
Bonnes fêtes de Pourim à tous !
Pour obtenir d’autres documents de ‘Hizouk, contactez-nous :
Tél (FR) : 01.80.91.62.91 - Tél (ISR) : 077.466.03.32 - Web : www.torah-box.com

Le jour anniversaire de décès de Moché Rabbénou, il est une ségoula (combine ancestrale) 
connue de lire cette prière importante, afin que D.ieu accepte 

plus facilement nos demandes personnelles. Torah-Box vous la fait partager :

Téfila du 7 Adar
Hiloula de Moché Rabbénou, notre maître Moïse

בס״ד

ל עֹוָלם ִרּבֹונֹו שֶׁ
י לֹא ַדי  ַגת ֱאֹלהּות כִּ י ֵמַהשָּׂ ְתַרֲחקּותִּ ַדְעתָּׂ ּגֶדל הִּ ה יָּׂ ַאתָּׂ
ֲאֶשר  ְצֹוֶתיָך,  ּומִּ ְתָך  תֹורָּׂ ְבֵרי  דִּ ל  כָּׂ ְלַקֵים  י  ְזַהְרתִּ נִּ ֶשלֹא 
ְמַשֵער  דִּ ַמה  ְלפּום  ַחד  ל  כָּׂ אֹוְתָך  יג  ְלַהשִּ ין  זֹוכִּ ם  דָּׂ יָּׂ ַעל 
ל ַחד  ּה«, ›כָּׂ ים ַבְעלָּׂ רִּ ע ַבְשעָּׂ תּוב »נֹודָּׂ ֵביּה, ְכמֹו ֶשכָּׂ ְבלִּ
י,  יתִּ שִּ י ַמה ֶשעָּׂ יתִּ שִּ ֵביּה‹, ַאף ַּגם עָּׂ ְמַשֵער ְבלִּ ְלפּום ַמה דִּ
י  אתִּ טָּׂ י, חָּׂ ְלַקְלתִּ י ַמה ֶשקִּ ְלַקְלתִּ י, ְוקִּ ַגְמתִּ י ַמה ֶשפָּׂ ַגְמתִּ ּופָּׂ
ְבֶנֶפש  ט  ְשאָּׂ בִּ י,  יתִּ שִּ עָּׂ ְבֵעיֶניָך  ַרע  ְוהָּׂ י  ַשְעתִּ ּופָּׂ י  יתִּ וִּ עָּׂ
י  ְתַרַחְקתִּ ְמָך ְכמֹו ֶשנִּ י מִּ ְתַרַחְקתִּ דֹון ּוְבַמַעל, ַעד ֲאֶשר נִּ ְבזָּׂ
ם,  ֹון ּוְפגָּׂ ל ֵחְטא ְועָּׂ י ַעל ְיֵדי כָּׂ חּוק כִּ רִּ ית הָּׂ ית ַתְכלִּ ְבַתְכלִּ
ה ְוַהַדַעת,  ינָּׂ ה ְוַהבִּ ְכמָּׂ יב ֶשל ַהחָּׂ יל ּוְנתִּ נֹור ּוְשבִּ י צִּ ְלַקְלתִּ קִּ
ַעד  ֱאֹלהּוְתָך  ַגת  ַהשָּׂ יג  ְלַהשִּ כֹול  יָּׂ י  יתִּ יִּ הָּׂ ם  דָּׂ יָּׂ ַעל  ֲאֶשר 
