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הקדמה
אצל הנשמה יש גילוי וזכרון תמידי שהקב"ה פועל הכל, אלא שאצל האדם יש קירוב וריחוק, שפעמים זוכר כמ"ש 
)דברים ח, יח( "וזכרת כי ה’ הוא הנותן לך כח לעשות חיל"  ופעמים שוכח כמ"ש )שם, יד( "ורם לבבך ושכחת את ה’ א-להיך" 

וגו’, אבל על ידי שנעשה התקרבות של הנשמה לאדם - מגיע לזכרון תמידי בעולם הבא וזוכר שהכל הוא בכח הקב"ה, 
על כן בלידת זכר שהוא ענין זכרון - הטהרה וההתקרבות היא לאחר זמן מועט יותר מנקבה, כי ככל שיזכור יותר שהכל 

הוא בעזרתו יתברך יסיר מעצמו את הדינים שהם הריחוק והדמים מהר יותר.

"אשה כי תזריע וילדה זכר..." )ויקרא יב, ב(
האשה זה ענין הנשמה, כמובא בכתבי האר"י ובספר דגל מחנה אפרים פרשת משפטים, שאותו 
שזוכה לה נעשה לבעלה. וזה מרמז שצריך האדם לבקש מה’ ברוך הוא, שיזכה לנשמתו להיות 

כבעלה.
ולזה זוכין ע"י שיודעים שכל דבר זה בעזרתו יתברך, ומבקשין אותו יתברך שיעזרנו, כמו שאמר 
דוד המלך: "ואתה ה’ אל תרחק אילותי לעזרתי חושה" )תהלים כב, כ(, וכמו שכתוב: "אל תסתר 
פניך ממני אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלוהי ישעי" )תהלים כז, ט(. נמצא 
שע"י בקשת הרחמים, ושמבקשין את עזרתו יתברך על כל דבר, זוכין להתגלות הנשמה ולהיות 
ידי זה מושך  וזה על ידי בקשת רחמים, שמבקשין אותו יתברך "עזרתי היית...", ועל  כבעלה. 

האדם על עצמו אורות עליונים הנקראים תרפ"ז אורות שמאירין ומזככין את הנשמה מאוד.
וזה "אשה כי תזריע"; "אשה" - זה הנשמה כנ"ל, "תזריע" - אותיות עזרתי, היינו שגילוי הנשמה 
הוא - ע"י "תזריע" אותיות "עזרתי", שכשמבקשין אותו יתברך שיעזרנו על הכל, ע"י זה מאירין 

תרפ"ז אורות. ולכן תרפ"ז גימט’ עזרתי.
כי צריך האדם לזכור שהכל בעזרתו יתברך, כמו שכתוב: "וזכרת את ה’ א-להיך כי הוא הנותן לך 
כח לעשות חיל" )דברים ח, יח(, כי על ידי זה מאיר תרפ"ז אורות וזוכה לענין "ילדה זכר", שזה הזכרון 
- לזכור בעולם הבא. וזה "וזכרת את ה’ א-להיך", שזוכין לזכור בעולם הבא תמיד. ולזה זוכין ע"י 
גילוי הנשמה, ע"י בקשת הרחמים שה’ יתברך יהיה בעזרתי, ומאירין תרפ"ז אורות וזוכין לענין 
יהי רצון שנזכה במהרה  זיכרון לזכור תמיד בעולם הבא ובתכלית.  "וילדה זכר", שנולד לאדם 

ובקרוב לבנין בית מקדשנו ותפארתנו ולהתגלות משיח צדקנו אמן ואמן!

