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 הוראות לפני התיקון

. כל שמות הקודש הנמצאים בסוגרים אסור להזכירם בפה, אלא יהרהר אותם א
 במחשבתו.

. פדיון כל יום מימי התענית הוא הסכום של מה שעושה התיקון אוכל בכל ב
ידו משגת, יתן  יום, ואם אי אפשר לו יתן כפי יכולתו, ומי שחי בצמצום ואין

. הדגיש רבינו הרב יוסף חיים לחם עם לפתן גרם 042-לפחות מחיר סעודה של כ
יא מטבע שוה יותר מי שידו משגת יב זצ"ל בספרו "לשון חכמים" ששיעור פדיון

. עכ"ל. ומי שמוציא ממון בקלות לתענוגי העולם הזה וכשמגיע כפי השגת ידו
 דיונו הוא עליו בלבד. לתקוני נפשו מתנהג הוא כדל, אחריות פ

זצ"ל בספר  היהודה פתי. התקונים בעקרון מסודרים לפי מה שכתב מו"ר ר' ג
 "מנחת יהודה", ועליהם נוספו שאר ענינים מתאימים מדברי מקובלים נוספים. 

שחשובים מאוד לתקון, ומי שאי אפשר  טבילות במקוה. כל התקונים כוללים ד
יטבול בים כשאין שם נשים, ואם גם זה אי לו ללכת למקוה בגלל חולי וכדו', 

אפשר לו, יעשה התקון ללא טבילה. )כי כל חלק מהתקון בפני עצמו עושה רושם 
גדול ותקון בשמים, ויתקן ככל יכלתו.( ואשה אם אי אפשר לה לטבול בעת 

פנויה הנמצאת במקום שלא  התקון, כשתטבול בליל טהרתה תכוון גם על הצום.
למקוה, תעשה בדיעבד התקון ללא טבילות, וטוב  מניחים אותה להכנס

 שכשתנשא, ותטבול לטהרתה, תטבול גם את הטבילות לתקונים שעשתה.
לחגור בו מתניו בלילה ויום של התקון,  משער עיזים. ישתדל להשיג חגורה ה

אבל אם אין לו, לא יעכב התקון כדי למצא חגורה כזו, כי כל יום שמזרז תקונו 
  ושמא לא יפנה.הוא ריוח עצום, 

נּו  ֶאָחד ַתֲעִנּיֹות ומי ֶשָקֶשה לו ַהָדָבר ִתקְּ ִפי ַהַקָבָלה ָצִריְך ָלצּום ֵמָאה ַוֲחִמיִשים וְּ לְּ
ֶכֶסף ֶשִיָנֵתן  ֵמי ַהַתֲעִנית בְּ דֹות יְּ ִלפְּ יֹום, וְּ ָלה וְּ ֻקָבִלים ָלצּום ַרק ַליְּ ַרבֹוֵתינּו ַהמְּ

ֵרי תֹוָר  וֹות.ָלֲעִנִּיים שֹומְּ  ה ּוִמצְּ

 :יֹום ִלְפֵני ַהַתֲעִנית ֹיאַמר ִודוי ֶזה

ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָלֵתנו ְוַאל ִתְתַעָלם ַמְלֵכנו  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי  יאהדונהיְיֹהָוה  ִמְתִחָמֵתנו, ֶשֵאין ֲאַנְחנו ַעֵזי ָפִנים וְקֵשי ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך

ֲאבֹוֵתינו ַצִדיִקים ֲאַנְחנו ְוֹלא ָחָטאנו. ֲאָבל ָחָטאנו. ָעִוינו. ָנַשְענו. ֲאַנְחנו ַוֲאבֹוֵתינו ְוַאְנֵשי 
 ֵביֵתינו:

ְוִהְרַשְענו. ַזְדנו. ָחַמְסנו. ָטַפְלנו ָאַשְמנו. ָבַגְדנו. ָגַזְלנו. ִדַבְרנו ֹדִפי ְוָלשֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינו. 
ֶשֶקר וִמְרָמה. ָיַעְצנו ֵעצֹות ָרעֹות. ִכַזְבנו. ָכַעְסנו ְבחֹול וְבַשָבת וָטְרָפה ַנְפֵשנו ְבַאֵננו. 

ְענו. ָנַגְמנו. ָצַרְרנו. ִצַעְרנו ַלְצנו. ָמַרְדנו. ָמִרינו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנו. ִנַאְפנו. ָסַרְרנו. ָעִוינו. ָנשַ 
ָאב ָוֵאם. ִקִשינו ֹעֶרף. ָרַשְענו. ִשַחְתנו. ִתַעְבנו. ָתִעינו ְוִתֲעַתְענו. ְוַסְרנו ִמִםְצֹוֶתיָך 

י אֱ  ֶמת ָעִשיָת. וִמִםְשָנֶטיָך ַהחֹוִבים ְוֹלא ָשָוה ָלנו. ְוַאָתה ַצִדיק ַעל ָכל ַהָבא ָעֵלינו. ִכִּֽ
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ְענו:  ַוֲאַנְחנו ִהְרָשִּֽ
ֹמאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב ָמרֹום, וַמה ְמַסֵנר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא ַהִמְסָתרֹות ְוַהִמְגלֹות  ַמה

ָבֶטן. ֹרֶאה  ֵריַחְד  ָחי. ַאָתה ֹחֵפש ָכל ַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלומֹות ִסְתֵרי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהוה  ְכָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ִמָםְך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך:

ֲעֹונֹוֵתינו  ַחֹחאֵתינו וְתַכֵנר ָלנו ֶאת ָכל ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ֶשִתְמֹחל ָלנו ֶאת ָכל
 ֹחל ְוִתְסַלח ְלָכל ְנָשֵעינו.ְוִתְמ 

 ִיְשַתֵדל ַלֶלֶכת ְלִמְקֶוה ְוִלְטֹבל ֶשַבע ְטִבילֹות, ִויַכֵון ֶשחֹוֵבל ֶשַבע ְטִבילֹות ֵאלו ַעל ַדַעת ֱאִליָשע
ָמתֹו ִמֺחְמַאת ָצַרֲעת ֲעֹון ַהָמִביא ֶשָאַמר ְלַנֲעָמן ִלְטֹבל ִמָסַרְעתֹו, ְוֶשֵכן ְיֹטֲהרו ַנְפשֹו, רוחֹו ְוִנְש 

 ַהַכַעס.

ִיְתַנֵלל ִמְנָחה ִמְבעֹוד יֹום, ִויַקֵבל ַתֲעִנית ִבְתִפַלת ַהִםְנָחה ְבִבְרַכת "שֹוֵמַע ְתִפָלה", אֹו ְבסֹוף 
 ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶשֹטאַמר "עֹוֶשה ָשלֹום".

ַלת ַהִםְנָחה, ֲאָבל ְכֶשִהְתַנֵלל ִמְנָחה ָחַשב ְלִהְתַעמֹות, ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָשב ִאם ֹלא ִקֵבל ַתֲעִנית ְבתֹוְך ְתפִ 
 ְכַקָבַלת ַתֲעִנית ְוָצִריְך ְלִהְתַעמֹות.