ֵעֶרְך  וָּׂ עּור  שִּ י  ְבלִּ ְמאד  ים  ַהְמֻרבִּ ֲעוֹונֹוַתי  ְברב  ֲאֶשר 
ְצמּו  ְועָּׂ ֶרץ,  אָּׂ ֵמֲעַפר הָּׂ ְוַרבּו  ים,  ַימִּ ְבדּו ֵמחֹול  ְוכָּׂ ר,  ְספָּׂ ּומִּ
י  י ְוֶהֱחַרְבתִּ ַרְסתִּ י ְוהָּׂ ְלַקְלתִּ ַשֲערֹות ראֵשינּו, ַעל ְיֵדי ֶזה קִּ מִּ
ה,  ַהְקדֹושָּׂ ה  ְכמָּׂ ַהחָּׂ יבֹות  ּוְנתִּ ים  ילִּ ּוְשבִּ נֹורֹות  צִּ יֵני  מִּ ל  כָּׂ
ל ַפַעם  ין אֹוְתָך ּוְבכָּׂ יגִּ ם ַמשִּ דָּׂ ים ֲאֶשר ַעל יָּׂ כִּ י ַהְדרָּׂ ְוֶהֱחַרְבתִּ
ים  עִּ ים ַוֲעוֹונֹות ַעל ֲעוֹונֹות ּוְפשָּׂ אִּ ים ַעל ֲחטָּׂ אִּ י ֲחטָּׂ הֹוַסְפתִּ
ים ְמאד ְמאד ַעד ֲאֶשר »ֲעוֹונֹוַתי  ים ַוֲעצּומִּ ים ַרבִּ עִּ ַעל ְפשָּׂ
י« ַעד ֲאֶשר ַעל ְיֵדי  ֶמנִּ ְכְבדּו מִּ ֵבד יִּ א כָּׂ י ְכַמשָּׂ ְברּו ראשִּ עָּׂ
ַבְרֶזל  ּצֹות  ְמחִּ בֹות  ּוְרבָּׂ ים  פִּ ֲאלָּׂ ה  ְוַכמָּׂ ה  ַכמָּׂ י  יתִּ שִּ עָּׂ ֶזה 

ְתָך. גָּׂ י ּוֵבין ַהשָּׂ ים ֵבינִּ ילִּ ים ַהַמְבדִּ כִּ ּוְמסָּׂ

י  מִּ ֵאין  י  כִּ ַדְעתָּׂ  יָּׂ ה  ַאתָּׂ ּכָלא  ְדָעְלָמא  ָמָרא 
יֵקי ַהדֹור  ם ַצדִּ י אִּ ַגת ֱאֹלהּות, כִּ נּו ַהשָּׂ יס בָּׂ ֶשיּוַכל ְלַהְכנִּ
עֶצם  י  ְלפִּ י  כִּ ְמאד  ְמאד  ה  ְבַמֲעלָּׂ ים  ַהְּגדֹולִּ ים  יִּ תִּ ֲאמִּ הָּׂ
יתּות ַנְפֵשנּו,  י ְפחִּ ְמָך ְמאד, ּוְכפִּ ְתַרֲחקּוֵתנּו מִּ ֵתנּו ְוהִּ ידָּׂ ְירִּ
י  תִּ יג ֲאמִּ ו ַמְנהִּ ים ַעְכשָּׂ יכִּ נּו ְצרִּ ים ְבַעְצֵמנּו, אָּׂ נּו יֹוְדעִּ ֶשאָּׂ
ל  י כָּׂ ה ְמאד ְמאד כִּ ה ֻמְפֶלֶגת ַוֲעצּומָּׂ דֹול ְבַמֲעלָּׂ ְהֶיה גָּׂ ֶשיִּ
דֹול ְביֹוֵתר  יְך רֹוֵפא גָּׂ רִּ ַמה ֶשַהחֹוֶלה ֶנְחַלש ְביֹוֵתר הּוא צָּׂ
ְבמ"ט  ְמאד  ה  ְפחּותָּׂ ה  ְבַמְדֵרגָּׂ יּו  ֶשהָּׂ ם,  ְצַריִּ ְבמִּ ֵאל  ְשרָּׂ ְויִּ
