
מ''ה לש''ד בר''בס

ְססודו ת ''חוו ט ששסח ל חסֶסס'ד'' מו
טט''א יִללטי שש טאורושש  טשלו םש  ַרור בש  טה טוראשּו תש  שב

ווׁשש קקֹוד ּק הה ִררםים  קו קפ וום  קבםי ב ִרםי ן  קםי ה הה קםיה ת  ה ִרה ת ִרלׁשבש ּקנה  ּקכ וו!ס     ,  הה בוכ וו!ס  קכ קכל  ּק ֵננםי  בפ ִרל המר  וו קםיׁשש ל ֵנ ּקאה ׁששש ּקר וו קלה נ ּק ִרפ קה ת   !  ב
קזה ש הה ִרםי ן  קםי ה הה קםיה ת  ה ִרה ת קבׁשבש ִר ִרמםי  בצ הע שאה ת  הקׁשֵנקשר  במ ִרנםי  ֵנרםי קזה, הה ש הה ִררםים  קו קפ וום  קבםי קו, ב ֵנרנ וו קבֹוד ב קםיםים ׁששש ִר קה ת ִר ִרמ הא ּקה ִרקםים  קֹודםי ִר קצ ה הה ּקכל  ּקכל, בל בל קו

ּקקמה ֵנה שר ץ  ּקא קב ּק האׁשששר  ווׁשִרשםים  בקֹוד ּקפר  ּקע ֵננםי  בכ וו קםיםים ׁשש ִר קה ת ִר ִרמ הא ּקה ִרקםים  קֹודםי ִר קצ ה ווׁשש, הה ּקקקֹוד הה קו  קבנ ֵנ הר בל ּקר ט  בפ ִרב ּקלם, קו וו ווֹוד ע בםי!ס קֹודםיק  ִר החל, הצ הנ
ּקמה בכ ּקח וור  במק הע  ֵנב וו ֵנאל, נ ּקר ִרםיׁשבש קכל  ּק העל  בו קו  ֵנלםינ ּקע ֵנג ן  ּקםי וו  קוה ת בזכ שלב  ב!ס שר קב ב ִרמ שגא  ֵנפםי קב ן  ש ּקמ ן  בח הנ קו  קבנ ֵנ ֵנמ ן, הר .ּקא

קה קה תםי ֵנ בנ ִרכםי קוׁשבש קוא  בך ה ִררםי קב ב בֹודׁשּקשא  קק קוֹוד  ִרםיח קו, בלׁשֵנשם  ִרחםימ בר קו קו  ִרחםיל בֹוד קב קו, ִר ִרחםיל בֹוד קו קו  ִרחםימ בר ּקֹודא ׁשֵנשם, קו הח הםי בל
ּקםי ּקו קו'הה ווה ת םי קוא א בך ה קו קבר ּק ֵנה''ה  ווה ת  קבא ב ּקוא''ֹוד  ווה ת  קבא ב ֵנה''א  ווה ת  קבא ב קכל''ו  ּק קבׁשֵנשם  ב ִרלםים  ּקֹודא ׁשבש קו ִרםיח קב ב א 