 מים חיים מתורת מורנו ורבנו גאון ישראל
כמוה"ר שלמה יהודה )הינוקא( שליט"א
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ביאורים וחידושים בספר דגל מחנה יהודה

איתא בזוהר בראשית )בדף כ"א ע"ב( יעקב בעלה קדמאה דמטרוניתא הוה, מית יעקב אזדווג’ ביה במשה ובעוד 
דהוה משה בהאי עלמא מני לה כדקא יאות ואיהו הוה בעלה תניינא. כי אצל הצדיקים הנוראים לא שייך כלל 
יעקב בנשאו את  כוונת  בענין  בזה"ק  חוה כמבואר  ענין  ותיקון  נוראים  הוא סודות  זה  כל  ואצלם  ענין האשה 
רחל ולאה, כי הם קדושים ופרושים לגמרי בתכלית וענין האשה אצלם היא הנשמה, והצדיקים כיעקב אבינו 
יוסף הצדיק ומשה רבנו ע"ה השיגו תכלית הרצון העליון והתקשרות בכלל נשמות ישראל עד שנעשו כבעלה 
של הנשמה הכללית שורש נשמות ישראל ונקראים בעלה דמטרוניתא, ובזה הם עושים שלום בין העליונים 
לתחתונים ולכן היו עצמות יוסף קרוב אצל משה כדי להתקשר עם יעקב בעלה דמטרוניתא וכדכ’ )בראשית לז, ב( 

"אלה תולדות יעקב יוסף".

השליחות שלשמה נברא האדם היא העיקר וגדולת המוחין אינם עיקר בעבודת ה’

לזה  והשורש  דקטנות,  מוחין  ופעמים  דגדלות  מוחין  לאדם  שיש  פעמים  דהנה  להקדים,  צריך  הענין  ולבאר 
הוא שכשעולה הנשמה בשעת השינה יש הסתלקות למוחין, וכשמתחדשים המוחין של הנשמה פעמים שהם 
מוחין דקטנ’ ופעמים שהם דגדל’. וההפרש ביניהם, שבגדלות קודם יש לאדם מוח שמאיר בחסדים ואח"כ גם 
כשמגיע ענין של צמצום הוא נכלל בחסדים ויכול האדם לעבוד את הקב"ה בשמחה וחיות. אבל כשנמשך מוחין 
דקטנות, בתחילה יש צמצום וקושי ורק אח"כ נמשך החסד והאור למוח. וכשיש קטנות וצמצום לאדם הוא 
בצער גדול ואינו ממתין בציפיה לקב"ה עד שיכנסו בו החסדים ופוסק מעבודתו ושליחותו, כי רוצה תמיד להיות 

במוחין דגדלות. ועל ידי זה מגיע לעשות את עיקר תכלית עבודותו כדי להגיע למוחין דגדלות.

ויש  המוחין,  גודל  כפי  הקב"ה  לפני  שעובדים  והתורה  התפילה  מעלת  את  שמשערים  עד  בזה  שטועים  ויש 
שטועים יותר לעשות את המוחין עצמם לעיקר וקוראים לזה ‘אורות’, אבל אין מי שיחפש מה באמת רוצה 
הקב"ה מהאדם, כי באמת העיקר הוא השליחות והעבודה שלשמה נברא האדם ובזה נמדדת הצלחת עבודתו, 
ומקיים את רצון הקב"ה  כי בזה שמגלה  ויהי איש מצליח",  יוסף  ה’ את  "ויהי  ב(  לט,  )בראשית  יוסף  כמ"ש אצל 

במקומו בזה הצלחתו.

הצדיקים אינם עוסקים במדרגת המוחין בה הם עומדים אלא ברצון האדון שלפניו הם עובדים

ולכן הצדיקים מתייחדים וזוכרים את הרצון של אדוננו הבורא ברוך הוא עד שזה נעשה רצונם ממש כמ"ש )אבות 
ב, ד( עשה רצונך כרצונו, וכל רצונם הוא למלאות הרצון העליון לעשות לו יתברך דירה בתחתונים ולעשות לו 