ֶשיּוַכל  י  מִּ ה  יָּׂ הָּׂ לֹא  ה,  ֻטְמאָּׂ ַשֲעֵרי  ה[  ְשעָּׂ ְותִּ ים  עִּ ]ַאְרבָּׂ
ַפְלנּו  ו ֶשנָּׂ לֹום ְוַעְכשָּׂ יו ַהשָּׂ לָּׂ ם מֶשה ַרֵבנּו עָּׂ י אִּ ֶהם כִּ ַלֲעזר לָּׂ
ם,  ְצַריִּ מִּ לּות  ּגָּׂ מִּ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ֶנֶפש  וָּׂ ְבגּוף  דֹול  ּגָּׂ לּות  ְבגָּׂ
דֹול  יק ַהּגָּׂ ם ַהַּצדִּ י אִּ נּו כִּ י ֶשיּוַכל ַלֲעזר אֹותָּׂ ְבַוַדאי ֵאין מִּ
יַנת מֶשה ַרֵבנּו ְולֹא ַדי ֶשֵאין  ְבחִּ ְהֶיה בִּ ה ְמאד, ֶשיִּ ְבַמֲעלָּׂ
ֶזה, ַאף ַגם ַבֲעוֹונֹוֵתינּו  י כָּׂ תִּ יק ֲאמִּ ֵרב ְלַצדִּ ְתקָּׂ ין ְלהִּ נּו זֹוכִּ אָּׂ
ל ְמאֹוֵרי  נּו כָּׂ תָּׂ ַקְחתָּׂ ֵמאִּ ֵלינּו ְולָּׂ ְתָך עָּׂ ַפְכתָּׂ ֲחמָּׂ ים, שָּׂ ַרבִּ הָּׂ
ה ֻמְפֶלֶגת  ים ְבַמֲעלָּׂ ים ַהְּגדֹולִּ יִּ תִּ ֲאמִּ יֵקינּו הָּׂ ל ַצדִּ ֵעיֵנינּו, כָּׂ
יש  ט אִּ ְפרָּׂ ו ְבֵעת ַהּזאת, בִּ ה ְמאד ּוַמה ַנֲעֶשה ַעְכשָּׂ ַוֲעצּומָּׂ
ְוַהּגּוף  ַהֶנֶפש  ּסּוֵרי  ְביִּ ּוְמֻעֶנה  א  ְמֻדכָּׂ י  מֹונִּ כָּׂ חֹוֶלה  י  מֹונִּ כָּׂ
ידּוַע  יש ַמְכאבֹות וִּ ל, »אִּ ף ּוְמֻבְלבָּׂ גּוַע ּוֻמֶכה ּוְמטרָּׂ י נָּׂ מֹונִּ כָּׂ
ַכף ֶרֶגל  עּור »מִּ י שִּ ים ְבלִּ ים ַוֲעצּומִּ ים ַרבִּ עִּ ֵלא ְפצָּׂ י«, מָּׂ ֹחלִּ
ה  ה" מָּׂ יָּׂ ה ְטרִּ ה ּוַמכָּׂ י ְמתֹום, ֶפַצע ְוַחבּורָּׂ ְוַעד ראש ֵאין בִּ
קּום  י יָּׂ ַלי ּומִּ י ַיְחמל עָּׂ ק מִּ ה ֶאְצַטדָּׂ ה ֲאַדֵבר ּומָּׂ אֹוַמר ּומָּׂ

י. ַבֲעדִּ
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י, »ְרֵאה  בִּ ל ְלבָּׂ ַדְעתָּׂ ֶאת כָּׂ ה יָּׂ ַּבָשַמִים  ַאתָּׂ ָאִבי שֶׁ
