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ת יְִהי ָרצֹון ִמּלְָפנֶי, יְהֹוָה ֱא(ֵהינּו וֵא(ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, עֹוֶׂשה נִִּסים וְנְִפלָאֹות ְּבָכל ּדֹור וָדֹור, ָהָרב אֶ 

ְמַׁשּלֵם ְּגמּול לְָכל אֹויְֵבי נְַפֵׁשנּו וְַהּנְִפָרע לָנּו ִריֵבנּו וְַהָּדן ֶאת ִּדינֵנּו וְַהּנֹוֵקם ֶאת נְִקָמֵתנּו, וְהַ 

ל ּו"לְַקּיֵם ֶׁשְּתַרֵחם ָעלֵינּו ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים וְַתֲעזֹר לָנּו ִּביׁשּוָעְת� וְנְִפלְאֹוֶתי� ַהּנֹוָראֹות, ֶׁשּנִזְֶּכה לְַקּבֵ  ,ִמָּצֵרינּו

 ְ ַמּנֵיֶהם" ָּכָראּוי, ֶׁשּנִזְּכֶה לְַקּיֵם ָּכל ַהִּמְצֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנֹוֲהגֹות ַּבּפּוִרים ִּבְקֻדָּׁשה ֶאת יְֵמי ַהּפּוִרים ַהְּקדֹוִׁשים ִּבז

ָרֵטיֶהם ּוְבָטֳהָרה גְדֹולָה, ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב לֵָבב, ְּבגִילָה ְּבִרּנָה ְּבִדיָצה וְֶחְדוָה ַרָּבה וֲַעצּוָמה ְמאֹד, ִעם ָּכל ּפְ 

 !! ּוֵקיֶהם וְַכּוָנֹוֵתיֶהם וְַתְריַ"ג ִמְצֹות ַהְּתלּויֹות ָּבֶהםוְִדְקּד

ם ְּכָבר ּגִּלִיָת ָאזְנֵינּו, ֶׁשָּכל ַהּנִִּסים וְַהּנְִפלָאֹות ֶׁשָעִׂשיָת לֲַאבֹוֵתינּו ֲאֶׁשר ֲעלֵיֶהם נְִקְּבעּו ַהּיִָמי ,ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָם

ים וְנְִתּגַּלִים ּוְמִאיִרים ְּבָכל ּדֹור וָדֹור, ְּבָכל ָאָדם ּוְבָכל זְַמן, וְָאנּו ְצִריכִין לְַהְמִׁשי7 טֹוִבים ַהְּקדֹוִׁשים, ֻּכּלָם נֲַעׂשִ 

נָה ְּבָכל ּדֹור ְקֻדַּׁשת ּפּוִרים ּוְקֻדַּׁשת ָּכל ַהּיִָמים טֹוִבים, וְֶהָאַרת ַהּנִִּסים וְנְִפלָאֹות ֶׁשּנֲַעׂשּו ָאז, ְּבָכל ָׁשנָה וְׁשָ 

ל יֹום ּוְבָכל ֹור ּוְבָכל ָאָדם וְָאָדם ִּבְפָרִטּיּות. ּוְבֵכן ָּבאִתי לְָפנֶי�, עֹוֶׂשה נִִּסים וְנְִפלָאֹות ְּבָכל ּדֹור וָדֹור, ּוְבכָ וָד

 .ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה

ת, ֶׁשֶאזְּכֶה לְִׂשמַֹח ְמאֹד ְמאֹד ְּבָכל ִּבְׁשלֵמּות ֶּבֱאמֶ   לְַּמֵדנִי וְהֹוֵרנִי וְָחּנֵנִי וְזֵַּכנִי ֶׁשֶאזְֶּכה לְִׂשְמַחת ּפּוִרים

יְֵדי ַהִּׂשְמָחה -לֵב וָנֶֶפׁש ִּביֵמי ַהּפּוִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְּבָכל ָׁשנָה וְָׁשנָה ְּבִׂשְמָחה ֶׁשֵאין לָּה ֵקץ, ַעד ֶׁשֶאזְֶּכה ַעל

ֻדָּׁשה וְַהָּטֳהָרה ַהּנְִמֶׁשֶכת ֵמַהָּפָרה ֲאֻדָּמה ֶׁשְּמַטֶהֶרת וְַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ּפּוִרים לְַהְמִׁשי7 ָעלַי וְַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל ַהּקְ 

יָת לָנּו ִמֻּטְמַאת ֵמת, ֲאֶׁשר ִצּוִיָת ָעלֵינּו לֲַעסֹק ִּבְקִריַאת ַהָּפָרָׁשה ַהּזֹאת ֶׁשל ָּפָרה ֲאֻדָּמה ַאַחר ּפּוִרים, וְגִּלִ 

