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בּ קדהוזכּ ני העוֹ מר  ספירת מצות לק יּ ם הרבּ ים בּ רחמי 
ּפ רטיה כּ ל עם גּ דוֹ לה, וּ בשׂ מחה  ט וֹ ב וּ בלב וּ בטהרה,
זה ידי ועל בּ ּה , הּת לוּ יים מצווֹ ת ותרי"ג וכוּ נוֹ תיה ודק דּ וּ קיה
מן עמלק  המן קלּפ ת וּ לבּט ל ולעקוֹ ר וּ לׁש בּ ר  להכניע נזכּ ה

העוֹ לם .

גּ דוֹ לה,ותעזרני  בּ שׂ מחה  הּפ וּ רים  ימי את וּ לק בּ ל  לקיּ ם בּ רחמי 
מר דּ כי קדת ּפ וּ רים, הארת קדת  ׁש יּ מ ׁש ונזכּ ה
לקיּ ם ונזכּ ה ישׂ ראל, בּ ית  עּמ כּ ל  ועל זרענוּ  ועל עלינוּ  ואסּת ר
ט וֹ ב וּ בלב וּ בטהרה בּ קד ה בּ פ וּ רים הנּ וֹ הג וֹ ת הּמ צווֹ ת כּ ל
המחה ׁש ּת תּפ ט  עד בּ לבּ נוּ  שׂ מחה ותּת ן גּ דוֹ לה, וּ בשׂ מחה
בּ שׂ מחה דּ קדה ורּק וּ דין כּ ף להמחאת אז ונזכּ ה ורגלינוּ , בּ ידינוּ 

בּ אמת.  לׁש מ י')גּ דוֹ לה תפלה (ח"א  

קלּפ תונזכּ ה ולעק וֹ ר וּ לכ לּ וֹ ת ולמחוֹ ת וּ לבּט ל וּ ל ׁש בּ ר להכניע 
כּ ל  וּ להוֹ ציא ממ וֹ ן, תאות ׁש הוּ א העוֹ לם, מן עמלק המן
ה ּק דוֹ ׁש ים הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל  וּ להחזיר וּ להׁש יב מּמ נּ וּ  הּק דה חיּ וּ ת
ולעשׂ וֹ ת ולחזוֹ ר ׁש בּ קדה, העליוֹ ן לׁש רׁש ם הּק ד ה  ח יּ וּ ת וכל
מר דּ כי קד ת תמיד עלינוּ  להמ ׁש י ונזכּ ה הּק דוֹ ׁש ה, ּת וֹ רה מהם
כּ ל  וּ להאיר לגלּ וֹ ת וּ תזכּ נוּ  ותעזרנוּ  הּמ לכּ ה, ואסּת ר היּ ה וּ די
גדוֹ לה וּ בטהרה בּ קדה וּ נחוֹ ׁש ת וזהב בּ כסף ׁש יּ ׁש  עלּ אין הגּ ונין
עלינוּ  ותׁש ּפ יע הרבּ ים, בּ רחמי עלינוּ  ותחמוֹ ל הּט וֹ ב, כּ רצוֹ נ
וּ להרבּ וֹ ת הבּ ריּ וֹ ת על לרחם  ונזכּ ה בּ אמת, הרחמנ וּ ת מ דּ ת
פרנסה לנוּ  ותמ ׁש י המים, מן עלינוּ  תרחם  ואּת ה  בּ צדקה ,
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בּ קדהוזכּ ני העוֹ מר  ספירת מצות לק יּ ם הרבּ ים בּ רחמי 
ּפ רטיה כּ ל עם גּ דוֹ לה, וּ בשׂ מחה  ט וֹ ב וּ בלב וּ בטהרה,
זה ידי ועל בּ ּה , הּת לוּ יים מצווֹ ת ותרי"ג וכוּ נוֹ תיה ודק דּ וּ קיה
מן עמלק  המן קלּפ ת וּ לבּט ל ולעקוֹ ר וּ לׁש בּ ר  להכניע נזכּ ה

העוֹ לם .

גּ דוֹ לה,ותעזרני  בּ שׂ מחה  הּפ וּ רים  ימי את וּ לק בּ ל  לקיּ ם בּ רחמי 
מר דּ כי קדת ּפ וּ רים, הארת קדת  ׁש יּ מ ׁש ונזכּ ה
לקיּ ם ונזכּ ה ישׂ ראל, בּ ית  עּמ כּ ל  ועל זרענוּ  ועל עלינוּ  ואסּת ר
ט וֹ ב וּ בלב וּ בטהרה בּ קד ה בּ פ וּ רים הנּ וֹ הג וֹ ת הּמ צווֹ ת כּ ל
המחה ׁש ּת תּפ ט  עד בּ לבּ נוּ  שׂ מחה ותּת ן גּ דוֹ לה, וּ בשׂ מחה
בּ שׂ מחה דּ קדה ורּק וּ דין כּ ף להמחאת אז ונזכּ ה ורגלינוּ , בּ ידינוּ 

בּ אמת.  לׁש מ י')גּ דוֹ לה תפלה (ח"א  

קלּפ תונזכּ ה ולעק וֹ ר וּ לכ לּ וֹ ת ולמחוֹ ת וּ לבּט ל וּ ל ׁש בּ ר להכניע 
כּ ל  וּ להוֹ ציא ממ וֹ ן, תאות ׁש הוּ א העוֹ לם, מן עמלק המן
ה ּק דוֹ ׁש ים הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל  וּ להחזיר וּ להׁש יב מּמ נּ וּ  הּק דה חיּ וּ ת
ולעשׂ וֹ ת ולחזוֹ ר ׁש בּ קדה, העליוֹ ן לׁש רׁש ם הּק ד ה  ח יּ וּ ת וכל
מר דּ כי קד ת תמיד עלינוּ  להמ ׁש י ונזכּ ה הּק דוֹ ׁש ה, ּת וֹ רה מהם
כּ ל  וּ להאיר לגלּ וֹ ת וּ תזכּ נוּ  ותעזרנוּ  הּמ לכּ ה, ואסּת ר היּ ה וּ די
גדוֹ לה וּ בטהרה בּ קדה וּ נחוֹ ׁש ת וזהב בּ כסף ׁש יּ ׁש  עלּ אין הגּ ונין
עלינוּ  ותׁש ּפ יע הרבּ ים, בּ רחמי עלינוּ  ותחמוֹ ל הּט וֹ ב, כּ רצוֹ נ
וּ להרבּ וֹ ת הבּ ריּ וֹ ת על לרחם  ונזכּ ה בּ אמת, הרחמנ וּ ת מ דּ ת
פרנסה לנוּ  ותמ ׁש י המים, מן עלינוּ  תרחם  ואּת ה  בּ צדקה ,



ׁש לם ודעת וׁש לוֹ ם  וח יּ ים ורחמים וּ ברכה וּ צדקה  טוֹ בה ו ׁש פע
ט וֹ ב. וכל  נ "ו)דּ קד ה  תפלה  (ח "א  

ע"ד מיוסד  תורה  ב')ע "פ (חלק

נּס יםיהי ע וֹ שׂ ה  אבוֹ תינ וּ , ואלהי אלהינוּ  יהוה  מלּ פני רצ וֹ ן 
דּ יננוּ  את והדּ ן ריבנוּ  את הרב וד וֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל ונפלאוֹ ת
וה נּ פרע נפׁש נוּ  אוֹ יבי לכל  גּ מוּ ל  והמׁש לּ ם נקמתנוּ , את והנּ וֹ קם 
לנוּ  ותעזוֹ ר הרבּ ים, בּ רחמי עלינוּ  ׁש ּת רחם מ צּ רינוּ , לנוּ 
ימי את וּ "לק יּ ם לק בּ ל  ׁש נּ זכּ ה  הנּ וֹ רא וֹ ת, ונפלאוֹ תי בּ יׁש וּ עת
הּמ צוֹ ת כּ ל לק יּ ם ׁש נּ זכּ ה  כּ רא וּ י, בּ זמ נּ יהם" הּק ד וֹ ׁש ים הּפ וּ רים
"בּ שׂ מחה גדוֹ לה, וּ בטהרה בּ קדה בּ ּפ וּ רים ה נּ וֹ הגוֹ ת הּק ד וֹ ׁש וֹ ת
עם מאד , ועצ וּ מה רבּ ה וחדוה בּ דיצה בּ ר נּ ה בּ גילה  לבב", וּ בטוּ ב
ה ּת ל וּ יוֹ ת מצ וֹ ת ותרי"ג וכוּ נ וֹ תיהם  ודקדּ וּ קיהם ּפ רטיהם כּ ל

בּ הם .