י  ְבֶעְלבֹונִּ ְרֵאה  ים  ֲעלּובִּ ְבֶעְלבֹון  רֹוֶאה  י«,  ְוַחְלֵצנִּ י  ְניִּ עָּׂ
ֶמנּו,  ק מִּ זָּׂ י ֵמחָּׂ נִּ יל עָּׂ ַהחֹוֵמל ַעל ַדל ֲחמל ַעל ַדלּוֵתנּו »ַמּצִּ
י,  מֹונִּ כָּׂ ְוֶאְביֹון  י  נִּ עָּׂ יַע  ְוהֹושִּ ַהֵּצל  ּגֹוְזלֹו«,  מִּ ְוֶאְביֹון  י  נִּ ְועָּׂ
י  ַנְפשִּ ֵמֶחֶרב  ה  ילָּׂ »ַהּצִּ ים  ירִּ ַהְכפִּ ֵני  שִּ ֵבין  מִּ י  יֵאנִּ הֹוצִּ
ל  ְבכָּׂ ֶניָך  ְלפָּׂ ְתַוֶדה  ּומִּ מֹוֶדה  י  ֲאנִּ י  כִּ י«  תִּ ידָּׂ ְיחִּ ֶכֶלב  ַיד  מִּ
ה ְוַעד  לָּׂ ְתחִּ ל ֵאֶלה, מִּ ב ְבכָּׂ י ַהַחיָּׂ י ְבַעְצמִּ ֶנֶפש, ֶשֲאנִּ וָּׂ ֵלב 
י דֹוֶמה ְבֵעיַני  י ֲאנִּ ם, כִּ ַמיִּ י ֶשַבשָּׂ בִּ ה ֶאֱעֶשה אָּׂ ל מָּׂ סֹוף ֲאבָּׂ
סּור ְבַכְבֵלי ַבְרֶזל ְוַדְלתֹות  פּוס ְבֶרֶשת, ּוְכאָּׂ י תָּׂ יתִּ יִּ לּו הָּׂ ְכאִּ
ֶדיָך  ַוֲחסָּׂ ְלַרֲחֶמיָך  ם  אִּ י  כִּ ה,  ְקוָּׂ תִּ שּום  י  לִּ ְוֵאין  ְנֹחֶשת 
ה  ים, ְכמֹו ֶשהֹוַדְעתָּׂ ְלמֶשה ַרֵבנּו ֶשַאתָּׂ יִּ תִּ ֲאמִּ ינּוֶתיָך הָּׂ ַוֲחנִּ
ְלַרֵחם  ים  ַוֲהגּונִּ ים  אִּ ְכדָּׂ ם  ֶשֵאינָּׂ י  פִּ ַעל  ַאף  ּוְמַרֵחם  חֹוֵנן 
י  טּובִּ ל  כָּׂ יר  ַאֲעבִּ י  ֲאנִּ »ַויאֶמר  תּוב:  ֶשכָּׂ ְכמֹו  ֲעֵליֶהם, 
ֲאֶשר  ֶאת  י  ְוַחנֹותִּ ֶניָך  ְלפָּׂ ה  ְיהוָּׂ ְבֵשם  י  אתִּ רָּׂ ְוקָּׂ ֶניָך  פָּׂ ַעל 
ם  ְכרֹונָּׂ ְרשּו ַרבֹוֵתינּו זִּ י ֶאת ֲאֶשר ֲאַרֵחם« ְודָּׂ ַחְמתִּ חֹון ְורִּ אָּׂ
י ֶשֵאינֹו  חֹון, ַאף ַעל פִּ י ֶשֵאינֹו ְכַדאי לָּׂ ה ַאף ַעל פִּ כָּׂ ְברָּׂ לִּ
י ְלהֹודֹות ֶאת ְשֶמָך,  ַמְסֵּגר ַנְפשִּ ה מִּ יאָּׂ ְכַדאי ְלַרֵחם, »הֹוצִּ

י«. לָּׂ ְגמל עָּׂ י תִּ ים כִּ יקִּ ירּו ַצדִּ י ַיְכתִּ בִּ