 :ָּמה, לְַמַען נִזְֶּכה לְִהיֹות ְטהֹוִרים לְַקֵּבל ְקֻדַּׁשת ַהָּקְרַּבן ֶּפַסח ִּבזְַמּנֹויְֵדי ּפּוִרים זֹוכִין לְָטֳהַרת ַהָּפָרה ֲאדֻ -ֶׁשַעל

ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשְּבעֶֹצם יְִריָדֵתנּו ּונְִפילֵָתנּו ְּבעֶֹמק ַהּגָלּות ַהַּמר ַהּזֶה, וְעֶֹצם וְִרּבּוי ָצרֹות ַהּנֶֶפׁש  ,ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָם

 ל ָּכל ֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל וְָעלַי ִּבְפָרִטּיּות, וְעֹצֶם וְִרּבּוי ַהְּמצּולֹות יָם ַהּׁשֹוְטִפים ָעלַי, וְרֹוְדִפים אֹוִתיֶׁשעֹוְבִרים עַ 

ָ ְמאֹד ְמאֹד ִמָּכל ַהְּצָדִדים, ּוְבָצָרה גְדֹולָה ֲאנִי ְמאֹד ְמאֹד ְּבלִי ִׁשעּור וֵָעֶר7, וְֵאינִי יֹוֵדַע ׁשּום ֶּפַתח ּתִ  ה לְַתֵּקן ְקו

ֶׁשר ָעִׂשיָת ּולְִהּנֵָצל ִמָּכל זֶה, ֵהן ַעל ָּכל ֵאּלֶה ֲאנִי ָצִרי7 ַעָּתה נִִּסים נְִפלִָאים וִיׁשּועֹות ּגְדֹולֹות וְנֹוָראֹות, ַּכאֲ 

י ָמְרְּדַכי וְֶאְסֵּתר ְּכֶׁשָעַמד ִעם ְּכלַל יְִׂשָרֵאל לְדֹורֹות עֹולָם נִִּסים נְִפלִָאים וְנֹוָרִאים ֲאֶׁשר Eא ָהיּו ּכְמֹוָתם, ִּבימֵ 

ָּמנּו ֵמעֹולָם, ֲעלֵיֶהם ָהָמן ָהָרָׁשע יִַּמח ְׁשמֹו וְזְִכרֹו וְכּו', ֲאֶׁשר נֵס זֶה ֶׁשל ּפּוִרים ּגָדֹול ִמָּכל ַהּנִִּסים ֶׁשָעִׂשיָת עִ 

ָכה, וְָכל ַהּמֹוֲעִדים יְִהיּו ְּבֵטלִים וִיֵמי ַהּפּוִרים Eא יְֵדי ֲחָכֶמי� ַהְּקדֹוִׁשים זְִכרֹונָם לְִברָ -ַּכֲאֶׁשר הֹוַדְעָּת לָנּו ַעל

 ְ   ...'כּונְִבָטלִים, ּוַבְּתִחּלָה ָהיּו ָּכל ַהַהְתָחלֹות ִמֶּפַסח, ִּכי ָכל ַהּמֹוֲעִדים ֵהם זֵכֶר לִיִציַאת ִמצְַריִם, וְַעְכָׁשו ו



ִ  ,ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָם ְפלָאֹות ַמְצִמיַח יְׁשּועֹות, ַאָּתה יֹוֵדַע ָהֱאֶמת, ֶׁשָּכל ַהּנִִּסים ָמֵריּה ְדָעלְָמא ּכֹּלָא, ֲאדֹון ַהּנ

, וְָכל ַהּנִִּסים וְַהּנְִפלָאֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעָּמנּו ִּביצִיַאת ִמְצַריִם ּוְבִמלְֶחֶמת ֲעָמלֵק, ִּביֵמי מֶׁשה ּוִביֵמי ָמְרְּדַכי וְֶאְסֵּתר

ִעָּקר ַהִּקנְָאה   יֵמי ֲחנָֻּכה ּוְבָכל ּדֹור וָדֹור, ִעַּקר ַהּנֵס וְַהיְׁשּוָעה הּוא יְׁשּוַעת ַהּנֶֶפׁש, ִּכיוְנְִפלָאֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעָּמנּו ּבִ 

הּוא ַרק ַעל ֲאֶׁשר ָאנּו ַמֲאִמינִים ְּב� יְהֹוָה ֱאEֵהינּו,  ,וְַהִּׂשנְָאה ֶׁשל ָּכל ָצֵרינּו וְרֹוְדֵפינּו ְּבגְַׁשִמּיּות וְרּוָחנִּיּות