וה נּ פלא וֹ תרבּ וֹ נ וֹ  ה נּ ּס ים ׁש כּ ל אזנינוּ  גּ לּ ית כּ בר עוֹ לם , ׁש ל 
ט וֹ בים היּ מים  נק בּ עוּ  עליהם אׁש ר לאבוֹ תינוּ  ׁש עשׂ ית
בּ כל  וד וֹ ר דּ וֹ ר בּ כל וּ מאירים ונתגּ לּ ים  נעשׂ ים  כּ לּ ם  הּק ד וֹ ׁש ים,
כּ ל  וּ קדת ּפ וּ רים  קדת להמ ׁש י צריכין ואנוּ  זמן, וּ בכל  אדם 
ׁש נה בּ כל אז, ׁש נּ עשׂ וּ  ונפלאוֹ ת ה נּ ּס ים והארת טוֹ בים, היּ מים
בּ אתי וּ בכן בּ פרטיּ וּ ת. ואדם אדם וּ בכל וד וֹ ר דּ וֹ ר  בּ כל ו ׁש נה
עת וּ בכל יוֹ ם וּ בכל ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל ונפלא וֹ ת נּס ים  עוֹ שׂ ה לפני
ּפ וּ רים לשׂ מחת ׁש אזכּ ה וזכּ ני וח נּ ני והוֹ רני לּמ דני ׁש עה , וּ בכל
בּ ימי ונפ ׁש  לב בּ כל מאד מאד ל שׂ מח ׁש אזכּ ה בּ אמת, בּ ׁש למ וּ ת
עד  קץ, לּה  ׁש אין בּ שׂ מחה ו ׁש נה  ׁש נה בּ כל ה ּק דוֹ ׁש ים  הּפ וּ רים

ע להמׁש י ּפ וּ רים ׁש ל והּק דה המחה  ידי  על ועל ׁש אזכּ ה לי 

אדּמ ה מהּפ רה הנּ מׁש כת והּט הרה  הּק ד ה  ישׂ ראל כּ ל
בּ קריאת לעס וֹ ק עלינ וּ  צוּ ית אׁש ר מת, מּט מאת ׁש ּמ טהרת
ידי ׁש על לנוּ  וגלּ ית ּפ וּ רים, אחר אדּמ ה ּפ רה  ׁש ל ה זּ את הּפ ר ׁש ה
טהוֹ רים להי וֹ ת נזכּ ה למען אדּמ ה, הּפ רה לטהרת זוֹ כין ּפ וּ רים

בּ זמנּ וֹ . ּפ סח  ה ּק רבּ ן קדת לקבּ ל

בּ עוֹ מקרבּ וֹ נוֹ  וּ נפילתנ וּ  ירידתנוּ  ׁש בּ עוֹ צם יוֹ דע אּת ה עוֹ לם, ׁש ל 
על  ׁש עוֹ ברים  הנּ פׁש  צרוֹ ת ורבּ וּ י ועוֹ צם  ה זּ ה, הּמ ר  הגּ ל וּ ת
ים הּמ צוּ לוֹ ת ורבּ וּ י ועוֹ צם בּ פרטיּ וּ ת, ועלי מיּ שׂ ראל אחד כּ ל
וּ בצרה הצּ דדים, מ כּ ל מאד מאד אוֹ תי ורוֹ דפים עלי, הוֹ טפים
ּפ תח ׁש וּ ם יוֹ דע ואיני ,וער ׁש עוּ ר בּ לי מאד מאד  אני גדוֹ לה
עּת ה צרי אני אלּ ה כּ ל  על הן זה , מ כּ ל וּ להנּ צל לתּק ן ּת קוה
כּ לל  עם עשׂ ית כּ א ׁש ר  ונוֹ רא וֹ ת, גּ דוֹ לוֹ ת ויׁש וּ עוֹ ת נפלאים נּס ים
היוּ  לא אׁש ר  ונ וֹ ראים נפלאים נּס ים עוֹ לם לדוֹ רוֹ ת ישׂ ראל 
יּמ ח הרׁש ע המן  עליהם  כּ ׁש עמד  ואסּת ר מרדּ כי בּ ימי כּ מ וֹ תם ,
הנּ ּס ים מכּ ל גּ דוֹ ל ּפ וּ רים ׁש ל זה נס אׁש ר וכ וּ ', וזכרוֹ  ׁש מ וֹ 
חכמי ידי על לנ וּ  הוֹ דעּת  כּ אׁש ר  מעוֹ לם, עּמ נ וּ  ׁש עשׂ ית
וימי בּ טלים יהיוּ  הּמ וֹ עדים  וכל לברכה, זכרוֹ נם הּק ד וֹ ׁש ים
כּ ל  כּ י מּפ סח, ההתחלוֹ ת כּ ל  היוּ  וּ בּת חלּ ה נבטלים, א  הּפ וּ רים

וכוּ '. ועכׁש ו מצרים, ליציאת זכר  הם ה ּמ וֹ עדים 

מצמיחר בּ וֹ נ וֹ  הנּ פלאוֹ ת, אדוֹ ן כּ לּ א , דעלמא  מריּה  עוֹ לם , ׁש ל 
וה נּ פלא וֹ ת ה נּ ּס ים ׁש כּ ל  האמת, יוֹ דע א ּת ה יׁש וּ עוֹ ת,
מׁש ה בּ ימי עמלק וּ במלחמת מצרים בּ יציאת עּמ נוּ  ׁש עשׂ ית
בּ ימי עּמ נוּ  ׁש עשׂ ית ונפלא וֹ ת ה נּ ּס ים וכל ואסּת ר, מר דּ כי וּ בימי
הנּ פׁש , יׁש וּ עת הוּ א והיׁש וּ עה הנּ ס עּק ר ודוֹ ר, דּ וֹ ר  וּ בכל  חנכּ ה 
בּ ג ׁש מ יּ וּ ת ור וֹ דפינוּ  צרינוּ  כּ ל ׁש ל והנאה  הּק נאה  עּק ר כּ י



ׁש לם ודעת וׁש לוֹ ם  וח יּ ים ורחמים וּ ברכה וּ צדקה  טוֹ בה ו ׁש פע
ט וֹ ב. וכל  נ "ו)דּ קד ה  תפלה  (ח "א  

ע"ד מיוסד  תורה  ב')ע "פ (חלק

נּס יםיהי ע וֹ שׂ ה  אבוֹ תינ וּ , ואלהי אלהינוּ  יהוה  מלּ פני רצ וֹ ן 
דּ יננוּ  את והדּ ן ריבנוּ  את הרב וד וֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל ונפלאוֹ ת
וה נּ פרע נפׁש נוּ  אוֹ יבי לכל  גּ מוּ ל  והמׁש לּ ם נקמתנוּ , את והנּ וֹ קם 
לנוּ  ותעזוֹ ר הרבּ ים, בּ רחמי עלינוּ  ׁש ּת רחם מ צּ רינוּ , לנוּ 
ימי את וּ "לק יּ ם לק בּ ל  ׁש נּ זכּ ה  הנּ וֹ רא וֹ ת, ונפלאוֹ תי בּ יׁש וּ עת
הּמ צוֹ ת כּ ל לק יּ ם ׁש נּ זכּ ה  כּ רא וּ י, בּ זמ נּ יהם" הּק ד וֹ ׁש ים הּפ וּ רים
"בּ שׂ מחה גדוֹ לה, וּ בטהרה בּ קדה בּ ּפ וּ רים ה נּ וֹ הגוֹ ת הּק ד וֹ ׁש וֹ ת
עם מאד , ועצ וּ מה רבּ ה וחדוה בּ דיצה בּ ר נּ ה בּ גילה  לבב", וּ בטוּ ב
ה ּת ל וּ יוֹ ת מצ וֹ ת ותרי"ג וכוּ נ וֹ תיהם  ודקדּ וּ קיהם ּפ רטיהם כּ ל

בּ הם .

וה נּ פלא וֹ תרבּ וֹ נ וֹ  ה נּ ּס ים ׁש כּ ל אזנינוּ  גּ לּ ית כּ בר עוֹ לם , ׁש ל 
ט וֹ בים היּ מים  נק בּ עוּ  עליהם אׁש ר לאבוֹ תינוּ  ׁש עשׂ ית
בּ כל  וד וֹ ר דּ וֹ ר בּ כל וּ מאירים ונתגּ לּ ים  נעשׂ ים  כּ לּ ם  הּק ד וֹ ׁש ים,
כּ ל  וּ קדת ּפ וּ רים  קדת להמ ׁש י צריכין ואנוּ  זמן, וּ בכל  אדם 
ׁש נה בּ כל אז, ׁש נּ עשׂ וּ  ונפלאוֹ ת ה נּ ּס ים והארת טוֹ בים, היּ מים
בּ אתי וּ בכן בּ פרטיּ וּ ת. ואדם אדם וּ בכל וד וֹ ר דּ וֹ ר  בּ כל ו ׁש נה
עת וּ בכל יוֹ ם וּ בכל ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל ונפלא וֹ ת נּס ים  עוֹ שׂ ה לפני
ּפ וּ רים לשׂ מחת ׁש אזכּ ה וזכּ ני וח נּ ני והוֹ רני לּמ דני ׁש עה , וּ בכל
בּ ימי ונפ ׁש  לב בּ כל מאד מאד ל שׂ מח ׁש אזכּ ה בּ אמת, בּ ׁש למ וּ ת
עד  קץ, לּה  ׁש אין בּ שׂ מחה ו ׁש נה  ׁש נה בּ כל ה ּק דוֹ ׁש ים  הּפ וּ רים

