם ַעְכָׁשו ֶנְעָלם ֵמֶהם, ַאְּדַרָּבא, ֶזה ְלטֹוָבָתם ְּכֵדי 

ֶׁשִּיְׁשַּתְּדלּו ְלַחֵּפֹש ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ְקֻדַּׁשת ָהרּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשּלֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַעד ֶׁשִּיְתָּבְררּו ְּביֹוֵתר 

ְויֹוֵתר ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ֶּבֱאֶמת ֶׁשֹּמֶׁשה ָעָלה ַלָּמרֹום ְּכֵדי ְלַקֵּבל ְׁשָאֵרי ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ְלַתְּקָנם 

ה'  ִליׁשּוַעת  ּוְלַצּפֹות  ָעְמָדם  ַעל  ַלֲעֹמד  ְצִריִכים  ָהיּו  ֵהם  ַרק  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ִּבְׁשֵלמּות  ּוְלָבְרָרם 

ִיְהֶיה  ה  ַהזֶּ ִית  ְוַהּבַ
שלי  והמח   – ֶעְליֹון 

יהיה טהור וקדוש.

ַּתֲחזֹור   ָהַרֲחָמן       ָהָאב  ה'      ָאָנא      

ַיִּביטּו  ְּבֵעיֶני�  ָיָׁשר  ְוֵעיֵנינּו  ִּבירּוָׁשַלִים,  ִלְׁשּכֹון 

ְוַהַּבִית   ֵּביַהמ"ק.       ְּכֶׁשִּתְבֶנה       

ְוָאז  ְוָחׁשּוב,     ֶעְליֹון  ִיְהֶיה     ַהְׁשִליִׁשי       

ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְגָאִלים ִיְפְּתחּו ִּפיֶהם ְּבַהָרַמת קֹול ִׂשְמָחה:

ׁשּוב  ּתָ ָהַרֲחָמן  ָאב  ָנא 

ה  א∆ ר¿ ƒנ ן  ƒַעי ּב¿ ן  ƒַעי ּיֹון,  ƒצ ל¿

ת  ƒי ַהּבַ ו¿ יֹון,  ר¿ ƒַאּפ ַין  נ¿ ƒב ּב¿

ָאז  ו¿ יֹון,  ל¿ ע∆ ה  י∆ ה¿ ƒי ה  ַהּז∆

ָלה: חּו ָצה√ צ¿ פ¿ ƒים י ƒאּול ¿‚ּ

יָלָלה,  ƒָמע ּב ׁש¿ ƒָרָמה נ קֹול ּב¿

ָלה: ֻהּלָ ּיֹון ַהמ¿ ƒּצ ƒי מ ƒה קֹול נ¿

ָלה: חּו ָצה√ צ¿ פ¿ ƒים י ƒאּול ָאז ּ‚¿ יֹון, ו¿ ל¿ ה ע∆ י∆ ה¿ ƒה י ת ַהּז∆ ƒי ַהּבַ ו¿
___________________
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ּוְלַחֵּפֹש ּוְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע ַאֲחָריו ַעד ֶׁשָהָיה חֹוֵזר ּוָבא ֲאֵליֶהם ְוָהָיה ְמַלְּמָדם ּוֵמִאיר ָּבֶהם 

ָּכל ַהּתֹוָרה. ּוְכמֹו ֶׁשָעָשֹה ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשָעַמד ֵאֶצל ָהָהר ְוִהְמִּתין ָׁשם ַעל ֹמֶׁשה ַרּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

ֲאָבל  ֵאָליו,  ְוִיְתַּגֶּלה  ֶׁשַּיֲחֹזר  ַרק  ּוְמַצֶּפה  ַלָּמרֹום  ֵעיָניו  ּתֹוֶלה  ְוָהָיה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֹלא ִנְזֲהרּו ָּבֶזה ַעד ֶׁשִּנְכְׁשלּו ָּכל ָּכְך ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהֻחְרָּבנֹות ְוָכל ַהָּגֻלּיֹות".

ֲחֵפִצים  ְלִהְתַּפֵּלל,  ּוְכֶׁשעֹוְמִדים  ָּבּה.  ְמַזְלְזִלין  ָאָדם  ּוְבֵני  ְמֹאד,  ְגבֹוָהה  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  "ִּכי   .82

ֶתָך  ִפּלָ ּתְ ית  ּבֵ ַעל 
ְרפּו  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ
הרע  היצר   – ָצֶריָך 
והסטרא אחרו שרפו 
שהיא  הבית  את  לי 
וגורמים לי  התפילה, 
לזלזל בה, ולהתרחק 

ממנה 82.

ֶזה  ְּביֹום  ְנקֹוֵנן  ה'       ָמַתי          ַעד        

ִיְּללּו  ּוִבְמִרירּות    ּוְלָפֶני�,    נֹוַכֲח�   

ַהְּתִפיָלה ְמקֹום  ֶׁשהּוא  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ַעל  ַעְמ�,            

ֶאת  ְוָהְרגּו  אֹוְיֶב�,            ֶׁשָּׂשְרפּו         

ְּבֵני ָהָעם ֶׁשָּכַרָּת ְּבִריְת� ִעָּמם    . ֱאלֹוִקים          ִהְתַגְּברּו

ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלַהְסִּתיר ְּכבֹוְד�.

ה  יֹום ז∆ הָֹוה ּב¿ ַעד ָמַתי! י¿

ל  ַיּל≈ ּת¿ ַמר  ּב¿ ָך,  ת∆ ֻעּמָ ל¿

ָך  ת∆ ּלָ ƒפ ית ּת¿ ָך, ַעל ּב≈ ֲעָדת∆

‚ּו  ָהר¿ יָך. ו¿ פּו ָצר∆ ר¿ ר ׂשָ ֲאׁש∆

אּו  ים ּבָ ƒלֹה ָך, א¡ ית∆ ƒר י ב¿ נ≈ ּב¿

ָך: ַנֲחָלת∆ ם ּב¿ ƒֹוי‚

קינה זו הובאה מירושלים תוב"ב. בניגון שומרון קול תתן.

ן ֲאָמֶתָך" ְוכּו'.  ִבי" ְוכּו'. "ַעד ָאן" ְוכּו'. "ּבֵ ֶ ּשׁ ""ֵאיָכה ֶנְחַרב ָהאּוָלם" ְוכּו'. "ַעד ָאן ִיְצַעק ּבַ
ב  ַרְך, ְוָתַפס ְלדּוְגָמא ֵאיְך ֵהם ְמעֹוְרִרים ַהּלֵ ה ֲאִני ָצִריְך ִלְצעֹק זֹאת ְלָפָניו ִיְתּבָ ּמָ ְוָרַמז ָעַלי ּכַ

רס"ח:) הר"ן  (שיחות  ְמאֹד".  ָעמֹוק  ָנִעים  קֹול  ּבְ ֲחצֹות  ִנּגּון  ּבְ אֹוָתם  ְוָאַמר 

___________________
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ִלְפֹטר ַהְּתִפָּלה ֵמֲעֵליֶהם, ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְּבָרכֹות ו:(: "ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם" 

'ֵאּלּו ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדין ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלין ָּבֶהם' וכו' ְוַעל ְיֵדי ַהְּנבּוָאה ִנְגֶאֶלת 

ַהְּתִפָּלה ִמן ַהָּגלּות". )ליקוטי מוהר"ן ח"ב א', ח'(.

ּוְלֵהיָכן  ּוְרצֹונֹו,  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ַּדְעּתֹו  ִנְתַּפֵּזר  ּוְלֵהיָכן  ָּבעֹוָלם,  הּוא  ֵהיָכן  ַעְצמֹו  ִעם  "ֵוַלְחֹׁשב   .83

ִנְׁשַלְך ְוִנְתָעה ַעל ְיֵדי ַמֲעָשיו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו, ַעד ֶׁשַעל ִּפי ֹרב רֹוֶאה ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום ְורּוַח 

ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם" )ליקוטי הלכות ברכות השחר ה', פ"ז(.

84. ַהְּלחּוִצים ָעֶליָך ַהֲהרּוִגים ַעל ְׁשֶמָך – "ֵאּלּו ָהרֹוִצים ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ְוִלְכֹנס ַּבֲעבֹוַדת 

ֵאיְך  ְלַנְפָׁשם  ֵעָצה  ָלֵתת  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  ְּגדֹולֹות  ּוְמִניעֹות  ְּגדֹוִלים  ִּבְלּבּוִלים  ָלֶהם  ֵיׁש  ַוֲאַזי  ה' 

ַלֲעׂשֹות ֵמֲחַמת ֹגֶדל ַהִּבְלּבּוִלים ְוַהְּמִניעֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם, ְוָכל ַמה ֶׁשרֹוִצים ַלֲעׂשֹות ַּבֲעבֹוַדת ה' 

ָקֶׁשה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ָּכָראּוי, ַּדע ֶׁשֶּזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵהם ִמְתַייְגִעים ּוְלהּוִטים ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה 

אֹו ְלַקֵּדׁש ַעְצמֹו ְּבֵאיֶזה ְקדֹּוָׁשה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָגמּור ָּכָראּוי, ֶזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵהם 

ִמְתַייְגִעים ּוְלהּוִטים ַאַחר ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ָקְרָּבנֹות ִּבְבִחיַנת )ְּתִהִּלים מ"ד, כ"ג(: "ִּכי ָעֶלי ֹהַרְגנּו 

ֵהיָכֶלָך  ְוׁשֹוְממֹות 
– השממה שממלאה 
שעסוק  מוחי,  את 

בשטויות והבלים.

ָך  ְלֻאּמֶ ּוְנפּוצֹות 
והמחשבות   –
שלי  והרצונות 
עד  התפזרו, 
לארבע  שנשלכתי 
ואין  העולם,  רוחות 

לי מקום 83.

ֶאת ַאָּתה  ׁשֹוֵכַח  ה'    ָמַתי         ַעד      

ַהְּׁשָמָמה    ְוֶאת  ֶנְגֶּד�,      ַהָּקִמים  ְוַרַעׁש  ֶהְמַית 

ּוִפּזּור    ֶׁשְּבֵהיָכְל�           ְוָהֲעזּוָבה 

      ַעְמ�,                    ַהְּדחּוִקים ְלַמַעְנ�,     ּוִבְׁשִביל

 ְלִהְתָקֵרב ֵאֶלי� סֹוְבִלים ִיּסּוִרים ּוְמִסירּות ֶנֶפׁש ַמָּמׁש:

ח  ּכַ ׁש¿ ƒּת הָֹוה  י¿ ָמַתי!  ַעד 

מֹות  ׁשֹומ¿ יָך, ו¿ אֹון ָקמ∆ ׁש¿

פּוצֹות  ּונ¿ ָך,  יָכל∆ ה≈

יָך,  ים ָעל∆ ƒחּוצ ָך, ַהּל¿ ֻאּמ∆ ל¿

ךָ 84, מ∆ ׁש¿ ַעל  ים  ƒ‚ַהֲהרּו
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ּוְלַחֵּפֹש ּוְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע ַאֲחָריו ַעד ֶׁשָהָיה חֹוֵזר ּוָבא ֲאֵליֶהם ְוָהָיה ְמַלְּמָדם ּוֵמִאיר ָּבֶהם 

ָּכל ַהּתֹוָרה. ּוְכמֹו ֶׁשָעָשֹה ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשָעַמד ֵאֶצל ָהָהר ְוִהְמִּתין ָׁשם ַעל ֹמֶׁשה ַרּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

ֲאָבל  ֵאָליו,  ְוִיְתַּגֶּלה  ֶׁשַּיֲחֹזר  ַרק  ּוְמַצֶּפה  ַלָּמרֹום  ֵעיָניו  ּתֹוֶלה  ְוָהָיה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֹלא ִנְזֲהרּו ָּבֶזה ַעד ֶׁשִּנְכְׁשלּו ָּכל ָּכְך ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהֻחְרָּבנֹות ְוָכל ַהָּגֻלּיֹות".

ֲחֵפִצים  ְלִהְתַּפֵּלל,  ּוְכֶׁשעֹוְמִדים  ָּבּה.  ְמַזְלְזִלין  ָאָדם  ּוְבֵני  ְמֹאד,  ְגבֹוָהה  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  "ִּכי   .82

ֶתָך  ִפּלָ ּתְ ית  ּבֵ ַעל 
ְרפּו  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ
הרע  היצר   – ָצֶריָך 
והסטרא אחרו שרפו 
שהיא  הבית  את  לי 
וגורמים לי  התפילה, 
לזלזל בה, ולהתרחק 

ממנה 82.

ֶזה  ְּביֹום  ְנקֹוֵנן  ה'       ָמַתי          ַעד        

ִיְּללּו  ּוִבְמִרירּות    ּוְלָפֶני�,    נֹוַכֲח�   

ַהְּתִפיָלה ְמקֹום  ֶׁשהּוא  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ַעל  ַעְמ�,            

ֶאת  ְוָהְרגּו  אֹוְיֶב�,            ֶׁשָּׂשְרפּו         

ְּבֵני ָהָעם ֶׁשָּכַרָּת ְּבִריְת� ִעָּמם    . ֱאלֹוִקים          ִהְתַגְּברּו

ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלַהְסִּתיר ְּכבֹוְד�.

ה  יֹום ז∆ הָֹוה ּב¿ ַעד ָמַתי! י¿

ל  ַיּל≈ ּת¿ ַמר  ּב¿ ָך,  ת∆ ֻעּמָ ל¿

ָך  ת∆ ּלָ ƒפ ית ּת¿ ָך, ַעל ּב≈ ֲעָדת∆

‚ּו  ָהר¿ יָך. ו¿ פּו ָצר∆ ר¿ ר ׂשָ ֲאׁש∆

אּו  ים ּבָ ƒלֹה ָך, א¡ ית∆ ƒר י ב¿ נ≈ ּב¿

ָך: ַנֲחָלת∆ ם ּב¿ ƒֹוי‚

קינה זו הובאה מירושלים תוב"ב. בניגון שומרון קול תתן.

ן ֲאָמֶתָך" ְוכּו'.  ִבי" ְוכּו'. "ַעד ָאן" ְוכּו'. "ּבֵ ֶ ּשׁ ""ֵאיָכה ֶנְחַרב ָהאּוָלם" ְוכּו'. "ַעד ָאן ִיְצַעק ּבַ
ב  ַרְך, ְוָתַפס ְלדּוְגָמא ֵאיְך ֵהם ְמעֹוְרִרים ַהּלֵ ה ֲאִני ָצִריְך ִלְצעֹק זֹאת ְלָפָניו ִיְתּבָ ּמָ ְוָרַמז ָעַלי ּכַ

רס"ח:) הר"ן  (שיחות  ְמאֹד".  ָעמֹוק  ָנִעים  קֹול  ּבְ ֲחצֹות  ִנּגּון  ּבְ אֹוָתם  ְוָאַמר 

___________________
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ִלְפֹטר ַהְּתִפָּלה ֵמֲעֵליֶהם, ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְּבָרכֹות ו:(: "ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם" 

'ֵאּלּו ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדין ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלין ָּבֶהם' וכו' ְוַעל ְיֵדי ַהְּנבּוָאה ִנְגֶאֶלת 

ַהְּתִפָּלה ִמן ַהָּגלּות". )ליקוטי מוהר"ן ח"ב א', ח'(.

ּוְלֵהיָכן  ּוְרצֹונֹו,  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ַּדְעּתֹו  ִנְתַּפֵּזר  ּוְלֵהיָכן  ָּבעֹוָלם,  הּוא  ֵהיָכן  ַעְצמֹו  ִעם  "ֵוַלְחֹׁשב   .83

ִנְׁשַלְך ְוִנְתָעה ַעל ְיֵדי ַמֲעָשיו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו, ַעד ֶׁשַעל ִּפי ֹרב רֹוֶאה ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום ְורּוַח 

ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם" )ליקוטי הלכות ברכות השחר ה', פ"ז(.

84. ַהְּלחּוִצים ָעֶליָך ַהֲהרּוִגים ַעל ְׁשֶמָך – "ֵאּלּו ָהרֹוִצים ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ְוִלְכֹנס ַּבֲעבֹוַדת 

ֵאיְך  ְלַנְפָׁשם  ֵעָצה  ָלֵתת  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  ְּגדֹולֹות  ּוְמִניעֹות  ְּגדֹוִלים  ִּבְלּבּוִלים  ָלֶהם  ֵיׁש  ַוֲאַזי  ה' 

ַלֲעׂשֹות ֵמֲחַמת ֹגֶדל ַהִּבְלּבּוִלים ְוַהְּמִניעֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם, ְוָכל ַמה ֶׁשרֹוִצים ַלֲעׂשֹות ַּבֲעבֹוַדת ה' 

ָקֶׁשה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ָּכָראּוי, ַּדע ֶׁשֶּזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵהם ִמְתַייְגִעים ּוְלהּוִטים ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה 

אֹו ְלַקֵּדׁש ַעְצמֹו ְּבֵאיֶזה ְקדֹּוָׁשה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָגמּור ָּכָראּוי, ֶזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵהם 

ִמְתַייְגִעים ּוְלהּוִטים ַאַחר ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ָקְרָּבנֹות ִּבְבִחיַנת )ְּתִהִּלים מ"ד, כ"ג(: "ִּכי ָעֶלי ֹהַרְגנּו 

ֵהיָכֶלָך  ְוׁשֹוְממֹות 
– השממה שממלאה 
שעסוק  מוחי,  את 

בשטויות והבלים.

ָך  ְלֻאּמֶ ּוְנפּוצֹות 
והמחשבות   –
שלי  והרצונות 
עד  התפזרו, 
לארבע  שנשלכתי 
ואין  העולם,  רוחות 

לי מקום 83.

ֶאת ַאָּתה  ׁשֹוֵכַח  ה'    ָמַתי         ַעד      

ַהְּׁשָמָמה    ְוֶאת  ֶנְגֶּד�,      ַהָּקִמים  ְוַרַעׁש  ֶהְמַית 

ּוִפּזּור    ֶׁשְּבֵהיָכְל�           ְוָהֲעזּוָבה 

      ַעְמ�,                    ַהְּדחּוִקים ְלַמַעְנ�,     ּוִבְׁשִביל

 ְלִהְתָקֵרב ֵאֶלי� סֹוְבִלים ִיּסּוִרים ּוְמִסירּות ֶנֶפׁש ַמָּמׁש:

ח  ּכַ ׁש¿ ƒּת הָֹוה  י¿ ָמַתי!  ַעד 

מֹות  ׁשֹומ¿ יָך, ו¿ אֹון ָקמ∆ ׁש¿

פּוצֹות  ּונ¿ ָך,  יָכל∆ ה≈

יָך,  ים ָעל∆ ƒחּוצ ָך, ַהּל¿ ֻאּמ∆ ל¿

ךָ 84, מ∆ ׁש¿ ַעל  ים  ƒ‚ַהֲהרּו
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ָּכל ַהיֹום ֶנְחַׁשְבנּו ְּכֹצאן ִטְבָחה", ְוִאיָתא ַּבִּתּקּוִנים )כ"ט( ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 

ָקְרָּבנֹות. ָהִיינּו ְּכֶׁשרֹוִצים ְלִהְתַּפֵּלל ְוֵאין ַמִּניִחין אֹותֹו, ּוְמַבְלְּבִלין אֹותֹו ְּבַכָּמה ִמיֵני ִּבְלּבּוִלים, 

ְוהּוא ָצִריְך ְלַכָּמה ְיִגיעֹות ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ַוֲאַזי ֲאִפילּו ִאם ֵאינֹו זֹוֶכה ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, ַאף ַעל 

ִּפי ֵכן ַהְיִגיָעה ְּבַעְצָמּה ֶשְמַייֵגע ַעְצמֹו ְּבָכל ֹּכחֹו ּומֹוֵסר ַנְפׁשֹו ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, ֶזה ְּבַעְצמֹו הּוא 

ְּבִחיַנת ָקְרָּבנֹות ְּבִחיַנת "ִּכי ָעֶלי ֹהַרְגנּו" ְוכּו', ּוְכמֹו ֵּכן ְּבָכל ָהֲעבֹודֹות ְוַהְּקדֹּוׁשֹות ֶׁשָאָדם רֹוֶצה 

ְלַקֵּדׁש ַעְצמֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה ַחס ְוָׁשלֹום ְלַקֵּדׁש ַעְצמֹו ָּכָראּוי, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהְיִגיָעה 

ֶּׁשֵאין  ַרק  ַעְצמֹו  ְלַקֵּדׁש  ְוֵחֶפץ  ֶׁשרֹוֶצה  ֵמֲחַמת  ִמֶּזה,  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהִּבלּבּוִלים  ְוַהִּיּסּוִרין  ְּבַעְצָמּה 

ְיהָוה  ָמַתי  ַעד 
ין  ּבֵ ָבה  ּכְ ֶאׁשְ
ִים – אני ממתין  ַפּתָ ׁשְ
כל כך הרבה ומצפה 
להיכנס  אזכה  מתי 
הקדושה,  לגבול 
עדיין  אני  ובינתיים 
עד  מבחוץ,  שוכב 

מתי?!

ֵבין   ... ָמַתי  ַעד 
עד   – ְוִכיָרִים  ּנּור  ּתַ
מונח  אהיה  מתי 
אכילה,  בתאוות 
ועד מתי אהיה מונח 

בכזה צמצום וקטנות, בלי למצוא רווחה?! ומחמת כן שורה עלי כזו העלמה 

ְּתִפיַלת  ִלְמאֹוס  ַאָּתה  ּכֹוֵעס  ָמַתי     ַעד      

ְלָפֶני�    ְוְיַיְּללּו     ְיַצְפְצפּו  ֲאֶׁשר  ַעְמ�,       

ֱאלֹוִקים  ֵּביְת�.    ֻחְרַּבן    ַעל    

ִהְתַגְּברּו ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלַהְסִּתיר ְּכבֹוְד�.

ֶאְׁשַּכב  ֲאִני  ה'     ָמַתי      ַעד     

ְּבּתֹו� ַהסט"א ֶׁשֵאיָנם ַמִּניִחים ִלי ָלֵצאת,    ּוֵבין ַּתּנּור   

ת  ּלַ ƒפ ת¿ ƒּתָ ּב נ¿ ַעד ָמַתי! ָעׁשַ

יָך  ָפנ∆ ‚ּו ל¿ ה¡ ר י∆ ָך, ֲאׁש∆ ַעּמ∆

ים  ƒלֹה ָך, א¡ ית∆ ן ּב≈ ּבַ ַעל ֻחר¿

ָך: ַנֲחָלת∆ ם ּב¿ ƒאּו ‚ֹוי ּבָ

ָבה  ּכ¿ ׁש¿ הָֹוה א∆ ַעד ָמַתי! י¿

ּנּור  ּתַ ין  ּוב≈ ם,  ƒי ַפּתָ ׁש¿ ין  ּב≈

___________________
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ַמִּניִחין אֹותֹו, ֶזה ְּבַעְצמֹו הּוא ְּבִחיַנת ָקְרָּבנֹות ְּבִחיַנת "ִּכי ָעֶלי ֹהַרְגנּו ָּכל ַהּיֹום ֶנְחַׁשְבנּו ְּכֹצאן 

ִטְבָחה" )שיחות הר"ן י"ב(.

85. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ז.

86. ע"פ רש"י ישעיה ס"ג, ה' "ואשתומם ואין סומך" – לשון שתיקה.

87. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, א' שם מבואר שירושלים היא 'יראת שמיים השלמה'.

 – ֵעיָנִים  ִלי  וִיְכהּו 
ונעלם ממני ה"מאור 
של  האור   – עיניים" 

הקדושה... 85

ִלי  לֹוֲהִטים 
ֲאפוּ ֶעֶרב ָובֶקר  ִיׁשְ
היצר   – ְוָצֳהָרִים 
היום  כל  שואף  הרע 
לרדוף ולשרוף אותי.

ּתֹוֵמם  ַעד ָמַתי ֶאׁשְ
ֲעַמִים  ּפַ ן  ֻחְרּבַ ַעל 
אוכל  עוד  כמה   –
כך  על  לשתוק 86 
האמונה  לי  שנחרבו 

והקדושה?!

לֹא  ָמַתי  ַעד 
ֶאת  ְתַרֵחם 
ַלִים – עד מתי  ְירּוׁשָ
לא תרחם על היראת 

שמיים שלי?! 87

ֶּבִכי,  ֵמרֹוב  ֵעיַני  ַיְחְׁשכּו  ָׁשם  ְוִכיַרִים            

אֹוִתי  ּבֹוְלִעים  ְוׂשֹוֵרף  לֹוֵהט  ֶׁשִּפיֶהם  ֲאָנִׁשים  ָמַתי  ְוַעד 

ְּבַדְּבָרם ָעַלי ַרע ְּבֶמֶׁש� ָּכל ַהּיֹום.

ַּבִתָּמהֹון  ֶאְתֶהה  ָמַתי        ַעד        

ַעד  ַהִּמְקָדׁשֹות,      ב'  ֻחְרָּבן     ַעל       

ַעל  ְּתַרֵחם     לֹא     ָמַתי       

ָמַתי   ַעד       ְירּוָׁשַלִים:           

ם,  ƒיָני י ע≈ ƒהּו ל כ¿ ƒם, י ƒיָרי ƒכ ו¿

ֲאפּו  ׁש¿ ƒי י,  ƒל ים  ƒלֹוֲהט

ם, ƒָרי ָצה√ ו¿ ר  ָובֹק∆ ב  ר∆ ע∆

ם  ּתֹומ≈ ׁש¿ א∆ ָמַתי!  ַעד 

ַעד  ם,  ƒֲעַמי ּפַ ן  ּבַ ֻחר¿ ַעל 

ת  א∆ ם  ַרח≈ ת¿ לֹא  ָמַתי! 

ָמַתי!  ַעד  ם,  ƒָלי רּוׁשָ י¿
___________________
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ָּכל ַהיֹום ֶנְחַׁשְבנּו ְּכֹצאן ִטְבָחה", ְוִאיָתא ַּבִּתּקּוִנים )כ"ט( ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 

ָקְרָּבנֹות. ָהִיינּו ְּכֶׁשרֹוִצים ְלִהְתַּפֵּלל ְוֵאין ַמִּניִחין אֹותֹו, ּוְמַבְלְּבִלין אֹותֹו ְּבַכָּמה ִמיֵני ִּבְלּבּוִלים, 

ְוהּוא ָצִריְך ְלַכָּמה ְיִגיעֹות ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ַוֲאַזי ֲאִפילּו ִאם ֵאינֹו זֹוֶכה ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, ַאף ַעל 

ִּפי ֵכן ַהְיִגיָעה ְּבַעְצָמּה ֶשְמַייֵגע ַעְצמֹו ְּבָכל ֹּכחֹו ּומֹוֵסר ַנְפׁשֹו ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, ֶזה ְּבַעְצמֹו הּוא 

ְּבִחיַנת ָקְרָּבנֹות ְּבִחיַנת "ִּכי ָעֶלי ֹהַרְגנּו" ְוכּו', ּוְכמֹו ֵּכן ְּבָכל ָהֲעבֹודֹות ְוַהְּקדֹּוׁשֹות ֶׁשָאָדם רֹוֶצה 

ְלַקֵּדׁש ַעְצמֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה ַחס ְוָׁשלֹום ְלַקֵּדׁש ַעְצמֹו ָּכָראּוי, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהְיִגיָעה 

ֶּׁשֵאין  ַרק  ַעְצמֹו  ְלַקֵּדׁש  ְוֵחֶפץ  ֶׁשרֹוֶצה  ֵמֲחַמת  ִמֶּזה,  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהִּבלּבּוִלים  ְוַהִּיּסּוִרין  ְּבַעְצָמּה 

ְיהָוה  ָמַתי  ַעד 
ין  ּבֵ ָבה  ּכְ ֶאׁשְ
ִים – אני ממתין  ַפּתָ ׁשְ
כל כך הרבה ומצפה 
להיכנס  אזכה  מתי 
הקדושה,  לגבול 
עדיין  אני  ובינתיים 
עד  מבחוץ,  שוכב 

מתי?!

ֵבין   ... ָמַתי  ַעד 
עד   – ְוִכיָרִים  ּנּור  ּתַ
מונח  אהיה  מתי 
אכילה,  בתאוות 
ועד מתי אהיה מונח 

בכזה צמצום וקטנות, בלי למצוא רווחה?! ומחמת כן שורה עלי כזו העלמה 

ְּתִפיַלת  ִלְמאֹוס  ַאָּתה  ּכֹוֵעס  ָמַתי     ַעד      

ְלָפֶני�    ְוְיַיְּללּו     ְיַצְפְצפּו  ֲאֶׁשר  ַעְמ�,       

ֱאלֹוִקים  ֵּביְת�.    ֻחְרַּבן    ַעל    

ִהְתַגְּברּו ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלַהְסִּתיר ְּכבֹוְד�.

ֶאְׁשַּכב  ֲאִני  ה'     ָמַתי      ַעד     

ְּבּתֹו� ַהסט"א ֶׁשֵאיָנם ַמִּניִחים ִלי ָלֵצאת,    ּוֵבין ַּתּנּור   

ת  ּלַ ƒפ ת¿ ƒּתָ ּב נ¿ ַעד ָמַתי! ָעׁשַ

יָך  ָפנ∆ ‚ּו ל¿ ה¡ ר י∆ ָך, ֲאׁש∆ ַעּמ∆

ים  ƒלֹה ָך, א¡ ית∆ ן ּב≈ ּבַ ַעל ֻחר¿

ָך: ַנֲחָלת∆ ם ּב¿ ƒאּו ‚ֹוי ּבָ

ָבה  ּכ¿ ׁש¿ הָֹוה א∆ ַעד ָמַתי! י¿

ּנּור  ּתַ ין  ּוב≈ ם,  ƒי ַפּתָ ׁש¿ ין  ּב≈

___________________
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ַמִּניִחין אֹותֹו, ֶזה ְּבַעְצמֹו הּוא ְּבִחיַנת ָקְרָּבנֹות ְּבִחיַנת "ִּכי ָעֶלי ֹהַרְגנּו ָּכל ַהּיֹום ֶנְחַׁשְבנּו ְּכֹצאן 

ִטְבָחה" )שיחות הר"ן י"ב(.

85. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ס"ז.

86. ע"פ רש"י ישעיה ס"ג, ה' "ואשתומם ואין סומך" – לשון שתיקה.

87. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, א' שם מבואר שירושלים היא 'יראת שמיים השלמה'.

 – ֵעיָנִים  ִלי  וִיְכהּו 
ונעלם ממני ה"מאור 
של  האור   – עיניים" 

הקדושה... 85

ִלי  לֹוֲהִטים 
ֲאפּו ֶעֶרב ָובֶקר  ִיׁשְ
היצר   – ְוָצֳהָרִים 
היום  כל  שואף  הרע 
לרדוף ולשרוף אותי.

ּתֹוֵמם  ַעד ָמַתי ֶאׁשְ
ֲעַמִים  ּפַ ן  ֻחְרּבַ ַעל 
אוכל  עוד  כמה   –
כך  על  לשתוק 86 
האמונה  לי  שנחרבו 

והקדושה?!

לֹא  ָמַתי  ַעד 
ֶאת  ְתַרֵחם 
ַלִים – עד מתי  ְירּוׁשָ
לא תרחם על היראת 

שמיים שלי?! 87

ֶּבִכי,  ֵמרֹוב  ֵעיַני  ַיְחְׁשכּו  ָׁשם  ְוִכיַרִים            

אֹוִתי  ּבֹוְלִעים  ְוׂשֹוֵרף  לֹוֵהט  ֶׁשִּפיֶהם  ֲאָנִׁשים  ָמַתי  ְוַעד 

ְּבַדְּבָרם ָעַלי ַרע ְּבֶמֶׁש� ָּכל ַהּיֹום.

ַּבִתָּמהֹון  ֶאְתֶהה  ָמַתי        ַעד        

ַעד  ַהִּמְקָדׁשֹות,      ב'  ֻחְרָּבן     ַעל       

ַעל  ְּתַרֵחם     לֹא     ָמַתי       

ָמַתי   ַעד       ְירּוָׁשַלִים:           

ם,  ƒיָני י ע≈ ƒהּו ל כ¿ ƒם, י ƒיָרי ƒכ ו¿

ֲאפּו  ׁש¿ ƒי י,  ƒל ים  ƒלֹוֲהט

ם, ƒָרי ָצה√ ו¿ ר  ָובֹק∆ ב  ר∆ ע∆

ם  ּתֹומ≈ ׁש¿ א∆ ָמַתי!  ַעד 

ַעד  ם,  ƒֲעַמי ּפַ ן  ּבַ ֻחר¿ ַעל 

ת  א∆ ם  ַרח≈ ת¿ לֹא  ָמַתי! 

ָמַתי!  ַעד  ם,  ƒָלי רּוׁשָ י¿
___________________
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88. ע"פ תהלים מ"א, י"ב "בזאת ידעתי כי חפצת בי - כי לא יריע אויבי עלי".

89. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, קכ"ט.

ֵאִרית  ַצר ׁשְ ֶיֱהגּו ּבַ
ַמְרִעיֶתָך  ֹצאן 
יקראו  מתי  עד   –
הקושי  מתוך  אליך 
שארית צאן הפלטה, 
להחזיק  שמתאמצים 

עצמם בעבודת ה'.

ְיהָוה  ָמַתי  ַעד 
 – ַיֲעלֹזּו  ִעים  ְרׁשָ
הרע  היצר  מתי  עד 
אחרא  והסטרא 
שהם  זה  על  ישמחו 

מנצחים אותי?! 88

ֶאת  ָאַכל  ר  ֲאׁשֶ
הרע  היצר  ַיֲעקב– 
כ"כ,  עלי  התפשט 
אותי  שאכל  עד 
ונהפכתי  לגמרי, 
ממנו 89,  חלק  להיות 
ָיבֹוזּּו-  ֵעת  ּוְבָכל 
טוב  המעט  את  וגם 
הסטרא  לי,  שנשאר 

אחרא גונבת לי.

חושב  שאני  בגלל  התאוות  אחרי  רודף  אני   – לֹוָמם  ׁשְ ֶאת  ֶאְדרׁש  ֲאִני 

ַהּצֹאן  ְׁשֵאִרית       ְּבָצָרָתם     ְוְיַיְּללּו  ְיַצְפְצפּו 

ִהְתַגְּברּו  ֱאלֹוִקים      אֹוָתם.       רֹוֶעה  ֶׁשַאָּתה 

 ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלַהְסִּתיר ְּכבֹוְד�.

ָהְרָׁשִעים    ה',     ָמַתי,      ַעד      

ְוִהְׁשִמידּו      ֶׁשִּכּלּו  ַאֲחֵרי  ְּבַׁשְלָוה,       ְוֵיְׁשבּו  ִיְׂשְמחּו 

ַהְּזַמן   ָּכל  ַעָּתה  ְוַגם  ִיְׂשָרֵאל        ַעם  ֶאת         

ִהיא       ַּבָּקָׁשִתי  ֲאִני  אֹוָתם,      ּבֹוְזִזים  ֵהם 

צֹאן  ית  ƒר א≈ ׁש¿ ַצר  ּבַ ‚ּו  ה¡ י∆

אּו  ּבָ ים  ƒלֹה , א¡ ָך  ית∆ ƒע ַמר¿

ָך: ַנֲחָלת∆ ם ּב¿ ƒֹוי‚

ים  ƒע ׁשָ הָֹוה ר¿ ַעד ָמַתי! י¿

ָאַכל  ר  ֲאׁש∆ ַיֲעלֹזּו, 

ת  ע≈ ָכל  ּוב¿ ַיֲעקֹב  ת  א∆

ת  א∆ רׁש  ד¿ א∆ י  ƒֲאנ  , ָיבֹוּזּו 

___________________
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90. ע"פ שיחות הר"ן ו': "היצר הרע מרמה כל העולם, והכל רצים אחריו, ומרמה לכל אחד 

כפי שטותו  כל אחד  בידו מה שהוא חפץ,  יש  כאלו  ואחד  לכל אחד  ואחד, עד שנדמה 

ותאותו, ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום, כי אין מי שימלא תאותו אצלו. גם 

נדמו כל התאוות של העולם, כמו עמודי אור הנכנסין בבית מן אור החמה, כנראה בחוש 

שהם נדמין לעמודים מחמת הזריחה של החמה, וכאילו רוצים לתפוס אותן העמודי אור, 

שתופסים וחוטפים ואין בתוך היד כלום, כך הם כל התאוות של עולם הזה".

ַׂשֲערֹוַתי  ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ָׁשלֹום,     ְוַתַחת ֶזה ֵהם ּתֹוְלִׁשים  

ֶלָחַיי  ִהּכּו  ְּכִאיּלּו  ֶזה  ִלי  ֶחְרָּפָתם  ּוְבִדְבֵרי  ְוגֹוְזִזים אֹוָתם, 

ַּדְרֵכיֶהם. ְמַעְוִּתים  ֶׁשֶקר    ּוְבִדְבֵרי                      

ַעד   ְּבַׁשְלָוה,    ְוֵיְׁשבּו  ִיְׂשְמחּו  ָהְרָׁשִעים  ה'       ָמַתי        ַעד       

ֶּבן   ַעְבְּד�    ַּבְּׁשִבי   ִיְצַעק   ֵאיָמַתי 

ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא  ִהְתַגְּברּו  ֱאלֹוִקים     ִׁשְפָחְת�.                           

ְלַהְסִּתיר ְּכבֹוֶד�.

רֹטּו  מ¿ ƒי ם  ה≈ ו¿ לֹוָמם  ׁש¿

ָחַיי  ּכּו ל¿ ƒה ה ּפָ ר¿ ח∆ ָי‚ֹּזּו, ּב¿ ו¿

ָנלֹוזּו,  א  ו¿ ׁשָ י  ת≈ פ¿ ƒׂש ּוב¿

ַעד  ַיֲעלֹזּו,  ים  ƒע ׁשָ ר¿ הָֹוה  י¿ ָמַתי  ַעד 

בן  (פלוני  ָך  ּ ד¿ ַעב¿ י  ƒב ¿ ּשׁ ּבַ ַעק  צ¿ ƒי ָאן 

ם  ƒֹוי‚ אּו  ּבָ ים  ƒלֹה א¡ ָך  ֲאָמת∆ פלונית) 

ָך: ַנֲחָלת∆ ּב¿

מעט  שם  למצוא 
ִיְמרטּו  ְוֵהם  חיות, 
אין  ובאמת   – ְוָיגזּּו 
כלום,  התאוות  בכל 
והם רק גורמות צער 
גוזזים  והם  ומרירות, 
החיות  ממני  ונוטלים 

מעבודת ה' 90.

___________________
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88. ע"פ תהלים מ"א, י"ב "בזאת ידעתי כי חפצת בי - כי לא יריע אויבי עלי".

89. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, קכ"ט.

ֵאִרית  ַצר ׁשְ ֶיֱהגּו ּבַ
ַמְרִעיֶתָך  ֹצאן 
יקראו  מתי  עד   –
הקושי  מתוך  אליך 
שארית צאן הפלטה, 
להחזיק  שמתאמצים 

עצמם בעבודת ה'.

ְיהָוה  ָמַתי  ַעד 
 – ַיֲעלֹזּו  ִעים  ְרׁשָ
הרע  היצר  מתי  עד 
אחרא  והסטרא 
שהם  זה  על  ישמחו 

מנצחים אותי?! 88

ֶאת  ָאַכל  ר  ֲאׁשֶ
הרע  היצר  ַיֲעקב– 
כ"כ,  עלי  התפשט 
אותי  שאכל  עד 
ונהפכתי  לגמרי, 
ממנו 89,  חלק  להיות 
ָיבֹוזּּו-  ֵעת  ּוְבָכל 
טוב  המעט  את  וגם 
הסטרא  לי,  שנשאר 

אחרא גונבת לי.

חושב  שאני  בגלל  התאוות  אחרי  רודף  אני   – לֹוָמם  ׁשְ ֶאת  ֶאְדרׁש  ֲאִני 

ַהּצֹאן  ְׁשֵאִרית       ְּבָצָרָתם     ְוְיַיְּללּו  ְיַצְפְצפּו 

ִהְתַגְּברּו  ֱאלֹוִקים      אֹוָתם.       רֹוֶעה  ֶׁשַאָּתה 

 ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלַהְסִּתיר ְּכבֹוְד�.

ָהְרָׁשִעים    ה',     ָמַתי,      ַעד      

ְוִהְׁשִמידּו      ֶׁשִּכּלּו  ַאֲחֵרי  ְּבַׁשְלָוה,       ְוֵיְׁשבּו  ִיְׂשְמחּו 

ַהְּזַמן   ָּכל  ַעָּתה  ְוַגם  ִיְׂשָרֵאל        ַעם  ֶאת         

ִהיא       ַּבָּקָׁשִתי  ֲאִני  אֹוָתם,      ּבֹוְזִזים  ֵהם 

צֹאן  ית  ƒר א≈ ׁש¿ ַצר  ּבַ ‚ּו  ה¡ י∆

אּו  ּבָ ים  ƒלֹה , א¡ ָך  ית∆ ƒע ַמר¿

ָך: ַנֲחָלת∆ ם ּב¿ ƒֹוי‚

ים  ƒע ׁשָ הָֹוה ר¿ ַעד ָמַתי! י¿

ָאַכל  ר  ֲאׁש∆ ַיֲעלֹזּו, 

ת  ע≈ ָכל  ּוב¿ ַיֲעקֹב  ת  א∆

ת  א∆ רׁש  ד¿ א∆ י  ƒֲאנ  , ָיבֹוּזּו 

___________________
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90. ע"פ שיחות הר"ן ו': "היצר הרע מרמה כל העולם, והכל רצים אחריו, ומרמה לכל אחד 

כפי שטותו  כל אחד  בידו מה שהוא חפץ,  יש  כאלו  ואחד  לכל אחד  ואחד, עד שנדמה 

ותאותו, ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום, כי אין מי שימלא תאותו אצלו. גם 

נדמו כל התאוות של העולם, כמו עמודי אור הנכנסין בבית מן אור החמה, כנראה בחוש 

שהם נדמין לעמודים מחמת הזריחה של החמה, וכאילו רוצים לתפוס אותן העמודי אור, 

שתופסים וחוטפים ואין בתוך היד כלום, כך הם כל התאוות של עולם הזה".

ַׂשֲערֹוַתי  ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ָׁשלֹום,     ְוַתַחת ֶזה ֵהם ּתֹוְלִׁשים  

ֶלָחַיי  ִהּכּו  ְּכִאיּלּו  ֶזה  ִלי  ֶחְרָּפָתם  ּוְבִדְבֵרי  ְוגֹוְזִזים אֹוָתם, 

ַּדְרֵכיֶהם. ְמַעְוִּתים  ֶׁשֶקר    ּוְבִדְבֵרי                      

ַעד   ְּבַׁשְלָוה,    ְוֵיְׁשבּו  ִיְׂשְמחּו  ָהְרָׁשִעים  ה'       ָמַתי        ַעד       

ֶּבן   ַעְבְּד�    ַּבְּׁשִבי   ִיְצַעק   ֵאיָמַתי 

ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא  ִהְתַגְּברּו  ֱאלֹוִקים     ִׁשְפָחְת�.                           

ְלַהְסִּתיר ְּכבֹוֶד�.

רֹטּו  מ¿ ƒי ם  ה≈ ו¿ לֹוָמם  ׁש¿

ָחַיי  ּכּו ל¿ ƒה ה ּפָ ר¿ ח∆ ָי‚ֹּזּו, ּב¿ ו¿

ָנלֹוזּו,  א  ו¿ ׁשָ י  ת≈ פ¿ ƒׂש ּוב¿

ַעד  ַיֲעלֹזּו,  ים  ƒע ׁשָ ר¿ הָֹוה  י¿ ָמַתי  ַעד 

בן  (פלוני  ָך  ּ ד¿ ַעב¿ י  ƒב ¿ ּשׁ ּבַ ַעק  צ¿ ƒי ָאן 

ם  ƒֹוי‚ אּו  ּבָ ים  ƒלֹה א¡ ָך  ֲאָמת∆ פלונית) 

ָך: ַנֲחָלת∆ ּב¿

מעט  שם  למצוא 
ִיְמרטּו  ְוֵהם  חיות, 
אין  ובאמת   – ְוָיגזּּו 
כלום,  התאוות  בכל 
והם רק גורמות צער 
גוזזים  והם  ומרירות, 
החיות  ממני  ונוטלים 

מעבודת ה' 90.

___________________
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91. "ּוִמְתָיֵרא ִמן ַהּקֹוִצים ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת צֹוֵמַח". "צֹוֵמַח ַהְינּו.. ַתֲאוֹות ָרעֹות". )ליקוט מוהר"ן 

ח"א ד', ח'(.

92. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ד, ג' שספירת היסוד שהיא כנגד יוסף הצדיק מהותה 

שמירת הברית.

93. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א י"ד, י"ב: "...ְּבִחיַנת )דניאל י"ב, ג'(: "ַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים", 

ִמיר  ׁשָ ֵהיָכָלְך  ּבְ
במח   – ִית  ָוׁשַ
קוצים  גדלים  שלי 
שהם  ודרדרים 
ותאוות  המחשבות 

רעות 91.

ּתֹוַרת  זאת  ִהּנֵה 
ריבונו   – ִית  ַהּבָ
הביטה  עולם!  של 
וראה, האם כך צריך 
להיראות המח שלי?!

ֶנֱחַרב  ֵאיָכה 
ְוֶנֱהַרס  ָהאּוָלם 
ְיסֹוד ָהעֹוָלם – איך 
הזה,  הדבר  קרה 
שנחרב אצלי קדושת 
ונהרסה  המח, 

קדושת הברית?! 92

ּכֹוָכִבים  ְוִחּלּו 
ם – נחלש אצלי  ְוִהּלָ
רחוקים,  לקרב  הכח 
כבוד  הארת  ולהאיר 
ונעלם  בעולם,  ה' 
האור  כל  ממני 
והחיות בעבודת ה' 93.

ִמִּׁשָּממֹון,   קֹוִצים  ְּגֵדִלים  ה'     ְּבֵהיָכֶל�   

צּוַרת  ּתֹוַרת  ַהֶּזה           ִהֵּנה             

ַהֵּביַהמ"ק?!

ֵּביַהמ"ק,  אּוָלם  ֶׁשֶּנְחַרב        ֶזה            ֵאי�     

ָהעֹוָלם,  ֶׁשַּמְחִזיק  ַהְּיסֹוד     ְוֶנֶהַרס         

ְזִריָחָתם, ְוֶנְחַׁש�  ַהּכֹוָכִבים    ְוָרֲעדּו       

ת,  ƒי ָוׁשַ יר  ƒמ ׁשָ יָכָלך¿  ה≈ ּב¿

ּתֹוַרת זֹאת  ה  ּנ≈ ƒה

ת: ƒי  ַהּבָ

ָהאּוָלם,  ַרב  ח¡ נ∆ יָכה!  א≈

ָהעֹוָלם,  סֹוד  י¿ ַרס  ה¡ נ∆ ו¿

ם,  ּלָ ƒה ו¿ ים  ƒּכֹוָכב ּלּו  ƒח ו¿

קינה רביעית קינה זו ר"ת שלה שם אדנ"י:

___________________
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ְדַהְיינּו ֶׁשֵהם ַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים, ְועֹוִׂשין ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְוֵגִרים, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִאיר ַהָּכבֹוד ְוחֹוֵזר 

ַנ"ל". ְלָׁשְרׁשֹו ֶׁשהּוא ַהִּיְרָאה ַכַּ

94. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א, ל"ד, ז': "ֹּכֲהִנים - ַהְינּו ַאֲהָבה ַהְּקדֹוָׁשה".

 ְוָיְצאּו           ַהֹּכֲהִנים               ִמֵּביַהמ"ק.       

ַנֲחָלה    ָלֶתת  ָבִּניָת,         ֲאֶׁשר       ַהּקֹוֶדׁש       ִּדיַרת         

ָהאֹוְיִבים   ֶאת    ִּכי  אֹוי,     ֶׁשָּיַצְרָּתם,     ִיְׂשָרֵאל    ְלַעם   

         ִצִּויָת             ֶׁשָּיבֹואּו           ְוְּיַפנּו           ֶאת         ַהֵּביַהמ"ק.      

ָּכל  ְוִנְסְּגרּו        זֹו,        ִּדיָרה  ְמאֹוֵרי  ָּכל        ֶנְחְׁשכּו              

ת: ƒי ן ַהּבָ ƒן מ ָיָצא ַהּכֹה≈ ו¿

ה זֹאת  ּנ≈ ƒת, ה ƒי יר ָוׁשַ ƒמ יָכָלך¿ ׁשָ ה≈ ּב¿

ת : ƒי ּתֹוַרת ַהּבָ

יל  ƒח ַהנ¿ ל¿ יָת,  ƒנ ּבָ ר  ֲאׁש∆ ׁש  קֹד∆ יַרת  ƒּד

ים  ƒב ָלאֹוי¿ י  ƒּכ אֹוי!  יָת,  ƒָקנ זּו  ַעם  ל¿

ת: ƒי ת ַהּבָ ּנּו א∆ ƒיָת, ָיבֹאּו ּופ ƒּו ƒצ

ת: ƒי ה זֹאת ּתֹוַרת ַהּבָ ּנ≈ ƒת, ה ƒי יר ָוׁשַ ƒמ יָכָלך¿ ׁשָ ה≈ ּב¿

ל  ּכָ רּו  ֻסּ‚ָ יָה,  אֹור∆ מ¿ ל  ּכָ כּו  ׁש¿ ח¿ נ∆

ִמן  ַהּכֵֹהן  ְוָיָצא 
ממני  ויצא   – ִית  ַהּבָ
הקדושה,  האהבה 
לאהבות  ונתהפכה 

נפולות 94.

___________________
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91. "ּוִמְתָיֵרא ִמן ַהּקֹוִצים ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת צֹוֵמַח". "צֹוֵמַח ַהְינּו.. ַתֲאוֹות ָרעֹות". )ליקוט מוהר"ן 

ח"א ד', ח'(.

92. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ד, ג' שספירת היסוד שהיא כנגד יוסף הצדיק מהותה 

שמירת הברית.

93. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א י"ד, י"ב: "...ְּבִחיַנת )דניאל י"ב, ג'(: "ַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים", 

ִמיר  ׁשָ ֵהיָכָלְך  ּבְ
במח   – ִית  ָוׁשַ
קוצים  גדלים  שלי 
שהם  ודרדרים 
ותאוות  המחשבות 

רעות 91.

ּתֹוַרת  זאת  ִהּנֵה 
ריבונו   – ִית  ַהּבָ
הביטה  עולם!  של 
וראה, האם כך צריך 
להיראות המח שלי?!

ֶנֱחַרב  ֵאיָכה 
ְוֶנֱהַרס  ָהאוָּלם 
ְיסֹוד ָהעֹוָלם – איך 
הזה,  הדבר  קרה 
שנחרב אצלי קדושת 
ונהרסה  המח, 
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ּכֹוָכִבים  ְוִחּלוּ 
ם – נחלש אצלי  ְוִהּלָ
רחוקים,  לקרב  הכח 
כבוד  הארת  ולהאיר 
ונעלם  בעולם,  ה' 
האור  כל  ממני 
והחיות בעבודת ה' 93.

ִמִּׁשָּממֹון,   קֹוִצים  ְּגֵדִלים  ה'     ְּבֵהיָכֶל�   

צּוַרת  ּתֹוַרת  ַהֶּזה           ִהֵּנה             

ַהֵּביַהמ"ק?!

ֵּביַהמ"ק,  אּוָלם  ֶׁשֶּנְחַרב        ֶזה            ֵאי�     

ָהעֹוָלם,  ֶׁשַּמְחִזיק  ַהְּיסֹוד     ְוֶנֶהַרס         

ְזִריָחָתם, ְוֶנְחַׁש�  ַהּכֹוָכִבים    ְוָרֲעדּו       

ת,  ƒי ָוׁשַ יר  ƒמ ׁשָ יָכָלך¿  ה≈ ּב¿

ּתֹוַרת זֹאת  ה  ּנ≈ ƒה

ת: ƒי  ַהּבָ

ָהאּוָלם,  ַרב  ח¡ נ∆ יָכה!  א≈

ָהעֹוָלם,  סֹוד  י¿ ַרס  ה¡ נ∆ ו¿

ם,  ּלָ ƒה ו¿ ים  ƒּכֹוָכב ּלּו  ƒח ו¿

קינה רביעית קינה זו ר"ת שלה שם אדנ"י:

___________________
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ְדַהְיינּו ֶׁשֵהם ַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים, ְועֹוִׂשין ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְוֵגִרים, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִאיר ַהָּכבֹוד ְוחֹוֵזר 

ַנ"ל". ְלָׁשְרׁשֹו ֶׁשהּוא ַהִּיְרָאה ַכַּ

94. כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א, ל"ד, ז': "ֹּכֲהִנים - ַהְינּו ַאֲהָבה ַהְּקדֹוָׁשה".

 ְוָיְצאּו           ַהֹּכֲהִנים               ִמֵּביַהמ"ק.       

ַנֲחָלה    ָלֶתת  ָבִּניָת,         ֲאֶׁשר       ַהּקֹוֶדׁש       ִּדיַרת         

ָהאֹוְיִבים   ֶאת    ִּכי  אֹוי,     ֶׁשָּיַצְרָּתם,     ִיְׂשָרֵאל    ְלַעם   

         ִצִּויָת             ֶׁשָּיבֹואּו           ְוְּיַפנּו           ֶאת         ַהֵּביַהמ"ק.      

ָּכל  ְוִנְסְּגרּו        זֹו,        ִּדיָרה  ְמאֹוֵרי  ָּכל        ֶנְחְׁשכּו              

ת: ƒי ן ַהּבָ ƒן מ ָיָצא ַהּכֹה≈ ו¿

ה זֹאת  ּנ≈ ƒת, ה ƒי יר ָוׁשַ ƒמ יָכָלך¿ ׁשָ ה≈ ּב¿

ת : ƒי ּתֹוַרת ַהּבָ

יל  ƒח ַהנ¿ ל¿ יָת,  ƒנ ּבָ ר  ֲאׁש∆ ׁש  קֹד∆ יַרת  ƒּד

ים  ƒב ָלאֹוי¿ י  ƒּכ אֹוי!  יָת,  ƒָקנ זּו  ַעם  ל¿

ת: ƒי ת ַהּבָ ּנּו א∆ ƒיָת, ָיבֹאּו ּופ ƒּו ƒצ

ת: ƒי ה זֹאת ּתֹוַרת ַהּבָ ּנ≈ ƒת, ה ƒי יר ָוׁשַ ƒמ יָכָלך¿ ׁשָ ה≈ ּב¿

ל  ּכָ רּו  ֻסּ‚ָ יָה,  אֹור∆ מ¿ ל  ּכָ כּו  ׁש¿ ח¿ נ∆

ִמן  ַהּכֵֹהן  ְוָיָצא 
ממני  ויצא   – ִית  ַהּבָ
הקדושה,  האהבה 
לאהבות  ונתהפכה 

נפולות 94.

___________________
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רֹוֶאיָה,    ָּכל          ֶׁשָאְמרּו          ַעד            ְׁשָעֶריָה,               

     ֶׁשִּנְדֶמה ֶׁשָּצַרַעת ִנְרֲאָתה              ְּבַבִּית ֶזה.              

ְוַכַעְס�,   ַאְּפ�        ֵמֲחרֹון       ׁשּוב      ָאָּנא  ה'        

ְלַבֵּׂשר      ְנבּוָאְת�,             ְּדַבר       ֶאת  ְוִתְזֹּכר      

               ְלַעֶּמ�,                    ֶׁשָּגדֹול              ִיְהֶיה               ָכבֹוד            ַהַּבִית ַהְּׁשִליִׁשי.   

יָה,  ל רֹוא∆ ּכָ רּו  י ָאמ¿ ƒּכ יָה, ַעד  ָער∆ ׁש¿

ת: ƒי ּבָ י ּבַ ƒָאה ל ר¿ ƒע נ‚ַ נ∆ ּכ¿

ת: ƒי ה זֹאת ּתֹוַרת ַהּבָ ּנ≈ ƒת, ה ƒי יר ָוׁשַ ƒמ יָכָלך¿ ׁשָ ה≈ ּב¿

ָך,  ַוֲחָמת∆ ָך  ַאּפ¿ ֲחרֹון  מ≈ ׁשּוב  הָֹוה  י¿

ָנא  ר  ַבּשׂ≈ ל¿ ָך,  בּוָאת∆ נ¿ ַבר  ּד¿ כֹר  ּוז¿

ת: ƒי בֹוד ַהּבַ ה ּכ¿ י∆ ה¿ ƒדֹול י ָך, ּ‚ָ ַלֲעָדת∆

ת: ƒי ַהּבַ בֹוד  ּכ¿ ה  י∆ ה¿ ƒי דֹול  ָ‚ּ ָך,  ר ָנא ַלֲעָדת∆ ַבּשׂ≈ ל¿

קינה זו מובאת בספר "מורה באצבע" סימן ב' להחיד"א ז"ל

ׁשוֹת  ּקָ ּבַ אֹוֵמר  ֶאָחד  ׁשֶ רֹוִאין  ׁשֶ ּכְ גֹון  ּכְ ַלֲחֵברֹו,  ֵמָאָדם  ִהְתעֹוְררּות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ִמְתעֹוֵרר  י  ּכִ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ּנּו  ִמּמֶ ִמְתעֹוֵרר  ֲחֵברֹו  ֲאַזי  ר,  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ּוְסִליחֹות 
ׁשֹות  ּקָ ן ּבַ ם ּכֵ ן, ּוַמְתִחיל לֹוַמר ּגַ ם ּכֵ ל ַעל ַעְצמֹו, ְוִנְתעֹוֵרר ּגַ ּכֵ ֵמֲחֵברֹו ּוַמְתִחיל ְלִהְסּתַ
ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ּוֵבּה,  ה  ִמּנֵ ִהְתעֹוְררּות  ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ֵאֶצל  ֵיׁש  ֵכן  מֹו  ּכְ ב,  ַהּלֵ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ
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ֶאָּלא  ִנְבָרא  לא  ָהעֹוָלם  ָּכל  לֹוַמר.  ָאָדם  ָּכל  ָצִריְך  "ִּכי  א':  ה',  ח"א  מוהר"ן  ליקוטי  ע"פ   .95

ֵעת  ְּבָכל  ּוְלַעֵּין  ִלְראֹות  ֲאִני  ָצִריְך  ִּבְׁשִביִלי  ִנְבָרא  ְּכֶׁשָהעֹוָלם  ִנְמָצא  לז(,  )ַסְנֶהְדִרין  ִּבְׁשִביִלי 

ְּבִתיּקּון ָהעֹוָלם ּוְלַמְּלאֹות ֶחְסרֹון ָהעֹוָלם".

אֹוי ִלי! - אני אשם 
ועלי לדאוג  זה,  בכל 

לתיקונו 95.

 – ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ
(השכינה)  המלכות 
אצלי  נהפכה 

לגאווה.