מּונַת ֱאלָהּוְת� ּוִמְׁשּתֹוְקִקים לֵיל7ֵ ִּבְדָרֶכי� ַהְּקדֹוִׁשים ּולְַקּיֵם ִמְצוֹוֶתי� ַהּנֹוָראֹות, ּולְגַּלֹות ּולְַפְרֵסם ֲאִמַּתת אֱ 

ֲאֶׁשר ַרק ִּבְׁשִביל זֶה Eא ֶאָחד ִּבלְָבד ָעַמד ָעלֵינּו לְַכּלֹוֵתנּו ֶאּלָא ֶׁשְּבָכל ּדֹור וְַהְׁשּגָָחְת� ּוֶמְמַׁשלְְּת� ָּבעֹולָם, 

וְַעל ֵּכן ִעָּקר ַהּנֵס וְַהיְׁשּוָעה ִמָּכל ַהָּצרֹות , וָדֹור עֹוְמִדים ָעלֵינּו לְַכּלֹוֵתנּו, וְַהָּקדֹוׁש ָּברּו7 הּוא ַמּצִילֵנּו ִמּיָָדם

ִמן ַאָּתה ְמַקּנֵא ִקנְָאְת� וְַאָּתה עֹוֶׂשה נִִּסים וְנְִפלָאֹות, ְּכֵדי לְַקּיֵם ַהּתֹוָרה וְַהִּמְצֹות לְַבל יְִתַּבְּטלּו ַמה ּׁשֶ   הּוא

 :ְׁשמֹו וְָׁשלֹום ִּכְרצֹון ַהּׂשֹונְִאים וְַהּכֹוְפִרים יִַּמח ְׁשָמם, ֶׁשּכֻּלָם ֵהם ִמִּסְטָרא ְדָהָמן וֲַעָמלֵק יִַּמח-ָהעֹולָם ַחס

לָאֹות ָהֵאּלֶה וְַעָּתה ָמה אַֹמר לְָפנֶי� יֹוֵׁשב ָמרֹום, ּוָמה ֲאַסֵּפר לְָפנֶי� ׁשֹוכֵן ְׁשָחִקים, ִאם ַאֲחֵרי ָּכל ַהּנִִּסים וְַהּנִפְ 

ַתי, ַאף ּגַם ִהְמַׁשְכִּתי ָעלַי ֶאת ֲאנִי ְּבַעְצִמי רֹוֵדף ֶאת ַעְצִמי יֹוֵתר ִמָּכל ַהּׂשֹונְִאים, ִּכי Eא ִהְתּגַַּבְרִּתי נֶגֶד ַּתֲאוֹו

ר ֵהם ָקִׁשים ַהּיֵֶצר ָהָרע, וְָעִׂשיִתי ַמה ֶּׁשָעִׂשיִתי, ַעד ֲאֶׁשר ֵהֵבאִתי ַעצְִמי ְּביַָדיִם ְּבָצרֹות ָהֵאּלֶה ָצרֹות נְַפִׁשי, ֲאׁשֶ 

ֲחָמנּות ַהּגָדֹול ִמָּכל ָהַרֲחָמנּות לְהֹוִציא נֶֶפׁש ּוָמִרים ִמָּכל ַהָּצרֹות ּכִי ֵאין ָצָרה ְּכָצרֹות ַהּנֶֶפׁש, ִּכי זֶהּו ָהרַ 

 :ִמּיְִׂשָרֵאל ֵמֲעוֹונֹות ּוְפגִָמים

יִָחיד ַקְדמֹון, יְהֹוָה ֱאEִהים ֱאֶמת, ַאָּתה לְַבד יֹוֵדַע לְֵהיָכן נֹוגְִעים ְּדָבַרי ֵאּלֶה, ִּכי ֶבֱאֶמת  ,ִרּבֹונֹו ְדָעלְָמא ּכֹּלָא

ַדע ּתֶֹקף ַהּנֵס ֶׁשל ּפּוִרים ְּבגְַׁשִמּיּות וְרּוָחנִּיּות, ּוִבְפָרט ֵאי7 לִזְּכֹות לְַהְמִׁשי7 ָעלַי ּתֶֹקף ַהּנֵס ַּבַער ֲאנִי וEְא אֵ 

ינֵי ָּמה מִ וְַהיְׁשּוָעה ַהּזֹאת, ֲאָבל ַאָּתה לְַבד יֹוֵדַע ַהּכֹל, וְַאָּתה ְמַרֵּמז לִי ֵמָרחֹוק לְִהְתָקֵרב ֵאלֶי� ְּבָכל ֵעת, ְּבכַ 

