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בפה,  להזכירם  אסור בסוגרים  הנמצאים הקודש  שמות  כל א. 
יהרהר אותם במחשבתו. אלא  

הסכום של מה שעושה התיקון  פדיון כל יום מימי התענית הואב. 
אוכל בכל יום, ואם אי אפשר לו יתן כפי יכולתו, ומי שחי בצמצום 

גרם לחם עם  023-סעודה של כ מחירלפחות ואין ידו משגת, יתן 
ערך הכסף יורד שכשקל.  ששכשמחירו כיום עולה לפתן, 

וכבר יש לתת לפחות סכום השוה לסעודה כזו, 
הדגיש רבינו הרב יוסף חיים זצ"ל בספרו "לשון חכמים" ששיעור 
פדיון זה הוא לדל שאין ידו משגת, ומי שידו משגת יביא מטבע 
שוה יותר כפי השגת ידו, ורק הדל לא ימעיט מהשווי הזה. עכ"ל. 

שמוציא ממון בקלות לתענוגי העולם הזה וכשמגיע לתקוני  ומי
 נפשו מתנהג הוא כדל, אחריות פדיונו הוא עליו בלבד. 

התקונים בעקרון מסודרים לפי מה שכתב מו"ר ר' יהודה פתיא ג. 
זצ"ל בספר "מנחת יהודה", ועליהם נוספו שאר ענינים מתאימים 

  .מדברי מקובלים נוספים

חשובים מאוד לתקון, ומי שים טבילות במקוה כל התקונים כוללד. 
כשאין שם  שאי אפשר לו ללכת למקוה בגלל חולי וכדו', יטבול בים

)כי כל חלק  , ואם גם זה אי אפשר לו, יעשה התקון ללא טבילה.נשים

ואשה מהתקון בפני עצמו עושה רושם גדול ותקון בשמים, ויתקן ככל יכלתו.( 
ן, כשתטבול בליל טהרתה תכוון אם אי אפשר לה לטבול בעת התקו

 גם על הצום.
פנויה הנמצאת במקום שלא מניחים אותה להכנס למקוה, תעשה 

כשתנשא, ותטבול לטהרתה, טוב שבדיעבד התקון ללא טבילות, ו
 .תטבול גם את הטבילות לתקונים שעשתה

לילה ויום להשיג חגורה משער עיזים לחגור בו מתניו ב ה. ישתדל
אין לו, לא יעכב התקון כדי למצא חגורה כזו,  התקון, אבל אם של
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  ., ושמא לא יפנהכי כל יום שמזרז תקונו הוא ריוח עצום

 ֹקֶדם ֶשִיְלַבש ַשק ֶהָעשּוי ִמְשַער ִעִזים, ֹיאַמר:

ְלֵשם ִיחּוד ֺקְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיּה, ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו 
ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל, )יהו"ה( , ְלַיֲחָדא י"ה ְבו"ה ְבִיחּוָדא ְשִלים ּוְדִחילּו

ֲהֵריִני מּוָכן ִלְלבש ַשק ַעל ְבָשִרי ְכֵדי ְלַתֵען ַמה ֶשָנַגְמִתי ָבאֹורֹות 
ַהְעדֹוִשים ְלַמְעָלה. ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי 
ֲאבֹוֵתינּו, ֶשְיֵהא ָחשּוב ּוְמֺקָבל ּוְמֺרֶסה ְלָפֶניָך ְכִאלּו ִכַּוְנִתי ְבָכל ַהַכָּונֹות 
ָהְראּויֹות ִבְלִביַשת ַהַשק, ְוָיִאירּו ַאְרַבע ֵמאֹות קֹוִצין ַקִדיִשין ְדַתְליָן 

ָשה ִכְרצֹוְנָך, ְוִיְהיּו ְמִאיִרים ְבגְֺלָּגְלָתא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ֶאל ְמקֹום ַהְעדֺ 
ֶאל ַהַוָי"ה ְדִמלּוי ָס"ג,  )יו"ד ה"י וי"ו ה"י )ָע"ב.( ִמן ַהַוָי"ה ְדִמלּוי ָע"ב

ּוִמן ַהַוָי"ה ְדִמלּוי ָס"ג ֶאל ַהַוָי"ה ְדִמלּוי ָמ"ה,  יו"ד ה"י וא"ו ה"י )ָס"ג.()
"ה ְדִמלּוי ָמ"ה ֶאל ַהַוָי"ה ְדִמלּוי ּוִמן ַהַויָ יו"ד ה"א וא"ו ה"א )ָמ"ה.( )

ִויִהי ֹנַעם ַאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ( יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה )ֶב"ן) ֶב"ן.
ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו: ִויִהי ֹנַעם ַאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו 

 ָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו:ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹונְ 

 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו:ו  ִיְלַבש ַהַשק ַעל ְבָשרֹו, ְוִיְרַחץ ָיָדיו.

ָחֶזה ֲהוית ַעד ִדי ָכְרְסָון ְרִמיו ְוַעִתיק יֹוִמין ְיִתיב, ְלבּוֵשיּה ִכְתַלג ִחָּור 
ְסֵיּה ְשִביִבין ִדי נּור, ַּגְלִּגלֹוִהי נּור ָדִלק: ּוְשַער ֵראֵשּה ַכֲעַמר ְנֵקא, ָכְר 

ְכֹתֶנת ַבד ֹקֶדש ִיְלָבש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְבָשרֹו, ּוְבַאְבנֵט ַבד ַיְחֹּגר 
ּוְבִמְצֶנֶפת ַבד ִיְצֹנף, ִבְגֵדי ֹקֶדש ֵהם ְוָרַחץ ַבַםִים ֶאת ְבָשרֹו ּוְלֵבָשם: 

ְתַכְבֵסִני ּוִמֶשֶלג ַאְלִבין: ְבָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך  ִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר,ְתַחְטאֵ 
 .ְלָבִנים, ְוֶשֶמן ַעל ֹראְשָך ַאל ֶיְחַסר

מטבע הכי קטנה  לכל פרוטה בכל מקום שכתוב לתת פרוטות, יתןו. 
 אגורות. 13שמשתמשים בה. ובארץ ישראל זה מטבע של 

להשלים התהלים או האדרא ביום הצום ישתדל אם לא הספיק  ז. 
 שאחריו. ותלהשלימו בשבת
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הכוונה לתיבה בכל מקום שכתוב להקיף התיבה של בית הכנסת, ח. 
רצוי שקורין עליה בתורה. ואין צורך שיהיה ספר תורה על התיבה. 

 .תשתדל לעשות זאת בשעות שאין אנשים בבית הכנסתהאשה גם ש
ביום  כןות עששתדל לכת לבית כנסת ישהוא אנוס ולא יכול לל מי

 .אחר כשיוכל

ט. מי שחטא יותר מפעם אחת, ישתדל לעשות תקון לעוונו לפחות 
       ולחטא זרע לבטלה חמש פעמים. שלש פעמים.

    ְביֹום ַהסֹום מּוָתר ְבָכל ְמָלאָכה, ְוָיכֹול ְלַעֵשן.י. 

)כן גם ללא צום, יא. חולה שאסור לו לצום, יעשה הלימוד והפדיון 

וראה גם ברב פעלים להרי"ח . כתב החיד"א זיע"א בספר יוסף בסדר סי' ג'

וישתדל לעשות במקומו "תענית דיבור" ולא  זיע"א ח"ג או"ח סי' ל"ה.(
 ידבר שום דבר של חול ביום זה ויהיה כולו קודש ללימוד ותפילה,

וישתדל יאלי.( )כן כתב המקובל הקדוש ח' יצחק אלפייה זיע"א בקונטרס היח
ויעשה התיקון כמה  לבכות על חטאיו כי "שערי דמעה לא ננעלו"

 . פעמים כי מי יודע כמה אחוזים נתקן החטא בכל פעם

יב. בתקונים שצריך לעשות פדיון לגלגולי השלג וצריך לטבול   
במים קרים תמורת הגלגולים, אם אין באפשרותו לטבול במים קרים 

ות התקון ללא הטבילות וירחץ כל גופו מחמת אונס, לא ימנע מלעש
במים קרים כמספר הפעמים שצריך לטבול, ואם אי אפשר לו לרחוץ 

)כי לא במים קרים מחמת בריאות וכדו' יעשה התקון גם ללא זאת. 