י  ים ְוַתְקֵננִּ ל ֲעוֹונֹוַתי ַהְמֻרבִּ י ַעל כָּׂ י ּוְמֹחל לִּ יֵענִּ ָעְזֵרִני ְוהֹושִּ
י  ְוַזֵכנִּ ְשֶמָך  ְלַמַען  ה  ְמֵהרָּׂ י  יֵענִּ ְוהֹושִּ ֶניָך  ְלפָּׂ מִּ ה  טֹובָּׂ ה  ְבֵעצָּׂ
ם, ַוֲעֵשה ַמה ֶשַתֲעֶשה  ה ְוַעד עֹולָּׂ ֵרב ֵאֶליָך ֶבֱאֶמת ֵמַעתָּׂ ְתקָּׂ ְלהִּ
ה  ּוֶבֱאמּונָּׂ ֶבֱאֶמת  ֱאֹלהּוְתָך  ַגת  ַהשָּׂ יג  ְלַהשִּ ֶשֶאְזֶכה  ְבאֶפן 
ְרצֹוְנָך  כִּ יֹות,  תִּ ֲאמִּ ה  וָּׂ ּוַבֲענָּׂ ה  ְגדֹולָּׂ ה  ֳהרָּׂ ּוְבטָּׂ ה  ְקֻדשָּׂ בִּ ה  ְשֵלמָּׂ
י  יֵלנִּ ְוַהּצִּ י  ְמֵרנִּ ְושָּׂ י  ַבֲעדִּ ֵגן  ְוהָּׂ ים  יִּ תִּ ֲאמִּ הָּׂ יֶקיָך  ַצדִּ ְרצֹון  ְוכִּ
מֹון  ה ְלמָּׂ ה ְוַתֲאוָּׂ י שּום ֶחְמדָּׂ בִּ מֹון, ֶשלֹא ַיֲעֶלה ַעל לִּ ַתֲאַות מָּׂ מִּ
ית  מֹון ְבַתְכלִּ ְשנא ֶאת ַהמָּׂ ַצע, לִּ ְהיֹות שֹוֵנא בָּׂ ל ְוֶאְזֶכה לִּ ְכלָּׂ
ם  עֹולָּׂ יַפת הָּׂ יַעת ּוְרדִּ יגִּ ה, ּומִּ סָּׂ ְרַדת ַהַפְרנָּׂ טִּ י מִּ יֵלנִּ ה ְוַתּצִּ ְנאָּׂ ַהשִּ
י ְבשּום  יד ֶאת ַמֲחַשְבתִּ י, ְולֹא ַאְטרִּ ַהֶּזה ְולֹא ֲאַבְלֵבל ֶאת ַדְעתִּ
י  תִּ ְכמָּׂ ְוחָּׂ ַמְחְשבֹוַתי  ל  כָּׂ ַרק  ל  ְכלָּׂ ַהֶּזה  ם  עֹולָּׂ הָּׂ ְסֵקי  ֵמעִּ ר  בָּׂ דָּׂ
ים  ים ּוְדבּוקִּ יד ֲחבּוקִּ מִּ ְהיּו תָּׂ י, יִּ י ְוגּופִּ י ְוַנְפשִּ בִּ י ְולִּ י ְוַדְעתִּ תִּ ינָּׂ ּובִּ
ה  ים ְלרֹוְממּוְתָך ֶבֱאֶמת ּוֶבֱאמּונָּׂ ְשתֹוְקקִּ ים ֵאֶליָך, ּומִּ ְבָך ּוְתֵאבִּ
ה  אָּׂ ה ַתתָּׂ ְכמָּׂ ה ְלחָּׂ ְקֻדשָּׂ ה דִּ ה ְשֵלמָּׂ ְכמָּׂ ה ַעד ֶשֶאְזֶכה ְלחָּׂ ְשֵלמָּׂ
ֱאֹלהּוְתָך  ַגת  ַהשָּׂ יד  מִּ יג תָּׂ ְלַהשִּ ֶשֶאְזֶכה  ַעד  ה  אָּׂ לָּׂ עִּ ה  ְכמָּׂ ּוְלחָּׂ
שֹות  ֲחדָּׂ גֹות  ְלַהשָּׂ יד  מִּ תָּׂ י  ּוְתַזֵכנִּ ה  ְשֵלמָּׂ ה  ּוֶבֱאמּונָּׂ ֶבֱאֶמת 