זֹאת נֶָחָמִתי  ִהְתנֹוצְצּות ּוְרָמזִים ַרִּבים ְּבלִי ִׁשעּור, וֲַאנִי ְּבעֶֹצם ַקְׁשיּות ָעְרִּפי ֲעַדיִן Eא ַׁשְבִּתי ִמָּטעּוִתי, ֲאָבל

ִאְמָרִתי ֵמָעָפר ֵאלֶי�,  ְבָענְיִי ַהַּמר, ַמה ֶּׁשֲעַדיִן ֲאנִי ִמְתַעֵּקׁש עֹוד לְַדֵּבר ִּדּבּוִרים ָּכֵאּלֶה לְָפנֶי�, ּולְַצְפֵצף

 :ּולְַצּפֹות ֲעַדיִן לְַרֲחֶמי� וִיׁשּוָעֶת�

ַאָּתה לְַבד יֹוֵדַע ּתֶֹקף ַהּנֵס ֶׁשָהיָה ָאז ִּביֵמי ָמְרְּדַכי וְֶאְסֵּתר, ֶׁשּזָכּו לְנַּצֵַח ִמלְֶחֶמת ָהָמן  ,ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָם

יְֵדי זֶה ֶהָאָרה נְִפלָָאה וִיׁשּוָעה נֹוָרָאה ְּבָכל -לָם, וְֵאי7 זָכּו לְַהְמִׁשי7 ַעלֲעָמלֵק, לְִמחֹות ְׁשָמם וְזְִכָרם ִמן ָהעֹו

יְֵדי ּתֶֹקף ַהּנֵס ַהּזֶה, ִּכי ָאנּו -ּדֹור וָדֹור, וְֵאי7 ַעָּתה ָּכל ִחּיּוֵתנּו וְִתְקוֵָתנּו לֵָצאת ִמּגָלּוֵתנּו ְּבגּוף וָנֶֶפׁש הּוא ַרק ַעל

ַע ַצִּפים לִיׁשּוָעֶת�, ַּכֲאֶׁשר ֲעזְַרָּתם ָאז לְַהְכנִיַע ּולְַׁשֵּבר ְקלִַּפת ָהָמן ֲעָמלֵק לֲַעקֹר ּולְַבֵּטל ּולְַהְכנִיעֹוְמִדים ּומְ 

� ַהְּקדֹוָׁשה, ָרתְ זֲֻהָמתֹו ַהּגְדֹולָה, ּולְגַּלֹות ֱאמּונַת ַהְׁשּגָָחְת� ָּבעֹולָם, וְלֲַחזֹר ּולְַקּיֵם ּולְַקֵּבל ֵמָחָדׁש ְקֻדַּׁשת ּתֹו

ק לְגְַמֵרי ֵּכן ַּתֲעמֹד ְּבֶעזְָרֵתנּו ֶסלָה ְּבָכל ּדֹור וָדֹור, ַעד ֲאֶׁשר ְּתנֵַּצַח ַהִּמלְָחָמה ִּבְׁשלֵמּות לְִמחֹות זֵֶכר ֲעָמלֵ 

נּו ַהַּמר ְמֵהָרה. ַעל ּכֵן ָּבאִתי ּולְַהֲעִביר רּוַח ַהֻּטְמָאה ִמן ָהָאֶרץ, וְלֲַהִׁשיֵבנּו ֵאלֶי� ֶּבֱאֶמת ּולְהֹוִציֵאנּו ִמּגָלּותֵ 

יט לְָפנֶי� ֲאדֹון ַהּנְִפלָאֹות, ֶׁשָּתִׂשים לְִּב� לְגֶֹדל ָצרֹות נְַפֵׁשנּו וְַתִּביט ְּבָענְיֵנּו וֲַעָמלֵנּו, וְַאל ַּתּבִ 

ם, ְּבאֶֹפן ֶׁשְּתַסֵּבב ִסּבֹות לְטֹוָבה, נִִּסים ֶׁשל ּפּוִרי ,וְַתֲעֶׂשה ִעָּמנּו נִִּסים נְִפלִָאים וְנֹוָרִאים ,ְּבַמֲעלָלֵינּו

 :ֶׁשּנִזְֶּכה לָׁשּוב ֵאלֶי� ְּבַחּיֵינּו ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, וEְא נָׁשּוב עֹוד לְִכְסלָה