 :ְוֶזה ֹנַסח ַקָבַלת ַהַתֲעִנית

ְשִקיַעת ַהַחָמה ַהיֹום ִמ  ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֲהֵריִני ְמַקֵבל ָעַלי ְלִהְתַעמֹות ְלָמָחר ַלְיָלה ָויֹום
ְוַעד ְלֵצאת ַהכֹוָכִבים ָמָחר.ְלַתֵען ֶאת ָכל ַהְנָגִמים ֶשָחָטאִתי ָעִויִתי וָפַשְעִתי ֵמעֹוִדי ְוַעד 
ַהטֹום ַהֶזה, וִבְפָרט ֶבָעוֹון ַהַכַעס ֶשָכַעְסִתי ְוִהְכַעְסִתי ְוִאם ֹלא אוַכל ְלִהְתַענֹות אֹו ֹלא 

ה ְכֶשֶאֵתן ְנרוָטה ִלְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַתֲעִניִתי ֶזה, אוַכל ֶלֱאֹכל ְוִלְשתֹות ְלֹלא שום ִאןור ֶאְרצֶ 
 ְכָלל".

 ְבֵליל ַהַתֲעִנית ִיְשַתֵדל ִלְלֹמד תֹוָרה ְכִפי ְיָכְלתֹו. ְוִיָזֵהר ִבְקִריַאת ְשַמע ֶשַעל ַהִםָחה ְלאֹוְמָרה
ה. ְוָיִשים ֶאֶבן ַתַחת ַהַכר ִלְמָראשֹוָתיו. ִוְיַכֵוון ְבֵשם )יו"ד ה"ה וא"ו ה"ה( ָהעֹוֶלה ְכִמְנָין ְבַכָונָ 
 ֶאֶבן.

  ֲחֹגר ַעל ָמְתָניו ִמַתַחת ִלְבָגָדיו ֲחגֹוַרת ַשק ָהֲעשוָיה ִמְשַער ִעִזים ְבָכל ְזַמן ַהַתֲעִנית.יַ ִאם ָיכֹול, 

 
 ְבַכָוָנה ְגדֹוָלה.ת ַהַשַחר ְוִתעון ֲחצֹות קום ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ְולֹוַמר ִבְרכוֹ טֹוב ְוָרצוי לָ 

 :ְביֹום ַהַתֲעִנית ֹיאַמר

ֲהֵריִני מוָכן וְמזָֺםן ְלַקֵים ְבֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָבַרְך ִמְצַות ֲעֵשה ֶשל ַהְתשוָבה, ַכָכתוב ַבתֹוָרה: 
ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו. ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי,  יאהדונהיַעד ְיֹהָוה ְוַשְבָת 

ָעִויִתי וָפַשְעִתי, ֵבין ְבִגְלגול ֶזה וֵבין ְבִגְלגוִלים ֲאֵחִרים, ֲחָרָטה ְגמוָרה וְשֵלָמה, וְמַקֵבל 
ד. ְוַהֵשם ִיְתָבַרְך ְבַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְדַבר ְכבֹוד ְשמֹו ֵמַעָתה ָעַלי ֶשֹּלא ַלֲחֹזר ְוַלְחֹטא עוֹ 

ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ָתֹבא ְלָפֶניָך  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון.
ֶשֵאין ֲאַנְחנו ַעֵזי ָפִנים וְקֵשי ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך  ְתִפָלֵתנו ְוַאל ִתְתַעָלם ַמְלֵכנו ִמְתִחָמֵתנו,

ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ַצִדיִקים ֲאַנְחנו ְוֹלא ָחָטאנו. ֲאָבל ָחָטאנו. ָעִוינו.  יאהדונהיְיֹהָוה 
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 ָנַשְענו. ֲאַנְחנו ַוֲאבֹוֵתינו ְוַאְנֵשי ֵביֵתינו:
ו. ָגַזְלנו. ִדַבְרנו ֹדִפי ְוָלשֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינו. ְוִהְרַשְענו. ַזְדנו. ָחַמְסנו. ָטַפְלנו ָאַשְמנו. ָבַגְדנ

ֶשֶקר וִמְרָמה. ָיַעְצנו ֵעצֹות ָרעֹות. ִכַזְבנו. ָכַעְסנו ְבחֹול וְבַשָבת וָטְרָפה ַנְפֵשנו ְבַאֵננו. 
ו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנו. ִנַאְפנו. ָסַרְרנו. ָעִוינו. ָנַשְענו. ָנַגְמנו. ָצַרְרנו. ִצַעְרנו ַלְצנו. ָמַרְדנו. ָמִרינ

ָאב ָוֵאם. ִקִשינו ֹעֶרף. ָרַשְענו. ִשַחְתנו. ִתַעְבנו. ָתִעינו ְוִתֲעַתְענו. ְוַסְרנו ִמִםְצֹוֶתיָך 
י ֱאֶמת ָעִשיָת. וִמִםְשָנֶטיָך ַהחֹוִבים ְוֹלא שָ  ָוה ָלנו. ְוַאָתה ַצִדיק ַעל ָכל ַהָבא ָעֵלינו. ִכִּֽ

ְענו:  ַוֲאַנְחנו ִהְרָשִּֽ

ֹמאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב ָמרֹום, וַמה ְמַסֵנר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא ַהִמְסָתרֹות ְוַהִמְגלֹות  ַמה
ָבֶטן. ֹרֶאה  ַחְדֵרי ָחי. ַאָתה ֹחֵפש ָכל י עֹוָלם ְוַתֲעלומֹות ִסְתֵרי ָכלַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה יֹוֵדַע ָרזֵ 

 יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהוה  ְכָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ִמָםְך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך:
ֲעֹונֹוֵתינו  ַחֹחאֵתינו וְתַכֵנר ָלנו ֶאת ָכל ָכלֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ֶשִתְמֹחל ָלנו ֶאת 

 ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ְלָכל ְנָשֵעינו.

ֵיֶלְך ְלִמְקֶוה ְוִיְטבֹול ֵמָאה ַוֲחִמִשים ְוֶאָחד ְטִבילֹות ְכִמְנָין "ַכַעס" ִעם ַהכֹוֵלל. ְוִלְפֵני ַהְחִביָלה 
 ָשֹּלש ְנָעִמים ְבֵסירוִגין ְכמֹו ְנִטיַלת ָיַדִים ֶשל ַשֲחִרית. ְוֹיאַמר ַבָעָשה זֹו:ְבעֹודֹו ְבֵביתֹו ִיחֹול ָיָדיו 

ְלֵשם ִיחוד קוְדָשא ְבִריְך הוא וְשִכיְנֵתיה ִבְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו וְדִחילו ְלַיֲחָדא אֹוִתטֹות 
ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל, ֲהֵריִני ְמַקֵבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵשה  )יהו"ה(ִלים י"ה ְבאֹוִתטֹות ו"ה ְבִיחוָדא שְ 

ה  ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת ְבקֹולֹו, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל יאהדונהי ֶשל ַהְתשוָבה ַכָכתוב ְוַשְבָת ַעד ְיהֹוָ
וָפַשְעִתי, ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵשה ְוַעל ָכל ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות וְפָשִעים ֶשָחָטאִתי ְוָעִויִתי 

ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה ִמְדאֹוַרְיָתא, ְוַגם ִמְצֹות ְדַרָבָנן. ַוֲהֵריִני ִמְתַוֶדה וִמְתָחֵרט ִבְפָרטות ַעל 
ֲחָמִתי, ְוִקְלַקְלִתי וָפַגְמִתי ֲעֹון ַהַכַעס ֶשָכַעְסִתי ְוָקַרְעִתי ֵכִלים ַבֲחָמִתי ְוָשַבְרִתי ֵכִלים בַ 

ַבְעֺדָשה ְלַמְעָלה, ְוַגם ָעִשיִתי ִקְלקול ְבַנְפִשי ְלַמָחה, ְוָגַרְמִתי ְלַסֵלק ֵמָעַלי אֹור ַהְעֺדָשה, 
ֵמָאה ַוֲחִמִשים  נ"א()ְיַכֵוין ִמְקֶוה גימ' קְוַעָתה ִהְמִני מֹוֶדה ְועֹוֵזב. ַוֲהֵריִני מוָכן ִלְטֹבל ַבִםְקֶוה 

