
ספר דגל מחנה יהודה

הקדמה
אמרו חז"ל במסכת סוטה )ג' ע"א( אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטות. והיינו שגם לאדם החוטא בעצמו נדמה 
הוא לעצמו כשוטה - שמבין שעושה דבר שטות. אבל אמרו חז"ל )ביומא פ"ו ע"ב ועוד( כיון שאדם עבר עבירה ושנה בה נעשית 
לו כהיתר, פירוש, שבתחילה היא נדמית לו כמעשה שטות אבל לאחר החטא אין נדמה לו הדבר כשטות, והוא נקרא "פגם 
הדעת". וכשהדעת פגום נעשה מקום לאחיזת זוהמת הנחש לסלק ממנו את הרחמים, וכך אין האדם מרחם על עצמו על 

נשמתו או על צער השכינה.
אבל על ידי הצדיקים שאין בהם שום שייכות של חטא, ולא באו לעולם לצורך תיקון עצמם. בכוח תורתם להאיר ולגלות 

את הרחמים שוב בלב האדם באופן שיראה את דרכיו כרוח שטות וישוב בתשובה שלימה לפני ה' יתברך.
ועיקר התשובה היא בדעת, כי בלב גם הרשעים מליאי חרטות, אבל תשובה בדעת היא שחוזר לתחילת ברייתו - קודם 

שנכנס בו הרוח שטות הראשון שהביא לסילוק הרחמים מליבו. וזה אינו אלא על ידי הדביקות בצדיקים שדעתם מתוקן.
וזה "נשא את ראש" - כי העיקר הוא לנשאות ולהחזיר את הראש שהוא המוחין והדעת שהיא תשובה שלימה.

"נֹשא את ראש בני גרשון..." )במדבר ב, כב(
על ידי שהאדם עושה תשובה מעומק לבו, זוכה לדבק עצמו בה' יתברך, וממתק מעליו כל הגבורות, ומעורר 
על עצמו זכות המלאך גבריאל. ועיקר התשובה היא גירוש הרע, כמ"ש "ובערת הרע מקרבך" )דברים יג, ו(. וגירוש 
הרע, הוא שזוכין להיפרד מדרכן של רשעים ולילך בדרך הצדיקים, כמ"ש "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת 

רשעים ובדרך חטאים לא עמד" )תהלים א, א(.
וזה "בני גרשון"; בני – הוא ענין הרגלים וההליכה )כי הבן נחשב כרגלו של אביו, כמו שאמרו חז"ל ברא כרעא דאבוה( גרשון – 

הוא גירוש הרע, שמקיים "לא הלך בעצת רשעים".
וכשמגרש הרע על ידי שנפרד מדרך רשעים והולך בדרך הצדיקים, על ידי זה עושה האדם תשובה שלימה, 
המוחין  לתיקון  וזוכה  גבריאל,  המלאך  קדושת  את  עצמו  על  וממשיך  והגבורות,  הדינין  כל  מעליו  ונמתקין 

והדעת שהוא הראש כמ"ש "ראש בני גרשון".
נמצא, שעל ידי גירוש וביעור הרע, שלזה זוכין על ידי ההליכה בדרך הצדיקים, זוכין לתיקון המוחין כמ"ש 

"ראש בני גרשון", ואזי מתקבלת תשובתו לפני ה' יתברך.
חושבן בני גרשון", חושבן זה ענין תשובה  וזהו מה שתרגם אונקלוס "נשא את ראש בני גרשון" – "קבל ית 
יתברך,  בה'  עצמו  לדבק  זוכה האדם  ובזה  חושבן",  ית  "קבל  כמ"ש  יתברך  לפניו  הנפש, שמתקבל  וחשבון 
וממשיך על עצמו הארה נפלאה משער הקדושה, ומעורר על עצמו את זכות המלאך גבריאל. וזה ר"ת "נשא 
וזוכה  )ע"ה והאותיות(. היינו שזוכה למיתוק הדינין והגבורות הקשות,  בני..." – עולה כמספר גבריאל  ראש  את 
לתשובה שלמה. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה ולבניין בית מקדשנו ותפארתנו ומלכנו בראשנו אמן ואמן!!!