נחת רוח, ומתגברים ברצון זה עד שאין המוחין דקטנות מעכב את תכלית עבודתם ולכן נקראים )תהילים קג, כ( 
"גיבורי כח עושי דברו", ובזה הם עצמם מאירים בנשמה את כוונת רצון הקב"ה, שהם תרפ"ז אורות שהם שבעה 
מדרגות בגילוי שמו יתברך בעולם. ועל כן גם כשנמצא במוחין דקטנות אינו יורד מטה ח"ו אלא מתחזק להאיר 
בנשמה את אור ה’ גם למטה במוחין דקטנות. כי כשצריך ללחום על התכלית ומלכות האדון שלפניו הוא עובד, 
אינו עוסק בעצמו בקטנות של עצמו ובריחוק של עצמו. נמצא שמאיר את הרצון העליון בנשמה ועל כן נקרא 
בעלה כל אחד כפי מדרגתו בענין זה, כי על ידי זה מגביה מעלה ומרים את נשמתו ומאיר בה תרפ"ז אורות שהם 

ז’ מדרגות בגילוי הרצון העלין.

וזה היה כוחו של יעקב אבינו שעל אף שעבר כביכול קטנויות וייסורים רבים כיון שהיה בבחינת בעלה דמטרוניתא 
היה מאיר בנשמות את הרצון העליון שהתכלית אינה להיות במוחין דגדלות אלא בניית בית המקדש. וזה היה 

טעמו שנשא את רחל ואח"כ חשב שיבוא לבניית בית המקדש על ידי לאה כידוע.



הצדיקים אינם מתפעלים מהקטנות אלא עוסקים בעבודת המלך תמיד ועל כן עולים לגדולה בכל אופן

וכן יוסף הצדיק אע"פ ששמוהו בבור ומכרוהו לעבד במקום נמוך מאוד ונתנוהו בבית האסורים, היה שמח 
מורידו  הקטנות  היה  שלא  עד  בנשמה  אורות  תרפ"ז  מאיר  היה  כי  איתו".  "וה’  כג(  לט,  )בראשית  כמ"ש  תמיד 
מעבודתו, וזה ענין "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" )בראשית מט, כב( ששבחו יעקב על שכשהיה למטה חישב 
מהרצון העליון עד שהאיר בנשמתו תרפ"ז אורות - פורת גימט’ תרפ"ז ע"ה, ועי"כ נעשה בבחינ’ בעלה. וזה 
סוד החלום של השבע פרות שאע"פ שבתחילה היה גדלות שהיו הפרות יפות מראה ובריאות בשר ואח"כ 
מוחין דקטנות שהם הפרות דקות בשר, מ"מ יוסף עולה לגדולה ששבע פרות הם כנגד השבע שמות שעולות 
כמספר תרפ"ז בגמט’ פרות ע"ה. כי מחשבת פרעה היא שצריך תמיד מוחין דגדלות ולכך נתבהל מהכחושות, 
אבל יוסף זוכר ועוסק בעבודתו ושליחות לגלות את מלכות ה’ ועל כן עולה לגדולה גם כשיש שנות רעב היינו 

זמנים של קטנות.

