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  לאומרה בראש השנה וביום כיפור –ל "ש זצ"י הרשק שתיקן המקובל האלותפלה
  :) בשעות היום בלבד–  אלול ותשריי בחודש יוםומרה בכוללא גם ניתן(

  

 
  

  : )ב פעמי�"י( ְ�ָבְרָ� ִנָ�ב ַ�ָ�ָמִי�, 'ה ָל�ְלע�
  

ֵ-נ%ֲאד�, י ַהִ+ְ*ָ(טֵק�ֱאל, י ֲאבוֵתינ%ֵק�ינ% ֵואלֵק�ֱאל 'ה � ִמְ�ָפֶניָ�ְיִהי ָרצ� צ%ר , � ע.
ְוִיְכְ�*% ַרֲחֶמיָ� ֶאת . ל %ְתַרֵח� ָעֵלינ%�ֶ*4ְַחמ. ִמ0ְָ/ב ַ�ֲעֵדנ%, ָמֵג� ִיְ*ֵענ%, ִמ0ְַ/ֵ�נ%

ת ַהֶחֶסד %ְבִמַ�ת ְ�ִמַ�ינ% �ֵקֱאל' ה ְוִתְתַנֵהג ִעָ+נ%. ֶתיָ�ל% ַרֲחֶמיָ� ַעל ִמ��ְוִי/ֹ, 7ֲַעֶסָ�
� 9ָ(ְ� ֵמַעָ+ְ� ל ָי*%ב ֲחר�%ְבט%ְבָ� ַהָ/ד�. ְוִת7ֵָנס ָלנ% ִלְפִני� ִמ�%ַרת ַהִ�י�. ָהַרֲחִמי�

. ָרה ֶ*ִ�ְכָתב ִע� 4וָרה ֶ*ְ�ַעל ֶ(ה%ְבִהְתַחֵ�ר �4. %ֵמִעיָרְ� %ֵמ9ְרָצְ� %ִמַ:ֲחָלָתְ�
ָעָתה , ְרָרה ֶאת ְ/ב%ָרֶתָ�ע�. ָתיו ֵאֶליָה%ָמַ*ְ� ְ/ב%ר�. אָ*;ְלרֹ 4ַַחת אל�0ְמֹ %ְלָכה ִלי*.

ְדָ� ַה=ו� ַה>וְבִבי� ֶאת 7ִֵ>א ְכב�. י�ִק�ָ�נ% ִמ7ָל ַהְ+ָסִכי� ְוַהְמַקְטְרִגי� ְ�ֵני ָהֱאל
ר ֵיֵצא 7ִַ/�� 'ה .יֶה� ְו9ל ַי0ְִטינ% ָעֵלינ%� ִ(ֲחת�. %ְבֶנֶפ* ַיִ<יפ% ָעֵלינ% ְלַה0ְִטי� ָעֵלינ%

  ): יג, ישעיה מב( : ְיָביו ִיְתַ/ָ�רָיִריַע 9@ ַיְצִריַח ַעל אֹ, ת ָיִעיר ִקְנ?ה7ְִאי* ִמְלָחמ�

  
ֱאַרְכ4ָ 9ְ(ָ�  ְוֶהס ְ�ִדינ�ְוָיָצא ְ�ִדימ�. �� ַה=�%ְכֵ*� ֶ*ָעַמד ְלָפֶניָ� ַלִ�י� ?ִבינ% ָהִרא*�

ָ*ְפֵטנ% . ר ִמְ*ָ(ֵטנ%ִציא ָלא�ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְ�מ% ָפֶניָ� ְלה�, 7ֵ� ְ�ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ�י�. ִע+�
ַ�ת ְי*%ָעה ְוַרֲחִמי�. ב ִמְ�ָפֶניָ�� ט�ְוָזְכֵרנ% ְ�ִזְכר�. 'ה ְכִצְדָקְתָ� %ִבְזכ%ת . %ָפְקֵדנ% ִ�ְפק.
ד ְלָעְבְ�ָ� ֶ�ֱאֶמת ֶ*ר ְוָכב�ֶרְ� ָיִמי� ְועְֹואֹ. �ָרה ִנ7ֵָתב ְ�ֵסֶפר ַהַחִ=י� ְוַהָ�ל�ֵסֶפר ַה�4

ְוִנְז7ֶה ְלַחִ=י� ֲאר%ִכי� . ֵ:נ%ֶד� ְזַמָל� ַהֶ-ה קְֹו9ל 4ִָ<ֵחנ% ֵמָהע�. 4ִָמיד 7ָל ַהָ=ִמי�
ָ<ִני�ט� . ב ַהָ=ִמי�ֵתינ% ְ�רֶֹפ� ֶ*:%ַכל ְלַתֵ<� %ְלַהְ*ִלי� ְ*ֵלמ%ת ַנְפ*�ְ�אֹ. ִבי� %ְמת.

ר זְֹוִתְג. ְלִבְל4ִי ִיַ�ח ִמֶ+:% ִנָ�ח ִאי* ֵמֵאת ֵרֵעה%. א ִמְ*ָ(טְו9ל ָנא ָנמ%ת ְוִנָ>ֶפה ְ�לֹ
. תת ְוָרע�ת ָק*�%ַבCֵל ֵמָעֵלינ% 7ָל ְ/ֵזר�. תת ְוֶנָחמ�ת ִוי*%ע�ב�ת ט�ָעֵלינ% ְגֵזר�

  : ת ֶיַ*ע ְיִמיֶנָ�%ִבְגב%ר�. ְלֶיַ*ע ֶאת ְמִ*יֶחָ�, ְוֵצא ָנא ְלֶיַ*ע ַעֶ+ָ�. י ְדֶצֶדקְוִדינ�
  

ר%ַח ָחְכָמה , 'ה ְוָנָחה ָעָליו ר%ַח. ר 4ְַ*ֶ%ה ָעָליוד ְוָהָדה�,  ִבי*%ָעֶתָ�ד�ל 7ְב�ָ/ד�
ְלָהִבי� . 'ה %ָמְל?ה ָה?ֶרD ֵ�ָעה ֶאת.  ְיָי ר%ַח ַ�ַעת ְוִיְר9ת, ר%ַח ֵעָצה %ְגב%ָרה,%ִביָנה

  .  ?ֵמ�ְממ%תִיְר9ת ָהר� 'ה %ְלִיְר?ה ֶאת. ָרֶתָ�ת �4ד�%ְלַה7ִ0ְיל ִעְמֵקי ס�
        

  : יֲאִלצ%ִרי ְוגֹ' ה, � ִלִ�י ְלָפֶניָ�� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי�ִיְהי% ְלָרצ�
  

  :ֲעֵנִני ֶ�ֱאֶמת ִיְ*ֶעָ�, י� ְ�ָרב ַחְסֶ�ָ�ִק�ֱאל, �ֵעת ָרצ� 'ה ַוֲאִני ְתִפָ�ִתי ְלָ�
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