 – ַהּתֹוָרה  ֵרַפת  ּשְׂ
שלומדים  אשם  אני 

תורה שלא לשמה

יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲהִריַגת 
– אני אשם בהעלמת 
בכל  הצדיק  אור 

העולם

לּות  ָ‚ּ ַעל  י!  ƒל אֹוי 
ַעל  י!  ƒל אֹוי  יָנה.  ƒכ ¿ ַהּשׁ

ׁש.  ּדָ ק¿ ƒַהּמ ית  ּב≈ ן  ּבַ ֻחר¿

ַפת  ר≈ ּשׂ¿ ַעל  י!  ƒל אֹוי 
ַעל  י!  ƒל אֹוי  ַהּתֹוָרה. 

אֹוי  ים.  ƒיק ƒּד ַהּצַ יַ‚ת  ƒֲהר

דֹול  מֹו ַהּ‚ָ ּלּול ׁש¿ ƒי! ַעל ח ƒל

ּוְבתֹוְך  ִלי.  ַוי  ְוצֹוֵעק  ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ּוְתִחּנֹות  ׁשֹות  ּקָ ּבַ אֹוֵמר  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַעְצמֹו,  ְבֵרי  ּדִ ִמּתֹוְך 
ִלי  ִלי,  ַוי  ֲהלֹא  ְך,  ּכָ צֹוֵעק  ּוִמי  ֲאִני,  ֵהיָכן  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּוַמְתִחיל  ה  ִמּזֶ ִנְתעֹוֵרר  ְך  ּכָ
ן  ּכֵ ם  ּגַ ִאּלּו  ּכְ לֹו  ִנְדֶמה  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ְוַאף  ְיָקא.  ּדַ ִלי  ִלי,  ַוי  ִלְצעֹק  ִנית  ׁשֵ ּוַמְתִחיל  ׁש,  ַמּמָ
 . ְוָהֵבן ְך  ּכָ ְלַאַחר  קֶֹדם  ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  רֹוִאין  ְך  ּכָ ַאַחר  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ָראּוי,  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ אֹוֵמר 

(ליקוטי מוהר"ן ח"א תורה ע"ר)

___________________
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רֹוֶאיָה,    ָּכל          ֶׁשָאְמרּו          ַעד            ְׁשָעֶריָה,               

     ֶׁשִּנְדֶמה ֶׁשָּצַרַעת ִנְרֲאָתה              ְּבַבִּית ֶזה.              

ְוַכַעְס�,   ַאְּפ�        ֵמֲחרֹון       ׁשּוב      ָאָּנא  ה'        

ְלַבֵּׂשר      ְנבּוָאְת�,             ְּדַבר       ֶאת  ְוִתְזֹּכר      

               ְלַעֶּמ�,                    ֶׁשָּגדֹול              ִיְהֶיה               ָכבֹוד            ַהַּבִית ַהְּׁשִליִׁשי.   

יָה,  ל רֹוא∆ ּכָ רּו  י ָאמ¿ ƒּכ יָה, ַעד  ָער∆ ׁש¿

ת: ƒי ּבָ י ּבַ ƒָאה ל ר¿ ƒע נ‚ַ נ∆ ּכ¿

ת: ƒי ה זֹאת ּתֹוַרת ַהּבָ ּנ≈ ƒת, ה ƒי יר ָוׁשַ ƒמ יָכָלך¿ ׁשָ ה≈ ּב¿

ָך,  ַוֲחָמת∆ ָך  ַאּפ¿ ֲחרֹון  מ≈ ׁשּוב  הָֹוה  י¿

ָנא  ר  ַבּשׂ≈ ל¿ ָך,  בּוָאת∆ נ¿ ַבר  ּד¿ כֹר  ּוז¿

ת: ƒי בֹוד ַהּבַ ה ּכ¿ י∆ ה¿ ƒדֹול י ָך, ּ‚ָ ַלֲעָדת∆

ת: ƒי ַהּבַ בֹוד  ּכ¿ ה  י∆ ה¿ ƒי דֹול  ָ‚ּ ָך,  ר ָנא ַלֲעָדת∆ ַבּשׂ≈ ל¿

קינה זו מובאת בספר "מורה באצבע" סימן ב' להחיד"א ז"ל

ׁשוֹת  ּקָ ּבַ אֹוֵמר  ֶאָחד  ׁשֶ רֹוִאין  ׁשֶ ּכְ גֹון  ּכְ ַלֲחֵברֹו,  ֵמָאָדם  ִהְתעֹוְררּות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ִמְתעֹוֵרר  י  ּכִ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ּנּו  ִמּמֶ ִמְתעֹוֵרר  ֲחֵברֹו  ֲאַזי  ר,  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ּוְסִליחֹות 
ׁשֹות  ּקָ ן ּבַ ם ּכֵ ן, ּוַמְתִחיל לֹוַמר ּגַ ם ּכֵ ל ַעל ַעְצמֹו, ְוִנְתעֹוֵרר ּגַ ּכֵ ֵמֲחֵברֹו ּוַמְתִחיל ְלִהְסּתַ
ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ּוֵבּה,  ה  ִמּנֵ ִהְתעֹוְררּות  ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ֵאֶצל  ֵיׁש  ֵכן  מֹו  ּכְ ב,  ַהּלֵ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ

תיקון חצות • כתוב עלי נזתיקון חצות • כתוב עלי

ֶאָּלא  ִנְבָרא  לא  ָהעֹוָלם  ָּכל  לֹוַמר.  ָאָדם  ָּכל  ָצִריְך  "ִּכי  א':  ה',  ח"א  מוהר"ן  ליקוטי  ע"פ   .95

ֵעת  ְּבָכל  ּוְלַעֵּין  ִלְראֹות  ֲאִני  ָצִריְך  ִּבְׁשִביִלי  ִנְבָרא  ְּכֶׁשָהעֹוָלם  ִנְמָצא  לז(,  )ַסְנֶהְדִרין  ִּבְׁשִביִלי 

ְּבִתיּקּון ָהעֹוָלם ּוְלַמְּלאֹות ֶחְסרֹון ָהעֹוָלם".

אֹוי ִלי! - אני אשם 
ועלי לדאוג  זה,  בכל 

לתיקונו 95.

 – ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לוּת  ּגָ
(השכינה)  המלכות 
אצלי  נהפכה 

לגאווה.

 – ַהּתֹוָרה  ֵרַפת  ּשְׂ
שלומדים  אשם  אני 

תורה שלא לשמה

יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲהִריַגת 
– אני אשם בהעלמת 
בכל  הצדיק  אור 

העולם

לּות  ָ‚ּ ַעל  י!  ƒל אֹוי 
ַעל  י!  ƒל אֹוי  יָנה.  ƒכ ¿ ַהּשׁ

ׁש.  ּדָ ק¿ ƒַהּמ ית  ּב≈ ן  ּבַ ֻחר¿

ַפת  ר≈ ּשׂ¿ ַעל  י!  ƒל אֹוי 
ַעל  י!  ƒל אֹוי  ַהּתֹוָרה. 

אֹוי  ים.  ƒיק ƒּד ַהּצַ יַ‚ת  ƒֲהר

דֹול  מֹו ַהּ‚ָ ּלּול ׁש¿ ƒי! ַעל ח ƒל

ּוְבתֹוְך  ִלי.  ַוי  ְוצֹוֵעק  ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ּוְתִחּנֹות  ׁשֹות  ּקָ ּבַ אֹוֵמר  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַעְצמֹו,  ְבֵרי  ּדִ ִמּתֹוְך 
ִלי  ִלי,  ַוי  ֲהלֹא  ְך,  ּכָ צֹוֵעק  ּוִמי  ֲאִני,  ֵהיָכן  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּוַמְתִחיל  ה  ִמּזֶ ִנְתעֹוֵרר  ְך  ּכָ
ן  ּכֵ ם  ּגַ ִאּלּו  ּכְ לֹו  ִנְדֶמה  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ְוַאף  ְיָקא.  ּדַ ִלי  ִלי,  ַוי  ִלְצעֹק  ִנית  ׁשֵ ּוַמְתִחיל  ׁש,  ַמּמָ
 . ְוָהֵבן ְך  ּכָ ְלַאַחר  קֶֹדם  ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  רֹוִאין  ְך  ּכָ ַאַחר  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ָראּוי,  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ אֹוֵמר 

(ליקוטי מוהר"ן ח"א תורה ע"ר)

___________________
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י ָ‚ַבר  ƒי! ּכ ƒה. אֹוי ל דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּק¿ ו¿

ית  ל ּב≈ נֹוקֹות ׁש∆ ƒי! ַעל ּת ƒב. אֹוי ל אֹוי≈

ל  י! ַעל ַצַער ּכָ ƒלּו. אֹוי ל ט¿ ּבָ ן ׁש∆ ַרּבָ

י! ַעל ַצַער ָהָאבֹות  ƒָהעֹוָלמֹות. אֹוי ל

דֹוׁשֹות.  ַהּק¿ הֹות  ּמָ ƒָהא ו¿ ים  ƒדֹוׁש ַהּק¿

ים  ƒיא ƒב ַהּנ¿ ַצַער  ַעל  י!  ƒל אֹוי 
ַ‚ן  ּב¿ ר  ֲאׁש∆ ים  ƒיק ƒּד ַהּצַ ו¿ ים  ƒיד ƒַהֲחס ו¿

יַח, ƒל ָמׁש י! ַעל ַצֲערֹו ׁש∆ ƒן. אֹוי ל ד∆ ע≈

יכּו  ƒר א¡ ינּו ה∆ ע≈ ׁשָ ה ּופ¿ ּל∆ ּטּו א≈ ƒינּו ה ֲעֹונֹות≈

ּנּו. ּמ∆ ƒעּו ַהּטֹוב מ ינּו ָמנ¿ ַחּטֹאת≈ נּו ו¿ ּצ≈ ƒק
ֶהֱאִריכּו    ּוְפָׁשֵעינּו        ָלנּו,       ֵאֶּלה  ָגְרמּו  ֲעוֹונֹוֵתינּו          

ֶאת ֵקץ ְּגאּוָלֵתנּו,           ַוֲחָטֵאינּו                           ִעְּכבּו                   ַהּטֹוב                 ֵמִאיָּתנּו.      
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96. "ציון" גימטריא "יוסף", שהוא קדושת הברית.

97. 'עיר המהוללה' הוא ירושלים, שהיא האמונה. ליקו"מ ל"ה, וח"ב, א'.

ַּבּיֹום   ֶאְבֶּכה      ֵהיָכִלי      ַעל      

ִצּיֹון   ִּתְפֶאֶרת           ְוַעל  ּוַבָּלְיָלה,              

       ָהִעיר                 ַהְּמֻהֶּלֶלת.               

ַחן  ל¿ ַעל ׁשֻ לּו מ≈ ָ‚ּ ים ׁש∆ ƒָבנ ם ל¿ אֹוי ָלה∆

ים  ƒנ ׁשָ ים ו¿ ƒך¿ ָימ ה אֹר∆ ּמָ ה ּכַ ם. ז∆ יה∆ ƒֲאב

ה  נ∆ ב¿ ƒּלֹא נ ָכל ּדֹור ׁש∆ ים. ו¿ ƒָרע ים ו¿ ƒַרּב

ַרב  ח¡ נ∆ ּלּו  א≈ ּכָ ָיָמיו  ּב¿ ׁש  ּדָ ק¿ ƒַהּמ ית  ּב≈

ָיָמיו. ּב¿

קינה חמישית:

יֹוָמם  ה  ּכ∆ ב¿ א∆ י  ƒיָכל ה≈ ַעל 

ּיֹון  ƒצ ת  ר∆ א∆ פ¿ ƒת ּול¿ ָלה,  ָוָלי¿

ָלה: ֻהּלָ יר ַהמ¿ ƒע

המוח   – ֵהיָכִלי  ַעל 
ואיננו  נחרב  שלי 

כראוי.

ִצּיֹון  וְּלִתְפֶאֶרת 
 – ָלה  ַהְמֻהּלָ ִעיר 
היופי  ממני  ונאבד 
של קדושת הברית 96, 
לחן  זוכים  ידו  שעל 

של האמונה 97.

___________________
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י ָ‚ַבר  ƒי! ּכ ƒה. אֹוי ל דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּק¿ ו¿

ית  ל ּב≈ נֹוקֹות ׁש∆ ƒי! ַעל ּת ƒב. אֹוי ל אֹוי≈

ל  י! ַעל ַצַער ּכָ ƒלּו. אֹוי ל ט¿ ּבָ ן ׁש∆ ַרּבָ

י! ַעל ַצַער ָהָאבֹות  ƒָהעֹוָלמֹות. אֹוי ל

דֹוׁשֹות.  ַהּק¿ הֹות  ּמָ ƒָהא ו¿ ים  ƒדֹוׁש ַהּק¿

ים  ƒיא ƒב ַהּנ¿ ַצַער  ַעל  י!  ƒל אֹוי 
ַ‚ן  ּב¿ ר  ֲאׁש∆ ים  ƒיק ƒּד ַהּצַ ו¿ ים  ƒיד ƒַהֲחס ו¿

יַח, ƒל ָמׁש י! ַעל ַצֲערֹו ׁש∆ ƒן. אֹוי ל ד∆ ע≈

יכּו  ƒר א¡ ינּו ה∆ ע≈ ׁשָ ה ּופ¿ ּל∆ ּטּו א≈ ƒינּו ה ֲעֹונֹות≈

ּנּו. ּמ∆ ƒעּו ַהּטֹוב מ ינּו ָמנ¿ ַחּטֹאת≈ נּו ו¿ ּצ≈ ƒק
ֶהֱאִריכּו    ּוְפָׁשֵעינּו        ָלנּו,       ֵאֶּלה  ָגְרמּו  ֲעוֹונֹוֵתינּו          

ֶאת ֵקץ ְּגאּוָלֵתנּו,           ַוֲחָטֵאינּו                           ִעְּכבּו                   ַהּטֹוב                 ֵמִאיָּתנּו.      
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96. "ציון" גימטריא "יוסף", שהוא קדושת הברית.

97. 'עיר המהוללה' הוא ירושלים, שהיא האמונה. ליקו"מ ל"ה, וח"ב, א'.

ַּבּיֹום   ֶאְבֶּכה      ֵהיָכִלי      ַעל      

ִצּיֹון   ִּתְפֶאֶרת           ְוַעל  ּוַבָּלְיָלה,              

       ָהִעיר                 ַהְּמֻהֶּלֶלת.               

ַחן  ל¿ ַעל ׁשֻ לּו מ≈ ָ‚ּ ים ׁש∆ ƒָבנ ם ל¿ אֹוי ָלה∆

ים  ƒנ ׁשָ ים ו¿ ƒך¿ ָימ ה אֹר∆ ּמָ ה ּכַ ם. ז∆ יה∆ ƒֲאב

ה  נ∆ ב¿ ƒּלֹא נ ָכל ּדֹור ׁש∆ ים. ו¿ ƒָרע ים ו¿ ƒַרּב

ַרב  ח¡ נ∆ ּלּו  א≈ ּכָ ָיָמיו  ּב¿ ׁש  ּדָ ק¿ ƒַהּמ ית  ּב≈

ָיָמיו. ּב¿

קינה חמישית:

יֹוָמם  ה  ּכ∆ ב¿ א∆ י  ƒיָכל ה≈ ַעל 

ּיֹון  ƒצ ת  ר∆ א∆ פ¿ ƒת ּול¿ ָלה,  ָוָלי¿

ָלה: ֻהּלָ יר ַהמ¿ ƒע

המוח   – ֵהיָכִלי  ַעל 
ואיננו  נחרב  שלי 

כראוי.

ִציֹּון  ּוְלִתְפֶאֶרת 
 – ָלה  ַהְמֻהּלָ ִעיר 
היופי  ממני  ונאבד 
של קדושת הברית 96, 
לחן  זוכים  ידו  שעל 

של האמונה 97.

___________________
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98. צבי מרמז על ספירת היסוד שהוא שמירת הברית כמובא בזוהר חלק ג' ס"ח.

99. ירושלים זה בחינת האמונה כמובא בליקוטי מוהר"ן תורה ל"ה וכמובא לעיל שחורבן 

האמונה הוא חורבן ירושלים.

ַהְּׁשִכיָנה  ַאְּדַרָּבא,  ַוֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם  ֶאָחד  ֶׁשִּנְתַרֵחק  ְוָׁשלֹום, ֵיׁש  ִלְפָעִמים, ַחס  "ִּכי   .100

ַעל  ָתִמיד  ִכי  ּבְ
ֲעָמִים  ּפַ ן  ַהֻחְרּבָ
בוכה  אני  תמיד   –
הכפול  החורבן  על 
על   – ְצִבי  ֶאֶרץ   -
הברית 98  קדושת 
על   – ָלִים  ִוירּוׁשָ

האמונה 99.

י  ְפַאְרּתִ ּתִ ית  ּבֵ
ה  ּמָ ְלׁשַ אֹוֵיב  ם  ׂשָ
עוונותי,  מחמת   –
יכול  אינו  השי"ת 

להתפאר בי 100.

הסטרא   - יַבִני  הֹוׁשִ
אחרא הושיבה אותי 

ֶׁשֶּנְחַרב ֵּביַהמ"ק  ֻחְרָּבן  ַעל  ָּתִמיד          ֶאְבֶּכה           

ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ  ֻחְרָּבן  ְוַעל  ַּפֲעַמִים,          

ִיְׂשָרֵאל ַעם  ְוַעל     ִוירּוָׁשַלִים,            

   ֲאֶׁשר                ָהְלכּו               ַלָּגלּות.       

ָהאֹוֵיב  ָׂשם       ִּתְפַאְרִּתי          ֵּבית        ֶאת 

ִּביֵדי  אֹוִתי     ְוהֹוִׁשיב  ִלְׁשָמָמה,       

ן  ּבָ ַהֻחר¿ ַעל  יד  ƒָתמ י  ƒכ ּב¿

י  ƒב צ¿  ı ר∆ א∆ ם,  ƒֲעָמי ּפַ

ּה  ַעּמָ ַעל  ו¿ ם,  ƒָלי ירּוׁשָ ƒו

כּו ַבּ‚ֹוָלה: ר ָהל¿ ֲאׁש∆

ב  ם אֹוי≈ י ׂשָ ƒּת ַאר¿ פ¿ ƒית ּת ּב≈

י  יד≈ ƒּב י  ƒיַבנ ƒהֹוׁש ה,  ּמָ ׁשַ ל¿

ָלה: ֻהּלָ יר ַהמ¿ ƒּיֹון ע ƒת צ ר∆ א∆ פ¿ ƒת ּול¿

___________________
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ְוִנְפַּגם  ֶׁשִּנְתַקְלֵקל  ֶׁשַּצֲעָקָתּה,  ַהְינּו  מ"ו(.  )ַסְנֶהְדִרין  ִמְּזרֹוִעי'  ַקַּלִני  ֵמֹראִׁשי,  'ַקַּלִני  צֹוֶעֶקת: 

ְּבִחיַנת ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתָּפֵאר ָּבֶהם". ליקוטי מוהר"ן ח"ב מ'.

ֶׁשהּוא  ְּפֹסֶלת  ִמֶּמּנּו  ָיָצא  ֵּכן  ַעל  ּוְצָדָקה...  ֶחֶסד  ִמָּדתֹו  ִעַּקר  ֶׁשָהְיָתה  ַאְבָרָהם  ֵּכן  "ְוַעל   .101

ַיֲעֶשֹה  ְוֶחֶסד ִחָּנם ְלַבד, ֶׁשִאם ֵּכן ֹלא  ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ְצָדָקה  ְּבַוַּדאי ִאי ֶאְפָׁשר  ִכּי  ִיְׁשָמֵעאל וכו', 

ְּכלּום ַחס ְוָׁשלֹום. ּוִמי ֶׁשִּיְרֶצה ִלְסֹמְך ַרק ַעל ַחְסּדֹו ְוִיְפֹרק ֹעל ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום, ֶזה ְּבִחיַנת 

ְּפֹסֶלת ֶׁשהּוא  ִמֶּמּנּו  ָיָצא  ֵּכן  ַעל   ... ּוִמְׁשָּפט  ִּדין  ִמָּדתֹו  ֶׁשָהָיה  ִיְצָחק  ְוֵכן   ... ִיְׁשָמֵעאל  ְקִלַּפת 

ֵעָשֹו, ֶׁשָהָיה ַאְדמֹוִני ֶׁשִּנְמַׁשְך ִמֹּתֶקף ַהִּדין וכו', ֲאָבל ַּגם ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ִמְׁשָּפט ְלַבד ַּגם ֵּכן הּוא 

ְּפָגם ָּגדֹול, ִּכי ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ַעל ִּפי ַהִּדין ְלַבד ַּכַּנ"ל, ּוְכמֹו ֶׁשָּׁשִכיַח ַהְרֵּבה ֶׁשַּכָּמה ְוַכָּמה 

ַעְצָמן  ַעל  ֶׁשֶהְחִמירּו  ִמַּדאי,  יֹוֵתר  ְוַהִּדין  ַהִּמְׁשָּפט  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ְוִנְתַרֲחקּו  ָנְפלּו 

ּוְפָגֵמיֶהם  ְוִקְלקּוָלם  ֲעֹונֹוֵתיֶהם  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ִּתְקָוָתם  ֶׁשָאַפס  ְּבִלָּבם  ֶׁשאֹוְמִרים  ַעד  ַהְרֵּבה 

ֵהם  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהְרֵּבה,  ְוִקְלְקלּו  ֶׁשָּפְגמּו  ֱאֶמת  ִּכי  ְוִאם  ַיִּמים.  ְּכחֹול  ְוָהַרִּבים  ָהֲעצּוִמים 

ִּתְקָוה  ֵיׁש  ֲעַדִין  ֶׁשֲעַדִין  ְלעֹוָלם,  ָּכִלים  ֶׁשֵאיָנם  ּוְבַרֲחָמיו  ְוִצְדָקתֹו  ה'  ְּבַחְסֵדי  ִלְבֹטַח  ְצִריִכין 

ַחְסֵדי  ִּכי  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו  הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ַחָּייו  ְיֵמי  ָּכל  ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ַּפַעם  ְּבָכל 

ִנְמָׁשְך  ֶזה  ַּכַּנ"ל  ְוַהִּדין  ַהִּמְׁשָּפט  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ַהּנֹוְפִלים  ֵאּלּו  ֶׁשְּפַגם  ִנְמָצא  וכו'.  ָתְמנּו  ֹלא  ה' 

ִמְּבִחיַנת ְקִלַּפת ֵעָשֹו".

 - קליפות   - יֵדי  ּבִ
ישמעאל   – ְנָביֹות 
ועשו.   – ה  ּמָ ְוׁשַ
ישמעאל  קליפת 
החסד  פגם  היא 
דהיינו  דקדושה, 
על  רק  שסומך 
עושה  ולא  ה'  חסדי 
עשיו  וקליפת  כלום. 
הגבורה  פגם  הוא 
שמחמת  דקדושה, 
הרבים  הפגמים 
הוא  הדינים  ומריבוי 

מיואש 101.

ֶזה    ְוַעל        ְוֵעָׂשו,         ִיְׁשָמֵעאל            

ְּבקֹול  ָתִמיד       ֶאְבֶּכה         

 ְיָלָלה.

זֹאת  ַעל  ה,  ּמָ ׁשַ ו¿ ָביֹות  נ¿

קֹול  ּב¿ יד  ƒָתמ ה  ּכ∆ ב¿ א∆

ָלָלה: י¿

ָלה: ֻהּלָ יר ַהמ¿ ƒּיֹון ע ƒת צ ר∆ א∆ פ¿ ƒת ּול¿
___________________
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98. צבי מרמז על ספירת היסוד שהוא שמירת הברית כמובא בזוהר חלק ג' ס"ח.

99. ירושלים זה בחינת האמונה כמובא בליקוטי מוהר"ן תורה ל"ה וכמובא לעיל שחורבן 

האמונה הוא חורבן ירושלים.

ַהְּׁשִכיָנה  ַאְּדַרָּבא,  ַוֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם  ֶאָחד  ֶׁשִּנְתַרֵחק  ְוָׁשלֹום, ֵיׁש  ִלְפָעִמים, ַחס  "ִּכי   .100

ַעל  ָתִמיד  ִכי  ּבְ
ֲעָמִים  ּפַ ן  ַהֻחְרּבָ
בוכה  אני  תמיד   –
הכפול  החורבן  על 
על   – ְצִבי  ֶאֶרץ   -
הברית 98  קדושת 
על   – ָלִים  ִוירוּׁשָ

האמונה 99.

י  ְפַאְרּתִ ּתִ ית  ּבֵ
ה  ּמָ ְלׁשַ אֹוֵיב  ם  ׂשָ
עוונותי,  מחמת   –
יכול  אינו  השי"ת 

להתפאר בי 100.

הסטרא   - יַבִני  הֹוׁשִ
אחרא הושיבה אותי 

ֶׁשֶּנְחַרב ֵּביַהמ"ק  ֻחְרָּבן  ַעל  ָּתִמיד          ֶאְבֶּכה           

ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ  ֻחְרָּבן  ְוַעל  ַּפֲעַמִים,          

ִיְׂשָרֵאל ַעם  ְוַעל     ִוירּוָׁשַלִים,            

   ֲאֶׁשר                ָהְלכּו               ַלָּגלּות.       

ָהאֹוֵיב  ָׂשם       ִּתְפַאְרִּתי          ֵּבית        ֶאת 

ִּביֵדי  אֹוִתי     ְוהֹוִׁשיב  ִלְׁשָמָמה,       

ן  ּבָ ַהֻחר¿ ַעל  יד  ƒָתמ י  ƒכ ּב¿

י  ƒב צ¿  ı ר∆ א∆ ם,  ƒֲעָמי ּפַ

ּה  ַעּמָ ַעל  ו¿ ם,  ƒָלי ירּוׁשָ ƒו

כּו ַבּ‚ֹוָלה: ר ָהל¿ ֲאׁש∆

ב  ם אֹוי≈ י ׂשָ ƒּת ַאר¿ פ¿ ƒית ּת ּב≈

י  יד≈ ƒּב י  ƒיַבנ ƒהֹוׁש ה,  ּמָ ׁשַ ל¿

ָלה: ֻהּלָ יר ַהמ¿ ƒּיֹון ע ƒת צ ר∆ א∆ פ¿ ƒת ּול¿

___________________
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ְוִנְפַּגם  ֶׁשִּנְתַקְלֵקל  ֶׁשַּצֲעָקָתּה,  ַהְינּו  מ"ו(.  )ַסְנֶהְדִרין  ִמְּזרֹוִעי'  ַקַּלִני  ֵמֹראִׁשי,  'ַקַּלִני  צֹוֶעֶקת: 

ְּבִחיַנת ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתָּפֵאר ָּבֶהם". ליקוטי מוהר"ן ח"ב מ'.

ֶׁשהּוא  ְּפֹסֶלת  ִמֶּמּנּו  ָיָצא  ֵּכן  ַעל  ּוְצָדָקה...  ֶחֶסד  ִמָּדתֹו  ִעַּקר  ֶׁשָהְיָתה  ַאְבָרָהם  ֵּכן  "ְוַעל   .101

ַיֲעֶשֹה  ְוֶחֶסד ִחָּנם ְלַבד, ֶׁשִאם ֵּכן ֹלא  ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ְצָדָקה  ְּבַוַּדאי ִאי ֶאְפָׁשר  ִכּי  ִיְׁשָמֵעאל וכו', 

ְּכלּום ַחס ְוָׁשלֹום. ּוִמי ֶׁשִּיְרֶצה ִלְסֹמְך ַרק ַעל ַחְסּדֹו ְוִיְפֹרק ֹעל ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום, ֶזה ְּבִחיַנת 

ְּפֹסֶלת ֶׁשהּוא  ִמֶּמּנּו  ָיָצא  ֵּכן  ַעל   ... ּוִמְׁשָּפט  ִּדין  ִמָּדתֹו  ֶׁשָהָיה  ִיְצָחק  ְוֵכן   ... ִיְׁשָמֵעאל  ְקִלַּפת 

ֵעָשֹו, ֶׁשָהָיה ַאְדמֹוִני ֶׁשִּנְמַׁשְך ִמֹּתֶקף ַהִּדין וכו', ֲאָבל ַּגם ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ִמְׁשָּפט ְלַבד ַּגם ֵּכן הּוא 

ְּפָגם ָּגדֹול, ִּכי ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ַעל ִּפי ַהִּדין ְלַבד ַּכַּנ"ל, ּוְכמֹו ֶׁשָּׁשִכיַח ַהְרֵּבה ֶׁשַּכָּמה ְוַכָּמה 

ַעְצָמן  ַעל  ֶׁשֶהְחִמירּו  ִמַּדאי,  יֹוֵתר  ְוַהִּדין  ַהִּמְׁשָּפט  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ְוִנְתַרֲחקּו  ָנְפלּו 

ּוְפָגֵמיֶהם  ְוִקְלקּוָלם  ֲעֹונֹוֵתיֶהם  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ִּתְקָוָתם  ֶׁשָאַפס  ְּבִלָּבם  ֶׁשאֹוְמִרים  ַעד  ַהְרֵּבה 

ֵהם  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהְרֵּבה,  ְוִקְלְקלּו  ֶׁשָּפְגמּו  ֱאֶמת  ִּכי  ְוִאם  ַיִּמים.  ְּכחֹול  ְוָהַרִּבים  ָהֲעצּוִמים 

ִּתְקָוה  ֵיׁש  ֲעַדִין  ֶׁשֲעַדִין  ְלעֹוָלם,  ָּכִלים  ֶׁשֵאיָנם  ּוְבַרֲחָמיו  ְוִצְדָקתֹו  ה'  ְּבַחְסֵדי  ִלְבֹטַח  ְצִריִכין 

ַחְסֵדי  ִּכי  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו  הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ַחָּייו  ְיֵמי  ָּכל  ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ַּפַעם  ְּבָכל 

ִנְמָׁשְך  ֶזה  ַּכַּנ"ל  ְוַהִּדין  ַהִּמְׁשָּפט  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ַהּנֹוְפִלים  ֵאּלּו  ֶׁשְּפַגם  ִנְמָצא  וכו'.  ָתְמנּו  ֹלא  ה' 

ִמְּבִחיַנת ְקִלַּפת ֵעָשֹו".

 - קליפות   - יֵדי  ּבִ
ישמעאל   – ְנָביֹות 
ועשו.   – ה  ּמָ ְוׁשַ
ישמעאל  קליפת 
החסד  פגם  היא 
דהיינו  דקדושה, 
על  רק  שסומך 
עושה  ולא  ה'  חסדי 
עשיו  וקליפת  כלום. 
הגבורה  פגם  הוא 
שמחמת  דקדושה, 
הרבים  הפגמים 
הוא  הדינים  ומריבוי 

מיואש 101.

ֶזה    ְוַעל        ְוֵעָׂשו,         ִיְׁשָמֵעאל            

ְּבקֹול  ָתִמיד       ֶאְבֶּכה         

 ְיָלָלה.

זֹאת  ַעל  ה,  ּמָ ׁשַ ו¿ ָביֹות  נ¿

קֹול  ּב¿ יד  ƒָתמ ה  ּכ∆ ב¿ א∆

ָלָלה: י¿

ָלה: ֻהּלָ יר ַהמ¿ ƒּיֹון ע ƒת צ ר∆ א∆ פ¿ ƒת ּול¿
___________________
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102. ירושלים זה בחינת האמונה כמובא בליקוטי מוהר"ן תורה ל"ה וכמובא לעיל שחורבן 

האמונה הוא חורבן ירושלים.

103. א. שומרון הוא בנחלת יוסף ב. המלך הראשון של מלכות ישראל שעיר הבירה שלה 

ִנְתַחְּלָלה  ִּכי    ִמְסֵּפד    ֲעִׂשי  ּתֹוָרה    

ּוְכבֹוֵד�  ִּכְתֵר�  ָנַפל  ִּתְפַאְרֵּת�,          

ְוַעל  ּבֹו,     ֶׁשָּׁשַכְנְּת  ַהַּבִית  ֶׁשָחַרב  ִמּיֹום       

ַעל  ִקָּנה     קֹול    ָאִרים  ֶזה      

 ֻחְרַּבן  ְירּוָׁשַלִים  ְוׁשֹוְמרֹון.

ִמְקַּדְׁשֶכם,  ֵּבית  ִּבְנַין  ֶאְבֶנה  ִּבְמִהירּות   ִּכי  ַעִּמי   ִּתְתַחְּזקּו   

ָגֻלּיֹוֵתיֶכם,      ֶאת         ְוַאְחִזיר       ִּכְלבּוׁש         ֶאְתַעֵּטף  ִּבְנָקָמה   

ָלה  ֻחל¿ י  ƒּכ ּתֹוָרה  י  ƒד פ¿ ƒס

ך¿  ר≈ ז¿ ƒנ ָלה  ָנפ¿  , ך¿ ּת≈ ַאר¿ פ¿ ƒּת

, ַעל  ך¿ ית≈ ָחַרב ּב≈ ּיֹום ׁש∆ ƒמ

ַעל  יָנה  ƒק א  ּשָׂ א∆ זֹאת 

ָלה: ָאה√ יָבה ו¿ ƒל ָאה√

ם,  כ∆ יר¿ ƒב ד¿ ה  נ∆ ב¿ א∆ ר  ַמה≈ י  ƒַעּמ י  ƒק ז¿ ƒח

ם,  כ∆ בּות¿ ת ׁש¿ יב א∆ ƒָאׁש יׁש ו¿ ƒּב ָנָקם ַאל¿

ָלה: ֻהּלָ יר ַהמ¿ ƒּיֹון ע ƒת צ ר∆ א∆ פ¿ ƒת ּול¿

מלכות   - ָאֳהִליָבה 
ירושלים – האמונה102, 
ונתקלקלה  נפלה 

אצלי.

שומרון   - ְוָאֳהָלה 
אצלי  נתקלקל   –

קדושת הברית 103.

___________________
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הוא שומרון היה מזרע יוסף. ג. עמרי אביו של אחאב שהקים את שומרון היה מזרע יוסף.

ו  ָרֵאל )ְיַׁשְעָיהּו נ"ד( "ֲעִנָּיה ֹסֲעָרה", ִּכי ֵהם ַעְכָׁשו ַּתַחת ֶמְמֶׁשֶלת ֵעֹשָ 104. "ְוַעל ֵּכן ִנְקָרִאים ִיֹשְ

ִעיר, ְּבִחיַנת רּוַח ְסָעָרה ַהַּנ"ל". ליקוטי מוהר"ן ח"א ח', ג'. ִאיׁש ֹשָ

ִּכי  ָּבָעַבר,        ְּכמֹו  ֶאְׁשֹּכן         ֵהיָכִלי         ְּבתֹו�        

ֶׁשָּכתּוב   ְּכמֹו  ּוְתִהיָלה,         ָלַעִּמים       ּתֹוָרה  ֵּתֵצא  ִמִּצּיֹון         

ה'   ּוְדַבר     ָלַעִּמים     ּתֹוָרה  ֵּתֵצא  ִמִּצּיֹון     ִּכי     

יֹוֶרה ָמִׁשיַח ִמְּירּוָׁשַלִים.

ְּתַנֵחם  ֲעֵליֶהם  ָּכַעְסָּת  ֲאֶׁשר  ְוִיְׂשָרֵאל  ְלהֹוִׁשיֵענּו,     ֲהָרָמה  ְיִמיְנ�  ֶאת  ָנא  עֹוֵרר     

ֶנֶפׁש:  ֵמָעְגַמת  ַהְּכחּוָׁשה  ַהִּיְׂשְרֵאִלית  ַלֻאָּמה  ְוֵיָאֵמר  ְמנָֻחִמים,    ְוִיְקְראּו  אֹוָתם 

ַאְּת ַהִּנְדֵמית ַלֲעִנָּיה ְטרּוָפה ִמַּסֲעַרת ָצרֹוַתִי�, ִרַחְמִּתי ָעַלִי�:

י  ƒּכ ה,  ּלָ ƒח ַבּת¿ ּכ¿ ּכֹן  ׁש¿ א∆ י  ƒיָכל ה≈ ּתֹוך¿ 

יב  ƒת כ¿ ƒד ה, ּכ¿ ּלָ ƒה א תֹוָרה ּות¿ צ≈ ּיֹון ּת≈ ƒּצ ƒמ

הָֹוה  י¿ ַבר  ּוד¿ תֹוָרה  א  צ≈ ּת≈ ּיֹון  ƒּצ ƒמ י  ƒּכ

ם: ƒָלי ירּוׁשָ ƒמ

ָרא  עּוָמה ק¿ ז¿ ƒל ָך ָרָמה, ו¿ ינ¿ ƒמ א י¿ עּוָרה ּנָ

ַוֲע‚ּוָמה,  ה  ּלָ ּדַ ַעם  ר ל¿ ָאמ≈ י≈ ו¿ ֻנָחָמה, 

ה סֲֹעָרה ֻרָחָמה: ּיָ ƒֲעִנּיָה סֲעָרה - אנו ֲענ
הרוח  תחת  מונחים 
הסטרא  של  חיים 

אחרא 104.

___________________
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102. ירושלים זה בחינת האמונה כמובא בליקוטי מוהר"ן תורה ל"ה וכמובא לעיל שחורבן 

האמונה הוא חורבן ירושלים.

103. א. שומרון הוא בנחלת יוסף ב. המלך הראשון של מלכות ישראל שעיר הבירה שלה 

ִנְתַחְּלָלה  ִּכי    ִמְסֵּפד    ֲעִׂשי  ּתֹוָרה    

ּוְכבֹוֵד�  ִּכְתֵר�  ָנַפל  ִּתְפַאְרֵּת�,          

ְוַעל  ּבֹו,     ֶׁשָּׁשַכְנְּת  ַהַּבִית  ֶׁשָחַרב  ִמּיֹום       

ַעל  ִקָּנה     קֹול    ָאִרים  ֶזה      

 ֻחְרַּבן  ְירּוָׁשַלִים  ְוׁשֹוְמרֹון.

ִמְקַּדְׁשֶכם,  ֵּבית  ִּבְנַין  ֶאְבֶנה  ִּבְמִהירּות   ִּכי  ַעִּמי   ִּתְתַחְּזקּו   

ָגֻלּיֹוֵתיֶכם,      ֶאת         ְוַאְחִזיר       ִּכְלבּוׁש         ֶאְתַעֵּטף  ִּבְנָקָמה   

ָלה  ֻחל¿ י  ƒּכ ּתֹוָרה  י  ƒד פ¿ ƒס

ך¿  ר≈ ז¿ ƒנ ָלה  ָנפ¿  , ך¿ ּת≈ ַאר¿ פ¿ ƒּת

, ַעל  ך¿ ית≈ ָחַרב ּב≈ ּיֹום ׁש∆ ƒמ

ַעל  יָנה  ƒק א  ּשָׂ א∆ זֹאת 

ָלה: ָאה√ יָבה ו¿ ƒל ָאה√

ם,  כ∆ יר¿ ƒב ד¿ ה  נ∆ ב¿ א∆ ר  ַמה≈ י  ƒַעּמ י  ƒק ז¿ ƒח

ם,  כ∆ בּות¿ ת ׁש¿ יב א∆ ƒָאׁש יׁש ו¿ ƒּב ָנָקם ַאל¿

ָלה: ֻהּלָ יר ַהמ¿ ƒּיֹון ע ƒת צ ר∆ א∆ פ¿ ƒת ּול¿

מלכות   - ָאֳהִליָבה 
ירושלים – האמונה102, 
ונתקלקלה  נפלה 

אצלי.

שומרון   - ְוָאֳהָלה 
אצלי  נתקלקל   –

קדושת הברית 103.

___________________
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הוא שומרון היה מזרע יוסף. ג. עמרי אביו של אחאב שהקים את שומרון היה מזרע יוסף.

ו  ָרֵאל )ְיַׁשְעָיהּו נ"ד( "ֲעִנָּיה ֹסֲעָרה", ִּכי ֵהם ַעְכָׁשו ַּתַחת ֶמְמֶׁשֶלת ֵעֹשָ 104. "ְוַעל ֵּכן ִנְקָרִאים ִיֹשְ

ִעיר, ְּבִחיַנת רּוַח ְסָעָרה ַהַּנ"ל". ליקוטי מוהר"ן ח"א ח', ג'. ִאיׁש ֹשָ

ִּכי  ָּבָעַבר,        ְּכמֹו  ֶאְׁשֹּכן         ֵהיָכִלי         ְּבתֹו�        

ֶׁשָּכתּוב   ְּכמֹו  ּוְתִהיָלה,         ָלַעִּמים       ּתֹוָרה  ֵּתֵצא  ִמִּצּיֹון         

ה'   ּוְדַבר     ָלַעִּמים     ּתֹוָרה  ֵּתֵצא  ִמִּצּיֹון     ִּכי     

יֹוֶרה ָמִׁשיַח ִמְּירּוָׁשַלִים.

ְּתַנֵחם  ֲעֵליֶהם  ָּכַעְסָּת  ֲאֶׁשר  ְוִיְׂשָרֵאל  ְלהֹוִׁשיֵענּו,     ֲהָרָמה  ְיִמיְנ�  ֶאת  ָנא  עֹוֵרר     

ֶנֶפׁש:  ֵמָעְגַמת  ַהְּכחּוָׁשה  ַהִּיְׂשְרֵאִלית  ַלֻאָּמה  ְוֵיָאֵמר  ְמנָֻחִמים,    ְוִיְקְראּו  אֹוָתם 

ַאְּת ַהִּנְדֵמית ַלֲעִנָּיה ְטרּוָפה ִמַּסֲעַרת ָצרֹוַתִי�, ִרַחְמִּתי ָעַלִי�:

י  ƒּכ ה,  ּלָ ƒח ַבּת¿ ּכ¿ ּכֹן  ׁש¿ א∆ י  ƒיָכל ה≈ ּתֹוך¿ 

יב  ƒת כ¿ ƒד ה, ּכ¿ ּלָ ƒה א תֹוָרה ּות¿ צ≈ ּיֹון ּת≈ ƒּצ ƒמ

הָֹוה  י¿ ַבר  ּוד¿ תֹוָרה  א  צ≈ ּת≈ ּיֹון  ƒּצ ƒמ י  ƒּכ

ם: ƒָלי ירּוׁשָ ƒמ

ָרא  עּוָמה ק¿ ז¿ ƒל ָך ָרָמה, ו¿ ינ¿ ƒמ א י¿ עּוָרה ּנָ

ַוֲע‚ּוָמה,  ה  ּלָ ּדַ ַעם  ר ל¿ ָאמ≈ י≈ ו¿ ֻנָחָמה, 

ה סֲֹעָרה ֻרָחָמה: ּיָ ƒֲעִנּיָה סֲעָרה - אנו ֲענ
הרוח  תחת  מונחים 
הסטרא  של  חיים 

אחרא 104.

___________________
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105. ע"פ ישעיה נ"ג, ז' "ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה ְוֹלא ִיְפַּתח ִּפיו". ובמלבי"ם שם "גם בעת 

שלקחו העכו''ם כספם ובגדיהם עם ילדיהם הרכים, מכל מקום 'ולא יפתח פיו'".

ְזרֹוֲע�,   ֹּכַח  ְוַגֵּלה  ָנא    עֹוֵרר     

ַהָּגלּות, ְיֵמי  ְּבסֹוף  ְיׁשּוָעְת�  ְוִיְתַּגֶּלה 

ְוֵיָאֵמר ִלְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַהְּמׁשּוָלה ְלֶׂשה ִאֶּלֶמת ְנֻטַּלת ַהִּדּבּור, 

ַאְּת ַהִּנְדֵמית ַלֲעִנָּיה ְטרּוָפה ִמַּסֲעַרת ָצרֹוַתִי�, ִרַחְמִּתי ָעַלִי�.

ֵמַהָּגלּות ּוְפֵדה  ְיִמיְנ�,        ֶאת  ה'  ַאָּתה  ָנא           עֹוֵרר            

ֶלָעִני ַהִּנְמַׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ְוֵיָאֵמר  ִיְׂשָרֵאל,        ֶאת  ְּבַרֲחֶמי�      

  ַהְּמַבֵּקׁש ּוִמְתַחֵּנן,           ּוָבא ְלִצּיֹון ֶמֶל� ַהָּמִׁשיַח ַהּגֹוֵאל.       

רֹוֲעָך,  א ֲחׂשֹוף ז¿ עּוָרה ּנָ

ֲעָך,  ׁש¿ ƒי  ı ק≈ א  ּנָ ה  ל∆ ָ‚ּ ƒי ו¿

ָלָמה,  א¡ נ∆ ה  ׂש∆ ל¿ ר  ָאמ≈ י≈ ו¿

ה סֲֹעָרה ֻרָחָמה: ּיָ ƒֲענ

ה  ד≈ ּופ¿ ל,  ָהא≈ ָך  ינ¿ ƒמ י¿ א  ּנָ עּוָרה 

ל  ַעם ּדַ ר ל¿ ָאמ≈ י≈ ל, ו¿ ָרא≈ ׂש¿ ƒיָך י ַרֲחמ∆ ּב¿

ל: ּיֹון ּ‚ֹוא≈ ƒצ ל, ּוָבא ל¿ ֹוא≈ ַהּשׁ

 - ֶנֱאָלָמה  ה  ׂשֶ
מעמנו  שנלקח 
הדיבור דקדושה. וגם 
כל  מעמנו  כשגזלו 
הכוחות דקדושה, לא 
פינו  לפתוח  יכולנו 

ולצעוק על כך105.

___________________
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ּוְבֵנה  ְיִמיְנ�,      ַיד  ָנא  ְּתעֹוֵרר  ֹּכל  ַעל  ָהֶעְליֹון  ַאָּתה    

ַדּל   ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ַעם  ְוֵיָאֵמר ְלַעם  ְּבַרֲחֶמי�              ֶאת ִעיר ִצּיֹון,                

ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִצּיֹון,    ִעיר  ֶאת  ה'  ִנַחם  ִּכי  ְוֶאְביֹון,      

ַהֲחֵרבֹות,  ַהְּמקֹומֹות  ָּכל  ְוְּיַנֵחם   ִצּיֹון,      ִעיר  ֶאת  ְיַנֵחם  ה'     

ְּכַגן  ִמְדָּבר)  ְלׁשֹון  הּוא  ֶׁשָּלּה   (ַאף  ְוָהֲעָרָבה  ֵעֶדן  ְּכמֹו  ֶׁשָּלּה  ַהִּמְדָּבר  ֶאת  ָׂשם  ְוהּוא 

ָּבּה  ִיְהֶיה    ְוִׂשְמָחה      ָׂשׂשֹון    ה',       

הֹוָדָאה ַעל ַהִּנִּסים   ְוקֹול              ִׁשיָרה.         

ְוָתקּוִמי  ֶּכָעָפר,  ַהּמֹוֵׁש�  ֹּכַח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּצִּדיק  ַע"י  ֵמַהָּגלּות  ְלִהְתַנֵער  ֹּכַח  ְּתַקְּבִלי 

ה  נ≈ ּוב¿ יֹון,  ל¿ ע∆ ָך  ינ¿ ƒמ י¿ א  ּנָ עּוָרה 

ל  ַעם ּדַ ר ל¿ ָאמ≈ י≈ ּיֹון, ו¿ ƒת צ יָך א∆ ַרֲחמ∆ ּב¿

יב  ƒת כ¿ ƒד ּיֹון, ּכ¿ ƒהָֹוה צ ַחם י¿ ƒי נ ƒיֹון, ּכ ב¿ א∆ ו¿

יָה  בֹת∆ ל ָחר¿ ַחם ּכָ ƒּיֹון, נ ƒהָֹוה צ ַחם י¿ ƒי נ ƒּכ

ַ‚ן  ּכ¿ ָבָתּה  ַער¿ ו¿ ן  ד∆ ע≈ ּכ¿ ָרּה  ּבָ ד¿ ƒם מ ׂש∆ ַוּיָ

ָבּה  א  צ≈ ּמָ ƒי ָחה  מ¿ ƒׂש ו¿ ׂשֹון  ׂשָ הָֹוה  י¿

ָרה: מ¿ ƒקֹול ז ּתֹוָדה ו¿

אחר כך תתעורר לקום ותאמר פסוקים אלו:

י ƒב ׁש¿ י  ƒקּומ ָעָפר  מ≈ י  ƒַנֲער ת¿ ƒה
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105. ע"פ ישעיה נ"ג, ז' "ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה ְוֹלא ִיְפַּתח ִּפיו". ובמלבי"ם שם "גם בעת 

שלקחו העכו''ם כספם ובגדיהם עם ילדיהם הרכים, מכל מקום 'ולא יפתח פיו'".

ְזרֹוֲע�,   ֹּכַח  ְוַגֵּלה  ָנא    עֹוֵרר     

ַהָּגלּות, ְיֵמי  ְּבסֹוף  ְיׁשּוָעְת�  ְוִיְתַּגֶּלה 

ְוֵיָאֵמר ִלְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַהְּמׁשּוָלה ְלֶׂשה ִאֶּלֶמת ְנֻטַּלת ַהִּדּבּור, 

ַאְּת ַהִּנְדֵמית ַלֲעִנָּיה ְטרּוָפה ִמַּסֲעַרת ָצרֹוַתִי�, ִרַחְמִּתי ָעַלִי�.

ֵמַהָּגלּות ּוְפֵדה  ְיִמיְנ�,        ֶאת  ה'  ַאָּתה  ָנא           עֹוֵרר            

ֶלָעִני ַהִּנְמַׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ְוֵיָאֵמר  ִיְׂשָרֵאל,        ֶאת  ְּבַרֲחֶמי�      

  ַהְּמַבֵּקׁש ּוִמְתַחֵּנן,           ּוָבא ְלִצּיֹון ֶמֶל� ַהָּמִׁשיַח ַהּגֹוֵאל.       

רֹוֲעָך,  א ֲחׂשֹוף ז¿ עּוָרה ּנָ

ֲעָך,  ׁש¿ ƒי  ı ק≈ א  ּנָ ה  ל∆ ָ‚ּ ƒי ו¿

ָלָמה,  א¡ נ∆ ה  ׂש∆ ל¿ ר  ָאמ≈ י≈ ו¿

ה סֲֹעָרה ֻרָחָמה: ּיָ ƒֲענ

ה  ד≈ ּופ¿ ל,  ָהא≈ ָך  ינ¿ ƒמ י¿ א  ּנָ עּוָרה 

ל  ַעם ּדַ ר ל¿ ָאמ≈ י≈ ל, ו¿ ָרא≈ ׂש¿ ƒיָך י ַרֲחמ∆ ּב¿

ל: ּיֹון ּ‚ֹוא≈ ƒצ ל, ּוָבא ל¿ ֹוא≈ ַהּשׁ

 - ֶנֱאָלָמה  ה  ׂשֶ
מעמנו  שנלקח 
הדיבור דקדושה. וגם 
כל  מעמנו  כשגזלו 
הכוחות דקדושה, לא 
פינו  לפתוח  יכולנו 

ולצעוק על כך105.
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ּוְבֵנה  ְיִמיְנ�,      ַיד  ָנא  ְּתעֹוֵרר  ֹּכל  ַעל  ָהֶעְליֹון  ַאָּתה    

ַדּל   ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ַעם  ְוֵיָאֵמר ְלַעם  ְּבַרֲחֶמי�              ֶאת ִעיר ִצּיֹון,                

ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִצּיֹון,    ִעיר  ֶאת  ה'  ִנַחם  ִּכי  ְוֶאְביֹון,      

ַהֲחֵרבֹות,  ַהְּמקֹומֹות  ָּכל  ְוְּיַנֵחם   ִצּיֹון,      ִעיר  ֶאת  ְיַנֵחם  ה'     

ְּכַגן  ִמְדָּבר)  ְלׁשֹון  הּוא  ֶׁשָּלּה   (ַאף  ְוָהֲעָרָבה  ֵעֶדן  ְּכמֹו  ֶׁשָּלּה  ַהִּמְדָּבר  ֶאת  ָׂשם  ְוהּוא 

ָּבּה  ִיְהֶיה    ְוִׂשְמָחה      ָׂשׂשֹון    ה',       

הֹוָדָאה ַעל ַהִּנִּסים   ְוקֹול              ִׁשיָרה.         

ְוָתקּוִמי  ֶּכָעָפר,  ַהּמֹוֵׁש�  ֹּכַח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּצִּדיק  ַע"י  ֵמַהָּגלּות  ְלִהְתַנֵער  ֹּכַח  ְּתַקְּבִלי 

ה  נ≈ ּוב¿ יֹון,  ל¿ ע∆ ָך  ינ¿ ƒמ י¿ א  ּנָ עּוָרה 

ל  ַעם ּדַ ר ל¿ ָאמ≈ י≈ ּיֹון, ו¿ ƒת צ יָך א∆ ַרֲחמ∆ ּב¿

יב  ƒת כ¿ ƒד ּיֹון, ּכ¿ ƒהָֹוה צ ַחם י¿ ƒי נ ƒיֹון, ּכ ב¿ א∆ ו¿

יָה  בֹת∆ ל ָחר¿ ַחם ּכָ ƒּיֹון, נ ƒהָֹוה צ ַחם י¿ ƒי נ ƒּכ

ַ‚ן  ּכ¿ ָבָתּה  ַער¿ ו¿ ן  ד∆ ע≈ ּכ¿ ָרּה  ּבָ ד¿ ƒם מ ׂש∆ ַוּיָ

ָבּה  א  צ≈ ּמָ ƒי ָחה  מ¿ ƒׂש ו¿ ׂשֹון  ׂשָ הָֹוה  י¿

ָרה: מ¿ ƒקֹול ז ּתֹוָדה ו¿

אחר כך תתעורר לקום ותאמר פסוקים אלו:

י ƒב ׁש¿ י  ƒקּומ ָעָפר  מ≈ י  ƒַנֲער ת¿ ƒה
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ִמיִריָדֵת� ַעד ָעָפר,  ְוהּוא ִיְפַּתח ַהּמֹוֵסרֹות ְוַהְּקָׁשִרים ֶּׁשֹּכַח ַהַּמְכִריַח קֹוֵׁשר אֹוָת� ָּבֶהם 

חֹומֹוַתִי� ֻחְרָּבן  ִעְסֵקי  ַעל  ַהְּׁשבּוָיה:       ִצּיֹון  ֲעַדת     

ָּכל   ְּכׁשֹוְמִרים     ִצּיֹון  ֲאֵבֵלי  ֶאת  ִמִּניִתי  ְירּוָׁשַלִים        

ִיְׁשְּתקּו,  לֹא   ָּתִמיד,    ְלָפַני  ְלִהְתַאֵּבל  ְוַהַּלְיָלה  ַהּיֹום    

ִמְּלַבֵּקׁש:  ִּתְׁשְּתקּו  ֶׁשּלֹא  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשִּיְבֶנה  ַלה'  ַהַּמְזִּכיִרים  ִמֶּכם  ֲאִני  ּוְמַבֵּקׁש 

ְוַעד   ֶׁשְּיכֹוֵנן    ַעד     ִמִּלְבנֹוָתּה  ִלְׁשּתֹוק  ַלה'    ִּתְּתנּו  ְוַאל    

ך¿  אר≈ י ַצּוָ ר≈ י מֹוס¿ ƒח ּת¿ ּפַ ת¿ ƒם ה ƒָלי רּוׁשָ י¿

ך¿  ƒחֹומַתי ַעל  ּיֹון:  ƒצ ת  ּבַ ה  ּיָ ƒב ׁש¿

ל  ּכָ ים 106  ƒר ׁשמ¿ י  ƒּת ַקד¿ פ¿ ƒה ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿

ׁשּו  ח¡ יד לֹא י∆ ƒמ ָלה ּתָ י¿ ָכל ַהּלַ ַהּיֹום ו¿

ם:  י ָלכ∆ ƒמ הָֹוה ַאל ּד√ ת י¿ ים א∆ ƒיר ƒּכ ז¿ ַהּמַ

ַעד  ו¿ ן  כֹונ≈ י¿ ַעד  לֹו  י  ƒמ ד√ נּו  ּת¿ ƒּת ַאל  ו¿

ְּבתֹוָרה  ֶׁשעֹוְסִקים  ַהַּנ"ל  ׁשֹוְמִרים  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  "ַהַּתְלִמיִדים   - ׁשְמִרים  ִהְפַקְדִּתי   .106

ֲאִפּלּו  ִחּפּוֹש,  ַאַחר  ִחּפּוֹש  ָלֶזה  ְצִריִכין  ִּכי  ָּכָראּוי,  ְלָמְצאֹו  ָזכּו  ֲעַדִין ֹלא  ֵהם  ַּגם  ַּכַּנ"ל  ּוְתִפָּלה 

ְוַעל ֵּכן ֵהם ִּבְבִחיַנת ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֶׁשֵהם ַרק עֹוְמִדים ַעל ִמְׁשַמְרָּתם ְּבֹתֶקף 

ָּכָראּוי.  ֶׁשִּיְמְצאּו אֹותֹו  ַעד  ִליׁשּוַעת ה'  ּוַמְמִּתיִנים  ְוׁשֹוְמִרים  ְמֹאד,  ְוָעצּום  ָּגדֹול  ְוִהְתַחְּזקּות 

ִּכי ַהַּמְמִּתין ִנְקָרא "ׁשֹוֵמר", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, "ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר". ִּכי ְצִריִכין ִלָּזֵהר ִּבְׁשַעת 

ַהַהְמָּתָנה ִלְבִלי ְלַהִּסיַח ַּדְעּתֹו ִמן ַהִּתְקָוה ְּכמֹו ַהּׁשֹוֵמר ֶׁשָּצִריְך ִלָּזֵהר ֶׁשא ְלַהִּסיַח ַּדְעּתֹו ִמן 

ַהְּׁשִמיָרה, ְּכמֹו ֵכן ַהַּמְמִּתין ּוְמַצֶּפה ִליׁשּוַעת ה' ִנְקָרא ׁשֹוֵמר, ִּכי ָצִריְך ְלַהְמִּתין ְוֹלא ַיִּסיַח ַּדְעּתֹו 

ִמן ַהִּתְקָוה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ַעד ַיְׁשִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמָּׁשַמִים." )ליקוטי הלכות שלוחין ה', ט"ז(.

___________________
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107. ליקוטי הלכות העושה שליח לגבות חובו הלכה ג', ל"א ּתֹוָרה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲאִכיָלה. 

ּוְׁשִתַּית ַהַּיִין הּוא ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה.

ֶאת  ן  ֶאּתֵ ִאם 
ַמֲאָכל  עֹוד  ָגֵנְך  ּדְ
ְוִאם  ְלאְיַבִיְך, 
ֵנָכר  ְבֵני  ּתּו  ִיׁשְ
השי"ת   – ְך  ירֹוׁשֵ ּתִ
שהסטרא  מבטיח 
יהיה  לא  אחרא 
מהתורה  יניקה  להם 
והתפילה  (אוכל) 

(שתייה) שלנו 107.