כל המקובלים הזכירו ענין זה, ומה גם שכל חלק מהתקון בפני עצמו עושה 

 (רושם גדול בשמים ויתקן ככל יכלתו.

י הפדיון צריך ליתנם לעניים יראי שמים בלבד ואם יש לו יג. כספ
במשפחתו קרובים כאלו הזקוקים לצדקה הם קודמים לאחרים. 
וראוי ליתנם לאברכים בעלי משפחות העוסקים בתורה הזקוקים 

 לפרנסתם שמקיים בהם מצות צדקה והחזקת התורה גם יחד. 

, וכל מי במהדורה זו לא נדפסו טעמי המקרא בגלל שנוי התוכנה
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 שיודע לקרא בטעמים יקרא את הפסוקים מתוך ספר עם הטעמים.

  ַהַמֲחָשָבהִתעּון 
 ואולי יועיל גם למי שבניו יצאו לתרבות רעה.

ָסִריְך כתב רבינו האר"י ז"ל בספר "שער רוח הקודש", שלתקון עוון זה 
מתבאר שגם לחטא  ִליםַרבֹוֵתינּו ַהְמקּובָ ולפי ִמים, יָ  87ְלִהְתַעמֹות ָלצּום 

ַהָדָבר, ִיְתַעֶמה ְלָפחֹות יֹום ֶאָחד ַתֲעִנית לו ֶשָקֶשה  זה יש פדיון. ולכן מי
והיות ובניו של  ַתֲעִניֹות.  ְוֶשַבע ְשמֹוִנים ֶשל ַלְיָלה ְויֹום ְוִיֶתן ִנְדיֹון ֶשל

בגלל כוונות ואדם נשמתם באה לפי קדושת המחשבה בעת הזווג, 
, הבנים יוצאים מדרך ה' מות ואסורות שהיו להורים בשעת הזווגפגו

יעשו ההורים תיקון למחשבתם שהיתה בעת הזווג ואפשר שיתקיים 
 .ְלַבב ַזְרֶעָך-ְוֶאתְלָבְבָך, -ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאת ּוָמלבהם הפסוק 

 ֶזה ֵסֶדר ַהִתעּון:וְ 

יֹום ִלְפֵני ו ֳחָרת ְבֵצאת ַהכֹוָכִבים.ָיצּום יֹום ֶאָחד ִמְשִקיַעת ַהַחָםה ְוַעד ְלמָ 
 ַהצֹום ֹיאַמר ִודּוי ֶזה.

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָלֵתנּו  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ְוַאל ִתְתַעָלם ַמְלֵכנּו ִמְתִחָמֵתנּו, ֶשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵזי ָפִנים ּוְקֵשי ֹעֶרף 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנְחנּו  יאהדונהיְלָפֶניָך ְיֹהָוה  לֹוַמר
ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנֵשי 

ִוינּו. ָאַשְמנּו. ָבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִדַבְרנּו ֹדִפי ְוָלשֹון ָהָרע. ֶהעֱ  ֵביֵתינּו:
ְוִהְרַשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶקר ּוִמְרָמה. ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. 
ִכַזְבנּו. ָכַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. 

ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב  ְבַמֲעֶשה.ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ָנַגְמנּו ְבַמֲחָשָבה ְבִדבּור ּו
ָוֵאם. ִקִשינּו ֹעֶרף. ָרַשְענּו. ִשַחְתנּו. ִתַעְבנּו. ָתִעינּו ְוִתֲעָתְענּו. ְוַסְרנּו 
ִמִםְצֹוֶתיָך ּוִמִםְשָנֶטיָך ַהטֹוִבים ְוֹלא ָשָוה ָלנּו. ְוַאָתה ַצִדיק ַעל ָכל 

ֹמאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב  ַמה יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרַשְענּו:ַהָבא ָעֵלינּו ִכי ֱאֶמת ָעִש 
ָמרֹום, ּוַמה ְמַסֵנר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא ַהִמְסָתרֹות ְוַהִמְגלֹות 
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ָחי. ַאָתה ֹחֵפש  ַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל
. ֹרֶאה ְכָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ִמָםְך ְוֵאין ִנְסָתר ָבֶטן ַחְדֵרי ָכל

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהוה  ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך:
ֲעֹונֹוֵתינּו  ַחֹטאֵתינּו ּוְתַכֵנר ָלנּו ֶאת ָכל ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתְמֹחל ָלנּו ֶאת ָכל

 ְסַלח ְלָכל ְנָשֵעינּו.ְוִתְמֹחל ְותִ 
ֵיֵלְך ְלִמְקֶוה ְוִיְטֹבל ֶשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר ַנְפשֹו, רּוחֹו ְוִנְשָמתֹו, ֵמַהְעִלָנה 

ִויַכֵּון ֶשטֹוֵבל ֶשַבע ְטִבילֹות ֵאלּו ַעל , ַהַמֲחָשָבהֶשִמְדְבָקה ָבֶהם ִבְגַלל ָעֹון 
ַמר ְלַנֲעָמן ִלְטֹבל ִמָסַרְעתֹו, ְוֶשֵכן ְיֹטֲהרּו ַנְפשֹו, ַדַעת ֱאִליָשע ַהָמִביא ֶשָא

  .רּוחֹו ְוִנְשָמתֹו ִמֺטְמַאת ָצַרַעת ַעוֹונֹוֵתיהָ 
ִיְתַנֵלל ִמְנָחה ִמְבעֹוד יֹום, ִויַקֵבל ַתֲעִנית ִבְתִפַלת ַהִםְנָחה ְבִבְרַכת "שֹוֵמַע  

 ָדה ִלְפֵני ֶשֹיאַמר "עֹוֶשה ָשלֹום".ְתִפָלה", אֹו ְבסֹוף ָהֲעִמי
ִאם ֹלא ִקֵבל ַתֲעִנית ְבתֹוְך ְתִפַלת ַהִםְנָחה, ֲאָבל ְכֶשִהְתַנֵלל ֲעִמיָדה, 
)ְשמֹוֵנה ֶעְשֵרה( ֶשל ִמְנָחה ָחַשב ְלִהְתַעמֹות, ֶנְחָשב ְכַקָבַלת ַתֲעִנית ְוָצִריְך 

 ְלִהְתַעמֹות.
 ַקָבַלת ַהַתֲעִנית:ְוֶזה ֹנַסח 

ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֲהֵריִני ְמַקֵבל ָעַלי ְלִהְתַעמֹות ְלָמָחר ַלְיָלה ְויֹום 
ַעל ֲאֶשר ָחָטאִתי,  ִמְשִקיַעת ַהַחָמה ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהכֹוָכִבים ָמָחר.

ְבִגְלּגּול ֶזה  ֶשה.ּוָפַגְמִתי ְבַמֲחָשָבה ְבִדבּור ּוְבַמעֲ  ,ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי
ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהיֹום ַהֶזה, ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ֶשִאם ֹלא 
אּוַכל ְלִהְתַעמֹות, ְכֶשַאְפִריש ְנרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵטל ַהַתֲעִנית, 

ַוֲהֵריִני ִמְתַכֵּון ְבַתֲעִנית ֶזה אּוַכל ֶלֱאֹכל ְוִלְשתֹות ְלֹלא שּום ָעֹון ְכָלל. 
הּוא ִבְמקֹום ַהָעְרָבן ַהִמְקָרב  ָברּוְך ְלַהְקִריב ֶחְלִבי ְוָדִמי ִלְפֵני ַהָעדֹוש

 יאהדונהיַעל ַּגֵבי ַהִםְזֵבַח, ְלַכֵנר ַעל ַחֹטאַתי. ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 
ּו, ֶשִתֵתן ִלי ֹכַח ְלִהְתַעמֹות ְלָפֶניָך, ּוְתַקֵבל ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינ

 ְתשּוָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים.