 מים חיים מתורת מורנו ורבנו גאון ישראל
כמוה"ר שלמה יהודה )הינוקא( שליט"א

פרשת נשאבסיעתא דשמיא



ביאורים וחידושים בספר דגל מחנה יהודה
על ידי החטא נעשה פגם בלב והדעת של האדם עד שאינו מבין את התורה ואינו מרגיש את אורה וקדושתה

על ידי התורה הקדושה נעשים כל התיקונים והשלמויות שצריך האדם לתקן ולהשיג בעולם, אלא שכשאדם 
נולד וגודל, והלב חומד תאוות ומתחיל ח"ו לחטוא - נכנסת בו רוח שטות, וכך לאט לאט נעשה פגם בלב עד 

שגם הדעת הולכת ומתבלבלת ואינו יכול לראות את מציאות התורה והבורא ב"ה כפי האמת.

וכשהלב והדעת פגומים וניגש כך לעסוק בתורה הקדושה, אינו מבין את התורה, ומפרשה על פי דעתו הפגום, 
ולכך נעשה לו ריבוי קושיות ואינו יכול לקבל את אור התורה.

בנשמות  אבל  הבריות,  לבין  והאלוקות  הרחמים  גילוי  בין  חוצץ  העומד  הנחש  בזוהמת  תלויה  הבריות  דעת 
הצדיקים לא נגעה טומאת הנחש אפילו בגופם

בשעת חטא אדם הראשון נכנס באדם ה'משכא דחיויא' שהוא זוהמת הנחש, וניתן כח לנחש להיות חוצץ בין 
האלוקות המגולה לבין הנבראים, והדבר הוא כמו שבלע הנחש את העולם הזה כולו, ונמצא שכל מה שרואים 
כי כל מה שהם  והאלוקות,  זה מצטייר בדעת הנבראים היפך האמת  - העצים, האבנים, הפרחים, כל  בעולם 
רואים הוא חיך הנחש וזוהמתו. וזהו מה שרואים שהכל נקבע אצל הבריות לפי החן והשקר של דעת העכו"ם, 

ומצודת הנחש פרוסה על העולם כולו.

וענין התיקון הוא, לגרום לנחש וכוח הטומאה להוציא ולפלוט את העולם באופן שלא יהיה חציצה מהם על גילוי 
ַלע ַוְיִקֶאּנּו" - לגרום לו להוציא את כל ניצוצות הקדושה, שלא יהיה לו שום  האלוקות, וזה מ"ש )איוב כ', ט"ו(: "ַחִיל ּבָ

שליטה להסתיר את האלוקות.

או  בהם  ליגע  הנחש  יכל  לא  ולכן  הראשון,  אדם  בחטא  היו  לא  במעלה  והגדולים  הנוראים  הצדיקים  נשמות 
להשפיע מזוהמתו על גופם, ולכן הצדיקים שאין בהם מזוהמת הנחש – המוח והדעת ההתבוננות והשכל שלהם 
אינם כפי מה שמתבוננים ורואים שאר הנבראים, ולכן אי אפשר לנברא לתפוס מה אדם שמנותק מכל טומאה 

יכול לחשוב ולרצות.

כשנעשה ירידה לכל הדור - ממשיך הקב"ה נשמות שיאירו בעולם שעל ידם יוכלו להמשיך להתקיים

צדיקים זה עוד עולם אחר שאנחנו לא מבינים בו, כי אותם נשמות יורדות לעולם הזה מתוקנות, ולא לצורך 
עצמם, ולא היה להם אחיזה בעולם הזה בשום דבר גשמי, אנחנו מדברים על הגדולים והנוראים שהיו במשך 

הדורות כמו רשב"י, האור החיים הקדוש, רבנו הבעש"ט הקדוש, וכל הצדיקים שהיו במשך הדורות.

אותן הנשמות יורדות ממקום גבוה ונורא מאוד שאין לשום אדם או מלאך ונברא השגה בו. שיש לקב"ה היכל - 
אוצר של נשמות, ובזמן שהדור יורד למטה, מוריד הקב"ה נשמה עצומה וגבוהה מאוד מהיכל זה ושותל אותה 

בדור, כמ"ש )יומא ל"ח ב'( "ועמד ושתלן בכל דור ודור".

ואם לא יהיה אור נשמות אלו בעולם, לא יוכל העולם להתקיים - מחמת החושך הגדול והשקר שמתחזק מאוד, 
והס"מ חורק את שיניו עליהם עד שרואים הרבה שעוזבים את דרך הישר ומתרחקים.

