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ספר דגל מחנה יהודה

הקדמה
כתיב )מלכים ב - ב, ט( "ויהי נא פי שניים ברוחך אלי" פירוש, שהתלמיד הוא כבן לרבו, וברא כרעיה דאבוה )עיין עירובין דף ע’ ע"ב( והיינו 
שאמר אליהו לאלישע, שאם תראני עולה בסערה השמימה – תדע שזכיתי לשלימות הארת רחמי ה’ ב"ה במקומות הנראים 
כחיסרון שהוא ענין ‘קטנות’, שהוא ענין הבן והתלמיד. ולכן אוכל להשפיע עליך את הכח להאיר את רחמי ה’ ב"ה גם במקומות 

אלו, כי עיקר השלמות הוא לרומם את הקדושה מהשבי מהגלות במקום זה - ולכן נקרא פי שניים.

וזה היה ענין משה רבנו, שרצה שגם הקטנים הנראים כחסרים יזכו לגלות את רחמי ה’ ב"ה במקומם כמ"ש )במדבר יא, כט( "ומי יתן 
כל עם ה’ נביאים כי יתן ה’ את רוחו עליהם". וכן רצה משה רבנו לרומם ולהרים את קורח, אלא שקורח ראה את עליית משה 
רבנו )שהוא כענין מה שעלה אליהו בסערה( – כהתנשאות עליו, אבל באמת היה צריך לקשר את כל חסרונו אל רחמי ה’ ב"ה שהיה יכול 

משה להאיר בו ולהביאו לגלות פי שניים במקומו שהוא מקום הקטנות והחסרון.        )משיעור יום ה’ בחוקותי תשע"א(

"ויקח קרח בן יצהר..." )במדבר טז, א(
צריך האדם להתבונן בכל אשר עובר בחייו, ולקשרו בנקודה הטובה העליונה, שהיא ענין אליהו הנביא, כי אליהו הוא 

ענין הנקודה הטובה השלימה שאין בה מום, כי אליהו מלא בבשורות טובות, והוא שלימות הטובות.
על כן צריך האדם להתבונן בכל חסרון שיש בו, ולקשרו בענין אליהו - היינו הטוב שבדבר, ועל ידי זה יזכה להאיר אור 

נורא ומופלא.
וזה "ויקח קרח", היינו תיקח את חסרונותיך - שהם ענין קרח, שהוא לשון קירח ערום וחסר, ועל ידי שתיקחהו ותתבונן 

בו היטב ותקשרו לענין אליהו, על ידי זה תזכה לענין "יצהר", שזה צהר - שהוא לשון אור גדול.
וזה "ויקח קרח בן יצהר", היינו שתיקח החיסרון שהוא קרח ותקשרו בענין אליהו - גימטריא "בן", ואז תזכה להתבונן 
בכל הטוב שיש בך ולא תראה החסרונות, ותזכה להארה גדולה וענין "יצהר" משמות "אהיה אדנות הויה" - אשר עולים 

כמספר ראשי תיבות "קרח בן יצהר".

ביאורים בספר דגל מחנה יהודה )משיעור יום א' שלח תשע"א(
שויתי ה’ לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים

כתיב )תהלים טז, ח( "שיויתי ה’ לנגדי תמיד" וכתב הרמ"א בשו"ע )ריש סי’ א’( שהוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר 
הולכים לפני האלהים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנעותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, 
ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך, כל שכן שישים האדם אל ליבו שהמלך 

הגדול הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר )ירמיהו כד, כג( "אם יסתר איש במסתרים 
ואני לא אראנו נאום ה" - מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד ה’ יתברך ובשתו ממנו תמיד. עכ"ל.

והשו"ע הינו לכלל ישראל ולא לצדיקים לבד, א"כ צריך להבין מה הטעם שכתב הרמ"א שהוא כלל גדול לצדיקים. עוד צריך 

פרשת קרח
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ביאור, שאם "שיויתי ה’ לנגדי תמיד" הוא ממעלת הצדיקים מדוע סיים שלפי זה כל אדם צריך לקיים זאת. כמו כן כתב 
הרמ"א שהוא "ממעלת הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים" ונקט בשם אלוקים ולא כתב לפני הקב"ה או לפני ה’ יתברך 

כפי שנקט בהמשך הסעיף.