ְירּוָׁשַלִים   ֶאת    ֶּׁשָּיִׂשים   

ִנְׁשַּבע    ָהָאֶרץ:    ְלָכל  ְּפֵאר  ֶׁשִּתְהֶיה  ּוְבִסיָסּה  ַכָּנה  ַעל 

ּוִבְזרֹוַע   ְיִמינֹו     ְּבֹכַח  ה'         

ְּדָגֵנ�  ֶאת    ֶאֵּתן    ֶׁשּלֹא  ֹחְזקֹו   

ֶׁשָּגְזלּו�, ְלאֹוְיַבִי�  ַמֲאָכל     עֹוד        

ָזִרים  ַעִּמים   ִיְׁשּתּו    ְולֹא     

ֶׁשִהְתַיַּגְעְּת     ֵייֶנ�           ֶאת    

ֶׁשּיֹאְכלּוהּו,  ֵהם  ַלַּבִית  ַהָּדָגן  ַמְכִניֵסי  ֶאָּלא  ָעָליו:   

ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿ ת  א∆ ים  ƒָיׂש

ע  ּבַ ׁש¿ ƒנ  :ı ָאר∆ ּבָ ה  ּלָ ƒה ּת¿

רֹוַע  ז¿ ƒּוב ינֹו  ƒימ ƒּב הָֹוה  י¿

ך¿  ָ‚נ≈ ּד¿ ת  א∆ ן  ּת≈ א∆ ם  ƒא ֻעּזֹו 

ך¿  ƒַבי אֹי¿ ל¿ ַמֲאָכל  עֹוד 

ָכר  נ≈ י  נ≈ ב¿ ּתּו  ׁש¿ ƒי ם  ƒא ו¿

ָיַ‚ַעּת¿  ר  ֲאׁש∆ ך¿  ירֹוׁש≈ ƒּת

ֻלהּו  ָפיו יֹאכ¿ ַאס¿ י מ¿ ƒּבֹו: ּכ
___________________
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ִמיִריָדֵת� ַעד ָעָפר,  ְוהּוא ִיְפַּתח ַהּמֹוֵסרֹות ְוַהְּקָׁשִרים ֶּׁשֹּכַח ַהַּמְכִריַח קֹוֵׁשר אֹוָת� ָּבֶהם 

חֹומֹוַתִי� ֻחְרָּבן  ִעְסֵקי  ַעל  ַהְּׁשבּוָיה:       ִצּיֹון  ֲעַדת     

ָּכל   ְּכׁשֹוְמִרים     ִצּיֹון  ֲאֵבֵלי  ֶאת  ִמִּניִתי  ְירּוָׁשַלִים        

ִיְׁשְּתקּו,  לֹא   ָּתִמיד,    ְלָפַני  ְלִהְתַאֵּבל  ְוַהַּלְיָלה  ַהּיֹום    

ִמְּלַבֵּקׁש:  ִּתְׁשְּתקּו  ֶׁשּלֹא  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשִּיְבֶנה  ַלה'  ַהַּמְזִּכיִרים  ִמֶּכם  ֲאִני  ּוְמַבֵּקׁש 

ְוַעד   ֶׁשְּיכֹוֵנן    ַעד     ִמִּלְבנֹוָתּה  ִלְׁשּתֹוק  ַלה'    ִּתְּתנּו  ְוַאל    

ך¿  אר≈ י ַצּוָ ר≈ י מֹוס¿ ƒח ּת¿ ּפַ ת¿ ƒם ה ƒָלי רּוׁשָ י¿

ך¿  ƒחֹומַתי ַעל  ּיֹון:  ƒצ ת  ּבַ ה  ּיָ ƒב ׁש¿

ל  ּכָ ים 106  ƒר ׁשמ¿ י  ƒּת ַקד¿ פ¿ ƒה ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿

ׁשּו  ח¡ יד לֹא י∆ ƒמ ָלה ּתָ י¿ ָכל ַהּלַ ַהּיֹום ו¿

ם:  י ָלכ∆ ƒמ הָֹוה ַאל ּד√ ת י¿ ים א∆ ƒיר ƒּכ ז¿ ַהּמַ

ַעד  ו¿ ן  כֹונ≈ י¿ ַעד  לֹו  י  ƒמ ד√ נּו  ּת¿ ƒּת ַאל  ו¿

ְּבתֹוָרה  ֶׁשעֹוְסִקים  ַהַּנ"ל  ׁשֹוְמִרים  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  "ַהַּתְלִמיִדים   - ׁשְמִרים  ִהְפַקְדִּתי   .106

ֲאִפּלּו  ִחּפּוֹש,  ַאַחר  ִחּפּוֹש  ָלֶזה  ְצִריִכין  ִּכי  ָּכָראּוי,  ְלָמְצאֹו  ָזכּו  ֲעַדִין ֹלא  ֵהם  ַּגם  ַּכַּנ"ל  ּוְתִפָּלה 

ְוַעל ֵּכן ֵהם ִּבְבִחיַנת ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֶׁשֵהם ַרק עֹוְמִדים ַעל ִמְׁשַמְרָּתם ְּבֹתֶקף 

ָּכָראּוי.  ֶׁשִּיְמְצאּו אֹותֹו  ַעד  ִליׁשּוַעת ה'  ּוַמְמִּתיִנים  ְוׁשֹוְמִרים  ְמֹאד,  ְוָעצּום  ָּגדֹול  ְוִהְתַחְּזקּות 

ִּכי ַהַּמְמִּתין ִנְקָרא "ׁשֹוֵמר", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, "ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר". ִּכי ְצִריִכין ִלָּזֵהר ִּבְׁשַעת 

ַהַהְמָּתָנה ִלְבִלי ְלַהִּסיַח ַּדְעּתֹו ִמן ַהִּתְקָוה ְּכמֹו ַהּׁשֹוֵמר ֶׁשָּצִריְך ִלָּזֵהר ֶׁשא ְלַהִּסיַח ַּדְעּתֹו ִמן 

ַהְּׁשִמיָרה, ְּכמֹו ֵכן ַהַּמְמִּתין ּוְמַצֶּפה ִליׁשּוַעת ה' ִנְקָרא ׁשֹוֵמר, ִּכי ָצִריְך ְלַהְמִּתין ְוֹלא ַיִּסיַח ַּדְעּתֹו 

ִמן ַהִּתְקָוה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ַעד ַיְׁשִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמָּׁשַמִים." )ליקוטי הלכות שלוחין ה', ט"ז(.

___________________
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107. ליקוטי הלכות העושה שליח לגבות חובו הלכה ג', ל"א ּתֹוָרה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲאִכיָלה. 

ּוְׁשִתַּית ַהַּיִין הּוא ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה.

ֶאת  ן  ֶאּתֵ ִאם 
ַמֲאָכל  עֹוד  ָגֵנְך  ּדְ
ְוִאם  ְלאְיַבִיְך, 
ֵנָכר  ְבֵני  ּתוּ  ִיׁשְ
השי"ת   – ְך  ירֹוׁשֵ ּתִ
שהסטרא  מבטיח 
יהיה  לא  אחרא 
מהתורה  יניקה  להם 
והתפילה  (אוכל) 

(שתייה) שלנו 107.

ְירּוָׁשַלִים   ֶאת    ֶּׁשָּיִׂשים   

ִנְׁשַּבע    ָהָאֶרץ:    ְלָכל  ְּפֵאר  ֶׁשִּתְהֶיה  ּוְבִסיָסּה  ַכָּנה  ַעל 

ּוִבְזרֹוַע   ְיִמינֹו     ְּבֹכַח  ה'         

ְּדָגֵנ�  ֶאת    ֶאֵּתן    ֶׁשּלֹא  ֹחְזקֹו   

ֶׁשָּגְזלּו�, ְלאֹוְיַבִי�  ַמֲאָכל     עֹוד        

ָזִרים  ַעִּמים   ִיְׁשּתּו    ְולֹא     

ֶׁשִהְתַיַּגְעְּת     ֵייֶנ�           ֶאת    

ֶׁשּיֹאְכלּוהּו,  ֵהם  ַלַּבִית  ַהָּדָגן  ַמְכִניֵסי  ֶאָּלא  ָעָליו:   

ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿ ת  א∆ ים  ƒָיׂש

ע  ּבַ ׁש¿ ƒנ  :ı ָאר∆ ּבָ ה  ּלָ ƒה ּת¿

רֹוַע  ז¿ ƒּוב ינֹו  ƒימ ƒּב הָֹוה  י¿

ך¿  ָ‚נ≈ ּד¿ ת  א∆ ן  ּת≈ א∆ ם  ƒא ֻעּזֹו 

ך¿  ƒַבי אֹי¿ ל¿ ַמֲאָכל  עֹוד 

ָכר  נ≈ י  נ≈ ב¿ ּתּו  ׁש¿ ƒי ם  ƒא ו¿

ָיַ‚ַעּת¿  ר  ֲאׁש∆ ך¿  ירֹוׁש≈ ƒּת

ֻלהּו  ָפיו יֹאכ¿ ַאס¿ י מ¿ ƒּבֹו: ּכ
___________________
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ִיְׁשּתּוהּו  ֵהם  ַהַּיִין     ּוְמַקְּבֵצי  ַהּטֹוָבה,    ַהְׁשָּפַעת  ַעל  ה'  ֶאת  ִויַהְּללּו 

ְּבַחְצרֹות ָבֵּתיֶהם ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש:

ֵעיֶני�   ְּפַתח     ְּתִפיָלִתי,     ּוְׁשַמע  ָאְזֶנ�     ה'      ַהֵּטה       

ָעֶליָה  ִנְקָרא  ִׁשְמ�  ֲאֶׁשר  ְירּוָׁשַלִים  ְוָהִעיר  ׁשֹוְממֹוֵתינו,ּ     ּוְרֵאה         

ּוְזכּויֹוֵתנּו  ִצְדֹקֵתינּו  ַעל    לֹא     ִּכי     ִׁשְמ�,     ִנְתַחֵּלל  ְוַעָּתה    

ַרק  ֶאָּלא  ִמְּלָפֶני�,  ַּתֲחנּוֵנינּו       ְמַבְקִׁשים       ֲאַנְחנּו         

ְּתִפיָלִתי,  ֶאל  ְׁשַמע  ה'  ָהַרִּבים:     ַרֲחֶמי�  ִּבָּטחֹון  ַעל    

ַוֲעֵׂשה   ְלַצֲעָקֵתינּו,      ָאְזְנ�  ַּתְקִׁשיב  ה'  ְלַחּטֹאֵתינּו,      ְסַלח  ה'     

הּו  ּתֻ ׁש¿ ƒי ָציו  ַקּב¿ ּומ¿ הָֹוה  י¿ ת  א∆ לּו  ל¿ ƒה ו¿

י: ƒׁש רֹות ָקד¿ ַחצ¿ ּב¿

יָך  ינ∆ ַקח ע≈ ָמע ּפ¿ ָך ּוׁש¿ נ¿ לַֹהי ָאז¿ ה א¡ ַהּט≈

ָרא  ק¿ ƒר נ יר ֲאׁש∆ ƒָהע ינּו ו¿ מֹת≈ ה ׁשֹמ¿ א≈ ּור¿

ינּו  קֹת≈ ד¿ ƒצ ַעל  לֹא  י  ƒּכ יָה  ָעל∆ ָך  מ¿ ƒׁש

י  ƒיָך ּכ ָפנ∆ ינּו ל¿ ֲחנּונ≈ ים ּתַ ƒיל ƒנּו ַמּפ ֲאַנח¿

ָמָעה  ׁש¿ ֲאדָֹני  ים:  ƒָהַרּב יָך  ַרֲחמ∆ ַעל 

ה  יָבה ַוֲעׂש≈ ƒׁש ָלָחה ֲאדָֹני ַהק¿ ֲאדָֹני ס¿
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108. ציון גימטריא יוסף, והוא מרמז על קדושת הברית.

ְלַמַעְנ�  ֲעֵׂשה  ַּבָּקׁשֹוֵתינּו,    ֶאת   

ִנְקָרא   ִׁשְמ�        ִּכי        ֱאלֹוַקי         

ִיְׂשָרֵאל:  ֱא�ֵקי   – ַעְּמ�  ְוַעל   – ֱא�ִקים  ִעיר   – ִעיְר�  ַעל 

ְּבַרֲחֶמי�  ְלָהִקים  ָנא  ּבֹא  ַאָּתה   

אֹוָתּה,  ֶׁשָּתחֹון  ַהְּזַמן  ִהִּגיַע  ִּכי  ִצּיֹון,     ֶאת 

ֶאת     רֹוִצים  ִיְׂשָרֵאל  ֲעָבֶדי�  ִּכי  ַהְּגאּוָלה:      ְזַמן  ִהִּגיַע  ְּכַבר  ְוָאֵכן 

ַהּבֹוֶנה הּוא  ה'  ִּכי  ְּבֵעיֵניֶהם:         ֵחן  ָנְׂשָאה  ַוֲעָפָרּה  ִצּיֹון,                 ַאְבֵני    

          ֶלָעִתיד ֶאת ְירּוָׁשַלִים,                 ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל ַהִּנָּדִחים ְּבָגלּות  ְיַקֵּבץ אֹוָתם.   

ָך  ַמַענ¿ ל¿ ַאַחר  ּת¿ ַאל 

ָרא  ק¿ ƒנ ָך  מ¿ ƒׁש י  ƒּכ לַֹהי  א¡

ָך:  ַעּמ∆ ַעל  ו¿ ָך  יר¿ ƒע ַעל 

ם  ַרח≈ ּת¿ ָתקּום  ה  ַאּתָ

ָנּה נ¿ ח∆ ל¿ ת  ע≈ י  ƒּכ ּיֹון  ƒצ

ת  יָך א∆ י ָרצּו ֲעָבד∆ ƒּכ ד:  י ָבא מֹוע≈ ƒּכ

ה  ּבֹונ≈ נּו:  חֹונ≈ י¿ ֲעָפָרּה  ת  א∆ ו¿ יָה  ֲאָבנ∆

ס: ַכּנ≈ ל י¿ ָרא≈ ׂש¿ ƒי י ח≈ ד¿ ƒהָֹוה נ ם י¿ ƒַלי רּוׁשָ י¿
___________________

ַרֵחם  ה ָתקּום ּתְ ַאּתָ
של  ריבונו   – ִצּיֹון 
על  נא  רחם  עולם! 
שלי,  הברית  קדושת 
י  ּכִ ְלֶחְנָנּה  ֵעת  י  ּכִ
ָבא מֹוֵעד - כי כבר 
לגאול  הזמן  הגיע 

אותי 108.
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ִיְׁשּתּוהּו  ֵהם  ַהַּיִין     ּוְמַקְּבֵצי  ַהּטֹוָבה,    ַהְׁשָּפַעת  ַעל  ה'  ֶאת  ִויַהְּללּו 

ְּבַחְצרֹות ָבֵּתיֶהם ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש:

ֵעיֶני�   ְּפַתח     ְּתִפיָלִתי,     ּוְׁשַמע  ָאְזֶנ�     ה'      ַהֵּטה       

ָעֶליָה  ִנְקָרא  ִׁשְמ�  ֲאֶׁשר  ְירּוָׁשַלִים  ְוָהִעיר  ׁשֹוְממֹוֵתינו,ּ     ּוְרֵאה         

ּוְזכּויֹוֵתנּו  ִצְדֹקֵתינּו  ַעל    לֹא     ִּכי     ִׁשְמ�,     ִנְתַחֵּלל  ְוַעָּתה    

ַרק  ֶאָּלא  ִמְּלָפֶני�,  ַּתֲחנּוֵנינּו       ְמַבְקִׁשים       ֲאַנְחנּו         

ְּתִפיָלִתי,  ֶאל  ְׁשַמע  ה'  ָהַרִּבים:     ַרֲחֶמי�  ִּבָּטחֹון  ַעל    

ַוֲעֵׂשה   ְלַצֲעָקֵתינּו,      ָאְזְנ�  ַּתְקִׁשיב  ה'  ְלַחּטֹאֵתינּו,      ְסַלח  ה'     

הּו  ּתֻ ׁש¿ ƒי ָציו  ַקּב¿ ּומ¿ הָֹוה  י¿ ת  א∆ לּו  ל¿ ƒה ו¿

י: ƒׁש רֹות ָקד¿ ַחצ¿ ּב¿

יָך  ינ∆ ַקח ע≈ ָמע ּפ¿ ָך ּוׁש¿ נ¿ לַֹהי ָאז¿ ה א¡ ַהּט≈

ָרא  ק¿ ƒר נ יר ֲאׁש∆ ƒָהע ינּו ו¿ מֹת≈ ה ׁשֹמ¿ א≈ ּור¿

ינּו  קֹת≈ ד¿ ƒצ ַעל  לֹא  י  ƒּכ יָה  ָעל∆ ָך  מ¿ ƒׁש

י  ƒיָך ּכ ָפנ∆ ינּו ל¿ ֲחנּונ≈ ים ּתַ ƒיל ƒנּו ַמּפ ֲאַנח¿

ָמָעה  ׁש¿ ֲאדָֹני  ים:  ƒָהַרּב יָך  ַרֲחמ∆ ַעל 

ה  יָבה ַוֲעׂש≈ ƒׁש ָלָחה ֲאדָֹני ַהק¿ ֲאדָֹני ס¿
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108. ציון גימטריא יוסף, והוא מרמז על קדושת הברית.

ְלַמַעְנ�  ֲעֵׂשה  ַּבָּקׁשֹוֵתינּו,    ֶאת   

ִנְקָרא   ִׁשְמ�        ִּכי        ֱאלֹוַקי         

ִיְׂשָרֵאל:  ֱא�ֵקי   – ַעְּמ�  ְוַעל   – ֱא�ִקים  ִעיר   – ִעיְר�  ַעל 

ְּבַרֲחֶמי�  ְלָהִקים  ָנא  ּבֹא  ַאָּתה   

אֹוָתּה,  ֶׁשָּתחֹון  ַהְּזַמן  ִהִּגיַע  ִּכי  ִצּיֹון,     ֶאת 

ֶאת     רֹוִצים  ִיְׂשָרֵאל  ֲעָבֶדי�  ִּכי  ַהְּגאּוָלה:      ְזַמן  ִהִּגיַע  ְּכַבר  ְוָאֵכן 

ַהּבֹוֶנה הּוא  ה'  ִּכי  ְּבֵעיֵניֶהם:         ֵחן  ָנְׂשָאה  ַוֲעָפָרּה  ִצּיֹון,                 ַאְבֵני    

          ֶלָעִתיד ֶאת ְירּוָׁשַלִים,                 ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל ַהִּנָּדִחים ְּבָגלּות  ְיַקֵּבץ אֹוָתם.   

ָך  ַמַענ¿ ל¿ ַאַחר  ּת¿ ַאל 

ָרא  ק¿ ƒנ ָך  מ¿ ƒׁש י  ƒּכ לַֹהי  א¡

ָך:  ַעּמ∆ ַעל  ו¿ ָך  יר¿ ƒע ַעל 

ם  ַרח≈ ּת¿ ָתקּום  ה  ַאּתָ

ָנּה נ¿ ח∆ ל¿ ת  ע≈ י  ƒּכ ּיֹון  ƒצ

ת  יָך א∆ י ָרצּו ֲעָבד∆ ƒּכ ד:  י ָבא מֹוע≈ ƒּכ

ה  ּבֹונ≈ נּו:  חֹונ≈ י¿ ֲעָפָרּה  ת  א∆ ו¿ יָה  ֲאָבנ∆

ס: ַכּנ≈ ל י¿ ָרא≈ ׂש¿ ƒי י ח≈ ד¿ ƒהָֹוה נ ם י¿ ƒַלי רּוׁשָ י¿
___________________

ַרֵחם  ה ָתקּום ּתְ ַאּתָ
של  ריבונו   – ִצּיֹון 
על  נא  רחם  עולם! 
שלי,  הברית  קדושת 
י  ּכִ ְלֶחְנָנּה  ֵעת  י  ּכִ
ָבא מֹוֵעד - כי כבר 
לגאול  הזמן  הגיע 
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ְוֶזה  ַמְלכּות...  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוַחָּוה  ְּכֵסֶדר.  ֶׁשא  "ַחָּוה...  פ"ב:  ח"ב,  מוהר"ן  ליקוטי  ע"פ   .1

ֵאינֹו  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֶׁשל  ְׁשֵלמּות  ִּכי  ְּכֵסֶדר,  ֶׁשא  ְלָהָאָדם  הֹוֵלְך  ֶׁשִּלְפָעִמים  רֹוִאים,  ֶׁשָאנּו 

ֵאיָבר  ִּכי  ַהִחּיּות.  ִהיא  ְוַהִּמּלּוי  ַהְּׁשֵלמּות  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ּבֹו  ּוְמקּוָּׁשִרים  ְמיּוָחִדים  ְּכֶׁשֵהם  ֶאָּלא 

ְּכֶׁשִהיא  ַחָּוה   - ַמְלכּות  ַהְּבִחיָנה  ֹזאת  ִנְמָצא  ִחָּסרֹון.  ִנְקָרא  ֲאַזי  ַהִחּיּות,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק 

ָהָאֶרץ  "ַלה'  כ"ד(:  )ְּתִהִּלים  ְוֶזהּו  ְׁשֵלמּות.  ָלּה  ֵיׁש  ֲאַזי  הּוא,  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ְמֻקֶּׁשֶרת 

ּוְמלֹוָאּה" - ְּכֶׁשָהָאֶרץ, ַהְינּו ְּבִחיַנת ַחָּוה ַמְלכּות ְמֻקֶּׁשֶרת ַלה', ֲאַזי הּוא ִּבְמֹלאֹו ּוִבְׁשֵלמּות... 

ְּכֵסֶדר". ה  ְוַנֲעֹשֶ ַחָּוה  ֶנֱחָזר  ַוֲאַזי 

ָהָאֶרץ  ַליֹהָוה 
כשאני   – ּוְמלֹוָאּה 
זוכה לקשר את כל 
מה שעובר עלי לה' 
יתברך, גם כשהולך  
כסדר',  'שלא  לי 
שכל  זוכה  אני  אז 
מקבלים  הדברים 
שלמות  אצלי 
בחיות,  ומתמלאים 
להיות  חוזר  והכל 

'כסדר' 1. 

ֶזֶמר ְוֶׁשַבח ֶׁשִחֵּבר ָּדִוד ַהֶּמֶל�:  ה' ִעָּקר ִהְתַּגּלּות ַמְלכּותֹו 

ִהיא  ֲאָבל  ּוְבֵביַהמ"ק,   ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִהיא  ּוְכבֹודֹו 

ֶׁשֵּבין  הּוא  ה'  ִּכי  ָּבֶהם:  ּוְביֹוְׁשִבים  ֲאָרצֹות  ִּבְׁשָאר  ַּגם 

ַליהָֹוה  מֹור  ז¿ ƒמ ד  ƒָדו ל¿

ל  ב≈ ּת≈ לֹוָאּה,  ּומ¿  ı ָהָאר∆

ַעל  הּוא  י  ƒּכ ָבּה:  י  ב≈ יֹׁש¿ ו¿

תיקון לאה
תיקון לאה אומרים גם בימים שאין אומרים תחנון אפילו בשבת ויו"ט ור"ח רק 

שאין אומרים וידוי ולא למנצח יענך ולא למנצח מזמור לדוד בבוא וגו':

עדן  שבגן  הצדיקים  אל  בא  הקב"ה  שעתה  תכוון  שערים"  "שאו  כשתאמר 
ישראל  עם  על  זכות  ללמד  כדי  א')  דרוש  חצות  תיקון  דרושי  הכוונות  (שער 
ולהשתעשע עם הנקודות טובות שלהם (ליקוטי הלכות עירובי תחומין ו', י"ב)

___________________
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2. "ִּכי ָהֱאֶמת ַהָּברּור, ְּבִחיַנת ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֵאין זֹוֶכה ִּכי ִאם ִמי ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְנִקי ַכַּפִים ֶּבֱאֶמת, 

ֶׁשהּוא ָנִקי ִמָּכל ַהַּתֲאוֹת, ִּבְפָרט ִמַּתֲאָוה ַהְּכָלִלּיּות ְלַגְמֵרי ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ֲעִכיַרת ַהָּדִמים, ְוַרק הּוא 

זֹוֶכה ָלֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו... ''ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב'' ַּדְיָקא, ִּכי ַּדְיָקא ְּכֶׁשהּוא ְנִקי ַכַּפִים, הּוא ַּדְיָקא זֹוֶכה 

ִלְבִחיַנת ַּבר ֵלָבב ֲאֶׁשר ֹלא ָנָשא ַלָּׁשְוא וכו', ֶׁשהּוא ִנּצֹל ִמָּׁשְוא ְוֶׁשֶקר ְוזֹוֶכה ָלֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוַרק 

הּוא זֹוֶכה ַלֲעלֹות ְּבַהר ה' ְוָלקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו" )ליקוטי הלכות ריבית ה', ל"ד(.

ַהר  ּבְ ַיֲעֶלה  ִמי 
לעלות  זכני   – ְיֹהָוה 
לזכות  ה',  בהר 
וטהור  קדוש  להיות 
ְמקֹום  ּבִ ָיקּום  ּוִמי 
ואח"כ  ָקְדׁשֹו 
 - מעמד  להחזיק 
קדשו  במקום  'לקום' 

ולא ליפול משם. 

ּוַבר  ִים  ַכּפַ ְנִקי 
ְוא  ָ ...ַלּשׁ ֵלָבב 
נקי  להיות  זכני   –
ומכל  התאוות  מכל 
העכורים,  הדמים 
להנצל  אזכה  ועי"ז 
שוא  מיני  מכל 
לאמת  ואזכה  ושקר, 

הברורה והשלמה 2. 

ַנֲהרֹות     ד'  ּוֵבין  ִיְׂשָרֵאל,    ֶאֶרץ  ֶאת  ָיַסד  ַיִמים  ז' 

ּכֹוֵנן אֹוָתּה:  ֲאָבל ִמי הּוא ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהָּכֵלל ִּבְכבֹודֹו ִיְתָּבַר� 

ַלֲעמֹוד  ַעָּתה  ֶׁשִּיְזֶּכה  ָהָאָדם  ּוִמי הּוא  ְּבֵביַהמ"ק,  ֶׁשּׁשֹוָרה 

ָׁשם:  ַהּלֹא ְלֶזה זֹוֶכה ַרק ַהַּצִּדיק ַהֲאִמיִּתי ֶׁשָנִקי ֵמַהַּתֲאוֹות

ַהָּכבֹוד    ַאַחר  רֹוֵדף  ְולֹא  ַהְּבִרית,     ְוׁשֹוֵמר 

ְׁשבּוָעתֹו   ְוִקֵּים  ְלַעְצמֹו,    אֹותֹו  ְולֹוֵקַח   

טֹוָבה  ּתֹוֶסֶפת  ִיַּקח  ַהּתֹוָרה:   ָּכל  ְלַקֵּים 

ָהרֹות  ַעל נ¿ ָסָדּה, ו¿ ים י¿ ƒַיּמ

ַהר  ּב¿ ה  ַיֲעל∆ י  ƒמ ָה:  נ∆ כֹונ¿ י¿

קֹום  מ¿ ƒי ָיקּום ּב ƒהָֹוה , ּומ י¿

ּוַבר  ם  ƒי ַכּפַ י  ƒק נ¿ ׁשֹו:  ָקד¿

א  ָנׂשָ לֹא  ר  ֲאׁש∆ ָבב  ל≈

ע  ּבַ ׁש¿ ƒלֹא נ י, ו¿ ƒׁש א ַנפ¿ ו¿ ָ ַלּשׁ

ָרָכה  ב¿ א  ּשָׂ ƒי ָמה:  ר¿ ƒמ ל¿
___________________
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ְוֶזה  ַמְלכּות...  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוַחָּוה  ְּכֵסֶדר.  ֶׁשא  "ַחָּוה...  פ"ב:  ח"ב,  מוהר"ן  ליקוטי  ע"פ   .1

ֵאינֹו  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֶׁשל  ְׁשֵלמּות  ִּכי  ְּכֵסֶדר,  ֶׁשא  ְלָהָאָדם  הֹוֵלְך  ֶׁשִּלְפָעִמים  רֹוִאים,  ֶׁשָאנּו 

ֵאיָבר  ִּכי  ַהִחּיּות.  ִהיא  ְוַהִּמּלּוי  ַהְּׁשֵלמּות  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ּבֹו  ּוְמקּוָּׁשִרים  ְמיּוָחִדים  ְּכֶׁשֵהם  ֶאָּלא 

ְּכֶׁשִהיא  ַחָּוה   - ַמְלכּות  ַהְּבִחיָנה  ֹזאת  ִנְמָצא  ִחָּסרֹון.  ִנְקָרא  ֲאַזי  ַהִחּיּות,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק 

ָהָאֶרץ  "ַלה'  כ"ד(:  )ְּתִהִּלים  ְוֶזהּו  ְׁשֵלמּות.  ָלּה  ֵיׁש  ֲאַזי  הּוא,  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ְמֻקֶּׁשֶרת 

ּוְמלֹוָאּה" - ְּכֶׁשָהָאֶרץ, ַהְינּו ְּבִחיַנת ַחָּוה ַמְלכּות ְמֻקֶּׁשֶרת ַלה', ֲאַזי הּוא ִּבְמֹלאֹו ּוִבְׁשֵלמּות... 

ְּכֵסֶדר". ה  ְוַנֲעֹשֶ ַחָּוה  ֶנֱחָזר  ַוֲאַזי 

ָהָאֶרץ  ַליֹהָוה 
כשאני   – וְּמלֹוָאּה 
זוכה לקשר את כל 
מה שעובר עלי לה' 
יתברך, גם כשהולך  
כסדר',  'שלא  לי 
שכל  זוכה  אני  אז 
מקבלים  הדברים 
שלמות  אצלי 
בחיות,  ומתמלאים 
להיות  חוזר  והכל 

'כסדר' 1. 

ֶזֶמר ְוֶׁשַבח ֶׁשִחֵּבר ָּדִוד ַהֶּמֶל�:  ה' ִעָּקר ִהְתַּגּלּות ַמְלכּותֹו 

ִהיא  ֲאָבל  ּוְבֵביַהמ"ק,   ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִהיא  ּוְכבֹודֹו 

ֶׁשֵּבין  הּוא  ה'  ִּכי  ָּבֶהם:  ּוְביֹוְׁשִבים  ֲאָרצֹות  ִּבְׁשָאר  ַּגם 

ַליהָֹוה  מֹור  ז¿ ƒמ ד  ƒָדו ל¿

ל  ב≈ ּת≈ לֹוָאּה,  ּומ¿  ı ָהָאר∆

ַעל  הּוא  י  ƒּכ ָבּה:  י  ב≈ יֹׁש¿ ו¿

תיקון לאה
תיקון לאה אומרים גם בימים שאין אומרים תחנון אפילו בשבת ויו"ט ור"ח רק 

שאין אומרים וידוי ולא למנצח יענך ולא למנצח מזמור לדוד בבוא וגו':

עדן  שבגן  הצדיקים  אל  בא  הקב"ה  שעתה  תכוון  שערים"  "שאו  כשתאמר 
ישראל  עם  על  זכות  ללמד  כדי  א')  דרוש  חצות  תיקון  דרושי  הכוונות  (שער 
ולהשתעשע עם הנקודות טובות שלהם (ליקוטי הלכות עירובי תחומין ו', י"ב)

___________________
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2. "ִּכי ָהֱאֶמת ַהָּברּור, ְּבִחיַנת ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֵאין זֹוֶכה ִּכי ִאם ִמי ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְנִקי ַכַּפִים ֶּבֱאֶמת, 

ֶׁשהּוא ָנִקי ִמָּכל ַהַּתֲאוֹת, ִּבְפָרט ִמַּתֲאָוה ַהְּכָלִלּיּות ְלַגְמֵרי ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ֲעִכיַרת ַהָּדִמים, ְוַרק הּוא 

זֹוֶכה ָלֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו... ''ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב'' ַּדְיָקא, ִּכי ַּדְיָקא ְּכֶׁשהּוא ְנִקי ַכַּפִים, הּוא ַּדְיָקא זֹוֶכה 

ִלְבִחיַנת ַּבר ֵלָבב ֲאֶׁשר ֹלא ָנָשא ַלָּׁשְוא וכו', ֶׁשהּוא ִנּצֹל ִמָּׁשְוא ְוֶׁשֶקר ְוזֹוֶכה ָלֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוַרק 

הּוא זֹוֶכה ַלֲעלֹות ְּבַהר ה' ְוָלקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו" )ליקוטי הלכות ריבית ה', ל"ד(.

ַהר  ּבְ ַיֲעֶלה  ִמי 
לעלות  זכני   – ְיֹהָוה 
לזכות  ה',  בהר 
וטהור  קדוש  להיות 
ְמקֹום  ּבִ ָיקּום  וִּמי 
ואח"כ  ָקְדׁשֹו 
 - מעמד  להחזיק 
קדשו  במקום  'לקום' 

ולא ליפול משם. 

ּוַבר  ִים  ַכּפַ ְנִקי 
ְוא  ָ ...ַלּשׁ ֵלָבב 
נקי  להיות  זכני   –
ומכל  התאוות  מכל 
העכורים,  הדמים 
להנצל  אזכה  ועי"ז 
שוא  מיני  מכל 
לאמת  ואזכה  ושקר, 

הברורה והשלמה 2. 

ַנֲהרֹות     ד'  ּוֵבין  ִיְׂשָרֵאל,    ֶאֶרץ  ֶאת  ָיַסד  ַיִמים  ז' 

ּכֹוֵנן אֹוָתּה:  ֲאָבל ִמי הּוא ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהָּכֵלל ִּבְכבֹודֹו ִיְתָּבַר� 

ַלֲעמֹוד  ַעָּתה  ֶׁשִּיְזֶּכה  ָהָאָדם  ּוִמי הּוא  ְּבֵביַהמ"ק,  ֶׁשּׁשֹוָרה 

ָׁשם:  ַהּלֹא ְלֶזה זֹוֶכה ַרק ַהַּצִּדיק ַהֲאִמיִּתי ֶׁשָנִקי ֵמַהַּתֲאוֹות

ַהָּכבֹוד    ַאַחר  רֹוֵדף  ְולֹא  ַהְּבִרית,     ְוׁשֹוֵמר 

ְׁשבּוָעתֹו   ְוִקֵּים  ְלַעְצמֹו,    אֹותֹו  ְולֹוֵקַח   

טֹוָבה  ּתֹוֶסֶפת  ִיַּקח  ַהּתֹוָרה:   ָּכל  ְלַקֵּים 

ָהרֹות  ַעל נ¿ ָסָדּה, ו¿ ים י¿ ƒַיּמ

ַהר  ּב¿ ה  ַיֲעל∆ י  ƒמ ָה:  נ∆ כֹונ¿ י¿

קֹום  מ¿ ƒי ָיקּום ּב ƒהָֹוה , ּומ י¿

ּוַבר  ם  ƒי ַכּפַ י  ƒק נ¿ ׁשֹו:  ָקד¿

א  ָנׂשָ לֹא  ר  ֲאׁש∆ ָבב  ל≈

ע  ּבַ ׁש¿ ƒלֹא נ י, ו¿ ƒׁש א ַנפ¿ ו¿ ָ ַלּשׁ

ָרָכה  ב¿ א  ּשָׂ ƒי ָמה:  ר¿ ƒמ ל¿
___________________
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3. "ָּפָניו, ֶזה ְּבִחיַנת ָהֱאֶמת, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָּפִנים, ְּבִחיַנת )ְּתִהִּלים כ"ד(: "ְמַבְּקֵׁשי ָפֶני ַיֲעֹקב 

ֶסָלה", ְּבִחיַנת )ִמיָכה ז(: "ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב"" )ליקוטי מוהר"ן ח"א ס"ו, ג'(.

ָפֶניָך  י  ְמַבְקׁשֵ
זכני   – ֶסָלה  ַיֲעֹקב 
האמת  את  לבקש 

שלך לעולם 3.

ָעִרים  ׁשְ אוּ  ׂשְ
אּו  ׂשְ ְוִהּנָ יֶכם  ָראׁשֵ
 – עֹוָלם  ְתֵחי  ּפִ
לשערי  קורא  אני 
שייפתחו,  הקדושה 
בהם  להכנס  שאוכל 
בֹוד  ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ
להגדיל  ואזכה   –

כבוד ה'. 

והמקטרגים מקטרגים 
ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  עליי: 
אין  הרי   - בֹוד  ַהּכָ
לקרוא  ראוי  אתה 
הכבוד',  'מלך  לה' 
כבדת  שלא  כיון 
ואני  כראוי,  אותו 

ִויׁשּוָעה   ֵמה',          

ְלֶזה ְוזֹוִכים  ְיׁשּוָעתֹו:     ֵמֱאלֹוֵקי     

ְוֶהָאַרת  ה'  ַאֲחֵרי  ַהְּמַחְּפִׂשים  ֵאָליו  ַהָּבִאים   

ִיְׂשָרֵאל:  ֶׁשֵהם  ְלעֹוָלם,  ָּפָניו   

רֹאְׁשֶכם  ֶאת  ַהַּדַעת  ַׁשֲעֵרי  ִּתְזְקפּו   

ַהָּׂשַגת  ְוִתָּכֵנס  ָהֲאָנִׁשים,  ַּדַעת  ִּפְתֵחי  ְּביֹוֵתר  ְוִתְתרֹוְממּו 

ֵאי�  ְוַהִסט"א ׁשֹוֶאֶלת  ִיְתָּבַר�:  ּוְכבֹודֹו  ִויִדיַעת ֱאלֹוקּותֹו 

ְוָאנּו  ָהעֹוָלם  ִמָּכל  ֶׁשִהְסַּתְרנּוהּו  ַאֲחֵרי  ית'  ְּכבֹודֹו  ִיְתַּגֶּלה 

ָדָקה  ּוצ¿ הָֹוה,  י¿ ת  א≈ מ≈

ה  ז∆ עֹו:  ׁש¿ ƒי י  לֹה≈ א¡ מ≈

י  ׁש≈ ַבק¿ מ¿ יו,  ׁשָ ּדֹור¿ ּדֹור 

ָלה:  ס∆ ַיֲעקֹב  יָך  ָפנ∆

ם  יכ∆ ָראׁש≈ ים  ƒָער ׁש¿ אּו  ׂש¿

עֹוָלם,  י  ח≈ ת¿ ƒּפ אּו  ׂש¿ ּנָ ƒה ו¿

י  ƒבֹוד: מ ך¿ ַהּכָ ל∆ ָיבֹוא מ∆ ו¿

הָֹוה  י¿ בֹוד  ַהּכָ ך¿  ל∆ מ∆ ה  ז∆
___________________
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ְּדַהְינּו  ֲחצֹות,  ְּבִתּקּון  ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּכמֹו  ַהֵּׁשָנה,  ֵמִהְתעֹוְררּות  ְמַדֵּבר  ֶזה  "ְוָכל   .4

ַׁשֲעֵרי  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהִּמְקָּדׁש,  ַהֵּבית  ֶׁשל  ְוַהְּׁשָעִרים  ַהְּפָתִחים  ִנְפָּתִחין  ֶׁשִּיְהיּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 

ַהָּכבֹוד.  ֶמֶלְך  ְוָיבֹא  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ִיְתָּבַרְך,  ְּכבֹודֹו  ְלַגֵּדל  ָּבֶהם  ִלְכנֹס  ִיְשָרֵאל  ֶׁשּיּוְכלּו  ְקֻדָּׁשה 

ִעזּּוז  ְיֹהָוה  עונה: 
ּבֹור  ּגִ ְיֹהָוה  ְוִגּבֹור, 
הוא  ה'   - ִמְלָחָמה 
עזוז וגיבור לנצח את 
ע"י  הקטרוגים,  כל 
שמוצאים  הצדיקים 
טובות  נקודות  בי 
הריח  את  ומעוררים 

הטוב שבי. 

אל  קורא  אני  ושוב 
הקדושה:  פתחי 
ָעִרים  ׁשְ אוּ  ׂשְ
אּו  ּוׂשְ יֶכם  ָראׁשֵ
ְתֵחי עֹוָלם – ואף  ּפִ
כמה  נפלתי  שכבר 
פעמים, ונרדמתי, אני 
שוב,  להתחיל  רוצה 
בֹוד  ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ
את  מעתה  להגדיל 

כבוד ה'.

והמקטרגים מתגברים 
יותר,  עוד  לקטרג 
הּוא  ִמי  ושואלים: 
בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  ֶזה 
הרי אינך ראוי לכבד 
ה', מאחר שכבר  את 
ע"י  ממנו  התרחקת 
בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  ואני מתעקש להשיב:  מעשייך הרעים, 
ֶסָלה – ה' יתברך לעולם יהיה מלך הכבוד, ותמיד אוכל לכבדו ולהגדיל שמו, כי 
יש צדיקים גדולים כאלו שתמיד מוצאים בי נקודות טובות, ומלמדים עלי זכות 4.

ְמִׁשיִבין: ַע"י ַהְּתִפיָלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּצִּדיק ִיְתַּגֵּבר ַהֵּׁשי"ת

ְלהֹוִציא ַנְפׁשֹוֵתינּו ֵמַהִסט"א ְוִיְתַּגֶּלה ְּכבֹודֹו ית': ְוַעל ֵּכן ַׁשֲעֵרי 

ַהֵּׁשי"ת  ֲעָזָרנּו  ִּכי  ְוִתְתרֹוְממּו,  ְּתְפְּתחּו  ָהֲאָנִׁשים  ַּדַעת 

ית'  ְּכבֹודֹו  ִּיְתַּגֶּלה  ְוַעי"ז  ֵמַהִסט"א,  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ְלהֹוִציא 

ִּבְסֵפיקֹות  ִמְתַּגֶּבֶרת  ֶׁשַהִסט"א  ְוַאעפ"י  ָּכל:  ְלֵעין  ְמֹאד 

ֶׁשּלֹו ֶאת  ִיְגמֹור  ְּבַוַּדאי  ה'  ֲאָבל  ית',  ְּכבֹודֹו  ֵאיֹפה 

ְוִיְתַּגֶּלה      ְּכבֹודֹו      ְלֵעין      ָּכל      ָלֶנַצח:

ּבֹור  ƒ‚ּ הָֹוה  י¿ ּבֹור,  ƒ‚ ו¿ ּזּוז  ƒע

ים  ƒָער ׁש¿ אּו  ׂש¿ ָחָמה:  ל¿ ƒמ

י  ח≈ ת¿ ƒּפ אּו  ּוׂש¿ ם  יכ∆ ָראׁש≈

ך¿  ל∆ מ∆ ָיבֹא  ו¿ עֹוָלם, 

ך¿  ל∆ ה מ∆ י הּוא ז∆ ƒבֹוד: מ ַהּכָ

ָבאֹות,  צ¿ הָֹוה  י¿ בֹוד  ַהּכָ

ָלה: בֹוד ס∆ ך¿ ַהּכָ ל∆ הּוא מ∆

___________________
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3. "ָּפָניו, ֶזה ְּבִחיַנת ָהֱאֶמת, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָּפִנים, ְּבִחיַנת )ְּתִהִּלים כ"ד(: "ְמַבְּקֵׁשי ָפֶני ַיֲעֹקב 

ֶסָלה", ְּבִחיַנת )ִמיָכה ז(: "ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב"" )ליקוטי מוהר"ן ח"א ס"ו, ג'(.

ָפֶניָך  י  ְמַבְקׁשֵ
זכני   – ֶסָלה  ַיֲעֹקב 
האמת  את  לבקש 

שלך לעולם 3.

ָעִרים  ׁשְ אוּ  ׂשְ
אּו  ׂשְ ְוִהּנָ יֶכם  ָראׁשֵ
 – עֹוָלם  ְתֵחי  ּפִ
לשערי  קורא  אני 
שייפתחו,  הקדושה 
בהם  להכנס  שאוכל 
בֹוד  ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ
להגדיל  ואזכה   –

כבוד ה'. 

והמקטרגים מקטרגים 
ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  עליי: 
אין  הרי   - בֹוד  ַהּכָ
לקרוא  ראוי  אתה 
הכבוד',  'מלך  לה' 
כבדת  שלא  כיון 
ואני  כראוי,  אותו 

ִויׁשּוָעה   ֵמה',          

ְלֶזה ְוזֹוִכים  ְיׁשּוָעתֹו:     ֵמֱאלֹוֵקי     

ְוֶהָאַרת  ה'  ַאֲחֵרי  ַהְּמַחְּפִׂשים  ֵאָליו  ַהָּבִאים   

ִיְׂשָרֵאל:  ֶׁשֵהם  ְלעֹוָלם,  ָּפָניו   

רֹאְׁשֶכם  ֶאת  ַהַּדַעת  ַׁשֲעֵרי  ִּתְזְקפּו   

ַהָּׂשַגת  ְוִתָּכֵנס  ָהֲאָנִׁשים,  ַּדַעת  ִּפְתֵחי  ְּביֹוֵתר  ְוִתְתרֹוְממּו 

ֵאי�  ְוַהִסט"א ׁשֹוֶאֶלת  ִיְתָּבַר�:  ּוְכבֹודֹו  ִויִדיַעת ֱאלֹוקּותֹו 

ְוָאנּו  ָהעֹוָלם  ִמָּכל  ֶׁשִהְסַּתְרנּוהּו  ַאֲחֵרי  ית'  ְּכבֹודֹו  ִיְתַּגֶּלה 

ָדָקה  ּוצ¿ הָֹוה,  י¿ ת  א≈ מ≈

ה  ז∆ עֹו:  ׁש¿ ƒי י  לֹה≈ א¡ מ≈

י  ׁש≈ ַבק¿ מ¿ יו,  ׁשָ ּדֹור¿ ּדֹור 

ָלה:  ס∆ ַיֲעקֹב  יָך  ָפנ∆

ם  יכ∆ ָראׁש≈ ים  ƒָער ׁש¿ אּו  ׂש¿

עֹוָלם,  י  ח≈ ת¿ ƒּפ אּו  ׂש¿ ּנָ ƒה ו¿

י  ƒבֹוד: מ ך¿ ַהּכָ ל∆ ָיבֹוא מ∆ ו¿

הָֹוה  י¿ בֹוד  ַהּכָ ך¿  ל∆ מ∆ ה  ז∆
___________________
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ְּדַהְינּו  ֲחצֹות,  ְּבִתּקּון  ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּכמֹו  ַהֵּׁשָנה,  ֵמִהְתעֹוְררּות  ְמַדֵּבר  ֶזה  "ְוָכל   .4

ַׁשֲעֵרי  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהִּמְקָּדׁש,  ַהֵּבית  ֶׁשל  ְוַהְּׁשָעִרים  ַהְּפָתִחים  ִנְפָּתִחין  ֶׁשִּיְהיּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 

ַהָּכבֹוד.  ֶמֶלְך  ְוָיבֹא  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ִיְתָּבַרְך,  ְּכבֹודֹו  ְלַגֵּדל  ָּבֶהם  ִלְכנֹס  ִיְשָרֵאל  ֶׁשּיּוְכלּו  ְקֻדָּׁשה 

ִעזּּוז  ְיֹהָוה  עונה: 
ּבֹור  ּגִ ְיֹהָוה  ְוִגּבֹור, 
הוא  ה'   - ִמְלָחָמה 
עזוז וגיבור לנצח את 
ע"י  הקטרוגים,  כל 
שמוצאים  הצדיקים 
טובות  נקודות  בי 
הריח  את  ומעוררים 

הטוב שבי. 

אל  קורא  אני  ושוב 
הקדושה:  פתחי 
ָעִרים  ׁשְ אוּ  ׂשְ
אּו  וּׂשְ יֶכם  ָראׁשֵ
ְתֵחי עֹוָלם – ואף  ּפִ
כמה  נפלתי  שכבר 
פעמים, ונרדמתי, אני 
שוב,  להתחיל  רוצה 
בֹוד  ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ
את  מעתה  להגדיל 

כבוד ה'.

והמקטרגים מתגברים 
יותר,  עוד  לקטרג 
הּוא  ִמי  ושואלים: 
בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  ֶזה 
הרי אינך ראוי לכבד 
ה', מאחר שכבר  את 
ע"י  ממנו  התרחקת 
בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  ואני מתעקש להשיב:  מעשייך הרעים, 
ֶסָלה – ה' יתברך לעולם יהיה מלך הכבוד, ותמיד אוכל לכבדו ולהגדיל שמו, כי 
יש צדיקים גדולים כאלו שתמיד מוצאים בי נקודות טובות, ומלמדים עלי זכות 4.

ְמִׁשיִבין: ַע"י ַהְּתִפיָלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּצִּדיק ִיְתַּגֵּבר ַהֵּׁשי"ת

ְלהֹוִציא ַנְפׁשֹוֵתינּו ֵמַהִסט"א ְוִיְתַּגֶּלה ְּכבֹודֹו ית': ְוַעל ֵּכן ַׁשֲעֵרי 

ַהֵּׁשי"ת  ֲעָזָרנּו  ִּכי  ְוִתְתרֹוְממּו,  ְּתְפְּתחּו  ָהֲאָנִׁשים  ַּדַעת 

ית'  ְּכבֹודֹו  ִּיְתַּגֶּלה  ְוַעי"ז  ֵמַהִסט"א,  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ְלהֹוִציא 

ִּבְסֵפיקֹות  ִמְתַּגֶּבֶרת  ֶׁשַהִסט"א  ְוַאעפ"י  ָּכל:  ְלֵעין  ְמֹאד 

ֶׁשּלֹו ֶאת  ִיְגמֹור  ְּבַוַּדאי  ה'  ֲאָבל  ית',  ְּכבֹודֹו  ֵאיֹפה 

ְוִיְתַּגֶּלה      ְּכבֹודֹו      ְלֵעין      ָּכל      ָלֶנַצח:

ּבֹור  ƒ‚ּ הָֹוה  י¿ ּבֹור,  ƒ‚ ו¿ ּזּוז  ƒע

ים  ƒָער ׁש¿ אּו  ׂש¿ ָחָמה:  ל¿ ƒמ

י  ח≈ ת¿ ƒּפ אּו  ּוׂש¿ ם  יכ∆ ָראׁש≈

ך¿  ל∆ מ∆ ָיבֹא  ו¿ עֹוָלם, 

ך¿  ל∆ ה מ∆ י הּוא ז∆ ƒבֹוד: מ ַהּכָ

ָבאֹות,  צ¿ הָֹוה  י¿ בֹוד  ַהּכָ

ָלה: בֹוד ס∆ ך¿ ַהּכָ ל∆ הּוא מ∆

___________________
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ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ְׁשֵאַלת  ֶּזה  ַמה  ְמאֹד,  ַהֶּזה ָּתמּוַּה  ְוַהִּמְקָרא  ְוכּו'.  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 

ַהָּכבֹוד ְוכּו'. ַעד ֶׁשֻהְצַרְך ְלָהִׁשיב ה' ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְוכּו', ְוִכי ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ֶׁשֶּמֶלְך ַהָּכבֹוד הּוא ה' 

ִיְתָּבַרְך?! ַאְך ָהִעְנָין הּוא ַעל ִּפי ַהַּנ"ל, ִּכי ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך הּוא ַעל ְיֵדי ִיְשָרֵאל ּוְכִפי 

ִיְשָרֵאל עֹוְבִדים אֹותֹו ַחס  ּוְכֶׁשֵאין  ִיְתָּבַרְך.  ִנְתַּגֶּלה ְּכבֹודֹו  ֵּכן  ִיְשָרֵאל,  ַמֲעֵשיֶהם ַהּטֹוִבים ֶׁשל 

ְוָׁשלֹום, ִנְתַעֵּלם ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך ֵמָהעֹוָלם. ְוַעל ֵּכן ֵּתֶכף ֶׁשַּמְתִחיל ִלְצעֹק ּוְלִהְתַּפֵּלל ְשאּו ְׁשָעִרים 

ָראֵׁשיֶכם ְוכּו' ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְוכּו', ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ַמֲעֵשיֶהם ַהּטֹוִבים 

ַהְינּו,  ַהָּכבֹוד?!",  ֶמֶלְך  ֶזה  "ִמי  ְואֹוְמִרים:  ַהְמַקְטֵרִגים  ְׁשֵאַלת  ִנְתעֹוֵרר  ֵּתֶכף  ֲאַזי  ִיְשָרֵאל,  ֶׁשל 

ַמֲעֵשיֶהם  ֵאין  ֶׁשִּיְשָרֵאל  ֵמַאַחר  ַהָּכבֹוד,  ֶמֶלְך  ְּבֵׁשם  ִיְתָּבַרְך  ִלְקרֹותֹו  ָראּוי  ֵאין  ְוָׁשלֹום,  ֶׁשַחס 

עֹוִלים ָיֶפה ְוֵאין ְמַגְּדִלים ְּכבֹודֹו ָּכָראּוי ְוַכַּנ"ל. ַוֲאַזי ְמִׁשיִבים ָלֶהם ִמָּיד: "ה' ִעּזּוז ְוִגּבֹור ה' ִּגּבֹור 

ִמְלָחָמה". ַהְינּו, ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְוכּו' ְוִיְגמֹר ֶאת ֶׁשּלֹו ְּבַוַּדאי, ְוָכל ֻעּזֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוִמְלַחְמּתֹו 

ִהוא ְלַהְכִניַע ּוְלַבֵּטל ַהִּקְטרּוִגים ֶׁשַעל ִיְשָרֵאל. ְוהּוא ִּגּבֹור ִמְלָחָמה ְלַנְּצָחם ָּתִמיד ַעל ְיֵדי ּגֶֹדל 

ֶׁשְּיכֹוִלים  ַעד  ָּכֶזה  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסיַרת  ָּכְך  ָּכל  ַּבֲעבֹוָדָתם  ְוָטְרחּו  ֶׁשָּיְגעּו  ַהַּצִּדיִקים  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ַהּכַֹח 

ִלְמצֹא ַהְּנקּוּדֹות טֹובֹות ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵהם ַּבְּדיֹוָטא ַהַּתְחּתֹוָנה ְמאֹד ַחס ְוָׁשלֹום, 

ְוַעל ֵּכן ַׁשָּיְך ִלְקרֹותֹו ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד ְּבֵׁשם ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד, ִּכי הּוא ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְוכּו' ְלַנֵּצַח ַהִּקְטרּוִגים 

ּוְלַגּלֹות ַהּטֹוב ֶׁשְּבִיְשָרֵאל ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּגֶּלה ְּכבֹודֹו ְוַכַּנ"ל. ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת קֹול ַהֵּׁשִני ְׂשאּו 

ְׁשָעִרים ֶׁשְּמַדֵּבר ַּגם ֵּכן ִמֶּזה, ִּכי ְצִריִכין ְלעֹוֵרר ַהּטֹוב ֶׁשְּבִיְשָרֵאל, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך, 

ְצִריִכים ְלעֹוְררֹו ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ְּכֵדי ְלעֹוְרָרם ְּבָכל ַּפַעם ֵמַהֵּׁשָנה ֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת ְמאֹד ַעל ָּכל ֶאָחד 

ַּכָּידּוַע. ְוִעַּקר ַהִהְתעֹוְררּות ֵמַהֵּׁשָנה ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשא ִייַׁשן ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמַּדאי ּוְברּוָחִנּיּות ֶׁשא 

ְיֵדי ַהְּנֻקּדֹות טֹובֹות ֶׁשּמֹוְצִאין ְּבָכל  ִיּפֹל ְּבַדְעּתֹו ְוֹלא ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ְלעֹוָלם - ָהִעיָּקר הּוא ַעל 

ַּפַעם ַּכַּנ"ל. ְוֶזהּו ֶׁשְּמַסֵּים: "ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה". ְּדַהְינּו ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך, הּוא ֶמֶלְך 

ַהָּכבֹוד ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד, ִּכי ְלעֹוָלם ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה ְוִיְגמֹר ֶאת ֶׁשּלֹו ָּתִמיד, ִּכי ְּכָבר ָהיּו ַצִּדיִקים 

ְּגדֹוִלים ָּכֵאּלּו ֶׁשּיּוְכלּו ִלְמצֹוא ַהּטֹוב ֶׁשְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ּוְלַלֵּמד ְזכּות ֲעֵליֶהם ָּתִמיד, ֶׁשַעל 

ְיֵדי ֶזה ִנְתַּגֶּלה ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ֵּכן 'ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה' ְוַכַּנ"ל" )ליקוטי הלכות, 

עירובי תחומין ו', י"ב(.

5. "ָּדִוד ָאַמר ַלְמַנֵּצַח ֶזה ַעל ַעְצמֹו ִּכְמַנֵּשא ּוְמַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְואֹוֵמר 'ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד', 

ֶׁשְיַּקוּו  ְלַהְׂשִּכיל  ַּבִּמְקָּדׁש  ַהְּמַנְצִחין  ֵלִוי  ִלְבֵני  ִנָּתן 

אני   – ַח  ַלְמַנּצֵ
את  מנצח  שבודאי 
ע"י  הרע  היצר 
לומר  הולך  תפלתי, 

מזמור זה 5. 

י  נ≈ ב¿ ƒל יל  ƒּכ ַמׂש¿ ַח  ַנּצ≈ ַלמ¿

___________________
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ַהְינּו ְלָדִוד ֶׁשְּמַנֵּצַח ָּכל ַהִּמְלָחמֹות ַעל ְיֵדי ִּדּבּורֹו אֹוֵמר ַעָּתה ֶזה ַהִּמְזמֹור, ְוֵכן ָצִריְך ָּכל ָאָדם 

ֲאִפּלּו ְּבַמְדֵרָגתֹו ַהְּׁשֵפָלה ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ֶׁשְּבַוַּדאי הּוא ְמַנֵּצַח ַהְרֵּבה ַעל ְיֵדי ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשל 

ִשֹיָחה ְוִהְתּבֹוְדדּות ְוכּו' ֶׁשאֹוֵמר, ִּכי ֶזהּו ִנָּצחֹון ִנְצִחי ֶׁשִּנְׁשָאר ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים, ְוִאם 

ִיְהֶיה ָחָזק ָּבֶזה ֶׁשַעד ֶׁשֵּתֵצא ַנְפׁשֹו ַמָּמׁש ַיֲעֹסק ָּבֶזה ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ְוַיֲעֹבר ָעָליו ָמה ְּבַוַּדאי 

ְיַנַּצח ַהִּמְלָחָמה ְּבַחְסדֹו ַהָּגדֹול" )עלים לתרופה ד' ראה תקצ"ב (.

6. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ו, א' ובסוף התורה הביא זה הפסוק לעניין זה .

ַמִים  ֲאִפּלּו  ֶׁשּׁשֹוֶתה  ְמֹאד,  ָצֵמא  ֶׁשהּוא  ִמי  ְּכמֹו  ְּדַהְינּו  ַנְפִׁשי",  "ָצְמָאה  ְּבִחיַנת:  ֵיׁש  "ִּכי   .7

ָהָרִעים. ְּכמֹו ֵכן ַּגם ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ֵיׁש ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֵהם ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת ִצָּמאֹון, ְולֹוְמִדים 

ְועֹוְבִדים ֲעבֹוָדתֹו ָּתִמיד. ְוֵהם ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת ִצָּמאֹון, ִּכי ַנְפׁשֹו ׁשֹוֶקֶקת ָּתִמיד ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם 

ֶכל. ִּכי 'ִלְפָעִמים ִּבּטּוָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ִהיא ִקּיּוָמּה' )ְמָנחֹות צ"ט(,  ִיְתָּבַרְך, ַאְך ֶׁשהּוא ְּבֹלא ְזַמן ָוֹשֵ

ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים קי"ט(: "ֵעת ַלֲעֹשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת"... ְוֶזה ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק: "ָצְמָאה 

ַנְפִׁשי ֵלאֹלִקים ְלֵאל ָחי", ֶזה ְּבִחיַנת ִצָּמאֹון ַּכַּנ"ל. )ליקוטי מוהר"ן ח"א, ע"ו(.