ֵׁשנּו וְַטֲהֵרנּו ִמֻּטְמַאת ֵמת ֶׁשִהיא ֲאִבי ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָם ְמַחּיֵה ֵמִתים, ֱאEִהים ַחּיִים ּוֶמל7ֶ עֹולָם, ַרֵחם ָעלֵינּו וְַהֲחיֵינּו וְַקּיְֵמנּו, וְַקּדְ 

ְמצּולָה וְֵאין ָמֳעָמד, ָּבאנּו ְּבַמֲעַמֵּקי  ֲאבֹות ַהֻּטְמָאה, ֶׁשֵהם ִהְרהּוֵרי נִאּוף, ֶׁשִהְתּגְַּברּו וְִהְתַּפְּׁשטּו ָּבעֹולָם ְמאֹד, ַעד ֲאֶׁשר "ָטַבְענּו ִּביוֵן

 ַ ְתִמיָמה,  ֵּכנּו ְּבכַֹח ְקֻדַּׁשת ִמצְוַת ּפּוִרים ֶׁשּנִזְּכֶה לְַקֵּבל ּולְַהְמִׁשי7 ָעלֵינּו ְקֻדַּׁשת וְָטֳהַרת ַהָּפָרה ֲאֻדָּמהַמיִם וְִׁשּבֹלֶת ְׁשָטָפְתנּו". ז

ָּקדֹוׁש, זְַמן ֵחרּוֵתנּו, ִּבְקֻדָּׁשה גְדֹולָה זֶה לְַקֵּבל ַחג ַהֶּפַסח הַ -יְֵדי-לְַטֲהֵרנּו ֶּבֱאֶמת ִמֻּטְמַאת ֵמת ָּבעֹולָם ַהּזֶה ּוָבעֹולָם ַהָּבא, וְֶאזְֶּכה ַעל



ה וְֶחְדוָה ַרָּבה. וְַתַעזְֵרנּו וְתֹוִׁשיֵענּו ּוְבִׂשְמָחה ַרָּבה וֲַעצּוָמה, וְנִזְֶּכה ְּבַרֲחֶמי� לְַקּיֵם ָּכל ַהִּמצְֹות ֶׁשל ֶּפַסח ִּבְקֻדָּׁשה גְדֹולָה ּוְבִׂשְמחָ 

ל יְֵמי ַהֶּפַסח, ּכִי ַרִּבים ִמַמֶּׁשהּו ָחֵמץ ּוְׂשאֹור, ֶׁשHא יִָּמצֵא ִּבגְבּולֵנּו ּוִבְרׁשּוֵתנּו ַמֶּׁשהּו ְּדַמֶּׁשהּו ְׂשאֹור וְָחֵמץ ּכָ וְִתְׁשְמֵרנּו ְּבַרֲחֶמי� הָ 

 ִ יְֵדי יְׁשּוָעֶת� וְַרֲחֶמי�. -זְָהר ִמַּמֶּׁשהּו ָחֵמץ, ִאם Eא ַעלגָלּוי וְיָדּוַע לְָפנֶי� ִרּבֹונֹו ְדַעלְָמא כּלָא, ֶׁשִאי ֶאְפַׁשר לְָבָׂשר וָָדם ְּבַעצְמֹו לְִהיֹות נ

 ְ ֵמי ַהֶּפַסח ַהְּקדֹוִׁשים, וְַתַעזְֵרנּו ּוְתזַּכֵנּו ַרֵחם ָעלֵינּו ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים, ּגֹוֵאל ָחזָק, ַרֲחָמן ֲאִמִּתי, וְָׁשְמֵרנּו וְַהִּצילֵנּו ִמַּמֶּׁשהּו ָחֵמץ ָּכל י

ַסח ְּבִהְתעֹוְררּות ּגָדֹול ֵמַעְבדּות לְֵחרּות ִמּיָגֹון לְִׂשְמָחה, ֵמֵאֶבל לְיֹום טֹוב ֵמֲאֵפלָה לְאֹור ּגָדֹול. וְנִזְּכֶה לְַסֵּדר ַהֵּסֶדר ֶׁשל ּפֶ  לָצֵאת

ָּבנּו ְּבֶהָאָרה נְִפלָָאה ָּכל ַהּמִֹחין ְּדגְַדלּות וְַקְטנּות ַהְּמִאיִרין ּוְבִהְתלֲַהבּות נְִפלָא ּוְבִׂשְמָחה ַרָּבה וֲַעצּוָמה, וְנִזְֶּכה ֶׁשּיָבֹואּו ָעלֵינּו וְיִָאירּו 