ע להמׁש י ּפ וּ רים ׁש ל והּק דה המחה  ידי  על ועל ׁש אזכּ ה לי 

אדּמ ה מהּפ רה הנּ מׁש כת והּט הרה  הּק ד ה  ישׂ ראל כּ ל
בּ קריאת לעס וֹ ק עלינ וּ  צוּ ית אׁש ר מת, מּט מאת ׁש ּמ טהרת
ידי ׁש על לנוּ  וגלּ ית ּפ וּ רים, אחר אדּמ ה ּפ רה  ׁש ל ה זּ את הּפ ר ׁש ה
טהוֹ רים להי וֹ ת נזכּ ה למען אדּמ ה, הּפ רה לטהרת זוֹ כין ּפ וּ רים

בּ זמנּ וֹ . ּפ סח  ה ּק רבּ ן קדת לקבּ ל

בּ עוֹ מקרבּ וֹ נוֹ  וּ נפילתנ וּ  ירידתנוּ  ׁש בּ עוֹ צם יוֹ דע אּת ה עוֹ לם, ׁש ל 
על  ׁש עוֹ ברים  הנּ פׁש  צרוֹ ת ורבּ וּ י ועוֹ צם  ה זּ ה, הּמ ר  הגּ ל וּ ת
ים הּמ צוּ לוֹ ת ורבּ וּ י ועוֹ צם בּ פרטיּ וּ ת, ועלי מיּ שׂ ראל אחד כּ ל
וּ בצרה הצּ דדים, מ כּ ל מאד מאד אוֹ תי ורוֹ דפים עלי, הוֹ טפים
ּפ תח ׁש וּ ם יוֹ דע ואיני ,וער ׁש עוּ ר בּ לי מאד מאד  אני גדוֹ לה
עּת ה צרי אני אלּ ה כּ ל  על הן זה , מ כּ ל וּ להנּ צל לתּק ן ּת קוה
כּ לל  עם עשׂ ית כּ א ׁש ר  ונוֹ רא וֹ ת, גּ דוֹ לוֹ ת ויׁש וּ עוֹ ת נפלאים נּס ים
היוּ  לא אׁש ר  ונ וֹ ראים נפלאים נּס ים עוֹ לם לדוֹ רוֹ ת ישׂ ראל 
יּמ ח הרׁש ע המן  עליהם  כּ ׁש עמד  ואסּת ר מרדּ כי בּ ימי כּ מ וֹ תם ,
הנּ ּס ים מכּ ל גּ דוֹ ל ּפ וּ רים ׁש ל זה נס אׁש ר וכ וּ ', וזכרוֹ  ׁש מ וֹ 
חכמי ידי על לנ וּ  הוֹ דעּת  כּ אׁש ר  מעוֹ לם, עּמ נ וּ  ׁש עשׂ ית
וימי בּ טלים יהיוּ  הּמ וֹ עדים  וכל לברכה, זכרוֹ נם הּק ד וֹ ׁש ים
כּ ל  כּ י מּפ סח, ההתחלוֹ ת כּ ל  היוּ  וּ בּת חלּ ה נבטלים, א  הּפ וּ רים

וכוּ '. ועכׁש ו מצרים, ליציאת זכר  הם ה ּמ וֹ עדים 

מצמיחר בּ וֹ נ וֹ  הנּ פלאוֹ ת, אדוֹ ן כּ לּ א , דעלמא  מריּה  עוֹ לם , ׁש ל 
וה נּ פלא וֹ ת ה נּ ּס ים ׁש כּ ל  האמת, יוֹ דע א ּת ה יׁש וּ עוֹ ת,
מׁש ה בּ ימי עמלק וּ במלחמת מצרים בּ יציאת עּמ נוּ  ׁש עשׂ ית
בּ ימי עּמ נוּ  ׁש עשׂ ית ונפלא וֹ ת ה נּ ּס ים וכל ואסּת ר, מר דּ כי וּ בימי
הנּ פׁש , יׁש וּ עת הוּ א והיׁש וּ עה הנּ ס עּק ר ודוֹ ר, דּ וֹ ר  וּ בכל  חנכּ ה 
בּ ג ׁש מ יּ וּ ת ור וֹ דפינוּ  צרינוּ  כּ ל ׁש ל והנאה  הּק נאה  עּק ר כּ י



אהינוּ , יהוה  ּב מאמינים אנ וּ  אׁש ר על  רק הוּ א  ור וּ חניּ וּ ת,
הנּ וֹ רא וֹ ת, מצווֹ תי וּ לקיּ ם הּק דוֹ ׁש ים  בּ דרכי ליל וּ מׁש ּת וֹ קקים 
 וּ ממ ׁש לּת והׁש גּ חת אלה וּ ת אמוּ נת אמּת ת וּ לפרסם  וּ לגלּ וֹ ת
לכלּ וֹ תנוּ , עלינוּ  עמד  בּ לבד אחד זה בּ ׁש ביל רק  אׁש ר  בּ עוֹ לם ,
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  לכלּ וֹ תינוּ , עלינ וּ  עוֹ מדים ודוֹ ר דּ וֹ ר ׁש בּ כל א לּ א 
הוּ א הצּ ר וֹ ת מ כּ ל והיׁש וּ עה הנּ ס עּק ר כּ ן ועל מיּ דם, מצּ ילנוּ  הוּ א
כּ די ונפלא וֹ ת, נּס ים עוֹ שׂ ה  ואּת ה  קנאת מק נּ א  א ּת ה מה
כּ רצוֹ ן וׁש לוֹ ם חס העוֹ לם מן יתבּ ּט לוּ  לבל  והּמ צ וֹ ת ה ּת וֹ רה לקיּ ם
דהמן מ ּס טרא  הם ׁש כּ לּ ם  ׁש מם, יּמ ח וה כּ וֹ פרים  הוֹ נאים 

ׁש מ וֹ . יּמ ח ועמלק

ׁש וֹ כןוע ּת ה  לפני אסּפ ר וּ מה מרוֹ ם, יוֹ ׁש ב לפני א וֹ מר מה 
אני הא לּ ה  והנּ פלא וֹ ת ה נּ ּס ים כּ ל אחרי אם ׁש חקים,
התגּ בּ ר ּת י לא  כּ י ה וֹ נאים, מכּ ל  יוֹ תר עצמי את רוֹ דף בּ עצמי
מה ועשׂ יתי הרע, היּ צר  את עלי המ ׁש כּת י גּ ם אף ּת אווֹ תי, נגד 
צרוֹ ת הא לּ ה  בּ צרוֹ ת בּ ידים עצמי הבאתי א ׁש ר עד עשׂ יתי,
כּ צרוֹ ת צרה  אין כּ י ה צּ רוֹ ת, מכּ ל וּ מרים קׁש ים הם א ׁש ר נפׁש י,
נפׁש  להוֹ ציא הרחמנוּ ת מכּ ל  הגּ ד וֹ ל הרחמנוּ ת זה וּ  כּ י הנּ פׁש ,

וּ פגמים . מעווֹ נוֹ ת מ יּ שׂ ראל

"יהוה רבּ וֹ נ וֹ  קדמוֹ ן, יחיד כּ לּ א, אּת האהיםדעלמא אמת", 
אני בּ ער בּ אמת כּ י אלּ ה, דּ ברי נוֹ געים  להיכן יוֹ דע לבד

 ואאי וּ בּ פרט ורוּ חניּ וּ ת, בּ גׁש מיּ וּ ת ּפ וּ רים ׁש ל הנּ ס ּת וֹ קף אדע 
לה לבד לזכּ וֹ ת א ּת ה אבל הזּ את, והיׁש וּ עה הנּ ס ּת וֹ קף עלי מׁש י 

עת, בּ כל אלי להתקרב מרחוֹ ק  לי מרּמ ז וא ּת ה ה כּ ל, יוֹ דע
בּ עוֹ צם ואני ׁש עוּ ר , בּ לי רבּ ים וּ רמזים  התנוֹ צצוּ ת מיני בּ כּמ ה
בעניי נחמתי זאת אבל מּט עוּ תי, ׁש בּת י לא  עדין ער ּפ י קׁש יוּ ת

,לפני כּ א לּ ה  דּ בּ וּ רים  לדבּ ר עוֹ ד  מתעּק ׁש  אני עדין מה  הּמ ר,
.ויׁש וּ עת לרחמי עדין וּ לצ ּפ וֹ ת ,אלי מעפר אמרתי וּ לצפצף