ה  ַהְקדֹושָּׂ ְתָך  ֱאמּונָּׂ ְתשּוַקת  ּובִּ רֹוְממּוְתָך  יַעת  ידִּ בִּ יֹות  תִּ ֲאמִּ
ְבַרֲחֶמיָך  ֶשֶאְזֶכה  ַעד  ְוַהְשֵכל  ה  ינָּׂ בִּ ה  ֵדעָּׂ ְתָך  ֵמאִּ י  ֵננִּ ּוְתחָּׂ
ה  ְקֻדשָּׂ בִּ ים  ַרבִּ ים  שִּ ֲאנָּׂ ר  ְשאָּׂ בִּ ַּגם  הּוְתָך  ֱאלָּׂ ַגת  ַהשָּׂ יס  ְלַהְכנִּ
ְלַגלֹות  ְבַרֲחֶמיָך  ְוֶאְזֶכה  ַהטֹוב  ְרצֹוְנָך  כִּ ה,  ְגדֹולָּׂ ה  ֳהרָּׂ ּוְבטָּׂ
ם, ְוֵיַדע  ֵאי עֹולָּׂ ל בָּׂ ּוְלַפְרֵסם ֱאֹלהּוְתָך ְורֹוְממּוְתָך ְוַאְדנּוְתָך ְלכָּׂ
ְיַצְרתֹו  ה  ַאתָּׂ י  כִּ ְיצּור  ל  כָּׂ ין  בִּ ְויָּׂ ְפַעְלתֹו  ה  ַאתָּׂ י  כִּ עּול  פָּׂ ל  כָּׂ

ְתרֹוֵמם  ְויִּ ְתַּגֶלה  ְויִּ כל  י  ְבפִּ ַמְלֵכנּו  ְמָך  שִּ ְשַתַבח  ְויִּ ַרְך  ְתבָּׂ ְויִּ
כל  ְויאַמר  ֶעד  וָּׂ ם  ְלעֹולָּׂ ַמְלכּוְתָך  ְתַעֶלה  ְויִּ ְתַנֵשא  ְויִּ ֵאר  ְתפָּׂ ְויִּ
ּוַמְלכּותֹו ַבכל  ֶמֶלְך  ֵאל  ְשרָּׂ יִּ ה ֱאֹלֵהי  ְיהוָּׂ ְבַאפֹו  ה  מָּׂ ְנשָּׂ ֲאֶשר 

ה. לָּׂ שָּׂ מָּׂ

יֵאנּו  ְותֹוצִּ ָהַרִּבים   יָך  ְּבַרֲחמֶׁ ְתָחֵננּו  ּוְבֵכן 
ה,  ְקֻדשָּׂ מֹון דִּ לּות ַהּגּוף ְוַהֶנֶפש ְוַהמָּׂ ּגָּׂ לּות ַהַמר ַהֶּזה, מִּ ּגָּׂ מִּ
ְמאד  ְמאד  ַמר  וָּׂ דֹול  ּגָּׂ לּות  ְבגָּׂ ים  עִּ ְמֻשקָּׂ ֵהם  ם  ֻכלָּׂ ֲאֶשר 
ֵבין  מִּ ם,  לּותָּׂ ּגָּׂ מִּ ֵאל  ְשרָּׂ יִּ ּוְכֶנֶסת  ה  ינָּׂ ַהְשכִּ ֶאת  ְוַתֲעֶלה 
ים ֲאֶשר ַמְלכּות  נִּ ה שָּׂ ה ְוַכמָּׂ ַאְרַבע ַמְלֻכיֹות ֲאֶשר ֶזה ַכמָּׂ הָּׂ
ה  ְרדָּׂ מֹות, יָּׂ ַאְרַבע עֹולָּׂ יּות הָּׂ לִּ ל ְכלָּׂ ה ַהמֹוֶשֶלת ְבכָּׂ ְקֻדשָּׂ דִּ
ה  לָּׂ ֶמְמשָּׂ ּה  דָּׂ ְביָּׂ ה  ְתנָּׂ ְונָּׂ ים,  ַרבִּ הָּׂ ַבֲעוֹונֹוֵתינּו  ּה  ְסאָּׂ כִּ מִּ