ְכֵדי ְלַתֵען ֲעֹון  )אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה(.ְוֶאָחד ְטִבילֹות ְכִמְנַין ֵשם ֶאְהֶי"ה ְבִמלוי ֵהִהי"ן 
ַהַכַעס ֶשִםְסָנרֹו ִעם ַהכֹוֵלל ֶשלֹו ֵמָאה ַוֲחִמִשים ְוֶאָחד, ְוִיְתַמְתקו ְשֵני ְשמֹות ַאֹדָנ"י 

ְתֵרי ָבֵתי ִדיָנא ַרְפָיא ְוַקְשָיא ֶשִםְסָנָרם ֵמָאה ַוֲחִמִשים ְוֶאָחד. ְוִיְתַגלו  ֱאֹלִהי"ם ֶשֵהם
 אֹורֹות ַהֲחָסִדים, ְוִיְתַגְברו ְוִיְתַנְשטו ְלַמֵתק ָכל ַהִדיִנין ַהָעִשין ְוָהָרִפין, ְויְתַבֵחל ָכל ָהַאף

ֶצר ָהָרע ֶשל ַהַכַעס ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִיְתַבְחלו ִבחול ָגמור. וֵמַעָתה ְוֶהָחרֹון. ְוִיְתַבֵחל ֵהטֵ 
וֵמַעְכָשיו ֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ֲעֵליֶהם, וַמְתֶנה ֲעֵליֶהם ֶשִטְהיו ֺכָלם ְבֵטִלים וְמֺבָחִלים ֵמִעָעָרן 

ְכָלל ְוִעָער, וְבֺכְלהֹון ִאְתָחַרְטָנא ְבהֹון ֵמַעָתה ְוַעד ָלא ְשִריִרין ְוָלא ַקָטִמין ְוָלא ִיְהיו ָחִלין 
 עֹוָלם:

ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים וַבֲחָסֶדיָך ַהְגדֹוִלים )ר"ת נח"ל( ְוַאָתה ָהֵאל נֹוֵצר ֶחֶסד ַלֲאָלִפים 
ָשַעי, וְתַתֵען ֶאת ֲאֶשר ְוַהְנשוִטים, ִתְמַחל ְוִתְסַלח וְתַכֵנר ְלָכל ַחֹחאַתי ַוֲעֹונֹוַתי ופְ 

ִקְלַקְלִתי, וְתכֹוֵנן וְתַיֵשר ֶאת ֲאֶשר ֶהֱעֵויִתי, ְוַתְמִשיְך ָעַלי אֹור ַהְעֺדָשה ֶשִמְסַתֵלק ֵמָעַלי. 
ה  ֹכַח ַהֵטֶצר ַהְפֵרד ָנא ֵמָעַלי ַצד ָהָרע ֶשֶבֵיֶצר ָהַרע, וְתַזְכֵכִני וְתַלְבֵבִני בְ  יאהדונהיָאָמא ְיהֹוָ



 5 לכעסתיקון  

 

ַהטֹוב וְתַזֵכְך ַנְפִשי ְוָתִאיר ָבה ְותֹוִסיף ָבה ֹכַח ְוֶהָאָרה ְלִהְתַקֵשר ְלַמְעָלה ַבְעֺדָשה 
 ָהֶעְליֹוָנה, וְתכֹוֵנן ְלָבִבי ְלָעְבְדָך ְלִיְרָאה וְלַאֲהָבה ֶאת ִשְמָך ָכל ַהָטִמים:

 
 :ה ְנָעִמיםֹיאַמר ָנסוק ֶזה ְשַבע ֶעְשרֵ 

 ֵלב ָטהֹור ְבָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורוַח ָנכֹון ַחֵדש ְבִקְרִבי.

 

 :ֶזה ֹיאַמר ֶעֶשר ְנָעִמים ָפסוק

 ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו.

ה ַוֲחִמיִשים ְוֶאָחד ְטִבילֹות ְוִיְלַבש ְבָגָדיו ְוִיְרַחץ ָיָדיו, ְוָיֹבא ְלֵביתֹו ְוִיְלַבש ַאַחר ָכְך ִיְטבֹול ֵמָא
ית ְבָיד ַטִלית ָגדֹול, ִויָבֵרְך ָעָליו ְבַכָוָנה ְגדֹוָלה. ְוַאַחר ֶשִטְלְבֶשנו ְיַקֵבץ ֶאת ַאְרַבַעת ַכְנפֹות ַהַחלִ 

אֹוָתם ַעל ֶהָחֶזה ֶשלֹו ִוְיַכֵוון ִכי ָכל ָכַנף ֵמַאְרָבָעָתם עֹוֶלה ְכִמְנָין ִמְסָנר "ַכַעס". ְוַגם  ְיִמינֹו ְוָיִשים
עֹוֶלה ְבִגיַמְטִרָטא ְכִמְסַנר ֵשם ֶאְהֶי"ה ְבִמלוי ֶהִהי"ן ָכֶזה )אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה(. ִוְיַכֵוון 

י אֹורֹות ַהֲחָסִדים. וְבעֹוד ֶשַאְרַבַעת ַהַכְנפֹות ְבָידֹו ַעל ֶהָחֶזה ֹיאַמר ֶשִטְתָמְתקו ַהִדיִנים ַעל ְידֵ 
  ְנסוִקים ֵאלו.

 )האשה תאמר פסוקים אלו ללא עטיפת טלית וללא אחיזה בציציות.(

ה ֶאלוַ  יְנָחס ֶבן ְיַדֵבר ְיהֹוָ ר: ִנִּֽ ֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהִש  ֶאְלָעָזר ֶבן ֹמֶשה ֵלאֹמִּֽ י יב ֶאתַאִּֽ  ֲחָמִתי ֵמַעל ְבֵנִּֽ
א ִיְשָרֵאל ְבַקְנאֹו ֶאת י ִכִליִתי ֶאת ִקְנָאִתי ְבתֹוָכם ְוֹלִּֽ י: ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן  ְבֵנִּֽ ִיְשָרֵאל ְבִקְנָאִתִּֽ

ֲחָריו ְבִרית ְכֺהַמת עֹוָלם ַתַחת אֲ  לֹו ֶאת ֹום: ְוָהְיָתה לֹו וְלַזְרעֹו ַאִּֽ אֹלָהיו ְבִריִתי ָשלִּֽ ֶשר ִקֵמא ֵלִּֽ
ל:  ַוְיַכֵנר ַעל ְבֵני ִיְשָרֵאִּֽ

ִתְשָעה ְנסוִקים ֵאלו, ֶשֵהם ר"ת )יאהלוההי"ם( ֶשהוא ִחבור ֵשם הוי"ה ְוֵשם אלהי"ם  ֹיאַמר
 ֶשעֹוֶלה יב"ק, ְלָמֵתק ֵשם ֱאֹלִהים ֶשהוא ִדין, ְבֵשם הוי"ה ֶשהוא ַרֲחִמים:

ה ִהי ַחְסְד יְ  ֹלא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך  יאהדונהיָתה ְיֹהָוה אַ   ָעֵלינו ַכֲאֶשר ִיַחְלנו ָלְך:יאהדונהי ָך ְיהֹוָ
א ֹל  ַחְסֶדָך ְוֶיְשֲעָך ִתֵתן ָלנו:יאהדונהי ְרֵאנו ְיֹהָוה הַ   ִמֶםִמי ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך ָתִמיד ִיְסרוִני:

ה ֵמעֹוָלם ְוַעד וְ   ִשְמָך ֵתן ָכבֹוד ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך:ָלנו ְיֹהָוה ֹלא ָלנו ִכי לְ  ֶחֶסד ְיהֹוָ
ְללוָיה הַ   ִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבֶדָך הֹוִשיֵעִני ְבַחְסֶדָך:הָ   עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים:

ה ה יאהדונהי  ְיֹהָוה  ֹו:ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדיאהדונהי  הֹודו ַליהֹוָ יאהדונהי ִיְגֹמר ַבֲעִדי ְיהֹוָ

ה ָטָקר ַחְסְדָך ֱאֹלִהים וְבֵני ָאָדם ְבֵצל ְכָנֶפיָך מַ  ַחְסְדָך ְלעֹוָלם ַמֲעֵשי ָיֶדיָך ַאל ֶתֶרף:
 ֶיֱחָסיון:

או מקוה לטבילת כלים הנמצא  ם.ַיֲעֶשה ֵסֶדר ַהַתְשִליְך ַעל ְשַפת בֹור, אֹו ְבֵאר, אֹו ַמְעָין, אֹו יָ 
 ְוקֹוֶדם ֹיאַמר ַבָעָשה זֹו:מחוץ לבנין המרחץ. 

ְלֵשם ִיחוד קוְדָשא ְבִריְך הוא וְשִכיְנֵתיה ִבְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו וְדִחילו ְלַיֲחָדא ֵשם 
ֲהֵריִני מוָכן לֹוַמר ְשֹלָשה ָעָשר ְנסוִקים י"ה ְבֵשם ו"ה ְבִיחוָדא ְשִלים ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל. 
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ַהְכתוִבים ַעל ְיֵדי ִמיָכה ַהָמִביא, ָהא ְתֵליָסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ִאְתַחזון ָהָכא, ְוֺכְלהו ַנְפִקין 
יִקין ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין. ִמְתֵליָסר ַמבוִעין ִדְמַשח ְרבות ְדִתעוֵני ִדיְקָנא ַקִדיָשא ַעִתיָקא ְדַעתִ 

ָהא ְתֵליָסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ֵמַעִתיַקא ַקִדיָשא. ִמי ֵאל ָכמֹוָך ַחד. נֹוֵשא ָעֹון ְתֵרי. ְועֹוֵבר ַעל 
ֶנַשע ְתָלת. ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו ַאְרַבע. ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאנֹו ָחֵמש. ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד הוא ִשית. 

שוב ְיַרֲחֶממו ִשְבָעה. ִיְכֹבש ֲעֹונֹוֵתינו ְתַמְנָיא. ְוַתְשִליְך ִבְמֺצלֹות ָים ָכל ַחֹחאָתם ִתְשָעה. יָ 
ִמיֵמי  ,ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֲעָשָרה. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַחד ָסר. ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינו ְתֵריָסר

ֵביל ָדא, ֵאל ִמָדה ַחד, ַרחום ִמָדה ְתֵרין. ְוַחמון ִמָדה ְתָלת. ֶאֶרְך ִמָדה ְלקַ  ֶקֶדם ְתֵליָסר:
ַאְרַבע. ַאַנִים ִמָדה ָחֵמש. ְוַרב ֶחֶסד ִמָדה ִשית. ֶוֱאֶמת ִמָדה ִשְבָעה. נֹוֵצר ֶחֶסד ִמָדה 

ֲעָשָרה. ָוֶפַשע ִמָדה ַחד ָסר. ְוַחָחָאה ִמָדה  ְתַמְנָיא. ַלֲאָלִפים ִמָדה ִתְשָעה. נֹוֵשא ָעֹון ִמָדה
ה  ְתֵריָסר. ְוַנֵעה ִמָדה ְתֵליָסר: ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו,  יאהדונהיִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיהֹוָ

ִזים ָבֶהם ְשֹלש ֶעְשֶרה ֶשִתְהֶיה ֲחשוָבה וְמֺקֶבֶלת וְרצוָיה ְלָפֶניָך ְקִריַאת ַהְנסוִקים ַהִמְרמָ 
ִמדֹות ֶשל ַרֲחִמים, ָהֲאמוִרים ַעל ַיד ְנִביָאְך ִמיָכה, ַהְמֺכָוִנים ֶאל ְשֹלש ֶעְשֶרה ִמדֹות 
 ָהֲאמוִרים ַעל ְיֵדי ֹמֶשה ַעְבָדְך. ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכִאלו ִכַוְנִתי ְבָכל ַהַכָונֹות ָהְראויֹות ְלַכֵון
ָבֶהם, וְכִאלו ִהַשְגִתי ָכל ַהןֹודֹות ָהְרמוִזים ָבֶהם. ְוִתְהֶיה ָשָעה זֹו ֵעת ָרצֹון ְלָפֶניָך, ְוִיֹגלו 

ה  ֱאֹלֵהינו ְבִמַדת ַהֶחֶסד וְבִמַדת ָהַרֲחִמים, יאהדונהי ַרֲחֶמיָך ַעל ִמדֹוֶתיָך, ְוִתְתַנֵהג ְיהֹוָ
יָאִתי ֹזאת, ְלַהְמִשיְך ֶשַפע ְוֶהָאָרה ִמן ַהַםָזל ָהֶעְליֹון ִתעון ַהְשִמיִני וְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ִבְקִר 

)אל"ף ה"ה ֶאל ַהִתעון ַהְתִשיִעי ַהִמְקָרא ַלֲאָלִפים, )יו"ד ה"י וי"ו ה"י(. ַהִמְקָרא נֹוֵצר ֶחֶסד, 
ִמתוק ָגמור ְוָשֵלם ִכְרצֹוְנָך, וְבֵכן  וָבֶזה ִיְתַמְתקו ְשמֹות ֱאֹלִהי"ם ַאֹדָנ"ייו"ד ה"ה(. 

ְוַתְשִליְך ִבְמֺצלֹות ָים ָכל ַחֹחאֵתינו. ְוָכל ַהְמַקְטְרִגים ָרִעים יְֺשְלכו ִבְמֺצלֹות ָים. ְוַאָתה 
ָכל ִנסֹוֵצי ַהְעֺדָשה  ִיְתָבְררו ְוַיֲעלוַאֵל"ף ֵה"י יו"ד ֵה"י ְבטוְבָך ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך. ְוַעל ְיֵדי ֵשם 

ְמֹבָרִרים וְמנִֺעים וְמֺלָבִנים, ְוַנֵעה ָלֶהם ְלַהֲעלֹוָתם ִלְמקֹום ַהֹעֶדש. ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו 
 ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו:

ַמר: ַוי ָמאן ְדאֹוִשיט ָידֹוי ְבִדיְקָנא ַיִעיָרא ִעָלָאה ְדָסָבא ַקִדיָשא ָנַתח ַרִבי ִשְמעֹון ְוָא
ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדֹכָלא. ִדיְקָנא ְדַהִהיא ֺתְשַבְחָתא. ִדיְקָנא ְדָסִתים ְוַיִעיר ִמָכל ִתקונֹוי. 