בּ ימירבּ וֹ נוֹ  אז ׁש היה הנּ ס ּת וֹ קף יוֹ דע לבד אּת ה  עוֹ לם, ׁש ל  
למחוֹ ת עמלק, המן מלחמת לנ צּ ח ׁש זּ כוּ  ואסּת ר, מרדּ כי
הארה זה ידי על להמׁש י זכ וּ  ואי העוֹ לם, מן וזכרם ׁש מם
ח יּ וּ תנוּ  כּ ל עּת ה ואי ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל נ וֹ ראה ויׁש וּ עה נפלאה 
הנּ ס ּת וֹ קף ידי על  רק הוּ א ונפׁש , בּ גוּ ף מגּ לוּ תנוּ  לצאת ותקותנוּ 
אז עזרּת ם כּ א ׁש ר ,ליׁש וּ עת וּ מצּפ ים עוֹ מדים אנוּ  כּ י הזּ ה ,
וּ להכניע וּ לבּט ל  לעקוֹ ר עמלק, המן קלּפ ת וּ לׁש בּ ר להכניע
וּ לקיּ ם ולחזוֹ ר בּ עוֹ לם , הׁש גּ חת אמוּ נת וּ לגלּ וֹ ת הגּ ד וֹ לה, זהמתוֹ 
בּ עזרתנוּ  ּת עמ וֹ ד כּ ן הּק דוֹ ׁש ה , ּת וֹ רת קדת מחדׁש  וּ לק בּ ל 
למחוֹ ת בּ ׁש למ וּ ת, הּמ לחמה ּת נ צּ ח א ׁש ר  עד ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל סלה
ולהׁש יבנוּ  הארץ, מן הּט מאה  רוּ ח וּ להעביר לגמרי, עמלק זכר
בּ אתי כּ ן על מהרה. ה ּמ ר מ גּ ל וּ תנוּ  וּ להוֹ ציאנ וּ  בּ אמת, אלי
ותבּ יט נפ ׁש נוּ , צרוֹ ת לג וֹ דל   ּלב ׁש ּת שׂ ים ה נּ פלא וֹ ת, אד וֹ ן לפני
נּס ים עּמ נוּ  ותעשׂ ה בּ מעללנ וּ , ּת בּ יט ואל ועמלנוּ , בּ ענינוּ 
סבּ וֹ ת ׁש ּת סבּ ב בּ אוֹ פן ּפ וּ רים, ׁש ל נּס ים ונוֹ ראים , נפלאים 
נׁש וּ ב ולא מהרה , קל חיׁש  בּ ח יּ ינ וּ  אלי לׁש וּ ב ׁש נּ זכּ ה לטוֹ בה,

לכסלה . עוֹ ד

רחםר בּ וֹ נ וֹ  עוֹ לם ", וּ מל חיּ ים "אהים מתים, מחיּ ה  עוֹ לם, ׁש ל 
מת מ ּט מאת וטהרנוּ  ׁש נ וּ  וק דּ  וקיּ מנוּ , והחיינוּ  עלינוּ 
ׁש התגּ בּ רוּ  נא וּ ף הרהוּ רי ׁש הם הּט מאה, אבוֹ ת אבי ׁש היא
ואין מצוּ לה בּ יון "טבענוּ  א ׁש ר עד  מאד, בּ עוֹ לם והתּפ ט וּ 
קד ת בּ כּ ח זכּ נוּ  ׁש טפתנוּ , ו ׁש בּ וֹ לת מים בּ מעמ ּק י בּ אנוּ  מעמד",
וטהרת קדת עלינ וּ  וּ להמׁש י לקבּ ל ׁש נּ זכּ ה ּפ וּ רים, מצות



אהינוּ , יהוה  ּב מאמינים אנ וּ  אׁש ר על  רק הוּ א  ור וּ חניּ וּ ת,
הנּ וֹ רא וֹ ת, מצווֹ תי וּ לקיּ ם הּק דוֹ ׁש ים  בּ דרכי ליל וּ מׁש ּת וֹ קקים 
 וּ ממ ׁש לּת והׁש גּ חת אלה וּ ת אמוּ נת אמּת ת וּ לפרסם  וּ לגלּ וֹ ת
לכלּ וֹ תנוּ , עלינוּ  עמד  בּ לבד אחד זה בּ ׁש ביל רק  אׁש ר  בּ עוֹ לם ,
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  לכלּ וֹ תינוּ , עלינ וּ  עוֹ מדים ודוֹ ר דּ וֹ ר ׁש בּ כל א לּ א 
הוּ א הצּ ר וֹ ת מ כּ ל והיׁש וּ עה הנּ ס עּק ר כּ ן ועל מיּ דם, מצּ ילנוּ  הוּ א
כּ די ונפלא וֹ ת, נּס ים עוֹ שׂ ה  ואּת ה  קנאת מק נּ א  א ּת ה מה
כּ רצוֹ ן וׁש לוֹ ם חס העוֹ לם מן יתבּ ּט לוּ  לבל  והּמ צ וֹ ת ה ּת וֹ רה לקיּ ם
דהמן מ ּס טרא  הם ׁש כּ לּ ם  ׁש מם, יּמ ח וה כּ וֹ פרים  הוֹ נאים 

ׁש מ וֹ . יּמ ח ועמלק

ׁש וֹ כןוע ּת ה  לפני אסּפ ר וּ מה מרוֹ ם, יוֹ ׁש ב לפני א וֹ מר מה 
אני הא לּ ה  והנּ פלא וֹ ת ה נּ ּס ים כּ ל אחרי אם ׁש חקים,
התגּ בּ ר ּת י לא  כּ י ה וֹ נאים, מכּ ל  יוֹ תר עצמי את רוֹ דף בּ עצמי
מה ועשׂ יתי הרע, היּ צר  את עלי המ ׁש כּת י גּ ם אף ּת אווֹ תי, נגד 
צרוֹ ת הא לּ ה  בּ צרוֹ ת בּ ידים עצמי הבאתי א ׁש ר עד עשׂ יתי,
כּ צרוֹ ת צרה  אין כּ י ה צּ רוֹ ת, מכּ ל וּ מרים קׁש ים הם א ׁש ר נפׁש י,
נפׁש  להוֹ ציא הרחמנוּ ת מכּ ל  הגּ ד וֹ ל הרחמנוּ ת זה וּ  כּ י הנּ פׁש ,

וּ פגמים . מעווֹ נוֹ ת מ יּ שׂ ראל

"יהוה רבּ וֹ נ וֹ  קדמוֹ ן, יחיד כּ לּ א, אּת האהיםדעלמא אמת", 
אני בּ ער בּ אמת כּ י אלּ ה, דּ ברי נוֹ געים  להיכן יוֹ דע לבד

 ואאי וּ בּ פרט ורוּ חניּ וּ ת, בּ גׁש מיּ וּ ת ּפ וּ רים ׁש ל הנּ ס ּת וֹ קף אדע 
לה לבד לזכּ וֹ ת א ּת ה אבל הזּ את, והיׁש וּ עה הנּ ס ּת וֹ קף עלי מׁש י 

עת, בּ כל אלי להתקרב מרחוֹ ק  לי מרּמ ז וא ּת ה ה כּ ל, יוֹ דע
בּ עוֹ צם ואני ׁש עוּ ר , בּ לי רבּ ים וּ רמזים  התנוֹ צצוּ ת מיני בּ כּמ ה
בעניי נחמתי זאת אבל מּט עוּ תי, ׁש בּת י לא  עדין ער ּפ י קׁש יוּ ת

,לפני כּ א לּ ה  דּ בּ וּ רים  לדבּ ר עוֹ ד  מתעּק ׁש  אני עדין מה  הּמ ר,
.ויׁש וּ עת לרחמי עדין וּ לצ ּפ וֹ ת ,אלי מעפר אמרתי וּ לצפצף

בּ ימירבּ וֹ נוֹ  אז ׁש היה הנּ ס ּת וֹ קף יוֹ דע לבד אּת ה  עוֹ לם, ׁש ל  
למחוֹ ת עמלק, המן מלחמת לנ צּ ח ׁש זּ כוּ  ואסּת ר, מרדּ כי
הארה זה ידי על להמׁש י זכ וּ  ואי העוֹ לם, מן וזכרם ׁש מם
ח יּ וּ תנוּ  כּ ל עּת ה ואי ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל נ וֹ ראה ויׁש וּ עה נפלאה 
הנּ ס ּת וֹ קף ידי על  רק הוּ א ונפׁש , בּ גוּ ף מגּ לוּ תנוּ  לצאת ותקותנוּ 
אז עזרּת ם כּ א ׁש ר ,ליׁש וּ עת וּ מצּפ ים עוֹ מדים אנוּ  כּ י הזּ ה ,
וּ להכניע וּ לבּט ל  לעקוֹ ר עמלק, המן קלּפ ת וּ לׁש בּ ר להכניע
וּ לקיּ ם ולחזוֹ ר בּ עוֹ לם , הׁש גּ חת אמוּ נת וּ לגלּ וֹ ת הגּ ד וֹ לה, זהמתוֹ 
בּ עזרתנוּ  ּת עמ וֹ ד כּ ן הּק דוֹ ׁש ה , ּת וֹ רת קדת מחדׁש  וּ לק בּ ל 
למחוֹ ת בּ ׁש למ וּ ת, הּמ לחמה ּת נ צּ ח א ׁש ר  עד ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל סלה
ולהׁש יבנוּ  הארץ, מן הּט מאה  רוּ ח וּ להעביר לגמרי, עמלק זכר
בּ אתי כּ ן על מהרה. ה ּמ ר מ גּ ל וּ תנוּ  וּ להוֹ ציאנ וּ  בּ אמת, אלי
ותבּ יט נפ ׁש נוּ , צרוֹ ת לג וֹ דל   ּלב ׁש ּת שׂ ים ה נּ פלא וֹ ת, אד וֹ ן לפני
נּס ים עּמ נוּ  ותעשׂ ה בּ מעללנ וּ , ּת בּ יט ואל ועמלנוּ , בּ ענינוּ 
סבּ וֹ ת ׁש ּת סבּ ב בּ אוֹ פן ּפ וּ רים, ׁש ל נּס ים ונוֹ ראים , נפלאים 
נׁש וּ ב ולא מהרה , קל חיׁש  בּ ח יּ ינ וּ  אלי לׁש וּ ב ׁש נּ זכּ ה לטוֹ בה,