לצדיקים אין שום נגיעה בעולם לצורך עצמם ומכח זה עולים יונקים וממשיכים את תורתם ממקום שאין בו 
תפיסה לשום מלאך או נברא

כל דבר שבא באיסור נמשך איתו זוהמה חזקה מאוד, ואפילו בדבר שהוא טוב ורע כיון שיש בו מעט רע יש 
בו זוהמה. שאדם שיש בו רצון ליקח איזה דבר מענייני העולם הזה לעצמו, כגון: חמדה לממון, לאוכל, לכבוד 

לתאוות עולם הזה – יש עליו מ'המשכא דחיויא'.



הצדיקים הנוראים לא ידעו משמם או מעמדם, כי שמם בטל ומבוטל לה' יתברך, המהות שלהם, הגוף שלהם, 
הדם שלהם והחיים שלהם הכל היה רק למען ה' ב"ה, לא לקחו דבר מהעולם שיהיה בו חיים ותועלת לעצמם 
אלא הכל רק בשביל השם ב"ה; כל דעת, מחשבה, נשימות, פסיעות, כל צעד ושעל שעשו בעולם היה אך רק 
למען השם ב"ה, וכן מובא על המגיד הקדוש רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב שאמר קודם הסתלקותו, יודע אני 
כמה פרסאות פסעתי בזה העולם, והתחיל למנות את כל הליכתו ופסיעותיו לבדוק אם יש הליכה אחת שפסע 

בעולם הזה לבטלה ח"ו.

נשמות אלו באות ממקום מאוד גבוה ולכן יש בכח נשמות אלו להכיל אור שיכול להאיר לכל הנבראים, ונשמות 
אלו יונקות את תורתם ממקום גבוה ביותר, ונקרא – 'מעיין מים חיים ונוזלים מן לבנון' מן ליבונא דמוחא שזה 

מקום שאין בו אחיזה של פגם ואין לנבראים בעולם שום תפיסה והבנה במקום זה.

בכח תורה זו מאירים את הדור כולו שיוכלו לצאת מפגם הדעת שנעשה מטומאת הנחש ולעלות לקדושה

כשהצדיק רואה את מקום הדור וריחוקו, הולך הצדיק ומתעלה למעיין מים חיים זה, ופודה ומושך משם את 
התורה, את הגילוי ואת התיקון. כך עושה כל צדיק וצדיק, וכמה שגדול במעלה יותר כך הוא עולה ומצליח 

לפדות גילוי גבוה יותר מהתורה שנעלמת ומכוסה מכל בריה ומורידו ומושכו לעולם.

זו יכול הצדיק לקחת גופים שיש עליהם זוהמת הנחש אפילו שחטאו ופגמו מאוד ולהסיר זאת  בכח תורה 
מעליהם, לזככם ולטהרם ולהעלותם למקום של קדושה עד שיזכו למדרגה עליונה נקיה ללא זוהמה. כך על 

ידי תורה זו משיל האדם מעל עצמו עוד קליפה ועוד קליפה ועולה ומתעלה.

בכח דיבור אחד של תורה נקיה להמשיך לאדם את כל הרפואות לנפשו כמו מים חיים שכלולים בהם הרפואות 
כולם

הגאון  על  ומובא  נתקן.  אדם  התורה  של  קל  דיבור  בכל  אזי  וטהורה,  קדושה  נקייה  מהפה  יוצאת  כשתורה 
הקדוש בעל הבוצינא דנהורא רבי ברוך ממז'יבוז' זי"ע, שהיה בעירו אחד שמתענה תעניות וסיגופים משבת 
לשבת כדי לכפר על עוונותיו, פעם ראהו רבי ברוך ורצה לדבר עימו, ובאותה שעה היה האדם הזה בתענית 
דיבור ולא רצה לדבר עם רבי ברוך, אמר לו רבי ברוך: שוטה, בדיבור פשוט שאדבר איתך אזכך אותך יותר 

משבעה פעמים שתתענה משבת לשבת.

כי באמת דיבור פשוט של צדיקים שנאמר לשמו של ה' ב"ה בתכלית הנקיות והטהרה, יש בו כח לזכך את 
האדם, לחדד לו את השכל, להאיר לו את המוחין ואת הלב ולהביאו למדרגות שילך ויתעלה עד שיסיר מעצמו 
כל זוהמה. וזה מש"כ )סוכה כ"א ב'( "שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד", שבתוכן הדברים והתורה של הצדיקים 

יש אור ושכל אלוקי, שבכוחו אפשר לזכות להשיג את אורו יתברך.