ְדִהיא תוְשַבְחָתא ְדָכל ֺתְשָבִחין. ִדיְקָנא ְדָלא ִדיְקָנא ְדָלא ָיְדִעין ִעָלִאין ְוַתָתִאין. ִדיְקָנא 
ֲהָוה ַבר ַנש ְנִביָאה ְוַקִדיָשא ְדִיְקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליה. ִדיְקָנא ְדִהיא ַתְלָיא ְבַשֲערֹוי ַעד ַטבוָרא 

ין ְמֵהיְמנוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא. ְדִלָבא, ִחָוָרא ְכַתְלָגא, ַיִעיָרא ְדַיִעִרין, ְטִמיָרא ִדְטִמיִר 
ָתאָנא ִבְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְדָהאי ִדיְקָנא ְמֵהיְמנוָתא ְדכֹוָלא, ָנִפיק ְמאוְדנֹוי ְוָנִחית סוְחָרֵניה 

יָרא. ְוָנִחית ְדפוָמא ַקִדיָשא ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ְבַתְקרוְבָתא ְדבוְסָמא ָטָבא ִחָוָרא ְדַיִע 
ְבִשעוָלא ְוָחֵפי ַעד ִטבוָרא, הוא ִדיְקָנא ַיִעיָרא ְמַהיְמָנא ְשֵליָמא ְדַנְגִדין ֵביה ְתַלת ֲעָשר 

 ְנִביִעין ַמבוִעין ִדְמַשח ְרבות ָטָבא, ִבְתַלת ֲעַשר ִתקוִנין ִמְתַתְעָנא:

ִמְתַתַען ַשְעָרא ִמְלֵעיָלא ְוָשאֵרי ֵמַההוא ִתקוָנא ָך במדה א' ֵאל( )ִמי ֵאל ָכמוֹ ִתקוָנא ַקְדָמָאה 
ִדְשַער ֵריֵשיה ְדָסִליק ְבִתעונֹוי ְלֵעיָלא ְמאוְדנֹוי ְוָנִחית ִמַעֵםי ִנְתָחא ְדֺאְדִנין ְבַחד חוָטא 

 ְבִשֺעָלא ָטָבא ַעד ֵריָשא ְדפוָמא:
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ִמְתַתַען ַשְעָרא ֵמֵריָשא ְדפוָמא, ְוָסִליק ַעד )נֹוֵשא ָעֹון במדה ב' ַרחום( א, ִתקוָנא ִתְנָיינָ 
 ֵריָשא ַאֲחָרא ְדפוָמא ְבִתעוָנא ָשִקיל:

ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא ִמְתחֹות )ְועֹוֵבר ַעל ֶנַשע במדה ג' ְוַחמון( ִתקוָנא ְתִליָתָאה, 
ִבין ָנִפיק ַחד ָאְרָחא, ְוַשְעָרא ִאְתְנַסק ְבַההוא ָאְרָחא. וָמֵלי ֵמָהאי ִגיָסא וֵמָהאי ְתֵרין נוְק 

 ִגיָסא ַשְעָרא ְבִתעוָנא ְשִלים סוְחָרֵנה ְדַההוא ָאְרָחא:
ת ְתחֹות נוָמא ִמְתַתַען ַשְעָרא ְוָנִחי)ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו במדה ד' ֶאֶרְך( ִתקוָנא ְרִביָעָאה, 

 ֵמֵריָשא ֲחָדא ְלֵריָשא ֲחָדא ְבִתעוָנא ְשִלים:
ְתחֹות נוָמא ָנִפיק ָאְרָחא ַאֲחָרא במדה ה' ַאַנִים(  )ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאנוֹ ִתקוָנא ֲחִמיָשָאה, 

 נוָמא ִמָכאן וִמָכאן: ְבִשעוָלא ְדָאְרָחא ִדְלֵעיָלא, ְוִאֵלין ְתֵרין ָאְרִחין ְרִשיִמין ַעל
ִמְתַתַען ַשְעָרא ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמְלַרע )ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד הוא במדה ו' ְוַרב ֶחֶסד( ִתקוָנא ְשִתיָתָאה, 

ְלֵעיל ְלֵריָשא ְדפוָמא ְוָחֵפי ַתְקרוְבָתא ְדבוְסָמא ָטָבא ַעד ֵריָשא ְדפוָמא ִדְלֵעיָלא. ְוָנִחית 
 ְעָרא ְלֵריָשא ְדִפְתָחא ְדָאְרָחא ַתָתָאה ְדפוָמא:שַ 

ָנִסיק ַשְעָרא ְוִאְתֲחזון ְתֵרין ַתנוִחין )ָישוב ְיַרֲחֵמנו במדה ז' ֶוֱאֶמת( ִתקוָנא ְשִביָעָאה, 
ְלָמא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְבִתְקרוְבָתא ְדבוְסָמא ָטָבא ַשִניָרן ְוָיָאן ְלֶמֱחֵזי. ְבִגיְנהֹון ִאְתַקָים עָ 

 ְבאֹור ְנֵני ֶמֶלְך ַחִטים:
ָנִפיק ַחד חוָטא ְדַשֲעֵרי סֹוֲחָרֵני  )ִיְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינו במדה ח' נֹוֵצר ֶחֶסד(ִתקוָנא ְתִמיָנָאה, 

 ְדִדיְקָנא, ְוַתְלָיין ְבִשעוָלא ַעד ַטבוָרא:
ִמְתָעֵרי וִמְתָעְרִבין ְך ִבְמצולֹות ָים ָכל ַחֹחאָתם במדה ט' ָלֲאָלִפים( )ְוַתְשִליִתקוָנא ְתִשיָעָאה, 

 ַשְעֵרי ִדיְקָנא ִעם ִאינון ַשְעֵרי ְדַתְלָיין ְבִשעוָלא, ְוָלא ַנְפֵקי ָדא ִעם ָדא:
ַשְעֵרי ְתחֹות ִדיְקָנא ְוַחְפָיין ַנְחִתין )ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב במדה י' ֹנֵשא ָעֹון( ִתקוָנא ֲעִשיָרָאה, 

 ִבְגרֹוָנא ְתחֹות ִדיְקָנא:
ְדָלא ָנְפִקין ִניָמא ִמן ִניָמא וִמְתַשְעָרן )ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם במדה י"א ָוֶפַשע( ִתקוָנא ַחד ַסר, 

 ְבִשיעוָרא ְשִלים:
ְדָלא ַתְלָיין ַשְעֵרי ַעל נוָמא, מדה י"ב ְוֲחָחָאה( )ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינו בִתקוָנא ְתֵריַסר, 

 ופוָמא ִאְתְנֵני ִמָכל ִסְטרֹוי ְוָיָאן ַשְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליה:
ְדַתְלָיין ַשְעֵרי ִבְתחֹות ִדיְקָנא ִמָכאן וִמָכאן. )ִמיֵמי ֶקֶדם במדה י"ג ְוַנֵעה( ִתקוָנא ְתֵליַסר, 

ָיָאה ִביָקָרא ַשִניָרא ְמַחְפָיין ַעד ַטבוָרא. ָלא ִאְתֲחֵזי ִמָכל ַאְנֵני ַתְקֺרְבָתא ְדֺבְסָמא. ִביָקָרא 
ר ַבר ִאמון ַתנוִחין ַשִניִרין ִחָוִרין ְדַמְפִקין ַחִטין ְלַעְלָמא. וְמַחְזָין ֵחדו ִלְזֵעיר ַאְנִנין. ִבְתֵליסַ 

ְגִדין ְוָנְפִקין ְתֵליַסר ַמבוִעין ִדְמָשח ְרבות, ְוַנְגִדין ְלָכל ִאמון ִדְלַתָתא. ְוַנֲהִרין ִתקוִנין ִאֵלין נַ 
ְבַההוא ִמְשָחא. וְמִשיִחין ֵמַההוא ִמְשָחא ְדִבְתֵליַסר ִתקוִנין ִאֵלין. ִבְתֵליַסר ִתקוִנין ִאֵלין 

 ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא ְדַעִתיק ְדַעִתיִקין: ִאְתְרִשים ִדיְקָנא ַיִעיָרא