לכסלה . עוֹ ד

רחםר בּ וֹ נ וֹ  עוֹ לם ", וּ מל חיּ ים "אהים מתים, מחיּ ה  עוֹ לם, ׁש ל 
מת מ ּט מאת וטהרנוּ  ׁש נ וּ  וק דּ  וקיּ מנוּ , והחיינוּ  עלינוּ 
ׁש התגּ בּ רוּ  נא וּ ף הרהוּ רי ׁש הם הּט מאה, אבוֹ ת אבי ׁש היא
ואין מצוּ לה בּ יון "טבענוּ  א ׁש ר עד  מאד, בּ עוֹ לם והתּפ ט וּ 
קד ת בּ כּ ח זכּ נוּ  ׁש טפתנוּ , ו ׁש בּ וֹ לת מים בּ מעמ ּק י בּ אנוּ  מעמד",
וטהרת קדת עלינ וּ  וּ להמׁש י לקבּ ל ׁש נּ זכּ ה ּפ וּ רים, מצות



הזּ ה בּ עוֹ לם מת מ ּט מאת בּ אמת לטהרנוּ  ּת מימה, אדּמ ה הּפ רה 
זמן ׁש , הּק דוֹ  ה ּפ סח חג לק בּ ל  זה ידי על  ואזכּ ה הבּ א, וּ בעוֹ לם
בּ רחמי ונזכּ ה ועצוּ מה , ר בּ ה  וּ בשׂ מחה גדוֹ לה בּ קדה חרוּ תנ וּ ,
וחדוה וּ בשׂ מחה  גדוֹ לה בּ קדה  ּפ סח  ׁש ל הּמ צווֹ ת כּ ל לקיּ ם
ממ הוּ  הרבּ ים, בּ רחמי ותׁש מרנוּ  ותוֹ ׁש יענוּ  ותעזרנוּ  רבּ ה,
דּ מ הוּ  מ הוּ  וּ ברׁש וּ תנוּ  בּ גבוּ לנ וּ  יּמ צא ׁש לּ א וּ שׂ א וֹ ר, חמץ
דעלמא רבּ וֹ נוֹ  לפני וידוּ ע גלוּ י כּ י הּפ סח, ימי כּ ל  וחמץ שׂ א וֹ ר
חמץ, מּמ הוּ  נזהר  להיוֹ ת בּ עצמוֹ  ודם ל בּ שׂ ר  אפ ׁש ר  ׁש אי כּ לּ א ,
הרבּ ים, בּ רחמי עלינ וּ  ורחמי.רחם יׁש וּ עת ידי על לא אם
ימי כּ ל חמץ מּמ הוּ  והצּ ילנוּ  ו ׁש מרנוּ  אמּת י, רחמן חזק, גּ וֹ אל
מיּ גוֹ ן לחרוּ ת מעבדוּ ת לצאת וּ תזכּ נוּ  ותעזרנוּ  הּק דוֹ ׁש ים, הּפ סח
לסדּ ר  ונזכּ ה גּ דוֹ ל, לא וֹ ר מאפלה ט וֹ ב ליוֹ ם  מאבל לשׂ מחה,
וּ בשׂ מחה נפלא  וּ בהתלהבוּ ת גּ דוֹ ל בּ התעוֹ ררוּ ת  ּפ סח  ׁש ל הּס דר
נפלאה בּ הארה בּ נ וּ  ויאירוּ  עלינוּ  ׁש יּ בוֹ א וּ  ונזכּ ה ועצ וּ מה, רבּ ה
ונפלא גּ דוֹ ל  בּ אוֹ ר  בּ ּפ סח הּמ אירין וקטנוּ ת דּ גדל וּ ת ה ּמ וֹ חין כּ ל
ּפ וּ רים ׁש ל  הּמ צ וֹ ת לקיּ ם וה וֹ ׁש יענוּ  עזרנוּ  רחמים, ונ וֹ רא.מלא 
להיוֹ ת זה ידי על ׁש נּ זכּ ה עד כּ ך , כּ ל גד וֹ לה וּ בשׂ מחה בּ קדה 
הנּ וֹ רא וֹ ת ה ּמ צוֹ ת כּ ל וּ לקיּ ם בּ ּפ סח, חמץ מ ּמ הוּ  בּ אמת נזהרים
עלינוּ  רחם  ועצוּ מה . נוֹ ראה וּ בשׂ מחה גדוֹ לה  בּ קד ה ּפ סח  ׁש ל
עזרנוּ  , אצל בּ רחמים בּ ּק ׁש תינוּ  לפעוֹ ל עּת ה וזכּ נוּ  ,ׁש מ למען

וּ להת לׁש וּ ב הזּ את הּת וֹ רה  ּפ י על מהרהוה וֹ ׁש יענוּ  אלי קרב 
ׁש ל  הנּ פלאה  והיׁש וּ עה הנּ ס קדת מ כּ ח הוֹ ׁש יענוּ  בּ אמת,
מיּ גוֹ ן לצאת ונזכּ ה לט וֹ ב, מרע מעּת ה   להתהּפ ׁש נּ זכּ ה  ּפ וּ רים,
ּת ענית להתענּ וֹ ת וה וֹ ׁש יענוּ  ועזרנ וּ  גּ דוֹ ל . לאוֹ ר  וּ מאפלה לשׂ מחה
בּ כוּ נה סליחוֹ ת ולוֹ מר גדוֹ לה, בּ קדה ּפ וּ רים  קוֹ דם  אסּת ר
לבבי את ותפ ּת ח מאד, מאד אלי ולזעוֹ ק ולצעוֹ ק  גדוֹ לה,

נפׁש י צרת ועוֹ צם  בּ לבּ י, בּ אמת עווֹ נוֹ תי כּ אב להר גּ יׁש  ׁש אזכּ ה
כּ רא וּ י וּ מרה גדוֹ לה זעקה לזעוֹ ק  ׁש אזכּ ה עד לׁש ער, אין א ׁש ר
הגּ דוֹ לים וּ פגמי העצ וּ מים, וּ פׁש עי עווֹ נוֹ תי ר בּ וּ י לפי לזעוֹ ק  לי
וּ תמהר  בּ אמת, עלי רחמי יתעוֹ רר וּ  אׁש ר עד מאד, והרבּ ים
אל בּ ח ּק י א ׁש ר  את ותעשׂ ה  בּ עצמי, מ ּמ נּ י וּ לגאלני להוֹ ׁש יעני

ׁש לם . וּ בלב בּ אמת א ׁש מ וֹ ר מצוֹ תי ואת

להתחיל אבי אי ה דּ ר ה וֹ רני ועוֹ שׂ י, וּ בוֹ ראי יוֹ צרי מלכּ י 
חכמי ידי על  לנוּ  רמזּת  כּ א ׁש ר ּפ וּ רים, קדת מ בּ חינת
חדּ וּ ׁש  בּ דר ונוֹ ראה, נפלאה ויׁש וּ עה נס בּ דר עזרני הּק ד וֹ ׁש ים,
ׁש למה בּ תׁש וּ בה  אלי לׁש וּ ב מעּת ה  ׁש אזכּ ה  בּ אוֹ פן ונוֹ רא , נפלא
בּ כל  ואמ ּת יּ ית ׁש למה התחלה  מחדׁש  להתחיל ואזכּ ה  בּ אמת,
מ ּמ ה בּ אמת וּ תלּמ דני ותוֹ רני בּ אמת, בּ עבוֹ דת ונפׁש  לב