כדי לזכות לשלמות וגילוי הגאולה בפועל צריך לגלות את ה’ ב"ה ורחמנותו בכל המדרגות של האדם ובכל חסרנותיו ולהעלותם אל הקדושה
ולבאר זאת יש להקדים דהנה ידוע שיצחק הוא כנגד הפחד הדין והגבורה כמ"ש )בראשית לא, מב( "ופחד יצחק", מאידך יצחק 
הוא על שם הצחוק והשמחה כמ"ש רש"י )שם יט( שנקרא יצחק על שם הצחוק, ולכאורה הוא סתירה. אלא שכתוב )בראשית 

יז, יז( "ויפול אברהם על פניו ויצחק" ובפסוק זה טמון כל הסוד של יצחק אבינו וכמו שיתבאר.

והנה תכלית העבודה היא להשלים קומת השכינה שנקראת רחל, וזה על ידי עסק התורה שהוא כנגד יעקב ומידת האמת. 
אלא שאע"פ שיכולים להיות במדרגה שהושלמה ונתקנה קומת השכינה, עדיין אין מגיעים לידי השלימות ולגאולה השלימה, 
והוא משום שנשארו למטה בשבי ניצוצות קדושים שאינם יכולים לעלות אלא על ידי ענין יצחק אבינו. וכדי שאדם יזכה 

לשמחה וגאולה שלימה צריך שיעלה ענין זה לשורשו.

צריך האדם שיישב דעתו ויודה על האמת שהוא ענין הוידוי, ובמקום זה שהוא כלליות החסרונות ימסור את נפשו לה’ 
ב"ה שאין מלבדו יתברך גם במקום החיסרון

והוא ענין נפילת אפיים, שאע"פ שעל ידי התפילה גורם לייחוד עצום והמשכת כל השפע והברכה, צריך שאחר התפילה ירד 
למטה למקום העקב שהוא ענין יעקב ומידת האמת – שיודה ויתוודה שקיים מקום שהוא החשיכו על ידי חטאיו, ויעשה 
נפילת אפיים שעניינה לירד למקום החשוך מגילוי האלוקות )שכידוע במזמור "לדוד אליך נפשי אשא" אין את האות וי"ו המרמזת לחיים וגילוי 
האלוקות(, ושם ימסור נפשו שאין עוד מלבדו, ועל ידי זה מאיר מקום זה וממשיך על עצמו אור נורא ומופלא משמות הוי"ה 

אהי"ה אדנות כידוע )סידור רבנו יעקב קפיל(, ועל ידי שכולל מקום החשכות והחסרונות באלוקות – הכל נתקן ויכול לשמוח. והוא 
ענין יצחק, שנקרא כך על שם הצחוק והשמחה, כי יצחק בכוחו היה לירד למטה למקום החושך והעיוורון ולהאיר שם את אור 

האלוקות ועל ידי זה עולה כל הקדושה מהשבי ונעשה עניין של צחוק ושמחה.

וזה "ויפול אברהם על פניו ויצחק" ויפול על פניו - הוא ענין נפילת אפיים. ויצחק - שעל ידי זה העלה כל הקדושה מהשבי 
ונעשה צחוק ושמחה. וזה שאמר אברהם לקב"ה "לו ישמעאל יחיה לפניך" פירוש, שהלואי שהתפילה שקודם הנפילת אפיים 
יהיה לה קיום ונחת רוח לפניך, ועל זה השיבו הקב"ה והבטיחו שלא זו בלבד שיהיה קיום לענין התפילה אצל עם ישראל, אלא 
גם את המקומות החשוכים מגילוי האלוקות – גם שם ימליכו את ה’ ב"ה ויעלו כל הקדושה לשורשה ויזכו לצחוק והשמחה 

בגאולה השלימה.