ֵנאל ּקר .ִרםיׁשבש
ִרםי ן הםי ווה ת  קה ת ִרלׁשבש קו  קו ִרצ האׁשששר  ִרמםים,  ּקכ הח ֵנרםי  בב ִרֹוד בל הע  ומ ִרלׁשבש בך  הר קב ּק בה ת ִרםי וו ן ה'  ברצ ווה ת  העׁשש הל ּקקמ ן  קז במ קו ּקכ ן  קו ִרנםי מ ֵנרםי הה
ּקך שנםי ּקפ קל ב ִרמ וו ן  ּקרצ ִרהםי  ִרוםי בך.  הר קב ּק בה ת ִרםי וו  ווה ת העה ת א הֹוד ּקל בו בך  הר קב ּק בה ת ִרםי וו  ווה ת קכםיר א ִר הה בל ווה ת  קכ בז ִרל ֵנֹודםי  קכ ב ִררםים,  קו קפ וום  קבםי ב
וראׁשש'. העׁשּקשה  הנ ּקכה  ּקז בל' קזה  ש הה ִרםי ן  קםי ה הה קםיה ת  ה ִרה ת ֵנֹודםי ׁשבש בםי העל  קכה  ש בז שא קו ׁששש ֵנה תםינ וו האב ֵנהםי  ול ֵנוא- קו  ֵנהםינ ול אא- םי-ה-ו-ה 
ּקך קה ת ב ִרא ֵנמ ִרנםי  קנ ֵנ ּקח בו ִרחםי ן,  וו קמ הה קו ן  קק ִרה ת בל קכה  ש בז שא ֵנאל, ׁששש ּקר ִרםיׁשבש ֵננםי  קב ב וראׁשש  ִרעם  ִרמםיֹוד  קה ת ּק קקׁשּקקשר  במ ווה ת  בהםי ִרל קכה  ש בז שא ׁששש
קםיה ּק ִרה ת ההׁשבקש ֵנֹודםי  בםי העל  ווה ת  העל הל קכה  ש בז שא בו ִרה תםי.  ּקב וו בל ט ֵנהם  הה תםי  וו ברע וא במ קכל  ּק העה ת ׁששש הֹוד ּקל העה ת,  הֹוד ּקו ּקנה  קבםי ִר ּקמה  בכ ּקח
ִרלםי קו  בהםי קםי ִר קכה ׁששש ש בז שא בו ּקלם,  וו קבע ּק ִרנםים ׁששש קֹודםי ִר הה קכל  ּק שאה ת  ִרקה תםיק  במ הה בל קו ואֹוד  במ קה  ה וו ּקגב בו וו ן  בלםי שע שכל  בלׁשֵנש ִררםים  קו קפ ׁשששל 
קכה ש בז שא ִרה תםי, ׁששש קו קםי ִר!ס בפ הא שאה ת  ווה ת  בחםי ִרל וו,  קֹוד הב קל ב ִרמ ווֹוד  ֵנאםי ן ע העה ת ׁששש הֹוד ּקל קכה  ש בז שא קוה ת, ׁששש בֹודל הג קֹוד ב ִרחםי ן  וו ִרמםיֹוד מ קה ת ּק
ווה ת העל הל קזה  ש הה ִרםי ן  קםי ה הה קםיה ת  ה ִרה ת ֵנֹודםי ׁשבש בםי העל  קכה  ש בז שא ווֹוד. ׁששש קםי!ס ב הה בו ִררםיה ת  קב ב הה קו ן  קק ִרה ת בל קו ווה ת  וונ העו הלה ת  ִרחםי במ ִרל ּקוה,  ּקנ הע הל
ִרנםי ֵנל קצםי ִר הה ת בו ווב.  וו  ט קל קכ ק וום ׁשששׁשּקקשם  ּקמק שאל  ווה ת  העל הל ֵנלק.  ּקמ הע העׁשֵנשה  המ שאה ת  קכר  ו בז ִרל וו ן,  קכר ּק ִרז הנה ת  ִרחםי קב ב שאל 
קוה ת, בצב הע ִרלםי  שםיה  בה קה ת ִר ולא  בו קוה ת,  ב טנ הק קֹוד ב ִרחםי ן  וו ִרלםי מ קו  בהםי ִרםי ולא  ּקלם  וו קלע ב ּקרׁשש', ׁששש העׁשּקשה  הנ ּקכה  ּקז קלא  ו ִרמ'
העל קוה ת  וונ בלםי שע קגםיׁשש  ִר בר הא ולא  בו שאה  קג ּק בה ת שא קלא  ו ֵנלק. ׁששש ּקמ הע ּקמ ן־ ּקה הקפה ת  ִרל בק שאה ת  קוה ת  ֵנלמ קבׁשבש ִר קנםי  ִר שקמ ִרמ ֵנק טל  הב בה ת קו
הח. ֵנקמ בקמׁשהש הה ִרםי ן  קםי ה הל קכה  ש בז שא וו', ׁששש בקמח במׁשהש ּקכה  ּקז בל' ִרםי ן  קםי ה הה קםיה ת  ה ִרה ת ֵנֹודםי ׁשבש בםי העל  קכה  ש בז שא ּקלם. ׁששש וו קבע ּק ּקֹודם  ּקא קום  ׁשש