לכל אחד יש אחריות למלא את רצון הקב"ה בגילוי מלכותו ובבית המקדש

כי כשמדברים עם אדם מתכלית רצון הקב"ה ומבית המקדש חושב בעצמו שקודם צריך הוא לצאת מהצמצומים 
והקטנויות של ד’ אמותיו ורק אח"כ יצא לבדוק ולחפש איך הוא יכול לעזור להביא לימות המשיח, אבל יוסף 
הצדיק לא אמר "קודם אחזור ליעקב אבי וקודם יוציאוני מבית האסורים וכו’" אלא זכר וראה את האחריות על 
כלליות הרצון העליון מוטל על כתפיו לבדו, וגם הדברים שנראים לפי פשוטם כדרך הארץ הכל הוא כיוון בזה 
לדברים עליונים לתקן עולם במלכות שד"י, וכן בגעגועיו לבנימין הכל הוא מחמת האחריות שלקח על עצמו 
לגלות את מלכותו יתברך בבנין בית המקדש, ובזה הוא נקרא "בעלה". וכן מובא בזוהר בראשית )בדף רנ"ט ע"א( 
שכינתא בין תרין צדיקים, צדיק לעילא יוסף הצדיק, לתתא בנימין, האי בעלה דמטרוניתא והאי אושפיזא, 
בגין כך כתיב )תהלים קי"ג, ט( "מושיבי עקרת הבית" דא עלמא דאתגליא דא שכינתא תתאה דאיהי עקרת הבית, 
עיקרא דהאי עלמא רחל בין תרין צדיקים לעילא ותתא בגין כך אתקרי בי מקדשא בית עולמים, מזבח של 
בית עולמים האי באחסנתיה דבנימין. כי על זה נאמר )דברים לג, יב( "ובין כתפיו שכן", שלקח על כתפיו לבדו את 
האחריות להמליך לקודשא בריך הוא ולבנות את בית המקדש, וכך הוא באמת שעל כל אחד יש אחריות בזה 

לעשות את חלקו ולהביא לידי כך בפועל.

הצדיקים קשורים ברצון הקב"ה שכל ישראל יהיו תמיד למעלה בגדלות ויתקיים "ותשחק ליום אחרון"

וזה )משלי לא, א( "אשת חיל מי ימצא" שכתוב על נשמת הצדיקים, שבוטח בהם הקב"ה שלא יתפעלו מהקטנות 
ולכן אע"פ שגם אצל הצדיקים קיים הענין  וגילוי מלכותו, כמ"ש "בטח בה לב בעלה".  ויביאו את התכלית 
דקטנות הם תמיד בשמחה והודאה לקב"ה, כי תמיד חושבים הם מהתכלית שהוא יום הגאולה כמ"ש "ותשחק 

ליום אחרון".

ישראל  ונשמות  נתארך  שהגלות  אע"פ  משיח,  משה  שהוא  דמטרוניתא  בעלה  שהוא  ע"ה  רבנו  משה  וכן 
בקטנות הוא מחדיר בהם את ענין התכלית שלא יפלו מחמת הקטנות אלא יחדירו בעצמם את ענין התכלית 
ידי "גיבורי כח עושה דברו",  וזה על  ‘והיום אחרון’, כי כשאדם במלחמה אינו חושב מהקטנות אלא לנצוח, 
שצריך לחשוב שדברו ורצונו של הקב"ה הוא שכל ישראל יהיו תמיד בגדלות וזה יהיה ביום האחרון, על כן 

צריך לנצוח ולהביא לידי כך בפועל.



הצדיקים עושים שלום בין העליונים לתחתונים אבל מדרגת האדם היא קודם לעשות שלום עם עצמו וזה 
על ידי תיקון הרגלין

על כן משה הוא מאיר בנצח והוד כידוע, כי ענין האשה הוא ענין הרגלין כי על ידי תיקון הרגלין זוכה לענין 
‘בעלה’. אבל לפני שאדם יחשוב ממדרגות הצדיקים הנוראים שעושים שלום בין העליונים לתחתונים, צריך 
הוא קודם לעשות שלום עם עצמו וזה על ידי תיקון הרגלין, וענין תיקון הרגלין הוא, כי יש אדם שבמוחו 
ומחשבתו נדמה לו שאינו בגאות ויוהרה, אבל באמת יש בו גאוה טמונה בענין הרגלין, וע"ז אמר דוד )תהילים 
לו, יב( "אל תבואני רגל גאוה", כי אדם מקפיד שלא יהיה דבר טינוף בידיו אבל על רגליו אינו מקפיד ודורך 

על הארץ, כך האדם חושב שאין בו גאוה אבל באמת יש בו הרבה גאוה טמונה בענין הרגלין שהם העבר 
והעתיד.