כי כשאדם שומע תורה נקייה הוא מקבל מים חיים, כמו שיש דרגות הרבה בשיעור נקיות המים ויש מים שהם 
זכים וטהורים מההרים שאין בהם שום נגיעה של לכלוך, וממילא יש בהם תועלת גדולה לרפואות, כך הענין 
גם בתורה, כשלומדים את התורה באמונת חכמים מפי כל הקדושים, והחכמים, מקבלים שכל ודעת שנשפע 

ממקום גבוה ונורא מאוד לאין שיעור שאדם לא יכול לשער בדעתו.

משמעות גילוי אור התורה אצל האדם היא שמתגלה במקומו גדולת רחמי ה' ב"ה עליו שיודע שיכול לשוב 
אליו יתברך

ועיקר האור והגילוי שממשיכים הצדיקים בתורתם הוא שנוכל לראות את רחמיו של ה' ב"ה, והיא תכלית 
מטרת ירידת נשמות הצדיקים - כדי לגלות את הרחמים אצל הנבראים.



ומזמן נח התחיל גילוי הרחמים אלא שהיה מעט מעט כי גילה את הרחמים רק לאחר יציאתו מהתיבה ולא 
קודם שנכנס בתיבה, וכן אצל אברהם התחיל יותר גילוי של רחמים אלא שעדיין היה נמשך דין וכן אצל 
יצחק יעקב ויוסף וכו' עד משה רבנו. וכשהגיע משה הצליח לעמוד כתריס בפני מידת הדין ואמר )שמות לב, 

לב( "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת", והמשיך ברית של י"ג מכילן דרחמי שלא ישובו ריקם לעולם.

וכשגילה משה רבנו את רחמי ה' ב"ה, נגנזו הרחמים בתורה, וכשעם ישראל ח"ו הולכים במדת הדין אז מדת 
הדין שבתורה יוצאת ומכה, אבל כשהולכים במידת הרחמים מגלה הקב"ה את רחמנותו בעולם.

לאחר מכן מי שגילה שוב רחמים גדולים הוא דוד המלך שהמשיך את ספר התהלים שכולו תחינות ובקשות 
יותר את  איך לגלות כמה שיותר את רחמיו של השם ב"ה, כי כמה שהצדיק גדול במעלה כך הוא מושך 
הרחמים של ה' ב"ה לעולם ומרחם הקב"ה על כל הנבראים כולם, וכן הוא גם בענין הגאולה שתבוא כשיתגלו 

רחמים גדולים על העולם ועל עם ישראל שאז הקב"ה יחליט ויחפוץ לגאלנו.

אילו היו היו מקבלים מדעתם ואורם הקדוש של הצדיקים בכל דור היו מבטלים זוהמת הנחש והיה העולם 
כולו בא על תיקונו

כשאנו קוראים על צדיקים ובספרים של צדיקים צריכים לידע שהם לא היו אוחזים בעולם הזה, ולא באו 
לעולם אלא כדי לגלות את הרחמים של ה' עלינו, וכל דור שלא נדבקנו והלכנו אחר אותם צדיקים וחכמים 

המשכנו בזה גלות פרטית וכללית.

ועל זה ביוהכ"פ אנו מתענים ומתוודים על הלב, ובט' באב מתענים אנו על הדעת שקלקלנו, שלא הלכנו 
אחרי החכמים והדרך והדעת הנכון בזה העולם, ולכן יושבים על הארץ לרמז בזה שהפלנו את הדעת עד 

לארץ ושם אנו מונחים, ומצפים להמשיך את הדעת מלמעלה שהיא מים חיים מלבונא דמוחא.

כי כשלא היה אמונת חכמים נעשה קלקול בכל צינורות השפע, שהדעת של החכמים והצדיקים היא דעת 
מתוקנת ושלימה שאין בה זוהמת הנחש, ובשעה שניגדו להם ולא קיבלו מדעתם ומאורם הקדוש - גרמו 
לזה שיהיה משכא דחיויא. כי כשהאמינו במשה והלכו אחריו פסקה זוהמתן והגיעו למעלת אדם הראשון 
קודם שחטא וזכו לשני כתרים וכו', אבל כשמאסו במשה ולא חפצו בדעתו הקדושה נעשה חטא העגל ושוב 

נפלנו למטה.