יגביה שני צדי הגלימה או המעיל, ויאמר מי אל כמוך וגו' מלה במלה, ויכוין בלבו שהם 
כנגד י"ג מדות כמסודר כאן, וכשיאמר ותשליך וגו', ינער הבגד על המים, ויכוין שכל 

ושלכו במצולות ים העליון המלאכים הרעים שנבראו מכח עוונותיו וגם המקטרג העליון י
 דפלוני ונחש. 
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 :ֹיאַמר ָנסוק ֶזה ָשֹלש ְנָעִמים

ָחֵפץ ֶחֶסד  ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאנֹו ִכי ֶנַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלא ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ִמי
ַחֹחאָתם: ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב  ְמֺצלֹות ָים ָכלהוא: ָישוב ְיַרֲחֵמנו ִיְכֹבש ֲעֹוֹנֵתינו, ְוַתְשִליְך בִ 

 ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינו ִמיֵמי ֶקֶדם: ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר

 

 .ֵמָאה ַוֲחִמיִשים ְוֶאָחד ְנַעִמים ,ֹיאַמר ְנסוִקים ֵאלו ָכל ֶאָחד ֵמֶהם

 

 ְבִקְרִבי. ֵלב ָטהֹור ְבָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורוַח ָנכֹון ַחֵדש

 ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו.

 

ַיְדִליק ֵנר ְבֵבית ַהְכֶנֶסת ִלְפֵני ֲארֹון ַהעֹוֶדש וְיַכֵון ִכי ֵנר הוא ִמְסָנר ְשֹלָשה ִיחוִדים )יאההויה"ה, 
 וההי"ם, יאהדונה"י(.יאהל

ַאַחר ָכְך ַיֲעֶשה ֶשַבע ַהָעפֹות ַלֵתָבה ֶשְבֵבית ַהְכֶנֶסת, וְבָכל ַהָעָפה ֹיאַמר ִמְזמֹור ָהבו לה' ְבֵני 
 ֵאִלים כולֹו, וָפסוק ֶאָחד ִמְנסוֵקי ָאָמא ְבֹכַח.

יֹהָוה ְבֵני ֵאִלים ָהבו ַלִּֽ  יֹהָוה ְכבֹוד ְשמֹו ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבו ַלִּֽ ז: ָהבו ַלִּֽ יֹהָוה ָכבֹוד ָוֹעִּֽ
יֹהָוה ְבַהְדַרת ֲחוו ַלִּֽ ֶדש: קֹול ְיֹהָוה ַעל ִהְשַתִּֽ ל ֹקִּֽ ַמִים  ַהָכבֹוד ִהְרִעים ְיֹהָוה ַעל ַהָםִים ֵאִּֽ

ים: קֹול ר: קֹול ְיֹהָוה ֹשֵבר ֲאָרִזים ַויְ  ַרִבִּֽ ָהָדִּֽ ַאְרֵזי  ַשֵבר ְיֹהָוה ֶאתְיֹהָוה ַבֹכַח קֹול ְיֹהָוה ֶבִּֽ
ֹון: ַוַטְרִקיֵדם ְכמוֹ  ים: קֹול ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִשְריֹון ְכמֹו ֶבן ַהְלָבנִּֽ ש:  ְרֵאִמִּֽ ֲהבֹות ֵאִּֽ ְיֹהָוה ֹחֵצב ַלִּֽ

ֱחֹשף ֶטִּֽ ש: קֹול ְיֹהָוה ְיחֹוֵלל ַאָטלֹות ַוִּֽ ְיָערֹות  קֹול ְיֹהָוה ָיִחיל ִמְדָבר ָיִחיל ְיֹהָוה ִמְדַבר ָקֵדִּֽ
ֹהָוה ֹעז ְלַעםֹו ִיתֵ  ם: ְיִּֽ ֹוד: ְיֹהָוה ַלַםבול ָיָשב ַוֵטֶשב ְיֹהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלִּֽ יָכלֹו ֺכלֹו ֹאֵמר ָכבִּֽ ן וְבֵהִּֽ

ֹום: ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת  ַעםֹו ַבָשלִּֽ
 אב"ג ית"ץ() ָאָמא ְבֹכַח. ְגדוַלת ְיִמיֶנָך. ַתִתיר ְצרוָרה:                   

 )קר"ע שט"ן(    ַקֵבל ִרַמת. ַעֶםָך ַשְגֵבנו. ַטֲהֵרנו נֹוָרא:                   
 )נג"ד יכ"ש(  ָנא ִגבֹור. דֹוְרֵשי ִיחוֶדָך. ְכָבַבת ָשְמֵרם:                   

 ט"ר צת"ג(ָבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. ָתִמיד ָגְמֵלם:              )ב
 )חק"ב טנ"ע(   ָחִסין ָקדֹוש. ְברֹוב טוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך:                  

 )יג"ל פז"ק( ָיִחיד ֵגֶאה. ְלַעְםָך ְנֵנה. זֹוְכֵרי ְקדוָשֶתָך:                   
 צי"ת( )שק"ו  ַשְוָעֵתנו ַקֵבל. וְשַמע ַצֲעָקֵתנו. יֹוֵדַע ַתֲעלומֹות:       

 ָברוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:
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ב ִיַעח ְבָידֹו ֶכֶסף ִפְדיֹון ֵמָאה ַוֲחִמיִשים ְוֶאָחד ַתֲעִנטֹות ְוֹיאְחֵזם ְבָידֹו ַוַיֲעמֹוד ָיֵחף וָפָניו ְלַמֲערָ 
 ְוֹיאַמר:

ִחילו וְרִחימו וְרִחימו וְדִחילו ְלַיֲחָדא אֹוִתטֹות ְלֵשם ִיחוד קוְדָשא ְבִריְך הוא וְשִכיְנֵתיה ִבְד 
י"ה ְבאֹוִתטֹות ו"ה ְבִיחוָדא ְשִלים ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל, ֲהֵריִני ַמְפִריש ָמעֹות ֵאלו ֶשְבָיִדי 

ֲעֹון ַהַכַעס. ִויִהי ָרצֹון  ִלְצָדָקה, ְכֵדי ִלְפדֹות ִבְצָדָקה ַמה ֶשֲאִני ַחָטב ְלִהְתַעמֹות ַבֲעבור
ה  ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ֶשִתְהֶיה ֲחשוָבה וְמֺקֶבֶלת וְרצוָיה  יאהדונהיִמְלָפֶניָך ְיהֹוָ

ִתעון ַהְפָרַשת ְצָדָקה זֹו, ְכִאלו ִהְתַעֵמִתי ָכל ְיֵמי ַהַתֲעִנטֹות ֲאֶשר ֲאִני ַחָטב ְלִהְתַעמֹות ַבֲעבור 
עון ְנַגם ֲעֹון ַהַכַעס. ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכִאלו ִכַוְנִתי ְבָכל ַהַכָונֹות ָהְראויֹות ְלַכֵון ָבֶהם ַבֲעבור תִ 
ֵשה ֲעֹון ַהַכַעס, וִביֵמי ַהַתֲעִנטֹות ַהְסִריִכים ְלִתעון ֶזה. ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו וַמעֲ 

ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו. ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו 
כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו. ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה 

 וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו. ָעֵלינו
 

ֲעֵננו ָאִבינו ֲעֵננו ְביֹום צֹום ַהַתֲעִנית ַהֶזה, ִכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאִני ַעל ִכי ֲעֹונֹוַתי ָעְברו ֹראִשי 
י ַמִים ְוִשבֹוֶלת וְכַמָשא ָכֵבד ָכְבדו ִמֶםִמי. ָטַבְעִתי ִביֵון ְמצוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָבאִתי ְבַמֲעַמעֵ 

ְשָטָפְתִני. ִיְרָאה ָוַרַעד ָיבֹוא ִבי ְבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַנֵלל ְלָפֶניָך ַעל ֹרַע ַמֲעַשי ֲאֶשר ָעִשיִתי. 
ָגְדלו בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ְלָהִרים ֱאֹלַהי ָנַני ֵאֶליָך. ִכי ֲעֹונֹוַתי ַרבו ְלַמְעָלה ֹראש ְוַאְשמֹוַתי 

ַהְסָדָקה ְוָלנו ֹבֶשת ַהָנִנים. ָמה ֶאֱעֶנה וָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדֵבר יאהדונהי ַעד ַהָשָמִים. ְלָך ְיֹהָוה 
וָמה ֶאְצַטָדק. ְכֵבן סֹוֵרר ומֹוֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָך ְוֹלא ָשַמְעִתי ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ַהְעדֹושֹות. 