ַתֲעֹרג  י  ַנְפׁשִ ן  ּכֵ
כך,   – ֵאֶליָך 
וכאב,  במרירות 
אליך,  תצעק  נפשי 
בגלות  יורד  כשאני 
תאוות  שבעים  של 

ומידות רעות 6. 

י  ַנְפׁשִ ָצְמָאה 
אף  על   - ֵלאלִֹהים 
ומתפלל  לומד  שאני 
ועובד את ה' יתברך, 
וסיפוק  חיות  לי  אין 
נשאר  ואני  בזה, 

צמא 7. 

ֶׁשֵּמִרים    ַאָּיל  ְּכמֹו  קֹוַרח:    ְּבֵני  ֶשִחְּברּוהּו  ַלְּגאּוָלה, 

קֹולֹו ְלַיד ָמקֹום ַהַּמִים ֶשה' ִיֵּתן ַמִים,  ַּכ� ַנְפִׁשי ְיכֹוָלה 

ה':  ֵאֶלי�  ִּדּבּור  ְּבִלי  קֹול  ְלָהִרים  ַרק   

ַהַּתִקיף  ַלה'  ְרָוָיה,  ְּבלֹא  ְּבִצָּמאֹון  ָּתִמיד  ַנְפִׁשי   

ִצָּמאֹון ְּבלֹא  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶאְזֶּכה  ָמַתי  ֲאָבל  ְוַהַּקָּים,   ֲהַחי    

ַעל  ֲערֹ‚  ּתַ ל  ַאּיָ ּכ¿ קַֹרח: 

י  ƒׁש ַנפ¿ ן  ּכ≈ ם,  ƒָמי י  יק≈ ƒֲאפ

ים:  ƒלֹה א¡ יָך  ל∆ א≈ ַתֲערֹ‚ 

ים  ƒאלֹה ל≈ י  ƒׁש ַנפ¿ ָאה  ָצמ¿

ָאבֹוא  ָמַתי  ָחי  ל  א≈ ל¿
___________________
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ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ְׁשֵאַלת  ֶּזה  ַמה  ְמאֹד,  ַהֶּזה ָּתמּוַּה  ְוַהִּמְקָרא  ְוכּו'.  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 

ַהָּכבֹוד ְוכּו'. ַעד ֶׁשֻהְצַרְך ְלָהִׁשיב ה' ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְוכּו', ְוִכי ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ֶׁשֶּמֶלְך ַהָּכבֹוד הּוא ה' 

ִיְתָּבַרְך?! ַאְך ָהִעְנָין הּוא ַעל ִּפי ַהַּנ"ל, ִּכי ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך הּוא ַעל ְיֵדי ִיְשָרֵאל ּוְכִפי 

ִיְשָרֵאל עֹוְבִדים אֹותֹו ַחס  ּוְכֶׁשֵאין  ִיְתָּבַרְך.  ִנְתַּגֶּלה ְּכבֹודֹו  ֵּכן  ִיְשָרֵאל,  ַמֲעֵשיֶהם ַהּטֹוִבים ֶׁשל 

ְוָׁשלֹום, ִנְתַעֵּלם ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך ֵמָהעֹוָלם. ְוַעל ֵּכן ֵּתֶכף ֶׁשַּמְתִחיל ִלְצעֹק ּוְלִהְתַּפֵּלל ְשאּו ְׁשָעִרים 

ָראֵׁשיֶכם ְוכּו' ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְוכּו', ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ַמֲעֵשיֶהם ַהּטֹוִבים 

ַהְינּו,  ַהָּכבֹוד?!",  ֶמֶלְך  ֶזה  "ִמי  ְואֹוְמִרים:  ַהְמַקְטֵרִגים  ְׁשֵאַלת  ִנְתעֹוֵרר  ֵּתֶכף  ֲאַזי  ִיְשָרֵאל,  ֶׁשל 

ַמֲעֵשיֶהם  ֵאין  ֶׁשִּיְשָרֵאל  ֵמַאַחר  ַהָּכבֹוד,  ֶמֶלְך  ְּבֵׁשם  ִיְתָּבַרְך  ִלְקרֹותֹו  ָראּוי  ֵאין  ְוָׁשלֹום,  ֶׁשַחס 

עֹוִלים ָיֶפה ְוֵאין ְמַגְּדִלים ְּכבֹודֹו ָּכָראּוי ְוַכַּנ"ל. ַוֲאַזי ְמִׁשיִבים ָלֶהם ִמָּיד: "ה' ִעּזּוז ְוִגּבֹור ה' ִּגּבֹור 

ִמְלָחָמה". ַהְינּו, ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְוכּו' ְוִיְגמֹר ֶאת ֶׁשּלֹו ְּבַוַּדאי, ְוָכל ֻעּזֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוִמְלַחְמּתֹו 

ִהוא ְלַהְכִניַע ּוְלַבֵּטל ַהִּקְטרּוִגים ֶׁשַעל ִיְשָרֵאל. ְוהּוא ִּגּבֹור ִמְלָחָמה ְלַנְּצָחם ָּתִמיד ַעל ְיֵדי ּגֶֹדל 

ֶׁשְּיכֹוִלים  ַעד  ָּכֶזה  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסיַרת  ָּכְך  ָּכל  ַּבֲעבֹוָדָתם  ְוָטְרחּו  ֶׁשָּיְגעּו  ַהַּצִּדיִקים  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ַהּכַֹח 

ִלְמצֹא ַהְּנקּוּדֹות טֹובֹות ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵהם ַּבְּדיֹוָטא ַהַּתְחּתֹוָנה ְמאֹד ַחס ְוָׁשלֹום, 

ְוַעל ֵּכן ַׁשָּיְך ִלְקרֹותֹו ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד ְּבֵׁשם ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד, ִּכי הּוא ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְוכּו' ְלַנֵּצַח ַהִּקְטרּוִגים 

ּוְלַגּלֹות ַהּטֹוב ֶׁשְּבִיְשָרֵאל ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּגֶּלה ְּכבֹודֹו ְוַכַּנ"ל. ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת קֹול ַהֵּׁשִני ְׂשאּו 

ְׁשָעִרים ֶׁשְּמַדֵּבר ַּגם ֵּכן ִמֶּזה, ִּכי ְצִריִכין ְלעֹוֵרר ַהּטֹוב ֶׁשְּבִיְשָרֵאל, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך, 

ְצִריִכים ְלעֹוְררֹו ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ְּכֵדי ְלעֹוְרָרם ְּבָכל ַּפַעם ֵמַהֵּׁשָנה ֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת ְמאֹד ַעל ָּכל ֶאָחד 

ַּכָּידּוַע. ְוִעַּקר ַהִהְתעֹוְררּות ֵמַהֵּׁשָנה ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשא ִייַׁשן ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמַּדאי ּוְברּוָחִנּיּות ֶׁשא 

ְיֵדי ַהְּנֻקּדֹות טֹובֹות ֶׁשּמֹוְצִאין ְּבָכל  ִיּפֹל ְּבַדְעּתֹו ְוֹלא ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ְלעֹוָלם - ָהִעיָּקר הּוא ַעל 

ַּפַעם ַּכַּנ"ל. ְוֶזהּו ֶׁשְּמַסֵּים: "ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה". ְּדַהְינּו ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך, הּוא ֶמֶלְך 

ַהָּכבֹוד ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד, ִּכי ְלעֹוָלם ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה ְוִיְגמֹר ֶאת ֶׁשּלֹו ָּתִמיד, ִּכי ְּכָבר ָהיּו ַצִּדיִקים 

ְּגדֹוִלים ָּכֵאּלּו ֶׁשּיּוְכלּו ִלְמצֹוא ַהּטֹוב ֶׁשְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ּוְלַלֵּמד ְזכּות ֲעֵליֶהם ָּתִמיד, ֶׁשַעל 

ְיֵדי ֶזה ִנְתַּגֶּלה ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ֵּכן 'ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה' ְוַכַּנ"ל" )ליקוטי הלכות, 

עירובי תחומין ו', י"ב(.

5. "ָּדִוד ָאַמר ַלְמַנֵּצַח ֶזה ַעל ַעְצמֹו ִּכְמַנֵּשא ּוְמַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְואֹוֵמר 'ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד', 

ֶׁשְיַּקוּו  ְלַהְׂשִּכיל  ַּבִּמְקָּדׁש  ַהְּמַנְצִחין  ֵלִוי  ִלְבֵני  ִנָּתן 

אני   – ַח  ַלְמַנּצֵ
את  מנצח  שבודאי 
ע"י  הרע  היצר 
לומר  הולך  תפלתי, 

מזמור זה 5. 

י  נ≈ ב¿ ƒל יל  ƒּכ ַמׂש¿ ַח  ַנּצ≈ ַלמ¿

___________________
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ַהְינּו ְלָדִוד ֶׁשְּמַנֵּצַח ָּכל ַהִּמְלָחמֹות ַעל ְיֵדי ִּדּבּורֹו אֹוֵמר ַעָּתה ֶזה ַהִּמְזמֹור, ְוֵכן ָצִריְך ָּכל ָאָדם 

ֲאִפּלּו ְּבַמְדֵרָגתֹו ַהְּׁשֵפָלה ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ֶׁשְּבַוַּדאי הּוא ְמַנֵּצַח ַהְרֵּבה ַעל ְיֵדי ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשל 

ִשֹיָחה ְוִהְתּבֹוְדדּות ְוכּו' ֶׁשאֹוֵמר, ִּכי ֶזהּו ִנָּצחֹון ִנְצִחי ֶׁשִּנְׁשָאר ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים, ְוִאם 

ִיְהֶיה ָחָזק ָּבֶזה ֶׁשַעד ֶׁשֵּתֵצא ַנְפׁשֹו ַמָּמׁש ַיֲעֹסק ָּבֶזה ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ְוַיֲעֹבר ָעָליו ָמה ְּבַוַּדאי 

ְיַנַּצח ַהִּמְלָחָמה ְּבַחְסדֹו ַהָּגדֹול" )עלים לתרופה ד' ראה תקצ"ב (.

6. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א ל"ו, א' ובסוף התורה הביא זה הפסוק לעניין זה .

ַמִים  ֲאִפּלּו  ֶׁשּׁשֹוֶתה  ְמֹאד,  ָצֵמא  ֶׁשהּוא  ִמי  ְּכמֹו  ְּדַהְינּו  ַנְפִׁשי",  "ָצְמָאה  ְּבִחיַנת:  ֵיׁש  "ִּכי   .7

ָהָרִעים. ְּכמֹו ֵכן ַּגם ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ֵיׁש ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֵהם ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת ִצָּמאֹון, ְולֹוְמִדים 

ְועֹוְבִדים ֲעבֹוָדתֹו ָּתִמיד. ְוֵהם ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת ִצָּמאֹון, ִּכי ַנְפׁשֹו ׁשֹוֶקֶקת ָּתִמיד ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם 

ֶכל. ִּכי 'ִלְפָעִמים ִּבּטּוָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ִהיא ִקּיּוָמּה' )ְמָנחֹות צ"ט(,  ִיְתָּבַרְך, ַאְך ֶׁשהּוא ְּבֹלא ְזַמן ָוֹשֵ

ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים קי"ט(: "ֵעת ַלֲעֹשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת"... ְוֶזה ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק: "ָצְמָאה 

ַנְפִׁשי ֵלאֹלִקים ְלֵאל ָחי", ֶזה ְּבִחיַנת ִצָּמאֹון ַּכַּנ"ל. )ליקוטי מוהר"ן ח"א, ע"ו(.

ַתֲעֹרג  י  ַנְפׁשִ ן  ּכֵ
כך,   – ֵאֶליָך 
וכאב,  במרירות 
אליך,  תצעק  נפשי 
בגלות  יורד  כשאני 
תאוות  שבעים  של 

ומידות רעות 6. 

י  ַנְפׁשִ ָצְמָאה 
אף  על   - ֵלאלִֹהים 
ומתפלל  לומד  שאני 
ועובד את ה' יתברך, 
וסיפוק  חיות  לי  אין 
נשאר  ואני  בזה, 

צמא 7. 

ֶׁשֵּמִרים    ַאָּיל  ְּכמֹו  קֹוַרח:    ְּבֵני  ֶשִחְּברּוהּו  ַלְּגאּוָלה, 

קֹולֹו ְלַיד ָמקֹום ַהַּמִים ֶשה' ִיֵּתן ַמִים,  ַּכ� ַנְפִׁשי ְיכֹוָלה 

ה':  ֵאֶלי�  ִּדּבּור  ְּבִלי  קֹול  ְלָהִרים  ַרק   

ַהַּתִקיף  ַלה'  ְרָוָיה,  ְּבלֹא  ְּבִצָּמאֹון  ָּתִמיד  ַנְפִׁשי   

ִצָּמאֹון ְּבלֹא  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶאְזֶּכה  ָמַתי  ֲאָבל  ְוַהַּקָּים,   ֲהַחי    

ַעל  ֲערֹ‚  ּתַ ל  ַאּיָ ּכ¿ קַֹרח: 

י  ƒׁש ַנפ¿ ן  ּכ≈ ם,  ƒָמי י  יק≈ ƒֲאפ

ים:  ƒלֹה א¡ יָך  ל∆ א≈ ַתֲערֹ‚ 

ים  ƒאלֹה ל≈ י  ƒׁש ַנפ¿ ָאה  ָצמ¿

ָאבֹוא  ָמַתי  ָחי  ל  א≈ ל¿
___________________
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8. "ָמַתי ָאבֹוא" ְוֹלא ְיֵהא ִּבְבִחיַנת ִצָּמאֹון. "ְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאֹלִקים", ְוֵאָרֶאה ַּדְיָקא, ְּדַהְינּו ֶׁשֶאְזֶּכה 

ֶׁשִּתְהֶיה ָהֲעבֹוָדה ִּבְבִחיַנת ְרִאָּיה... וֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ִצָּמאֹון ַּכַּנ"ל" )ליקוטי מוהר"ן, שם(.

ּוְבִמיָדה: ִּבְגבּול  ִיְהֶיה  ְוָאז  ה',  ְּפֵני  ַמָּמׁש  ֶאְרֶאה  ֶאָּלא   

ֶלֶחם  ְּכמֹו  ִּבְתִמידּות  ִדְמעֹוַתי  ִלי  ָהיּו   

ִלי אֹוְמִרים  אֹוְיַבי  ִּכי  ַּבַּלְיָלה,   ְוַגם  ַּבּיֹום  ַּגם   

ֵמַהָּגלּות:  ֶׁשּיֹוִציֲא�  ֱאלֹוֶקי�  ֵאיֹפה  ַהּיֹום  ָּכל   

ַנְפִׁשי,   ָעַלי  ּוִמְׁשַּתֶּפֶכת  זֹוֶכֶרת  ֶזה  ֶאת   

ֵּבית  ַעד  ְּבַנַחת  ְוָהַלְכִּתי  ָאָדם,  ְּגדּוֵדי  ֵּבין  ִּבְרָגִלים  ֲהִליָכִתי  ְּבָזְכִרי   

ֶהָהמֹון  ֶׁשל  ְוַהֶּׁשַבח  ַהַּבָּקָׁשה  ְלקֹול  ַהִּמְקָּדׁש,   

ְוהֹוָמה  ַנְפִׁשי  ּוִמְתּכֹוֶפֶפת  ׁשֹוָחה  ַאְּת  ַמה  ַהְּמַרֵּקד:    

ים:  ƒלֹה א¡ י  נ≈ ּפ¿ ה  ָרא∆ א≈ ו¿

ם  ח∆ ל∆ י  ƒָעת מ¿ ƒד י  ƒּל ָתה  ָהי¿

ַלי  מֹר א≈ א¡ ָלה, ּב∆ יֹוָמם ָוָלי¿

יָך:  לֹה∆ א¡ ה  ַאּי≈ ַהּיֹום  ל  ּכָ

י  ƒׁש ַנפ¿ ָעַלי  ָכה  ּפ¿ ׁש¿ א∆ ו¿ ָרה  ּכ¿ ז¿ א∆ ה  ּל∆ א≈

ית  ּב≈ ַעד  ם  ּד≈ ּדַ א∆ ך¿  ּסָ ּבַ בֹר  ע¡ א∆ י  ƒּכ

ָהמֹון  תֹוָדה  ו¿ ה  ּנָ ƒר קֹול  ּב¿ ים  ƒלֹה א¡

י ƒמ ה¡ ַוּת∆ י  ƒׁש ַנפ¿ י  ƒּתֹוֲחח ׁש¿ ƒּת ַמה   :‚ חֹו‚≈

ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה 
- מתי  ֱאלִֹהים  ֵני  ּפְ
אזכה שיהיה לי חיות 
בחינת  [שזה  וסיפוק 
ה',  בעבודת  ראיה] 
ולא אהיה עוד במצב 

של צימאון 8.

___________________
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לֹו   אֹוֶדה  עֹוד  ִּכי  ַלה'       ּוְתַקִּוי  ַּתְמִּתיִני  ָעַלי,       

ַנְפִׁשי   ֱאלֹוַקי  ִמְּלָפָניו:     ַהָּבאֹות  ְיׁשּועֹוָתיו  ַעל   

ִמְתאֹוֶנֶנת ָמַתי ִנְזֶּכה ַלְּגאּוָלה ַהְּׁשֵלָמה, ֵמַאַחר ֶׁשֶאְזָּכְר� ֵמַאְרצֹות עֹוג ְוִסיחֹון ֶׁשְּכָבָׁשם

ַהָּנמּו�:  ִסיַני  ְּבַהר  ֶּׁשָהְיָתה  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ִּבְזכּות  ַהָּגדֹול,  ְּבֹכחֹו  ֹמֶׁשה  ְוִהְכִניָעם 

ַלֲחֶבְרָּתּה  קֹוֵראת  ָצָרה  ֲעַדִין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף   

ִמיֵני ְוֹכל  ְּבִצּנֹורֹות     ַּכַּמִים  ָעַלי  ְלִהָּׁשֵפ�   

ִנְגַמר ְולֹא  ִׁשעּור  ְּבִלי  ָעֵלינּו  עֹוְבִרים  ּוְתָלאֹות  ָצרֹות 

ה'  ִיְפֹקד  ַהְּגאּוָלה  ְּבֵעת  ִּכי  ַאֲאִמין  ֲעַדִין:   ַהִּתּקּון 

ּנּו  י עֹוד אֹוד∆ ƒים, ּכ ƒאלֹה י ל≈ ƒיל ƒָעָלי, הֹוח

י  ƒׁש ַנפ¿ ָעַלי  לַֹהי,  א¡ ָניו:  ּפָ ׁשּועֹות  י¿

 ı ר∆ א∆ מ≈ ָך  ר¿ ּכָ ז¿ א∆ ן  ּכ≈ ַעל  ּתֹוָחח  ׁש¿ ƒת

ָער:  צ¿ ƒמ ַהר  מ≈ ים,  ƒמֹונ ר¿ ח∆ ו¿ ן  ּד≈ ַיר¿

א  הֹום קֹור≈ ל ּת¿ הֹום א∆ ּת¿

ל  ּכָ יָך,  ּנֹור∆ ƒצ קֹול  ל¿

ָעַלי  יָך  ַ‚ּל∆ ו¿ יָך  ר∆ ּבָ ׁש¿ ƒמ

הָֹוה  ה י¿ ַצּו∆ ָעָברּו: יֹוָמם י¿

הֹום  ּתְ ֶאל  הֹום  ּתְ
קֹוֵרא - צרות הנפש 
ומפילות  רודפות 
לתהום,  עד  אותי 

פעם אחר פעם.
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8. "ָמַתי ָאבֹוא" ְוֹלא ְיֵהא ִּבְבִחיַנת ִצָּמאֹון. "ְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאֹלִקים", ְוֵאָרֶאה ַּדְיָקא, ְּדַהְינּו ֶׁשֶאְזֶּכה 

ֶׁשִּתְהֶיה ָהֲעבֹוָדה ִּבְבִחיַנת ְרִאָּיה... וֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ִצָּמאֹון ַּכַּנ"ל" )ליקוטי מוהר"ן, שם(.

ּוְבִמיָדה: ִּבְגבּול  ִיְהֶיה  ְוָאז  ה',  ְּפֵני  ַמָּמׁש  ֶאְרֶאה  ֶאָּלא   

ֶלֶחם  ְּכמֹו  ִּבְתִמידּות  ִדְמעֹוַתי  ִלי  ָהיּו   

ִלי אֹוְמִרים  אֹוְיַבי  ִּכי  ַּבַּלְיָלה,   ְוַגם  ַּבּיֹום  ַּגם   

ֵמַהָּגלּות:  ֶׁשּיֹוִציֲא�  ֱאלֹוֶקי�  ֵאיֹפה  ַהּיֹום  ָּכל   

ַנְפִׁשי,   ָעַלי  ּוִמְׁשַּתֶּפֶכת  זֹוֶכֶרת  ֶזה  ֶאת   

ֵּבית  ַעד  ְּבַנַחת  ְוָהַלְכִּתי  ָאָדם,  ְּגדּוֵדי  ֵּבין  ִּבְרָגִלים  ֲהִליָכִתי  ְּבָזְכִרי   

ֶהָהמֹון  ֶׁשל  ְוַהֶּׁשַבח  ַהַּבָּקָׁשה  ְלקֹול  ַהִּמְקָּדׁש,   

ְוהֹוָמה  ַנְפִׁשי  ּוִמְתּכֹוֶפֶפת  ׁשֹוָחה  ַאְּת  ַמה  ַהְּמַרֵּקד:    

ים:  ƒלֹה א¡ י  נ≈ ּפ¿ ה  ָרא∆ א≈ ו¿

ם  ח∆ ל∆ י  ƒָעת מ¿ ƒד י  ƒּל ָתה  ָהי¿

ַלי  מֹר א≈ א¡ ָלה, ּב∆ יֹוָמם ָוָלי¿

יָך:  לֹה∆ א¡ ה  ַאּי≈ ַהּיֹום  ל  ּכָ

י  ƒׁש ַנפ¿ ָעַלי  ָכה  ּפ¿ ׁש¿ א∆ ו¿ ָרה  ּכ¿ ז¿ א∆ ה  ּל∆ א≈

ית  ּב≈ ַעד  ם  ּד≈ ּדַ א∆ ך¿  ּסָ ּבַ בֹר  ע¡ א∆ י  ƒּכ

ָהמֹון  תֹוָדה  ו¿ ה  ּנָ ƒר קֹול  ּב¿ ים  ƒלֹה א¡

י ƒמ ה¡ ַוּת∆ י  ƒׁש ַנפ¿ י  ƒּתֹוֲחח ׁש¿ ƒּת ַמה   :‚ חֹו‚≈

ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה 
- מתי  ֱאלִֹהים  ֵני  ּפְ
אזכה שיהיה לי חיות 
בחינת  [שזה  וסיפוק 
ה',  בעבודת  ראיה] 
ולא אהיה עוד במצב 

של צימאון 8.
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לֹו   אֹוֶדה  עֹוד  ִּכי  ַלה'       ּוְתַקִּוי  ַּתְמִּתיִני  ָעַלי,       

ַנְפִׁשי   ֱאלֹוַקי  ִמְּלָפָניו:     ַהָּבאֹות  ְיׁשּועֹוָתיו  ַעל   

ִמְתאֹוֶנֶנת ָמַתי ִנְזֶּכה ַלְּגאּוָלה ַהְּׁשֵלָמה, ֵמַאַחר ֶׁשֶאְזָּכְר� ֵמַאְרצֹות עֹוג ְוִסיחֹון ֶׁשְּכָבָׁשם

ַהָּנמּו�:  ִסיַני  ְּבַהר  ֶּׁשָהְיָתה  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ִּבְזכּות  ַהָּגדֹול,  ְּבֹכחֹו  ֹמֶׁשה  ְוִהְכִניָעם 

ַלֲחֶבְרָּתּה  קֹוֵראת  ָצָרה  ֲעַדִין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף   

ִמיֵני ְוֹכל  ְּבִצּנֹורֹות     ַּכַּמִים  ָעַלי  ְלִהָּׁשֵפ�   

ִנְגַמר ְולֹא  ִׁשעּור  ְּבִלי  ָעֵלינּו  עֹוְבִרים  ּוְתָלאֹות  ָצרֹות 

ה'  ִיְפֹקד  ַהְּגאּוָלה  ְּבֵעת  ִּכי  ַאֲאִמין  ֲעַדִין:   ַהִּתּקּון 

ּנּו  י עֹוד אֹוד∆ ƒים, ּכ ƒאלֹה י ל≈ ƒיל ƒָעָלי, הֹוח

י  ƒׁש ַנפ¿ ָעַלי  לַֹהי,  א¡ ָניו:  ּפָ ׁשּועֹות  י¿

 ı ר∆ א∆ מ≈ ָך  ר¿ ּכָ ז¿ א∆ ן  ּכ≈ ַעל  ּתֹוָחח  ׁש¿ ƒת

ָער:  צ¿ ƒמ ַהר  מ≈ ים,  ƒמֹונ ר¿ ח∆ ו¿ ן  ּד≈ ַיר¿

א  הֹום קֹור≈ ל ּת¿ הֹום א∆ ּת¿

ל  ּכָ יָך,  ּנֹור∆ ƒצ קֹול  ל¿

ָעַלי  יָך  ַ‚ּל∆ ו¿ יָך  ר∆ ּבָ ׁש¿ ƒמ

הָֹוה  ה י¿ ַצּו∆ ָעָברּו: יֹוָמם י¿

הֹום  ּתְ ֶאל  הֹום  ּתְ
קֹוֵרא - צרות הנפש 
ומפילות  רודפות 
לתהום,  עד  אותי 

פעם אחר פעם.
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ְלֵאל  אֹוְמָרה 
ָלָמה  ַסְלִעי 
– ריבונו  ִני?!  ַכְחּתָ ׁשְ
הרי  אתה  עולם!  של 
כן  ואם  שלי,  החוזק 

למה שכחת אותי?!

ֵאֵלְך  ֹקֵדר  ה  ָלּמָ
ַלַחץ אֹוֵיב – למה  ּבְ
אהיה בעצבות ומרה 
שחורה, מרוב הלחץ 
היצר  של  והעינויים 

הרע.

ירֹה  ƒׁש ָלה  י¿ ּוַבּלַ ּדֹו  ַחס¿

י:  ַחּיָ ל  א≈ ל¿ ה  ּלָ ƒפ ּת¿ י,  ƒּמ ƒע

י ָלָמה  ƒע ל ַסל¿ א≈ ָרה ל¿ אֹומ¿

ר  קֹד≈ ה  ָלּמָ י?!  ƒנ ּתָ ַכח¿ ׁש¿

ב?!:  אֹוי≈  ıַלַח ּב¿ ך¿  ל≈ א≈

מֹוַתי  ַעצ¿ ּב¿ ַצח  ר∆ ּב¿

ָרם  ָאמ¿ ַרי, ּב¿ י צֹור¿ ƒפּונ ר¿ ח≈

ה ַאּי≈ ַהּיֹום  ל  ּכָ ַלי  א≈

לֹו ְואֹוֶדה  ָאִׁשיר  ְּבָגלּות  ַעָּתה  ַּגם  ְועי"ז  ָלנּו,   ַחְסדֹו 

ַחיּוִתי:     ִהיא  ּוְתִפיָלִתי  ַהְּגאּוָלה,     ַעל  ְוֶאְתַּפֵּלל 

ָלָּמה  ָחְזִקי  ְלֵאל  ֶאְצַעק  ָהֱאמּוָנה  ּוְבֹכַח   

ּומּוְׁשַחר  ָחׁשּו�  ָלָּמה  אֹוִתי,    ָׁשַכְחָּת   

ָהאֹוֵיב:  ִמּדֹוַחק  ֵאֶל�   

ְּבַעְצמֹוַתי  ָעצּור  ָּכ�  ַמָּמׁש  ְּבֶרַצח   

ֶׁשאֹוְמִרים   צֹוְרַרי,    ֶחְרַּפת     

ֵאיֹפה  ַהּיֹום      ָּכל       ִלי        
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ֶאת  ּוַמה  ַנְפִׁשי  ְוׁשֹוָחה  ִמְתּכֹוֶפֶפת  ַאְּת  ַמה  ֵמַהָּגלּות:   ֶׁשּיֹוִציֲא�  ֱאלֹוֶקי� 

הֹוָמה ָעַלי, ִּכי ֲעַדִין ֵיׁש ִלי ִּתְקָוה ְלַחּלֹות ַלה', ִּכי הּוא ְּבַרֲחָמיו ָׁשַלח ָלנּו ַצִּדיִקים ַּבֲעֵלי 

ֹּכַח ֶׁשִּיְגְמרּו ַהִּתּקּון, ְונֹוֶדה לֹו ַעל ְיׁשּועֹוָתיו ֶׁשהּוא אֹור ָּפַני ֶוֱא�ָקי:

ִלְנקֹום  ה'  ִמְׁשָּפִטי  ִּתְׁשֹּפט   

ַזָּכִאים,  לֹא  ֶׁשֵהם  ֵמָהַעִּמים  ִנְקָמִתי   

ְוַהַּׁשְקָרִנים  ֵמַהנֹוְכִלים  ְוַאף   

ֱאלֹוֵקי  ֶּבָעָבר  ָהִייָת  ַאָּתה  ִּכי  ֵמֶהם:   אֹוִתי  ַּתִּציל   

ְּבָגלּוִתי,  אֹוִתי  ָעַזְבָּת  ְוָלָּמה  ָחְזִקי,         

י ּוַמה  ƒׁש י ַנפ¿ ƒּתֹוֲחח ׁש¿ ƒיָך: ַמה ּת לֹה∆ א¡

י  ƒּכ ים  ƒאלֹה ל≈ י  ƒיל ƒהֹוח ָעָלי  י  ƒמ ה¡ ּת∆

אלָֹהי: ַני ו≈ ׁשּועֹת ּפָ ּנּו, י¿ עֹוד אֹוד∆

יָבה  ƒר ו¿ ים  ƒלֹה א¡ י  ƒנ ט≈ פ¿ ׁשָ

יד,  ƒָחס לֹא  ּ‚ֹוי  ƒמ י  ƒיב ƒר

ָלה  ַעו¿ ו¿ ָמה  ר¿ ƒמ יׁש  ƒא מ≈

י  לֹה≈ ה א¡ י ַאּתָ ƒי: ּכ ƒנ ט≈ ַפּל¿ ת¿

י  ƒנ ּתָ ַנח¿ ז¿ ָלָמה  י  ƒָמעּוּז

ֱאלִֹהים  ְפֵטִני  ׁשָ
ְוִריָבה ִריִבי – רבונו 
בבקשה  עולם!  של 
ממך, תריב את ריבי, 
מלחמתי  את  ותנצח 
הרע  היצר  עם 

והסטרא אחרא. 

 – ָחִסיד  לֹא  ִמּגֹוי 
החסד,  מפגם  תצילני 

מקליפת ישמעאל 

ִמְרָמה  ֵמִאיׁש 
 - ֵטִני  ְתַפּלְ ְוַעְוָלה 
הדין,  מפגם  ותצילני 
ועוולה  מרמה  מאיש 
עשו  קליפת  שהוא 

הרשע.
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ְלֵאל  אֹוְמָרה 
ָלָמה  ַסְלִעי 
– ריבונו  ִני?!  ַכְחּתָ ׁשְ
הרי  אתה  עולם!  של 
כן  ואם  שלי,  החוזק 

למה שכחת אותי?!

ֵאֵלְך  ֹקֵדר  ה  ָלּמָ
ַלַחץ אֹוֵיב – למה  ּבְ
אהיה בעצבות ומרה 
שחורה, מרוב הלחץ 
היצר  של  והעינויים 

הרע.

ירֹה  ƒׁש ָלה  י¿ ּוַבּלַ ּדֹו  ַחס¿

י:  ַחּיָ ל  א≈ ל¿ ה  ּלָ ƒפ ּת¿ י,  ƒּמ ƒע

י ָלָמה  ƒע ל ַסל¿ א≈ ָרה ל¿ אֹומ¿

ר  קֹד≈ ה  ָלּמָ י?!  ƒנ ּתָ ַכח¿ ׁש¿

ב?!:  אֹוי≈  ıַלַח ּב¿ ך¿  ל≈ א≈

מֹוַתי  ַעצ¿ ּב¿ ַצח  ר∆ ּב¿

ָרם  ָאמ¿ ַרי, ּב¿ י צֹור¿ ƒפּונ ר¿ ח≈

ה ַאּי≈ ַהּיֹום  ל  ּכָ ַלי  א≈

לֹו ְואֹוֶדה  ָאִׁשיר  ְּבָגלּות  ַעָּתה  ַּגם  ְועי"ז  ָלנּו,   ַחְסדֹו 

ַחיּוִתי:     ִהיא  ּוְתִפיָלִתי  ַהְּגאּוָלה,     ַעל  ְוֶאְתַּפֵּלל 

ָלָּמה  ָחְזִקי  ְלֵאל  ֶאְצַעק  ָהֱאמּוָנה  ּוְבֹכַח   

ּומּוְׁשַחר  ָחׁשּו�  ָלָּמה  אֹוִתי,    ָׁשַכְחָּת   

ָהאֹוֵיב:  ִמּדֹוַחק  ֵאֶל�   

ְּבַעְצמֹוַתי  ָעצּור  ָּכ�  ַמָּמׁש  ְּבֶרַצח   

ֶׁשאֹוְמִרים   צֹוְרַרי,    ֶחְרַּפת     

ֵאיֹפה  ַהּיֹום      ָּכל       ִלי        
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ֶאת  ּוַמה  ַנְפִׁשי  ְוׁשֹוָחה  ִמְתּכֹוֶפֶפת  ַאְּת  ַמה  ֵמַהָּגלּות:   ֶׁשּיֹוִציֲא�  ֱאלֹוֶקי� 

הֹוָמה ָעַלי, ִּכי ֲעַדִין ֵיׁש ִלי ִּתְקָוה ְלַחּלֹות ַלה', ִּכי הּוא ְּבַרֲחָמיו ָׁשַלח ָלנּו ַצִּדיִקים ַּבֲעֵלי 

ֹּכַח ֶׁשִּיְגְמרּו ַהִּתּקּון, ְונֹוֶדה לֹו ַעל ְיׁשּועֹוָתיו ֶׁשהּוא אֹור ָּפַני ֶוֱא�ָקי:

ִלְנקֹום  ה'  ִמְׁשָּפִטי  ִּתְׁשֹּפט   

ַזָּכִאים,  לֹא  ֶׁשֵהם  ֵמָהַעִּמים  ִנְקָמִתי   

ְוַהַּׁשְקָרִנים  ֵמַהנֹוְכִלים  ְוַאף   

ֱאלֹוֵקי  ֶּבָעָבר  ָהִייָת  ַאָּתה  ִּכי  ֵמֶהם:   אֹוִתי  ַּתִּציל   

ְּבָגלּוִתי,  אֹוִתי  ָעַזְבָּת  ְוָלָּמה  ָחְזִקי,         

י ּוַמה  ƒׁש י ַנפ¿ ƒּתֹוֲחח ׁש¿ ƒיָך: ַמה ּת לֹה∆ א¡

י  ƒּכ ים  ƒאלֹה ל≈ י  ƒיל ƒהֹוח ָעָלי  י  ƒמ ה¡ ּת∆

אלָֹהי: ַני ו≈ ׁשּועֹת ּפָ ּנּו, י¿ עֹוד אֹוד∆

יָבה  ƒר ו¿ ים  ƒלֹה א¡ י  ƒנ ט≈ פ¿ ׁשָ

יד,  ƒָחס לֹא  ּ‚ֹוי  ƒמ י  ƒיב ƒר

ָלה  ַעו¿ ו¿ ָמה  ר¿ ƒמ יׁש  ƒא מ≈

י  לֹה≈ ה א¡ י ַאּתָ ƒי: ּכ ƒנ ט≈ ַפּל¿ ת¿

י  ƒנ ּתָ ַנח¿ ז¿ ָלָמה  י  ƒָמעּוּז

ֱאלִֹהים  ְפֵטִני  ׁשָ
ְוִריָבה ִריִבי – רבונו 
בבקשה  עולם!  של 
ממך, תריב את ריבי, 
מלחמתי  את  ותנצח 
הרע  היצר  עם 

והסטרא אחרא. 

 – ָחִסיד  לֹא  ִמּגֹוי 
החסד,  מפגם  תצילני 

מקליפת ישמעאל 

ִמְרָמה  ֵמִאיׁש 
 - ֵטִני  ְתַפּלְ ְוַעְוָלה 
הדין,  מפגם  ותצילני 
ועוולה  מרמה  מאיש 
עשו  קליפת  שהוא 

הרשע.
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9. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב ב', ו'.

ֵאֵל�  ּומּוְׁשָחר  ָחׁשּו�  ָלָּמה   

ִּתְׁשַלח  ָאָנא  אֹוְיַבי:    ְּבדֹוַחק    

ִיְהֶיה ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ֶאת  ִלי  ְוָתִאיר 

ְוַהִּבלּבּוִלים  ַהְּמִניעֹות  ָּכל  ַעל  ַלֲעבֹור  ַּדְרִּכי  מֹוֶרה 

ּוְלִמְקָּדְׁש�:  ַלֲעבֹוָדְת�  ְוָלבֹוא  ְוַהְּסֵפיקֹות, 

ַהקב"ה  ֶאל  ְּכַבְּתִחיָלה,    ָקְרָּבנֹות  ְלַהְקִריב  ה'  ִמְזַּבח  ֶאל  ְוָאׁשּוב   

ָהֱאלֹוִקים  ֶׁשִהַּצְלָּת אֹוִתי,   ַעל  ְּבִכּנֹור  ְל�  ְואֹוֶדה  ְוִרָּנה,   ְּבִגיָלה  ְמַׂשֵּמַח אֹוִתי  ֶׁשהּוא 

ּוַמה     ַנְפִׁשי  ּוִמְתּכֹוֶפֶפת  ׂשֹוָחה  ַאְּת  ַמה  אֹוִתי:     ָזַנְחָּת  לֹא  ָּתִמיד  ֶׁשִּלי 

ך¿  ַהּל≈ ת¿ א∆ ר  קֹד≈ ה  ָלּמָ

ַלח  ׁש¿ ב:  אֹוי≈  ıַלַח ּב¿

ה  ּמָ ה≈ ָך  ּת¿ ƒַוֲאמ ָך  אֹור¿

ַהר  ל  א∆ י  ƒיאּונ ƒב י¿ י,  ƒחּונ ַינ¿

יָך:  נֹות∆ ּכ¿ ׁש¿ ƒל מ א∆ ָך ו¿ ׁש¿ ָקד¿

ל  ל א≈ ים א∆ ƒלֹה ח א¡ ּבַ ז¿ ƒל מ ָאבֹוָאה א∆ ו¿

ים  ƒלֹה ּנֹור א¡ ƒכ ָך ב¿ אֹוד¿ י ו¿ ƒיל ƒ‚ּ ַחת מ¿ ƒׂש

ּוַמה  י  ƒׁש ַנפ¿ י  ƒּתֹוֲחח ׁש¿ ƒּת ַמה  לָֹהי:  א¡

אֹוְרָך  ַלח  ׁשְ
שלח   - ָך  ַוֲאִמּתְ
אור  את  לי  ותאיר 
האמת שלך, ותצילני 

מהאמת השקרית 9. 

___________________
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ׁשֹוֵלַח ְּבַרֲחָמיו  הּוא  ִּכי  ַלה',  ְלַחּלֹות  ִּתְקָוה  ִלי  ֵיׁש  ֲעַדִין  ִּכי  ָעַלי,  הֹוָמה  ַאְּת 

 ָלנּו ַצִּדיִקים ַּבֲעֵלי ֹּכַח ֶׁשִּיְגְמרּו ַהִּתּקּון, ְונֹוֶדה לֹו ַעל ְיׁשּועֹוָתיו ֶׁשהּוא אֹור ָּפַני ֶוֱאלֹוַקי:

ה'   ְּתִפיָלְת�  ְיַקֵּבל  ָּדִוד:    ֶׁשִחֵּבר  ֶזֶמר  ַּבִּמְקָּדׁש,  ַהְּמַנְצִחין  ֵלִוי  ִלְבֵני  ִנָּתן 

ֱאלֹוֵקי  ה'  אֹוְת�  ְיַחֵּזק  ָצָרה,    ְּביֹום   

ּוִמירּוָׁשַלִים  ָקְדׁשֹו     ֵמֵהיַכל  ְל�  ֶׁשּלֹו  ָהֶעֶזר  ִיְׁשַלח  ָאִבינּו:   ַיֲעֹקב 

עֹולֹות ִהְקַרְבָּת  ּוְכִאיּלּו  ַּבִּמְלָחָמה,  ְּתִפילֹוֶתי�  ָּכל  ְוָיִריַח  ִיְזָּכר  ְּב�:   ִלְתמֹו�  ִיְׁשַלח 

ְוָכל ִּכְרצֹוְנ�,  ַּתְחֶּתי�  אֹוְיֶב�  ְל�  ִיֵּתן  ְלעֹוָלם:   ִמְּתִפילֹוֶתי�  ֹעֶנג  ְמֻדָׁשּן  ִיְהֶיה  ֵּכן 

ְל�  ְּכֶׁשּיֹוִׁשיַע  ֻּכָּלנּו  ְנַרֵּנן  ְיַקֵים:    ָלֶנַצח  ֲעצֹוֶתי�   

י  ƒּכ ים  ƒאלֹה ל≈ י  ƒיל ƒהֹוח ָעָלי,  י  ƒמ ה¡ ּת∆

אלָֹהי: ַני ו≈ ׁשּועֹות ּפָ ּנּו, י¿ עֹוד אֹוד∆

בימים שאין אומרים בהם תחנון אין אומרים מזמור "יענך":

הָֹוה  י¿ ָך  ַיַענ¿ ד:  ƒָדו ל¿ מֹור  ז¿ ƒמ ַח  ַנּצ≈ ַלמ¿

י  לֹה≈ א¡ ם  ׁש≈ ָך  ב¿ ∆‚ּ ׂשַ י¿ ָצָרה,  יֹום  ּב¿

ּיֹון  ƒּצ ƒׁש, ּומ ּקֹד∆ ƒָך מ ר∆ ז¿ ַלח ע∆ ׁש¿ ƒַיֲעקֹב: י

ָך  עֹוָלת¿ יָך, ו¿ חֹת∆ נ¿ ƒל מ ּכֹר ּכָ ז¿ ƒי : ּךָ ָעד∆ ס¿ ƒי

ָכל  ָך, ו¿ ָבב∆ ל¿ ƒָך כ ן ל¿ ּת≈ ƒָלה: י ה ס∆ נ∆ ¿ ַדּשׁ י¿

ָך  יׁשּוָעת∆ ƒּב ָנה  ַרּנ¿ נ¿ א:  ַמּל≈ י¿ ָך  ֲעָצת¿
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9. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב ב', ו'.

ֵאֵל�  ּומּוְׁשָחר  ָחׁשּו�  ָלָּמה   

ִּתְׁשַלח  ָאָנא  אֹוְיַבי:    ְּבדֹוַחק    

ִיְהֶיה ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ֶאת  ִלי  ְוָתִאיר 

ְוַהִּבלּבּוִלים  ַהְּמִניעֹות  ָּכל  ַעל  ַלֲעבֹור  ַּדְרִּכי  מֹוֶרה 

ּוְלִמְקָּדְׁש�:  ַלֲעבֹוָדְת�  ְוָלבֹוא  ְוַהְּסֵפיקֹות, 

ַהקב"ה  ֶאל  ְּכַבְּתִחיָלה,    ָקְרָּבנֹות  ְלַהְקִריב  ה'  ִמְזַּבח  ֶאל  ְוָאׁשּוב   

ָהֱאלֹוִקים  ֶׁשִהַּצְלָּת אֹוִתי,   ַעל  ְּבִכּנֹור  ְל�  ְואֹוֶדה  ְוִרָּנה,   ְּבִגיָלה  ְמַׂשֵּמַח אֹוִתי  ֶׁשהּוא 

ּוַמה     ַנְפִׁשי  ּוִמְתּכֹוֶפֶפת  ׂשֹוָחה  ַאְּת  ַמה  אֹוִתי:     ָזַנְחָּת  לֹא  ָּתִמיד  ֶׁשִּלי 

ך¿  ַהּל≈ ת¿ א∆ ר  קֹד≈ ה  ָלּמָ

ַלח  ׁש¿ ב:  אֹוי≈  ıַלַח ּב¿

ה  ּמָ ה≈ ָך  ּת¿ ƒַוֲאמ ָך  אֹור¿

ַהר  ל  א∆ י  ƒיאּונ ƒב י¿ י,  ƒחּונ ַינ¿

יָך:  נֹות∆ ּכ¿ ׁש¿ ƒל מ א∆ ָך ו¿ ׁש¿ ָקד¿

ל  ל א≈ ים א∆ ƒלֹה ח א¡ ּבַ ז¿ ƒל מ ָאבֹוָאה א∆ ו¿

ים  ƒלֹה ּנֹור א¡ ƒכ ָך ב¿ אֹוד¿ י ו¿ ƒיל ƒ‚ּ ַחת מ¿ ƒׂש

ּוַמה  י  ƒׁש ַנפ¿ י  ƒּתֹוֲחח ׁש¿ ƒּת ַמה  לָֹהי:  א¡

אֹוְרָך  ַלח  ׁשְ
שלח   - ָך  ַוֲאִמּתְ
אור  את  לי  ותאיר 
האמת שלך, ותצילני 

מהאמת השקרית 9. 

___________________
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ׁשֹוֵלַח ְּבַרֲחָמיו  הּוא  ִּכי  ַלה',  ְלַחּלֹות  ִּתְקָוה  ִלי  ֵיׁש  ֲעַדִין  ִּכי  ָעַלי,  הֹוָמה  ַאְּת 

 ָלנּו ַצִּדיִקים ַּבֲעֵלי ֹּכַח ֶׁשִּיְגְמרּו ַהִּתּקּון, ְונֹוֶדה לֹו ַעל ְיׁשּועֹוָתיו ֶׁשהּוא אֹור ָּפַני ֶוֱאלֹוַקי:

ה'   ְּתִפיָלְת�  ְיַקֵּבל  ָּדִוד:    ֶׁשִחֵּבר  ֶזֶמר  ַּבִּמְקָּדׁש,  ַהְּמַנְצִחין  ֵלִוי  ִלְבֵני  ִנָּתן 

ֱאלֹוֵקי  ה'  אֹוְת�  ְיַחֵּזק  ָצָרה,    ְּביֹום   

ּוִמירּוָׁשַלִים  ָקְדׁשֹו     ֵמֵהיַכל  ְל�  ֶׁשּלֹו  ָהֶעֶזר  ִיְׁשַלח  ָאִבינּו:   ַיֲעֹקב 

עֹולֹות ִהְקַרְבָּת  ּוְכִאיּלּו  ַּבִּמְלָחָמה,  ְּתִפילֹוֶתי�  ָּכל  ְוָיִריַח  ִיְזָּכר  ְּב�:   ִלְתמֹו�  ִיְׁשַלח 

ְוָכל ִּכְרצֹוְנ�,  ַּתְחֶּתי�  אֹוְיֶב�  ְל�  ִיֵּתן  ְלעֹוָלם:   ִמְּתִפילֹוֶתי�  ֹעֶנג  ְמֻדָׁשּן  ִיְהֶיה  ֵּכן 

ְל�  ְּכֶׁשּיֹוִׁשיַע  ֻּכָּלנּו  ְנַרֵּנן  ְיַקֵים:    ָלֶנַצח  ֲעצֹוֶתי�   

י  ƒּכ ים  ƒאלֹה ל≈ י  ƒיל ƒהֹוח ָעָלי,  י  ƒמ ה¡ ּת∆

אלָֹהי: ַני ו≈ ׁשּועֹות ּפָ ּנּו, י¿ עֹוד אֹוד∆

בימים שאין אומרים בהם תחנון אין אומרים מזמור "יענך":

הָֹוה  י¿ ָך  ַיַענ¿ ד:  ƒָדו ל¿ מֹור  ז¿ ƒמ ַח  ַנּצ≈ ַלמ¿

י  לֹה≈ א¡ ם  ׁש≈ ָך  ב¿ ∆‚ּ ׂשַ י¿ ָצָרה,  יֹום  ּב¿

ּיֹון  ƒּצ ƒׁש, ּומ ּקֹד∆ ƒָך מ ר∆ ז¿ ַלח ע∆ ׁש¿ ƒַיֲעקֹב: י

ָך  עֹוָלת¿ יָך, ו¿ חֹת∆ נ¿ ƒל מ ּכֹר ּכָ ז¿ ƒי : ּךָ ָעד∆ ס¿ ƒי

ָכל  ָך, ו¿ ָבב∆ ל¿ ƒָך כ ן ל¿ ּת≈ ƒָלה: י ה ס∆ נ∆ ¿ ַדּשׁ י¿

ָך  יׁשּוָעת∆ ƒּב ָנה  ַרּנ¿ נ¿ א:  ַמּל≈ י¿ ָך  ֲעָצת¿
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10. "ְוֶזהּו ְּבִחיַנת "ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק", ִּכי ַאְבָרָהם הּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד, ְוִיְצָחק הּוא ְּבִחיַנת 

ְּגבּוָרה, ְּבִחיַנת ַּפַחד ִיְצָחק. ַהְינּו, ֶׁשֶּזה ַהִּדין ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִיְצָחק, הּוא נֹוָלד ְוִנְמָׁשְך 

ְלטֹוָבתֹו,  הּוא  ִּכי  ָּגדֹול,  ֶחֶסד  ְמֻלָּבׁש  ַהִּדין  ְּבֶזה  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ֶחֶסד.  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֵמַאְבָרָהם, 

ְּבִחיַנת "ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה' יֹוִכיַח" ַּכַּנ"ל. ְוֶזה ְּבִחיַנת "ִּבְגבּורֹות ֵיַׁשע ְיִמינֹו", ֶׁשְּבתֹוְך ַהְּגבּורֹות 

"ַאְבָרָהם  ְּבִחיַנת  ֵמֶחֶסד,  ִנְמָׁשְך  ַהִּדין  ֶזה  ִּכי  ְּבִחיַנת ֶחֶסד.  ְיִמינֹו,  ֵיַׁשע  ְוַהִּדיִנים ְמֻלָּבׁש ָּבֶהם 

ֶּבֱאֶמת  ֲחָסִדים  ָעֵלינּו ַחְסּדֹו", ֶׁשַהְּגבּורֹות ֵהם  ָגַבר  "ִּכי  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו  ַּכַּנ"ל.  ִיְצָחק"  הֹוִליד ֶאת 

ַּכַּנ"ל, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָקֵרב ַעל ְיֵדי ֶזה יֹוֵתר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַּכַּנ"ל" )ליקוטי מוהר"ו ח"א, ע"ד(.

ְיׁשּועֹות   ֵמה'  ְּתַקֵּבל  ַלִּמְלָחָמה,     ֶּדֶגל  ָנִרים  ֱאלֹוֵקינּו  ְּבֵׁשם  ְוַעָּתה   

ָאנּו יֹוְדִעים  ֶׁשַעָּתה  ִרְנָנֵתינּו  ְוזֹוִהי  ְלטֹוָבְת�:   ִיְהֶיה  ַהֹּכל  זֹאת  ְוַלְמרֹות  ִּכְרצֹוְנ�, 

ִמְּׁשֵמי  ְּתִפיָלתֹו  ּוְמַקֵּבל  לֹו,    ַהָּמׁשּוַח  ְלֶמֶל�  ה'  ֶׁשּמֹוִׁשיַע    

ַיד  ִּבְגבּורֹות  ְלהֹוִׁשיעֹו  ָקְדׁשֹו     

ֶׁשָּלֶהם  ַּבְרֶזל  ְּבֶרֶכב  ַהּבֹוְטִחים  ֻאּמֹות  ֵיׁש  ְיִמינֹו:      

ְּבֵׁשם   ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ְּבסּוֵסיֶהם,    ַהּבֹוְטִחים  ְוֵיׁש 

הָֹוה  י¿ א  ַמּל≈ י¿ ּ‚ֹל,  ד¿ ƒנ ינּו  לֹה≈ א¡ ם  ׁש≈ ּוב¿

י  ƒּכ י  ƒּת ָיַדע¿ ה  ַעּתָ יָך:  ֲאלֹות∆ ׁש¿ ƒמ ל  ּכָ

י  מ≈ ¿ ּשׁ ƒהּו מ יחֹו, ַיֲענ≈ ƒׁש הָֹוה מ¿ יַע י¿ ƒהֹוׁש

ע  ׁשַ י≈ בּורֹות  ¿‚ ƒּב ׁשֹו,  ָקד¿

ה  ּל∆ א≈ ב ו¿ כ∆ ה ָבר∆ ּל∆ ינֹו: א≈ ƒמ י¿

ם  ׁש≈ ּב¿ נּו  ַוֲאַנח¿ ים,  ƒַבּסּוס

ע  ֵיׁשַ ְגבּורֹות  ּבִ
מאמין  אני   - ְיִמינֹו 
כל  שבתוך  באמת, 
המעברים, הריחוקים 
שעוברים  והדינים 
בהם  מלובש  עלי, 
והתקרבות,  חסדים 
מקרב  אתה  שדרכם 

אותי אליך 10. 

___________________
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11. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, ו' וחיי מוהר"ן, רצ"ב.

ּכֹוְרִעים  ֶׁשֵהם  ּוִמֶּזה  ְוִנְתַּפֵּלל:      ַנְקִטיר  ֱאלֹוֵקינּו  ה'     

ִלְמִׁשיחֹו: ה'  ְיׁשּוַעת  ָאנּו  יֹוְדִעים  ּוִמְתַּגְּבִרים  ָקִמים  ַוֲאַנְחנּו  ְלָפֵנינּו  ְונֹוְפִלים 

ְּביֹום  ּבֹו  ְּתִפילֹוֵתינּו  ְּתַקֵּבל  ַהֶּמֶל�  ְוַאָּתה  ֵעת,    ְּבָכל  ּתֹוִׁשיַע  ה'  ָּכ�    

ֶׁשִּנְקָרא ֵאֶלי�:

ִמְזמֹור ִּבְנִגיָנה  ַּבִּמְקָּדׁש  ַהְּמַנְצִחין  ֵלִוי  ִלְבֵני  ִנָּתן 

אֹוָתנּו  ָיחּון  ה'  ְוִׁשיר:     

ְוׂשֹוֲחקֹות  ְמִאירֹות  ָּפִנים  ָלנּו  ַיְרֶאה  ִויָבְרֵכנּו,           

ָּבעֹוָלם    ְלהֹוִדיַע  ְלעֹוָלם:      

עּו  ר¿ ּכָ ָמה  ה≈ יר:  ƒּכ ַנז¿ ינּו  לֹה≈ א¡ הָֹוה  י¿

עֹוָדד:  ת¿ ƒַוּנ נּו  ַקמ¿ נּו  ַוֲאַנח¿ ָנָפלּו  ו¿

יֹום  ב¿ נּו  ַיֲענ≈ ך¿  ל∆ ַהּמ∆ יָעה,  ƒהֹוׁש הָֹוה  י¿

נּו: א≈ ָקר¿

מֹור  ז¿ ƒמ ינֹת  ƒ‚ נ¿ ƒּב ַח  ַנּצ≈ ַלמ¿

נּו  ָחּנ≈ י¿ ים  ƒלֹה א¡ יר:  ƒׁש

נּו  ּתָ ƒָניו א ּפָ ר  נּו ָיא≈ כ≈ יָבר¿ ƒו

 ı ָאר∆ ּבָ ָלַדַעת  ָלה:  ס∆

ָאֶרץ  ּבָ ָלַדַעת 
של  רבונו   – ָך  ְרּכֶ ּדַ
שאני  אפילו  עולם! 
בארציות  מונח 
זכני  ובגשמיות, 
לדעת את הדרך איך 

להתקרב אליך 11. 

___________________
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10. "ְוֶזהּו ְּבִחיַנת "ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק", ִּכי ַאְבָרָהם הּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד, ְוִיְצָחק הּוא ְּבִחיַנת 

ְּגבּוָרה, ְּבִחיַנת ַּפַחד ִיְצָחק. ַהְינּו, ֶׁשֶּזה ַהִּדין ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִיְצָחק, הּוא נֹוָלד ְוִנְמָׁשְך 

ְלטֹוָבתֹו,  הּוא  ִּכי  ָּגדֹול,  ֶחֶסד  ְמֻלָּבׁש  ַהִּדין  ְּבֶזה  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ֶחֶסד.  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֵמַאְבָרָהם, 

ְּבִחיַנת "ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה' יֹוִכיַח" ַּכַּנ"ל. ְוֶזה ְּבִחיַנת "ִּבְגבּורֹות ֵיַׁשע ְיִמינֹו", ֶׁשְּבתֹוְך ַהְּגבּורֹות 

"ַאְבָרָהם  ְּבִחיַנת  ֵמֶחֶסד,  ִנְמָׁשְך  ַהִּדין  ֶזה  ִּכי  ְּבִחיַנת ֶחֶסד.  ְיִמינֹו,  ֵיַׁשע  ְוַהִּדיִנים ְמֻלָּבׁש ָּבֶהם 

ֶּבֱאֶמת  ֲחָסִדים  ָעֵלינּו ַחְסּדֹו", ֶׁשַהְּגבּורֹות ֵהם  ָגַבר  "ִּכי  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו  ַּכַּנ"ל.  ִיְצָחק"  הֹוִליד ֶאת 

ַּכַּנ"ל, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָקֵרב ַעל ְיֵדי ֶזה יֹוֵתר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַּכַּנ"ל" )ליקוטי מוהר"ו ח"א, ע"ד(.