אדם שוכח את ה’ יתברך ועולם הבא כי חי את העבר והעתיד אך אינו חי את ההווה

כי כדי לבוא להיות בשלום עם עצמו ולזכות לזכור בעולם הבא ולחיות חיים של הודאה והלל לקב"ה צריך 
לגלות את שם הוי"ה במקומו הנוכחי שעומד בו בכל עת, כי מה ששוכח את ה’ יתברך והעולם הבא הוא 
משום שהאדם חי או בעבר או בעתיד אבל אינו חי את ההווה ואינו מגלה את הקב"ה אצלו ובמקומו בכל 

שעה.

והוא משום הגאוה הטמונה ברגלין שהם העבר והעתיד. בעבר - הוא נמצא בצער על ריחוקו ומה שעבר 
עליו בכל חייו עד שעה זו. ובעתיד - שחושב ודואג על עתידו כיצד יתחכם להושיע לעצמו. ובאמת הכל 
הוא משום הגאוה הטמונה ברגלין; בעבר - שאינו מוכן להודות שטעה ואינו מבקש מחילה מאת ה’ יתברך, 
בעתיד – שאינו מבקש עזרה מאת ה’ יתברך וחושב שיש בכוחו להושיע לעצמו על כן הוא דואג. והצער על 
העבר והדאגה על העתיד הם ענין הרגלין שבהם יש את אחיזת החיצונים כידוע להשכיח מהאדם את ה’ 

יתברך והעולם הבא.

כדי לגלות את הקב"ה במקומו ולחיות בהלל והודאה לקב"ה צריך לב’ יסודות והם בקשת מחילה ובקשת 
עזרה תדיר מהקב"ה

ותיקון הרגלין הוא על ידי בקשת מחילה ועזרה מהקב"ה שיבקש מחילה מה’ יתברך על העבר ויבקש עזרה 
על העתיד. והם ב’ היסודות והרגלים שאיתם האדם יוכל לעמוד לפני ה’ יתברך ולזכות להיות בשלום עם 
והגאוה  הרגלים  מתקן  זה  ידי  ועל  ועזרה,  מחילה  מהקב"ה  לבקש  ורגע  עת  בכל  גדול  כלל  והוא  נשמתו. 
יחוד  יחוד ברכה קדושה, סוד  והוא ענין  ולהלל לקב"ה.  ולהודות  ויכול לחיות בשלום את ההווה  הטמונה, 
ידי  ועל  אדנו"ת,  שם  עליו  מאיר  יתברך  ה’  מאת  מחילה  תמיד  שמבקש  ידי  על  כי  אדנו"ת,  אהי"ה  הוי"ה 
בקשת עזרה על העתיד מאיר עליו שם אהי"ה, ועי"ז מאיר עליו שם הוי"ה בהווה וזוכר בעולם הבא ויכול 
להלל ולשבח את הקב"ה בהווה ממקומו ומדרגתו. ועל כן נאמר אצל יוסף )בראשית לט, כ"א( "ויהי ה’ את יוסף" 

שהיה יוסף מגלה את שם הוי"ה במקומו הנוכחי.

הודאה  כי  לקב"ה,  להודות  יכול  אינו  כן  ועל  הבא  לעולם  הזה  עולם  בין  האדם  של  בליבו  מחלוקת  יש  כי 
בשלמות הוא ענין עולם הבא כי לעתיד לבוא הכל הוא הטוב והמטיב, כמ"ש בפסחים )בדף נ’ ע"א( וכן אמרו 
לו  ואומרים  מודים  הכל  הבא  לעולם  אבל  להקב"ה,  מודים  יחידים  הזה  בעולם  בראשית(  )בתנחומא  במדרש 
הודאה, לכן על ידי השלום ושמחת ההודאה מגיע לריקודין, כי מגלה בזה שאינו בצער מהעבר ואינו דואג 
על העתיד כי נמצא הוא מוגבה מעל העבר והעתיד כי נתנם ביד הקב"ה על ידי העזרה והמחילה. ועל כן מגיע 



מזה למחיאת כף שהוא ענין השבת הרוח על ידי הידים שהרוח והידים הם כנגד שם הוי"ה כידוע, ועי"ז זוכה 
לענין ‘בעלה’ על הנשמה כי מאיר בה תרפ"ז אורות שהם ד’ שמות הוי"ה ג’ שמות אהי"ה והכולל שהוא שם 

אדנו"ת.