בּ אמת. אלי לׁש וּ ב אזכּ ה  ועצה  דר וּ באיזה להתחיל

בּ עצהרבּ וֹ נ וֹ  ּת ּק נני העליליּ ה", ורב העצה "גּ ד וֹ ל עוֹ לם, ׁש ל 
בּ א וֹ פן ,ׁש מ למען מהרה והוֹ ׁש יעני ,מלּ פני ט וֹ בה
אסוּ ר  ולא  חיּ י, ימי כּ ל בּ אמת ׁש למה  ל ּת ׁש וּ בה מעּת ה ׁש אזכּ ה
לׁש מוֹ ר  וּ ללּמ ד ללמוֹ ד ואזכּ ה וּ שׂ מאל, ימין מרצוֹ נ מעּת ה
וּ לקיּ ם בּ אהבה, תוֹ רת [תלמוּ ד ] דּ ברי כּ ל את וּ לק יּ ם ולעשׂ וֹ ת
ודבר  דּ בר כּ ל  ולעשׂ וֹ ת ׁש בּ ּק ד ה, הדּ ברים וכל ה ּמ צוֹ ת כּ ל
וּ בטהרה בּ קדה בּ עּת וֹ  יפה אעשׂ ה  וה כּ ל וּ בזמנּ וֹ , בּ מ וֹ עדוֹ 
הצּ דּ יקים בּ כּ ח ואזכּ ה ּת מיד , וחדוה  בּ שׂ מחה וּ תחזּ קני גדוֹ לה,
עמלק המן קל ּפ ת ישׂ ראל וּ מ כּ ל מּמ נּ י וּ לבּט ל לגרׁש  האמּת יּ ים 

ּפ וּ רים . ׁש ל והיׁש וּ עה  הנּ ס קד ת עלי וּ להמ ׁש י ׁש מ וֹ , יּמ ח

ל שׂ מחוּ תרחם  ׁש נּ זכּ ה  וׁש נה, ׁש נה  וּ בכל ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל עלינוּ  
רבּ ה וחדוה  גדוֹ לה  בּ שׂ מחה הּפ וּ רים בּ ימי מאד מאד 



הזּ ה בּ עוֹ לם מת מ ּט מאת בּ אמת לטהרנוּ  ּת מימה, אדּמ ה הּפ רה 
זמן ׁש , הּק דוֹ  ה ּפ סח חג לק בּ ל  זה ידי על  ואזכּ ה הבּ א, וּ בעוֹ לם
בּ רחמי ונזכּ ה ועצוּ מה , ר בּ ה  וּ בשׂ מחה גדוֹ לה בּ קדה חרוּ תנ וּ ,
וחדוה וּ בשׂ מחה  גדוֹ לה בּ קדה  ּפ סח  ׁש ל הּמ צווֹ ת כּ ל לקיּ ם
ממ הוּ  הרבּ ים, בּ רחמי ותׁש מרנוּ  ותוֹ ׁש יענוּ  ותעזרנוּ  רבּ ה,
דּ מ הוּ  מ הוּ  וּ ברׁש וּ תנוּ  בּ גבוּ לנ וּ  יּמ צא ׁש לּ א וּ שׂ א וֹ ר, חמץ
דעלמא רבּ וֹ נוֹ  לפני וידוּ ע גלוּ י כּ י הּפ סח, ימי כּ ל  וחמץ שׂ א וֹ ר
חמץ, מּמ הוּ  נזהר  להיוֹ ת בּ עצמוֹ  ודם ל בּ שׂ ר  אפ ׁש ר  ׁש אי כּ לּ א ,
הרבּ ים, בּ רחמי עלינ וּ  ורחמי.רחם יׁש וּ עת ידי על לא אם
ימי כּ ל חמץ מּמ הוּ  והצּ ילנוּ  ו ׁש מרנוּ  אמּת י, רחמן חזק, גּ וֹ אל
מיּ גוֹ ן לחרוּ ת מעבדוּ ת לצאת וּ תזכּ נוּ  ותעזרנוּ  הּק דוֹ ׁש ים, הּפ סח
לסדּ ר  ונזכּ ה גּ דוֹ ל, לא וֹ ר מאפלה ט וֹ ב ליוֹ ם  מאבל לשׂ מחה,
וּ בשׂ מחה נפלא  וּ בהתלהבוּ ת גּ דוֹ ל בּ התעוֹ ררוּ ת  ּפ סח  ׁש ל הּס דר
נפלאה בּ הארה בּ נ וּ  ויאירוּ  עלינוּ  ׁש יּ בוֹ א וּ  ונזכּ ה ועצ וּ מה, רבּ ה
ונפלא גּ דוֹ ל  בּ אוֹ ר  בּ ּפ סח הּמ אירין וקטנוּ ת דּ גדל וּ ת ה ּמ וֹ חין כּ ל
ּפ וּ רים ׁש ל  הּמ צ וֹ ת לקיּ ם וה וֹ ׁש יענוּ  עזרנוּ  רחמים, ונ וֹ רא.מלא 
להיוֹ ת זה ידי על ׁש נּ זכּ ה עד כּ ך , כּ ל גד וֹ לה וּ בשׂ מחה בּ קדה 
הנּ וֹ רא וֹ ת ה ּמ צוֹ ת כּ ל וּ לקיּ ם בּ ּפ סח, חמץ מ ּמ הוּ  בּ אמת נזהרים
עלינוּ  רחם  ועצוּ מה . נוֹ ראה וּ בשׂ מחה גדוֹ לה  בּ קד ה ּפ סח  ׁש ל
עזרנוּ  , אצל בּ רחמים בּ ּק ׁש תינוּ  לפעוֹ ל עּת ה וזכּ נוּ  ,ׁש מ למען

וּ להת לׁש וּ ב הזּ את הּת וֹ רה  ּפ י על מהרהוה וֹ ׁש יענוּ  אלי קרב 
ׁש ל  הנּ פלאה  והיׁש וּ עה הנּ ס קדת מ כּ ח הוֹ ׁש יענוּ  בּ אמת,
מיּ גוֹ ן לצאת ונזכּ ה לט וֹ ב, מרע מעּת ה   להתהּפ ׁש נּ זכּ ה  ּפ וּ רים,
ּת ענית להתענּ וֹ ת וה וֹ ׁש יענוּ  ועזרנ וּ  גּ דוֹ ל . לאוֹ ר  וּ מאפלה לשׂ מחה
בּ כוּ נה סליחוֹ ת ולוֹ מר גדוֹ לה, בּ קדה ּפ וּ רים  קוֹ דם  אסּת ר
לבבי את ותפ ּת ח מאד, מאד אלי ולזעוֹ ק ולצעוֹ ק  גדוֹ לה,

נפׁש י צרת ועוֹ צם  בּ לבּ י, בּ אמת עווֹ נוֹ תי כּ אב להר גּ יׁש  ׁש אזכּ ה
כּ רא וּ י וּ מרה גדוֹ לה זעקה לזעוֹ ק  ׁש אזכּ ה עד לׁש ער, אין א ׁש ר
הגּ דוֹ לים וּ פגמי העצ וּ מים, וּ פׁש עי עווֹ נוֹ תי ר בּ וּ י לפי לזעוֹ ק  לי
וּ תמהר  בּ אמת, עלי רחמי יתעוֹ רר וּ  אׁש ר עד מאד, והרבּ ים
אל בּ ח ּק י א ׁש ר  את ותעשׂ ה  בּ עצמי, מ ּמ נּ י וּ לגאלני להוֹ ׁש יעני

ׁש לם . וּ בלב בּ אמת א ׁש מ וֹ ר מצוֹ תי ואת

להתחיל אבי אי ה דּ ר ה וֹ רני ועוֹ שׂ י, וּ בוֹ ראי יוֹ צרי מלכּ י 
חכמי ידי על  לנוּ  רמזּת  כּ א ׁש ר ּפ וּ רים, קדת מ בּ חינת
חדּ וּ ׁש  בּ דר ונוֹ ראה, נפלאה ויׁש וּ עה נס בּ דר עזרני הּק ד וֹ ׁש ים,
ׁש למה בּ תׁש וּ בה  אלי לׁש וּ ב מעּת ה  ׁש אזכּ ה  בּ אוֹ פן ונוֹ רא , נפלא
בּ כל  ואמ ּת יּ ית ׁש למה התחלה  מחדׁש  להתחיל ואזכּ ה  בּ אמת,
מ ּמ ה בּ אמת וּ תלּמ דני ותוֹ רני בּ אמת, בּ עבוֹ דת ונפׁש  לב