ִיְגֹמר ֲאִכיָלתֹו ִלְפֵני ְשִקיַעת ַהַחָםה, ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹוָנה ִיְטְבֶלָמה ִבְמַעט 
ַתֲעִנית ְכֶשָיֹבא ִלְסֹעד, ִיְטֹבל ְנרּוָסה ִראשֹוָנה ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָמה. )ְוֵכן ִבְגַמר הַ 

 .ִבְמַעט ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָמה( ִמְלַבד ִאם הּוא ַשָבת אֹו ֹראש ֹחֶדש

ְבֵליל ַהַתֲעִנית, ְכֶשִיְשַכב ַעל ִמָטתֹו, ַיִמיַח ֶאֶבן ַתַחת ֹראשֹו ֵבין ַהַםָסע 
 ֵשם יו"ד ה"ה וא"ו ה"ה, ָהעֹוֶלה ְכִמְנַין ֶאֶבן.ְוַהַכר, ִויַכֵּון בְ 



 תפוחים          תיקון המחשבהשדי         
 

 

3 

ֲחֹגר ַעל ָמְתָניו ִמַתַחת ִלְבָגָדיו ֲחגֹוַרת ַשק ָהֲעשּוָיה ִמְשַער ִעִזים יַ ִאם ָיכֹול, 
 )ראה בהוראות בתחילת הספר( ְבָכל ְזַמן ַהַתֲעִנית.

נמצא ַחר ְוִתעּון ֲחצֹות )טֹוב ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ְולֹוַמר ִבְרכֹות ַהשָ 
 ( ְבַכָּוָנה ְגדֹוָלה.בסידורים

 ְביֹום ַהצֹום ֹיאַמר:

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזָֺםן ְלַקֵים ְבֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָבַרְך ִמְצַות ֲעֵשה ֶשל 
ְעָת ֱאֹלֶהיָך ְוָשמַ  יאהדונהיַהְתשּוָבה, ַכָכתּוב ַבתֹוָרה: ְוַשְבָת ַעד ְיֹהָוה 

ְבֹקלֹו. ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי, ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי, ֵבין 
ְבִגְלּגּול ֶזה ּוֵבין ְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ֲחָרָטה ְגמּוָרה ּוְשֵלָמה, ּוְמַקֵבל 

ַעְזֵרִני ַעל ְדַבר ָעַלי ֶשֹּלא ַלֲחֹזר ְוַלְחֹטא עֹוד. ְוַהֵשם ִיְתָבַרְך ְבַרֲחָמיו יַ 
 ְכבֹוד ְשמֹו ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון.

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָלֵתנּו  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
י ֹעֶרף ְוַאל ִתְתַעָלם ַמְלֵכנּו ִמְתִחָמֵתנּו, ֶשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵזי ָפִנים ּוְקשֵ 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנְחנּו  יאהדונהילֹוַמר ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 
ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנֵשי 

שֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינּו. ָאַשְמנּו. ָבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִדַבְרנּו ֹדִפי ְולָ  ֵביֵתינּו:
ְוִהְרַשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶקר ּוִמְרָמה. ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. 
ִכַזְבנּו. ָכַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. 

ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב  ָבה ְבִדבּור ּוְבַמֲעֶשה.ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ָנַגְמנּו ְבַמֲחשָ 
ָוֵאם. ִקִשינּו ֹעֶרף. ָרַשְענּו. ִשַחְתנּו. ִתַעְבנּו. ָתִעינּו ְוִתֲעָתְענּו. ְוַסְרנּו 
ִמִםְצֹוֶתיָך ּוִמִםְשָנֶטיָך ַהטֹוִבים ְוֹלא ָשָוה ָלנּו. ְוַאָתה ַצִדיק ַעל ָכל 

  ִכי ֱאֶמת ָעִשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרַשְענּו: ַהָבא ָעֵלינּו

ֹמאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב ָמרֹום, ּוַמה ְמַסֵנר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא  ַמה
ַהִמְסָתרֹות ְוַהִמְגלֹות ַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי 

ָבֶטן. ֹרֶאה ְכָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם  ַחְדֵרי לָחי. ַאָתה ֹחֵפש כָ  ָכל
  ִמָםְך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתְמֹחל  יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהוה 
נּו ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ֲעֹונֹוֵתי ַחֹטאֵתינּו ּוְתַכֵנר ָלנּו ֶאת ָכל ָלנּו ֶאת ָכל

 ְלָכל ְנָשֵעינּו.
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 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ָשֹלש ְנָעִמים

ֶהֱחִזיק  ֶנַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלא ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ִמי
ְשִליְך ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכֹבש ֲעֹוֹנֵתינּו, ְותַ  ָלַעד ַאנֹו ִכי

 ַחֹטאָתם: ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר ִבְמֺצלֹות ָים ָכל
           ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:

 .פעמים  ֶשַבעפסוק זה  ֹיאַמר

 ְוַאֶתם .ִכי ֲהַתַחת ֱאֹלִהים, ָאִני ִתיָראּו-, ַאליֹוֵסףֲאֵלֶהם  ַוֹיאֶמר
, ַהֶזהֱאֹלִהים, ֲחָשָבּה ְלֹטָבה, ְלַמַען ֲעֹשה ַכיֹום  ,ָעַלי ָרָעה ְבֶתםֲחשַ 

  ָרב.-ְלַהֲחֹית ַעם

 יאמר פסוקים אלו ויכוון שהם ראשי תיבות
 יוד הא ואו ה"א. יהוה. יו"ד. ה"א. וא"ו. ה"א.  

 יו"ד,וא"ו, דל"ת, ה"א,אל"ף. וא"ו, אל"ף, וא"ו, ה"א, אל"ף.

ַוֲאִני    ָעֵלינּו, ַכֲאֶשר ִיַחְלנּו ָלְך: יאהדונהיְסְדָך ְיֹהָוה ְיִהי חַ  יו"ד
ִכי ָגַמל  יאהדונהיְבַחְסְדָך ָבַטְחִתי ָיֵגל ִלִבי ִבישּוָעֶתָך ָאִשיָרה ַלְיֹהָוה 

ַהְסֵתר ָנֶניָך ֵמֲחָטָאי  ה"א ָעָלי: ָדְלָפה ַנְפִשי ִמתּוָגה, ַקְיֵמִני ִכְדָבֶרָך:
הֹוִשיָעה ָמא, ָאָמא ְיֹהָוה  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה: 

ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב, ְישּוָעְתָך ֱאֹלִהים  וא"ו ַהְצִליָחה ָנא:יאהדונהי 
ַוִתֵתן ִלי ָמֵגן ִיְשֶעָך  אֹור ָזֺרַע ַלַסִדיק ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה:  ְתַשְּגֵבִני:

ִהֵמה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד  ה"א ִמיְנָך ִתְסָעֵדִני, ְוַעְנָוְתָך ַתְרֵבִני:ִוי
 יאהדונהיֲאדֹוֵניֶהם ְכֵעיֵני ִשְפָחה ֶאל ַיד ְּגִבְרָתּה ֵכן ֵעיֵננּו ֶאל ְיֹהָוה 

ֹיאְמרּו  ָאז ִיָםֵלא ְשחֹוק ִנינּו ּוְלשֹוֵננּו ִרָמה, ָאז ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשְיָחֵמנּו:
ֹיֵשב ְבֵסֶתר  יהו"ה. ַלֲעשֹות ִעם ֵאֶלה: יאהדונהיַבּגֹוִים ִהְגִדיל ְיֹהָוה 

  ַהְסֵתר ָנֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה: ֶעְליֹון ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן: 
ֲעֹוִני ּוֵמַחָטאִתי ַוָתֶרם ִכְרֵאם ַקְרִני ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן ַרֲעָנן: ֶהֶרב ַכְבֵסִני מֵ 

ַיֵחל ִיְשָרֵאל ֶאל ְיֹהָוה ִכי ִעם ְיֹהָוה ַהֶחֶסד, ְוַהְרֵבה ִעםֹו  יו"דַטַהֵרִני:
ָדַרְשִתי ֶאת ְיֹהָוה  ְוהּוא ִיְפֶדה ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל ֲעֹונֹוָתיו:  ְפדּות:

ֶרב ַנְפִשי, ִמַיד ֶכֶלב ַהִסיָלה ֵמחֶ  ה"אְוָעָנִני, ּוִמָכל ְמגּורֹוַתי ִהִסיָלִני: 
 "ואוִאם ָתִשיב ִמַשָבת ַרְגֶלָך ֲעשֹות ֲחָפֶצָך ְביֹום ָקְדִשי:  ְיִחיָדִתי:

ל ֶאת. ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב, ְישּוָעְתָך ֱאֹלִהים ְתַשְּגֵבִני  ֺחֶעיָך ֶאְשמר ַאּ
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ד: ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני, ְוַעְנָוְתָך  ַוִתֵתן ִלי ָמֵגן ִיְשֶעָך ַתַעְזֵבִני ַעד ְמֹאּ
אֹור   ִשיָבה ִלי ְששֹון ִיְשֶעָך, ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני:הָ  ה"א ַתְרֵבִני:

ָאֶרץ כֹוֵנן  ֹהָוה ְבָחְכָמה ָיַסדיְ . יו"ד:  ָזֺרַע ַלַסִדיק ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה
ֱאֹלַהי ָוֶאְתַוֶדה ָוֹאְמָרה יאהדונהי ַליֹהָוה ֶאְתַנְלָלה וָ : ָשַמִים ִבְתבּוָנה

ָאָמא ֲאֹדָני ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגבֹור ְוַהמֹוָרא ֹשֵמר ַהְבִרית ְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהָביו 
ְמגּורֹוַתי  ְוָעָנִני ּוִמָכל יאהדונהיְיֹהָוה  ַרְשִתי ֶאתָד :  ּוְלֹשְמֵרי ִמְצֹוָתיו

יאהדונהי ֶאְקָרא ָאָנה ְיֹהָוה  יאהדונהים ְיֹהָוה ְבשֵ ּו וא"ו: ִהִסיָלִני

ֹעז ֶמֶלְך ִמְשָנט וְ   ֹאֶמר ַהְמַבְשרֹות ָצָבא ָרב: ֹדָני ִיֶתןאֲ   ַמְלָטה ַנְפִשי:
 ָאֵהב ַאָתה כֹוַנְנָת ֵמיָשִרים ִמְשָנט ּוְצָדָקה ְבַיֲעֹקב ַאָתה ָעִשיָת:

ִהִביט  אֹל:  הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך ַלְםֵדִני ייאהדונהָרֶכיָך ְיֹהָוה ְד  דל"ת
ֱאֹלָהיו ִעםֹו  יאהדונהי ָרָאה ָעָמל ְבִיְשָרֵאל ְיֹהָוה ָאֶון ְבַיֲעֹקב ְוֹלא
 ה"א :ֹוָרה ִצָּוה ָלנּו ֹמֶשה מֹוָרָשה ְקִהַלת ַיֲעֹקבת:  ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך בוֹ 

ָלנּו ֲעֹונֹות  ל ִתְזָכראַ  יֵעִני ְבַחְסֶדָך:ִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבֶדָך, הֹוִש הָ 
ֹדָני ְשָמָעה ֲאֹדָני ְסָלָחה ֲאֹדָני אֲ  אל"ף ִראֹשִנים ִכי ַדלֹונּו ְמֹאד:

 ִעיְרָך ְוַעל ִשְמָך ִנְקָרא ַעל ְתַאַחר ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ִכי ַהְקִשיָבה ַוֲעֵשה ַאל
 נֹוֵתַח ֶאת: ִמים ְוַהְןִלחֹות ִכי ָמַרְדנּו בוֹ אֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָהַרחֲ לַ  .ַעֶםָך

ֶאְקָרא ָאָנה  יאהדונהיְבֵשם ְיֹהָוה ּו וא"ו :ַחי ָרצֹון ָיֶדָך ּוַמְשִביַע ְלָכל
  ֹאֶמר ַהְמַבְשרֹות ָצָבא ָרב: ֹדָני ִיֶתןאֲ   ַמְלָטה ַנְפִשי:יאהדונהי ְיֹהָוה 

כֹוַנְנָת ֵמיָשִרים ִמְשָנט ּוְצָדָקה ְבַיֲעֹקב  ֹעז ֶמֶלְך ִמְשָנט ָאֵהב ַאָתהוְ 
הֹוִשיָעה ָמא, ָאָמא ְיֹהָוה  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  אל"ף ַאָתה ָעִשיָת:

ֹלא ָלנּו ֹלא ָלנּו ִכי ְלִשְמָך ֵתן ָכבֹוד, ַעל ַחְסְדָך  ַהְצִליָחה ָנא: יאהדונהי 
 ִני, ְתָנה ֺעְזָך ְלַעְבֶדָך, ְוהֹוִשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך:ְנֵנה ֵאַלי ְוָחמֵ  ַעל ֲאִמֶתָך:

ְלכּו ַיְחָדו ֶאל ַוָיָשב ַאְבָרָהם ֶאל"ו או ְבֵאר ָשַבע  ְנָעָריו ַוָיֺקמּו ַוֵיּ
ַבע: ַאְשֵרי ָהָעם ֶשָכָכה לֹו ַאְשֵרי ָהָעם ֶשְיֹהָוה  ַוֵיֶשב ַאְבָרָהם ִבְבֵאר ָשּ

ֲאִני ְבַחְסְדָך ָבַטְחִתי ָיֵגל ִלִבי ִבישּוָעֶתָך ֲאִשיָרה ַליֹהָוה ִכי ֱאֹלָהיו:  וַ 
ְדִריֵכִני ַבֲאִמֶתָך ְוַלְםֵדִני ִכי ַאָתה ֱאֹלֵהי ִיְשִעי הַ  ה"א ָּגַמל ָעַלי:

אֹוָתּה  יאהדונהיַחת ָשַאְלִתי ֵמֵאת ְיֹהָוה אַ  אֹוְתָך ִקִּויִתי ָכל ַהיֹום:
ָכל ְיֵמי ַחַיי ַלֲחזֹות ְבֹנַעם ְיֹהָוה  יאהדונהיש ִשְבִתי ְבֵבית ְיֹהָוה ֲאַבעֵ 

אֹור ָזֺרַע ַלַסִדיק, ּוְלִיְשֵרי ֵלב  אל"ף ּוְלַבֵער ְבֵהיָכלֹו: יאהדונהי
ְנֵדה ֱאֹלִהים ֶאת  ְלֹעֵשה ַהָשַמִים ִבְתבּוָנה, ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: ִשְמָחה: 

 ָרֵאל ִמָכל ָצרֹוָתיו:ִיְש 
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 ַתֲעִניֹות ְוַיֲעֹמד ָיֵחף ּוָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְוֹיאַמר: 87ִיַעח ְבָידֹו ִִּנְדיֹון  

ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו ְביֹום צֹום ַהַתֲעִנית ַהֶזה, ִכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאִני ַעל ִכי 
ָכְבדּו ִמֶםִמי. ָטַבְעִתי ִביֵון ְמצּוָלה  ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו ֹראִשי ּוְכַמָשא ָכֵבד

ְוֵאין ָמֳעָמד. ָבאִתי ְבַמֲעַמֵעי ַמִים ְוִשבֹוֶלת ְשָטָפְתִני. ִיְרָאה ָוַרַעד 
ָיבֹוא ִבי ְבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַנֵלל ְלָפֶניָך ַעל ֹרַע ַמֲעַשי ֲאֶשר ָעִשיִתי. 