ְיׁשּועֹות   ֵמה'  ְּתַקֵּבל  ַלִּמְלָחָמה,     ֶּדֶגל  ָנִרים  ֱאלֹוֵקינּו  ְּבֵׁשם  ְוַעָּתה   

ָאנּו יֹוְדִעים  ֶׁשַעָּתה  ִרְנָנֵתינּו  ְוזֹוִהי  ְלטֹוָבְת�:   ִיְהֶיה  ַהֹּכל  זֹאת  ְוַלְמרֹות  ִּכְרצֹוְנ�, 

ִמְּׁשֵמי  ְּתִפיָלתֹו  ּוְמַקֵּבל  לֹו,    ַהָּמׁשּוַח  ְלֶמֶל�  ה'  ֶׁשּמֹוִׁשיַע    

ַיד  ִּבְגבּורֹות  ְלהֹוִׁשיעֹו  ָקְדׁשֹו     

ֶׁשָּלֶהם  ַּבְרֶזל  ְּבֶרֶכב  ַהּבֹוְטִחים  ֻאּמֹות  ֵיׁש  ְיִמינֹו:      

ְּבֵׁשם   ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ְּבסּוֵסיֶהם,    ַהּבֹוְטִחים  ְוֵיׁש 

הָֹוה  י¿ א  ַמּל≈ י¿ ּ‚ֹל,  ד¿ ƒנ ינּו  לֹה≈ א¡ ם  ׁש≈ ּוב¿

י  ƒּכ י  ƒּת ָיַדע¿ ה  ַעּתָ יָך:  ֲאלֹות∆ ׁש¿ ƒמ ל  ּכָ

י  מ≈ ¿ ּשׁ ƒהּו מ יחֹו, ַיֲענ≈ ƒׁש הָֹוה מ¿ יַע י¿ ƒהֹוׁש

ע  ׁשַ י≈ בּורֹות  ¿‚ ƒּב ׁשֹו,  ָקד¿

ה  ּל∆ א≈ ב ו¿ כ∆ ה ָבר∆ ּל∆ ינֹו: א≈ ƒמ י¿

ם  ׁש≈ ּב¿ נּו  ַוֲאַנח¿ ים,  ƒַבּסּוס

ע  ֵיׁשַ ְגבּורֹות  ּבִ
מאמין  אני   - ְיִמינֹו 
כל  שבתוך  באמת, 
המעברים, הריחוקים 
שעוברים  והדינים 
בהם  מלובש  עלי, 
והתקרבות,  חסדים 
מקרב  אתה  שדרכם 

אותי אליך 10. 

___________________
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11. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, ו' וחיי מוהר"ן, רצ"ב.

ּכֹוְרִעים  ֶׁשֵהם  ּוִמֶּזה  ְוִנְתַּפֵּלל:      ַנְקִטיר  ֱאלֹוֵקינּו  ה'     

ִלְמִׁשיחֹו: ה'  ְיׁשּוַעת  ָאנּו  יֹוְדִעים  ּוִמְתַּגְּבִרים  ָקִמים  ַוֲאַנְחנּו  ְלָפֵנינּו  ְונֹוְפִלים 

ְּביֹום  ּבֹו  ְּתִפילֹוֵתינּו  ְּתַקֵּבל  ַהֶּמֶל�  ְוַאָּתה  ֵעת,    ְּבָכל  ּתֹוִׁשיַע  ה'  ָּכ�    

ֶׁשִּנְקָרא ֵאֶלי�:

ִמְזמֹור ִּבְנִגיָנה  ַּבִּמְקָּדׁש  ַהְּמַנְצִחין  ֵלִוי  ִלְבֵני  ִנָּתן 

אֹוָתנּו  ָיחּון  ה'  ְוִׁשיר:     

ְוׂשֹוֲחקֹות  ְמִאירֹות  ָּפִנים  ָלנּו  ַיְרֶאה  ִויָבְרֵכנּו,           

ָּבעֹוָלם    ְלהֹוִדיַע  ְלעֹוָלם:      

עּו  ר¿ ּכָ ָמה  ה≈ יר:  ƒּכ ַנז¿ ינּו  לֹה≈ א¡ הָֹוה  י¿

עֹוָדד:  ת¿ ƒַוּנ נּו  ַקמ¿ נּו  ַוֲאַנח¿ ָנָפלּו  ו¿

יֹום  ב¿ נּו  ַיֲענ≈ ך¿  ל∆ ַהּמ∆ יָעה,  ƒהֹוׁש הָֹוה  י¿

נּו: א≈ ָקר¿

מֹור  ז¿ ƒמ ינֹת  ƒ‚ נ¿ ƒּב ַח  ַנּצ≈ ַלמ¿

נּו  ָחּנ≈ י¿ ים  ƒלֹה א¡ יר:  ƒׁש

נּו  ּתָ ƒָניו א ּפָ ר  נּו ָיא≈ כ≈ יָבר¿ ƒו

 ı ָאר∆ ּבָ ָלַדַעת  ָלה:  ס∆

ָאֶרץ  ּבָ ָלַדַעת 
של  רבונו   – ָך  ְרּכֶ ּדַ
שאני  אפילו  עולם! 
בארציות  מונח 
זכני  ובגשמיות, 
לדעת את הדרך איך 

להתקרב אליך 11. 

___________________
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12. "ּוָבֶזה טֹוִעים ֹרב ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָּכל ֶאָחד אֹוֵמר ִאם ָהָיה לֹו ַּפְרָנָסה ָהָיה עֹוֵבד ה'. ְוִאם ֵּכן 

ְלִפי ְּדָבָריו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבא, ַחס ְוָׁשלֹום, ִּבְטרּוְנָיא ַוֲעִליָלה ִעּמֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה ֶׁשַּיֲעֹבד 

ְוַיֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ֵמֲחַמת ֹּדַחק ַהַּפְרָנָסה ְוִאם ֵּכן ֲהֵרי הּוא ְמַהְרֵהר ַאַחר 

ַהְּפָגם  ְוֶזה  ֶנְגּדֹו.  ַהִּמְׁשָּפט  ְמַעֵּות  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ְּכִאּלּו,  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶׁשל  ִמְׁשָּפָטיו 

ָּגדֹול ְּביֹוֵתר... ַעל ֵּכן ָצִריְך ָּכל ֶהָחֵפץ ֶּבֱאֶמת ָלחּוס ַעל ַעְצמֹו ֶׁשִּיָּזֵהר ְמֹאד ִמּלֹוַמר ַּכְּדָבִרים 

ָהֵאֶּלה ַרק ֵיַדע ְוַיֲאִמין ֶׁשְּבִחיָרתֹו ְּתלּוָיה ַּדְיָקא ְּבֹאֶפן ֶזה, ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ִמְתַנֵהג ִעּמֹו. ְוַיֲאִמין 

ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבתֹו ְוִיְהֶיה ָרִגיל לֹוַמר ָּכל ַמה ְּדָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד, ּוְבַוַּדאי ֵיׁש ֶּדֶרְך ֶׁשַּדְיָקא 

ּגֹוִים  ָכל  ּבְ
אפילו   - ְיׁשּוָעֶתָך 
בכל  מונח  שאני 
ומידות  תאוות  מיני 
השייכות  רעות 
פי  על  אף  לגויים, 
מתייאש,  אני  אין  כן 
ומבקש ומצפה תמיד 

לישועתך.

ים  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ
ִמיׁשֹר – אני מאמין, 
שאתה  מה  שכל 
זה  איתי  עושה 
ורק  ויושר,  במשפט 
יכול  אני  זה  באופן 
וצריך לעבוד אותך 12. 

ּתֹוִדיַע        ַהּגֹוִים  ּוְלָכל  ְלַעְמ�,         ְלֵהיִטיב  ֶּׁשַּדְרֶּכ� 

ַעִּמים    ְל�  יֹודּו  ְוָאז  ְלַעְמ�:      ְיׁשּוָעְת�  ֶאת 

ָהַעִּמים   ְל�  יֹודּו  ֱאלֹוִקים,       

ִויַרְּננּו  ִיְׂשְּמחּו    ֻכָּלם:     

ָהַעִּמים  ָּכל  ֶאת  ִּתְׁשּפֹוט  ַאָּתה  ִּכי  ָהֻאּמֹות, 

ָּבָאֶרץ  ָהֻאּמֹות  ְוֶאת  ְּבֹיֶׁשר,    

ם  ƒֹוי‚ּ ָכל  ּב¿ ָך,  ּכ∆ ר¿ ּדַ

ים  ƒַעּמ יֹודּוָך  ָך:  ׁשּוָעת∆ י¿

ים  ƒַעּמ יֹודּוָך  ים  ƒלֹה א¡

נּו  יַרּנ¿ ƒו חּו  מ¿ ׂש¿ ƒי ם:  ּלָ ּכֻ

ים  ƒּפֹט ַעּמ ׁש¿ ƒי ת ƒים ּכ ƒֻאּמ ל¿

ı ָאר∆ ּבָ ים  ƒֻאּמ ּול¿ יׁשֹר  ƒמ
___________________
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ָהָאָדם  ֶׁשאֹוֵמר  ֶזה  ֲאָבל  ִיְתָּבַרְך.  ַלה'  ִיְתָקֵרב  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהַּדֲחקּות  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 

ִאם ָהָיה ָּכְך ָהִייִתי עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְוכּו' ֵאין ֶזה ֵעָצה ְּכָלל ְוהּוא ּפֹוֵגם ָּבֶזה ַהְרֵּבה ְּבִחיַנת ְּפַגם 

ִמָּמקֹום ֶׁשהּוא ָׁשם ֶאת ה' ִיְתָּבַרְך, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב,  ְלַבֵּקׁש  ָּכל ֶאָחד ָצִריְך  ִּכי  ַהִּמְׁשָּפט ַּכַּנ"ל, 

ִמָּכל  ָׁשם  ֶׁשַאָּתה  ִמָּמקֹום  ַּדְיָקא  'ִמָּׁשם'  ְוכּו'",  ּוָמָצאָת   ֱאֹלֶקי ה'  ֶאת  ִמָּׁשם  "ּוִבַּקְׁשֶּתם 

ראש  הלכות  )ליקוטי  ִלְבָרָכה"  ִזְכרֹונֹו  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְּבֵׁשם  ְוַכּמּוָבא  ָעֶליָך  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה 

חודש ו', י"א(.

13. "ְוִייְראּו ֹאתֹו, ַהְינּו ִיְרָאה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבֵּטל ַהּגּוף ְלַגְמֵרי, ַעל ְיֵדי ִּדּבּוֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה 

)ליקוטי  ְלַגְמֵרי"  ִנְתַּבְּטִלין  ִּכי  ָוַאִין,  ֶאֶפס  ָהַאְרִצּיּות  ֶׁשָּכל  ַהְינּו  ָאֶרץ,  ַאְפֵסי  ָּכל  ְוֶזהּו  ַּכַּנ"ל. 

מוהר"ן ח"א, ע"ה(.

ה'           ָהַעִּמים  ָּכל  ְל�  יֹודּו  ְלעֹוָלם:            ָוֶבַטח  ְּבַהְׁשֵקט  ַּתְנִהיג 

ֶׁשִּתֵּתן   ָהָאֶרץ  ְּכמֹו  ַהְּקדּוָׁשה:   ֶאל  ּוְלִהְתַעּלֹות  ְלִהְתָקֵרב  ֻכָּלם  ֵהם  ַּגם  ְוָּיבֹואּו 

ָלנּו: ֱאלֹוֵקינּו  ִּבְרַּכת  ְלַעֵּכב  ָעוֹון  ִיְהֶיה  לֹא  ִּכי  ְלצֹוֵמַח  ִמּדֹוֵמם  ַלֲעלֹות  ְיבּוָלּה 

ִיְפָחדּו  ְוָלֵכן  ֱאלֹוֵקינּו,         ְיָבְרֵכנּו  ְוָאז       

ִמֶּמּנּו ָּכל ַקְצוֹות ָהָאֶרץ ִּבְראֹוָתם ֶׁשֵּמִׁשיב ְגמּול ָּכָראּוי:

ים  ƒלֹה א¡ ים  ƒַעּמ יֹודּוָך  ָלה:  ס∆ ם  ח≈ נ¿ ּתַ

ָנה  ָנת¿  ı ר∆ א∆ ם:  ּלָ ּכֻ ים  ƒַעּמ יֹודּוָך 

ינּו:  לֹה≈ א¡ ים  ƒלֹה א¡ נּו  כ≈ ָבר¿ י¿ בּוָלּה  י¿

אּו  יר¿ ƒי ו¿ ים  ƒלֹה א¡ נּו  כ≈ ָבר¿ י¿

:ı י ָאר∆ ס≈ ל ַאפ¿ אֹותֹו ּכָ

ל  ּכָ אֹותֹו  ְוִייְראּו 
זכני   – ָאֶרץ  ַאְפֵסי 
לירא ממך עד שהגוף 
שלי  והארציות 
ויהיו  לגמרי,  יתבטלו 

כאין וכאפס 13. 

___________________
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12. "ּוָבֶזה טֹוִעים ֹרב ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָּכל ֶאָחד אֹוֵמר ִאם ָהָיה לֹו ַּפְרָנָסה ָהָיה עֹוֵבד ה'. ְוִאם ֵּכן 

ְלִפי ְּדָבָריו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבא, ַחס ְוָׁשלֹום, ִּבְטרּוְנָיא ַוֲעִליָלה ִעּמֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה ֶׁשַּיֲעֹבד 

ְוַיֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ֵמֲחַמת ֹּדַחק ַהַּפְרָנָסה ְוִאם ֵּכן ֲהֵרי הּוא ְמַהְרֵהר ַאַחר 

ַהְּפָגם  ְוֶזה  ֶנְגּדֹו.  ַהִּמְׁשָּפט  ְמַעֵּות  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ְּכִאּלּו,  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶׁשל  ִמְׁשָּפָטיו 

ָּגדֹול ְּביֹוֵתר... ַעל ֵּכן ָצִריְך ָּכל ֶהָחֵפץ ֶּבֱאֶמת ָלחּוס ַעל ַעְצמֹו ֶׁשִּיָּזֵהר ְמֹאד ִמּלֹוַמר ַּכְּדָבִרים 

ָהֵאֶּלה ַרק ֵיַדע ְוַיֲאִמין ֶׁשְּבִחיָרתֹו ְּתלּוָיה ַּדְיָקא ְּבֹאֶפן ֶזה, ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ִמְתַנֵהג ִעּמֹו. ְוַיֲאִמין 

ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבתֹו ְוִיְהֶיה ָרִגיל לֹוַמר ָּכל ַמה ְּדָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד, ּוְבַוַּדאי ֵיׁש ֶּדֶרְך ֶׁשַּדְיָקא 

ּגֹוִים  ָכל  ּבְ
אפילו   - ְיׁשוָּעֶתָך 
בכל  מונח  שאני 
ומידות  תאוות  מיני 
השייכות  רעות 
פי  על  אף  לגויים, 
מתייאש,  אני  אין  כן 
ומבקש ומצפה תמיד 

לישועתך.

ים  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ
ִמיׁשֹר – אני מאמין, 
שאתה  מה  שכל 
זה  איתי  עושה 
ורק  ויושר,  במשפט 
יכול  אני  זה  באופן 
וצריך לעבוד אותך 12. 

ּתֹוִדיַע        ַהּגֹוִים  ּוְלָכל  ְלַעְמ�,         ְלֵהיִטיב  ֶּׁשַּדְרֶּכ� 

ַעִּמים    ְל�  יֹודּו  ְוָאז  ְלַעְמ�:      ְיׁשּוָעְת�  ֶאת 

ָהַעִּמים   ְל�  יֹודּו  ֱאלֹוִקים,       

ִויַרְּננּו  ִיְׂשְּמחּו    ֻכָּלם:     

ָהַעִּמים  ָּכל  ֶאת  ִּתְׁשּפֹוט  ַאָּתה  ִּכי  ָהֻאּמֹות, 

ָּבָאֶרץ  ָהֻאּמֹות  ְוֶאת  ְּבֹיֶׁשר,    

ם  ƒֹוי‚ּ ָכל  ּב¿ ָך,  ּכ∆ ר¿ ּדַ

ים  ƒַעּמ יֹודּוָך  ָך:  ׁשּוָעת∆ י¿

ים  ƒַעּמ יֹודּוָך  ים  ƒלֹה א¡

נּו  יַרּנ¿ ƒו חּו  מ¿ ׂש¿ ƒי ם:  ּלָ ּכֻ

ים  ƒּפֹט ַעּמ ׁש¿ ƒי ת ƒים ּכ ƒֻאּמ ל¿

ı ָאר∆ ּבָ ים  ƒֻאּמ ּול¿ יׁשֹר  ƒמ
___________________
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ָהָאָדם  ֶׁשאֹוֵמר  ֶזה  ֲאָבל  ִיְתָּבַרְך.  ַלה'  ִיְתָקֵרב  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהַּדֲחקּות  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 

ִאם ָהָיה ָּכְך ָהִייִתי עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְוכּו' ֵאין ֶזה ֵעָצה ְּכָלל ְוהּוא ּפֹוֵגם ָּבֶזה ַהְרֵּבה ְּבִחיַנת ְּפַגם 

ִמָּמקֹום ֶׁשהּוא ָׁשם ֶאת ה' ִיְתָּבַרְך, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב,  ְלַבֵּקׁש  ָּכל ֶאָחד ָצִריְך  ִּכי  ַהִּמְׁשָּפט ַּכַּנ"ל, 

ִמָּכל  ָׁשם  ֶׁשַאָּתה  ִמָּמקֹום  ַּדְיָקא  'ִמָּׁשם'  ְוכּו'",  ּוָמָצאָת   ֱאֹלֶקי ה'  ֶאת  ִמָּׁשם  "ּוִבַּקְׁשֶּתם 

ראש  הלכות  )ליקוטי  ִלְבָרָכה"  ִזְכרֹונֹו  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְּבֵׁשם  ְוַכּמּוָבא  ָעֶליָך  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה 

חודש ו', י"א(.

13. "ְוִייְראּו ֹאתֹו, ַהְינּו ִיְרָאה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבֵּטל ַהּגּוף ְלַגְמֵרי, ַעל ְיֵדי ִּדּבּוֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה 

)ליקוטי  ְלַגְמֵרי"  ִנְתַּבְּטִלין  ִּכי  ָוַאִין,  ֶאֶפס  ָהַאְרִצּיּות  ֶׁשָּכל  ַהְינּו  ָאֶרץ,  ַאְפֵסי  ָּכל  ְוֶזהּו  ַּכַּנ"ל. 

מוהר"ן ח"א, ע"ה(.

ה'           ָהַעִּמים  ָּכל  ְל�  יֹודּו  ְלעֹוָלם:            ָוֶבַטח  ְּבַהְׁשֵקט  ַּתְנִהיג 

ֶׁשִּתֵּתן   ָהָאֶרץ  ְּכמֹו  ַהְּקדּוָׁשה:   ֶאל  ּוְלִהְתַעּלֹות  ְלִהְתָקֵרב  ֻכָּלם  ֵהם  ַּגם  ְוָּיבֹואּו 

ָלנּו: ֱאלֹוֵקינּו  ִּבְרַּכת  ְלַעֵּכב  ָעוֹון  ִיְהֶיה  לֹא  ִּכי  ְלצֹוֵמַח  ִמּדֹוֵמם  ַלֲעלֹות  ְיבּוָלּה 

ִיְפָחדּו  ְוָלֵכן  ֱאלֹוֵקינּו,         ְיָבְרֵכנּו  ְוָאז       

ִמֶּמּנּו ָּכל ַקְצוֹות ָהָאֶרץ ִּבְראֹוָתם ֶׁשֵּמִׁשיב ְגמּול ָּכָראּוי:

ים  ƒלֹה א¡ ים  ƒַעּמ יֹודּוָך  ָלה:  ס∆ ם  ח≈ נ¿ ּתַ

ָנה  ָנת¿  ı ר∆ א∆ ם:  ּלָ ּכֻ ים  ƒַעּמ יֹודּוָך 

ינּו:  לֹה≈ א¡ ים  ƒלֹה א¡ נּו  כ≈ ָבר¿ י¿ בּוָלּה  י¿

אּו  יר¿ ƒי ו¿ ים  ƒלֹה א¡ נּו  כ≈ ָבר¿ י¿

:ı י ָאר∆ ס≈ ל ַאפ¿ אֹותֹו ּכָ

ל  ּכָ אֹותֹו  ְוִייְראּו 
זכני   – ָאֶרץ  ַאְפֵסי 
לירא ממך עד שהגוף 
שלי  והארציות 
ויהיו  לגמרי,  יתבטלו 

כאין וכאפס 13. 

___________________
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ֶׁשַעל  ְּבַכְׁשרּות,  ֲאִכיָלה  ְּבִחיַנת  ִליֵרָאיו",  ָנַתן  "ֶטֶרף  קי"א(:  )ְּתִהִּלים  ְּבִחיַנת  "ֶזה   .14

מוהר"ן  )ליקוטי  ְוַהְּכִסילּות"  ַהְּקִלּפֹות  ֶאת  ַהְינּו  אֹוָתן,  ְוטֹוְרִפין  ַמְכִניִעין  ֶזה  ְיֵדי 

י"ז(. ח"א, 

ַּבֲעַצת   ִלִּבי,     ַּכָּונֹות  ְּבָכל  ַלה'  אֹוֶדה  ֲאִני  ְוַאף  ָיּה,    ֶאת  ַהְללּו   

ה',   ַמֲעֵׂשי  ּוְבָחְכָמה  ֶׁשְּגדֹוִלים  ַלְמרֹות  ָהָעם:       ְוֶיֶתר  ַהֵּלב  ִיְׁשֵרי    

ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים  ְוָהָדר  הֹוד  ָּבֶהם:    ְלִהְתּבֹוֵנן  ַהֲחֵפִצים  ְלָכל  ֵהם  ִנְמָצִאים  ֲאָבל    

ְלַהְזִּכיר ָקַבע  ְוַהַחִּגים  ַהַּׁשָּבתֹות  ֶאת  ְלעֹוָלם:     ִמְתַקֶּיֶמת  ְוִצְדָקתֹו  ָיָדיו,  ַמֲעֵׂשי       

ֵאָליו: ְוָנׁשּוב  ֶׁשִּנְזֹּכר  ְורֹוֶצה  ַחּנּון  הּוא  ִּכי  ְוֶזה  ְּבִמְצַרִים,      ֶׁשָעָׂשה  ִנְפְלאֹוָתיו      

זֹוֵכר  ִּכי  ִליֵרָאיו,        ָנַתן  ַהָּמן  ֶאת      

ֹּכחֹו  ַאְבָרָהם:      ִעם  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם   

סֹוד  ָבב ּב¿ ָכל ל≈ הָֹוה ּב¿ ה י¿ לּוָיּה אֹוד∆ ַהל¿

הָֹוה  י¿ י  ים ַמֲעׂש≈ ƒדֹל ¿‚ּ ָדה:  ע≈ ים ו¿ ƒר ׁשָ י¿

ָהָדר  ם: הֹוד ו¿ יה∆ צ≈ פ¿ ָכל ח∆ ים ל¿ ƒרּוׁש ּד¿

ר  כ∆ ז≈ ָלַעד:  ת  ד∆ עֹמ∆ ָקתֹו  ד¿ ƒצ ו¿ לֹו  ע√ ּפָ

הָֹוה: ַרחּום י¿ אָֹתיו ַחּנּון ו¿ ל¿ פ¿ ƒנ ה ל¿ ָעׂשָ

ּכֹר  ז¿ ƒי ָאיו  יר≈ ƒל ָנַתן  ף  ר∆ ט∆

ּכַֹח  יתֹו:  ƒר ּב¿ עֹוָלם  ל¿

ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו - 
בקדושה  לאכול  זכני 
ידי  ועל  ובטהרה, 
להכניע  אזכה  זה 
כל  את  ולטרוף 
והסטרא  הקליפות 

אחרא 14. 

___________________
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15. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ע"ח.

ְּכֶׁשָנַתן  ְלַעּמֹו,       הֹוִדיַע   ּוְגבּוָרתֹו       

ְלַאֵּמת  ָהָיה  ֶזה  ְוָדָבר  ָהַעִּמים:    ז'  ַנֲחַלת  ֶאת  ָלֶהם    

חֹוְטִאים, ָהַעִּמים  ָהיּו  ִּכי  ּוְבִמְׁשָּפט,  ְלַאְבָרָהם  ְׁשבּוָעתֹו 

ִמְצוֹוָתיו:   ָּכל  ָעֶול  ְּבלֹא  ֶנֱאָמִנים  ִּכי   

ֵהם  ֲעׂשּוִים  ִּכי  עֹוָלִמים,       ְלעֹוְלֵמי  עֹוְמִדים  ֵהם  ַעָּזה  ּוִבְסִמיָכה    

ְלַעּמֹו,    ָׁשַלח  ְּפדּות  ָיָׁשר:     ּוְבֶדֶר�  ֶּבֱאֶמת   

ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  הּוא  ִּכי  ְקדֹוִׁשים,  ִלְהיֹות  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ֶׁשִּיְזְּכרּו  ְוִצָּוה 

ה',      ֶאת  ְלִיְרָאה  ֵאי�  הּוא  ַהָחְכָמה  ִעַּקר  ָעם:     ִמָּכל  ְוִהְבִּדיָלם 

ת  ַעּמֹו ָלת≈ יד ל¿ ƒ‚ּ ƒיו ה ַמֲעׂשָ

י  ם: ַמֲעׂש≈ ƒם ַנֲחַלת ּ‚ֹוי ָלה∆

ט  ּפָ ׁש¿ ƒּומ ת  מ∆ א¡ ָיָדיו 

ּקּוָדיו:  ƒּפ ל  ּכָ ים  ƒָמנ א¡ נ∆

ים  ƒֲעׂשּוי עֹוָלם  ל¿ ָלַעד  ים  ƒמּוכ ס¿

ַעּמֹו  ל¿ ַלח  ׁשָ דּות  ּפ¿ ר:  ָיׁשָ ו¿ ת  מ∆ א¡ ּב∆

נֹוָרא  ו¿ ָקדֹוׁש  יתֹו  ƒר ּב¿ עֹוָלם  ל¿ ה  ּוָ ƒצ

הָֹוה  י¿ ַאת  ר¿ ƒי ָמה  ָחכ¿ ית  ƒאׁש מֹו: ר≈ ׁש¿

יד  ִהּגִ יו  ַמֲעׂשָ ּכַֹח 
ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו 
ע"י   – ּגֹוִים  ַנֲחַלת 
ומאמין  יודע  שאני 
יתברך ברא את  שה' 
שלו  והכל  העולם 
נעלמת  מקום  ובכל 
יש  זה  ע"י  התורה, 
לי כח לכבוש את כל 
ברוחניות  המקומות 
לסטרא  השייכים 

אחרא 15.

___________________
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ֶׁשַעל  ְּבַכְׁשרּות,  ֲאִכיָלה  ְּבִחיַנת  ִליֵרָאיו",  ָנַתן  "ֶטֶרף  קי"א(:  )ְּתִהִּלים  ְּבִחיַנת  "ֶזה   .14

מוהר"ן  )ליקוטי  ְוַהְּכִסילּות"  ַהְּקִלּפֹות  ֶאת  ַהְינּו  אֹוָתן,  ְוטֹוְרִפין  ַמְכִניִעין  ֶזה  ְיֵדי 

י"ז(. ח"א, 

ַּבֲעַצת   ִלִּבי,     ַּכָּונֹות  ְּבָכל  ַלה'  אֹוֶדה  ֲאִני  ְוַאף  ָיּה,    ֶאת  ַהְללּו   

ה',   ַמֲעֵׂשי  ּוְבָחְכָמה  ֶׁשְּגדֹוִלים  ַלְמרֹות  ָהָעם:       ְוֶיֶתר  ַהֵּלב  ִיְׁשֵרי    

ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים  ְוָהָדר  הֹוד  ָּבֶהם:    ְלִהְתּבֹוֵנן  ַהֲחֵפִצים  ְלָכל  ֵהם  ִנְמָצִאים  ֲאָבל    

ְלַהְזִּכיר ָקַבע  ְוַהַחִּגים  ַהַּׁשָּבתֹות  ֶאת  ְלעֹוָלם:     ִמְתַקֶּיֶמת  ְוִצְדָקתֹו  ָיָדיו,  ַמֲעֵׂשי       

ֵאָליו: ְוָנׁשּוב  ֶׁשִּנְזֹּכר  ְורֹוֶצה  ַחּנּון  הּוא  ִּכי  ְוֶזה  ְּבִמְצַרִים,      ֶׁשָעָׂשה  ִנְפְלאֹוָתיו      

זֹוֵכר  ִּכי  ִליֵרָאיו,        ָנַתן  ַהָּמן  ֶאת      

ֹּכחֹו  ַאְבָרָהם:      ִעם  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם   

סֹוד  ָבב ּב¿ ָכל ל≈ הָֹוה ּב¿ ה י¿ לּוָיּה אֹוד∆ ַהל¿

הָֹוה  י¿ י  ים ַמֲעׂש≈ ƒדֹל ¿‚ּ ָדה:  ע≈ ים ו¿ ƒר ׁשָ י¿

ָהָדר  ם: הֹוד ו¿ יה∆ צ≈ פ¿ ָכל ח∆ ים ל¿ ƒרּוׁש ּד¿

ר  כ∆ ז≈ ָלַעד:  ת  ד∆ עֹמ∆ ָקתֹו  ד¿ ƒצ ו¿ לֹו  ע√ ּפָ

הָֹוה: ַרחּום י¿ אָֹתיו ַחּנּון ו¿ ל¿ פ¿ ƒנ ה ל¿ ָעׂשָ

ּכֹר  ז¿ ƒי ָאיו  יר≈ ƒל ָנַתן  ף  ר∆ ט∆

ּכַֹח  יתֹו:  ƒר ּב¿ עֹוָלם  ל¿

ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו - 
בקדושה  לאכול  זכני 
ידי  ועל  ובטהרה, 
להכניע  אזכה  זה 
כל  את  ולטרוף 
והסטרא  הקליפות 

אחרא 14. 

___________________
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15. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ע"ח.

ְּכֶׁשָנַתן  ְלַעּמֹו,       הֹוִדיַע   ּוְגבּוָרתֹו       

ְלַאֵּמת  ָהָיה  ֶזה  ְוָדָבר  ָהַעִּמים:    ז'  ַנֲחַלת  ֶאת  ָלֶהם    

חֹוְטִאים, ָהַעִּמים  ָהיּו  ִּכי  ּוְבִמְׁשָּפט,  ְלַאְבָרָהם  ְׁשבּוָעתֹו 

ִמְצוֹוָתיו:   ָּכל  ָעֶול  ְּבלֹא  ֶנֱאָמִנים  ִּכי   

ֵהם  ֲעׂשּוִים  ִּכי  עֹוָלִמים,       ְלעֹוְלֵמי  עֹוְמִדים  ֵהם  ַעָּזה  ּוִבְסִמיָכה    

ְלַעּמֹו,    ָׁשַלח  ְּפדּות  ָיָׁשר:     ּוְבֶדֶר�  ֶּבֱאֶמת   

ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  הּוא  ִּכי  ְקדֹוִׁשים,  ִלְהיֹות  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ֶׁשִּיְזְּכרּו  ְוִצָּוה 

ה',      ֶאת  ְלִיְרָאה  ֵאי�  הּוא  ַהָחְכָמה  ִעַּקר  ָעם:     ִמָּכל  ְוִהְבִּדיָלם 

ת  ַעּמֹו ָלת≈ יד ל¿ ƒ‚ּ ƒיו ה ַמֲעׂשָ

י  ם: ַמֲעׂש≈ ƒם ַנֲחַלת ּ‚ֹוי ָלה∆

ט  ּפָ ׁש¿ ƒּומ ת  מ∆ א¡ ָיָדיו 

ּקּוָדיו:  ƒּפ ל  ּכָ ים  ƒָמנ א¡ נ∆

ים  ƒֲעׂשּוי עֹוָלם  ל¿ ָלַעד  ים  ƒמּוכ ס¿

ַעּמֹו  ל¿ ַלח  ׁשָ דּות  ּפ¿ ר:  ָיׁשָ ו¿ ת  מ∆ א¡ ּב∆

נֹוָרא  ו¿ ָקדֹוׁש  יתֹו  ƒר ּב¿ עֹוָלם  ל¿ ה  ּוָ ƒצ

הָֹוה  י¿ ַאת  ר¿ ƒי ָמה  ָחכ¿ ית  ƒאׁש מֹו: ר≈ ׁש¿

יד  ִהּגִ יו  ַמֲעׂשָ ּכַֹח 
ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו 
ע"י   – ּגֹוִים  ַנֲחַלת 
ומאמין  יודע  שאני 
יתברך ברא את  שה' 
שלו  והכל  העולם 
נעלמת  מקום  ובכל 
יש  זה  ע"י  התורה, 
לי כח לכבוש את כל 
ברוחניות  המקומות 
לסטרא  השייכים 

אחרא 15.

___________________
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ָאז   ְוַרק  טֹוִבים,       ַהַּמֲעִׂשים  ְּכֶׁשַּיֲעׂשּו  ִנְקֶנה  ֶׂשֶכל  ֶׁשִּיְהֶיה    

 ָהָאָדם ִיָּׁשֵאר ְמֻהָּלל ְלעֹוָלם:

ְוָתנּוד         ְּכִׁשּכֹור,              ָהָאֶרץ        ְוָתנּוד        ָּתנּוַע      

ְלִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשֵהֵצרּו  ָהֻאּמֹות  ֶׁשל  ַהֶּפַׁשע  ָהָאֶרץ  ַעל  ְוִּיְכַּבד  ָּברּוַח,  ֶׁשָּנָעה  ָקִנּים  ְּכֻסַּכת 

ִּבְזַמן   ְוִיְהֶיה  ְּתקּוָמה:      ְּבלֹא  ְוִיְּפלּו     

ָהֻאּמֹות  ָׂשֵרי  ְלַהְׁשִּפיל  ה'  ְיַצֶּוה  ַההּוא   

ָהֻאּמֹות   ִמַּמְלֵכי  ִיְפַרע  ֶזה  ְוַאֲחֵרי  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,     

 ֶׁשָּבֲאָדָמה:

תֹו  ּלָ ƒה ּת¿ ם  יה∆ עֹׂש≈ ָכל  ל¿ טֹוב  ל  כ∆ ׂש≈

ת ָלַעד: ד∆ עֹמ∆

ָדה  נֹוד¿ ת¿ ƒה ּכֹור ו¿ ƒ ּשׁ ı ּכַ ר∆ נּוַע א∆ נֹוַע ּתָ

ָעּה  ׁש¿ ƒּפ יָה  ָעל∆ ָכַבד  ו¿ לּוָנה  ּמ¿ ּכַ

ּיֹום  ָהָיה ּבַ יף קּום: ו¿ ƒלֹא תֹס ָלה ו¿ ָנפ¿ ו¿

רֹום  ָבא ַהּמָ הָֹוה ַעל צ¿ קד י¿ פ¿ ƒַההּוא י

ַעל  ָהֲאָדָמה  י  כ≈ ַמל¿ ַעל  ו¿ רֹום  ּמָ ּבַ

ָהֲאָדָמה:
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ֵאָליו    ֶׁשָּבא  ְלַאַחר  ָּדִוד:     ֶׁשִחֵּבר  ֶזֶמר  ַּבִּמְקָּדׁש,  ַהְּמַנְצִחין  ֵלִוי  ִלְבֵני  ִנָּתן 

ַּבת  ַעל  ֶׁשָּבא  ַעל  ְלהֹוִכיחֹו  ַהָּנִביא  ָנָתן   

ִרּבּוי ּוְכִפי  ֶׁשְּל�,  ִחָּנם  ַהֶחֶסד  ְּכִפי  ה'  ָעַלי  ָתחֹוס  ַהִחִּתי:  אּוִרָּיה  ֵאֶׁשת  ֶׁשַבע 

ַרֲחֶמי� ִּבְראֹוְת� ִׁשְפלּוִתי ִּתְמַחק ַהֶּמֶרד ֶׁשִלי ְּבַמֲעַׂשי:   ַהְרֵּבה ְמֹאד ְּתַכֵּבס אֹוִתי  

ִּכי  אֹוִתי:       ְּתַטֵהר  ָהָרִעים  ּוִמַּמֲעַׂשי  ַמְחַׁשְבִּתי,     ֵמִעּוּות 

ֲאִני  ְודֹוֵאג  ְלָפַני  עֹוֶמֶדת  ְוַחָּטאִתי  ָּבֶהם,      ּכֹוֵפר  ְולֹא  ַמִּכיר  ֲאִני  ִּבְפָׁשַעי     

 ָּתִמיד ָעֶליָה:                   ְל� ִּבְלַבד ָחָטאִתי ְּבֶחְטִאי,       ְוָהָרע ֶׁשָעִׂשיִתי הּוא ֶּפַגע

ְּבֵעיֶני� ְלַסְלָקם ִמְלַהְׁשִּגיַח ָעַלי,  ִּתְסַלח ִלי ִּבְׁשִביל ֶׁשִּתְהֶיה צֹוֵדק ְּבָאְמְר� ֶׁשַהְנָהָגְת� 

בימים שאין אומרים תחנון אין אומרים מזמור זה:

ָליו  בֹוא א≈ ד: ּב¿ ƒָדו מֹור ל¿ ז¿ ƒַח מ ַנּצ≈ ַלמ¿

ת  ּבַ ל  א∆ א  ּבָ ר  ֲאׁש∆ ּכַ יא  ƒב ַהּנָ ָנָתן 

רֹב  ּכ¿ ָך  ּד∆ ַחס¿ ּכ¿ ים  ƒלֹה א¡ י  ƒנ ָחּנ≈ ַבע:  ׁשָ

י  ƒנ ס≈ ּב¿ ּכַ ב  ר∆ ה∆ ָעי:  ׁשָ פ¿ ה  ח≈ מ¿ יָך  ַרֲחמ∆

י  ƒּכ י:  ƒנ ַטֲהר≈ י  ƒאת ַחּטָ ּומ≈ י  ƒֲעֹונ מ≈

י  ƒּד ¿‚ נ∆ י  ƒאת ַחּטָ ו¿ ָדע  א≈ י  ƒֲאנ ַעי  ׁשָ פ¿

ָהַרע  ו¿ י  ƒָחָטאת ָך  ַבּד¿ ל¿ ָך  ל¿ יד:  ƒָתמ

ק  ּדַ צ¿ ƒּת ַמַען  ל¿ י,  ƒית ƒָעׂש יָך  ינ∆ ע≈ ּב¿
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ָאז   ְוַרק  טֹוִבים,       ַהַּמֲעִׂשים  ְּכֶׁשַּיֲעׂשּו  ִנְקֶנה  ֶׂשֶכל  ֶׁשִּיְהֶיה    

 ָהָאָדם ִיָּׁשֵאר ְמֻהָּלל ְלעֹוָלם:

ְוָתנּוד         ְּכִׁשּכֹור,              ָהָאֶרץ        ְוָתנּוד        ָּתנּוַע      

ְלִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשֵהֵצרּו  ָהֻאּמֹות  ֶׁשל  ַהֶּפַׁשע  ָהָאֶרץ  ַעל  ְוִּיְכַּבד  ָּברּוַח,  ֶׁשָּנָעה  ָקִנּים  ְּכֻסַּכת 

ִּבְזַמן   ְוִיְהֶיה  ְּתקּוָמה:      ְּבלֹא  ְוִיְּפלּו     

ָהֻאּמֹות  ָׂשֵרי  ְלַהְׁשִּפיל  ה'  ְיַצֶּוה  ַההּוא   

ָהֻאּמֹות   ִמַּמְלֵכי  ִיְפַרע  ֶזה  ְוַאֲחֵרי  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,     

 ֶׁשָּבֲאָדָמה:

תֹו  ּלָ ƒה ּת¿ ם  יה∆ עֹׂש≈ ָכל  ל¿ טֹוב  ל  כ∆ ׂש≈

ת ָלַעד: ד∆ עֹמ∆

ָדה  נֹוד¿ ת¿ ƒה ּכֹור ו¿ ƒ ּשׁ ı ּכַ ר∆ נּוַע א∆ נֹוַע ּתָ

ָעּה  ׁש¿ ƒּפ יָה  ָעל∆ ָכַבד  ו¿ לּוָנה  ּמ¿ ּכַ

ּיֹום  ָהָיה ּבַ יף קּום: ו¿ ƒלֹא תֹס ָלה ו¿ ָנפ¿ ו¿

רֹום  ָבא ַהּמָ הָֹוה ַעל צ¿ קד י¿ פ¿ ƒַההּוא י

ַעל  ָהֲאָדָמה  י  כ≈ ַמל¿ ַעל  ו¿ רֹום  ּמָ ּבַ

ָהֲאָדָמה:

תיקון חצות • כתוב עלי פטתיקון חצות • כתוב עלי

ֵאָליו    ֶׁשָּבא  ְלַאַחר  ָּדִוד:     ֶׁשִחֵּבר  ֶזֶמר  ַּבִּמְקָּדׁש,  ַהְּמַנְצִחין  ֵלִוי  ִלְבֵני  ִנָּתן 

ַּבת  ַעל  ֶׁשָּבא  ַעל  ְלהֹוִכיחֹו  ַהָּנִביא  ָנָתן   

ִרּבּוי ּוְכִפי  ֶׁשְּל�,  ִחָּנם  ַהֶחֶסד  ְּכִפי  ה'  ָעַלי  ָתחֹוס  ַהִחִּתי:  אּוִרָּיה  ֵאֶׁשת  ֶׁשַבע 

ַרֲחֶמי� ִּבְראֹוְת� ִׁשְפלּוִתי ִּתְמַחק ַהֶּמֶרד ֶׁשִלי ְּבַמֲעַׂשי:   ַהְרֵּבה ְמֹאד ְּתַכֵּבס אֹוִתי  

ִּכי  אֹוִתי:       ְּתַטֵהר  ָהָרִעים  ּוִמַּמֲעַׂשי  ַמְחַׁשְבִּתי,     ֵמִעּוּות 

ֲאִני  ְודֹוֵאג  ְלָפַני  עֹוֶמֶדת  ְוַחָּטאִתי  ָּבֶהם,      ּכֹוֵפר  ְולֹא  ַמִּכיר  ֲאִני  ִּבְפָׁשַעי     

 ָּתִמיד ָעֶליָה:                   ְל� ִּבְלַבד ָחָטאִתי ְּבֶחְטִאי,       ְוָהָרע ֶׁשָעִׂשיִתי הּוא ֶּפַגע

ְּבֵעיֶני� ְלַסְלָקם ִמְלַהְׁשִּגיַח ָעַלי,  ִּתְסַלח ִלי ִּבְׁשִביל ֶׁשִּתְהֶיה צֹוֵדק ְּבָאְמְר� ֶׁשַהְנָהָגְת� 

בימים שאין אומרים תחנון אין אומרים מזמור זה:

ָליו  בֹוא א≈ ד: ּב¿ ƒָדו מֹור ל¿ ז¿ ƒַח מ ַנּצ≈ ַלמ¿

ת  ּבַ ל  א∆ א  ּבָ ר  ֲאׁש∆ ּכַ יא  ƒב ַהּנָ ָנָתן 

רֹב  ּכ¿ ָך  ּד∆ ַחס¿ ּכ¿ ים  ƒלֹה א¡ י  ƒנ ָחּנ≈ ַבע:  ׁשָ

י  ƒנ ס≈ ּב¿ ּכַ ב  ר∆ ה∆ ָעי:  ׁשָ פ¿ ה  ח≈ מ¿ יָך  ַרֲחמ∆

י  ƒּכ י:  ƒנ ַטֲהר≈ י  ƒאת ַחּטָ ּומ≈ י  ƒֲעֹונ מ≈

י  ƒּד ¿‚ נ∆ י  ƒאת ַחּטָ ו¿ ָדע  א≈ י  ƒֲאנ ַעי  ׁשָ פ¿

ָהַרע  ו¿ י  ƒָחָטאת ָך  ַבּד¿ ל¿ ָך  ל¿ יד:  ƒָתמ

ק  ּדַ צ¿ ƒּת ַמַען  ל¿ י,  ƒית ƒָעׂש יָך  ינ∆ ע≈ ּב¿
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ִהיא נֹוֵׂשא ָעוֹון, ְוִיְהֶיה ַזַּכאי ְוצֹוֵדק ִמְׁשָּפְט�: ֶׁשֲהֵרי זֹוֲהַמת ַהָּנָחׁש ִנְמְׁשָכה ָעַלי ַע"י ָאִבי ְוִאִּמי 

ְוַהְּמִניעֹות ֶּׁשַּמרִחיקֹות אֹוִתי ִמְּמ�: ְוַהָחְכמֹות  ַהְּסָברֹות  ָּכל  ִנְמָׁש�  ּוִמֶּזה  ְּכֶׁשִּנְבֵראִתי,  ְּכָבר 

ֲהֵרי ַרק ֱאֶמת ַאָּתה ָחֵפץ ֶׁשִּיְהֶיה ְּבִכְליֹוָתי ְּכֶׁשִּמְתַוֶּדה ֲאִני ְלָפֶני�, ְוַעי"ז ְּבֵׁשיָנה ֶאת ַהּמֹוִחין 

ָהֵאזֹוב, ַע"י  ֶׁשִּנְטַהר  ֵמת  ִּכְטֵמא  ֲחָטַאי  ָּתִסיר  ּוְתַחֵּדׁש:   ְּתַתֵּקן  ֶׁשִלי  ְוַהְּנָׁשָמה 

ִמֶּׁשֶלג:     יֹוֵתר  ָלָבן  ְוֶאְהֶיה  ֵמֲחָטָאי     אֹוִתי  ְּתַכֵּבס  ָטהֹור,  ֶאְהֶיה  ְוַעי"ז 

ָׂשׂשֹון  ִלי  ְוִיְהֶיה  ִלי        ֶׁשָּסָלְחָּת  ִלי  ַּתְׁשִמיַע 

ַעְצמֹוַתי    ִיְׂשְמחּו  ְוָאז  ְוִׂשְמָחה,         

ָּפֶני�       ֶאת  ַּתְסִּתיר  ָעַלי:      ְּכֶׁשָּכַעְסָּת  ֶׁשִנְכְּתתּו 

ָעֹון  ּב¿ ן  ה≈ ָך:  ט∆ פ¿ ׁשָ ב¿ ה  ּכ∆ ז¿ ƒּת ָך,  ר∆ ָדב¿ ּב¿

ן  י: ה≈ ƒּמ ƒי א ƒנ ַמת¿ ח¡ א י∆ ט¿ ח≈ י, ּוב¿ ƒּת חֹוָלל¿

ָמה  ָסֻתם ָחכ¿ חֹות ּוב¿ ּתָ ַבּטֻ ת ָחַפצ¿ מ∆ א¡

זֹוב א≈ ב¿ י  ƒנ א≈ ַחּט¿ ּת¿ י:  ƒנ יע≈ ƒתֹוד

ין:  ƒּב ַאל¿  ‚ ל∆ ∆ ּשׁ ƒּומ י  ƒנ ס≈ ַכּב¿ ּת¿ ָהר,  ט¿ א∆ ו¿

ׂשֹון  ׂשָ י  ƒנ יע≈ ƒמ ׁש¿ ּתַ

ָנה ֲעָצמֹות  ל¿ ≈‚ ָחה ּתָ מ¿ ƒׂש ו¿

יָך  נ∆ ּפָ ר  ּת≈ ַהס¿ יָת:  ƒּכ ƒּד

ׂשֹון  ׂשָ ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ
זכני   - ְמָחה  ְוׂשִ
להיות בששון ושמחה 
עד  ועצומה  גדולה 
השמחה  שתתפשט 

בכל אברי 16. 

16. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, קע"ח.

___________________
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17. "ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ְוכּו' .ִּכי ַמה ֶּׁשְּמַדְּבִרים ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו, הּוא ְּבִחיַנת רּוַח ַהֹּקֶדׁש. ְוֵכן ָּכל 

ֶאָחד ְלִפי ְּבִחיָנתֹו הּוא ְּבִחיַנת רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים כ"ז(: "ְל ָאַמר ִלִּבי", ְּכמֹו 

ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: 'ְל - ִּבְׁשִביְל ּוִבְׁשִליחּוְת', "ָאַמר ִלי ִלִּבי". ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשַהֵּלב אֹוֵמר, ֵהם 

ְוָצִריְך ְלַחֵּדׁש ָּתִמיד, ְלַבֵּקׁש ְּבָכל ַּפַעם  ִיְתָּבַרְך ַמָּמׁש, ְוהּוא ְּבִחיַנת רּוַח ַהֹּקֶדׁש.  ִּדְבֵרי ַהֵּׁשם 

ְּבַתֲחנּוִנים ְוִדְבֵרי ִרּצּוִיים ֲחָדִׁשים. ְוִלְזּכֹות ָלֶזה, ָצִריְך ָטֳהַרת ַהֵּלב. ְוָטֳהַרת ַהֵּלב הּוא, ַעל ְיֵדי 

ֶׁשִּמְתַלֵהב ּובֹוֵער ִלּבֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְטָהר ַהֵּלב. ִּכי ֶנֶגד ֶׁשִּנְתַלֵהב ְוִנְבָער ַלֲעֵבָרה 

ְלַהֵּׁשם  ְוִיְבַער ִלּבֹו  ֶׁשִּיְתַלֵהב  ָצִריְך  ֶזה  ֶנֶגד  ִלּבֹו,  ִנְטָמא  ְוָׁשלֹום, ֶׁשִּמֶּזה  ָרָעה, ַחס  ְלַתֲאָוה  אֹו 

ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְטַהר ִלּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּבִמְדַּבר ל"א(: "ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיֹבא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו 

ָבֵאׁש". ּוְכֶׁשֵּיׁש לֹו ָטֳהַרת ַהֵּלב, ֲאַזי זֹוֶכה ְלַדֵּבר ְּבָכל ַּפַעם ִּדּבּוִרים ֲחָדִׁשים, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת רּוַח 

ַהֹּקֶדׁש: ְוֶזהּו ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱאֹלִקים, ֲאַזי ְורּוַח ָנכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי, ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּדׁש ִּדּבּוִרים 

ֲחָדִׁשים, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת רּוַח ַהֹּקֶדׁש" )ליקוטי מוהר"ן ח"א, קנ"ו(.

ָרא ִלי  ֵלב ָטהֹור ּבְ
ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאלִֹהים 
י – זכני  ִקְרּבִ ׁש ּבְ ַחּדֵ
ולבעור  להתלהב 
וכך אטהר את  אליך 
הטומאות,  מכל  לבי 
שבער  ממה  שנעשו 
לבי  והתלהב 
לעבירות, ועי"ז אזכה 
חדשים  לדיבורים 
בתפילה  פעם  בכל 
שהם  והתבודדות, 
בחינת רוח הקודש  17. 

ֲעֹונַֹתי  ָכל  ו¿ ֲחָטָאי,  מ≈

י  ƒָרא ל ב ָטהֹור ּב¿ ה: ל≈ ח≈ מ¿

ׁש  רּוַח ָנכֹון ַחּד≈ ים ו¿ ƒלֹה א¡

י  ƒנ יכ≈ ƒל ׁש¿ ּתַ ַאל  י:  ƒּב ר¿ ƒק ּב¿

ָך  ׁש¿ ָקד¿ רּוַח  ו¿ יָך,  ָפנ∆ ּל¿ ƒמ

ֲעוֹונֹוַתי      ָּכל  ְוֶאת  עֹוד,    ָעַלי  ְיַקְטְרּגּו  ֶׁשּלֹא  ֵמֲחָטַאי 

ִּבי  ּוְתַחֵּדׁש  ִּתְבָרא  ָטהֹור  ֵלב  ִּתְמֶחה:     

ְּתַחֵּדׁש    ְּבִיְרָאֶת�  ְיָׁשָרה  ְורּוַח  עֹוד,    ֶאָּכֵׁשל  ֶׁשּלֹא  ה' 

אֹוִתי  ַּתְׁשִלי�  ַאל  ְּבתֹוִכי:     

ָּתִמיד ִלי  ֶׁשָהָיה  ַהֹּקֶדׁש  ְורּוַח  ָׂשנּוא,  ְּכָאָדם  ִמְּלָפֶני� 
___________________
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ִהיא נֹוֵׂשא ָעוֹון, ְוִיְהֶיה ַזַּכאי ְוצֹוֵדק ִמְׁשָּפְט�: ֶׁשֲהֵרי זֹוֲהַמת ַהָּנָחׁש ִנְמְׁשָכה ָעַלי ַע"י ָאִבי ְוִאִּמי 

ְוַהְּמִניעֹות ֶּׁשַּמרִחיקֹות אֹוִתי ִמְּמ�: ְוַהָחְכמֹות  ַהְּסָברֹות  ָּכל  ִנְמָׁש�  ּוִמֶּזה  ְּכֶׁשִּנְבֵראִתי,  ְּכָבר 

ֲהֵרי ַרק ֱאֶמת ַאָּתה ָחֵפץ ֶׁשִּיְהֶיה ְּבִכְליֹוָתי ְּכֶׁשִּמְתַוֶּדה ֲאִני ְלָפֶני�, ְוַעי"ז ְּבֵׁשיָנה ֶאת ַהּמֹוִחין 

ָהֵאזֹוב, ַע"י  ֶׁשִּנְטַהר  ֵמת  ִּכְטֵמא  ֲחָטַאי  ָּתִסיר  ּוְתַחֵּדׁש:   ְּתַתֵּקן  ֶׁשִלי  ְוַהְּנָׁשָמה 

ִמֶּׁשֶלג:     יֹוֵתר  ָלָבן  ְוֶאְהֶיה  ֵמֲחָטָאי     אֹוִתי  ְּתַכֵּבס  ָטהֹור,  ֶאְהֶיה  ְוַעי"ז 

ָׂשׂשֹון  ִלי  ְוִיְהֶיה  ִלי        ֶׁשָּסָלְחָּת  ִלי  ַּתְׁשִמיַע 

ַעְצמֹוַתי    ִיְׂשְמחּו  ְוָאז  ְוִׂשְמָחה,         

ָּפֶני�       ֶאת  ַּתְסִּתיר  ָעַלי:      ְּכֶׁשָּכַעְסָּת  ֶׁשִנְכְּתתּו 

ָעֹון  ּב¿ ן  ה≈ ָך:  ט∆ פ¿ ׁשָ ב¿ ה  ּכ∆ ז¿ ƒּת ָך,  ר∆ ָדב¿ ּב¿

ן  י: ה≈ ƒּמ ƒי א ƒנ ַמת¿ ח¡ א י∆ ט¿ ח≈ י, ּוב¿ ƒּת חֹוָלל¿

ָמה  ָסֻתם ָחכ¿ חֹות ּוב¿ ּתָ ַבּטֻ ת ָחַפצ¿ מ∆ א¡

זֹוב א≈ ב¿ י  ƒנ א≈ ַחּט¿ ּת¿ י:  ƒנ יע≈ ƒתֹוד

ין:  ƒּב ַאל¿  ‚ ל∆ ∆ ּשׁ ƒּומ י  ƒנ ס≈ ַכּב¿ ּת¿ ָהר,  ט¿ א∆ ו¿

ׂשֹון  ׂשָ י  ƒנ יע≈ ƒמ ׁש¿ ּתַ

ָנה ֲעָצמֹות  ל¿ ≈‚ ָחה ּתָ מ¿ ƒׂש ו¿

יָך  נ∆ ּפָ ר  ּת≈ ַהס¿ יָת:  ƒּכ ƒּד

ׂשֹון  ׂשָ ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ
זכני   - ְמָחה  ְוׂשִ
להיות בששון ושמחה 
עד  ועצומה  גדולה 
השמחה  שתתפשט 

בכל אברי 16. 

16. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, קע"ח.

___________________
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17. "ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ְוכּו' .ִּכי ַמה ֶּׁשְּמַדְּבִרים ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו, הּוא ְּבִחיַנת רּוַח ַהֹּקֶדׁש. ְוֵכן ָּכל 

ֶאָחד ְלִפי ְּבִחיָנתֹו הּוא ְּבִחיַנת רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים כ"ז(: "ְל ָאַמר ִלִּבי", ְּכמֹו 

ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: 'ְל - ִּבְׁשִביְל ּוִבְׁשִליחּוְת', "ָאַמר ִלי ִלִּבי". ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשַהֵּלב אֹוֵמר, ֵהם 

ְוָצִריְך ְלַחֵּדׁש ָּתִמיד, ְלַבֵּקׁש ְּבָכל ַּפַעם  ִיְתָּבַרְך ַמָּמׁש, ְוהּוא ְּבִחיַנת רּוַח ַהֹּקֶדׁש.  ִּדְבֵרי ַהֵּׁשם 

ְּבַתֲחנּוִנים ְוִדְבֵרי ִרּצּוִיים ֲחָדִׁשים. ְוִלְזּכֹות ָלֶזה, ָצִריְך ָטֳהַרת ַהֵּלב. ְוָטֳהַרת ַהֵּלב הּוא, ַעל ְיֵדי 

ֶׁשִּמְתַלֵהב ּובֹוֵער ִלּבֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְטָהר ַהֵּלב. ִּכי ֶנֶגד ֶׁשִּנְתַלֵהב ְוִנְבָער ַלֲעֵבָרה 

ְלַהֵּׁשם  ְוִיְבַער ִלּבֹו  ֶׁשִּיְתַלֵהב  ָצִריְך  ֶזה  ֶנֶגד  ִלּבֹו,  ִנְטָמא  ְוָׁשלֹום, ֶׁשִּמֶּזה  ָרָעה, ַחס  ְלַתֲאָוה  אֹו 

ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְטַהר ִלּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּבִמְדַּבר ל"א(: "ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיֹבא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו 

ָבֵאׁש". ּוְכֶׁשֵּיׁש לֹו ָטֳהַרת ַהֵּלב, ֲאַזי זֹוֶכה ְלַדֵּבר ְּבָכל ַּפַעם ִּדּבּוִרים ֲחָדִׁשים, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת רּוַח 

ַהֹּקֶדׁש: ְוֶזהּו ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱאֹלִקים, ֲאַזי ְורּוַח ָנכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי, ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּדׁש ִּדּבּוִרים 

ֲחָדִׁשים, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת רּוַח ַהֹּקֶדׁש" )ליקוטי מוהר"ן ח"א, קנ"ו(.

ָרא ִלי  ֵלב ָטהֹור ּבְ
ָנכֹון  ְורוַּח  ֱאלִֹהים 
י – זכני  ִקְרּבִ ׁש ּבְ ַחּדֵ
ולבעור  להתלהב 
וכך אטהר את  אליך 
הטומאות,  מכל  לבי 
שבער  ממה  שנעשו 
לבי  והתלהב 
לעבירות, ועי"ז אזכה 
חדשים  לדיבורים 
בתפילה  פעם  בכל 
שהם  והתבודדות, 
בחינת רוח הקודש  17. 

ֲעֹונַֹתי  ָכל  ו¿ ֲחָטָאי,  מ≈

י  ƒָרא ל ב ָטהֹור ּב¿ ה: ל≈ ח≈ מ¿

ׁש  רּוַח ָנכֹון ַחּד≈ ים ו¿ ƒלֹה א¡

י  ƒנ יכ≈ ƒל ׁש¿ ּתַ ַאל  י:  ƒּב ר¿ ƒק ּב¿

ָך  ׁש¿ ָקד¿ רּוַח  ו¿ יָך,  ָפנ∆ ּל¿ ƒמ

ֲעוֹונֹוַתי      ָּכל  ְוֶאת  עֹוד,    ָעַלי  ְיַקְטְרּגּו  ֶׁשּלֹא  ֵמֲחָטַאי 

ִּבי  ּוְתַחֵּדׁש  ִּתְבָרא  ָטהֹור  ֵלב  ִּתְמֶחה:     

ְּתַחֵּדׁש    ְּבִיְרָאֶת�  ְיָׁשָרה  ְורּוַח  עֹוד,    ֶאָּכֵׁשל  ֶׁשּלֹא  ה' 

אֹוִתי  ַּתְׁשִלי�  ַאל  ְּבתֹוִכי:     

ָּתִמיד ִלי  ֶׁשָהָיה  ַהֹּקֶדׁש  ְורּוַח  ָׂשנּוא,  ְּכָאָדם  ִמְּלָפֶני� 
___________________
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18. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, כ"ד שם מבואר שבעצם מהות נשמת ישראל היא השמחה, 

ונמצא שהיא 'נלקחה' ממני, וע"כ אני מבקש שיחזור אלי.