 :ַּבֶּפַסח, ְּבאֹור ּגָדֹול וְנְִפלָא וְנֹוָרא

זֶה לְִהיֹות נִזְָהִרים -יְֵדי-ּנִזְּכֶה ַעלִּבְקֻדָּׁשה ּוְבִׂשְמָחה גְדֹולָה ָּכל ָּכ7, ַעד ׁשֶ  -ָעזְֵרנּו וְהֹוִׁשיֵענּו לְַקּיֵם ַהִּמצְֹות ֶׁשל ּפּוִרים  ,ָמלֵא ַרֲחִמים

נֹוָרָאה וֲַעצּוָמה. ַרֵחם ָעלֵינּו לְַמַען  ֶּבֱאֶמת ִמַּמֶּׁשהּו ָחֵמץ ַּבֶּפַסח, ּולְַקּיֵם ּכָל ַהִּמצְֹות ַהּנֹוָראֹות ֶׁשל ֶּפַסח ִּבְקֻדָּׁשה גְדֹולָה ּוְבִׂשְמָחה

ֶמת, ָׁשֵתנּו ְּבַרֲחִמים ֶאְצלְ�, ָעזְֵרנּו וְהֹוִׁשיֵענּו ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת לָׁשּוב ּולְִהְתָקֵרב ֵאלֶי� ְמֵהָרה ֶּבאֱ ְׁשֶמ�, וְזֵַּכנּו ַעָּתה לְִפעֹל ַּבּקָ 

ֹוב, וְנִזְֶּכה לָצֵאת ִמּיָגֹון לְִׂשְמָחה הֹוִׁשיֵענּו ִמּכַֹח ְקֻדַּׁשת ַהּנֵס וְַהיְׁשּוָעה ַהּנְִפלָָאה ֶׁשל ּפּוִרים, ֶׁשּנִזְֶּכה לְִהְתַהֵּפ7 ֵמַעָּתה ֵמַרע לְט

 :ּוֵמֲאֵפלָה לְאֹור ּגָדֹול

קֹוֶדם ּפּוִרים ִּבְקֻדָּׁשה גְדֹולָה, וְלֹוַמר ְסלִיחֹות ְּבַכּוָנָה גְדֹולָה,   ַּתֲענִית ֶאְסֵּתר  וְָעזְֵרנּו וְהֹוִׁשיֵענּו לְִהְתַעּנֹות

ְפַּתח ֶאת לְָבִבי ֶׁשֶאזְּכֶה לְַהְרּגִיׁש ְּכֵאב ֲעוֹונֹוַתי ֶּבֱאֶמת ְּבלִִּבי, וְעֹצֶם ָצַרת וְלִצְעֹק וְלִזְעֹק ֵאלֶי� ְמאֹד ְמאֹד. וְתִ 

י ּוְפָׁשַעי נְַפִׁשי ֲאֶׁשר ֵאין לְַׁשֵער, ַעד ֶׁשֶאזְֶּכה לִזְעֹק זְָעָקה גְדֹולָה ּוָמָרה ָּכָראּוי לִי לִזְעֹק לְִפי ִרּבּוי ֲעוֹונֹותַ 

ַמי ַהּגְדֹולִים וְָהַרִּבים ְמאֹד, ַעד ֲאֶׁשר יְִתעֹוְררּו ַרֲחֶמי� ָעלַי ֶּבֱאֶמת, ּוְתַמֵהר לְהֹוִׁשיֵענִי ּולְגֳָאלֵנִי ָהֲעצּוִמים, ּוְפגָ 

יֹוְצִרי  ִּכי,ִמֶּמּנִי ְּבַעצְִמי, וְַתֲעֶׂשה ֶאת ֲאֶׁשר ְּבֻחֶּקי� ֵאל7ֵ וְֶאת ִמְצֹוֶתי� ֶאְׁשמֹור ֶּבֱאֶמת ּוְבלֵב ָׁשלֵם. ָאִבי ַמלְ 

יְֵדי ֲחָכֶמי� ַהְּקדֹוִׁשים, -ּובֹוְרִאי וְעֹוִׂשי, הֹוֵרנִי ַהֶּדֶר7 ֵאי7 לְַהְתִחיל ִמְּבִחינַת ְקֻדַּׁשת ּפּוִרים, ַּכֲאֶׁשר ָרַמזְָּת לָנּו ַעל

אֶֹפן ֶׁשֶאזְֶּכה ֵמַעָּתה לָׁשּוב ֵאלֶי� ָעזְֵרנִי ְּבֶדֶר7 נֵס וִיׁשּוָעה נְִפלָָאה וְנֹוָרָאה, ְּבֶדֶר7 ִחּדּוׁש נְִפלָא וְנֹוָרא, ּבְ 