ענין יצחק אבינו הוא שמחת האדם לפני ה’ ב"ה ממקום החסרון והדין, שהוא המשכת יצחק ליעקב
כי גם כשאדם מנסה לשמוח בחייו ובפרט בתורה והמצוות שאין מעלה למעלה מזה – יש לו חשכות למטה בתוך הלב שאינו 
יכול לשמוח ולחשוב בה’ ב"ה. והטעם כאמור – שיש מקומות חשוכים שנעשו על ידי חטאיו, ומלבד זאת יש לו חסרונות 
בגשמיות ורוחניות הרוחשים במטמוני ליבו. ולכן צריך הוא להתבונן בחסרונותיו ולמסור נפשו שם שאין עוד מלבדו, והכל 
ידי זה מתרומם וממשיך על עצמו הארה נפלאה  ועל  ויקשר כל חסרנותיו למקום המאיר שבנפשו,  הוא רחמים לאין קץ 

משמות הקודש - וזה ענין "ויצחק".

נמצא שהעיקר הוא להמשיך את הסוד של יצחק ליעקב שהוא העקב והמקום שגרם להחשיכו, והוא מידת ועבודת יעקב 
אבינו, כי אברהם קיים זאת בעיקר במחשבה ובפנימיות ליבו כמ"ש "ויצחק, ויאמר בליבו" ויצחק הוא שהמשיך ענין זה בפועל 
והיה מתקן הדינים והחשכות בכל מהותו, ולכך לא ריחק את הדינים של עשיו כי הייתה בכוונתו לתקנו גם כן בסוד מה שאמרו 
חז"ל "ואת החזיר" הוא עשיו שלעת"ל מחזיר עטרה לבעליה )ויק"ר פר' יג( שיתברר גם הוא, אבל באמת נשאר מההמשכיות 

של יצחק זכר מעט ודק של דין קשה שהוא עשיו שהוא רע ואי אפשר לתקנו כי הוא חי על הזרוע והחרב ולא על התפילה.

כלליות מציאת שערי התפילה שהיא הדביקות בה’ ב"ה היא על ידי הכנעת הזרוע של עשיו והוא על ידי נשמת אליהו הנביא
כי עיקר הגאולה התיקון והשמחה הם על ידי התפילה ובנפילת אפים כנזכר לעיל, וזה מש"כ על יצחק )בראשית כו, יב( "וימצא... 
מאה שערים", שיצחק היה כולו תפילה ומצא את כלליות כל שערי התפילה, ש’מאה’ הם כלל שערי התפילה כידוע, וגם זיווגו 
של יצחק הוא כולו היה תפילה שהוא ע"י אלי-עזר, אבל עשיו היה חי על החרב והזרוע, על כן נפילת אפים בשורשה היא על 

הזרוע, כדי לתקן כל הפגם של החלק של עשיו שנשתרש באדם.

אבל יעקב הוא שלימות הנקיות באופן שגם ההמשכיות היוצאת ממנו אין בה חיסרון ומיטתו שלימה, וכל זרעו מתוקן ושלם, 
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כי המשיך את תורת אביו עד למטה מקום העקב כראוי, והוא על ידי סוד נשמת אליהו הנביא זכור לטוב.

בית המקדש השלישי והגאולה השלימה תלויה בגילוי נקודת אליהו שבכל אחד שהוא גמר עליית הקדושה מהשבי
כי אברהם הוא כנגד בית מקדש הראשון, אבל כיון שלא נמשך ענין השמחה והחדוה בהארת המקומות הנמוכים של האדם 
והעלאת הקדושה לשורשה גם משם – נחרב בית המקדש. ויצחק הוא כנגד בית המקדש השני, וגם שם לא נמשך כי עשיו 
הוא אדום החריבו, שנתן הדבר אחר את טלפיו על החומה והזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה וכו’ כמובא בסוטה )מט 

ע"ב(. אבל בית המקדש השלישי יהיה לו קיום, כי הוא כנגד יעקב אבינו.

וקודם הגאולה יתגלה אליהו הנביא זכור לטוב וישיב לב אבות על בנים, כי כדי להביא את הגאולה, יעקב שהוא דור העקב - 
עיקבתא דמשיחא, יעורר את אליהו הנביא להמשיך את ‘לב האבות’ שהוא הרצון של אברהם כמ"ש "ויצחק ויאמר בליבו", 
‘על בנים’ - שהם העקב והמקומות החשוכים, להעלות הקדושה מהשבי, ולהשלים את קומת רחל היא השכינה, ולכן יעקב 
ואליהו ע"ה גימט’ רחל עם האותיות. כי כל מה שעדיין אין זוכים לגאולה הוא מחמת ענין זה, לכן "רחל מבכה על בניה" הוא 
ר"ת גימט’ שבי, והוא גם ר"ת מר ע"ב, שע"י ענין אליהו הנביא הופך את המר לחסד גימט’ ע"ב, שהוא ענין יצחק והשמחה 
שתיהיה לעתיד לבוא כמ"ש )משלי לא, כה( "ותשחק ליום אחרון" וכמובא )בסנהדרין קא. ובמכות כד.( על ר"ע שהיה מצחק כידוע 

)איכה רבה פר’ ה’ אות י"ח(.