19. "ֶׁשְּיַׁשֵּבר ַּתֲאַות ָממֹון, ּוְׁשִביָרָתּה הּוא ַעל ְיֵדי ְצָדָקה... 'רּוָחא' ֶזה ְּבִחיַנת ְצָדָקה, ֶׁשהּוא 

רּוַח ְנִדיָבה, ַעל ָידֹו ְמָקְרִרין ֲחִמימּות ַּתֲאַות ָממֹון". )ליקוטי מוהר"ן ח"א י"ג, א'(.

ׂשֹון  ׂשְ י  ּלִ יָבה  ָהׁשִ
לי  תחזיר   – ֶעָך  ִיׁשְ
שהיא  השמחה,  את 
הישועה של השכינה 

הקדושה 18. 

ְנִדיָבה  ְורּוַח 
וזכני   – ִתְסְמֵכִני 
בנתינת  להרבות 
ידה  שעל  צדקה, 
חמימות  מקררים 

תאוות ממון 19. 

ִמים  ִמּדָ יֵלִני  ַהּצִ
מהדמים  הצילני!   -
שלי,  העכורים 
כל  מגיעים  שמהם 
והמידות  התאוות 
את  שממררות  רעות 

חיי. 

 – ְתׁשּוָעִתי  ֱאלֵֹהי 
יודע  שאני  אלוקיי, 
הוא  אתה  שרק 

הישועה שלי.

ָּתִׁשיב   ִמֶּמִּני:      ִּתַּקח  ַאל    

ִנְׁשָמִתי,  ְוֶיַׁשע  ָׂשׂשֹון  ֶׁשִהיא  ָקְדֶׁש�  רּוַח  ֶאת  ִלי   

אֹוִתי:  ִּתְסֹמ�  ְוַהְּקִציִנים  ַהְּנִדיִבים  ּוְברּוַח   

ֶעְׂשֵרה ִּכְׁש�ׁש  ָהַרְחָמנּות  ְּבַדְרֵכי  ָלֶלֶכת  ַהּפֹוְׁשִעים  ִעם  ֶאְלַמד 

ְוִיְתַּכְּפרּו:  ֵאֶלי�  ָיׁשּובּו  ַהַחָּטִאים  ָּכל  ְוַעי"ז  ַרְחָמנּוֶתי�,  ִמּדֹות 

ַּתִּציל אֹוִתי ֶׁשּלֹא ִיָּׁשֵפ� ָּדִמי ִּכְגמּול ַעל ֲעוֹונֹוַתי, ה' ַהּׁשֹוֵפט, 

ְּתַרֵּנן ְוָאז  ְיׁשּוָעִתי,    ֱאלֹוֵקי  ִּתָּקֵרא  ְוָאז   

יָבה ƒי: ָהׁש ƒּנ ּמ∆ ƒח מ ּקַ ƒַאל ּת

ָך ע∆ ׁש¿ ƒי ׂשֹון  ׂש¿ י  ƒּל

י:  ƒנ כ≈ מ¿ ס¿ ƒת יָבה  ƒד נ¿ רּוַח  ו¿

יָך,  ָרכ∆ ּד¿ ים  ƒע ָדה פֹׁש¿ ֲאַלּמ¿

ָיׁשּובּו:  יָך  ל∆ א≈ ים  ƒא ַחּטָ ו¿

ים  ƒלֹה ים א¡ ƒמ ּדָ ƒי מ ƒנ יל≈ ƒַהּצ

ן  ַרּנ≈ ּת¿ י  ƒׁשּוָעת ת¿ י  לֹה≈ א¡
___________________
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ַעל  "ָהעֹוֶלה  כ(:  )ְיֶחְזֵקאל  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהֵּלב,  ִהְרהּור  ַעל  ָּבָאה  עֹוָלה  ִּכי  ָידּוַע  "ִהֵּנה   .20

ֵאיְך  ְּבַעְצמֹו  ְוחֹוֵׁשב  ּוִמְתַּבֵּיׁש  ְּבִקְרּבֹו,  רּוחֹו  ֶאת  ְּכֶׁשְּמַׁשֵּבר  הּוא  עֹוָלה  ּוְבִחינֹות  רּוֲחֶכם"... 

ָּפַני  ְוֶהֱחַזְרִּתי  ָנַפְלִּתי  ְוַעְכָׁשו,  ָּכֶזה,  ָּגבֹוַּה  ְּבָמקֹום  ֶׁשָהִייִתי  ָלָאֶרץ.  ִמָּׁשַמִים  ְוִנְׁשַלְכִּתי  ָנַפְלִּתי 

ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך... ּוְמַרֵחם ַעל ַעְצמֹו, ִּכי ֵאין ַרֲחָמנּות ְּגדֹוָלה ִמּזֹו. ְוֶזהּו ְּבִחינֹות עֹוָלה: ְוֶזהּו ִזְבֵחי 

ֶאֹלִהים, ַהְינּו ְּבִחינֹות עֹוָלה, הּוא רּוַח ִנְׁשָּבָרה". )ליקוטי מוהר"ן ח"א, ק"ח(.

ְלׁשֹוִני ַעל ַהְּצָדָקה ֶׁשָעִׂשיָת ִעִּמי ה' ִּבְמִחיָלְת� ִלי:     ה' ֶאת ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח            

ְרצֹוְנ�   ֵאין  ִּכי  ְתִהָּלְת�:      ֶאת  יֹאַמר  ּוִפי    

ַהְּזָבִחים ִּכי  רֹוֶצה:    ֵאיְנ�  ּוְבעֹוָלה  ּוְבַמָּתנֹות,  ִּבְזָבִחים     

ַהְּׁשבּוָרה,  ַהֶּנֶפׁש  ֵהם  ַלה'  ַהְּמרּוִצים   

ִנְׁשָּבר  ַהֵּלב  ֶׁשַעי"ז  ֵאֶלי�  ְוַהַּגֲעגּוִעים  ַהִהְׁשּתֹוְקקּות  ֶאת 

ֶהָעֹון:  ּומֹוֵחל  ְמַבֶּזה  לֹא  ַאָּתה  ה'  ְוָׁשֵפל, 

ַהְּביהמ"ק ְלַהְחִזיר  ִּבְרצֹוְנ�  ֵּתיִטיב  ָאָּנא 

ח  ּתַ פ¿ ƒָפַתי ּת ָך: ֲאדָֹני ׂש¿ ָקת∆ ד¿ ƒי צ ƒׁשֹונ ל¿

 ıֹּפ ַתח¿ לֹא  י  ƒּכ ָך:  ת∆ ּלָ ƒה ּת¿ יד  ƒ‚ַּי י  ƒּופ

י  ח≈ ב¿ ƒה: ז צ∆ ר¿ ƒָנה עֹוָלה לֹא ת ּת≈ א∆ ַבח ו¿ ז∆

ָרה  ּבָ ׁש¿ ƒנ רּוַח  ים  ƒלֹה א¡

ה  ּכ∆ ד¿ ƒנ ו¿ ר  ּבָ ׁש¿ ƒנ ב  ל≈

ה:  ז∆ ב¿ ƒת לֹא  ים  ƒלֹה א¡

ת  א∆ ָך  צֹונ¿ ר¿ ƒב יָבה  ƒיט ה≈

רּוַח  ֱאלִֹהים  ִזְבֵחי 
רבונו של   – ָרה  ּבָ ִנׁשְ
את  תראה  עולם! 
ובושתי  השבור  ליבי 
הגדולה, איך נשלכתי 
משמיים לארץ, ויעלו 
לפניך כאילו הקרבתי 
וע"י  עולה  קורבן 
עוונותיי  לי  יתכפרו 
מעתה  נקי  ואהיה 

מהרהורים רעים 20. 

___________________
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18. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"א, כ"ד שם מבואר שבעצם מהות נשמת ישראל היא השמחה, 

ונמצא שהיא 'נלקחה' ממני, וע"כ אני מבקש שיחזור אלי.

19. "ֶׁשְּיַׁשֵּבר ַּתֲאַות ָממֹון, ּוְׁשִביָרָתּה הּוא ַעל ְיֵדי ְצָדָקה... 'רּוָחא' ֶזה ְּבִחיַנת ְצָדָקה, ֶׁשהּוא 

רּוַח ְנִדיָבה, ַעל ָידֹו ְמָקְרִרין ֲחִמימּות ַּתֲאַות ָממֹון". )ליקוטי מוהר"ן ח"א י"ג, א'(.

ׂשֹון  ׂשְ י  ּלִ יָבה  ָהׁשִ
לי  תחזיר   – ֶעָך  ִיׁשְ
שהיא  השמחה,  את 
הישועה של השכינה 

הקדושה 18. 

ְנִדיָבה  ְורוַּח 
וזכני   – ִתְסְמֵכִני 
בנתינת  להרבות 
ידה  שעל  צדקה, 
חמימות  מקררים 

תאוות ממון 19. 

ִמים  ִמּדָ יֵלִני  ַהּצִ
מהדמים  הצילני!   -
שלי,  העכורים 
כל  מגיעים  שמהם 
והמידות  התאוות 
את  שממררות  רעות 

חיי. 

 – ְתׁשּוָעִתי  ֱאלֵֹהי 
יודע  שאני  אלוקיי, 
הוא  אתה  שרק 

הישועה שלי.

ָּתִׁשיב   ִמֶּמִּני:      ִּתַּקח  ַאל    

ִנְׁשָמִתי,  ְוֶיַׁשע  ָׂשׂשֹון  ֶׁשִהיא  ָקְדֶׁש�  רּוַח  ֶאת  ִלי   

אֹוִתי:  ִּתְסֹמ�  ְוַהְּקִציִנים  ַהְּנִדיִבים  ּוְברּוַח   

ֶעְׂשֵרה ִּכְׁש�ׁש  ָהַרְחָמנּות  ְּבַדְרֵכי  ָלֶלֶכת  ַהּפֹוְׁשִעים  ִעם  ֶאְלַמד 

ְוִיְתַּכְּפרּו:  ֵאֶלי�  ָיׁשּובּו  ַהַחָּטִאים  ָּכל  ְוַעי"ז  ַרְחָמנּוֶתי�,  ִמּדֹות 

ַּתִּציל אֹוִתי ֶׁשּלֹא ִיָּׁשֵפ� ָּדִמי ִּכְגמּול ַעל ֲעוֹונֹוַתי, ה' ַהּׁשֹוֵפט, 

ְּתַרֵּנן ְוָאז  ְיׁשּוָעִתי,    ֱאלֹוֵקי  ִּתָּקֵרא  ְוָאז   

יָבה ƒי: ָהׁש ƒּנ ּמ∆ ƒח מ ּקַ ƒַאל ּת

ָך ע∆ ׁש¿ ƒי ׂשֹון  ׂש¿ י  ƒּל

י:  ƒנ כ≈ מ¿ ס¿ ƒת יָבה  ƒד נ¿ רּוַח  ו¿

יָך,  ָרכ∆ ּד¿ ים  ƒע ָדה פֹׁש¿ ֲאַלּמ¿

ָיׁשּובּו:  יָך  ל∆ א≈ ים  ƒא ַחּטָ ו¿

ים  ƒלֹה ים א¡ ƒמ ּדָ ƒי מ ƒנ יל≈ ƒַהּצ

ן  ַרּנ≈ ּת¿ י  ƒׁשּוָעת ת¿ י  לֹה≈ א¡
___________________
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ַעל  "ָהעֹוֶלה  כ(:  )ְיֶחְזֵקאל  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהֵּלב,  ִהְרהּור  ַעל  ָּבָאה  עֹוָלה  ִּכי  ָידּוַע  "ִהֵּנה   .20

ֵאיְך  ְּבַעְצמֹו  ְוחֹוֵׁשב  ּוִמְתַּבֵּיׁש  ְּבִקְרּבֹו,  רּוחֹו  ֶאת  ְּכֶׁשְּמַׁשֵּבר  הּוא  עֹוָלה  ּוְבִחינֹות  רּוֲחֶכם"... 

ָּפַני  ְוֶהֱחַזְרִּתי  ָנַפְלִּתי  ְוַעְכָׁשו,  ָּכֶזה,  ָּגבֹוַּה  ְּבָמקֹום  ֶׁשָהִייִתי  ָלָאֶרץ.  ִמָּׁשַמִים  ְוִנְׁשַלְכִּתי  ָנַפְלִּתי 

ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך... ּוְמַרֵחם ַעל ַעְצמֹו, ִּכי ֵאין ַרֲחָמנּות ְּגדֹוָלה ִמּזֹו. ְוֶזהּו ְּבִחינֹות עֹוָלה: ְוֶזהּו ִזְבֵחי 

ֶאֹלִהים, ַהְינּו ְּבִחינֹות עֹוָלה, הּוא רּוַח ִנְׁשָּבָרה". )ליקוטי מוהר"ן ח"א, ק"ח(.

ְלׁשֹוִני ַעל ַהְּצָדָקה ֶׁשָעִׂשיָת ִעִּמי ה' ִּבְמִחיָלְת� ִלי:     ה' ֶאת ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח            

ְרצֹוְנ�   ֵאין  ִּכי  ְתִהָּלְת�:      ֶאת  יֹאַמר  ּוִפי    

ַהְּזָבִחים ִּכי  רֹוֶצה:    ֵאיְנ�  ּוְבעֹוָלה  ּוְבַמָּתנֹות,  ִּבְזָבִחים     

ַהְּׁשבּוָרה,  ַהֶּנֶפׁש  ֵהם  ַלה'  ַהְּמרּוִצים   

ִנְׁשָּבר  ַהֵּלב  ֶׁשַעי"ז  ֵאֶלי�  ְוַהַּגֲעגּוִעים  ַהִהְׁשּתֹוְקקּות  ֶאת 

ֶהָעֹון:  ּומֹוֵחל  ְמַבֶּזה  לֹא  ַאָּתה  ה'  ְוָׁשֵפל, 

ַהְּביהמ"ק ְלַהְחִזיר  ִּבְרצֹוְנ�  ֵּתיִטיב  ָאָּנא 

ח  ּתַ פ¿ ƒָפַתי ּת ָך: ֲאדָֹני ׂש¿ ָקת∆ ד¿ ƒי צ ƒׁשֹונ ל¿

 ıֹּפ ַתח¿ לֹא  י  ƒּכ ָך:  ת∆ ּלָ ƒה ּת¿ יד  ƒ‚ַּי י  ƒּופ

י  ח≈ ב¿ ƒה: ז צ∆ ר¿ ƒָנה עֹוָלה לֹא ת ּת≈ א∆ ַבח ו¿ ז∆

ָרה  ּבָ ׁש¿ ƒנ רּוַח  ים  ƒלֹה א¡

ה  ּכ∆ ד¿ ƒנ ו¿ ר  ּבָ ׁש¿ ƒנ ב  ל≈

ה:  ז∆ ב¿ ƒת לֹא  ים  ƒלֹה א¡

ת  א∆ ָך  צֹונ¿ ר¿ ƒב יָבה  ƒיט ה≈

רוַּח  ֱאלִֹהים  ִזְבֵחי 
רבונו של   – ָרה  ּבָ ִנׁשְ
את  תראה  עולם! 
ובושתי  השבור  ליבי 
הגדולה, איך נשלכתי 
משמיים לארץ, ויעלו 
לפניך כאילו הקרבתי 
וע"י  עולה  קורבן 
עוונותיי  לי  יתכפרו 
מעתה  נקי  ואהיה 

מהרהורים רעים 20. 

___________________
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21. ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר ְמֹאד ְמֹאד ְלַהְמִׁשיְך ִשְמָחה ַעל ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ַעל ַהּסֹוף 

ֶׁשהּוא ַּתְכִלית ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַׁשָּבת ֶׁשָאז ִיְתַהֵּפְך ַהֹּכל ְלטֹוָבה, ִּכי ֲאִפּלּו ַהָּפחּות 

ֶׁשְּבִיְשָרֵאל ְוַהָּגרּוַע ֶׁשַּבְּגרּוִעים ֵאין ִׁשעּור ְלָכל ְנִעימּות ַהּטֹוב ַהִּנְפָלא ֶׁשִּיְזֶּכה ָאז, ּוְכמֹו ֶׁשִחְּזקּו 

ִיְשָרֵאל  ֲעֹון  ְיֻבַּקׁש  ַההּוא  ַּבּיֹום  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֶזה  ְּבִעְנָין  ְלׁשֹונֹות  ְּבַכָּמה  ֱאֶמת  ַהַּצִּדיֵקי  אֹוָתנּו 

ְוֵאיֶנּנּו, ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ְּבִסיָמן כב ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ִויַחְּפשּו ֲעוֹונֹות ִיְשָרֵאל ְוכּו' ִּכי ִיְתַהְּפכּו ִלְזֻכּיֹות. ּוְכמֹו 

ֶׁשָּכתּוב ַעל ָּפסּוק ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו ְוֵכן ִּבְפסּוִקים ַהְרֵּבה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלַשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו ַּגם 

ַעָּתה ְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו )ליקוטי הלכות הודאה הלכה ו ס"ז(

ֶׁשִּיְתַקֵּים  ֶׁשֶּלָעִתיד  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבִית  ַהִּבְנַין  ַעל  ְמַקִּוים  ֶׁשָאנּו  ַהִּתְקָוה  ְיֵדי  ַעל  ַהִּשְמָחה  ְוִעַּקר 

ִלֵּבנּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַע"י  ְוָאז  ֵמָחָדׁש:       ְירּוָׁשַלִים  חֹומֹות  ֶאת  ְוִתְבֶנה  ִלירּוָׁשַלִים,         

ְוָאז  ֻכָּלם,     ְלעֹוָלה  ְלָפֶני�  ַהְּזָבִחים  ְרצּוִים  ִיְהיּו  ֶּבֱאֶמת,  ְלָעְבְּד�  ְּכֶאָחד    

ָפִרים:    ִמְזְּבֶח�  ַעל  ַיֲעלּו     

ֶאת  ה'  ְּכֶׁשָּיִׁשיב  ֶׁשָּבֲעָזָרה,  ַהַּמֲעלֹות  ט"ו  ַעל  ַהְּלִווִים  ֶׁשָּׁשרּו  ִׁשיר 

ִיְתַמֵּלא ַּבה'  ַהָּׂשָגֵתנּו  ִמֹגֶּדל  ָאז  ָיעּוף:  ַּכֲחלֹום  ְּבֵעיֵנינּו  ִּתְהֶיה  ַהָּגלּות  ִלירּוָׁשַלִים,  ִצּיֹון  ְּבֵני 

ָאז  ם:  ƒָלי רּוׁשָ י¿ חֹומֹות  ה  נ∆ ב¿ ƒּת ּיֹון  ƒצ

יל ָאז  ƒָכל ק עֹוָלה ו¿ ד∆ י צ∆ ח≈ ב¿ ƒז ıֹּפ ח¿ ּתַ

ים: ƒֲחָך ָפר ּבַ ז¿ ƒַיֲעלּו ַעל מ

כשאומר זה המזמור יזכיר לעצמו את עוצם השמחה של לעתיד לבא ויודה על 
זה ועי"ז ימשיך שמחה משם  21

ת  א∆ הָֹוה  י¿ ׁשּוב  ּב¿ ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ƒׁש

א  ל≈ ּמָ ƒים: ָאז י ƒמ חֹל¿ ינּו ּכ¿ ƒּיֹון, ָהי ƒיַבת צ ƒׁש

___________________
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ְלעֹוָלם, ֶׁשָאז ִּתְגַּדל ַהִּשְמָחה ַעד ֵאין ֵקץ, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָאז ִיָּמֵלא ְשחֹוק ִּפינּו ְוכּו'. ְוֵכן ָּכל ָאָדם 

ָזָכה ֵמעֹודֹו, ִּבְפָרט ַמה ֶּׁשא ָעַשִני ּגֹוי  ָצִריְך ְלַשֵּמַח ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבָכל ַהְּנֻקּדֹות טֹובֹות ֶׁשְּכָבר 

ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו'.  ְנֻקּדֹות טֹובֹות  יֹום  ְּבָכל  ַלֲחֹטף  ֲעַדִין  ֶׁשּזֹוֶכה  ּוַבֶּמה  ְוכּו',  ַהּתֹוִעים  ִמן  ְוִהְבִּדיָלנּו 

ַהִּתְקָוה ֶׁשְּלָעִתיד, ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף ְּבַוַּדאי ִיְתַּתֵּקן ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ִּכי ֹלא ִיֹּטׁש ה' ֶאת ַעּמֹו ְוכּו' 

ְוֹלא ִּדֵּבר ה' ִלְמחֹות ֵׁשם ִיְשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר ֶזה ַהָּפסּוק ֲאִפּלּו ַעל ַהּדֹורֹות ֶׁשָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה 

ַּכְמֹבָאר ְּבֵסֶפר ְמָלִכים ב, ְוַהֹּכל ְּבֹכַח ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשָאנּו חֹוִסים ְּבִצָּלם ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַּתֵּקן 

ַהֹּכל ְוֵהם ָּכל ִשְמָחֵתנּו ְוִחּיּוֵתנּו ְוִקּיּוֵמנּו ָלֶנַצח: )שם סס"ט(.

ָלֶהם  ֶׁשָהָיה  ֶׁשַהְּגֻדָּלה  ְוֵיְדעּו  ָּכמֹונּו,  ֹלא  ֲאָבל  ַהַּדַעת,  ְּבִיְתרֹון  ֵיְדעּו  ָהַעּכּו"ם  "ַוֲאִפּלּו   .22

ְוַהִּׁשְפלּות ֶׁשָהָיה ָלנּו ִּבְזַמן ַהָּגלּות, ָּכל ֹזאת ַהְּגֻדָּלה ָהָיה ָלנּו. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַעְכָׁשו ִאי ֶאְפָׁשר 

ְוָיִבינּו ַהֹּכל, ֶׁשְּגֻדָּלָתם ֶׁשל  ִיְרֶּבה ַהַּדַעת  ְלָהִבין ָּכל ֶזה, ִּכי ֵאין ְלַהְכִחיׁש ַהחּוׁש, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 

ַהְיִדיָעה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְגדֹוָלה ַאף  ְיִדיָעה  ִהיא  ְוִלְכאֹוָרה  ְוָלֶהם ַהִּׁשְפלּות.  ְּגֻדָּלה  ָלנּו  ָהָיה  ָהַעּכּו"ם 

חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ ָאז 
ּוְלׁשֹוֵננּו  ינוּ  ּפִ
ֹיאְמרּו  ָאז  ה  ִרּנָ
יל  ִהְגּדִ ַבּגֹוִיים 
ִעם  ַלֲעׂשֹות  ְיֹהָוה 
יל ְיֹהָוה  ה ִהְגּדִ ֵאּלֶ
נּו  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות 
 – ֵמִחים  ׂשְ ָהִיינּו 
הגויים  לבוא  לעתיד 
הגדולה  שכל  ישיגו 
שהייתה להם בעולם 
הייתה  באמת  הזה, 
הגדולה שלנו, אע"פ 
להבין  אפשר  שאי 
עכשיו.  בשכל  זאת 
ואנו נזכה אז להשגה 
יותר,  הרבה  גדולה 
ההשגה  שאפילו  עד 
אצלנו  תהיה  הנ"ל 

לצחוק ולעג 22. 

ַהּגֹוִים ַהָּׂשַגת  ַעל  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו  ְוַלַעג  ְׂשחֹוק 

ֶׁשֶאת  ְוּיֹאְמרּו  ְוָיִבינּו  ֶׁשִּתְגַּדל,    

ַרק ֶזה  ָהָיה  ֶׁשֶּבֱאֶמת  (ַהּגֹוִים)  ָלנּו  ְוָנַתן  ָעָׂשה  ֶשה'  ַהְּגדּוָּלה 

זֹאת    ַהָּׂשָגה  ְוַגם  ְלִיְׂשָרֵאל:    ה'  ֶׁשָעָׂשה  ְּגדּוָלה 

ְוָאז  ְּבֵעיֵנינּו       ִּתְקַטן     

נּו  ׁשֹונ≈ ּול¿ ינּו  ƒּפ חֹוק  ׂש¿

ים  ƒַבּ‚ֹוי רּו  יֹאמ¿ ָאז  ה,  ּנָ ƒר

ַלֲעׂשֹות  הָֹוה  י¿ יל  ƒּד ¿‚ ƒה

הָֹוה  י¿ יל  ƒּד ¿‚ ƒה ה:  ּל∆ א≈ ם  ƒע

ינּו  ƒָהי נּו,  ּמָ ƒע ַלֲעׂשֹות 

___________________
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21. ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר ְמֹאד ְמֹאד ְלַהְמִׁשיְך ִשְמָחה ַעל ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ַעל ַהּסֹוף 

ֶׁשהּוא ַּתְכִלית ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַׁשָּבת ֶׁשָאז ִיְתַהֵּפְך ַהֹּכל ְלטֹוָבה, ִּכי ֲאִפּלּו ַהָּפחּות 

ֶׁשְּבִיְשָרֵאל ְוַהָּגרּוַע ֶׁשַּבְּגרּוִעים ֵאין ִׁשעּור ְלָכל ְנִעימּות ַהּטֹוב ַהִּנְפָלא ֶׁשִּיְזֶּכה ָאז, ּוְכמֹו ֶׁשִחְּזקּו 

ִיְשָרֵאל  ֲעֹון  ְיֻבַּקׁש  ַההּוא  ַּבּיֹום  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֶזה  ְּבִעְנָין  ְלׁשֹונֹות  ְּבַכָּמה  ֱאֶמת  ַהַּצִּדיֵקי  אֹוָתנּו 

ְוֵאיֶנּנּו, ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ְּבִסיָמן כב ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ִויַחְּפשּו ֲעוֹונֹות ִיְשָרֵאל ְוכּו' ִּכי ִיְתַהְּפכּו ִלְזֻכּיֹות. ּוְכמֹו 

ֶׁשָּכתּוב ַעל ָּפסּוק ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו ְוֵכן ִּבְפסּוִקים ַהְרֵּבה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלַשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו ַּגם 

ַעָּתה ְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו )ליקוטי הלכות הודאה הלכה ו ס"ז(

ֶׁשִּיְתַקֵּים  ֶׁשֶּלָעִתיד  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבִית  ַהִּבְנַין  ַעל  ְמַקִּוים  ֶׁשָאנּו  ַהִּתְקָוה  ְיֵדי  ַעל  ַהִּשְמָחה  ְוִעַּקר 

ִלֵּבנּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַע"י  ְוָאז  ֵמָחָדׁש:       ְירּוָׁשַלִים  חֹומֹות  ֶאת  ְוִתְבֶנה  ִלירּוָׁשַלִים,         

ְוָאז  ֻכָּלם,     ְלעֹוָלה  ְלָפֶני�  ַהְּזָבִחים  ְרצּוִים  ִיְהיּו  ֶּבֱאֶמת,  ְלָעְבְּד�  ְּכֶאָחד    

ָפִרים:    ִמְזְּבֶח�  ַעל  ַיֲעלּו     

ֶאת  ה'  ְּכֶׁשָּיִׁשיב  ֶׁשָּבֲעָזָרה,  ַהַּמֲעלֹות  ט"ו  ַעל  ַהְּלִווִים  ֶׁשָּׁשרּו  ִׁשיר 

ִיְתַמֵּלא ַּבה'  ַהָּׂשָגֵתנּו  ִמֹגֶּדל  ָאז  ָיעּוף:  ַּכֲחלֹום  ְּבֵעיֵנינּו  ִּתְהֶיה  ַהָּגלּות  ִלירּוָׁשַלִים,  ִצּיֹון  ְּבֵני 

ָאז  ם:  ƒָלי רּוׁשָ י¿ חֹומֹות  ה  נ∆ ב¿ ƒּת ּיֹון  ƒצ

יל ָאז  ƒָכל ק עֹוָלה ו¿ ד∆ י צ∆ ח≈ ב¿ ƒז ıֹּפ ח¿ ּתַ

ים: ƒֲחָך ָפר ּבַ ז¿ ƒַיֲעלּו ַעל מ

כשאומר זה המזמור יזכיר לעצמו את עוצם השמחה של לעתיד לבא ויודה על 
זה ועי"ז ימשיך שמחה משם  21

ת  א∆ הָֹוה  י¿ ׁשּוב  ּב¿ ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ƒׁש

א  ל≈ ּמָ ƒים: ָאז י ƒמ חֹל¿ ינּו ּכ¿ ƒּיֹון, ָהי ƒיַבת צ ƒׁש

___________________
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ְלעֹוָלם, ֶׁשָאז ִּתְגַּדל ַהִּשְמָחה ַעד ֵאין ֵקץ, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָאז ִיָּמֵלא ְשחֹוק ִּפינּו ְוכּו'. ְוֵכן ָּכל ָאָדם 

ָזָכה ֵמעֹודֹו, ִּבְפָרט ַמה ֶּׁשא ָעַשִני ּגֹוי  ָצִריְך ְלַשֵּמַח ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבָכל ַהְּנֻקּדֹות טֹובֹות ֶׁשְּכָבר 

ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו'.  ְנֻקּדֹות טֹובֹות  יֹום  ְּבָכל  ַלֲחֹטף  ֲעַדִין  ֶׁשּזֹוֶכה  ּוַבֶּמה  ְוכּו',  ַהּתֹוִעים  ִמן  ְוִהְבִּדיָלנּו 

ַהִּתְקָוה ֶׁשְּלָעִתיד, ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף ְּבַוַּדאי ִיְתַּתֵּקן ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ִּכי ֹלא ִיֹּטׁש ה' ֶאת ַעּמֹו ְוכּו' 

ְוֹלא ִּדֵּבר ה' ִלְמחֹות ֵׁשם ִיְשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר ֶזה ַהָּפסּוק ֲאִפּלּו ַעל ַהּדֹורֹות ֶׁשָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה 

ַּכְמֹבָאר ְּבֵסֶפר ְמָלִכים ב, ְוַהֹּכל ְּבֹכַח ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשָאנּו חֹוִסים ְּבִצָּלם ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַּתֵּקן 

ַהֹּכל ְוֵהם ָּכל ִשְמָחֵתנּו ְוִחּיּוֵתנּו ְוִקּיּוֵמנּו ָלֶנַצח: )שם סס"ט(.

ָלֶהם  ֶׁשָהָיה  ֶׁשַהְּגֻדָּלה  ְוֵיְדעּו  ָּכמֹונּו,  ֹלא  ֲאָבל  ַהַּדַעת,  ְּבִיְתרֹון  ֵיְדעּו  ָהַעּכּו"ם  "ַוֲאִפּלּו   .22

ְוַהִּׁשְפלּות ֶׁשָהָיה ָלנּו ִּבְזַמן ַהָּגלּות, ָּכל ֹזאת ַהְּגֻדָּלה ָהָיה ָלנּו. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַעְכָׁשו ִאי ֶאְפָׁשר 

ְוָיִבינּו ַהֹּכל, ֶׁשְּגֻדָּלָתם ֶׁשל  ִיְרֶּבה ַהַּדַעת  ְלָהִבין ָּכל ֶזה, ִּכי ֵאין ְלַהְכִחיׁש ַהחּוׁש, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 

ַהְיִדיָעה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְגדֹוָלה ַאף  ְיִדיָעה  ִהיא  ְוִלְכאֹוָרה  ְוָלֶהם ַהִּׁשְפלּות.  ְּגֻדָּלה  ָלנּו  ָהָיה  ָהַעּכּו"ם 

חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ ָאז 
ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ
ֹיאְמרּו  ָאז  ה  ִרּנָ
יל  ִהְגּדִ ַבּגֹוִיים 
ִעם  ַלֲעׂשֹות  ְיֹהָוה 
יל ְיֹהָוה  ה ִהְגּדִ ֵאּלֶ
נּו  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות 
 – ֵמִחים  ׂשְ ָהִיינּו 
הגויים  לבוא  לעתיד 
הגדולה  שכל  ישיגו 
שהייתה להם בעולם 
הייתה  באמת  הזה, 
הגדולה שלנו, אע"פ 
להבין  אפשר  שאי 
עכשיו.  בשכל  זאת 
ואנו נזכה אז להשגה 
יותר,  הרבה  גדולה 
ההשגה  שאפילו  עד 
אצלנו  תהיה  הנ"ל 

לצחוק ולעג 22. 

ַהּגֹוִים ַהָּׂשַגת  ַעל  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו  ְוַלַעג  ְׂשחֹוק 

ֶׁשֶאת  ְוּיֹאְמרּו  ְוָיִבינּו  ֶׁשִּתְגַּדל,    

ַרק ֶזה  ָהָיה  ֶׁשֶּבֱאֶמת  (ַהּגֹוִים)  ָלנּו  ְוָנַתן  ָעָׂשה  ֶשה'  ַהְּגדּוָּלה 

זֹאת    ַהָּׂשָגה  ְוַגם  ְלִיְׂשָרֵאל:    ה'  ֶׁשָעָׂשה  ְּגדּוָלה 

ְוָאז  ְּבֵעיֵנינּו       ִּתְקַטן     

נּו  ׁשֹונ≈ ּול¿ ינּו  ƒּפ חֹוק  ׂש¿

ים  ƒַבּ‚ֹוי רּו  יֹאמ¿ ָאז  ה,  ּנָ ƒר

ַלֲעׂשֹות  הָֹוה  י¿ יל  ƒּד ¿‚ ƒה

הָֹוה  י¿ יל  ƒּד ¿‚ ƒה ה:  ּל∆ א≈ ם  ƒע

ינּו  ƒָהי נּו,  ּמָ ƒע ַלֲעׂשֹות 

___________________
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חֹוק ִּפינּו,  חֹוק ְלִפי ֵעֶרְך ְיִדיָעֵתנּו. ְוֶזהּו )ְּתִהִּלים קכ"ו(: ָאז ִיָּמֵלא ֹשְ ַהֹּזאת ִיְהֶיה ָלנּו ְלַלַעג ְוִלֹשְ

ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ה' ַלֲעֹשֹות ִעם ֵאֶּלה, ִהְגִּדיל ה' ַלֲעֹשֹות ִעָּמנּו, ֶׁשֵּיְדעּו ְוֹיאְמרּו: ַהְּגֻדָּלה 

ָרֵאל, ַאף  ה ִעָּמנּו, ַהְינּו ִעם ָהַעּכּו"ם, ִהְגִּדיל ה' ַלֲעֹשֹות ִעם ֵאֶּלה ַהְּגֻדָּלה ַהֹּזאת ָהָיה ְלִיֹשְ ֶׁשָעֹשָ

ַחק ְוַנְלִעיג ִמיִדיָעָתם ְוַהָּשָֹגָתם, ִּכי ַהָּשָֹגֵתנּו ִיְהֶיה  חֹוק ִּפינּו, ַהְינּו ֶׁשִּנֹשְ ַעל ִּפי ֵכן, ָאז ִיָּמֵלא ֹשְ

ְלֵאין סֹוף ָוֵקץ" )ליקוטי מוהר"ן ח"א כ', י"א(.

23. "ציון" מרמז על קדושת הברית, מכיון ש'ציון' בגימטריה גימטריא "יוסף" )156( שהוא 

מידת היסוד, כידוע.

ָּגֻליֹוֵתינּו  ַהָּׁשַבת  ֶאת  ה'  ָּתִׁשיב  ִנְׂשַמח:     

ְּבִדְמָעה ָּבּה  ַלּזֹוְרִעים  ְּגדֹוָלה  טֹוָבה  ֶׁשִהיא  ְיֵבָׁשה  ְּבֶאֶרץ  ְּבֹחֶזק  ַהְמֻׁשָּלִחים  ְּכַמִים 

ָנָׂשאנּו  ּוְבִדְמָעה  ֶׁשָהַלְכנּו  ַלְמרֹות  ָאנּו  ַּכ�  ִיְקְצרּו:    ְּבִרָּנה  ֵּכן  ְיֵדי  ֶׁשַעל   

ַהָּׂשָכר ְּבִרָּנה  ִנְקצֹור  ַמֵהר  ֶּׁשָּתִׁשיב  ַהָּגלּות  ַהָּׁשַבת  ע"י  ָאז,    ְצָדָקה  ְוָזַרְענּו      

 ֶׁשְּתַׁשֵּלם ָלנּו.

ְּבִצּיֹון  ְּבִכָּיה  ִיְהֶיה  ֵאיָמַתי  ַעד   

נּו,  ית≈ ƒב ת ׁש¿ הָֹוה א∆ ים: ׁשּוָבה י¿ ƒח מ≈ ׂש¿

ָעה,  מ¿ ƒד ּב¿ ים  ƒע ַהּזֹר¿ ב:  ∆‚ ּנ∆ ּבַ ים  ƒיק ƒֲאפ ּכַ

א  ך¿ ּוָבכֹה נֹׂש≈ ל≈ צֹרּו: ָהלֹך¿ י≈ ק¿ ƒה י ּנָ ƒר ּב¿

א  ה, נֹׂש≈ ּנָ ƒר ָיבֹא ב¿ ּבֹא  ַרע,  ַהּזָ ך¿  ׁש∆ מ∆

ֲאֻלּמָֹתיו:

ּיֹון,  ƒצ ּב¿ ה  ּיָ ƒכ ּב¿ ָאָנה  ַעד  ה  ִכּיָ ּבְ ָאָנה  ַעד 
מתי  עד   - ִצּיֹון  ּבְ
על  ואתאבל  אבכה 
חורבן קדושת הברית 

שלי 23.
___________________
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24. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ל"ה, ח': "ִּכי ֻחְרַּבן ֱאמּוָנה הּוא ִנְקָרא ֻחְרַּבן ְירּוָׁשַלִים".

ִּבירּוָׁשַלִים:  ְוֶהְסֵּפד   

ִצּיֹון  ַעל  ְּתַרֵחם  ָּתקּום  ה'  ָאָּנא   

ה'  ַאָּתה  ְירּוָׁשַלִים:       חֹומֹות  ֶאת  ְוִתְבֶנה      

ְּכָבר ְוִהֵּנה  ָיד,  ָאְזַלת  ֶׁשל  ֵעת  ְּכֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשָּתחֹון  ִהְבַטְחָּת  ִּכי  ִצּיֹון,  ַעל  ּוְתַרֵחם  ָּתקּום 

ֶאת  ֲעָבֶדי�  אֹוֲהִבים  ִּכי  ַהֶּזה:   ַהְּזַמן  ָּבא   

ּבֹוֶנה    ָלּה:     ָלׁשּוב  ּוְמַצִּפים  ְּבֵעיֵניֶהם  ֵחן  נֹוֵׂשאת  ַוֲעָפָרּה  ְירּוָׁשַלִים,  ַאְבֵני 

ְוַּיֲעלּו  ִיְתַּבֵּטל ַהַּגְׁשִמּיּות  ָיָדּה  ִיְרָאה ְּגדֹוָלה ֵמה', ֶׁשַעל  ִּיְתַּגֶּלה   ה' ֶאת ְירּוָׁשַלִים ּוָבּה 

ְוִיְתַּכְנסּו ַהִּנצֹוצֹות:

ם:  ƒָלי רּוׁשָ י¿ ƒּב ד  ּפ≈ ס¿ ƒּומ

ּיֹון  ƒצ ם  ַרח≈ ּת¿ ָתקּום 

ה  ַאּתָ ם:  ƒָלי רּוׁשָ י¿ חֹומֹות  ה  נ∆ ב¿ ƒת ו¿

ָנּה  נ¿ ח∆ ת ל¿ י ע≈ ƒּכ ּיֹון  ƒם צ ַרח≈ ּת¿ ָתקּום 

ת  יָך א∆ י ָרצּו ֲעָבד∆ ƒד: ּכ י ָבא מֹוע≈ ƒּכ

ה  ּבֹונ≈ נּו:  חֹונ≈ י¿ ֲעָפָרּה  ת  א∆ ו¿ יָה  ֲאָבנ∆

ל  ָרא≈ ׂש¿ ƒי י  ח≈ ד¿ ƒנ הָֹוה  י¿ ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿

ס: ַכּנ≈ י¿

ָלִים  ְירּוׁשָ ּבִ ד  ּוִמְסּפֵ
על  ואתאבל   -
שהייתה  האמונה 
(כמו  פעם...  לי 

שמספידים מת) 24.

___________________
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חֹוק ִּפינּו,  חֹוק ְלִפי ֵעֶרְך ְיִדיָעֵתנּו. ְוֶזהּו )ְּתִהִּלים קכ"ו(: ָאז ִיָּמֵלא ֹשְ ַהֹּזאת ִיְהֶיה ָלנּו ְלַלַעג ְוִלֹשְ

ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ה' ַלֲעֹשֹות ִעם ֵאֶּלה, ִהְגִּדיל ה' ַלֲעֹשֹות ִעָּמנּו, ֶׁשֵּיְדעּו ְוֹיאְמרּו: ַהְּגֻדָּלה 

ָרֵאל, ַאף  ה ִעָּמנּו, ַהְינּו ִעם ָהַעּכּו"ם, ִהְגִּדיל ה' ַלֲעֹשֹות ִעם ֵאֶּלה ַהְּגֻדָּלה ַהֹּזאת ָהָיה ְלִיֹשְ ֶׁשָעֹשָ

ַחק ְוַנְלִעיג ִמיִדיָעָתם ְוַהָּשָֹגָתם, ִּכי ַהָּשָֹגֵתנּו ִיְהֶיה  חֹוק ִּפינּו, ַהְינּו ֶׁשִּנֹשְ ַעל ִּפי ֵכן, ָאז ִיָּמֵלא ֹשְ

ְלֵאין סֹוף ָוֵקץ" )ליקוטי מוהר"ן ח"א כ', י"א(.

23. "ציון" מרמז על קדושת הברית, מכיון ש'ציון' בגימטריה גימטריא "יוסף" )156( שהוא 

מידת היסוד, כידוע.

ָּגֻליֹוֵתינּו  ַהָּׁשַבת  ֶאת  ה'  ָּתִׁשיב  ִנְׂשַמח:     

ְּבִדְמָעה ָּבּה  ַלּזֹוְרִעים  ְּגדֹוָלה  טֹוָבה  ֶׁשִהיא  ְיֵבָׁשה  ְּבֶאֶרץ  ְּבֹחֶזק  ַהְמֻׁשָּלִחים  ְּכַמִים 

ָנָׂשאנּו  ּוְבִדְמָעה  ֶׁשָהַלְכנּו  ַלְמרֹות  ָאנּו  ַּכ�  ִיְקְצרּו:    ְּבִרָּנה  ֵּכן  ְיֵדי  ֶׁשַעל   

ַהָּׂשָכר ְּבִרָּנה  ִנְקצֹור  ַמֵהר  ֶּׁשָּתִׁשיב  ַהָּגלּות  ַהָּׁשַבת  ע"י  ָאז,    ְצָדָקה  ְוָזַרְענּו      

 ֶׁשְּתַׁשֵּלם ָלנּו.

ְּבִצּיֹון  ְּבִכָּיה  ִיְהֶיה  ֵאיָמַתי  ַעד   

נּו,  ית≈ ƒב ת ׁש¿ הָֹוה א∆ ים: ׁשּוָבה י¿ ƒח מ≈ ׂש¿

ָעה,  מ¿ ƒד ּב¿ ים  ƒע ַהּזֹר¿ ב:  ∆‚ ּנ∆ ּבַ ים  ƒיק ƒֲאפ ּכַ

א  ך¿ ּוָבכֹה נֹׂש≈ ל≈ צֹרּו: ָהלֹך¿ י≈ ק¿ ƒה י ּנָ ƒר ּב¿

א  ה, נֹׂש≈ ּנָ ƒר ָיבֹא ב¿ ּבֹא  ַרע,  ַהּזָ ך¿  ׁש∆ מ∆

ֲאֻלּמָֹתיו:

ּיֹון,  ƒצ ּב¿ ה  ּיָ ƒכ ּב¿ ָאָנה  ַעד  ה  ִכּיָ ּבְ ָאָנה  ַעד 
מתי  עד   - ִצּיֹון  ּבְ
על  ואתאבל  אבכה 
חורבן קדושת הברית 

שלי 23.
___________________
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24. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ל"ה, ח': "ִּכי ֻחְרַּבן ֱאמּוָנה הּוא ִנְקָרא ֻחְרַּבן ְירּוָׁשַלִים".

ִּבירּוָׁשַלִים:  ְוֶהְסֵּפד   

ִצּיֹון  ַעל  ְּתַרֵחם  ָּתקּום  ה'  ָאָּנא   

ה'  ַאָּתה  ְירּוָׁשַלִים:       חֹומֹות  ֶאת  ְוִתְבֶנה      

ְּכָבר ְוִהֵּנה  ָיד,  ָאְזַלת  ֶׁשל  ֵעת  ְּכֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשָּתחֹון  ִהְבַטְחָּת  ִּכי  ִצּיֹון,  ַעל  ּוְתַרֵחם  ָּתקּום 

ֶאת  ֲעָבֶדי�  אֹוֲהִבים  ִּכי  ַהֶּזה:   ַהְּזַמן  ָּבא   

ּבֹוֶנה    ָלּה:     ָלׁשּוב  ּוְמַצִּפים  ְּבֵעיֵניֶהם  ֵחן  נֹוֵׂשאת  ַוֲעָפָרּה  ְירּוָׁשַלִים,  ַאְבֵני 

ְוַּיֲעלּו  ִיְתַּבֵּטל ַהַּגְׁשִמּיּות  ָיָדּה  ִיְרָאה ְּגדֹוָלה ֵמה', ֶׁשַעל  ִּיְתַּגֶּלה   ה' ֶאת ְירּוָׁשַלִים ּוָבּה 

ְוִיְתַּכְנסּו ַהִּנצֹוצֹות:

ם:  ƒָלי רּוׁשָ י¿ ƒּב ד  ּפ≈ ס¿ ƒּומ

ּיֹון  ƒצ ם  ַרח≈ ּת¿ ָתקּום 

ה  ַאּתָ ם:  ƒָלי רּוׁשָ י¿ חֹומֹות  ה  נ∆ ב¿ ƒת ו¿

ָנּה  נ¿ ח∆ ת ל¿ י ע≈ ƒּכ ּיֹון  ƒם צ ַרח≈ ּת¿ ָתקּום 

ת  יָך א∆ י ָרצּו ֲעָבד∆ ƒד: ּכ י ָבא מֹוע≈ ƒּכ

ה  ּבֹונ≈ נּו:  חֹונ≈ י¿ ֲעָפָרּה  ת  א∆ ו¿ יָה  ֲאָבנ∆

ל  ָרא≈ ׂש¿ ƒי י  ח≈ ד¿ ƒנ הָֹוה  י¿ ם  ƒַלי רּוׁשָ י¿

ס: ַכּנ≈ י¿

ָלִים  ְירּוׁשָ ּבִ ד  וִּמְסּפֵ
על  ואתאבל   -
שהייתה  האמונה 
(כמו  פעם...  לי 

שמספידים מת) 24.

___________________
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ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ְלַטֵּיל  ִיְׂשָרֵאל      ְּכֶנֶסת  ֶאל  יֹוֵרד  ֲאהּוִבי     

ֲאהּוִבי   ְזֻכּיֹוֵתיֶהם.     ְוִלְלקֹוט  ָּבֶהם   ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע     

ַמִּקיׁש ִּבי ַע"י ַצִּדיָקיו, ִּפְתִחי ִלי ִּבְתׁשּוָבה, ְּתִמיָמה ֶׁשִּלי, ְוָאׁשּוב ֵאַלִיך, ֹּכה אֹוֵהב ֲאִני 

ּוִמְתַּגֲעֵגע ְלַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים ֶׁשָאׁשּוב ָּבֶהם:

ַעָּתה ְמָתֵאר ַהְּמקֹוֵנן ֵאי� ֶשה' יֹוֵרד ֶאל ַעּמֹו ִלְראֹות ְּבָצָרָתם:

ים,  ƒּנ ַ‚ּ ּבַ עֹות  ר¿ ƒל ַ‚ּנֹו  ל¿ ָיַרד  י  ƒּדֹוד

ים: קֹול  ƒּנ קֹט ׁשֹוׁשַ ל¿ ƒל ַע ו¿ ׁש≈ ע¿ ּתַ ׁש¿ ƒה ל¿

י  ֲער≈ י ׁשַ ƒת י ַתּמָ ƒי ל ƒח ת¿ ƒק ּפ י ּדֹופ≈ ƒּדֹוד

י: ƒּת ר ָאַהב¿ ּיֹון ֲאׁש∆ ƒצ

שיר ויכוח כנסת ישראל עם דודה ועושה שלום ביניהם על הסדר אלפא ביתא 
חיברו החכם השלם המקובל מוה"ר חיים הכהן זצללה"ה מן ארם צובא וחתם 

בסופו מן צפת עו"ב חיים כהנה בראשי חרוזות

ֶנֶסת  ּכְ ל  ר ִמִויּכּוַח ׁשֶ י הּוא ְמַדּבֵ ּכִ חֹו ְמאֹד,  ּבְ ְוׁשִ ר  ְלַגּנֹו" ִסּפֵ ָיַרד  ם מהחרוז "ּדֹוִדי  ּגַ
,25

ב ְמאֹד: (שיחות הר"ן רס"ח)  ַרְך ּוְמעֹוֵרר ַהּלֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ִעם ַהּשׁ ִיׂשְ

25. על עניין בחינת דין – ויכוח שלנו עם ה' יתברך עיין בהקדמה בעניין תפילה בבחי' 

דין.

___________________
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26. "ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ִּבְׁשִביל ֶזה ְלַבֵּקׁש ַאַחר ֲאֵבדֹות. ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהִּניצֹוצֹות ַהְּנפּוִלין 

ֵהיַא�    ִּבְתִחָּנה,       ּדֹורֹון  ֶאְמסֹור  ֲאהּוִבי  ְלָפֶני�      

ִמְּכָבר  ַוֲהלֹא  ִמְּמ�,    ְמֹגֶרֶׁשת  ְנעּוֶרי�  ֵאֶׁשת  ֲאִני     

ְוַעָּתה  ִלְּב�,      ְּבַאֲהַבת  ֲחקּוָקה  ָהִייִתי     

 ִהְמַלְכָּת ַּתְחָּתי ִאָּׁשה זֹוָנה (ַמְלכּות דסט"א):

אֹוָת�,   ְוֶאְזֹּכר  ַהְּזַמן  ַיִּגיַע  ִּכי  אֹוָת�,    ֶׁשָּׁשַכְחִּתי  ִּתְפֲחִדי  ַאל  ִּבִּתי   

ֵמַהְּמקֹומֹות  אֹוָת�  ֶאֱאֹסף  ְוָאז   

ֵמָחָדׁש  אֹוָת�  ְוֶאְבֶנה  ַהְּזַמן  ַיִּגיַע  ְלָׁשם,   ֶׁשִנְתָּפַזְרְּת 

ִמְתאֹוֶנֶנת ֲאִני ְלָפָניו ַעל ְנִפיַלת ַמְלכּות ִּדְקדּוָׁשה.

 !? יך¿ א≈ א,  ּשָׂ א∆ י  ƒׁש ַנפ¿ י  ƒּדֹוד יָך  ל∆ א≈

ָאז  מ≈ ה,  רּוׁשָ ¿‚ּ יא  ƒה ים  ƒעּור נ¿ ת  ׁש∆ א≈

ה  ַעּתָ ו¿ ה,  ֲחרּוׁשָ ָך  ּב¿ ƒל ַעל  י  ƒית ƒָהי

ים: ƒנּונ ת ז¿ ׁש∆ ּתָ א≈ ַלכ¿ מ¿ ƒה

ַמְרִּגיַע הּוא אֹוִתי:

ך¿  ר≈ ּכ¿ ז¿ א∆ עֹוד  י  ƒּכ י  ƒֲחד פ¿ ƒּת ַאל  י  ƒּת ƒּב

 ı ֲאַקּב≈ חֹוָקה  ר¿  ı ר∆ א∆ ּומ≈

ך¿  נ≈ ב¿ א∆ עֹוד  ך¿  זּור≈ ּפ¿

 - זוֵּרְך  ּפְ ץ  ֲאַקּבֵ
אקבץ את כל ניצוצות 
שהפלת  הקדושה, 
לקליפות  והגלת 
ולסטרא אחרא בגלל 
ע"י  ובפרט  עונוותייך 

פגם הברית 26. 
___________________
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ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ְלַטֵּיל  ִיְׂשָרֵאל      ְּכֶנֶסת  ֶאל  יֹוֵרד  ֲאהּוִבי     

ֲאהּוִבי   ְזֻכּיֹוֵתיֶהם.     ְוִלְלקֹוט  ָּבֶהם   ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע     

ַמִּקיׁש ִּבי ַע"י ַצִּדיָקיו, ִּפְתִחי ִלי ִּבְתׁשּוָבה, ְּתִמיָמה ֶׁשִּלי, ְוָאׁשּוב ֵאַלִיך, ֹּכה אֹוֵהב ֲאִני 

ּוִמְתַּגֲעֵגע ְלַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים ֶׁשָאׁשּוב ָּבֶהם:

ַעָּתה ְמָתֵאר ַהְּמקֹוֵנן ֵאי� ֶשה' יֹוֵרד ֶאל ַעּמֹו ִלְראֹות ְּבָצָרָתם:

ים,  ƒּנ ַ‚ּ ּבַ עֹות  ר¿ ƒל ַ‚ּנֹו  ל¿ ָיַרד  י  ƒּדֹוד

ים: קֹול  ƒּנ קֹט ׁשֹוׁשַ ל¿ ƒל ַע ו¿ ׁש≈ ע¿ ּתַ ׁש¿ ƒה ל¿

י  ֲער≈ י ׁשַ ƒת י ַתּמָ ƒי ל ƒח ת¿ ƒק ּפ י ּדֹופ≈ ƒּדֹוד

י: ƒּת ר ָאַהב¿ ּיֹון ֲאׁש∆ ƒצ

שיר ויכוח כנסת ישראל עם דודה ועושה שלום ביניהם על הסדר אלפא ביתא 
חיברו החכם השלם המקובל מוה"ר חיים הכהן זצללה"ה מן ארם צובא וחתם 

בסופו מן צפת עו"ב חיים כהנה בראשי חרוזות

ֶנֶסת  ּכְ ל  ר ִמִויּכּוַח ׁשֶ י הּוא ְמַדּבֵ ּכִ חֹו ְמאֹד,  ּבְ ְוׁשִ ר  ְלַגּנֹו" ִסּפֵ ָיַרד  ם מהחרוז "ּדֹוִדי  ּגַ
,25

ב ְמאֹד: (שיחות הר"ן רס"ח)  ַרְך ּוְמעֹוֵרר ַהּלֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ִעם ַהּשׁ ִיׂשְ

25. על עניין בחינת דין – ויכוח שלנו עם ה' יתברך עיין בהקדמה בעניין תפילה בבחי' 

דין.

___________________

תיקון חצות • כתוב עלי צטתיקון חצות • כתוב עלי

26. "ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ִּבְׁשִביל ֶזה ְלַבֵּקׁש ַאַחר ֲאֵבדֹות. ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהִּניצֹוצֹות ַהְּנפּוִלין 

ֵהיַא�    ִּבְתִחָּנה,       ּדֹורֹון  ֶאְמסֹור  ֲאהּוִבי  ְלָפֶני�      

ִמְּכָבר  ַוֲהלֹא  ִמְּמ�,    ְמֹגֶרֶׁשת  ְנעּוֶרי�  ֵאֶׁשת  ֲאִני     

ְוַעָּתה  ִלְּב�,      ְּבַאֲהַבת  ֲחקּוָקה  ָהִייִתי     

 ִהְמַלְכָּת ַּתְחָּתי ִאָּׁשה זֹוָנה (ַמְלכּות דסט"א):

אֹוָת�,   ְוֶאְזֹּכר  ַהְּזַמן  ַיִּגיַע  ִּכי  אֹוָת�,    ֶׁשָּׁשַכְחִּתי  ִּתְפֲחִדי  ַאל  ִּבִּתי   

ֵמַהְּמקֹומֹות  אֹוָת�  ֶאֱאֹסף  ְוָאז   

ֵמָחָדׁש  אֹוָת�  ְוֶאְבֶנה  ַהְּזַמן  ַיִּגיַע  ְלָׁשם,   ֶׁשִנְתָּפַזְרְּת 

ִמְתאֹוֶנֶנת ֲאִני ְלָפָניו ַעל ְנִפיַלת ַמְלכּות ִּדְקדּוָׁשה.

 !? יך¿ א≈ א,  ּשָׂ א∆ י  ƒׁש ַנפ¿ י  ƒּדֹוד יָך  ל∆ א≈

ָאז  מ≈ ה,  רּוׁשָ ¿‚ּ יא  ƒה ים  ƒעּור נ¿ ת  ׁש∆ א≈

ה  ַעּתָ ו¿ ה,  ֲחרּוׁשָ ָך  ּב¿ ƒל ַעל  י  ƒית ƒָהי

ים: ƒנּונ ת ז¿ ׁש∆ ּתָ א≈ ַלכ¿ מ¿ ƒה

ַמְרִּגיַע הּוא אֹוִתי:

ך¿  ר≈ ּכ¿ ז¿ א∆ עֹוד  י  ƒּכ י  ƒֲחד פ¿ ƒּת ַאל  י  ƒּת ƒּב

 ı ֲאַקּב≈ חֹוָקה  ר¿  ı ר∆ א∆ ּומ≈

ך¿  נ≈ ב¿ א∆ עֹוד  ך¿  זּור≈ ּפ¿

 - זּוֵרְך  ּפְ ץ  ֲאַקּבֵ
אקבץ את כל ניצוצות 
שהפלת  הקדושה, 
לקליפות  והגלת 
ולסטרא אחרא בגלל 
ע"י  ובפרט  עונוותייך 

פגם הברית 26. 
___________________
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ְיֵמי  ָּכל  ּוְלַחְּפָשם  ְלַבְּקָׁשם  ְמֹאד  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשָּצִריְך  ְוִנָּדִחים  ֶנֱאָבִדים  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם 

ַחָּייו. ּוִבְפָרט ִאם ְּכָבר ָחָטא ּוָפַגם ְּכִפי ַמה ֶּׁשָּפַגם. ּוִבְפָרט ְּפַגם ַהְּבִרית ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָחַזר ְוִאֵּבד 

ְּפַגם  ְיֵדי  ַעל  ְוִעָּקר  ַּתֲאוֹות.  ְיֵדי  ַעל  ָהֲאֵבדֹות הּוא  ֶׁשִעַּקר  ַּכּמּוָבן ָׁשם  ַהְרֵּבה  ֲאֵבדֹות  ְּבַעְצמֹו 

ַהְּבִרית ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמָׁשִכין ָּכל ַהִּנָּדִחים ְוֶנֱאָבִדים. ְוָצִריְך ָּכל ֶאָחד ָלחּוס ַעל ַחָּייו ְלַחֵּפש ּוְלַבֵּקׁש 

ְמֹאד ַאַחר ָהֲאֵבדֹות ָהֵאּלּו. ּוְכֶׁשְּיַבֵּקׁש ִויַחֵּפש ֵהיֵטב ְּבַוַּדאי ִיְמָצא, ִּכי ָיַגְעִּתי ְוֹלא ָמָצאִתי ַאל 

ַּתֲאִמין. ְוֶזה ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ַעל ָהֲעֹונֹות" )ברכת הפירות ה', א'(. 