בּ אמת. אלי לׁש וּ ב אזכּ ה  ועצה  דר וּ באיזה להתחיל

בּ עצהרבּ וֹ נ וֹ  ּת ּק נני העליליּ ה", ורב העצה "גּ ד וֹ ל עוֹ לם, ׁש ל 
בּ א וֹ פן ,ׁש מ למען מהרה והוֹ ׁש יעני ,מלּ פני ט וֹ בה
אסוּ ר  ולא  חיּ י, ימי כּ ל בּ אמת ׁש למה  ל ּת ׁש וּ בה מעּת ה ׁש אזכּ ה
לׁש מוֹ ר  וּ ללּמ ד ללמוֹ ד ואזכּ ה וּ שׂ מאל, ימין מרצוֹ נ מעּת ה
וּ לקיּ ם בּ אהבה, תוֹ רת [תלמוּ ד ] דּ ברי כּ ל את וּ לק יּ ם ולעשׂ וֹ ת
ודבר  דּ בר כּ ל  ולעשׂ וֹ ת ׁש בּ ּק ד ה, הדּ ברים וכל ה ּמ צוֹ ת כּ ל
וּ בטהרה בּ קדה בּ עּת וֹ  יפה אעשׂ ה  וה כּ ל וּ בזמנּ וֹ , בּ מ וֹ עדוֹ 
הצּ דּ יקים בּ כּ ח ואזכּ ה ּת מיד , וחדוה  בּ שׂ מחה וּ תחזּ קני גדוֹ לה,
עמלק המן קל ּפ ת ישׂ ראל וּ מ כּ ל מּמ נּ י וּ לבּט ל לגרׁש  האמּת יּ ים 

ּפ וּ רים . ׁש ל והיׁש וּ עה  הנּ ס קד ת עלי וּ להמ ׁש י ׁש מ וֹ , יּמ ח

ל שׂ מחוּ תרחם  ׁש נּ זכּ ה  וׁש נה, ׁש נה  וּ בכל ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל עלינוּ  
רבּ ה וחדוה  גדוֹ לה  בּ שׂ מחה הּפ וּ רים בּ ימי מאד מאד 



וּ בטהרה בּ קדה הּמ ג לּ ה קריאת מצות לקיּ ם  ונזכּ ה  ועצוּ מה,
הנּ ס עוֹ צם  גּ וֹ דל להתבּ וֹ נן ונזכּ ה ועצ וּ מה, רבּ ה וּ בשׂ מחה  גדוֹ לה
בּ פני נּס א  וּ לפרסוּ מי הזּ את, והעצוּ מה הנּ וֹ ראה והיׁש וּ עה הנּ פלא 
לרעהוּ  איׁש  מנוֹ ת "מ ׁש לוֹ ח מצות לק יּ ם ונזכּ ה ועדה, עם כּ ל
גּ דוֹ ל  בּ ׁש למ וּ ת ּפ וּ רים, סעוּ דת וּ מצות לאביוֹ נים", וּ מּת נוֹ ת
ּפ וּ רים ׁש ל ה כרוּ ת מצות לקיּ ם ונזכּ ה ועצוּ מה , רבּ ה וּ בשׂ מחה
ׁש א ותׁש מרנוּ  ותעזרנוּ  לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  צ וּ וּ נוּ  כּ א ׁש ר
בּ נּ פׁש , וא  בּ גּ וּ ף א  כּ לל ּפ וּ רים ׁש ל והכּ ר וּ ת ה תיּ ה לנ וּ  יזּ יק
על  נזכּ ה רק  ה כּ רוּ ת, ידי על דּ בר  ׁש וּ ם  וא אדם ׁש וּ ם נ זּ יק  וא
רבּ ה וחדוה  גדוֹ לה שׂ מחה  ֹלּת ו לבוֹ א ּפ וּ רים ׁש ל הכּ ר וּ ת ידי
הארה מאיר  אז א ׁש ר  ּפ וּ רים , ׁש ל שׂ מחה  ֹל ּת ו מאד , ועצוּ מה
בּ כל  דּ גמתּה  אין א ׁש ר מרדּ כי, הארת ׁש ה וּ א  ועצ וּ מה נפלאה 

הנה . ימ וֹ ת

כּ ל ואזכּ ה לשׂ ּמ ח אחרים, גּ ם  וּ לשׂ ּמ ח לב, בּ כל  שׂ מח להיוֹ ת 
מאד  ועצוּ מה  ר בּ ה  בּ חדוה ּפ וּ רים  בּ שׂ מחת  עּמ ישׂ ראל 
ׁש יּ היה בּ א וֹ פן אמ ּת יּ ית, בּ שׂ מחה  בּ יׁש וּ עת ונשׂ מחה  נגילה  מאד,
מתיּ תינוּ  גּ דוֹ לים ׁש עׁש וּ עים  וּ תקבּ ל וּ לרצ וֹ ן, לנחת ל
וׁש נה ׁש נה בּ כל עּת ה גּ ם ונזכּ ה  ה ּק דוֹ ׁש , בּ ּפ וּ רים ו שׂ מח וֹ תינוּ 

וּ לגר ׁש לה נּ  להכניע ּפ וּ רים, ׁש ל ה נּ פלאה והיׁש וּ עה ה גּ דוֹ ל  ס 
הגּ דוֹ לה, וזהמתוֹ  עמלק המן קלּפ ת מא ּת נוּ  וּ לבּט ל ולעק וֹ ר
בּ קדה מ זּ המתוֹ  עצמנוּ  וּ לטהר  העוֹ לם, מן וזכרוֹ  ׁש מ וֹ  ולמחוֹ ת
ונזכּ ה ואס ּת ר , מרדּ כי קדת עלינוּ  וּ להמׁש י גד וֹ לה, וּ בטהרה
 ּב ּת מיד ל שׂ מח כּ לּ ּה , הנה כּ ל על ּפ וּ רים שׂ מחת להמ ׁש י
וטהרת לקדת נזכּ ה זה ידי ועל בּ אמת, רבּ ה וחדוה בּ שׂ מחה
בּ שׂ מחה להיוֹ ת ונזכּ ה בּ אמת, ּפ סח ולקד ת אדּמ ה, הּפ רה 
בׁש ם כּ י ל בּ נוּ  ישׂ מח בוֹ  "כּ י ׁש כּ תוּ ב: מקרא  בּ נ וּ  ויקיּ ם ּת מיד ,

צוּ רי יהוה לפני לבּ י והגיוֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן יהיוּ  בטחנוּ ", קדׁש וֹ 
ל "ז)וגוֹ אלי. תפלה  (ח"ב 

נשמתנדפס לעילוי 
ע"הר' ויטלי  רחל ב יוס

תשס"ט נפטר אדר ט"ו 
ע"הר' אריה ב זאב

תשס "גנפטר אלול  ג '
ת .נ.צ.ב .ה

והריניהריני , ֹכמו לרע ואהבּת  ׁש ל  עשׂ ה  מצות עלי מקבּ ל 
מזּמ ן והריני וּ מאדי, כּ נפׁש י ישׂ ראל מבּ ני אחד כּ ל א וֹ הב
בּ ן יוֹ סף ר' נשמת לעילוי ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר בּ ספר ללמוֹ ד ּפ י את

הזּ הר. לּמ וּ ד  ק וֹ דם ּת פ לּ ה  ע"ה  אריה  בן זאב ר' מהאריז "ל)רחל, (קבּ לה 

מ וֹ דיםרבּ וֹ ן  והּס ליחוֹ ת. הרחמים אב האדוֹ נים, ואד וֹ ני העוֹ למים 
בּ קדּ ה אבוֹ תינוּ , וא הי א הינ וּ  יי לפני אנחנוּ 
הּק ד ׁש , עבוֹ דת ולעבוֹ דת לתוֹ רת ׁש ּק רבּת נ וּ  וּ בהׁש ּת חויה,
חיּ ינוּ , מה  אנוּ , מה ה ּק דוֹ ׁש ה. ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת חלק לנוּ  ונתּת 
ּת חנוּ נינוּ  מ ּפ ילים אנחנוּ  כּ ן על כּ זה. גּ ד וֹ ל חסד עּמ נוּ  עשׂ ית א ׁש ר 
יהיוּ  ואל ועו וֹ נוֹ תינ וּ , חטאתינוּ  לכל ותסלח , ׁש ּת מחוֹ ל , ,לפני
יי מלּ פני רצוֹ ן יהי וּ בכן .לביני בּ ינינוּ  מבדּ ילים  עו וֹ נוֹ תינוּ 
,ואהבת ליראת לבבינוּ  ׁש ּת כוֹ נן אבוֹ תינ וּ , ואהי א הינ וּ 
בּ ס וֹ דוֹ ת הערל לבבינ וּ  ותפ ּת ח א לּ ה, לדברינוּ  אזני ותקׁש יב
כּ ריח כבוֹ ד כ ּס א לפני ר וּ ח נחת זה ל ּמ וּ דנוּ  ויהיה ,ּת וֹ רת
בּ חינתינוּ , בּ כל  נׁש מתנ וּ  מקוֹ ר  א וֹ ר עלינוּ  ותאציל ניחוֹ ח.
דּ ברי גּ לּ ית ידם על אׁש ר הּק דוֹ ׁש ים עבדי ניצ וֹ צ וֹ ת ו ׁש יּ תנוֹ צצ וּ 
וּ תמימ וּ תם, ּת וֹ רתם, וּ זכוּ ת אבוֹ תם, וּ זכ וּ ת וּ זכוּ תם , בּ עוֹ לם. א לּ ה 