מידת אליהו היא שמקשר ומזכיר כל המקומות שעבר בהם לטובו ורחמנותו של ה’ ב"ה ולכן נקרא ‘זכור לטוב’
כי אברהם הוא כנגד הדורות ממשה רבנו עד רשב"י, ויצחק הוא מדור רשב"י עד דור רבנו האר"י, ויעקב הוא כנגד הדורות 
מתקופת רבנו האר"י עד שתבוא הגאולה שהם הדורות של חשיכה ונתן בהם הקב"ה צדיקים שאינם עוסקים אלא בענין 

החשת הגאולה.

וצריך להמשיך את יצחק ליעקב כנזכר לעיל, שהוא רשב"י, על כן אמרו לו בחיבורא דא יפקון מן גלותא, כי ימשך ענין יצחק 
שהוא כנגד הדור שהתנוצץ בו רשב"י, כי יצחק יצא ותיקן מנחה לפנות ערב שזה גילוי נשמת רשב"י קודם הלילה שהוא חורבן 
הבית השני. כי יצחק ואליהו היו מתקנים הדינים הקשים, לכן תיקן יצחק את תפילת המנחה שהוא שעת התגברות הדינים 
וההסתר, ולכן אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה כמובא בגמ’ )ברכות ו, ע"ב( כי אליהו יורד מטה ומזכיר את כל המקומות 
לטובה, לכן נזכר עליו תמיד "זכור לטוב" כי מזכיר את כל המקומות לטובה, שמעלה הכל אל הקדושה. ולכן אליהו שיגיע קודם 

הגאולה הוא כנגד נפילת אפים שמעלה כל הקדושה מהשבי לשלמות קומת השכינה.

ביאור הטעם שכתב הרמ"א שם אלוקים שהוא עבודת יצחק ואליהו בכל מקומות ההסתר
ועל כן התפלל אליהו בשעת המנחה וענו ישראל )מלכים א – יח, לט( "ה’ הוא האלוקים" כי אלוקים הוא דינים ומקום ההסתר 
וכל ענינו היה לגלות שם הוי"ה שהוא הרחמים והחדוה במקום ההסתר ולהזכירו ולכוללו בטובה. שהוא תיקון כל המקומות 
שבגינם אינו יכול להיות בחדוה ושמחה לפני ה’ ב"ה, כמ"ש )קהלת יב, יג( "את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור". שזה כל השס"ה 
ל"ת. שמעלה כל המקום המוסתר שהוא כנגד שם אלוקים. וכשמוסר נפשו ומגלה שגם במקום המגושם בו הוא נמצא מחמת 
שעבר על מצוות ל"ת, גם שם נמצא הקב"ה ומלא כל הארץ כבודו – מיד תיפול עליו היראה. וזו היראה השלימה שמגיעה 
מתוך השמחה והחדוה ומקיים "וגילו ברעדה". ולכן נקט הרמ"א שם "אלוקים" וכתב - "ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני 

האלהים" היינו יצחק ואליהו, שדוקא על ידי ענין עבודתם יוכל להיות לפני ה’ ב"ה מכל המקומות בהם הוא מונח.

על ידי ענין נפילת אפיים והעלאת הקדושה יוכל לזכות ליראה כי מאיר בו שגם בהסתר ה’ ב"ה משגיח ומתגלה
כי קשה לו לאדם להיות בשמחה כשיודע את גודל ריחוקו באמת. וגם מרחיק היראה כי אינו מרגישה באמת בליבו. אבל על ידי 
האמת שהוא הוידוי, והמס"נ והצחוק שהוא הנפילת אפים – מגיע ליראה אמיתית ובוש ממנו יתברך, וכמ"ש הרמ"א – "מיד 
יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד ה’ יתברך ובשתו ממנו תמיד". עכ"ל. ולכן הקדים הרמ"א שהוא ממעלות הצדיקים וסיים 
שלכך צריך כל אדם לקיים "שויתי ה’ לנגדי תמיד", כי כל הכח של קיום מעלה זו, הוא על ידי האבות הקדושים ואליהו הנביא, 
כי אליהו הנביא משמש לשבעת הרועים כידוע שמעורר האבות להתפלל על עם ישראל )בגמ' בב"מ בדף פ"ה ע"ב(, ומגלה את 

ענין הצחוק והחדווה בכל המקומות והמדרגות.