והיו מקבלים את הרחמים שגילה, הייתה הבריאה  ומוחלט לדוד  וכן עם דוד המלך, אם היה ביטול שלם 
מגיעה לתיקונה בשלמות. כי מה שציערו ושנאו כל כך לדוד המלך, מנעו בזה מדוד לגלות את הרחמים של 

ה' ב"ה על הדור כולו ולהביא לתכלית שלמות הבריאה.

כי אי אפשר לגלות רחמנותו של ה' ב"ה אלא על ידי אותם צדיקים וחכמים, ומאחר שלא קיבלו מהם - היה 
המשכא דחיויא הולך וגדל ומאריך הגלות.

כשמתגלים רחמי ה' ב"ה אצל הבריות נתקן הדעת ועל ידי זה יש השראת שכינה ובנין בית המקדש

כשמגלים הצדיקים את הרחמים יוצאים מזוהמת הנחש ונתקן הדעת והדור כולו הולך ומתרומם ומתקיים 
"ושכנתי בתוכם" בתוך כל אחד ואחד, ומתוך כך זוכים לבנין בית המקדש בפועל כי בית המקדש הוא מקום 

הרחמים.

לכן כשהסתלק דוד המלך כסאו ומלכותו עבר ענין זה לשלמה בנו, כי קיבל מאביו את גילוי הרחמים שהוא 
ענין שלמות הדעת, כי כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, ולכן קיבל את חכמתו ישר מה' 



ב"ה. כי עיקר הגילוי בתורת הצדיקים הוא המשכת וגילוי רחמי ה' ב"ה, וכשמגלים את הרחמים ממילא נתקן 
הדעת ונמשך חכמה. לכך כשקיבל שלמה מדוד את הרחמים נמשך לו חכמה לאין שיעור כידוע.

י  ולכך השמחה הגדולה ביותר שהייתה לפני ה' יתברך היא ביום שנבנה בית המקדש, כ"ש )שמואל א’ - ב’, ג’(: " ּכִ
א ֵדִעי, ְלֵמָרחֹוק", כי בבית המקדש היו יכולים כולם  עֹות ה'" ובית המקדש זה דעת כ”ש )איוב ל"ו ג’(: "ֶאּשָׂ ֵאל ּדֵ

לדעת את ה' יתברך, ירושלים היא הדעת של כל העולם.

וכשהצליח דוד המלך להמשיך את הרחמים לבנו, ובנה שלמה את בית המקדש נמצא שהתגלה רחמנותו ית' 
יֶכם  ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ בכל העולם, לכן הייתה מדת הרחמים זו פרוסה על כל הנבראים כ"ש )תהלים כ"ד, ז'(:" ׂשְ
בֹוד", שפתח את השערים לגלות את רחמנותו של מלך הכבוד שהלכו  ַהּכָ ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  ְתֵחי עֹוָלם  ּפִ אּו  ׂשְ ְוִהּנָ
ים ָקִמים ָעָלי  ונתפרסו על העולם כולו עד שהיה יכול לבוא לתיקונו. וזה מ"ש )תהלים ג', ב'(: "ה' ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ
י." מרים ראשי זה  בֹוִדי ּוֵמִרים ֹראׁשִ ֲעִדי ּכְ ה ה' ָמֵגן ּבַ י ֵאין ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאלִֹהים ֶסָלה ְוַאּתָ ים, אְֹמִרים ְלַנְפׁשִ ַרּבִ

סוד הדעת.

משמעות זוהמת הנחש היא שהאדם יהיה למטה בחלישות הדעת, ומשמעות גילוי הרחמים היא תקוה והרמת 
הראש

להרים את המלכות זה הכתר של דוד, כי כל מלכותו של דוד הייתה כדי להרים את הראש של כל הנבראים 
למעלה, כי המשכא דחיויא שהיא זוהמת הנחש עניינו להשפיל הנבראים למטה שיהיו על הארץ כמ"ש "על 
גחונך תלך" )בראשית ג',י"ד(, וכמ"ש )ישעיהו ס"ה, כ"ה( "ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו", אבל דוד המלך תיקן את זוהמתו ואמר 
"ואתה ה' מגן בעדי כבודי ומרים ראשי", כי כל הכבוד והמלכות שיש בידי אינו אלא להרים את הראש ולגרום 

לכל הנבראים להיכלל בדרך הנכון ולהרים את ראשם כדי שלא יאחזו ויגעו בעולם הנגוע בזוהמה כלל.