על ידי תיקון הרגלין מגביה את עצמו מן הקרקע והקטנות ולוקח את רצון הקב"ה כעיקר בעבודתו

כי כשמתקן ענין הרגלין שהוא עזרה ומחילה, מגביה את עצמו מן הקרקע שהם הדינים והקטנות, ויכול לזכור 
בעולם הבא ולהודות לה’ יתברך. וזה ענין חנוך מט"ט שזכר בעולם הבא עד שנכלל בזה בפועל ממש, וזה 
מה שאמרו חז"ל שהיה תופר מנעלים, היינו שהיה מחדיר בעולם שצריך לשמור את עצמם מגאוה הטמונה 

ברגלין וזה על ידי עזרה ומחילה כנז"ל.

ועי"ז נשמר מהקטנות שלא יחלש בעבודתו וידע שענין הקטנות הוא כמו הגדלות, רק שהחסדים נמשכים 
אחר הגבורות ואינו צריך אלא להמתין ולהאריך אפיים עד שיכנסו במוחו החסדים, אבל העיקר אינו המוחין 
אלא המחשבות והמעשים שהוא עושה בנקיות למען השכינה הקדושה ולעשות נחת רוח לקב"ה ובזה יידע 

שלקח לקיחה אמיתית בעולם הזה.

ולכן הרגלים שהם המחילה והעזרה הם הגנה מהקטנות, שמרומז באות עי"ן שהיא מרמזת לשמירה והגנה, 
כי האשה היא ירכתי ועמודי הבית שהם מגינים ותומכים את הבית כי היא עזר כנגדו, וזה "בן פורת עלי עין" 

שעל ידי פורת שהם תרפ"ז אורות זוכה לעי"ן שהיא עזר כנגד הקטנות.

)משיעור יום ד’ ויקרא תשע"א(

ספר כרם שלמה - עצות והנהגות

"אמר רבי חלבו אמר רב הונא, כל הקובע מקום לתפילתו א-להי אברהם בעזרו" )ברכות ו’ 	 
גם  צריך  לענין קביעות המקום לתפילה,  ובפוסקים  בגמ’  והנה מלבד מה שמבואר  ע"ב(. 

שיבחר לזה מקום במוחו ובליבו. כי מרוב בני האדם שסביב האדם מתרחק הוא מהתחנון 
והתפילה. ולכן טוב שידמיין ויבחר לו מקום בתפילתו ששם הוא לבדו בעולם וזה "אלקי 
אברהם בעזרו", כי אברהם היה הוא מעבר אחד וכל העולם מעבר השני, כי היה תמיד רואה 
את עצמו שהוא יחיד לפני ה’ יתברך ואין מי שיוכל לעזור לו מלבדו יתברך, וזה )יחזקאל לג, 
כד( "אחד היה אברהם". ועל ידי שממציא לו מקום בליבו ששם הוא זועק לה’ יתברך, יוכל 

לפנות למקום זה בכל שעה גם כשאינו בשעת התפילה. וזה שפירשו במדרש על הפסוק 
"ויפגע במקום" שהקב"ה הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו )בר"ר פר’ ס"ח סי’ ט(,  כי 
על ידי "ויפגע במקום" היינו שמתפלל במקום המיוחד לו מגלה שהקב"ה הוא מקומו של 
עולם כמ"ש "הנה מקום איתי" וזה מה שמובא בכוונות שאחר שאומר "מגן אברהם" יכוין 

שם הוי"ה בכפילות אותיות שהוא גימט’ ‘מקום’.