אין בשורה טובה לאדם כמו שידע שיכול לעמוד לפני ה’ ב"ה ולהיות בקרבתו למרות מדרגתו הנמוכה
לקנאות  מחפש  ואינו  ב"ה,  ה’  לפני  לעמוד  הוא  יכול  שלו  מהריחוק  שגם  שיודע  היא  לאדם  האמיתית  הטובה  הבשורה  כי 
במדרגות של אחרים, אלא קינאת ה’ לבד יש בליבו, לכן פנחס הוא אליהו שקינא לה’ לבדו, וכן אליהו כמ"ש )מלכים א - יט, י 
יד( " קנוא קנאתי לה’ א-להי צבאות", אבל אין לו קנאה במדרגה של אדם אחר כי "רקב עצמות קנאה" )משלי יד, ל( רקב הוא 



אותיות קבר, שכשאינו מקנא ורוצה לגלות את ה’ ב"ה מכל המדרגות והמקומות בהם הוא מונח אין רקב בעצמותיו, לכן אליהו 
חי לעולם ואין לו רקב בעצמות, כי מבשר תמיד את הבשורה הטובה, שגם מקום החיסרון הוא שלימות, אלא שצריך לגלות 
ולקשר זאת לה’ ב"ה בסוד נפילת אפים כנזכר לעיל. והוא הבשורה האמיתית לאדם, כי "שמועה טובה תדשן עצם" )שם טו, 

ל( - שעל ידי ענין אליהו שאינו מקנא אלא לה’ ב"ה ניצל מרקב עצמות.

שלימות העליה והקרבה היא דוקא שמגלה ומקשר כל מקום החסרון וכוללו ברחמי ה’ ב"ה
ומחמת שאדם טרוד ברוב זמנו צריך לכל הפחות לזכות להתבוננות זו ביום שבת קודש, שבשבת הוא בסוד עלייה והתרוממות, 
ובזמן זה יכול להתבונן בחסרונותיו ולקשרם אל הטוב ולהעלותם. ודבר זה נרמז בריש מסכת שבת, שאמרו שם כיצד העני 
עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, פשט העני את ידו לפנים וכו’. כי בשבת אדם מיושב והוא בעליה, לכך נקרא ‘בעל הבית’ ודוקא 
בזמן זה שהוא בעלייה צריך שלא ישכח את העני – שהם כל הניצוצות הקדושה שהפיל למטה שהם העניים שאין מתגלה 
שם אור ה’ ב"ה. ולכן נקט התנא ‘עני’ ולא אורח וכיוצ"ב. ולכן עושים הנפילת אפים לאחר התפילה ולא קודם התפילה כי 
קודם צריך שיאיר את כל הטוב המגולה שבו, ואח"כ אין עלייה בשלימות אלא על ידי שזוכר גם את החסרונות ומקשרם גם 

הם לכל הטוב שבו.

ובאופן זה מגיע לשלימות וממשיך על עצמו אור מופלא מג’ השמות הקדושים, והוא נקרא עלייה אמיתית. וזה מה שאמרו 
בכמה מקומות כמו בגמ’ פסחים )בדף נ"ט ע"א( שלעולם חטאת קודמת לעולה, שנאמר )ויקרא ה, ח( "והקריב את אשר לחטאת 
ראשונה" כי כדי לזכות לעלייה אמיתית, צריך שיקריב קודם את החטאת – שיקשר גם את החיסרון לה’ ב"ה, ועל ידי זה יכול 

להקריב את העולה – שהוא ענין השמחה והחדווה שהוא סוד יצחק וענין הפסוק "ותשחק ליום אחרון".