ָדְת� ִּבְתׁשּוָבה ְׁשלֵָמה ֶּבֱאֶמת, וְֶאזְֶּכה לְַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ַהְתָחלָה ְׁשלֵָמה וֲַאִמִּתּיִית ְּבָכל לֵב וָנֶֶפׁש ַּבֲעבֹו

 :וְֵעָצה ֶאזְּכֶה לָׁשּוב ֵאלֶי� ֶּבֱאֶמת ֶּבֱאֶמת, וְתֹוֵרנִי ּוְתלְַּמֵדנִי ֶּבֱאֶמת ִמַּמה לְַהְתִחיל ּוְבֵאיזֶה ֶדֶר7

לְַמַען ְׁשֶמ�,  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָם, "ּגְדֹל ָהֵעָצה וְַרב ָהֲעלִילִּיָה", ַּתְּקנֵנִי ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמּלְָפנֶי�, וְהֹוִׁשיֵענִי ְמֵהָרה

י ַחּיַי, וEְא ָאסּור ֵמַעָּתה ֵמְרצֹונְ� יִָמין ּוְׂשמֹאל, וְֶאזְֶּכה ְּבאֶֹפן ֶׁשֶאזְֶּכה ֵמַעָּתה לְִתׁשּוָבה ְׁשלֵָמה ֶּבֱאֶמת ָּכל יְמֵ 

ְצֹות וְָכל לִלְמֹוד ּולְלֵַּמד לְִׁשמֹור וְלֲַעׂשֹות ּולְַקּיֵם ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי [ַתלְמּוד] ּתֹוָרֶת� ְּבַאֲהָבה, ּולְַקּיֵם ָּכל ַהּמִ 

ל ָּדָבר וְָדָבר ְּבמֹוֲעדֹו ּוִבזְַמּנֹו, וְַהּכֹל ֶאֱעֶׂשה יֶָפה ְּבִעּתֹו ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְּקֻדָּׁשה, וְלֲַעׂשֹות ּכָ 

 ֶּמּנִי ּוִמָּכל יְִׂשָרֵאלגְדֹולָה, ּוְתַחּזְֵקנִי ְּבִׂשְמָחה וְֶחְדוָה ָּתִמיד, וְֶאזְֶּכה ְּבכַֹח ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתּיִים לְגֵָרׁש ּולְַבֵּטל מִ 

 :ְקלִַּפת ָהָמן ֲעָמלֵק יִַּמח ְׁשמֹו, ּולְַהְמִׁשי7 ָעלַי ְקֻדַּׁשת ַהּנֵס וְַהיְׁשּוָעה ֶׁשל ּפּוִרים

ָחה גְדֹולָה ּוְתַרֵחם ָעלֵינּו ְּבָכל ּדֹור וָדֹור ּוְבָכל ָׁשנָה וְָׁשנָה, ֶׁשּנִזְֶּכה לְִׂשמַֹח ְמאֹד ְמאֹד ִּביֵמי ַהּפּוִרים ְּבִׂשמְ 

ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה גְדֹולָה ּוְבִׂשְמָחה ַרָּבה וֲַעצּוָמה,   ִמְצוַת ְקִריַאת ַהְּמִגּלָה  ָּבה וֲַעצּוָמה. וְנִזְֶּכה לְַקּיֵםוְֶחְדוָה רַ 

ִּבְפנֵי ָּכל ַעם   אלְַפְרסֹוֵמי נִּסָ וְנִזְֶּכה לְִהְתּבֹונֵן ּגֶֹדל עֶֹצם ַהּנֵס ַהּנְִפלָא וְַהיְׁשּוָעה ַהּנֹוָרָאה וְָהֲעצּוָמה ַהּזֹאת, ּו

ּוִמצְוַת ְסעּוַדת " ַמָּתנֹות לֶָאְביֹונִיםִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש לְֵרֵעהּו ּו"  וְֵעָדה. וְנִזְֶּכה לְַקּיֵם ִמְצוַת

 .ִּבְׁשלֵמּות ּגָדֹול ּוְבִׂשְמָחה ַרָּבה וֲַעצּוָמה  ּפּוִרים



ִ ֶׁשל ּפּוִרים ַּכֲאֶׁשר צִּוּונּו ֲחָכֵמינּו זִכְרֹונָם לְִבָרָכה, וְַתַעזְֵרנּו וְִתְׁשְמֵרנּו ׁשֶ   ִמְצוַת ַהִּׁשְכרּות  וְנִזְֶּכה לְַקּיֵם יק Hא יַּז