ִרים ֱאֹלַהי ָנַני ֵאֶליָך. ִכי ֲעֹונֹוַתי ַרבּו ְלַמְעָלה בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ְלהָ 
ֹראש ְוַאְשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָשָמִים. ְלָך ְיֹהָוה ַהְסָדָקה ְוֵאַלי בֶשת 
ַהָנִנים. ָמה ֶאֱעֶנה ּוָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדֵבר ּוָמה ֶאְצַטַדק. ְכֵבן סֹוֵרר 

ֹלא ָשַמְעִתי ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ַהְעדֹושֹות. ִלְדָבֶריָך ֹלא ּומֹוֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָך וְ 
ִהֵטיִתי ָאְזִני. ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵשה ְוַעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה. ָעַבְרִתי 
ַעל ְכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵבית ִדין. ָעַבְרִתי ַעל ִדְבֵרי ַקָבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים 

י ַבִםדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִתי ִצמֹורֹות ַהֶשַפע. ְוָגַרְמִתי ַבֲעֹונֹוַתי ּוָפַגְמתִ 
ְלַהִניל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ְבַמֲעַמֵעי ַהְעִלנֹות. ְוָנַתִתי ֹכַח ַבְעִלנֹות 

ה. ְוָגַרְמִתי ְלִהְתַחֵזק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק ִמן ַהְעֺדשָ 
ַבֲעֹונֹוַתי ַלֲעֹקר ּוְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִשי ַהְעדֹוָשה ִמְםקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ 
ַהַחִיים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל ַיְרְכֵתי בֹור. בֹורֹות ִנְשָבִרים ֲאֶשר ֹלא ָיִכילּו 

ָאנּוס ְלֶעְזָרה ְוָאָנה  ַהַםִים. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. ֲאָהה ַעל ַנְפִשי. ַעל ִמי
ֶאְפֶנה ִלישּוָעה. בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ִכי ָנָשאִתי ֶחְרַנת ְנעּוַרי. ֲאָבל 
ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ִכי ֹלא ְבֶמֶרד ּוְבַמַעל 

ַרק ִיְצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵשה ָשָטן ָעִשיִתי ְוֹלא ְלַהְכִעיְסָך ִנְתַכַּוְנִתי, 
ִהְצִליַח, ִכי הּוא ֵמֵאש ַוֲאִני ִמָבָשר ָוָדם. ְוהּוא ֲאֶשר ֵהִסיַתִני ּוִפַתִני 

 .ַלֲעֹבר ַעל ִמְצֹוֶתיָך. ְוִנְסַכְלִתי ּוָפַגְמִתי ְבַמֲחָשָבה ְבִדבּור ּוְבַמֲעֶשה
י ּוֺמְכָלם ֲאִני ֵמֲעֹונֹוַתי. ּוִמְתַנֵחם ּוִמְתָחֵרט ֲאִני ְוַעָתה ֲאִני בֹוש ִמַםֲעשַ 

ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעד ַהיֹום ַהֶזה. 
ָעַזְבִתי ֶאת ְדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ַהְמֺקְלָקִלים, ִדְכִתיב: ַיֲעֹזב 

 ְיֹהָוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ְוִאיש ָאֶון ַמְחְשבֹוָתיו ְוָישֹוב ֶאלָרָשע ַדְרכֹו 
ֱאֹלֵהינּו ִכי ַיְרֶבה ִלְסלֹוַח. ּוָבאִתי ְבֵלב ִנְשָבר ְוִנְדֶכה ְלִהְתַנֵנל ִלְפֵני 
ִכֵןא ְכבֹוֶדָך ְוִלְדֹנק ַעל ַשֲעֵרי ַרֲחֶמיָך ּוְלַבֵעש ִמְםָך ְמִחיָלה ּוְסִליָחה 

 ַכָנָרה, ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחמּון ְוַרחּום ַאָתה ִויִמיְנָך ְנשּוָטה ְלַקֵבל ָשִבים. וְ 
, ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְנָשִעים ֲאֶשר יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 

ֶזה, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהיֹום הַ 
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ְוַאל ָתבֹוא ְבִמְשָנט ֶאת ַעְבֶדָך ִכי ֹלא ִיְצַדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי. ִכי ַאָתה 
ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך. ְוַאל ָנא ִתְבֶזה ֱענּות  טֹוב ְוַסָלח ְוַרב יאהדונהיְיֹהָוה 

ָשִרי ָכַחש ִמָשֶמן. ָעִני ֲאֶשר ִעֵמיִתי ַבסֹום ַנְפִשי, ִבְרַכי ָכְשלּו ִמסֹום ּובְ 
ְוִיְהֶיה ָחשּוב ּוְמֺקָבל ּוְמֺרֶסה ְלָפֶניָך ִמעּוט ֶחְלִבי ְוָדִמי ֲאֶשר ִנְתַמֵעט 
ַהיֹום ְבַתֲעִניִתי ְכֵחֶלב ָוָדם ַהִמְקָרב ַעל ַּגֵבי ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש. ּוְבֹרב 

ָבֶדיָך ְלַתֵען ֶאת ְנַגם ַנְפֵשנּו ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך הֹוַדְעָתנּו ַעל ְיֵדי עֲ 
ְבִמְסַנר ּוְבִמְפַקד ֵשמֹות ַהְעדֹוִשים ֲאֶשר ָנַגְמנּו ָבֶהם. ְוָגלּוי ְוָידּוַע 
ְלָפֶניָך ִכי ָחֵפץ ָהִייִתי ַלֲעשֹות ִתעּון ֶזה ְבָכל ֵלב, ַאְך ֵאין ִבי ֹכַח, 

ְך ָיִמים ְרצּוִפים ֶזה ַאַחר ֶזה, ְוָלֵכן ֲאִני ְוָכַשל ֹכִחי ְלִהְתַעמֹות ָכל כָ 
ַמְפִריש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַתֲעִניֹות ֵאלּו. ְוִתְהֶיה ֲחשּוָבה ּוְמֺקֶבֶלת ַהְסָדָקה 
ֶשֲאִני נֹוֵתן ַבֲעבּור ַהַתֲעִניֹות ְכִאלּו ִהְתַעֵמיִתי, ְוָכל ַהִתעּוִנים ּוֵברּור 

ָשה ָהְראּוִים ְלִהְתָבֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַהַתֲעִניֹות, ִיְהיּו ִניצֹוצֹות ַהְעדֺ 
ִמְתָבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל ְיֵדי ַהְסָדָקה ֶשל ִנְדיֹון ַהַתֲעִניֹות. ְוַאָתה 
ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ְתַטֵהר ֶאת ַהְנָגִמים ְוֶאת ַהְכָתִמים ֲאֶשר ַנֲעשּו ְבגּוִפי 

ְפִשי, רּוִחי ְוִנְשָמִתי. ְוָכל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ֶשָמְפלּו ַבְעִלנֹות ַעל ְיֵדי ְונַ 
ַחֹטאַתי ְוִנְבְראּו ֵמֶהם ַמְשִחיִתים ְמַחְבִלים ְכָרִמים, ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 

ָשה ִבְמקֹום ֶשָימּותּו ָכל אֹוָתם ְקִלנֹות, ְוַיְחְזרּו ָכל ִניצֹוצֹות ַהְעדֺ 
ָהָרמּוז  )חב"ו(ָשְרָשם ָבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְלַמַען ִשְמָך ַהָעדֹוש 

ְבָראֵשי ֵתבֹות ַח'ִיל ָב'ַלע ַו'ְיִקיֶאמּו ִמִבְטנֹו יֹוִריֶשמּו ֵאל, ּוִמָנסּוק 
 )בי"ט(ַהָּגדֹול  ֶח'ְלָקם ַב'ַחִיים ּו'ְצפּוְנָך ְתַמֵלא ִבְטָנם, ּוְלַמַען ִשְמָך

ָהָרמּוז ְבָראֵשי ֵתבֹות ִב'ְזרֹועֹו ְי'ַקֵבץ ְט'ָלִאים. ְוִתְשַמע ֶאת ְתִפָלִתי 
ָהָרמּוז ְבָראֵשי ֵתבֹות ָא'ָמא  )ארארית"א(ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִשְמָך ַהָעדֹוש 

. ִכי ֵאל שֹוֵמַע ַר'ֲחֶמיָך ֶא'ת ָר'ְגֶזָך ִי'ְכְבשּו ִת'ְמחֹול ַא'ְשמֹוֵתינּו
ְתִפלֹות ְוַתֲחנּוִנים ַאָתה, ָברּוְך שֹוֵמַע ְתִפָלה. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי 

 צּוִרי ְוֹגֲאִלי.יאהדונהי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהוה 

 .ִמָכאן ָיכֹול ִלְנעֹול ִמְנָעַליו, ּוְלַהְמִשיך ָרִגיל

 , ָכל ָנסּוק ָשֹלש ְנָעִמים:ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו

 ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְצָבאֹות ִעָםנּו ִמְשַּגב יאהדונהיְיֹהָוה 

 ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְשֵרי ָאָדם ֹבֵטַח ָבְך:



 תפוחים          תיקון המחשבהשדי         
 

 

8 

 ָקְרֵאנּו: ְיֹהָוה הֹוִשיָעה. ַהֶםֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום

ַחְסֶדָך. ֲעֵנִני ֶבֱאֶמת  ֱאֹלִהים ְבָרב ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון ַוֲאִני ְתִפָלִתי
 ִיְשֶעָך:

 ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

 ויכוון שאבנט מכפר על הרהור הלב. ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו,

, ִמתֹוְך ְבֵני ִאתוֹ  ָבָניו-ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוֶאת-ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ְוַאָתה 
  ְוִאיָתָמר, ְבֵני ַאֲהֹרן. ֶאְלָעָזרָנָדב ַוֲאִביהּוא  ַאֲהֹרן ִלי:-ְלַכֲהנוֹ  ִיְשָרֵאל
, ְתַדֵבר ְוַאָתה  ָאִחיָך, ְלָכבֹוד, ּוְלִתְפָאֶרת. ְלַאֲהֹרןֹקֶדש, -ִבְגֵדי ְוָעִשיתָ 

, ַאֲהֹרןִבְגֵדי -ְכָמה; ְוָעשּו ֶאתֵלב, ֲאֶשר ִמֵלאִתיו, רּוַח חָ -ַחְכֵמי ָכל ֶאל
, ֹחֶשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל, ַיֲעשּוַהְבָגִדים ֲאֶשר  ְוֵאֶלה ִלי.-ְלַכֲהנוֹ  ְלַקְדשוֹ 

ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך,  ֹקֶדש-ִבְגֵדי ְוָעשּוּוְכֹתֶנת ַתְשֵבץ, ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט; 
ָהַאְרָּגָמן, -ַהְתֵכֶלת ְוֶאת-ַהָזָהב, ְוֶאת-ֶאת ִיְקחּו ְוֵהם  ִלי. ְלַכֲהנוֹ  ּוְלָבָניו

ִסיץ, ָזָהב ָטהֹור; ּוִפַתְחָת  ְוָעִשיתָ  ַהֵשש. תֹוַלַעת ַהָשִני, ְוֶאת-ְוֶאת
 ְוָהָיהְנִתיל ְתֵכֶלת, -ֹאתֹו ַעל ְוַשְמתָ   , ֹקֶדש ַליהָוה.ֹחָתםָעָליו ִנתּוֵחי 

ֵמַצח ַאֲהֹרן, -, ַעלְוָהָיה ַהִםְצֶנֶפת, ִיְהֶיה.-ְנֵנימּול -ַהִםְצָנֶפת; ֶאל-ַעל
ַמְתֹנת -ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְלָכל ַיְקִדישּוֹן ַהֳעָדִשים ֲאֶשר  ֲעו-ְוָנָשא ַאֲהֹרן ֶאת

 ְוִשַבְצתָ   , ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ְיהָוה.ָתִמידִמְצחֹו -ָקְדֵשיֶהם; ְוָהָיה ַעל
  , ְוָעִשיָת ִמְצֶנֶפת ֵשש; ְוַאְבֵנט ַתֲעֶשה, ַמֲעֵשה ֹרֵקם.ֵששַהְכֹתֶנת 

ַתֲעֶשה  ּוִמְגָבעֹותַאֲהֹרן ַתֲעֶשה ֺכֳתֹנת, ְוָעִשיָת ָלֶהם ַאְבֵנִטים;  ְוִלְבֵני
  ָלֶהם, ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת.

ַהִםְצֶנֶפת  ְוֵאת .ָבָניוּולְ ַהָכְתֹנת ֵשש, ַמֲעֵשה ֹאֵרג, ְלַאֲהֹרן, -ֶאת ַוַיֲעשּו
 ְוֶאת ְכְנֵסי ַהָבד, ֵשש ָמְשָזר.ִמ -, ְוֶאתֵששַנֲאֵרי ַהִםְגָבֹעת -ֵשש, ְוֶאת
 ַמֲעֵשה ֹרֵקם:--ֹוַלַעת ָשִניָמְשָזר, ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְות ֵששָהַאְבֵנט 

   ֹמֶשה.-ִצָּוה ְיהָוה, ֶאת ַכֲאֶשר

 ויכוון שקרבן עולה מכפר על פגם המחשבה. ם ֵאלּו,ֹיאַמר ְנסּוִקי

-ֶאל ַדֵבר  מֹוֵעד ֵלאֹמר. ֵמֹאֶהלֹמֶשה; ַוְיַדֵבר ְיהָוה ֵאָליו, -, ֶאלאַוִיְקָר 
-ִמן--ַיְקִריב ִמֶכם ָקְרָבן, ַליהָוה-, ָאָדם ִכיֲאֵלֶהםְבֵני ִיְשָרֵאל, ְוָאַמְרָת 

ֹעָלה -ִאם  ָקְרַבְנֶכם.-ֹסאן, ַתְקִריבּו, ֶאתהַ -ַהָבָקר ּוִמן-ִמןַהְבֵהָמה, 
 ַיְקִריבֶנַתח ֹאֶהל מֹוֵעד, -ַהָבָקר, ָזָכר ָתִמים ַיְקִריֶבמּו; ֶאל-ִמן ָקְרָבנוֹ 
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; ְוִנְרָצה לֹו, ָהֹעָלהָידֹו, ַעל ֹראש  ְוָסַמְך  ֹאתֹו, ִלְרֹצנֹו, ִלְפֵני ְיהָוה.
ְיהָוה; ְוִהְקִריבּו ְבֵני ַאֲהֹרן  ִלְפֵנין ַהָבָקר, בֶ -ֶאת ְוָשַחט  ְלַכֵנר ָעָליו.

ֶנַתח -ַהִםְזֵבַח ָסִביב, ֲאֶשר-ַהָדם ַעל-ֶאתַהָדם, ְוָזְרקּו -ַהֹכֲהִנים, ֶאת
 ְבֵני ְוָנְתנּו  ָהֹעָלה; ְוִנַתח ֹאָתּה, ִלְנָתֶחיָה.-, ֶאתְוִהְפִשיט  ֹאֶהל מֹוֵעד.

, ְבֵני ְוָעְרכּו  ָהֵאש.-ַהִםְזֵבַח; ְוָעְרכּו ֵעִצים, ַעל-לעַ --ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן, ֵאש
ָהֵעִצים -ַעל--ַהָנֶדר-ְוֶאתָהֹראש -ַאֲהֹרן ַהֹכֲהִנים, ֵאת ַהְמָתִחים, ֶאת

ּוְכָרָעיו, ִיְרַחץ ַבָםִים;  ְוִקְרבוֹ   ַהִםְזֵבַח.-ָהֵאש, ֲאֶשר ַעל-ֲאֶשר ַעל
  ִניחֹוַח ַליהָוה.-ַהֹכל ַהִםְזֵבָחה, ֹעָלה ִאֵשה ֵריחַ -ֶאתְוִהְקִטיר ַהֹכֵהן 

ָזָכר --ְלֹעָלהָהִעִזים, -ַהְכָשִבים אֹו ִמן-ַהֹסאן ָקְרָבנֹו ִמן-ִמן-ְוִאם
ִלְפֵני ְיהָוה;  , ָצֹפָנהַהִםְזֵבחַ ֹאתֹו ַעל ֶיֶרְך  ְוָשַחט  ָתִמים, ַיְקִריֶבמּו.

ֹאתֹו  ְוִנַתח  ָסִביב.--ַהִםְזֵבחַ -ָדמֹו, ַעל-ֶאתֹכֲהִנים ְוָזְרקּו ְבֵני ַאֲהֹרן הַ 
ָהֵעִצים ֲאֶשר -ִנְדרֹו; ְוָעַרְך ַהֹכֵהן, ֹאָתם, ַעל-ֹראשֹו ְוֶאת-ְוֶאתִלְנָתָחיו, 

ַבָםִים; ְוִהְקִריב  ִיְרַחץְוַהְכָרַעִים,  ְוַהֶעֶרב ַהִםְזֵבַח.-ָהֵאש, ֲאֶשר ַעל-ַעל
ֹעָלה הּוא ִאֵשה ֵריַח ִניֹחַח, --ַהִםְזֵבָחהַהֹכל, ְוִהְקִטיר -ֶאתַהֹכֵהן 
ַהֹתִרים, אֹו -ִמןְוִהְקִריב   ָהעֹוף ֹעָלה ָקְרָבנֹו, ַליהָוה:-ִמן ְוִאם  ַליהָוה.