י ָאְזִני. ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵשה ְוַעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה. ָעַבְרִתי ַעל ִלְדָבֶריָך ֹלא ִהֵחיתִ 
ְכִריתֹות וִמיתֹות ֵבית ִדין. ָעַבְרִתי ַעל ִדְבֵרי ַקָבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים וָפַגְמִתי ַבִםדֹות 

ִתי ַבֲעֹונֹוַתי ְלַהִניל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ְבַמֲעַמֵעי ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִתי ִצמֹורֹות ַהֶשַפע. ְוָגַרְמ 
ַהְעִלנֹות. ְוָנַתִתי ֹכַח ַבְעִלנֹות ְלִהְתַחֵזק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה וְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק ִמן ַהְעֺדָשה. 

ָשה ִמְםקֹוָרה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחִטים ְוָגַרְמִתי ַבֲעֹונֹוַתי ַלֲעֹקר וְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִשי ַהְעדוֹ 
וְלהֹוִריָדה ֶאל ַיְרְכֵתי בֹור. בֹורֹות ִנְשָבִרים ֲאֶשר ֹלא ָיִכילו ַהַםִים. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. ֲאָהה ַעל 

ִתי ִכי ָנָשאִתי ֶחְרַנת ַנְפִשי. ַעל ִמי ָאנוס ְלֶעְזָרה ְוָאָנה ֶאְפֶנה ִלישוָעה. בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמ 
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ִכי ֹלא ְבֶמֶרד וְבַמַעל יאהדונהי ְנעוַרי. ֲאָבל ָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

א ֵמֵאש ָעִשיִתי, ְוֹלא ְלַהְכִעיְסָך ִנְתַכַוְנִתי, ַרק ִיְצִרי ָגַבר ָעַלי וַמֲעֵשה ָשָטן ִהְצִליַח, ִכי הו
ה ַוֲאִני ִמָבָשר ָוָדם, ְוהוא ֲאֶשר ִהִןיַתִמי וִפַתִמי ַלֲעֹבר ַעל ִמְצֹוֶתיָך, ְוִנְסַכְלִתי ְוָעִשיִתי ָעֹון זֶ 

י ֲאֶשר ַכֲעְסִתי ְבחֹול וְבַשָבת ְוַטְרְפִתי ַנְפִשי ְבַאִני. ְוַעָתה ֲאִני בֹוש ִמַםֲעַשי וֺמְכָלם ֲאנִ 
ֵמֲעֹונֹוַתי, וִמְתַנֵחם וִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי ְוָעִויִתי וָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעד 
ַהטֹום ַהֶזה. ָעַזְבִתי ֶאת ְדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי ַהְמֺקְלָקִלים, ִדְכִתיב: ַיֲעֹזב ָרָשע ַדְרכֹו 

ַיְרֶבה ִלְסֹלַח.  ֱאֹלֵהינו ִכי ִויַרֲחֵמהו ְוֶאל יאהדונהיְיֹהָוה  ְשבֹוָתיו ְוָישֹוב ֶאלְוִאיש ָאֶון ַמְח 
וָבאִתי ְבֵלב ִנְשָבר ְוִנְדֶכה ְלִהְתַנֵנל ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך ְוִלְדֹנק ַעל ַשֲעֵרי ַרֲחֶמיָך וְלַבֵעש 

 , ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחמון ְוַרחום ַאָתה ִויִמיְנָך ְנשוָטה ְלַקֵבל ָשִבים.ִמְםָך ְמִחיָלה וְסִליָחה ְוַכָנָרה
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, ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְנָשִעים ֲאֶשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי וָפַשְעִתי יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ל ָתבֹוא ְבִמְשָנט ֶאת ַעְבֶדָך ִכי ֹלא ִיְצַדק ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהטֹום ַהֶזה, ְוַא

ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך. ְוַאל ָנא ִתְבֶזה  טֹוב ְוַסָלח ְוַרב יאהדונהיְלָפֶניָך ָכל ָחי. ִכי ַאָתה ְיֹהָוה 
ַחש ִמָשֶמן. ְוִיְהֶיה ָחשוב ֱענות ָעִני ֲאֶשר ִעֵמיִתי ַבסֹום ַנְפִשי, ִבְרַכי ָכְשלו ִמסֹום וְבָשִרי כָ 

וְמֺקָבל וְמֺרֶסה ְלָפֶניָך ִמעוט ֶחְלִבי ְוָדִמי ֲאֶשר ִנְתַמֵעט ַהטֹום ְבַתֲעִניִתי ְכֵחֶלב ָוָדם ַהִמְקָרב 
ַתֵען ֶאת ְנַגם ַעל ַגֵבי ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש. וְבֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך הֹוַדְעָתנו ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך לְ 

ַנְפֵשנו ְבִמְסַנר וְבִמְפַקד ֵשמֹות ַהְעדֹוִשים ֲאֶשר ָנַגְמנו ָבֶהם. ְוָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניָך ִכי ָחֵפץ 
ָהִייִתי ַלֲעשֹות ִתעון ֶזה ְבָכל ֵלב, ַאְך ֵאין ִבי ֹכַח, ְוָכַשל ֹכִחי ְלִהְתַעמֹות ָכל ָכְך ָיִמים 
ְרצוִפים ֶזה ַאַחר ֶזה, ְוָלֵכן ֲאִני ַמְפִריש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַתֲעִנטֹות ֵאלו. ְוִתְהֶיה ֲחשוָבה 
וְמֺקֶבֶלת ַהְסָדָקה ֶשֲאִני נֹוֵתן ַבֲעבור ַהַתֲעִנטֹות ְכִאלו ִהְתַעֵמיִתי, ְוָכל ַהִתעוִנים וֵברור 

אוִים ְלִהְתָבֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַהַתֲעִנטֹות, ִיְהיו ִמְתָבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ָהְר 
ְיֵדי ַהְסָדָקה ֶשל ִנְדיֹון ַהַתֲעִנטֹות. ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ְתַטֵהר ֶאת ַהְנָגִמים ְוֶאת 

ִחי ְוִנְשָמִתי. ְוָכל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ֶשָמְפלו ַבְעִלנֹות ַהְכָתִמים ֲאֶשר ַנֲעשו ְבגוִפי ְוַנְפִשי, רו
ַעל ְיֵדי ַחֹחאַתי ְוִנְבְראו ֵמֶהם ַמְשִחיִתים ְמַחְבִלים ְכָרִמים, ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ֶשָטמותו ָכל 

קֹום ָשְרָשם ָבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְלַמַען אֹוָתם ְקִלנֹות, ְוַיְחְזרו ָכל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ִבְמ 
ָהָרמוז ְבָראֵשי ֵתבֹות ַח'ִיל ָב'ַלע ַו'ְיִקיֶאמו ִמִבְטנֹו יֹוִריֶשמו ֵאל,  )חב"ו(ִשְמָך ַהָעדֹוש 