העלון מוקדש לעילוי נשמת המנוח היקר באדם איש נאמן אוהב הבריות 
שנלקח מעמנו לגנזי מרומים ערש"ק לסדר יתרו

בנימין בן זלפה
ת.נ.צ.ב.ה

ספר תפארת ישראל

האר"י שאפשר שחלק מנשמתו של 	  רבנו  ומבאר  לנשמה,  יש  חלקים  ידוע שחמשה 
האדם נמצאת באותו הדור אצל אדם אחר, אם כן נמצא שאפשר שיהיה האדם מגנה 
את חברו שהוא חלק מנשמתו הסמוכה אליו ממש, ובאמת מגנה בזה את נשמתו שלו, 
וזה "ואהבת לרעך כמוך" שצריך שיחשוב שכל אחד מישראל הוא משורש וענף הסמוך 

מאוד לנשמתו שהוא "כמוך".
בעולם הזה אין שויון, שיש צדיק ורשע, עני ועשיר, חכם וסכל. וכן הדבר בענין הנשמות, 	 

כמו  הם  הנשמות  כי  עצום,  הוא  ההבדל  אבל  פחותה,  נשמה  ויש  גבוהה  נשמה  שיש 
יהלומים שאע"פ שיש בהם מדרגות הם יקרים מאד כי הם מועטים ונדירים, וגם נשמה 
בהם  הצד השווה שבנשמות שניתן  כי  קץ.  לאין  עולמות  יהלום שמאיר  היא  פחותה 
פעם  שעשתה  פחותה  ונשמה  והארץ,  השמים  אדון  לפני  רוח  נחת  לעשות  היכולת 
אחת נחת רוח לקב"ה יכולה היא להאיר יותר ויותר, על כן הצדיקים אינם מביטים אל 

החיצוניות של האדם אלא למעלתו שנשמה חלק אלו"ה בקרבו.

תפילה לשלמה - שער אהבת ישראל

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאב ָהַרֲחָמן, ָמֵלא ַרֲחִמים. ַזֵּכִני ְלַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל. ָאָּנא ֵאל ַרֲחָמן, ַזֵּכִני ֶלֱאֹהב 
ִחָּנם,  ִמִשְּׂנַאת  ָהֲעצּוִמים  ּוַבֲחָסֶדיָך  ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַהִּציֵלִני  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהְיהּוִדים  ָּכל  ֶאת 
ְיהּוִדי  ֹרֶאה  ִּבְהיֹוִתי  ְוַזֵּכִני  ָחִליָלה.  ִּביהּוִדי  ְּפסּול  ַמֲחֶשֶׁבת  ְּבַמְחַשְׁבִתּי  ַתֲעֶלה  ְוֶשְּׁלעֹוָלם ֹלא 
ְלִהְתַמֹּלאת ְּבַאֲהָבה ֵאָליו ְוֶלֱאֹהב אֹותֹו ְּבָכל ְלָבִבי. ְוַזֵּכִני ְלַאֲהַבת ִיְשָׂרֵאל ֲאִמִתּית. ְוַזֵּכִני ֶלֱאֹהב 
ֶאת ָּכל ַהְיּהּוִדים ָּכל ְיֵמי ַחָיּי – ְּבָכל ְלָבִבי ַנְפִשׁי ּוְמֹאִדי. ְוַזֵּכִני ַלֲחֹׁשב ַרק טֹוב ַעל ַהְיּהּוִדים, 
ְוֶשְּׁלעֹוָלם ֹלא ֲאַצֵער ֶאת ֲאַחי ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ָהֲאהּוִבים ְוַהְיָקִרים, ְוַזֵּכִני ֶלֱאֹהב ֶאת ֻּכָּלם ֶּבֱאֶמת 
ַלֲאִמָתּּה. ַוֲעֵשׂה ְבַרֲחֶמיָך ֶשִׁתְּתַרֶּבה ֵּביֵנינּו ַאֲהַבת ִחָּנם ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ְוַזֵּכנּו ִלְגֻאָּלה ְשֵׁלָמה.

ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד.