 ּוָמַלק ֶאתַהִםְזֵבַח, -ַהֹכֵהן, ֶאל ְוִהְקִריבוֹ  ָקְרָבנֹו. ֶאת ְבֵני ַהיֹוָנה-ִמן
-ֶאת ְוֵהִסיר  ; ְוִנְמָצה ָדמֹו, ַעל ִקיר ַהִםְזֵבַח.ַהִםְזֵבָחה ְוִהְקִטירֹראשֹו, 

ְמקֹום, -ֶאל ֵקְדָמהֺמְרָאתֹו, ְבֹנָצָתּה; ְוִהְשִליְך ֹאָתּה ֵאֶצל ַהִםְזֵבַח, 
ה, , ְוִהְקִטיר ֹאתֹו ַהֹכֵהן ַהִםְזֵבחָ ַיְבִדילֹאתֹו ִבְכָנָפיו, ֹלא  ְוִשַןע  ַהָדֶשן.

   ַליהָוה.--ֹעָלה הּוא, ִאֵשה ֵריַח ִניֹחחַ  ָהֵאש:-ַעלָהֵעִצים ֲאֶשר -ַעל

נמצא לקמן ). א"בָ "ַאְדָרא רָ  או )נמצא בחלק א'( .ִיְלַמד "ַאְדָרא זּוָטא"
)נמצא ִתְלַמד ַהָתָנ"ך ְלֵליל ָשבּועֹות.  ֶזהְוָהִאָשה ִבְמקֹום  (083 עמוד

 בחלק א'(

 מּוד ֹיאַמר ַבָעָשה זֹו:ַאַחר ַהלִ 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִיְהֶיה  יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ָחשּוב ּוְמֺקָבל ּוְמרּוֶצה ְלָפֶניָך ַהִלםּוד ֶשָלַמְדִתי ְבתֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה, 
ְלָפֶניָך ָהָבל ְקִריָאִתי ְבתֹוָרְתָך , ְוַיֲעֶלה בעוונותיְלַתֵען ַמה ֶשָנַגְמִתי 

ַהְעדֹוָשה, ְלַתֵען אֹוִתיֹות ְשמֹוֶתיָך ַהְעדֹוִשים ֶשָנַגְמִתי ָבֶהם ֲאִני 
ּוֵביִתי, ּוְבֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְיֺתָען ָכל ֲאֶשר ָנַגְמנּו, ְוִיָםֵשְך ֶשַפע ַרב 

ם, ּוִמָשם ִיָםֶשְך ֶשַפע ַרב ְלַנְפֵשנּו רּוֵחנּו ְבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְעדֹוִשי
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ְוִנְשָמֵתנּו. ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו ְביֹום צֹום ַהַתֲעִנית ַהֶזה ְוִיְהֶיה ַהיֹום ַהֶזה 
יֹום ָרצֹון ְלָפֶניָך, ְלַתֵען ֶאת ָכל ְנָגֵמינּו ּוְפָגֵמי ָאָדם ָהִראשֹון ֶשָנַגְמנּו 

לּות ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה, ְוָכל ְנָרֵטי ֲאִצילּות ְבִריָאה ִבְכלָ 
ְיִציָרה ֲעִשָיה, ּוְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהֶמֶפש ֶשִנְפְּגמּו ְוָנְפלּו ְבֹנַגּה ְדֲאִצילּות 

  ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה, ְוֹנַגּה ָכאֹור ִתְהֶיה ֶאל ְמקֹום ַהֹעֶדש:
 אַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ֶשַבע ְפָעִמים.יֹ 

 ַהְצִליָחה ָנא: יאהדונהיהֹוִשיָעה ָנא ָאָמא ְיֹהָוה  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
 ָאָמא ֵאל ָנא הֹוִשיָעה ָנא ְוַהְצִליָחה ָנא:
 ָאָמא ֵאל ָנא הֹוִשיָעה ָנא ְוַהְרִויָחה ָנא:

 ְעָנא ְוהֹוִשיָעה ָנא:ָאָמא ֵאל ָנא, ְרָפא ָנא, ְסַלח ָנא, הֹושַ 
ְוֵאת ֲאֶשר ָחָטא ִמן ַהֹעֶדש ְיַשֵלם, ְוֶאת ֲחִמיִשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן 

 אֹותֹו ַלֹכֵהן. ְוַהֹכֵהן ְיַכֵנר ָעָליו ְבֵאיל ָהָאָשם ְוִנְסַלח לֹו:
 ְוִאם ָּגֹאל ִיְגַאל ִאיש ִמַםַעְשרֹו, ֲחִמיִשיתֹו יֹוֵסף ָעָליו:

 .ַאָחר ָכְך ֹיאַמרו ְשַתֵדל ִלְלמֹוד ָכל ַהְתִהִלים.יִ 

ְצָבאֹות ִעָםנּו ִמְשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיֹהָוה  יאהדונהיְיֹהָוה 
ְצָבאֹות ַאְשֵרי ָאָדם בֹוֵטַח ָבְך: ְיֹהָוה הֹוִשיָעה ַהֶםֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום 

ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון, ֱאֹלִהים ְבָרב ַחְסְדָך ֲעֵנִני ָקְרֵאנּו: ַוֲאִני ְתִפָלִתי 
ֶבֱאֶמת ִיְשֶעָך: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי 

 ְוֹגֲאִלי:
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשְיֵהא ִמעּוט ֶחְלִבי ְוָדִמי יהוה ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 

ִמְתַמֵעט ַהיֹום ְלָפֶניָך ְבַתֲעִניִתי ָחשּוב ּוְמֺקָבל ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך שֶ 
ְכִאלּו ִהְקַרְבִתיו ַעל ַּגֵבי ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש, ּוְבֹכַח ֵחֶלב ְוָדם ֶשִמְתַמֵעט 

ְמְתקּו ִמְסַנר ִמֶםִמי, ִיְתעֹוֵרר סֹוד ב' ִזּוּוֵגי מ"ב ְדֵחיְך ְוָגרֹון. ּוְבֵכן יֺ 
אֹוִתיֹות ְדִמלּוי ְדִרבּוַע ֶדֱאֹלִהים ְדֵהִהי"ן ָהעֹוָלה ְשמֹוָנה ֵמאֹות, ְוִעם 
ִמְסַנר ֵמָאה ּוְשֹלִשים אֹוִתיֹות ְדֶעֶשר ְנָעִמים ֱאֹלִהים ְבִמלּוָים, ַיֲעלּו 

ָלה ִמַםְדֵרָגה, ֵמֲעִשָיה ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ַמְדֵרָגה ְלַמעְ  .ְלִמְסַנר ַתֲעִנית
ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְבִריָאה ַלֲאִצילּות, ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה 
ַמֲחָשָבה ָהֶעְליֹוָנה, ְדבֹוֵרר ֹאֶכל ְוָזִריק ְנֹסֶלת, ּוִמֹכָחּה ִיְשַתְלֵשל ְוֵיֵרד 

ָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה, ֵמֲאִצילּות ֶשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָכל ָהעֹוָלמֹות, ַמְדֵר 
ִלְבִריָאה ּוִמְבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִשָיה, ּוִמָשם ַיִּגיַע ְוָיחּול ָעַלי, 
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ְלַטֵהר ִלִבי ְלָעְבְדָך ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְשֶמָך, ְוָלֵתת ֹכַח ְבַמֲחַשְבִתי 
ֲעלֹות ָכל ִניצֹוֵצי ַהְעֺדָשה ְוַהְמָפשֹות ּוְבֹמִחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵען ּוְלהַ 

ְוָהרּוחֹות ְוַהְמָשמֹות ִדְקֺדָשה, ּוְלַהְגִביר ֵחֶלק ַהטֹוב ֶשֵיש ִבי ַעל ַהֵחֶלק 
ָהָרע ֶשֵיש ִבי, ֶוֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלַשְוָעֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ְוַאָתה 