ָיְפֵיְך ַוֲהָדֵרְך - ה'  ּבְ
שיגיע  אותי  מנחם 
הגלות  שתיגמר  זמן 
קומת  יבנה את  והוא 
קדושתי בשיא היופי. 

 - ֲאחֹוִתי  ַאּתְ 
עכשיו  גם  ובאמת 
הגלות,  בתוך  שאת 
והמעברים  הירידות 
אהובה   – אחותי  את 
וקרובה  קשורה  לי, 

אלי. 

 - ִביָרה  ּגְ יַרׁש  ּתִ
איך ייתכן שקרה דבר 
שאני  שבמקום  כזה, 
הבית  בעל  אהיה 
היצר  ועל  עצמי  על 
ואהיה  שלי  הרע 
מלא  טהור  קדוש, 
שמחה ואהבה ויראה 

דקדושה וכו', עכשיו הסטרא אחרא השתלטה עליי ואני מלא בעברות, תאוות, 
ירידות, חלישות הדעת, בלבולים וכו'. 

ְוִתְפַאְרֵּת�,   יֹוְפֵי�  ִּבְמלֹא  ְוִתָּבִני   

ּוֶבֱאֶמת   ַּגם   ַעְכָׁשיו   ַאְּת   ֲעַדִין   ֲאהּוָבִתי:

ַּפַעם  ְּבָכל  ְּכֵאִבי  הּוא  ָּגדֹול  ַמה   

ֶׁשִּׁשְפָחִתי  ֶזה  ֵאי�  ֲאִני  ֶׁשִּנְזֶּכֶרת   

ִהיא  ְוַעְכָׁשיו  ְלִׁשְפָחָתּה,  ָיְרָׁשה  ְואֹוִתי  ִלְגִביָרה  ֶנֶהְפָכה 

ך¿  ַוֲהָדר≈ ך¿  י≈ ָיפ¿ ּב¿ ית  נ≈ ב¿ ƒנ ו¿

י: ƒָנם ַאּת¿ ֲאחֹות ַ‚ם ָאמ¿ ו¿

ְמָמֶאֶנת ֲאִני ְלִהָּנֵחם:

ת  ע≈ ל  ּכָ י  ƒב א≈ ּכ¿ ל  ּ‚ֹד∆

ָחה  פ¿ ƒׁש יָכה?!  א≈ ָרה  ּכ¿ ז¿ א∆

ה  יא ַעּתָ ƒה יָרה ו¿ ƒב ¿‚ּ יַרׁש  ƒּת

___________________
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 - ַנֲעָמִנים  ְוִנְטֵעי 
הסטרא אחרא מרמה 
אותנו כאילו השמחה 
והנעימות  והחיות 
נמצאת  והמתיקות 
היא  ובאמת  אצלה. 
עצבות  רק  כולה 
ואנחה  יגון  ומרירות, 
כעס  וצער  וסבל 

ומכאוב וכו' וכו'.

ּנָה ֵעת ָרצֹון  ֲאִחיׁשֶ
- ה' מחזק אותי שהוא 
הגאולה  את  יזרז 
והכללית  הפרטית 
חיש קל מהרה בזכות 
לילה  חצות  קימת 

שהיא עת רצון 27. 

ים  ֲאִבי ַמִים ַחּיִ ְוִתׁשְ
ותזכי   - ׂשֹון  ׂשָ ּבְ
תורה  ולהשיג  לקבל 
חדשה מהצדיק האמת 
הצדיקים  כל  ראש 

תקוות כל הדורות 28.

ְלעֹוָלם, ֶׁשִּתָּמֵׁש�  ֶׁשִּנְרֵאית  ְּבִׂשְמָחה  ִמְתַחֶּפֶׂשת 

ְוִנְדֵמית ַּבֲעִמיָדָתּה ִּכְנטּוָעה ְוַיִּציָבה ְּבַתְכִלית ַהיֹוִפי ְוַהְּנִעימּות:

ֵעת  ְּכֶׁשַּיִּגיַע  ְּגאּוָלֵת�  ֲאַזֵרז  ֶׁשֲאִני  ָל�  ְּדִעי   

ְוַהָּׂשגֹות   ּתֹורֹות  ְּתַקְּבִלי  ְוָאז  ִמְּלָפַני,      ָרצֹון 

ֵאת  ְיָגֵרׁש  ַאִני  ְּבִׂשְמָחה.       ֲחָדׁשֹות      

27. "ְוַעל ֵּכן ָהְיָתה ְּגֻאָּלה ָהִראׁשֹוָנה ַּבֲחצֹות ַּדְיָקא. ְוֵכן ְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ִּבְמֵהָרה 

ַּבֲחצֹות,  ַלְיָלה  ְּבָכל  ְוַהְּיֵרִאים עֹוְמִדים  ַהְּכֵׁשִרים  ְיֵדי  ְּבִחיַנת ֲחצֹות, ַעל  ְיֵדי  ִּתְהֶיה ַעל  ְּבָיֵמינּו 

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ַמְמִׁשיִכים ַעל ַעְצָמם ְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת ֲחצֹות ַלְיָלה ֶׁשָאז ִמְתעֹוֵרר ֶחֶסד ָּגדֹול, 

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַהְמִׁשיְך ֲעֵליֶהם ָּתִמיד ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהֵּׁשָּנה ֶׁשַּבֲחצֹות ַלְיָלה, ְלַהְמִׁשיְך 

ֲעֵליֶהם ְּבִחיָנה ֹזאת ָּתִמיד, ְּדַהְינּו ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשרֹוִצים ְלַהִּפיל ֲעֵליֶהם ֵׁשָּנה ְוַקְטנּות ָּגדֹול ְמֹאד, 

ֲאִפּלּו ִאם ַמִּפיִלים אֹוָתם ְּכמֹו ֶׁשַּמִּפיִלים ח"ו, ֲאִפּלּו ִאם ָעַבר ָעָליו ַמה ֶּׁשָעַבר, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 

ִיְתעֹוֵרר ָּתִמיד ַּדְיָקא ִמּתֹוְך ֹּתֶקף ַהַּקְטנּות ִּבְבִחיַנת ִקיַמת ֲחצֹות ַהַּנ"ל, ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת 

ָהעֹוד ְמַעט טֹוב ֶׁשּמֹוֵצא ְּבַעְצמֹו" )ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א', י"ד(.

"ותקבלון  יונתן:  ותרגם  ג'(  י"ב,  )ישעיה  ַהְיׁשּוָעה"  ִמַּמַעְיֵני  ְּבָׂשׂשֹון  ַמִים  "ּוְׁשַאְבֶּתם   .28

אולפן חדת בחדוא מבחירי צדיקיא" ]ותקבלו לימוד חדש בשמחה מבחירי הצדיקים[.

ַחת עֹוָלם  מ¿ ƒׂש ָרה, ּב¿ ַנּכ≈ ת¿ ƒמ

ים: ƒי ַנֲעָמנ ע≈ ט¿ ƒנ ו¿

עֹוֶנה ִלי הּוא:

ת  ע≈ ה  ּנָ יׁש∆ ƒֲאח י  ƒּכ י  ƒע ּד¿

ם  ƒַמי י  ƒֲאב ׁש¿ ƒת ו¿ ָרצֹון 

ח  ּלַ ֲאׁשַ ׂשֹון  ׂשָ ּב¿ ים  ƒַחּי

___________________
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ְיֵמי  ָּכל  ּוְלַחְּפָשם  ְלַבְּקָׁשם  ְמֹאד  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשָּצִריְך  ְוִנָּדִחים  ֶנֱאָבִדים  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם 

ַחָּייו. ּוִבְפָרט ִאם ְּכָבר ָחָטא ּוָפַגם ְּכִפי ַמה ֶּׁשָּפַגם. ּוִבְפָרט ְּפַגם ַהְּבִרית ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָחַזר ְוִאֵּבד 

ְּפַגם  ְיֵדי  ַעל  ְוִעָּקר  ַּתֲאוֹות.  ְיֵדי  ַעל  ָהֲאֵבדֹות הּוא  ֶׁשִעַּקר  ַּכּמּוָבן ָׁשם  ַהְרֵּבה  ֲאֵבדֹות  ְּבַעְצמֹו 

ַהְּבִרית ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמָׁשִכין ָּכל ַהִּנָּדִחים ְוֶנֱאָבִדים. ְוָצִריְך ָּכל ֶאָחד ָלחּוס ַעל ַחָּייו ְלַחֵּפש ּוְלַבֵּקׁש 

ְמֹאד ַאַחר ָהֲאֵבדֹות ָהֵאּלּו. ּוְכֶׁשְּיַבֵּקׁש ִויַחֵּפש ֵהיֵטב ְּבַוַּדאי ִיְמָצא, ִּכי ָיַגְעִּתי ְוֹלא ָמָצאִתי ַאל 

ַּתֲאִמין. ְוֶזה ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ַעל ָהֲעֹונֹות" )ברכת הפירות ה', א'(. 

ָיְפֵיְך ַוֲהָדֵרְך - ה'  ּבְ
שיגיע  אותי  מנחם 
הגלות  שתיגמר  זמן 
קומת  יבנה את  והוא 
קדושתי בשיא היופי. 

 - ֲאחֹוִתי  ַאּתְ 
עכשיו  גם  ובאמת 
הגלות,  בתוך  שאת 
והמעברים  הירידות 
אהובה   – אחותי  את 
וקרובה  קשורה  לי, 

אלי. 

 - ִביָרה  ּגְ יַרׁש  ּתִ
איך ייתכן שקרה דבר 
שאני  שבמקום  כזה, 
הבית  בעל  אהיה 
היצר  ועל  עצמי  על 
ואהיה  שלי  הרע 
מלא  טהור  קדוש, 
שמחה ואהבה ויראה 

דקדושה וכו', עכשיו הסטרא אחרא השתלטה עליי ואני מלא בעברות, תאוות, 
ירידות, חלישות הדעת, בלבולים וכו'. 

ְוִתְפַאְרֵּת�,   יֹוְפֵי�  ִּבְמלֹא  ְוִתָּבִני   

ּוֶבֱאֶמת   ַּגם   ַעְכָׁשיו   ַאְּת   ֲעַדִין   ֲאהּוָבִתי:

ַּפַעם  ְּבָכל  ְּכֵאִבי  הּוא  ָּגדֹול  ַמה   

ֶׁשִּׁשְפָחִתי  ֶזה  ֵאי�  ֲאִני  ֶׁשִּנְזֶּכֶרת   

ִהיא  ְוַעְכָׁשיו  ְלִׁשְפָחָתּה,  ָיְרָׁשה  ְואֹוִתי  ִלְגִביָרה  ֶנֶהְפָכה 

ך¿  ַוֲהָדר≈ ך¿  י≈ ָיפ¿ ּב¿ ית  נ≈ ב¿ ƒנ ו¿

י: ƒָנם ַאּת¿ ֲאחֹות ַ‚ם ָאמ¿ ו¿

ְמָמֶאֶנת ֲאִני ְלִהָּנֵחם:

ת  ע≈ ל  ּכָ י  ƒב א≈ ּכ¿ ל  ּ‚ֹד∆

ָחה  פ¿ ƒׁש יָכה?!  א≈ ָרה  ּכ¿ ז¿ א∆

ה  יא ַעּתָ ƒה יָרה ו¿ ƒב ¿‚ּ יַרׁש  ƒּת

___________________
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 - ַנֲעָמִנים  ְוִנְטֵעי 
הסטרא אחרא מרמה 
אותנו כאילו השמחה 
והנעימות  והחיות 
נמצאת  והמתיקות 
היא  ובאמת  אצלה. 
עצבות  רק  כולה 
ואנחה  יגון  ומרירות, 
כעס  וצער  וסבל 

ומכאוב וכו' וכו'.

ּנָה ֵעת ָרצֹון  ֲאִחיׁשֶ
- ה' מחזק אותי שהוא 
הגאולה  את  יזרז 
והכללית  הפרטית 
חיש קל מהרה בזכות 
לילה  חצות  קימת 

שהיא עת רצון 27. 

ים  ֲאִבי ַמִים ַחּיִ ְוִתׁשְ
ותזכי   - ׂשֹון  ׂשָ ּבְ
תורה  ולהשיג  לקבל 
חדשה מהצדיק האמת 
הצדיקים  כל  ראש 

תקוות כל הדורות 28.

ְלעֹוָלם, ֶׁשִּתָּמֵׁש�  ֶׁשִּנְרֵאית  ְּבִׂשְמָחה  ִמְתַחֶּפֶׂשת 

ְוִנְדֵמית ַּבֲעִמיָדָתּה ִּכְנטּוָעה ְוַיִּציָבה ְּבַתְכִלית ַהיֹוִפי ְוַהְּנִעימּות:

ֵעת  ְּכֶׁשַּיִּגיַע  ְּגאּוָלֵת�  ֲאַזֵרז  ֶׁשֲאִני  ָל�  ְּדִעי   

ְוַהָּׂשגֹות   ּתֹורֹות  ְּתַקְּבִלי  ְוָאז  ִמְּלָפַני,      ָרצֹון 

ֵאת  ְיָגֵרׁש  ַאִני  ְּבִׂשְמָחה.       ֲחָדׁשֹות      

27. "ְוַעל ֵּכן ָהְיָתה ְּגֻאָּלה ָהִראׁשֹוָנה ַּבֲחצֹות ַּדְיָקא. ְוֵכן ְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ִּבְמֵהָרה 

ַּבֲחצֹות,  ַלְיָלה  ְּבָכל  ְוַהְּיֵרִאים עֹוְמִדים  ַהְּכֵׁשִרים  ְיֵדי  ְּבִחיַנת ֲחצֹות, ַעל  ְיֵדי  ִּתְהֶיה ַעל  ְּבָיֵמינּו 

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ַמְמִׁשיִכים ַעל ַעְצָמם ְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת ֲחצֹות ַלְיָלה ֶׁשָאז ִמְתעֹוֵרר ֶחֶסד ָּגדֹול, 

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַהְמִׁשיְך ֲעֵליֶהם ָּתִמיד ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהֵּׁשָּנה ֶׁשַּבֲחצֹות ַלְיָלה, ְלַהְמִׁשיְך 

ֲעֵליֶהם ְּבִחיָנה ֹזאת ָּתִמיד, ְּדַהְינּו ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשרֹוִצים ְלַהִּפיל ֲעֵליֶהם ֵׁשָּנה ְוַקְטנּות ָּגדֹול ְמֹאד, 

ֲאִפּלּו ִאם ַמִּפיִלים אֹוָתם ְּכמֹו ֶׁשַּמִּפיִלים ח"ו, ֲאִפּלּו ִאם ָעַבר ָעָליו ַמה ֶּׁשָעַבר, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 

ִיְתעֹוֵרר ָּתִמיד ַּדְיָקא ִמּתֹוְך ֹּתֶקף ַהַּקְטנּות ִּבְבִחיַנת ִקיַמת ֲחצֹות ַהַּנ"ל, ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת 

ָהעֹוד ְמַעט טֹוב ֶׁשּמֹוֵצא ְּבַעְצמֹו" )ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א', י"ד(.

"ותקבלון  יונתן:  ותרגם  ג'(  י"ב,  )ישעיה  ַהְיׁשּוָעה"  ִמַּמַעְיֵני  ְּבָׂשׂשֹון  ַמִים  "ּוְׁשַאְבֶּתם   .28

אולפן חדת בחדוא מבחירי צדיקיא" ]ותקבלו לימוד חדש בשמחה מבחירי הצדיקים[.

ַחת עֹוָלם  מ¿ ƒׂש ָרה, ּב¿ ַנּכ≈ ת¿ ƒמ

ים: ƒי ַנֲעָמנ ע≈ ט¿ ƒנ ו¿

עֹוֶנה ִלי הּוא:

ת  ע≈ ה  ּנָ יׁש∆ ƒֲאח י  ƒּכ י  ƒע ּד¿

ם  ƒַמי י  ƒֲאב ׁש¿ ƒת ו¿ ָרצֹון 

ח  ּלַ ֲאׁשַ ׂשֹון  ׂשָ ּב¿ ים  ƒַחּי

___________________
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ים  ִעזִּ ִדי  ּגְ ח  ּלַ ֲאׁשַ
ֶאל  ַהּצֹאן  ִמן 
 – ֵזָרה  ּגְ ֶאֶרץ 
הקב"ה מבטיח שהוא 
הרע  היצר  את  יגרש 
גדי   – שעיר  [שנקרא 
עיזים] 29 מעם ישראל 
צאן] 30  [שנקרא 

לכיליון ואיבוד. 

י  ּכִ ֲאֹדָני  ָהּה  ָהּה 
ַמִים  ָ ּוִמּשׁ יָתִני  ִבזִּ
ִעיר  ׂשֵ ֶאֶרץ 
ִני – גיוואלד!!!  ַלְכּתָ ִהׁשְ
עולם!  של  רבונו 
אותי  והשלכת  ביזית 
מרומים  גבהי  מרום 
אל   – עשו  ארץ  אל 
הארציות והגשמיות. 

ל  ן ַהּצֹאן, א∆ ƒים מ ƒּז ƒי ע ƒד ¿‚ּ

יׁש  ƒא ַיד  ּב¿ ָרה  ז≈ ¿‚ּ  ı ר∆ א∆

י: ƒּת ƒע

ַוֲעַדִין ְמַבָּכה ֲאִני ַעל ַמר ּגֹוָרִלי:

י  ƒיָתנ ƒּז ƒי ב ƒָהּה ָהּה ֲאדָֹני ּכ

יר  ƒע ׂש≈  ı ר∆ א∆ ם  ƒַמי ָ ּשׁ ƒּומ

ֶאל  ִּיְׂשָרֵאל    ֵמַעם  ָהַרע  ַהֵּיֶצר    

ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶל�  ְּבַיד  ְרחֹוָקה        ֶאֶרץ     

ַהּמּוָכן ְלָכ�:

אֹוִתי,  ִּבִזיָת  ֲאֶׁשר  ַעל  ה'  ִלי  ַוֲאבֹוי  אֹוי   

אֹוִתי  ֵּגַרְׁשָּת  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ַמֲעָמִדי  ֹּגַבּה  ּוְמרֹום   

29. "ִּכי ְּגִדי ְמַרֵּמז ַעל ַעּזּות ְּבִחיַנת ְּגִדי ִעִּזים, ְלׁשֹון ַעּזּות. ְוֶזה ְּבִחיַנת ְשִֹעיר ִעִּזים, ְּבִחיַנת ֵעָשֹו 

ִאיׁש ָשִֹעיר, ֶׁשהּוא ִעַּקר ַעּזּות ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא, ַעּזּות ַהּגּוף, ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש, ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה, 

ֶׁשַּמְלכּוָתם ַרק ַעל ְיֵדי ַעּזּות". )הלכות ביצים ה', ח'(.

30. ככתוב ביחזקאל )ל"ד, ל"א( שעם ישראל נקרא צאן: "ְוַאֵּתן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם 

ַאֶּתם ֲאִני ֱאֹלֵהיֶכם".

___________________
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ד  ∆‚ ּב∆ ָדה  ָהע≈ ָרה  ק≈ יֹום  ּב¿ י  ƒנ ּתָ ַלכ¿ ׁש¿ ƒה

ָלבּוׁש  ָהָיה  י  ƒית ּב≈ ר  ַוֲאׁש∆ י,  ƒָעָטנ י¿

ים: ƒנ ׁשָ

ְּכֶנֶגד ֶזה עֹוֶנה ִלי הּוא:

 , ך¿ ׁש≈ ּבָ ח¿ א∆ ׁש  ׁש≈ ו¿ ָמה  ק¿ ƒר ך¿  יׁש≈ ƒּב ַאל¿ ו¿

ַעל  ָזָהב  צֹות  ּב¿ ׁש¿ ƒּומ

ת  ר∆ א∆ פ¿ ƒת ּת ר∆ ך¿ ַוֲעט∆ בּוׁש≈ ל¿

ֶּבֶגד  ֶׁשָּכֶזה  ָקִריר  ְּביֹום  אֹוִתי  ִהְלִּביׁשּו  ְוֵהם  ָהֻאּמֹות.      ְלֵבין    

ָּבֶהם  ְלבּוִׁשים  ֶׁשָהיּו  ַהִּצְבעֹוִנים  ִּבְגֵדי  ִּבְמקֹום  ְוֶזה  ִּבְלַבד,    ָּבלּוי   

ְּבֵני ֵּביִתי:

לֹו,  ֲאֶׁשר  ַהֵּׁשׁש  ּכֹוַבע  ְוֶאת  ַהְּמרּוָקִמים  ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ִּבְגֵדי  ָל�  ַאְחִזיר  ֲאָבל   

ַעל  ָאִׂשים  ַהֹחֶׁשן  ֶׁשל  ַהָּזָהב  ּוִמְׁשְּבצֹות   

ַהָּזָהב   ֵנֶזר  ְוִציץ  ְלבּוֵׁש�,    

לֹוַמר...  ֻהְצַרְך  ָראֵׁשיֶהם'  'ַעל  ְּבָראֵׁשיֶהם  ְוַעְטרֹוֵתיֶהם  יֹוְׁשִבים  ַצִּדיִקים  "ֶׁשֶּלָעִתיד   .31

ָּדִוד",  ֶאל  ֹעְטִרים  ַוֲאָנָׁשיו  "ָׁשאּול  כ"ג(:  א'  )ְׁשמּוֵאל  ְּכמֹו  ַהַּמִּקיִפים,  ַהְינּו  ְוַעְטרֹוֵתיֶהם, 

ָּכל  ִיָּכְנסּו  ְוָאז  ִלְפִנים,  ַהֹּמִחין  ְּבתֹוְך  ִיָּכְנסּו  ַהַּמִּקיִפים  ַהְינּו  ָראֵׁשיֶהם;  ַעל  ְוֹלא  ְּבָראֵׁשיֶהם, 

ְוָאז  ְוַיִּשֹיג אֹוָתם,  ְוֵיַדע  ַהֹּמִחין,  ִלְפִנים ְּבתֹוְך  ִיָּכְנסּו  ְלָהִבין אֹוָתם  ָיכֹול  ָהָיה  ַהִּשְֹכִלּיֹות ֶׁשא 

ֵיֵצא ִמֶּגֶדר ֱאנֹוִׁשי ְוַיֲעֶלה ְלֶגֶדר ַמְלָאְך, ְוִיְתַּבֵּטל ַהְּבִחיָרה" )ליקוטי מוהר"ן ח"א כ"א, ד'(.

ְפֶאֶרת  ּתִ ַוֲעֶטֶרת 
ְך  ְבֹראׁשֵ ְהֶיה  ּתִ
שהמקיפים  תזכי   -
עתיק  של  הגדולים 
לתוך  לך  יכנסו 
הראש ויהיו פנימי 31. 

___________________
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ים  ִעזִּ ִדי  ּגְ ח  ּלַ ֲאׁשַ
ֶאל  ַהּצֹאן  ִמן 
 – ֵזָרה  ּגְ ֶאֶרץ 
הקב"ה מבטיח שהוא 
הרע  היצר  את  יגרש 
גדי   – שעיר  [שנקרא 
עיזים] 29 מעם ישראל 
צאן] 30  [שנקרא 

לכיליון ואיבוד. 

י  ּכִ ֲאֹדָני  ָהּה  ָהּה 
ַמִים  ָ ּוִמּשׁ יָתִני  ִבזִּ
ִעיר  ׂשֵ ֶאֶרץ 
ִני – גיוואלד!!!  ַלְכּתָ ִהׁשְ
עולם!  של  רבונו 
אותי  והשלכת  ביזית 
מרומים  גבהי  מרום 
אל   – עשו  ארץ  אל 
הארציות והגשמיות. 

ל  ן ַהּצֹאן, א∆ ƒים מ ƒּז ƒי ע ƒד ¿‚ּ

יׁש  ƒא ַיד  ּב¿ ָרה  ז≈ ¿‚ּ  ı ר∆ א∆

י: ƒּת ƒע

ַוֲעַדִין ְמַבָּכה ֲאִני ַעל ַמר ּגֹוָרִלי:

י  ƒיָתנ ƒּז ƒי ב ƒָהּה ָהּה ֲאדָֹני ּכ

יר  ƒע ׂש≈  ı ר∆ א∆ ם  ƒַמי ָ ּשׁ ƒּומ

ֶאל  ִּיְׂשָרֵאל    ֵמַעם  ָהַרע  ַהֵּיֶצר    

ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶל�  ְּבַיד  ְרחֹוָקה        ֶאֶרץ     

ַהּמּוָכן ְלָכ�:

אֹוִתי,  ִּבִזיָת  ֲאֶׁשר  ַעל  ה'  ִלי  ַוֲאבֹוי  אֹוי   

אֹוִתי  ֵּגַרְׁשָּת  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ַמֲעָמִדי  ֹּגַבּה  ּוְמרֹום   

29. "ִּכי ְּגִדי ְמַרֵּמז ַעל ַעּזּות ְּבִחיַנת ְּגִדי ִעִּזים, ְלׁשֹון ַעּזּות. ְוֶזה ְּבִחיַנת ְשִֹעיר ִעִּזים, ְּבִחיַנת ֵעָשֹו 

ִאיׁש ָשִֹעיר, ֶׁשהּוא ִעַּקר ַעּזּות ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא, ַעּזּות ַהּגּוף, ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש, ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה, 

ֶׁשַּמְלכּוָתם ַרק ַעל ְיֵדי ַעּזּות". )הלכות ביצים ה', ח'(.

30. ככתוב ביחזקאל )ל"ד, ל"א( שעם ישראל נקרא צאן: "ְוַאֵּתן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם 

ַאֶּתם ֲאִני ֱאֹלֵהיֶכם".

___________________
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ד  ∆‚ ּב∆ ָדה  ָהע≈ ָרה  ק≈ יֹום  ּב¿ י  ƒנ ּתָ ַלכ¿ ׁש¿ ƒה

ָלבּוׁש  ָהָיה  י  ƒית ּב≈ ר  ַוֲאׁש∆ י,  ƒָעָטנ י¿

ים: ƒנ ׁשָ

ְּכֶנֶגד ֶזה עֹוֶנה ִלי הּוא:

 , ך¿ ׁש≈ ּבָ ח¿ א∆ ׁש  ׁש≈ ו¿ ָמה  ק¿ ƒר ך¿  יׁש≈ ƒּב ַאל¿ ו¿

ַעל  ָזָהב  צֹות  ּב¿ ׁש¿ ƒּומ

ת  ר∆ א∆ פ¿ ƒת ּת ר∆ ך¿ ַוֲעט∆ בּוׁש≈ ל¿

ֶּבֶגד  ֶׁשָּכֶזה  ָקִריר  ְּביֹום  אֹוִתי  ִהְלִּביׁשּו  ְוֵהם  ָהֻאּמֹות.      ְלֵבין    

ָּבֶהם  ְלבּוִׁשים  ֶׁשָהיּו  ַהִּצְבעֹוִנים  ִּבְגֵדי  ִּבְמקֹום  ְוֶזה  ִּבְלַבד,    ָּבלּוי   

ְּבֵני ֵּביִתי:

לֹו,  ֲאֶׁשר  ַהֵּׁשׁש  ּכֹוַבע  ְוֶאת  ַהְּמרּוָקִמים  ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ִּבְגֵדי  ָל�  ַאְחִזיר  ֲאָבל   

ַעל  ָאִׂשים  ַהֹחֶׁשן  ֶׁשל  ַהָּזָהב  ּוִמְׁשְּבצֹות   

ַהָּזָהב   ֵנֶזר  ְוִציץ  ְלבּוֵׁש�,    

לֹוַמר...  ֻהְצַרְך  ָראֵׁשיֶהם'  'ַעל  ְּבָראֵׁשיֶהם  ְוַעְטרֹוֵתיֶהם  יֹוְׁשִבים  ַצִּדיִקים  "ֶׁשֶּלָעִתיד   .31

ָּדִוד",  ֶאל  ֹעְטִרים  ַוֲאָנָׁשיו  "ָׁשאּול  כ"ג(:  א'  )ְׁשמּוֵאל  ְּכמֹו  ַהַּמִּקיִפים,  ַהְינּו  ְוַעְטרֹוֵתיֶהם, 

ָּכל  ִיָּכְנסּו  ְוָאז  ִלְפִנים,  ַהֹּמִחין  ְּבתֹוְך  ִיָּכְנסּו  ַהַּמִּקיִפים  ַהְינּו  ָראֵׁשיֶהם;  ַעל  ְוֹלא  ְּבָראֵׁשיֶהם, 

ְוָאז  ְוַיִּשֹיג אֹוָתם,  ְוֵיַדע  ַהֹּמִחין,  ִלְפִנים ְּבתֹוְך  ִיָּכְנסּו  ְלָהִבין אֹוָתם  ָיכֹול  ָהָיה  ַהִּשְֹכִלּיֹות ֶׁשא 

ֵיֵצא ִמֶּגֶדר ֱאנֹוִׁשי ְוַיֲעֶלה ְלֶגֶדר ַמְלָאְך, ְוִיְתַּבֵּטל ַהְּבִחיָרה" )ליקוטי מוהר"ן ח"א כ"א, ד'(.

ְפֶאֶרת  ּתִ ַוֲעֶטֶרת 
ְך  ְבֹראׁשֵ ְהֶיה  ּתִ
שהמקיפים  תזכי   -
עתיק  של  הגדולים 
לתוך  לך  יכנסו 
הראש ויהיו פנימי 31. 

___________________
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בֹוד ָיָפה  ל ּכָ ַעל ּכָ ך¿ ו¿ רֹאׁש≈ ה ב¿ י∆ ה¿ ƒּת

י: ƒָית ַאּת¿ ַרע¿

ְמַבָּכה ֲאִני:

ּיֹון  ƒצ י  נ≈ ּב¿ י,  ƒׁש ָקד¿ יַכל  ה≈ א  ּמ≈ ƒט ד  ז≈

ָערּו  ָערּו  י,  ƒׂש ַחר¿ י  ל≈ ב¿ ƒנ ל¿ ים  ƒָקר ַהי¿

ם  ƒי ַמי ƒׁש רּו ַעל ַנפ¿ י, ָעב¿ ƒׁש ּדָ ק¿ ƒסֹוד מ י¿

ים: ƒדֹונ ַהּז≈

ַּמְבִטיַח הּוא ִלי:

ת  חֹׁש∆ ַחת ַהּנ¿ ָבָבם, ּתַ ‚ֹר ל¿ ח ס¿ ַפּלַ ı י¿ ח≈

ָיָפה  ְּבַעְצֵמ�  ַאְּת  ָל�  ֶׁשֶאֱעֶׂשה  ַהָּכבֹוד  ִמָּכל  ְויֹוֵתר  רֹאֵׁש�,         ַעל  יַֻּנח          

יֹוֵתר ְּבֵעיַני, ֲאהּוָבִתי:

ִיְׂשָרֵאל    ּוְבֵני  ְביהמ"ק,       ֵמֵהיַכל  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ְוִסֵּלק  ִטֵּמא  ֵזד   

ְוָעְקרּו   ָחְרׁשּו  ְּפׁשּוִטים,       ֶחֶרס  ְּכַכֵּדי  ֶנְחָׁשִבים     

ַמִים    ַנְפִׁשי  ֶאת  ִהְטִּביעּו  ֵמַהְּיסֹוד,     ִמְקָּדִׁשי  ֶאת   

ַהּׁשֹוְטִפים ְּבָזדֹון ּוְבֶרַׁשע:

ַהְנחֹוֶׁשת      ּוִבְמקֹום  ִלָּבם,      ַעד  ְּבָׂשָרם  ִיְבַקע  ֵחץ  ְּבאֹוְיַבִי�  ְּבִנְקָמִתי 
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ָּבַנִי�   ֶאת  ָזָהב,    ָל�  ַאְחִזיר  ִמֵּמ�  ֵהם  ֶׁשָּגְזלּו 

ַהְנפּוצֹות  ְּבֵני  ְוֶאת  ַּגָּבם,  ַעל  ֵהם  ַיֲחִזירּו  ִמֵּמ�  ֶׁשִּנְתַרֲחקּו 

ֵאַלי  יֹוִבילּו  ֵאַלי   ּוִמְתַּפְּלִלים  ָהעֹוְתִרים   

ְּבתֹור ַמָּתָנה:

ַעד  ֵּכן  ִאם  ָאז  ְּברֹוַע,      רֹוֶצה  לֹא  ַאָּתה  ֲהֵרי  ָטהֹור,             

ׁשּוב  ָאָּנא,  ָיַחד,        ִעָּמנּו  נֹוַׁשע  ִּכְבָיכֹול  ִמְהיֹות  ִּתְמַנע  ָמַתי      

ִּבְבָגִדים  ַעְצמֹו  ּוְמסֹוֵבב  ֶׁשעֹוֶטה  ְּכָאָדם  ּוְצָדָקה,   ִּביׁשּוָעה  אֹוִתי  ּוְתסֹוֵבב  ְוַתְלִּביׁש 

ְוִרּבּוי ְּפִניִנים:

32. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב ח', ג'.

ך¿  ƒַני ּבָ ָהָבם,  ז¿ יא  ƒָאב

ם  ּבָ ַ‚ּ ַעל  יאּו,  ƒָיב ָרחֹוק  מ≈

ילּון  ƒיֹוב ּפּוַצי  ת  ּבַ ֲעָתַרי, 

י: ƒָחת נ¿ ƒמ

אּוָלם ָקְצָרה רּוִחי:

ע, ַעד  ׁשַ ı ר∆ ל ָחפ≈ ה לֹא א≈ ָטהֹור ַאּתָ

ׁשּוב  ע, ּתָ נֹוׁשַ יק ו¿ ƒה ַצּד י∆ ה¿ ƒָאן לֹא ת

ָדָקה  יל צ¿ ƒע ע, מ¿ ׁשַ י י∆ ד≈ ¿‚ ƒי ּב ƒנ יׁש≈ ƒּב ַתל¿ ו¿

ים: ƒינ ƒנ רֹב ּפ¿ ו¿

ת  חֹׁשֶ ַהּנְ ַחת  ּתַ
ָאִביא ְזָהָבם - מה 
גוזלים  שהקליפות 
יצטרכו  הם  מאיתנו 
יותר,  הרבה  להחזיר 
תתהפך  והירידה 
העלייה  לשיא 
גם  מהם  וילקח 
(מה  חיותם  עצמות 
גוזלים  שהקליפות 
של  בחינה  זה  אותנו 
יצטרכו  והם  "נחשת" 
בכפלי  להחזיר 
של  בחינה  כפליים 
יקר  שהוא  "זהב" 

הרבה יותר) 32. 

___________________
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בֹוד ָיָפה  ל ּכָ ַעל ּכָ ך¿ ו¿ רֹאׁש≈ ה ב¿ י∆ ה¿ ƒּת

י: ƒָית ַאּת¿ ַרע¿

ְמַבָּכה ֲאִני:

ּיֹון  ƒצ י  נ≈ ּב¿ י,  ƒׁש ָקד¿ יַכל  ה≈ א  ּמ≈ ƒט ד  ז≈

ָערּו  ָערּו  י,  ƒׂש ַחר¿ י  ל≈ ב¿ ƒנ ל¿ ים  ƒָקר ַהי¿

ם  ƒי ַמי ƒׁש רּו ַעל ַנפ¿ י, ָעב¿ ƒׁש ּדָ ק¿ ƒסֹוד מ י¿

ים: ƒדֹונ ַהּז≈

ַּמְבִטיַח הּוא ִלי:

ת  חֹׁש∆ ַחת ַהּנ¿ ָבָבם, ּתַ ‚ֹר ל¿ ח ס¿ ַפּלַ ı י¿ ח≈

ָיָפה  ְּבַעְצֵמ�  ַאְּת  ָל�  ֶׁשֶאֱעֶׂשה  ַהָּכבֹוד  ִמָּכל  ְויֹוֵתר  רֹאֵׁש�,         ַעל  יַֻּנח          

יֹוֵתר ְּבֵעיַני, ֲאהּוָבִתי:

ִיְׂשָרֵאל    ּוְבֵני  ְביהמ"ק,       ֵמֵהיַכל  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ְוִסֵּלק  ִטֵּמא  ֵזד   

ְוָעְקרּו   ָחְרׁשּו  ְּפׁשּוִטים,       ֶחֶרס  ְּכַכֵּדי  ֶנְחָׁשִבים     

ַמִים    ַנְפִׁשי  ֶאת  ִהְטִּביעּו  ֵמַהְּיסֹוד,     ִמְקָּדִׁשי  ֶאת   

ַהּׁשֹוְטִפים ְּבָזדֹון ּוְבֶרַׁשע:

ַהְנחֹוֶׁשת      ּוִבְמקֹום  ִלָּבם,      ַעד  ְּבָׂשָרם  ִיְבַקע  ֵחץ  ְּבאֹוְיַבִי�  ְּבִנְקָמִתי 
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ָּבַנִי�   ֶאת  ָזָהב,    ָל�  ַאְחִזיר  ִמֵּמ�  ֵהם  ֶׁשָּגְזלּו 

ַהְנפּוצֹות  ְּבֵני  ְוֶאת  ַּגָּבם,  ַעל  ֵהם  ַיֲחִזירּו  ִמֵּמ�  ֶׁשִּנְתַרֲחקּו 

ֵאַלי  יֹוִבילּו  ֵאַלי   ּוִמְתַּפְּלִלים  ָהעֹוְתִרים   

ְּבתֹור ַמָּתָנה:

ַעד  ֵּכן  ִאם  ָאז  ְּברֹוַע,      רֹוֶצה  לֹא  ַאָּתה  ֲהֵרי  ָטהֹור,             

ׁשּוב  ָאָּנא,  ָיַחד,        ִעָּמנּו  נֹוַׁשע  ִּכְבָיכֹול  ִמְהיֹות  ִּתְמַנע  ָמַתי      

ִּבְבָגִדים  ַעְצמֹו  ּוְמסֹוֵבב  ֶׁשעֹוֶטה  ְּכָאָדם  ּוְצָדָקה,   ִּביׁשּוָעה  אֹוִתי  ּוְתסֹוֵבב  ְוַתְלִּביׁש 

ְוִרּבּוי ְּפִניִנים:

32. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ח"ב ח', ג'.

ך¿  ƒַני ּבָ ָהָבם,  ז¿ יא  ƒָאב

ם  ּבָ ַ‚ּ ַעל  יאּו,  ƒָיב ָרחֹוק  מ≈

ילּון  ƒיֹוב ּפּוַצי  ת  ּבַ ֲעָתַרי, 

י: ƒָחת נ¿ ƒמ

אּוָלם ָקְצָרה רּוִחי:

ע, ַעד  ׁשַ ı ר∆ ל ָחפ≈ ה לֹא א≈ ָטהֹור ַאּתָ

ׁשּוב  ע, ּתָ נֹוׁשַ יק ו¿ ƒה ַצּד י∆ ה¿ ƒָאן לֹא ת

ָדָקה  יל צ¿ ƒע ע, מ¿ ׁשַ י י∆ ד≈ ¿‚ ƒי ּב ƒנ יׁש≈ ƒּב ַתל¿ ו¿

ים: ƒינ ƒנ רֹב ּפ¿ ו¿

ת  חֹׁשֶ ַהּנְ ַחת  ּתַ
ָאִביא ְזָהָבם - מה 
גוזלים  שהקליפות 
יצטרכו  הם  מאיתנו 
יותר,  הרבה  להחזיר 
תתהפך  והירידה 
העלייה  לשיא 
גם  מהם  וילקח 
(מה  חיותם  עצמות 
גוזלים  שהקליפות 
של  בחינה  זה  אותנו 
יצטרכו  והם  "נחשת" 
בכפלי  להחזיר 
של  בחינה  כפליים 
יקר  שהוא  "זהב" 

הרבה יותר) 32. 

___________________
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ַּדְרֵּכ�  יֹוֶׁשר  ַהּלֹא  ְלִהְתַרֵעם,      ָל�  ַמה  ְסגָֻּלִתי  ַעם        

ָלֵכן   ִמְּיִדיָעִתי,      ֶנְעָלם  לֹא  ֵאַלי  ְוַאֲהָבֵת�     

ִצּפֹור  ְּכמֹו  ֲאִני,     ַאף  ִנַּטְלַטְלִּתי  ֶׁשָּגִלית  ִמּיֹום    

ֶׁשּנֹוֶדֶדת ִמִּקָּנּה ְלָמקֹום ַאֵחר ְּבלֹא ְמנּוָחה ָּכ� ַּגם ֲאִני ָעַזְבִּתי ֶאת ֵּביִתי:

ָהעֹוָלם,   ֵמֻאּמֹות  ְל�  ֵיׁש  ֲהָנָאה  ָּכ�  ָּכל  ְוִכי   

ַמִים    ּבֹורֹות  ַלְחּפֹור  ְל�  ְוָהַלְכָּת  ְנעּוֶרי�,   ְלֵאֶׁשת  ַאֲהָבְת�  ֶאת  ֶׁשָּׁשַכְחָּת     

ָיִכילּו  ְולֹא  ְסדּוִקים  ֻּכָּלם  ֵהם  ַוֲהֵרי  ֲעֵליֶהם,  ְלִהְתַעֵּנג  ֲאֵחִרים  ִּבְמקֹומֹות 

ַמִים ֶאָּלא ַרק ְנָחִׁשים:

ְּבִפּיּוס ּפֹוֶנה הּוא ֵאַלי:

ך¿  ק≈ ד¿ ƒי, צ ƒנ אֹונ¿ ת¿ ƒי ַמה ּת ƒׁש ידּות ַנפ¿ ƒד י¿

ן  ָלכ≈ י,  ƒּנ מ∆ את  ל≈ פ¿ ƒנ לֹא  ך¿  ַאֲהָבת≈ ם  ַ‚ּ

ּפֹור  ƒצ ּכ¿ י,  ƒָאנ י  ƒּת ָנַדד¿ ך¿  לֹות≈ ¿‚ּ ּיֹום  ƒמ

י: ƒית ת ּב≈ י א∆ ƒּת ת ָעַזב¿ ד∆ נֹוד∆

אּוָלם ֲעַדִין לֹא ִנְרַגְעִּתי:

י  ƒים, ּכ ƒר ֲחמֹור ׂשַ ּב¿ ƒׁש ֲהָנָאה מ לּום י≈ ּכ¿

ים, ַלֲחצֹב  ƒעּור ת נ¿ ׁש∆ ח ַאֲהַבת א≈ ּכַ ׁש¿ ƒת

ם  ה∆ ין ּבָ א≈ ים ו¿ ƒר ּבָ ׁש¿ ƒם נ ּלָ ָך ּבֹורֹות ּכֻ ל¿

ים: ƒָתנ ם ַאך¿ רֹאׁש ּפ¿ ƒַמי
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ִמֵּמ�,  ַהַּצִּדיק  אֹור  ַּגם  ֶנְחַׁש�  ָּכ�  ָּכל  ֶׁשָּנָפְלְּת  ִּבְגַלל  ָאֵכן,   

ָל�,  ַאֲהָבִתי  ֵמרֹוב  ְוֶזה  ִאָּת�  ֲאִני  ְוסֹוֵבל  (ִּכְבָיכֹול)  ֻהַּתׁש  ְוּכֹוִחי   

ִמֶּמִּני, ֶׁשָּגִלית  ִמּיֹום  ָמקֹום  ְּבׁשּום  ִלְׁשּכֹון  ִנְכַנְסִּתי  לֹא  ִּכי  ְּכַמְחַׁשְבֵּת�,  לֹא  אּוָלם 

 ְוזֹאת ִּבְכֵדי ֶׁשּלֹא ִלְראֹות ֵאי� ֶּׁשֹּכַח ַמְלכּוִתי ֻהַּתׁש (ִּכְבָיכֹול):

ִנְהָיָתה  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ֲהלֹא  ִּכי  ְׁשִכיָנְת�,   ִלְכבֹוד  ָנָקם  ִקְנַאת  ִהָּמֵלא  ַמְלִּכי,    

ֶׁשָהָיה  ּוְבָמקֹום  ִּבְמקֹוְמ�,      ֶׁשָּלנּו  ְּבָעִלים     

ָלֶהם   ֶׁשָעְבדּו  ֵעִצים  ֵהם  ָׂשמּו  ִמְקָּדֶׁש�,        ֵּבית        

ּוְדמּויֹות ֶׁשל ַחָּמה ֶׁשֲעָבדּום:

ִמְׁשַּתֵּתף הּוא ְּבַצֲעִרי:

 , ך¿ יָלת≈ ƒפ נ¿ ב  ק∆ ע≈ ָאַבד  יק  ƒּד ַהּצַ ן  ָלכ≈

 , ך¿ רֹב ַאֲהָבת≈ ב ָאחֹור מ≈ י הּוׁשַ ƒינ ƒימ ƒו

 , ך¿ לֹות≈ ¿‚ּ ּיֹום  ƒמ ת  ƒי ּבַ ּבַ י  ƒּת ַנס¿ כ¿ ƒנ לֹא 

י: ƒָרָעת ה ּב¿ א∆ ר¿ ַבל א∆ ל¿

ְמַבֶּקֶׁשת ֲאִני:

י  ƒָעלּונ ָך, ּב¿ יָנת¿ ƒכ בֹוד ׁש¿ כ¿ ƒא ל י ַקּנ≈ ƒּכ ַמל¿

קֹום  מ¿ ƒּוב ָך,  זּוָלת¿ ים  ƒָזר ים  ƒֲאדֹונ

ים  ƒר ָהֲאׁש≈ מּו  ָך, ׂשָ ַנֲחָלת¿ ו¿ ָך  ׁש¿ ּדָ ק¿ ƒמ

ים: ƒנ ַהַחּמָ ו¿
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ַּדְרֵּכ�  יֹוֶׁשר  ַהּלֹא  ְלִהְתַרֵעם,      ָל�  ַמה  ְסגָֻּלִתי  ַעם        

ָלֵכן   ִמְּיִדיָעִתי,      ֶנְעָלם  לֹא  ֵאַלי  ְוַאֲהָבֵת�     

ִצּפֹור  ְּכמֹו  ֲאִני,     ַאף  ִנַּטְלַטְלִּתי  ֶׁשָּגִלית  ִמּיֹום    

ֶׁשּנֹוֶדֶדת ִמִּקָּנּה ְלָמקֹום ַאֵחר ְּבלֹא ְמנּוָחה ָּכ� ַּגם ֲאִני ָעַזְבִּתי ֶאת ֵּביִתי:

ָהעֹוָלם,   ֵמֻאּמֹות  ְל�  ֵיׁש  ֲהָנָאה  ָּכ�  ָּכל  ְוִכי   

ַמִים    ּבֹורֹות  ַלְחּפֹור  ְל�  ְוָהַלְכָּת  ְנעּוֶרי�,   ְלֵאֶׁשת  ַאֲהָבְת�  ֶאת  ֶׁשָּׁשַכְחָּת     

ָיִכילּו  ְולֹא  ְסדּוִקים  ֻּכָּלם  ֵהם  ַוֲהֵרי  ֲעֵליֶהם,  ְלִהְתַעֵּנג  ֲאֵחִרים  ִּבְמקֹומֹות 

ַמִים ֶאָּלא ַרק ְנָחִׁשים:

ְּבִפּיּוס ּפֹוֶנה הּוא ֵאַלי:

ך¿  ק≈ ד¿ ƒי, צ ƒנ אֹונ¿ ת¿ ƒי ַמה ּת ƒׁש ידּות ַנפ¿ ƒד י¿

ן  ָלכ≈ י,  ƒּנ מ∆ את  ל≈ פ¿ ƒנ לֹא  ך¿  ַאֲהָבת≈ ם  ַ‚ּ

ּפֹור  ƒצ ּכ¿ י,  ƒָאנ י  ƒּת ָנַדד¿ ך¿  לֹות≈ ¿‚ּ ּיֹום  ƒמ

י: ƒית ת ּב≈ י א∆ ƒּת ת ָעַזב¿ ד∆ נֹוד∆

אּוָלם ֲעַדִין לֹא ִנְרַגְעִּתי:

י  ƒים, ּכ ƒר ֲחמֹור ׂשַ ּב¿ ƒׁש ֲהָנָאה מ לּום י≈ ּכ¿

ים, ַלֲחצֹב  ƒעּור ת נ¿ ׁש∆ ח ַאֲהַבת א≈ ּכַ ׁש¿ ƒת

ם  ה∆ ין ּבָ א≈ ים ו¿ ƒר ּבָ ׁש¿ ƒם נ ּלָ ָך ּבֹורֹות ּכֻ ל¿

ים: ƒָתנ ם ַאך¿ רֹאׁש ּפ¿ ƒַמי
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ִמֵּמ�,  ַהַּצִּדיק  אֹור  ַּגם  ֶנְחַׁש�  ָּכ�  ָּכל  ֶׁשָּנָפְלְּת  ִּבְגַלל  ָאֵכן,   

ָל�,  ַאֲהָבִתי  ֵמרֹוב  ְוֶזה  ִאָּת�  ֲאִני  ְוסֹוֵבל  (ִּכְבָיכֹול)  ֻהַּתׁש  ְוּכֹוִחי   

ִמֶּמִּני, ֶׁשָּגִלית  ִמּיֹום  ָמקֹום  ְּבׁשּום  ִלְׁשּכֹון  ִנְכַנְסִּתי  לֹא  ִּכי  ְּכַמְחַׁשְבֵּת�,  לֹא  אּוָלם 

 ְוזֹאת ִּבְכֵדי ֶׁשּלֹא ִלְראֹות ֵאי� ֶּׁשֹּכַח ַמְלכּוִתי ֻהַּתׁש (ִּכְבָיכֹול):

ִנְהָיָתה  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ֲהלֹא  ִּכי  ְׁשִכיָנְת�,   ִלְכבֹוד  ָנָקם  ִקְנַאת  ִהָּמֵלא  ַמְלִּכי,    

ֶׁשָהָיה  ּוְבָמקֹום  ִּבְמקֹוְמ�,      ֶׁשָּלנּו  ְּבָעִלים     

ָלֶהם   ֶׁשָעְבדּו  ֵעִצים  ֵהם  ָׂשמּו  ִמְקָּדֶׁש�,        ֵּבית        

ּוְדמּויֹות ֶׁשל ַחָּמה ֶׁשֲעָבדּום:

ִמְׁשַּתֵּתף הּוא ְּבַצֲעִרי:

 , ך¿ יָלת≈ ƒפ נ¿ ב  ק∆ ע≈ ָאַבד  יק  ƒּד ַהּצַ ן  ָלכ≈

 , ך¿ רֹב ַאֲהָבת≈ ב ָאחֹור מ≈ י הּוׁשַ ƒינ ƒימ ƒו

 , ך¿ לֹות≈ ¿‚ּ ּיֹום  ƒמ ת  ƒי ּבַ ּבַ י  ƒּת ַנס¿ כ¿ ƒנ לֹא 

י: ƒָרָעת ה ּב¿ א∆ ר¿ ַבל א∆ ל¿

ְמַבֶּקֶׁשת ֲאִני:

י  ƒָעלּונ ָך, ּב¿ יָנת¿ ƒכ בֹוד ׁש¿ כ¿ ƒא ל י ַקּנ≈ ƒּכ ַמל¿

קֹום  מ¿ ƒּוב ָך,  זּוָלת¿ ים  ƒָזר ים  ƒֲאדֹונ

ים  ƒר ָהֲאׁש≈ מּו  ָך, ׂשָ ַנֲחָלת¿ ו¿ ָך  ׁש¿ ּדָ ק¿ ƒמ

ים: ƒנ ַהַחּמָ ו¿
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ְוֶאְׂשֹרף    ֱאלֹוִקים,       ּוְבַלֲהַבת  ַהְּנָקָמה  ְּבִמַּדת  ֶאְתַלֵּבש  ָאֵכן,    

ִׁשּכֹוִרים  ִיְהיּו  ִחַּצי  ָזָרה,         ֲעבֹוָדה  ָּבֵּתי  ָּכל          

ִיְהֶיה    ְוֶזה  ְוֶאְׁשֶּבה,    ֶּׁשָאִמית  ַהֵּמִתים  ְּבָדם  אֹוָתם  ֶׁשַאְׁשֶקה  ֵמרֹוב 

 ֶנָחָמִתי.

ֵמָחָדׁש,   ֶאְבֶנה  ֶׁשָּל�  ְוַהְּׁשָעִרים  ַהִּמְפָּתִנים  ֶאת    

ַסִּפיר,   ֵמַאְבֵני  ֶאְבֶנה  ָל�  ֶׁשָּסִביב  חֹומֹוַתִי�  ְיסֹוד  ְוֶאת    

ַּכְדֹכד,   ֵמַאְבֵני  ֵיָעׂשּו  ַהָּבִּתים  ַחּלֹונֹות  ּוְׁשָמׁשֹות    

ְמַרֶּצה הּוא אֹוִתי:

רֹף  ׂש¿ א∆ ת ָיּה, ו¿ ב∆ ה∆ ל¿ ׁשַ יׁש ו¿ ƒּב ָנָקם ַאל¿

יר  ƒּכ ה, ַאׁש¿ ּיָ ƒר צ¿ ƒית ַהּמ ית ַעּכּו"ם ּוב≈ ּב≈

י זֹאת  ƒה ָיה, ּות¿ ב¿ ƒׁש ם ָחָלל ו¿ ּדַ ƒי מ ּצַ ƒח

י: ƒָחָמת נ∆

ֶנָחַמת ְירּוָׁשַלִים:

ים,  ƒָאר ך¿  ƒָעַרי ּוׁש¿ ה  נ∆ ב¿ א∆ ך¿  ƒי ּפַ ƒס

ים,  ƒיר ƒַסּפ ּב¿ יב  ƒָסב יב  ƒָסב יך¿  ƒּת יַסד¿ ƒו

ך¿  ƒׁשֹוַתי מ¿ ƒׁש ּכֹד  ַכד¿ י  ƒּת מ¿ ׂשַ ו¿
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ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן  רֹאָׁשם  ַעל  ֶׁשּיּוַצק  ְוַהֹּכה"ג  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶל�  ֶאת  ָּב�  ְוָאִביא      

 ְוֵיָראּו ְּכִבְקָעה ְמֵלָאה ֶׁשֶמן ֹּבֶׂשם:

ְּבִבְגֵדי  ִׁשי  ְוִהְתַלְבְּ ְירּוָׁשַלִים  ִמַּצֲעֵר�  ִהְתעֹוְרִרי   

ָעִני  ַעם  ַעָּתה  ֶׁשֵהם  ַעֵּמ�  ֶאת  ֶאְגָאל  עֹוד  ִּכי  ִתְפַאְרֵּת�,  

ְּבִׁשיָרֵת�    ִהְתַּגְּבִרי  ְוֶאְביֹון,    

קֹוֵל�    ֶאת  ִלי  ְוַהְׁשִמיִעי  ַהִּמְקָּדׁש        ֵּבית  ְּכֶׁשִּיָּבֶנה    

ְּתמּוַרת ַאֲהָבִתי ֵאַלִי�.

רֹאׁש  ַעל  ָהר  צ¿ ƒַהּי י  נ≈ ּוב¿ ים:  ƒיר ƒא מ¿

ים: ƒָמנ יא ׁש¿ ≈‚ּ

ִּדְבֵרי ֵחֶׁשק ִלְגאּוַלת ְירּוָׁשַלִים:

ך¿  ד≈ ¿‚ ƒי ב ƒׁש ב¿ ƒי ל ƒי עּור ƒעּור

י  ƒַאל ָענ ¿‚ ך¿ א∆ ƒי ָבַני ƒּיֹון, ּכ ƒצ

יר  ƒי ׁש ƒר ּב¿ י ּדַ ƒיֹון, עּור ב¿ א∆ ו¿

ך¿  קֹול≈ י  ƒינ ƒיע ƒמ ַהׁש¿ יֹון,  ר¿ ƒַאּפ ַין  נ¿ ƒב ּב¿

י: ƒַחת ַאֲהָבת ּתַ

 . . . ן ֹו ּי ִצ . . . י ִר ּו ע
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ֶאְגַאל 
מידת  התעוררי   -
דקדושה  היסוד 
[ציון] 33, כי אגאל את 
בניך שהם כיום עניים 

ואביונים. 

33. "ציון" מרמז על קדושת הברית, מכיון ש'ציון' בגימטריה גימטריא "יוסף" )156( שהוא 

מידת היסוד, כידוע.

___________________
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ְוֶאְׂשֹרף    ֱאלֹוִקים,       ּוְבַלֲהַבת  ַהְּנָקָמה  ְּבִמַּדת  ֶאְתַלֵּבש  ָאֵכן,    

ִׁשּכֹוִרים  ִיְהיּו  ִחַּצי  ָזָרה,         ֲעבֹוָדה  ָּבֵּתי  ָּכל          

ִיְהֶיה    ְוֶזה  ְוֶאְׁשֶּבה,    ֶּׁשָאִמית  ַהֵּמִתים  ְּבָדם  אֹוָתם  ֶׁשַאְׁשֶקה  ֵמרֹוב 

 ֶנָחָמִתי.

ֵמָחָדׁש,   ֶאְבֶנה  ֶׁשָּל�  ְוַהְּׁשָעִרים  ַהִּמְפָּתִנים  ֶאת    

ַסִּפיר,   ֵמַאְבֵני  ֶאְבֶנה  ָל�  ֶׁשָּסִביב  חֹומֹוַתִי�  ְיסֹוד  ְוֶאת    

ַּכְדֹכד,   ֵמַאְבֵני  ֵיָעׂשּו  ַהָּבִּתים  ַחּלֹונֹות  ּוְׁשָמׁשֹות    

ְמַרֶּצה הּוא אֹוִתי:

רֹף  ׂש¿ א∆ ת ָיּה, ו¿ ב∆ ה∆ ל¿ ׁשַ יׁש ו¿ ƒּב ָנָקם ַאל¿

יר  ƒּכ ה, ַאׁש¿ ּיָ ƒר צ¿ ƒית ַהּמ ית ַעּכּו"ם ּוב≈ ּב≈

י זֹאת  ƒה ָיה, ּות¿ ב¿ ƒׁש ם ָחָלל ו¿ ּדַ ƒי מ ּצַ ƒח

י: ƒָחָמת נ∆

ֶנָחַמת ְירּוָׁשַלִים:

ים,  ƒָאר ך¿  ƒָעַרי ּוׁש¿ ה  נ∆ ב¿ א∆ ך¿  ƒי ּפַ ƒס

ים,  ƒיר ƒַסּפ ּב¿ יב  ƒָסב יב  ƒָסב יך¿  ƒּת יַסד¿ ƒו

ך¿  ƒׁשֹוַתי מ¿ ƒׁש ּכֹד  ַכד¿ י  ƒּת מ¿ ׂשַ ו¿
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ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן  רֹאָׁשם  ַעל  ֶׁשּיּוַצק  ְוַהֹּכה"ג  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶל�  ֶאת  ָּב�  ְוָאִביא      

 ְוֵיָראּו ְּכִבְקָעה ְמֵלָאה ֶׁשֶמן ֹּבֶׂשם:

ְּבִבְגֵדי  ִׁשי  ְוִהְתַלְבְּ ְירּוָׁשַלִים  ִמַּצֲעֵר�  ִהְתעֹוְרִרי   

ָעִני  ַעם  ַעָּתה  ֶׁשֵהם  ַעֵּמ�  ֶאת  ֶאְגָאל  עֹוד  ִּכי  ִתְפַאְרֵּת�,  

ְּבִׁשיָרֵת�    ִהְתַּגְּבִרי  ְוֶאְביֹון,    

קֹוֵל�    ֶאת  ִלי  ְוַהְׁשִמיִעי  ַהִּמְקָּדׁש        ֵּבית  ְּכֶׁשִּיָּבֶנה    

ְּתמּוַרת ַאֲהָבִתי ֵאַלִי�.