וּ בטהרה בּ קדה הּמ ג לּ ה קריאת מצות לקיּ ם  ונזכּ ה  ועצוּ מה,
הנּ ס עוֹ צם  גּ וֹ דל להתבּ וֹ נן ונזכּ ה ועצ וּ מה, רבּ ה וּ בשׂ מחה  גדוֹ לה
בּ פני נּס א  וּ לפרסוּ מי הזּ את, והעצוּ מה הנּ וֹ ראה והיׁש וּ עה הנּ פלא 
לרעהוּ  איׁש  מנוֹ ת "מ ׁש לוֹ ח מצות לק יּ ם ונזכּ ה ועדה, עם כּ ל
גּ דוֹ ל  בּ ׁש למ וּ ת ּפ וּ רים, סעוּ דת וּ מצות לאביוֹ נים", וּ מּת נוֹ ת
ּפ וּ רים ׁש ל ה כרוּ ת מצות לקיּ ם ונזכּ ה ועצוּ מה , רבּ ה וּ בשׂ מחה
ׁש א ותׁש מרנוּ  ותעזרנוּ  לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  צ וּ וּ נוּ  כּ א ׁש ר
בּ נּ פׁש , וא  בּ גּ וּ ף א  כּ לל ּפ וּ רים ׁש ל והכּ ר וּ ת ה תיּ ה לנ וּ  יזּ יק
על  נזכּ ה רק  ה כּ רוּ ת, ידי על דּ בר  ׁש וּ ם  וא אדם ׁש וּ ם נ זּ יק  וא
רבּ ה וחדוה  גדוֹ לה שׂ מחה  ֹלּת ו לבוֹ א ּפ וּ רים ׁש ל הכּ ר וּ ת ידי
הארה מאיר  אז א ׁש ר  ּפ וּ רים , ׁש ל שׂ מחה  ֹל ּת ו מאד , ועצוּ מה
בּ כל  דּ גמתּה  אין א ׁש ר מרדּ כי, הארת ׁש ה וּ א  ועצ וּ מה נפלאה 

הנה . ימ וֹ ת

כּ ל ואזכּ ה לשׂ ּמ ח אחרים, גּ ם  וּ לשׂ ּמ ח לב, בּ כל  שׂ מח להיוֹ ת 
מאד  ועצוּ מה  ר בּ ה  בּ חדוה ּפ וּ רים  בּ שׂ מחת  עּמ ישׂ ראל 
ׁש יּ היה בּ א וֹ פן אמ ּת יּ ית, בּ שׂ מחה  בּ יׁש וּ עת ונשׂ מחה  נגילה  מאד,
מתיּ תינוּ  גּ דוֹ לים ׁש עׁש וּ עים  וּ תקבּ ל וּ לרצ וֹ ן, לנחת ל
וׁש נה ׁש נה בּ כל עּת ה גּ ם ונזכּ ה  ה ּק דוֹ ׁש , בּ ּפ וּ רים ו שׂ מח וֹ תינוּ 

וּ לגר ׁש לה נּ  להכניע ּפ וּ רים, ׁש ל ה נּ פלאה והיׁש וּ עה ה גּ דוֹ ל  ס 
הגּ דוֹ לה, וזהמתוֹ  עמלק המן קלּפ ת מא ּת נוּ  וּ לבּט ל ולעק וֹ ר
בּ קדה מ זּ המתוֹ  עצמנוּ  וּ לטהר  העוֹ לם, מן וזכרוֹ  ׁש מ וֹ  ולמחוֹ ת
ונזכּ ה ואס ּת ר , מרדּ כי קדת עלינוּ  וּ להמׁש י גד וֹ לה, וּ בטהרה
 ּב ּת מיד ל שׂ מח כּ לּ ּה , הנה כּ ל על ּפ וּ רים שׂ מחת להמ ׁש י
וטהרת לקדת נזכּ ה זה ידי ועל בּ אמת, רבּ ה וחדוה בּ שׂ מחה
בּ שׂ מחה להיוֹ ת ונזכּ ה בּ אמת, ּפ סח ולקד ת אדּמ ה, הּפ רה 
בׁש ם כּ י ל בּ נוּ  ישׂ מח בוֹ  "כּ י ׁש כּ תוּ ב: מקרא  בּ נ וּ  ויקיּ ם ּת מיד ,

צוּ רי יהוה לפני לבּ י והגיוֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן יהיוּ  בטחנוּ ", קדׁש וֹ 
ל "ז)וגוֹ אלי. תפלה  (ח"ב 

נשמתנדפס לעילוי 
ע"הר' ויטלי  רחל ב יוס

תשס"ט נפטר אדר ט"ו 
ע"הר' אריה ב זאב

תשס "גנפטר אלול  ג '
ת .נ.צ.ב .ה

והריניהריני , ֹכמו לרע ואהבּת  ׁש ל  עשׂ ה  מצות עלי מקבּ ל 
מזּמ ן והריני וּ מאדי, כּ נפׁש י ישׂ ראל מבּ ני אחד כּ ל א וֹ הב
בּ ן יוֹ סף ר' נשמת לעילוי ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר בּ ספר ללמוֹ ד ּפ י את

הזּ הר. לּמ וּ ד  ק וֹ דם ּת פ לּ ה  ע"ה  אריה  בן זאב ר' מהאריז "ל)רחל, (קבּ לה 

מ וֹ דיםרבּ וֹ ן  והּס ליחוֹ ת. הרחמים אב האדוֹ נים, ואד וֹ ני העוֹ למים 
בּ קדּ ה אבוֹ תינוּ , וא הי א הינ וּ  יי לפני אנחנוּ 
הּק ד ׁש , עבוֹ דת ולעבוֹ דת לתוֹ רת ׁש ּק רבּת נ וּ  וּ בהׁש ּת חויה,
חיּ ינוּ , מה  אנוּ , מה ה ּק דוֹ ׁש ה. ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת חלק לנוּ  ונתּת 
ּת חנוּ נינוּ  מ ּפ ילים אנחנוּ  כּ ן על כּ זה. גּ ד וֹ ל חסד עּמ נוּ  עשׂ ית א ׁש ר 
יהיוּ  ואל ועו וֹ נוֹ תינ וּ , חטאתינוּ  לכל ותסלח , ׁש ּת מחוֹ ל , ,לפני
יי מלּ פני רצוֹ ן יהי וּ בכן .לביני בּ ינינוּ  מבדּ ילים  עו וֹ נוֹ תינוּ 
,ואהבת ליראת לבבינוּ  ׁש ּת כוֹ נן אבוֹ תינ וּ , ואהי א הינ וּ 
בּ ס וֹ דוֹ ת הערל לבבינ וּ  ותפ ּת ח א לּ ה, לדברינוּ  אזני ותקׁש יב
כּ ריח כבוֹ ד כ ּס א לפני ר וּ ח נחת זה ל ּמ וּ דנוּ  ויהיה ,ּת וֹ רת
בּ חינתינוּ , בּ כל  נׁש מתנ וּ  מקוֹ ר  א וֹ ר עלינוּ  ותאציל ניחוֹ ח.
דּ ברי גּ לּ ית ידם על אׁש ר הּק דוֹ ׁש ים עבדי ניצ וֹ צ וֹ ת ו ׁש יּ תנוֹ צצ וּ 
וּ תמימ וּ תם, ּת וֹ רתם, וּ זכוּ ת אבוֹ תם, וּ זכ וּ ת וּ זכוּ תם , בּ עוֹ לם. א לּ ה 



ּת איר  וּ בזכ וּ תם א לּ וּ . בּ דברים  נכּ ׁש ל לבל לנוּ  יעמוֹ ד וּ קדתם,
"גּ ל  ישׂ ראל זמירוֹ ת נעים כּ מאמר לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ 
ל בּ י והגיוֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן  יהיוּ  ."מ ּת וֹ רת נפלא וֹ ת ואבּ יטה עיני

וּ תבוּ נה: דּ עת מּפ יו חכמה  יּת ן יי כּ י וגוֹ אלי. צוּ רי יי לפני

הזוהר תפלה לימוד  הלב)לאחר  בכונת (יאמר

וּ מטיבא הינוּ  ט וֹ ב עלינוּ  רחם רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואהי 
אבוֹ ת בּ גלל רחמי בּ המ וֹ ן אלינוּ  ׁש וּ בה  לנוּ . ה דּ רׁש 
מכ וֹ נוֹ . על  מק דּ ׁש וכוֹ נן כּ בּת חלּ ה בית בּ נה .רצוֹ נ ׁש עשׂ וּ 
וּ לויים לעבוֹ דתם כּ הנים והׁש ב בּ תּק וּ נוֹ . ו שׂ ּמ חנ וּ  בּ בנינ וֹ  והראנוּ 
הארץ וּ מלאה לנויהם. ישׂ ראל והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם לדוּ כנם
אמן והנּ וֹ רא הגבּ וֹ ר ה גּ דוֹ ל  ׁש מ את וּ לאהבה ליראה ה' את דּ עה

רצוֹ ן . יהי כּ ן