ְתַרַחְקנּו  ְונִּ ינּו ֵמַאְרֵצנּו  לִּ ּגָּׂ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַמְלֻכיֹות  ַאְרַבע  ְלהָּׂ
ה  ּגֹולָּׂ ֶאל  ה  ּגֹולָּׂ ּומִּ יּות  נִּ ּוְברּוחָּׂ יּות  ְבַגְשמִּ ֵתנּו,  ַאְדמָּׂ ֵמַעל 
ה  טָּׂ י הּוַרְקנּו, ַעד ֲאֶשר ַתש כֵחנּו ּומָּׂ י ֶאל ְכלִּ ְכלִּ ַלְכנּו ּומִּ הָּׂ
ל  כָּׂ ַעל  י  טִּ ַהְפרָּׂ לּות  ַהּגָּׂ ְתַּגֵבר  מִּ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְמאד  ֵדינּו  יָּׂ
לּות ַהֶנֶפש ַעל ְיֵדי ַתֲאֹות  ֵאל, ֶשהּוא ּגָּׂ ְשרָּׂ יִּ ד מִּ ד ְוֶאחָּׂ ֶאחָּׂ
נּו  ַעכּו"ם ֶשאָּׂ ן הָּׂ ְך ַרק מִּ ְמשָּׂ ל ֶזה נִּ יו, ֶשכָּׂ לָּׂ ם ַהֶּזה ַוֲהבָּׂ עֹולָּׂ
ְלְמדּו ַמֲעֵשיֶהם,  ם ַויִּ ְרבּו ַבּגֹויִּ ְתעָּׂ תּוב ַויִּ ֵביֵניֶהם, ְכמֹו ֶשכָּׂ
ְשקט ֵאל« ּוְשַמע  ְך ַאל ֶתֱחַרש ְוַאל תִּ י לָּׂ ים ַאל ֳדמִּ »ֱאֹלהִּ
צֹוֵעק  כֹול  ְביָּׂ כִּ ְבַעְצְמָך  ה  ֶשַאתָּׂ ְתָך,  ְוַזֲעקָּׂ ְתָך  ַצֲעקָּׂ קֹול 
ּוְכֶנֶסת  ה  ינָּׂ ַהְשכִּ לּות  ּגָּׂ ַעל  ה  רָּׂ ּומָּׂ ה  ְגדֹולָּׂ ה  קָּׂ ְזעָּׂ ְושֹוֵאג 
ְדשֹו  ְמעֹון קָּׂ ג ּומִּ ְשאָּׂ רֹום יִּ מָּׂ ה מִּ תּוב »ְיהוָּׂ ֵאל ְכמֹו ֶשכָּׂ ְשרָּׂ יִּ
ֵוהּו« ּוְשַמע קֹול ַצֲעַקת ְוַזֲעַקת  ְשַאג ַעל נָּׂ אג יִּ ֵתן קֹולֹו, שָּׂ יִּ
יא זֹוֶעֶקת ְבקֹול ַמר ַעל  ֵאל, ֲאֶשר הִּ ְשרָּׂ ה ּוְכֶנֶסת יִּ ינָּׂ ַהְשכִּ
ל יֹום ְולֹא  ֵלינּו ְבכָּׂ ים עָּׂ ְתַּגְברִּ ַעכּו"ם מִּ רֹות ַנְפֵשנּו ֲאֶשר הָּׂ צָּׂ
ים  מֹון ַאף ַּגם ֵהם רֹוצִּ ֵלינּו ְבגּוף ּומָּׂ ים עָּׂ ַדי ֶשֵהם מֹוְשלִּ
ַהֻמְטֵעית  ית  יצֹונִּ ַהחִּ ם  תָּׂ ְכמָּׂ ְבחָּׂ ְתַּגֵבר  ְלהִּ לֹום  ְושָּׂ ַחס 