ואֹוד, במ ּקמה  קו העצ הו קבה  ּק הר ּקוה  בֹוד שח בו ּקלה  וו קגֹוד ב ּקחה  במ בך ׁשִרש וו בלה ת ווא  ּקלב ִררםים,  קו קפ ִרםי ן ׁשששל  קםי ה הה ֵנֹודםי  בםי העל  קכה  ש בז שא בו
ִררםים. ֵנח הא קגם  ה הח  ֵנקמ בלׁשהש קו ֵנלב  ּקכל  קב ב ִרמםיֹוד  קה ת ּק ּקחה  במ קבׁשִרש ב ווה ת  בהםי ִרל קכה  ש בז שא בו ִררםים.  קו קפ ּקחה ׁשששל  במ בך ׁשִרש וו בלה ת
קוא וו ן ׁשששה ּקקממ קבא ׁשִרש ּק וו  ּקםיֹוד העל  שקמה, ׁששש הֹוד בקמ הה ֵנמ קו קוה ת  בצב הע ֵנמ ִרנםי  ֵנל קצםי ִר הה ת בו וו'.  בקממ במׁשהש ּקכה  ּקז קלא  ו ִרמ' ִרנםי.  ֵנל קצםי ִר הה ת בו
העה ת קֹוד ה הה ֵנע ץ  הגם  בקפ קנםי  ִר שקמ ִרמ ֵנק טל  קב ה בה ת קםי ִר בוׁששש קכר  ֵנ בקמׁשהש הה ִרםי ן  קםי ה ִרמ ִרנםי  ֵנל קצםי ִר הה ת בו קוה ת.  בכר ההׁשִרקש קוא  ׁשששה וו ן,  קגע ּק ׁשִרש
שםיה בה קםי ִר שקמה, ׁששש הֹוד בקמ הה קו ן  קק ִרה ת בל קו שקמה  הֹוד בקמ הה קור  ֵנבר בל קזה,  ש הה ִרםי ן  קםי ה הה קםיה ת  ה ִרה ת ֵנֹודםי ׁשבש בםי העל  קכה  ש בז שא קוה ת. ׁששש ֵנלמ קבׁשבש ִר
קֹודׁשּקקשה בק קֹוד ִר ּקרה  בםיׁשּקש ּקנה  קו אאמ של קכה  ש בז שא ׁששש ווב.  בל ט ּקרה  ֵנה במ בך  ֵנקפ הה בה ת ִרנ בו קֹודׁשּקקשה  קק ב קב ה ּקלל  בכ ִרנ שקמה  הֹוד בקמ הה
ֵנרר וו בה תע ִרה בל ִרםי ן  קםי ה הה קםיה ת  ה ִרה ת ֵנֹודםי ׁשבש בםי העל  קכה  ש בז שא ּקאה, ׁששש קל ּק ִרע קֹוד ב ּקאה  קל ּק ִרע ּקאה  בר ִרםי בל ווא  ּקלב קכה  ש בז שא קוה ת. ׁששש ֵנלמ קבׁשבש ִר
ֵנחם הר בה ת קו קוה ת.  קםי ִרנ ּקח קו בבר קו קוה ת  קםי ִרמ הגׁשבש קב ב ּקנה  בלׁשֵנש קפל  ו שא קלא  ו ִרנםי ׁששש ֵנר במ ִרה תׁשבש בו קוה ת.  קםי ִרנ ּקח קו בבר קו קוה ת  קםי ִרמ הגׁשבש קב ב ּקנה  ההׁשֵנקש ֵנמ
ֵנרׁשש ּקג בל קו הע  ִרנםי בכ הה בל קכה  ש בז ִרנ בו שפׁשש.  שנ קב ב ולא  בו קו ף  קבג ב ולא  קזה,  ש הה ִרםי ן  קםי ה הה קםיה ת  ה ִרה ת קו ׁשבש ּקלנ קזםיק  ִר קה ת ה קלא  ו קו ׁששש ֵנלםינ ּקע
ִרמ ן וו  בכר ִרז בו וו  ׁשבשמ ווה ת  במח ִרל בו ּקלה,  וו קגֹוד ב הה וו  ּקמה ת הה קז בו ֵנלק  ּקמ הע ּקמ ן־ ּקה הקפה ת  ִרל בק קו  קה תנ ּק ִרא ֵנמ ֵנק טל  הב בל קו וקר  הע הל בו
בך במׁשִרשםי הה בל קכה  ש בז ִרנ בו ִרמׁשִרקשםים.  הח הה הער  קֹודׁשהקשה ת ׁשהש בק ֵנקה תר,  ב!ס שא בו הכםי  קֹוד ב בר ּקמ קֹודׁשהקשה ת  בק קו  ֵנלםינ ּקע בך  במׁשִרשםי הה בל קו ּקלם.  וו ּקהע
ואֹוד במ קבה  ּק הר ּקוה  בֹוד שח בו ּקחה  במ קבׁשִרש ב בך  הר קב ּק בה ת ִרםי קבה'  ה ִרמםיֹוד  קה ת ּק הח  ומ ִרלׁשבש קה,  קל ּק קכ ק ּקנה  ההׁשּקקש קכל  ּק העל  ִררםים  קו קפ החה ת  במ ׁשִרש
קכׁשֵנשל ּק ִרנ ולא  בו שמה ת,  אא קב ש ה!סח  שקפ קֹודׁשהקשה ת  בק ִרל בו ּקקמה'  קֹוד הא ּקרה  ּקקפ הה' הרה ת  ֳהה ּק ט בו קֹודׁשהקשה ת  בק ִרל קכה  ש בז קנ ִר ׁששש שמה ת.  אא קב ש