יְֵדי -ָבר ַעללָנּו ַהְּׁשִתּיָה וְַהִּׁשכְרּות ֶׁשל ּפּוִרים ְּכלָל Eא ַּבּגּוף וEְא ַּבּנֶֶפׁש, וEְא נַּזִיק ׁשּום ָאָדם וEְא ׁשּום ּדָ 

ה וֲַעצּוָמה ְמאֹד, לְתֹו7 יְֵדי ַהִּׁשְכרּות ֶׁשל ּפּוִרים לָבֹוא לְתֹו7 ִׂשְמָחה גְדֹולָה וְֶחְדוָה ַרּבָ -ַרק נִזְֶּכה ַעל ,ַהִּׁשְכרּות

ָכל ִׂשְמָחה ֶׁשל ּפּוִרים, ֲאֶׁשר ָאז ֵמִאיר ֶהָאָרה נְִפלָָאה וֲַעצּוָמה ֶׁשהּוא ֶהָאַרת ָמְרְּדַכי, ֲאֶׁשר ֵאין ֻּדגְָמָתּה ּבְ 

 :יְמֹות ַהָּׁשנָה

ְּבֶחְדוָה   ְּבִׂשְמַחת ּפּוִרים  ל יְִׂשָרֵאל ַעֶּמ�ּגַם ֲאֵחִרים, לְַׂשֵּמַח ּכָ   ּולְַׂשֵּמחַ  ,ְּבָכל לֵב  וְֶאזְֶּכה לְִהיֹות ָׂשֵמחַ 

ְּבאֶֹפן ֶׁשּיְִהיֶה לְ� לְנַַחת  -ַרָּבה וֲַעצּוָמה ְמאֹד ְמאֹד, נָגִילָה וְנְִׂשְמָחה ִּביׁשּוָעֶת� ְּבִׂשְמָחה ֲאִמִּתּיִית 

חֹוֵתינּו ַּבּפּוִרים ַהָּקדֹוׁש. וְנִזְֶּכה ּגַם ַעָּתה ְּבָכל ָׁשנָה וְָׁשנָה ַׁשֲעׁשּוִעים ּגְדֹולִים ִמְּׁשִתּיֵָתנּו וְִׂשמְ   ּוְתַקֵּבל ,ּולְָרצֹון

ָהָמן ֲעָמלֵק  לְַהּנֵס ַהּגָדֹול וְַהיְׁשּוָעה ַהּנְִפלָָאה ֶׁשל ּפּוִרים, לְַהְכנִיַע ּולְגֵָרׁש וְלֲַעקֹור ּולְַבֵּטל ֵמִאָּתנּו ְקלִַּפת

מֹו וְזִכְרֹו ִמן ָהעֹולָם, ּולְַטֵהר ַעְצֵמנּו ִמּזֲֻהָמתֹו ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה גְדֹולָה, ּולְַהְמִׁשי7 וְזֲֻהָמתֹו ַהּגְדֹולָה וְלְִמחֹות ׁשְ 

ְמָחה לְִׂשמַֹח ָּתִמיד ְּב� ְּבׂשִ  ,וְנִזְֶּכה לְַהְמִׁשי7 ִׂשְמַחת ּפּוִרים ַעל ָּכל ַהָּׁשנָה ֻּכּלָּה, ָעלֵינּו ְקֻדַּׁשת ָמְרְּדַכי וְֶאְסֵּתר

זֶה נִזְֶּכה לְִקֻדַּׁשת וְָטֳהַרת ַהָּפָרה ֲאֻדָּמה וְלְִקֻדַּׁשת ֶּפַסח ֶּבֱאֶמת, וְנִזְֶּכה לְִהיֹות -יְֵדי-וְֶחְדוָה ַרָּבה ֶּבֱאֶמת, וְַעל

ָטְחנּו. יְִהיּו לְָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְּבִׂשְמָחה ָתִמיד, וִיֻקּיַם ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי בֹו יְִׂשַמח לִֵּבנּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו בָ 

 :"וְֶהגְיֹון לִִּבי לְָפנֶי� יְהֹוָה צּוִרי וְגֹוֲאלִי

זיכוי הרבים, תוכלו גם להוריד את קובץ התפילה,  -ואם ברצונכם לזכות במצוה שאין כמותה )

 (.להדפיסו, ולחלקו בבית הכנסת הקרוב לביתכם

שישמעו ויתקבלו  ויהי רצון ,מאחלים לכם, ולכל בית ישראל, חג פורים שמח -ברסלב   מוסדות

 ! כל תפילותינו בשמחה ורצון לפני אדון כל
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