ֶּוֶלת  ילּות ְואִּ ם הּוא ְכסִּ תָּׂ ְכמָּׂ ל חָּׂ ה, ֲאֶשר ֶבֱאֶמת כָּׂ לָּׂ ְוַהְּסכָּׂ
ם  ְשתָּׂ ֵאל ְברִּ ְשרָּׂ ְתְפסּו ַהְרֵבה ֵמַאֵחינּו ְבֵני יִּ ר נִּ מּור ּוְכבָּׂ ּגָּׂ
ַחס  ְטרף  ְולִּ ַקַחת  לָּׂ ים  צֹודִּ ֵהם  ְועֹוד  ה,  עָּׂ רָּׂ הָּׂ ם  תָּׂ ְמצּודָּׂ ּובִּ
ם ַהֻמְטֵעית ֶשל  תָּׂ ְכמָּׂ ֵאל ְבֶרֶשת חָּׂ ְשרָּׂ לֹום עֹוד ַנְפשֹות יִּ ְושָּׂ
ה ְמאד  ְתַפְשטָּׂ ירֹות ֲאֶשר נִּ יקֹוְרסּות ּוְכפִּ א ְוֶאפִּ ילֹוסֹוְפיָּׂ פִּ
יֶהם  פִּ ם מִּ ְלעָּׂ ֵלינּו ְוהֹוֵצא ֶאת בִּ ַבֲעוֹונֹוֵתינּו חּוס ַוֲחמל עָּׂ
ַזְרֵענּו  ְוֶאת  ַאֵחינּו  ְוֶאת  נּו  אֹותָּׂ יל  ַתּצִּ ְוַהֵּצל  יג  ַתשִּ ַהֵשג 
ה  עָּׂ רָּׂ ה  ּוְמצֹודָּׂ ֵמֶרֶשת  ֵאל  ְשרָּׂ יִּ ֵבית  ַעְמָך  ֶזַרע  ל  כָּׂ ְוֶאת 
זאת  כָּׂ ה  ְיתָּׂ הָּׂ לֹא  ֲאֶשר  ים  ַהַחיִּ ל  כָּׂ ַעל  ו  ַעְכשָּׂ ה  ַהְפרּוסָּׂ
ֵלינּו ְוַעל  יְך אֹוְתָך עָּׂ ה ְלַהְמלִּ ה ְשֵלמָּׂ יֵמי ֶקֶדם ַזֵכנּו ֶלֱאמּונָּׂ מִּ
ֵעת  ל ֵעת וָּׂ יֵדנּו ְבכָּׂ "ה גִּ ֵרינּו ּוְשסָּׂ ל ְרַמ"ח ֵאבָּׂ ַנְפֵשינּו ְוַעל כָּׂ
ְסבל ֶאת  י יּוַכל לִּ י מִּ ֶניָך, כִּ ֶליָך ְוַעל בָּׂ ְבָך עָּׂ ְיעֹוְררּו ַרֲחֵמי לִּ
י יּוַכל  יְנֵתיּה מִּ יְך הּוא ּוְשכִּ א ְברִּ קֹול ַצֲעַקת ְוַזֲעַקת ֻקְדשָּׂ
ְוֵתן  ה  רָּׂ ַהמָּׂ ם  תָּׂ ְוַשְועָּׂ ם  תָּׂ ַצֲעקָּׂ קֹול  מִּ בֹו  ּוְלבָּׂ ְזנֹו  אָּׂ ֶלֱאטם 
ְוֹתאַמר  ְנַשַּוע  ֶשְתַרֲחֵמנּו  ַעד  ֵאֶליָך  יד  מִּ תָּׂ ְצעק  לִּ ֵבנּו  ְבלִּ
י  ְתנּו ֳדמִּ ֶכם ְוַאל תִּ י לָּׂ ה ַאל ֳדמִּ ים ֶאת ְיהוָּׂ ירִּ י »ַהַמְזכִּ ֵננִּ הִּ

ֶרץ אָּׂ ה בָּׂ לָּׂ ם, ְתהִּ ַליִּ ים ֶאת ְירּושָּׂ שִּ לֹו, ַעד ְיכֹוֵנן ְוַעד יָּׂ