ָהָרמוז  )בי"ט( וִמָנסוק ֶח'ְלָקם ַב'ַחִטים ו'ְצפוְנָך ְתַמֵלא ִבְטָנם, וְלַמַען ִשְמָך ַהָגדֹול
ְבָראֵשי ֵתבֹות ִב'ְזרֹועֹו ְי'ַקֵבץ ְט'ָלִאים. ְוִתְשַמע ֶאת ְתִפָלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִשְמָך ַהָעדֹוש 

ָהָרמוז ְבָראֵשי ֵתבֹות ָא'ָמא ַר'ֲחֶמיָך ֶא'ת ָר'ְגֶזָך ִי'ְכְבשו ִת'ְמחֹול ַא'ְשמֹוֵתינו.  )ארארית"א(
ל שֹוֵמַע ְתִפלֹות ְוַתֲחנוִנים ַאָתה, ָברוְך שֹוֵמַע ְתִפָלה. ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִכי אֵ 

 צוִרי ְוֹגֲאִלי. יאהדונהיִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהוה 
 

 .ִמָכאן ָיכֹול ִלְנעֹול ִמְנָעַליו, וְלַהְמִשיך ָרִגיל

 :ַאָחר ָכְך ֹיאַמר

ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשְטֵהא ִמעוט ֶחְלִבי ְוָדִמי ֶשִמְתַמֵעט ַהטֹום יהוה ִמְלָפֶניָך ְיִהי ָרצֹון 
, ְלָפֶניָך ְבַתֲעִניִתי ָחשוב וְמֺקָבל ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך ְכִאלו ִהְקַרְבִתיו ַעל ַגֵבי ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש

ְתַמֵעט ִמֶםִמי, ִיְתעֹוֵרר סֹוד ב' ִזווֵגי מ"ב ְדֵחיְך ְוָגרֹון. וְבֵכן יְֺמְתקו וְבֹכַח ֵחֶלב ְוָדם ֶשמִ 
ִמְסַנר אֹוִתטֹות ְדִמלוי ְדִרבוַע ֶדֱאֹלִהים ְדֵהִהי"ן ָהעֹוָלה ְשמֹוָנה ֵמאֹות, ְוִעם ִמְסַנר ֵמָאה 

 ְבִמלוָים, ַיֲעלו ְלִמְסַנר ַתֲעִנית. וְשֹלִשים אֹוִתטֹות ְדֶעֶשר ְנָעִמים ֱאֹלִהים
 

ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַםְדֵרָגה, ֵמֲעִשָטה ִליִציָרה וִמיִציָרה ִלְבִריָאה וִמְבִריָאה 
ִמֹכָחה ַלֲאִצילות, ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָשָבה ָהֶעְליֹוָנה, ְדבֹוֵרר ֹאֶכל ְוָזִריק ְנֹסֶלת, ו

ִיְשַתְלֵשל ְוֵיֵרד ֶשַפע ָגדֹול ָוַרב ַעל ָכל ָהעֹוָלמֹות, ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה, ֵמֲאִצילות 
ִלְבִריָאה וִמְבִריָאה ִליִציָרה וִמיִציָרה ַלֲעִשָטה, וִמָשם ַיִגיַע ְוָיחול ָעַלי, ְלַטֵהר ִלִבי ְלָעְבְדָך 

ה ֶאת ְשֶמָך, ְוָלֵתת ֹכַח ְבַמֲחַשְבִתי וְבֹמִחי ְלָבֵרר וְלַתֵען וְלַהֲעלֹות ָכל ְלִיְרָאה וְלַאֲהבָ 
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ִניצֹוֵצי ַהְעֺדָשה ְוַהְמָפשֹות ְוָהרוחֹות ְוַהְמָשמֹות ִדְקֺדָשה, וְלַהְגִביר ֵחֶלק ַהחֹוב ֶשֵטש ִבי ַעל 
ָנא ָקרֹוב ְלַשְוָעֵתנו. ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ְוַאָתה ַתֲעֶנה, ְנַדֵבר ַהֵחֶלק ָהָרע ֶשֵטש ִבי, ֶוֱהֵיה 

ְוַאָתה ִתְשַמע, ַכָדָבר ֶשֶמֱאַמר "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאִני 
ל ֵעת ָצָרה ְוצוָקה ְושֹוֵמַע ְתִפַלת ָכל ֶאְשָמע", ִכי ַאָתה ה' נֹוֶדה וַמִסיל ְועֹוֶנה וְמַרֵחם ְבכָ 

 ֶנה, ָברוְך שֹוֵמַע ְתִפָלה.
 

אֹוי ָנא ָלנו ִכי ָחָטאנו ָאָמא נֹוִליְך ֶאת ֶחְרָנֵתנו, ֶבן ְכִסיל תוַגת ִאםֹו,  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ינו, ְוִאם ִתְשֹמר ֲעֹוֵנינו ִמי ַיֲעֹמד ְלָפֶניָך ֵמָאז ְוִאם ִתְפֶנה ְלַחֹחאֵתינו ָאָבד ִשְבֵרנו ְוִתְקָותֵ 

ַאֶניָך, וְבטוְבָך ַהָגדֹול ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך וְרֵאה ְבֵעין ֶחְמָלֶתיָך ָצַרת גוֵפינו ְוִנְשָמֵתינו ְוַקֵבל 
הֹוִשיָעה ַהֶםֶלְך, ַאל ַתַעְזֵבנו, וְבַיד  יאהדונהי ְבֹרב ַרֲחֶמיָך ְתשוָבֵתינו ְוקֹוְרִאים ְבִשְמָך ְיֹהָוה

ַזֲעֶמָך ַאל ִתְחֵשנו, ְוֹלא ְלֹאֶרָך ַאְנָך ִתָעֵחנו, ִכי ָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניָך ִכי ֹלא ָעְלָתה ַעל ִלֵבנו 
י ַעז ִיְצֵרנו ָהַרע ְוַעל ָכְרֵחינו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָשלֹום ֶנֶגד ְכבֹוֶדָך ְוַלֲעשֹות ֶנֶגד ַכָוָנֶתָך, ֶאֶפס כִ 

ָנָטה ָאְרֵחנו, וָמַנע ַהחֹוב ִמֶםמו, ִדְמיֹונֹו ְכַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטֹרף ְוִכְכִפיר יֹוֵשב ַבִםְסָתִרים 
א ִמָסָרה ַנְפֵשינו, ְבִצְדָקְתָך תֹוִצי יאהדונהיוֶפַתע ִנְתאֹום ַחִטים ְבָלעונו ְוַאָתה ְבטוְבָך ְיֹהָוה 

ַהִסיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵשנו ְוַהֲעֵלה ֲארוָכה וַמְרֵנא ַלֲעֹוֵנינו ְוִיְהיו ִלְמאֹורֹות ָכל ַהֵשמֹות ֲאֶשר 
ְבִיְרָאה ֶהֱחַשְכנו ַבֲעֹונֹוֵתינו ְוַחֹחאֵתינו וְפָשֵעינו, ְוַטֵהר ִלֵבנו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת וְבֵלָבב ָשֵלם 

צוִרי יאהדונהי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה  וְבַאֲהָבה, ָאֵמן, ֵכן ְיִהי ָרצֹון. ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי
 ְוֹגֲאִלי:

 .ַהֶכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲעִנִטים ִיְרֵאי ָשַמִים ויתן ,ִיְשַתֵדל לֹוַמר ָכל ַהְתִהִלים
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