רֹאׁש  ַעל  ָהר  צ¿ ƒַהּי י  נ≈ ּוב¿ ים:  ƒיר ƒא מ¿

ים: ƒָמנ יא ׁש¿ ≈‚ּ

ִּדְבֵרי ֵחֶׁשק ִלְגאּוַלת ְירּוָׁשַלִים:

ך¿  ד≈ ¿‚ ƒי ב ƒׁש ב¿ ƒי ל ƒי עּור ƒעּור

י  ƒַאל ָענ ¿‚ ך¿ א∆ ƒי ָבַני ƒּיֹון, ּכ ƒצ

יר  ƒי ׁש ƒר ּב¿ י ּדַ ƒיֹון, עּור ב¿ א∆ ו¿

ך¿  קֹול≈ י  ƒינ ƒיע ƒמ ַהׁש¿ יֹון,  ר¿ ƒַאּפ ַין  נ¿ ƒב ּב¿

י: ƒַחת ַאֲהָבת ּתַ

 . . . ן ֹו ּי ִצ . . . י ִר ּו ע
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ֶאְגַאל 
מידת  התעוררי   -
דקדושה  היסוד 
[ציון] 33, כי אגאל את 
בניך שהם כיום עניים 

ואביונים. 

33. "ציון" מרמז על קדושת הברית, מכיון ש'ציון' בגימטריה גימטריא "יוסף" )156( שהוא 

מידת היסוד, כידוע.

___________________
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 - ֲאָמָנה  ֵמֹראׁש 
והניגון  לשיר  תזכי 
לעתיד  שיתער 
שלמות  של  שהוא 

האמונה 34. 

ָיזּוב  ְדַבׁש  צּוף 
 – יֵחְך  ְוׂשִ ִאְמָרֵתְך 
לה'  מתוק  כמה  אה! 
הדיבורים  יתברך 

שלנו. 

ֶהֱאַמְנְּת ֶׁשֵּמֵראִׁשית  ִּבְזכּות  ִלְראֹות  ִּתְזִּכי  ה'  ְּפֵני  ֶאת 

ָּב�  ְוַתְׁשִּגיַח  ַּתִּביט  ְוֵעינֹו  ֶׁשִּיְגָאֵל�,        

ַהָּׁשָנה,  ְּבֶמֶׁש�  ִאָּת�  ִיְקֶרה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ַעל  ַהָׁשָנה  ִמְתִחיַלת 

ּוְתַקְּבִלי ֲחִמיָׁשה ֲחָלִקים ְלֶחְלֵק� יֹוֵתר ִמָּכל ָהעֹוָלם, ָאֵכן 

ֲאהּוִבי (ה') ְמֻהָּלל הּוא ִמָּכל ָהֱאלֹוִקים.

ִמִדיּבּוַרִי�,  ָזב  ַהְּדָבׁש  ְמִתיקּות   

ִמְּתנּוָעָתּה ֹּכָחּה  ִתְׁשַּכח  ֶׁשִּלי  ְיִמין  ָיד             

ֲאִני   ַמֲעֶלה  אֹוָת�,       ֶאְׁשַּכח  ִאם    

34. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ס"ד, ה'.

רֹאׁש  י מ≈ ƒׁשּור ּתָ ל  י א≈ נ≈ ּפ¿

ך¿  ׁשּור≈ ּת¿ ן  ƒַעי ֲאָמָנה, 

ׁש  ָנה, ַוֲחמ≈ ָ ית ַהּשׁ ƒאׁש ר≈ מ≈

ן  ּכ≈ ָמָנה,  ך¿ ל¿ ƒַלי דֹות א≈ ַהּיָ

ים: ƒנ ין ַהּבָ רּוך¿ ּב≈ י ּבָ ƒּדֹוד

ך¿  ָרת≈ מ¿ ƒַבׁש ָיזּוב א צּוף ּד¿

י  ƒינ ƒמ י¿ ח  ּכַ ׁש¿ ƒּת  , ך¿ יח≈ ƒׂש ו¿

ַהֲעלֹות  , ּול¿ ך¿ ח≈ ּכָ ׁש¿ ם א∆ ƒא
___________________
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ָּתִמיד ְּבִמְׁשֲאלֹוַתי ֶאת ִמְזָּבֵח�, ְוַגם ְּכֶׁשָּבא ַהַּלְיָלה ָהָלְכִּתי 

ְמַצֶּפה  ה'  (ֶׁשִּכְבָיכֹול  ֶזה,  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ִמְׁשָּכִבי  ָמקֹום  ֶאל 

ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּביַהמ"ק):

ְוַהַהְׁשָּפָעה   ְּבֵעיַני,     ְוַהֶּנְחָמד  ָהָאהּוב  ָׁשַמְעִּתי  קֹוְל�  ֶאת    

ּוְבֹתֶקף  ַהּגֹוִים,     ע"י  ְולֹא  ְּבַעְצמֹו  ֵמה'  ָלנּו  ָּתבֹוא   

ְּדָׁשִאים  ְּבָמקֹום  ַיַחד  ְוִנְׂשַמח  אֹוִתי,  ְּתַחֵּבק  ֵאַלי  ַאֲהָבְת� 

ּוַמְעָינֹות ֶׁשַּמְׁשִקים ַהַּגִּנים:

ְוָׁשם  ְוַהִּמְדָרׁשֹות,     ַהְּכֵנִסּיֹות  ְלָבֵּתי  ַּבֹּבֶקר  ַהְׁשֵּכם  ִעִּמי  ּבֹא  ְיִדיִדי   

 , ך¿ ח≈ ּב¿ ז¿ ƒצֹון מ יד ַעל ר¿ ƒמ ּתָ

ילֹות  ּל≈ ּבַ י  ƒב ּכָ ׁש¿ ƒמ ַעל 

י: ƒּת ׁש¿ ּקַ ƒּב

ַאל  ׁש¿ י, א∆ ƒינ ַמד ע≈ י ַמח¿ ƒּת ַמע¿ ָך ׁשָ קֹול¿

ין  ƒימ ƒּוב י,  ƒנ ק≈ ָ ּשׁ ƒי יהּו  ƒּפ יקֹות  ƒׁש ּנ¿ ƒמ

א  ׁש∆ אֹות ּד∆ נ¿ ƒיָלה ּב ƒ‚י, ָנ ƒנ ק≈ ַחּב¿ י ּת¿ ƒק ׁש¿ ƒח

ים: ƒּנ ָין ּ‚ַ ּוַמע¿

ם  ׁשָ ים,  ƒָרמ ַלּכ¿ יָמה  ƒּכ ַנׁש¿ ָכה  ל¿ י  ƒע ר≈

 - ֵחְך  ִמְזּבְ ְרצֹון 
לבנות  מחכה  הקב"ה 
המזבח   – המזבח  את 
בוער  ששם  הלב  הוא 
(הלב  דקדושה  האש 
הוא אש שבוערת לה'). 

י -  ּתִ ׁשְ ּקַ ילֹות ּבִ ּלֵ ּבַ
הגלות  בזמן  והקב"ה 
מבקש  הפרטית 
ומחפש ומחכה לבנות 

לנו את הקדושה.
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 - ֲאָמָנה  ֵמֹראׁש 
והניגון  לשיר  תזכי 
לעתיד  שיתער 
שלמות  של  שהוא 

האמונה 34. 

ָיזּוב  ְדַבׁש  צּוף 
 – יֵחְך  ְוׂשִ ִאְמָרֵתְך 
לה'  מתוק  כמה  אה! 
הדיבורים  יתברך 

שלנו. 

ֶהֱאַמְנְּת ֶׁשֵּמֵראִׁשית  ִּבְזכּות  ִלְראֹות  ִּתְזִּכי  ה'  ְּפֵני  ֶאת 

ָּב�  ְוַתְׁשִּגיַח  ַּתִּביט  ְוֵעינֹו  ֶׁשִּיְגָאֵל�,        

ַהָּׁשָנה,  ְּבֶמֶׁש�  ִאָּת�  ִיְקֶרה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ַעל  ַהָׁשָנה  ִמְתִחיַלת 

ּוְתַקְּבִלי ֲחִמיָׁשה ֲחָלִקים ְלֶחְלֵק� יֹוֵתר ִמָּכל ָהעֹוָלם, ָאֵכן 

ֲאהּוִבי (ה') ְמֻהָּלל הּוא ִמָּכל ָהֱאלֹוִקים.

ִמִדיּבּוַרִי�,  ָזב  ַהְּדָבׁש  ְמִתיקּות   

ִמְּתנּוָעָתּה ֹּכָחּה  ִתְׁשַּכח  ֶׁשִּלי  ְיִמין  ָיד             

ֲאִני   ַמֲעֶלה  אֹוָת�,       ֶאְׁשַּכח  ִאם    

34. ע"פ ליקוטי מוהר"ן ס"ד, ה'.

רֹאׁש  י מ≈ ƒׁשּור ּתָ ל  י א≈ נ≈ ּפ¿

ך¿  ׁשּור≈ ּת¿ ן  ƒַעי ֲאָמָנה, 

ׁש  ָנה, ַוֲחמ≈ ָ ית ַהּשׁ ƒאׁש ר≈ מ≈

ן  ּכ≈ ָמָנה,  ך¿ ל¿ ƒַלי דֹות א≈ ַהּיָ

ים: ƒנ ין ַהּבָ רּוך¿ ּב≈ י ּבָ ƒּדֹוד

ך¿  ָרת≈ מ¿ ƒַבׁש ָיזּוב א צּוף ּד¿

י  ƒינ ƒמ י¿ ח  ּכַ ׁש¿ ƒּת  , ך¿ יח≈ ƒׂש ו¿

ַהֲעלֹות  , ּול¿ ך¿ ח≈ ּכָ ׁש¿ ם א∆ ƒא
___________________
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ָּתִמיד ְּבִמְׁשֲאלֹוַתי ֶאת ִמְזָּבֵח�, ְוַגם ְּכֶׁשָּבא ַהַּלְיָלה ָהָלְכִּתי 

ְמַצֶּפה  ה'  (ֶׁשִּכְבָיכֹול  ֶזה,  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ִמְׁשָּכִבי  ָמקֹום  ֶאל 

ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּביַהמ"ק):

ְוַהַהְׁשָּפָעה   ְּבֵעיַני,     ְוַהֶּנְחָמד  ָהָאהּוב  ָׁשַמְעִּתי  קֹוְל�  ֶאת    

ּוְבֹתֶקף  ַהּגֹוִים,     ע"י  ְולֹא  ְּבַעְצמֹו  ֵמה'  ָלנּו  ָּתבֹוא   

ְּדָׁשִאים  ְּבָמקֹום  ַיַחד  ְוִנְׂשַמח  אֹוִתי,  ְּתַחֵּבק  ֵאַלי  ַאֲהָבְת� 

ּוַמְעָינֹות ֶׁשַּמְׁשִקים ַהַּגִּנים:

ְוָׁשם  ְוַהִּמְדָרׁשֹות,     ַהְּכֵנִסּיֹות  ְלָבֵּתי  ַּבֹּבֶקר  ַהְׁשֵּכם  ִעִּמי  ּבֹא  ְיִדיִדי   

 , ך¿ ח≈ ּב¿ ז¿ ƒצֹון מ יד ַעל ר¿ ƒמ ּתָ

ילֹות  ּל≈ ּבַ י  ƒב ּכָ ׁש¿ ƒמ ַעל 

י: ƒּת ׁש¿ ּקַ ƒּב

ַאל  ׁש¿ י, א∆ ƒינ ַמד ע≈ י ַמח¿ ƒּת ַמע¿ ָך ׁשָ קֹול¿

ין  ƒימ ƒּוב י,  ƒנ ק≈ ָ ּשׁ ƒי יהּו  ƒּפ יקֹות  ƒׁש ּנ¿ ƒמ

א  ׁש∆ אֹות ּד∆ נ¿ ƒיָלה ּב ƒ‚י, ָנ ƒנ ק≈ ַחּב¿ י ּת¿ ƒק ׁש¿ ƒח

ים: ƒּנ ָין ּ‚ַ ּוַמע¿

ם  ׁשָ ים,  ƒָרמ ַלּכ¿ יָמה  ƒּכ ַנׁש¿ ָכה  ל¿ י  ƒע ר≈

 - ֵחְך  ִמְזּבְ ְרצֹון 
לבנות  מחכה  הקב"ה 
המזבח   – המזבח  את 
בוער  ששם  הלב  הוא 
(הלב  דקדושה  האש 
הוא אש שבוערת לה'). 

י -  ּתִ ׁשְ ּקַ ילֹות ּבִ ּלֵ ּבַ
הגלות  בזמן  והקב"ה 
מבקש  הפרטית 
ומחפש ומחכה לבנות 

לנו את הקדושה.
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ְלעֹוָלם,  ַאֲהָבה  ֶׁשִהיא  ֵאֶלי�  ַאֲהָבִתי  ֶאת  ְל�  ַאְרֶאה   

ָהעֹוָלם,   ָּכל  מּול  ָּבְרחֹוב  ַאף  ְלַנְׁשקֹו  ּבּוָׁשה  ֶּׁשֵאין  ָקָטן  ָאח  ְּכמֹו  ִלי  ִּתְהֶיה   

ְּכֵנִסּיֹוַתי  ָבֵּתי  ֶאל  אֹוְת�  ָוָאִביא  ֶאַּקח   

ְלַהְׁשרֹות ְׁשִכיָנְת� ָׁשם.

ַהָּיִפים  ּוַמֲעַׂשִיך  ְמִתיקּות,    ְונֹוְטִפים  ְמֵלִאים  ֲאהּוָבה  ְׂשָפַתִיך  ִּדּבּוֵרי    

ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶל�  ֵאַלִי�,    ַאַהָבִתי  מֹוְׁשִכים  ְּכיֹוִנים    

ִׁשְפִעי ְוֶאת  ֲאֵליֶכם,   ִיְמְׁשכּו  ַאֲהָבִתי  ֶאת  ְוַהכה"ג   

 ַּבֲעבּור ַהֲחָסִדים ֶׁשָעָׂשה ָּדִוד ַהַּקָּיִמים ָלַעד:

ים,  ƒת ּדֹוַדי ָלך¿ ַאֲהַבת עֹוָלמ ן א∆ ּת≈ א∆

ים,  ƒָהַעּמ ל  ּכָ ד  ∆‚ נ∆ ָך  ק¿ ָ ּשׁ א∆ י  ƒל ָאח  ּכ¿

ֲחַדר  ל  א∆ ו¿ י  ƒּמ ƒא ית  ּב≈ ל  א∆ ָך  ָה‚¿ נ¿ א∆

י: ƒהֹוָרת

ך¿  ƒיַני ע≈ זּובּון, ו¿ ה צּוף י¿ ּלָ ך¿ ּכַ ƒתֹוַתי פ¿ ƒׂש

י  נ≈ ׁש¿ יבּון,  ƒט י¿ ב  ל≈ ים  ƒיֹונ

ַפע  ֲאבּון, ׁש∆ ׁש¿ ƒך¿ ָרצֹון י ƒַדי ׁשָ

ים: ƒָמנ א¡ ד ַהּנ∆ ƒי ָדו ד≈ ַחס¿

יֹוִנים  ְוֵעיַנִיְך 
ה'    - ֵיִטיבוּן  ֵלב 
ההסתכלות,  אומר: 
ההמתנה,  הכיסופים, 
והצפייה  התקווה 
טוב  לי  עושים  אליי 

בלב.
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ִׁשיר,  ִּבְכֵלי  ְלָפֶני�  ֶׁשֲאַנֵּגן  ְּבֵעת  ְוָיִׁשירּו         ְיַדֵּברּו  ְׂשָפַתי     

ֵאַלִי�,   ִנְמַׁש�  ֶׁשִּלי  ְוַהֵּלב  ַנְפִׁשי,       ַאֲהַבת     

ּבֹוִאי   ָלֵכן  זֹוֵכר,      ֲעַדִין  ֲאִני  ְּבָעַבר  ֵאַלִי�  ַאֲהָבִתי  ֶאת    

ְוִהְתָקְרִבי      ֵאַלי,      ֲאהּוָבִתי.

ָּכל ַהְּבִגידֹות ְוַהִסְרחֹונֹות ֶׁשְּל� ִמְתַּכְּפִרים ּוְמִריִחים ֵריַח ָעֵרב, ִּכְבָׂשִמים ֶׁשֵריָחם נֹוֵדף 

ָהָארֹון,   ַבֵּדי  ְׁשֵני  ֵּבין  ִתְׁשֹּכן  ְׁשִכיָנִתי  ְלֵמָרחֹוק,    ּוִמְתַּפֵּׁשט 

ּוָמה     ַרב     ְּפֵאָרם     ּוְכבֹוָדם    ֶׁשל     ַעִּמי:

 , ָלך¿ ָרה  ֲאַזּמ¿ י  ƒּכ ָפַתי  ׂש¿ ָנה  ע¿ ּבַ ּתַ

 , ָהַלך¿ ך¿  ƒַאֲחַרי י  ƒּב ƒל ו¿ י  ƒׁש ַנפ¿ ידּות  ƒד י¿

י  ƒן ּבֹוא , ָלכ≈ י ָלך¿ ƒּת ים ָזַכר¿ ƒעּור ַאֲהַבת נ¿

י: ƒי ֲאחֹות ƒּמ ƒי ע ƒב כ¿ ƒׁש

ּכֹם  ַכר¿ ו¿ ּד¿  ר¿ נ≈  , ך¿ ƒַדי‚ָ ּב¿ ַוֲאָהלֹות  מֹר 

 , ך¿ ƒַדי ׁשָ ין  ּב≈ ַהּמֹר  רֹור  צ¿  , ך¿ ƒָמַני ׁש¿

י: ƒל ֲעָדת ָכבֹוד ּכָ ר ו¿ א≈ ּפ¿
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ְלעֹוָלם,  ַאֲהָבה  ֶׁשִהיא  ֵאֶלי�  ַאֲהָבִתי  ֶאת  ְל�  ַאְרֶאה   

ָהעֹוָלם,   ָּכל  מּול  ָּבְרחֹוב  ַאף  ְלַנְׁשקֹו  ּבּוָׁשה  ֶּׁשֵאין  ָקָטן  ָאח  ְּכמֹו  ִלי  ִּתְהֶיה   

ְּכֵנִסּיֹוַתי  ָבֵּתי  ֶאל  אֹוְת�  ָוָאִביא  ֶאַּקח   

ְלַהְׁשרֹות ְׁשִכיָנְת� ָׁשם.

ַהָּיִפים  ּוַמֲעַׂשִיך  ְמִתיקּות,    ְונֹוְטִפים  ְמֵלִאים  ֲאהּוָבה  ְׂשָפַתִיך  ִּדּבּוֵרי    

ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶל�  ֵאַלִי�,    ַאַהָבִתי  מֹוְׁשִכים  ְּכיֹוִנים    

ִׁשְפִעי ְוֶאת  ֲאֵליֶכם,   ִיְמְׁשכּו  ַאֲהָבִתי  ֶאת  ְוַהכה"ג   

 ַּבֲעבּור ַהֲחָסִדים ֶׁשָעָׂשה ָּדִוד ַהַּקָּיִמים ָלַעד:

ים,  ƒת ּדֹוַדי ָלך¿ ַאֲהַבת עֹוָלמ ן א∆ ּת≈ א∆

ים,  ƒָהַעּמ ל  ּכָ ד  ∆‚ נ∆ ָך  ק¿ ָ ּשׁ א∆ י  ƒל ָאח  ּכ¿

ֲחַדר  ל  א∆ ו¿ י  ƒּמ ƒא ית  ּב≈ ל  א∆ ָך  ָה‚¿ נ¿ א∆

י: ƒהֹוָרת

ך¿  ƒיַני ע≈ זּובּון, ו¿ ה צּוף י¿ ּלָ ך¿ ּכַ ƒתֹוַתי פ¿ ƒׂש

י  נ≈ ׁש¿ יבּון,  ƒט י¿ ב  ל≈ ים  ƒיֹונ

ַפע  ֲאבּון, ׁש∆ ׁש¿ ƒך¿ ָרצֹון י ƒַדי ׁשָ

ים: ƒָמנ א¡ ד ַהּנ∆ ƒי ָדו ד≈ ַחס¿

יֹוִנים  ְוֵעיַנִיְך 
ה'    - ֵיִטיבּון  ֵלב 
ההסתכלות,  אומר: 
ההמתנה,  הכיסופים, 
והצפייה  התקווה 
טוב  לי  עושים  אליי 

בלב.
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ִׁשיר,  ִּבְכֵלי  ְלָפֶני�  ֶׁשֲאַנֵּגן  ְּבֵעת  ְוָיִׁשירּו         ְיַדֵּברּו  ְׂשָפַתי     

ֵאַלִי�,   ִנְמַׁש�  ֶׁשִּלי  ְוַהֵּלב  ַנְפִׁשי,       ַאֲהַבת     

ּבֹוִאי   ָלֵכן  זֹוֵכר,      ֲעַדִין  ֲאִני  ְּבָעַבר  ֵאַלִי�  ַאֲהָבִתי  ֶאת    

ְוִהְתָקְרִבי      ֵאַלי,      ֲאהּוָבִתי.

ָּכל ַהְּבִגידֹות ְוַהִסְרחֹונֹות ֶׁשְּל� ִמְתַּכְּפִרים ּוְמִריִחים ֵריַח ָעֵרב, ִּכְבָׂשִמים ֶׁשֵריָחם נֹוֵדף 

ָהָארֹון,   ַבֵּדי  ְׁשֵני  ֵּבין  ִתְׁשֹּכן  ְׁשִכיָנִתי  ְלֵמָרחֹוק,    ּוִמְתַּפֵּׁשט 

ּוָמה     ַרב     ְּפֵאָרם     ּוְכבֹוָדם    ֶׁשל     ַעִּמי:

 , ָלך¿ ָרה  ֲאַזּמ¿ י  ƒּכ ָפַתי  ׂש¿ ָנה  ע¿ ּבַ ּתַ

 , ָהַלך¿ ך¿  ƒַאֲחַרי י  ƒּב ƒל ו¿ י  ƒׁש ַנפ¿ ידּות  ƒד י¿

י  ƒן ּבֹוא , ָלכ≈ י ָלך¿ ƒּת ים ָזַכר¿ ƒעּור ַאֲהַבת נ¿

י: ƒי ֲאחֹות ƒּמ ƒי ע ƒב כ¿ ƒׁש

ּכֹם  ַכר¿ ו¿ ּד¿  ר¿ נ≈  , ך¿ ƒַדי‚ָ ּב¿ ַוֲאָהלֹות  מֹר 

 , ך¿ ƒַדי ׁשָ ין  ּב≈ ַהּמֹר  רֹור  צ¿  , ך¿ ƒָמַני ׁש¿

י: ƒל ֲעָדת ָכבֹוד ּכָ ר ו¿ א≈ ּפ¿
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ַהְּזַמן  ְּכֶׁשַּיִּגיַע  ִיְׂשָרֵאל,     ָּכל  ְוַהְסָּכַמת  ַּבֲעַצת  ָּתִׁשיר  ְלׁשֹוִני       

ַהְּׁשִכיָנה,  ִעם  ַיַחד  ִיְׂשְמחּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם   

ַהַּבִית,  ְּבַהר  ֵמַהְּיסֹוד  יּוַקם  ֵּביַהמ"ק  ְוֵהיַכל   

ַהּיֹוִנים:     ִּכְמעּוַפת  ְנַמֵהר  ְירּוָׁשַלִים  ַׁשֲעֵרי  ֶאל      

ּוַבּיֹום  ְוַעִּמי,       ַאַחי  ֹּכַח         ִגּבֹוַרי  ִּתְתַּפְּללּו     

ֶׁשִּיְבֶנה  ַעד  ִמְּלהֹוִׁשיַע,    ְלַהֲחִריׁש  ַלה'  ַּתִּניחּו  ַאל  ּוַבַּלְיָלה    

ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ִנְּדֵחי  ִוְיַקֵּבץ  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת   

ַהִּמְקָּדׁש:    ֵּבית  ֶאל  ָהעֹוָלם  ַקְצוֹות     

ְמַחֵּבר ַהִּקָּנה עֹוֶנה ְואֹוֵמר:

ת  ים, ע≈ ƒר ׁשָ סֹוד י¿ יר ּב¿ ƒי ׁש ƒׁשֹונ ַען ל¿ ּתַ

ים,  ƒעּור נ¿ ת  ׁש∆ ם א≈ ƒל ע ָרא≈ ׂש¿ ƒי ַמח  ׂש¿ ƒי

ים,  ƒָהר ה∆ רֹאׁש  ּב¿ ד  ס≈ ּוָ ƒּת יָכל  ה≈ ו¿

ים: ƒּיֹונ ּיֹון ָנעּוף ּכַ ƒי צ ֲער≈ ׁשַ ּב¿

יֹוָמם  י,  ƒֻאּמ ּול¿ ַאַחי  כַֹח  י  ּבֹור≈ ƒ‚ּ ַחּלּו 

ה  נ∆ ב¿ ƒי י,  ƒמ ד√ נּו  ּת¿ ƒּת ַאל  ל  ָלא≈ ָלה  ָוַלי¿

ע  ּבַ ַאר¿ מ≈ י,  ƒַעּמ י  ח≈ ד¿ ƒנ ס  יַכּנ≈ ƒו ּיֹון  ƒצ

י: ƒת ּדָ מ¿ ית ח∆ ל ּב≈ פֹות א∆ נ¿ ּכַ
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ֵאֵלינּו,   ַאֲהָבתֹו  ַעל  ְלִסיָמן  ִּבירּוָׁשַלִים       ִּתְׁשֶרה  ה'  ְׁשִכיַנת     

ִמְּסִביָבּה,  ִנְרֵאית  ֲאֻרָּכה  ֵאׁש  חֹוַמת  ְּכִאיּלּו  ָעֶליָה  ְוָיֵגן   

ַהִנְפָלאֹות,  ַּבַעל  ּגֹוֲאֵלנּו  זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ַמֵהר  ָאָּנא   

ִּתְׁשֵרי.  ְּבֹחֶדׁש  ְיִמיְנ�  ְּגבּוַרת  ֶאת  ְוַתְרֶאה   

אֹות,  ת ּול¿ מֹופ≈ תֹוָכּה ל¿ הָֹוה ּב¿ בֹוד י¿ ּכ¿

ָראֹות,  ה≈ יב ל¿ ƒה ָסב ׁש חֹוָמה ֲאֻרּכָ ָהא≈

ָלאֹות,  פ¿ ƒַהּנ ֲאדֹון  נּו  ּ‚ֹוֲאל≈ יׁש  ƒח ָנא 

ים: ƒיָתנ ַרח ָהא≈ י∆ ָך ּב¿ ינ¿ ƒמ יָעה י¿ ƒהֹוׁש

ינּו  ם ָעל≈ ך¿ ַרֲחָמן ַרח≈ ל∆ ינּו מ∆ י ֲאבֹות≈ אלֹה≈ ינּו ו≈ לֹה≈ א¡

ֲהמֹון  ּבַ ינּו  ל≈ א≈ ׁשּוָבה  ָלנּו,  ׁש  ר∆ ּדָ ƒה יב  ƒט ּומ≈ טֹוב 

ָך  ית¿ ב≈ ה  נ≈ ּב¿ ָך,  צֹונ∆ ר¿ ָעׂשּו  ׁש∆ ָאבֹות  ַלל  ¿‚ ƒּב יָך  ַרֲחמ∆

נּו  א≈ ַהר¿ ו¿ כֹונֹו,  מ¿ ַעל  ָך  ׁש¿ ּדָ ק¿ ƒמ ן  כֹונ≈ ו¿ ה  ּלָ ƒח ַבּת¿ ּכ¿

ים ַלֲעבֹוָדָתם  ƒב ּכֲֹהנ ָהׁש≈ ּקּונֹו, ו¿ ƒת נּו ּב¿ ח≈ ּמ¿ ׂשַ ָינֹו ו¿ נ¿ ƒב ּב¿

ל  ָרא≈ ׂש¿ ƒב י ָהׁש≈ ָרם, ו¿ מ¿ ƒז יָרם ּול¿ ƒׁש דּוָכָנם ל¿ ים ל¿ ƒי ƒו ּול¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ ה  ֲחו∆ ּתַ ׁש¿ ƒנ ו¿ ה  ָרא∆ נ≈ ו¿ ה  ַנֲעל∆ ם  ׁשָ ו¿ ם,  יה∆ ו≈ נ¿ ƒל

ינּו  י ֲאבֹות≈ אלֹה≈ ינּו ו≈ לֹה≈ הָֹוה א¡ יָך י¿ ָפנ∆ ּל¿ ƒי ָרצֹון מ ƒה י¿
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ַהְּזַמן  ְּכֶׁשַּיִּגיַע  ִיְׂשָרֵאל,     ָּכל  ְוַהְסָּכַמת  ַּבֲעַצת  ָּתִׁשיר  ְלׁשֹוִני       

ַהְּׁשִכיָנה,  ִעם  ַיַחד  ִיְׂשְמחּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם   

ַהַּבִית,  ְּבַהר  ֵמַהְּיסֹוד  יּוַקם  ֵּביַהמ"ק  ְוֵהיַכל   

ַהּיֹוִנים:     ִּכְמעּוַפת  ְנַמֵהר  ְירּוָׁשַלִים  ַׁשֲעֵרי  ֶאל      

ּוַבּיֹום  ְוַעִּמי,       ַאַחי  ֹּכַח         ִגּבֹוַרי  ִּתְתַּפְּללּו     

ֶׁשִּיְבֶנה  ַעד  ִמְּלהֹוִׁשיַע,    ְלַהֲחִריׁש  ַלה'  ַּתִּניחּו  ַאל  ּוַבַּלְיָלה    

ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ִנְּדֵחי  ִוְיַקֵּבץ  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת   

ַהִּמְקָּדׁש:    ֵּבית  ֶאל  ָהעֹוָלם  ַקְצוֹות     

ְמַחֵּבר ַהִּקָּנה עֹוֶנה ְואֹוֵמר:

ת  ים, ע≈ ƒר ׁשָ סֹוד י¿ יר ּב¿ ƒי ׁש ƒׁשֹונ ַען ל¿ ּתַ

ים,  ƒעּור נ¿ ת  ׁש∆ ם א≈ ƒל ע ָרא≈ ׂש¿ ƒי ַמח  ׂש¿ ƒי

ים,  ƒָהר ה∆ רֹאׁש  ּב¿ ד  ס≈ ּוָ ƒּת יָכל  ה≈ ו¿

ים: ƒּיֹונ ּיֹון ָנעּוף ּכַ ƒי צ ֲער≈ ׁשַ ּב¿

יֹוָמם  י,  ƒֻאּמ ּול¿ ַאַחי  כַֹח  י  ּבֹור≈ ƒ‚ּ ַחּלּו 

ה  נ∆ ב¿ ƒי י,  ƒמ ד√ נּו  ּת¿ ƒּת ַאל  ל  ָלא≈ ָלה  ָוַלי¿

ע  ּבַ ַאר¿ מ≈ י,  ƒַעּמ י  ח≈ ד¿ ƒנ ס  יַכּנ≈ ƒו ּיֹון  ƒצ

י: ƒת ּדָ מ¿ ית ח∆ ל ּב≈ פֹות א∆ נ¿ ּכַ
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ֵאֵלינּו,   ַאֲהָבתֹו  ַעל  ְלִסיָמן  ִּבירּוָׁשַלִים       ִּתְׁשֶרה  ה'  ְׁשִכיַנת     

ִמְּסִביָבּה,  ִנְרֵאית  ֲאֻרָּכה  ֵאׁש  חֹוַמת  ְּכִאיּלּו  ָעֶליָה  ְוָיֵגן   

ַהִנְפָלאֹות,  ַּבַעל  ּגֹוֲאֵלנּו  זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ַמֵהר  ָאָּנא   

ִּתְׁשֵרי.  ְּבֹחֶדׁש  ְיִמיְנ�  ְּגבּוַרת  ֶאת  ְוַתְרֶאה   

אֹות,  ת ּול¿ מֹופ≈ תֹוָכּה ל¿ הָֹוה ּב¿ בֹוד י¿ ּכ¿

ָראֹות,  ה≈ יב ל¿ ƒה ָסב ׁש חֹוָמה ֲאֻרּכָ ָהא≈

ָלאֹות,  פ¿ ƒַהּנ ֲאדֹון  נּו  ּ‚ֹוֲאל≈ יׁש  ƒח ָנא 

ים: ƒיָתנ ַרח ָהא≈ י∆ ָך ּב¿ ינ¿ ƒמ יָעה י¿ ƒהֹוׁש

ינּו  ם ָעל≈ ך¿ ַרֲחָמן ַרח≈ ל∆ ינּו מ∆ י ֲאבֹות≈ אלֹה≈ ינּו ו≈ לֹה≈ א¡

ֲהמֹון  ּבַ ינּו  ל≈ א≈ ׁשּוָבה  ָלנּו,  ׁש  ר∆ ּדָ ƒה יב  ƒט ּומ≈ טֹוב 

ָך  ית¿ ב≈ ה  נ≈ ּב¿ ָך,  צֹונ∆ ר¿ ָעׂשּו  ׁש∆ ָאבֹות  ַלל  ¿‚ ƒּב יָך  ַרֲחמ∆

נּו  א≈ ַהר¿ ו¿ כֹונֹו,  מ¿ ַעל  ָך  ׁש¿ ּדָ ק¿ ƒמ ן  כֹונ≈ ו¿ ה  ּלָ ƒח ַבּת¿ ּכ¿

ים ַלֲעבֹוָדָתם  ƒב ּכֲֹהנ ָהׁש≈ ּקּונֹו, ו¿ ƒת נּו ּב¿ ח≈ ּמ¿ ׂשַ ָינֹו ו¿ נ¿ ƒב ּב¿

ל  ָרא≈ ׂש¿ ƒב י ָהׁש≈ ָרם, ו¿ מ¿ ƒז יָרם ּול¿ ƒׁש דּוָכָנם ל¿ ים ל¿ ƒי ƒו ּול¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ ה  ֲחו∆ ּתַ ׁש¿ ƒנ ו¿ ה  ָרא∆ נ≈ ו¿ ה  ַנֲעל∆ ם  ׁשָ ו¿ ם,  יה∆ ו≈ נ¿ ƒל

ינּו  י ֲאבֹות≈ אלֹה≈ ינּו ו≈ לֹה≈ הָֹוה א¡ יָך י¿ ָפנ∆ ּל¿ ƒי ָרצֹון מ ƒה י¿
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נּו,  בּול≈ ¿‚ ƒּב נּו  ע≈ ּטָ ƒת ו¿ נּו  צ≈ ַאר¿ ל¿ ָחה  מ¿ ƒׂש ב¿ נּו  ֲעל≈ ּתַ ׁש∆

ינּו  חֹובֹות≈ נֹות  ּב¿ ָקר¿ ת  א∆ יָך  ָפנ∆ ל¿ ה  ַנֲעׂש∆ ם  ׁשָ ו¿

ָכָתם; ל¿ ƒה ים ּכ¿ ƒָרם ּומּוָספ ד¿ ƒס ים ּכ¿ ƒיד ƒמ ּת¿

ית  ב≈ ּב¿ ים  ƒר ׁשֹומ¿ ים  ƒַהּכֲֹהנ קֹומֹות  מ¿ ה  לׁשָ ׁש¿ ƒּב א. 

ית  ב≈ יצֹוı, ּוב¿ ƒית ַהּנ ב≈ יַנס, ּב¿ ƒט ית ַאב¿ ב≈ ׁש, ּב¿ ּדָ ק¿ ƒַהּמ

ּיֹות  ƒֲעל ָהיּו   ıיצֹו ƒַהּנ ית  ּוב≈ יַנס  ƒט ית ַאב¿ ּב≈ ד,  ַהּמֹוק≈

ת  ƒה ּוַבי ּפָ ƒד ּכ ית ַהּמֹוק≈ ם, ּב≈ ים ׁשָ ƒר ים ׁשֹומ¿ ƒָהרֹוב ו¿

ית ָאב  י ּב≈ נ≈ ק¿ ƒז ן, ו¿ ב∆ ל א∆ ין ׁש∆ ƒד ף רֹוב¿ דֹול ָהָיה מּוּקָ ָ‚ּ

י  ח≈ ר¿ ƒּופ ָיָדם,  ּב¿ ָהֲעָזָרה  חֹות  ּת¿ ּוַמפ¿ ם,  ׁשָ ים  ƒנ ׁש≈ י¿

י  ד≈ ¿‚ ƒב ים ּב¿ ƒנ ׁש≈ ı, לֹא ָהיּו י¿ ָאר∆ ּתֹו ּבָ ס¿ יׁש ּכַ ƒה א ֻהּנָ כ¿

אֹוָתם  ים  ƒיח ƒּוַמּנ ין  ƒל ַקּפ¿ ּומ¿ ין  ƒט ּפֹוׁש¿ א  ּלָ א∆ ׁש,  קד∆

יַרע  ָמן, א≈ סּות ַעצ¿ כ¿ ƒים ּב ƒּס ּכַ ת¿ ƒם, ּומ יה∆ ַחת ָראׁש≈ ּתַ

ת  כ∆ ה ַההֹול∆ ּבָ ƒס ּמ¿ ך¿ לֹו ּבַ הֹול≈ א ו¿ ן, יֹוצ≈ ה∆ ָחד מ≈ א∆ י ל¿ ƒר ק∆

אן, ַעד  ּכָ ƒאן ּומ ּכָ ƒקֹות מ רֹות ּדֹול¿ ַהּנ≈ יָרה, ו¿ ƒַחת ַהּב ּתַ

ם,  ָתה ׁשָ דּוָרה ָהי¿ יָלה, ּומ¿ ƒב ית ַהּט¿ ב≈ יַע ל¿ ƒ‚ּהּוא ַמ ׁש∆
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ָצאֹו  בֹודֹו, מ¿ ה ָהָיה ּכ¿ ז∆ בֹוד, ו¿ ל ּכָ א ׁש∆ ּס≈ ƒית ַהּכ ּוב≈

ין  א≈ ָידּוַע ׁש∆ תּוַח ּב¿ ם ָאָדם, ּפָ ׁש ׁשָ ּי≈ ָידּוַע ׁש∆ ָנעּול ּב¿

ם  ַחּמ≈ ת¿ ƒנ ו¿  ,‚ ּפָ ּתַ ס¿ ƒנ ו¿ ָעָלה  ָטַבל  ו¿ ָיַרד  ָאָדם,  ם  ׁשָ

ים,  ƒָחיו ַהּכֲֹהנ ל א∆ צ∆ ב לֹו א≈ ָיׁשַ א ו¿ דּוָרה, ּבָ ד ַהּמ¿ ∆‚ נ∆ ּכ¿

ך¿ לֹו: הֹול≈ א ו¿ ים, יֹוצ≈ ƒח ּתָ פ¿ ƒים נ ƒָער ¿ ָהיּו ַהּשׁ ַעד ׁש¿

ים  ƒּכ ַח, ַמׁש¿ ּב≈ ז¿ ƒת ַהּמ רֹם א∆ ת¿ ƒה ל הּוא רֹוצ∆ י ׁש∆ ƒב. מ

ָעה  יזֹו ׁשָ א≈ י ּב¿ ƒכ ה, ו¿ ֻמּנ∆ ּלֹא ָיבֹוא ַהמ¿ ל ַעד ׁש∆ טֹוב≈ ו¿

ים  ƒָעמ ּפ¿ וֹות,  ׁשָ ים  ƒּת ƒָהע ל  ּכָ לֹא  א,  ּבָ ה  ֻמּנ∆ ַהמ¿

ָפָניו  ּל¿ ƒר, אֹו ָסמּוך¿ לֹו מ ב∆ יַאת ַהּ‚∆ ƒר ּק¿ ƒא מ הּוא ּבָ ׁש∆

ם  ה≈ ו¿ ם,  יה∆ ֲעל≈ ק  דֹופ≈ ו¿ א  ּבָ ה  ֻמּנ∆ ַאֲחָריו, ַהמ¿ ּל¿ ƒאֹו מ

יס,  ƒָיפ ו¿ ָיבֹוא  ַבל  ּטָ ׁש∆ י  ƒם, מ ָלה∆ ין לֹו, ָאַמר  ƒח ּפֹות¿

ָכה: ּזָ י ׁש∆ ƒיסּו, ָזָכה מ ƒפ ה≈

ׁש,  ּפ≈ ׁש¿ ƒַהּפ ת  א∆ ּוָפַתח  ַח  ּת≈ פ¿ ַהּמַ ת  א∆ ָנַטל   .‚

ים  ƒַהּכֲֹהנ סּו  נ¿ כ¿ ƒנ ו¿ ָלֲעָזָרה,  ד  ַהּמֹוק≈ ית  ּב≈ ƒמ ַנס  כ¿ ƒנ ו¿

קּו  ל¿ ח¿ נ∆ ָיָדם, ו¿ ל אֹור ּב¿ י ֲאבּוקֹות ׁש∆ ּת≈ ַאֲחָריו, ּוׁש¿
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נּו,  בּול≈ ¿‚ ƒּב נּו  ע≈ ּטָ ƒת ו¿ נּו  צ≈ ַאר¿ ל¿ ָחה  מ¿ ƒׂש ב¿ נּו  ֲעל≈ ּתַ ׁש∆

ינּו  חֹובֹות≈ נֹות  ּב¿ ָקר¿ ת  א∆ יָך  ָפנ∆ ל¿ ה  ַנֲעׂש∆ ם  ׁשָ ו¿

ָכָתם; ל¿ ƒה ים ּכ¿ ƒָרם ּומּוָספ ד¿ ƒס ים ּכ¿ ƒיד ƒמ ּת¿

ית  ב≈ ּב¿ ים  ƒר ׁשֹומ¿ ים  ƒַהּכֲֹהנ קֹומֹות  מ¿ ה  לׁשָ ׁש¿ ƒּב א. 

ית  ב≈ יצֹוı, ּוב¿ ƒית ַהּנ ב≈ יַנס, ּב¿ ƒט ית ַאב¿ ב≈ ׁש, ּב¿ ּדָ ק¿ ƒַהּמ

ּיֹות  ƒֲעל ָהיּו   ıיצֹו ƒַהּנ ית  ּוב≈ יַנס  ƒט ית ַאב¿ ּב≈ ד,  ַהּמֹוק≈

ת  ƒה ּוַבי ּפָ ƒד ּכ ית ַהּמֹוק≈ ם, ּב≈ ים ׁשָ ƒר ים ׁשֹומ¿ ƒָהרֹוב ו¿

ית ָאב  י ּב≈ נ≈ ק¿ ƒז ן, ו¿ ב∆ ל א∆ ין ׁש∆ ƒד ף רֹוב¿ דֹול ָהָיה מּוּקָ ָ‚ּ

י  ח≈ ר¿ ƒּופ ָיָדם,  ּב¿ ָהֲעָזָרה  חֹות  ּת¿ ּוַמפ¿ ם,  ׁשָ ים  ƒנ ׁש≈ י¿

י  ד≈ ¿‚ ƒב ים ּב¿ ƒנ ׁש≈ ı, לֹא ָהיּו י¿ ָאר∆ ּתֹו ּבָ ס¿ יׁש ּכַ ƒה א ֻהּנָ כ¿

אֹוָתם  ים  ƒיח ƒּוַמּנ ין  ƒל ַקּפ¿ ּומ¿ ין  ƒט ּפֹוׁש¿ א  ּלָ א∆ ׁש,  קד∆

יַרע  ָמן, א≈ סּות ַעצ¿ כ¿ ƒים ּב ƒּס ּכַ ת¿ ƒם, ּומ יה∆ ַחת ָראׁש≈ ּתַ

ת  כ∆ ה ַההֹול∆ ּבָ ƒס ּמ¿ ך¿ לֹו ּבַ הֹול≈ א ו¿ ן, יֹוצ≈ ה∆ ָחד מ≈ א∆ י ל¿ ƒר ק∆

אן, ַעד  ּכָ ƒאן ּומ ּכָ ƒקֹות מ רֹות ּדֹול¿ ַהּנ≈ יָרה, ו¿ ƒַחת ַהּב ּתַ

ם,  ָתה ׁשָ דּוָרה ָהי¿ יָלה, ּומ¿ ƒב ית ַהּט¿ ב≈ יַע ל¿ ƒ‚ּהּוא ַמ ׁש∆
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ָצאֹו  בֹודֹו, מ¿ ה ָהָיה ּכ¿ ז∆ בֹוד, ו¿ ל ּכָ א ׁש∆ ּס≈ ƒית ַהּכ ּוב≈

ין  א≈ ָידּוַע ׁש∆ תּוַח ּב¿ ם ָאָדם, ּפָ ׁש ׁשָ ּי≈ ָידּוַע ׁש∆ ָנעּול ּב¿

ם  ַחּמ≈ ת¿ ƒנ ו¿  ,‚ ּפָ ּתַ ס¿ ƒנ ו¿ ָעָלה  ָטַבל  ו¿ ָיַרד  ָאָדם,  ם  ׁשָ

ים,  ƒָחיו ַהּכֲֹהנ ל א∆ צ∆ ב לֹו א≈ ָיׁשַ א ו¿ דּוָרה, ּבָ ד ַהּמ¿ ∆‚ נ∆ ּכ¿

ך¿ לֹו: הֹול≈ א ו¿ ים, יֹוצ≈ ƒח ּתָ פ¿ ƒים נ ƒָער ¿ ָהיּו ַהּשׁ ַעד ׁש¿

ים  ƒּכ ַח, ַמׁש¿ ּב≈ ז¿ ƒת ַהּמ רֹם א∆ ת¿ ƒה ל הּוא רֹוצ∆ י ׁש∆ ƒב. מ

ָעה  יזֹו ׁשָ א≈ י ּב¿ ƒכ ה, ו¿ ֻמּנ∆ ּלֹא ָיבֹוא ַהמ¿ ל ַעד ׁש∆ טֹוב≈ ו¿

ים  ƒָעמ ּפ¿ וֹות,  ׁשָ ים  ƒּת ƒָהע ל  ּכָ לֹא  א,  ּבָ ה  ֻמּנ∆ ַהמ¿

ָפָניו  ּל¿ ƒר, אֹו ָסמּוך¿ לֹו מ ב∆ יַאת ַהּ‚∆ ƒר ּק¿ ƒא מ הּוא ּבָ ׁש∆

ם  ה≈ ו¿ ם,  יה∆ ֲעל≈ ק  דֹופ≈ ו¿ א  ּבָ ה  ֻמּנ∆ ַאֲחָריו, ַהמ¿ ּל¿ ƒאֹו מ

יס,  ƒָיפ ו¿ ָיבֹוא  ַבל  ּטָ ׁש∆ י  ƒם, מ ָלה∆ ין לֹו, ָאַמר  ƒח ּפֹות¿

ָכה: ּזָ י ׁש∆ ƒיסּו, ָזָכה מ ƒפ ה≈

ׁש,  ּפ≈ ׁש¿ ƒַהּפ ת  א∆ ּוָפַתח  ַח  ּת≈ פ¿ ַהּמַ ת  א∆ ָנַטל   .‚

ים  ƒַהּכֲֹהנ סּו  נ¿ כ¿ ƒנ ו¿ ָלֲעָזָרה,  ד  ַהּמֹוק≈ ית  ּב≈ ƒמ ַנס  כ¿ ƒנ ו¿

קּו  ל¿ ח¿ נ∆ ָיָדם, ו¿ ל אֹור ּב¿ י ֲאבּוקֹות ׁש∆ ּת≈ ַאֲחָריו, ּוׁש¿
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ך¿  ר∆ ּד∆ ָרה  ַסד¿ ַאכ¿ ּבָ ין  ƒכ ַהל¿ מ¿ ּלּו  א≈ ּתֹות,  ƒּכ י  ּת≈ ׁש¿ ƒל

ך¿  ר∆ ּד∆ ָרה  ַסד¿ ַאכ¿ ּבָ ין  ƒכ ַהל¿ מ¿ ּלּו  א≈ ו¿ ָרח,  ז¿ ƒַהּמ

ם  ה≈ ׁש∆ ַעד  ין,  ƒכ הֹול¿ ו¿ ין  ƒק ּבֹוד¿ ָהיּו  ֲעָרב,  ַהּמַ

ּלּו  א≈ יעּו  ƒ‚ּ ƒה ין,  ƒּת ƒֲחב י  עֹוׂש≈ קֹום  מ¿ ƒל ין  ƒיע ƒ‚ּ ּמַ ׁש∆

ת  א∆ ידּו  ƒמ ע¡ ה∆ לֹום,  ׁשָ ַהּכל  לֹום  ׁשָ רּו  ָאמ¿ ו¿ ּלּו  ָוא≈

ין: ƒּת ƒֲחב ַלֲעׂשֹות  ין  ƒּת ƒֲחב י  עֹוׂש≈

רֹם  ת¿ ƒי הּוא  ַח,  ּב≈ ז¿ ƒַהּמ ת  א∆ רֹם  ת¿ ƒל ָכה  ּזָ ׁש∆ י  ƒמ ד. 

י, ַעד  ƒל ּכ∆ ע ּבַ ַ‚ּ ƒלֹא ּת יר ׁש∆ ƒי ָזה ו≈ ים לֹו ה¡ ƒר ם אֹומ¿ ה≈ ו¿

ה  ּתָ ח¿ י ַהּמַ ּיֹור, ַוֲהר≈ ƒן ַהּכ ƒיָך מ ל∆ ַר‚¿ יָך ו¿ ׁש ָיד∆ ַקּד≈ ּת¿ ׁש∆

ַמֲעָרבֹו  ּב¿ ַח,  ּב≈ ז¿ ƒַלּמ ׁש  ב∆ ַהּכ∆ ין  ּב≈ צֹוַע  ק¿ ƒּמ ּב¿ תּוָנה  נ¿

ָידֹו,  ּב¿ ר  נ≈ לֹא  ו¿ ּמֹו,  ƒע ָנס  כ¿ ƒנ ָאָדם  ין  א≈ ׁש,  ב∆ ּכ∆ ל  ׁש∆

ין  ƒרֹוא ָהיּו  לֹא  ֲעָרָכה,  ַהּמַ אֹור  ל¿ ך¿  ַהּל≈ מ¿ א  ּלָ א∆

ין  ƒע ֹומ¿ ָהיּו ּשׁ ת קֹולֹו, ַעד ׁש∆ ין א∆ ƒע לֹא ׁשֹומ¿ אֹותֹו ו¿

ן  ה≈ ו¿ ּיֹור,  ƒַלּכ י  ƒנ מּוכ¿ ין  ƒָקט ן  ּב∆ ה  ָעׂשָ ׁש∆  ,ı ָהע≈ קֹול 

ּיֹור,  ƒן ַהּכ ƒָליו מ ַר‚¿ ׁש ָיָדיו ו¿ ּד≈ ƒת, ק יַע ע≈ ƒ‚ּ ƒים ה ƒר אֹומ¿
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ה  ּנָ ƒַח, ּופ ּב≈ ז¿ ƒראׁש ַהּמ ָעָלה ל¿ ף, ו¿ ס∆ ת ַהּכ∆ ּתַ ָנַטל ַמח¿

לֹות  ֻאּכָ ן ַהמ¿ ƒָחָתה מ , ו¿ יָלך¿ ה≈ יָלך¿ ו¿ ים ה≈ ƒָחל ת ַהּ‚∆ א∆

ָצפֹון,  ָניו ל¿ ה, ָהַפך¿ ּפָ ּפָ צ¿ ƒיַע ָלר ƒ‚ּ ƒָיַרד, ה ּיֹות ו¿ ƒימ ƒנ ַהּפ¿

ת  ר ַאּמֹות, ָצַבר א∆ ׂש∆ ע∆ ׁש ּכ¿ ב∆ ל ּכ∆ ָרחֹו ׁש∆ ז¿ ƒמ ָהַלך¿ ל¿

ה  לׁשָ ׁש ׁש¿ ב∆ ן ַהּכ∆ ƒה, ָרחֹוק מ ּפָ צ¿ ƒי ָהר ּב≈ ים ַעל ּ‚ַ ƒָחל ַהּ‚∆

ּון  ּשׁ ƒד ַאת ָהעֹוף ו¿ ם ֻמר¿ ין ׁשָ ƒנ ּנֹות¿ ים, ָמקֹום ׁש∆ ƒָפח ט¿

נֹוָרה: ַהּמ¿ י ו¿ ƒימ ƒנ ַח ַהּפ¿ ּב≈ ז¿ ƒמ

נשלם תיקון לאה:

ֶנָחַמת ִצּיֹון ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ ֲאִני ַמֲאִמין  ּבֶ

ְמֵהָרה ׁש  ָעֵלינּו ַמְלכּותֹו ּבִ ַרֲחָמיו ְיַנַחֵמנּו ִויַחּדֵ  ֱאלֵֹהינּו ּבְ

נשלם תיקון חצות לילה. בעזרת האל נורא עלילה.
 נשמחה ונגילה בשמחה וצהלה:
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ך¿  ר∆ ּד∆ ָרה  ַסד¿ ַאכ¿ ּבָ ין  ƒכ ַהל¿ מ¿ ּלּו  א≈ ּתֹות,  ƒּכ י  ּת≈ ׁש¿ ƒל

ך¿  ר∆ ּד∆ ָרה  ַסד¿ ַאכ¿ ּבָ ין  ƒכ ַהל¿ מ¿ ּלּו  א≈ ו¿ ָרח,  ז¿ ƒַהּמ

ם  ה≈ ׁש∆ ַעד  ין,  ƒכ הֹול¿ ו¿ ין  ƒק ּבֹוד¿ ָהיּו  ֲעָרב,  ַהּמַ

ּלּו  א≈ יעּו  ƒ‚ּ ƒה ין,  ƒּת ƒֲחב י  עֹוׂש≈ קֹום  מ¿ ƒל ין  ƒיע ƒ‚ּ ּמַ ׁש∆

ת  א∆ ידּו  ƒמ ע¡ ה∆ לֹום,  ׁשָ ַהּכל  לֹום  ׁשָ רּו  ָאמ¿ ו¿ ּלּו  ָוא≈

ין: ƒּת ƒֲחב ַלֲעׂשֹות  ין  ƒּת ƒֲחב י  עֹוׂש≈

רֹם  ת¿ ƒי הּוא  ַח,  ּב≈ ז¿ ƒַהּמ ת  א∆ רֹם  ת¿ ƒל ָכה  ּזָ ׁש∆ י  ƒמ ד. 

י, ַעד  ƒל ּכ∆ ע ּבַ ַ‚ּ ƒלֹא ּת יר ׁש∆ ƒי ָזה ו≈ ים לֹו ה¡ ƒר ם אֹומ¿ ה≈ ו¿

ה  ּתָ ח¿ י ַהּמַ ּיֹור, ַוֲהר≈ ƒן ַהּכ ƒיָך מ ל∆ ַר‚¿ יָך ו¿ ׁש ָיד∆ ַקּד≈ ּת¿ ׁש∆

ַמֲעָרבֹו  ּב¿ ַח,  ּב≈ ז¿ ƒַלּמ ׁש  ב∆ ַהּכ∆ ין  ּב≈ צֹוַע  ק¿ ƒּמ ּב¿ תּוָנה  נ¿

ָידֹו,  ּב¿ ר  נ≈ לֹא  ו¿ ּמֹו,  ƒע ָנס  כ¿ ƒנ ָאָדם  ין  א≈ ׁש,  ב∆ ּכ∆ ל  ׁש∆

ין  ƒרֹוא ָהיּו  לֹא  ֲעָרָכה,  ַהּמַ אֹור  ל¿ ך¿  ַהּל≈ מ¿ א  ּלָ א∆

ין  ƒע ֹומ¿ ָהיּו ּשׁ ת קֹולֹו, ַעד ׁש∆ ין א∆ ƒע לֹא ׁשֹומ¿ אֹותֹו ו¿

ן  ה≈ ו¿ ּיֹור,  ƒַלּכ י  ƒנ מּוכ¿ ין  ƒָקט ן  ּב∆ ה  ָעׂשָ ׁש∆  ,ı ָהע≈ קֹול 

ּיֹור,  ƒן ַהּכ ƒָליו מ ַר‚¿ ׁש ָיָדיו ו¿ ּד≈ ƒת, ק יַע ע≈ ƒ‚ּ ƒים ה ƒר אֹומ¿
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ה  ּנָ ƒַח, ּופ ּב≈ ז¿ ƒראׁש ַהּמ ָעָלה ל¿ ף, ו¿ ס∆ ת ַהּכ∆ ּתַ ָנַטל ַמח¿

לֹות  ֻאּכָ ן ַהמ¿ ƒָחָתה מ , ו¿ יָלך¿ ה≈ יָלך¿ ו¿ ים ה≈ ƒָחל ת ַהּ‚∆ א∆

ָצפֹון,  ָניו ל¿ ה, ָהַפך¿ ּפָ ּפָ צ¿ ƒיַע ָלר ƒ‚ּ ƒָיַרד, ה ּיֹות ו¿ ƒימ ƒנ ַהּפ¿

ת  ר ַאּמֹות, ָצַבר א∆ ׂש∆ ע∆ ׁש ּכ¿ ב∆ ל ּכ∆ ָרחֹו ׁש∆ ז¿ ƒמ ָהַלך¿ ל¿

ה  לׁשָ ׁש ׁש¿ ב∆ ן ַהּכ∆ ƒה, ָרחֹוק מ ּפָ צ¿ ƒי ָהר ּב≈ ים ַעל ּ‚ַ ƒָחל ַהּ‚∆

ּון  ּשׁ ƒד ַאת ָהעֹוף ו¿ ם ֻמר¿ ין ׁשָ ƒנ ּנֹות¿ ים, ָמקֹום ׁש∆ ƒָפח ט¿

נֹוָרה: ַהּמ¿ י ו¿ ƒימ ƒנ ַח ַהּפ¿ ּב≈ ז¿ ƒמ
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