ה!סח. שקפ הה ֵנמםי  בםי קכל  ּק ֵנמ ץ  ּקח קו  המׁששקשה קב ב
X2{ קו ֵנֹודםינ ּקםי העׁשֵנשה  המ קו קו  ֵנלםינ ּקע ּקנה  בנ וו קכ קו  ֵנֹודםינ ּקםי העׁשֵנשה  המ קו קו  ֵנלםינ ּקע קו  ֵנהםינ ול אא ּקנםי  וֹוד הא העם  ונ ִרהםי  ִרוםי

קו ֵננה בנ וו .קכ
* יש לומר תפילה זו בכוונת הלב אמתית ולא לשתות אפילו טיפת יין ללא אמירת הלשם יחוד.

* אפשר לשתות כוס נוספת, בתנאי שיודעים ומרגישים שנחזיק מעמד וזה רק יועיל לנו ולא ח''ו ההיפך. 
* כל התיקון הוא רק על ידי שתיית יין בלבד ולא שום משקה חריף אחר.

הח ֵנמ ִררםים ׁשּקש קו !!!קפ
!!!  בברכה ת פורםים ׁשמח

}X2  ,ותעשה ותעשה עמנו, נסים נפלאים ונוראים

נסים נסים של פורים.

}X2  ,אבי אבי מלכי, בוראי, יוצרי ועושי

הוריני הדרך איך להמשיך מבחינת קדושת פורים.

}X2  ,ואזכה בכח הצדיקים, לגרש ולבטל ממני

ממני ומכל ישראל, קליפת המן עמלק.

}X2 ,ולהמשיך עלינו קדושה, קדושת מרדכי ואסתר 

קדושת שער החמישים, המאיר בפורים.