נמצא שהעולם כולו היה בא על תיקונו אילו היו שומעים ומקבלים דעתם של החכמים בשלימות, כי בזה 
מתגלה רחמנותו של ה' ב"ה על כל דבר ונברא בעולם. כי כשיש אחיזה לזוהמת הנחש נמצאים כולם למטה 

בחלישות הדעת וסמוך לעפר, אבל בשעה שמתגלים הרחמים של ה' ב"ה יש תקווה לכל הנבראים.

כשמתבוננים מה היא דעת ודרך הצדיקים בכל צעד ובכל מחשבה ורוצים לקיימם נפתחים לאדם כל השערים

כשכל השערים סגורים הדבר שיכול לפתוח את השערים זה אמונת חכמים. כשאדם נופל בדעתו מחמת 
שהתרחק מה' ב"ה או שנדמה לו שאין לו שום תקנה ח"ו מצד המקום שלו, או שרואה שפרנסתו דחוקה עליו, 
או שיש לו קושי שאינו יכול לצאת ממנו וכל השערים סגורים בפניו – אותם נשמות שמגלים את רחמנותו 

של ה' ב"ה פותחים לו את כל השערים עד שיכול האדם לחמוק ולעבור וזה נקרא אמונת חכמים. 

)משיעור י' טבת תשפ"א(



ספר כרם שלמה - עצות והנהגות

 	 - יקרא רשע  והרשע  - שמצדיק את קונו בכל דבר.  יקרא צדיק  כתב בעל הסולם, הצדיק 
שמרשיע לקונו; צדיק יקרא צדיק מכיון שמצדיק את ה' ב"ה על הכל, שרואה שהכל לטובתו' 
ורשע יקרא רשע זה אדם שכל הזמן בא בטרוניא כלפי קוב"ה – שאפילו אדם שמקיים תורה 
ומצוות אבל יש לו ספיקות בלב וטרוניות ותלונות כלפי שמיא, נמצא שמרשיע איך ה' ב"ה 

נוהג בעולמו, לכן בזה הוא נקרא רשע.

ספר תפארת ישראל

בשבילי נברא העולם, צריך כל יהודי להרגיש כמה הוא יקר ויחיד ומיוחד בההתבוננות 	 
שלו, במחשבות הייחודיות שיש לו לפני ה' ברוך הוא. וכתב היעב"ץ שיכול להיות אדם 
ששקול יותר מאלף איש רק לפי מחשבה אחת, ששקולה כאלף איש לפני הקב"ה. וזה 
פלוני שקול  כמה  יודע  – שהקב"ה  כולכם"  "ויודע מספר  החיים  בבית  מה שמברכים 
במחשבותיו וכמה חבירו, וכנגד כמה יהודים שקול כל אחד ואחד, שכל אחד יש לו יוקר 

ושווי לאין שיעור.

תפילה לשלמה - שער אהבת ישראל

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַזֵכִּני ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ִיְתָּבַרְך. ָאָּנא 
ַרְחָמן, ַזֵּכִני ְלָגֵרׁש ֶאת ָּכל ָהַרע ִמִּקְרִּבי ְוָלסּור ִמֶּמּנּו ִּבְׁשֵלמּות, ְּבֹאֶפן ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה 
ִּבי ַצד ָרע ְּכָלל, ְוַזֵּכִני ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ַהַּצִּדיִקים ְוַהִּציֵלִני ִמֶּדֶרְך ָהְרָׁשִעים, ְוַזֵּכִני ַלִּתּקּון 
ֵלם, ּוְתַנֵּתב ֶאת ַרְגַלי ֶאל ֶּדֶרְך ַהֹּקֶדׁש. ְוַזֵּכִני ְלִתּקּון ַהֹּמִחין ִּבְׁשֵלמּות, ְּבֹאֶפן  ַהּׁשָ
ֶׁשּמֹוִחי ִיְהֶיה ָזְך ָוַצח ְוָצלּול ְוֶאְזֶּכה ִלְדֵבקּות ֲאִמִּתית ְּבָך ִיְתָּבַרְך, ּוְתַמֵּתק ֵמָעַלי ָּכל 
ַהִּדיִנין ְוַהְּגבּורֹות ַהָּקׁשֹות, ְוַתְמִׁשיְך ִלי ֹּכַח ְּבֹאֶפן ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָּכל ִּבְלּבּול 
ְוִטְרָּדה, ְוִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ְוֶׁשַאָּתה ִיְתָּבַרְך ְּתַקֵּבל ְּבַרֲחֶמיָך ֶאת ְּתׁשּוָבִתי. 

ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד.