ספר כרם שלמה - עצות והנהגות
צריך האדם לקיים "בכל דרכיך דעהו" )משלי ג, ו(, היינו שכל מה שעושה יהיה לשם עבודת ה' יתברך, שבאכילתו ובשינתו יכוין 	 

שעושה כן למען יהיה לו כח וגבורה לעסוק בעבודתו יתברך. ולכן לא די שיגלה דעתו שעושה כן לשם עבודת ה' יתברך, אלא 
צריך גם שמיד אחר שקם משנתו יעסוק בעבודת ה' יתברך. והוא טעם ההקפדה שלא לעשות דבר לאחר שינתו קודם התפילה 
כמבואר בשו"ע. וכן הוא הטעם שיאמר דבר מהתורה על השולחן, שבזה מעלה בפועל את כל שינתו ואכילתו לעבודת ה' ב"ה.

הבנת התורה תלויה בשינה והאכילה בקדושה. כשאוכל צריך לקרב את עצמו מה שיותר למדרגת אכילת ה'מן' - שיתבונן בשעת 	 
הברכות והאכילה ויקשר שפע המזון לה' ב"ה, ויאכל במתינות כאוכל לפני המלך, ועל ידי זה אכילתו כאכילת המן שעל ידה זכו 
ישראל להבין את התורה. וכן בשינה, שהיא תיקון והתחדשות המוחין - כשישן בקדושה ומכוין דעתו בשכבו ובקומו לה' יתברך, 

יתברר מוחו באופן שיהיה צלול ונקי להבין את עומק כוונת חכמים בתורתם הוא עוסק.

ספר תפארת ישראל
כל חיותו ושפעו של האדם תלוי ונמשך מהאור הגנוז, ואור זה נגנז בתורה הקדושה שהיא כלליות נשמות ישראל, ועל ידי אהבת 	 

ישראל יכול לקבל כל שפעו הנצרך לו, כי כשאינו אוהב ומכבד לבר ישראל, נמצא שמחסיר הוא מהאור הגנוז ומתמעט שפעו הראוי 
לו. לכך צריך אדם לחקוק בדעתו שכל יהודי הוא חלק ומרכיב מאחד מצינורות השפע הממשיכים לו את חייו וכל השפע הנצרך לו, 

ועל ידי זה בודאי יזהר מאוד בכבוד כל אחד.

תפילה לשלמה - שער אהבת ישראל

ַהְיהּוִדים ֶׁשָּבעֹוָלם,  ָּכל  ֶלֱאֹהב ֶאת  ַזֵּכִני  ַרֲחָמן,  ָאָּנא ֵאל  ִיְׂשָרֵאל.  ְלַאֲהַבת  ַזֵּכִני  ַרֲחִמים.  ָהַרֲחָמן, ָמֵלא  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאב 
ְנַאת ִחָּנם, ְוֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ַתֲעֶלה ְּבַמְחַׁשְבִּתי ַמֲחֶׁשֶבת ְּפסּול ִּביהּוִדי ָחִליָלה.  ְוַהִּציֵלִני ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ִמּׂשִ
ְוַזֵּכִני ִּבְהיֹוִתי ֹרֶאה ְיהּוִדי ְלִהְתַמֹּלאת ְּבַאֲהָבה ֵאָליו ְוֶלֱאֹהב אֹותֹו ְּבָכל ְלָבִבי. ְוַזֵּכִני ְלַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֲאִמִּתית. ְוַזֵּכִני ֶלֱאֹהב ֶאת 
ְוַזֵּכִני ַלֲחֹׁשב ַרק טֹוב ַעל ַהְיהּוִדים, ְוֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ֲאַצֵער ֶאת ֲאַחי ְּבֵני  ָּכל ַהְיהּוִדים ָּכל ְיֵמי ַחָּיי – ְּבָכל ְלָבִבי ַנְפִׁשי ּוְמֹאִדי. 
ִיְׂשָרֵאל ָהֲאהּוִבים ְוַהְיָקִרים, ְוַזֵּכִני ֶלֱאֹהב ֶאת ֻּכָּלם ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמָּתה. ַוֲעֵׂשה ְבַרֲחֶמיָך ֶׁשִּתְתַרֶּבה ֵּביֵנינּו ַאֲהַבת ִחָּנם ִחיׁש ַקל 

ְמֵהָרה, ְוַזֵּכִני ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד.