ה ִתְשַמע, ַכָדָבר ֶשֶמֱאַמר "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ַתֲעֶנה, ְנַדֵבר ְוַאתָ 
ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאִני ֶאְשָמע", ִכי ַאָתה ה' נֹוֶדה ּוַמִסיל ְועֹוֶנה 
ּוְמַרֵחם ְבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְושֹוֵמַע ְתִפַלת ָכל ֶנה, ָברּוְך שֹוֵמַע 

אֹוי ָנא ָלנּו ִכי ָחָטאנּו ָאָמא נֹוִליְך ֶאת  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ְתִפָלה.
ֶחְרָנֵתנּו, ֶבן ְכִסיל תּוַגת ִאםֹו, ְוִאם ִתְפֶנה ְלַחֹטאֵתינּו ָאָבד ִשְבֵרנּו 
 ְוִתְקָוֵתינּו, ְוִאם ִתְשֹמר ֲעֹוֵנינּו ִמי ַיֲעֹמד ְלָפֶניָך ֵמָאז ַאֶניָך, ּוְבטּוְבָך

ַהָּגדֹול ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ּוְרֵאה ְבֵעין ֶחְמָלֶתיָך ָצַרת ּגּוֵפינּו ְוִנְשָמֵתינּו 
 יאהדונהי ְוַקֵבל ְבֹרב ַרֲחֶמיָך ְתשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְבִשְמָך ְיֹהָוה

ֹאֶרָך ַאְנָך הֹוִשיָעה ַהֶםֶלְך, ַאל ַתַעְזֵבנּו, ּוְבַיד ַזֲעֶמָך ַאל ִתְטֵשנּו, ְוֹלא לְ 
ִתָעֵחנּו, ִכי ָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ִכי ֹלא ָעְלָתה ַעל ִלֵבנּו ְלַהְמרֹות ַחס 
ְוָשלֹום ֶנֶגד ְכבֹוֶדָך ְוַלֲעשֹות ֶנֶגד ַכָּוָנֶתָך, ֶאֶפס ִכי ַעז ִיְצֵרנּו ָהַרע ְוַעל 

, ִדְמיֹונֹו ְכַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטֹרף ָכְרֵחינּו ָנָטה ָאְרֵחנּו, ּוָמַנע ַהטֹוב ִמֶםמּו
ְוִכְכִפיר יֹוֵשב ַבִםְסָתִרים ּוֶפַתע ִנְתאֹום ַחִיים ְבָלעּונּו ְוַאָתה ְבטּוְבָך 

ְבִצְדָקְתָך תֹוִציא ִמָסָרה ַנְפֵשינּו, ַהִסיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵשנּו  יאהדונהיְיֹהָוה 
ַלֲעֹוֵנינּו ְוִיְהיּו ִלְמאֹורֹות ָכל ַהֵשמֹות ֲאֶשר ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵנא 

ֶהֱחַשְכנּו ַבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחֹטאֵתינּו ּוְפָשֵעינּו, ְוַטֵהר ִלֵבנּו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת 
 ּוְבֵלָבב ָשֵלם ְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה, ָאֵמן, ֵכן ְיִהי ָרצֹון. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

 צּוִרי ְוֹגֲאִלי:יאהדונהי ְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ִפי ְוהֶ 

ַיֲעֶשה ִשְבָעה ַהָעפֹות ַלֵתָבה ְבֵבית ַהְכֶנֶסת, ּוְבָכל ַהָעָפה ֹיאַמר ִמְזמֹור ָהבּו 
 לה' ְבֵני ֵאִלים, ֺכלֹו, ּוָפסּוק ִמְנסּוֵקי ָאָמא ְבֹכַח, ְלִפי ַהֵןֶדר ַהֶזה.

ז: ָהבּו ִמְזמֹור ְלָד  יֹהָוה ָכבֹוד ָוֹעּ יֹהָוה ְבֵני ֵאִלים ָהבּו ַלּ ִוד ָהבּו ַלּ
יֹהָוה ְבַהְדַרת ֲחוּו ַלּ יֹהָוה ְכבֹוד ְשמֹו ִהְשַתּ ֶדש: קֹול ְיֹהָוה ַעל ַלּ  ֹקּ

ל ים: קֹול ַהָכבֹוד ִהְרִעים ְיֹהָוה ַעל ַהָםִים ֵאּ ְיֹהָוה ַבֹכַח קֹול  ַמִים ַרִבּ
ר: קֹול ְיֹהָוה ֹשֵבר ֲאָרִזים ַוְיַשֵבר ְיֹהָוה ֶאתְיֹהָוה  ָהָדּ ַאְרֵזי ַהְלָבּנֹון:  ֶבּ

ים: קֹול ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִשְריֹון ְכמֹו ֶבן ַוַיְרִקיֵדם ְכמוֹ  ְיֹהָוה ֹחֵצב  ְרֵאִמּ
ש: ק ש: קֹול ְיֹהָוה ָיִחיל ִמְדָבר ָיִחיל ְיֹהָוה ִמְדַבר ָקֵדּ ֲהבֹות ֵאּ ֹול ַלּ
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יָכלֹו ֺכלֹו ֹאֵמר ָכּבֹוד: ְיֹהָוה  ֱחֹשף ְיָערֹות ּוְבֵהּ ֶיּ ְיֹהָוה ְיחֹוֵלל ַאָילֹות ַוּ
ֹהָוה ֹעז ְלַעםֹו ִיֵתן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך  ם: ְיּ ַלַםבּול ָיָשב ַוֵיֶשב ְיֹהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלּ

 ַעםֹו ַבָשּלֹום: ֶאת

 )אב"ג ית"ץ(      ָך. ַתִתיר ְצרּוָרה:                 ָאָמא ְבֹכַח. ְּגדּוַלת ְיִמינֶ 

 )קר"ע שט"ן(      ַקֵבל ִרַמת. ַעֶםָך ַשְּגֵבנּו. ַטֲהֵרנּו נֹוָרא:                   

 )נג"ד יכ"ש(       ָנא ִגבֹור. דֹוְרֵשי ִיחּוֶדָך. ְכָבַבת ָשְמֵרם:                 

 )בט"ר צת"ג(       ֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. ָתִמיד ָּגְמֵלם:           ָבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַר 

 )חק"ב טנ"ע(      ָחִסין ָקדֹוש. ְברֹוב טּוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך:                  

 )יג"ל פז"ק(       ָיִחיד ֵּגֶאה. ְלַעְםָך ְנֵנה. זֹוְכֵרי ְקדּוָשֶתָך:                 

 )שק"ו צי"ת(      ֵבל. ּוְשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יֹוֵדַע ַתֲעלּומֹות:      ַשְוָעֵתנּו קַ 

 ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 ִיֵתן ַהֶכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲעִניים ִיְרֵאי ָשַמִים ִויִהי ָרצֹון ֶשה' ְיַקֵבל ְתשּוָבתֹו ְבָרצֹון.

 
 

 יִד ּוהיְ ִמ  תִבייְבִר ה ָלוָ  וֹ ה אֶשִהְלוָ  ְלִמי עּוןתִ 
וזה לשונו. דע כי נשך  בספר הליקוטים פ' משפטיםכתב רבינו האריז"ל 

בגי' ש"ע, לרמוז שמי שנותן בריבית מסלק האורות הבאים מהפנים 
והם בפקדון שם לתתם  והם מגיעים ליסוד שהם ש"ע נהורין שבפנים

כן לא קם בתחיית למלכות והלוקח ריבית מסלקם ממנה וזהו מיתה ול
המתים. עוד מתבאר שם כי המלוה בריבית גורם לסלק ההבלא דגרמי 
מגופו ולכן לא יקום בתחיית המתים. ולכן אעפ"י שרבותינו המקובלים 

ְוָיַרד ִלְקבֹוַע ֶאת  ּוִמי ָעָלה ָשַמִיםלא נתנו מספר ימים הראוי לתקון זה 
תעניות כמנין ש"ע  073ב  אולי מסתבר שתקונו .ִמְסַנר ְיֵמי ַהַתֲעִניֹות

ואולי  תעניות כמנין ש"ע, ב"ן. 200 ב נהורין שסילק מהמלכות ואולי
 ,ָאְמָנם ַהְתשּוָבה ְוַהִּוידּוי, ְוָהָרצֹון ְוַהַמְחָשָבה, ֵהם ִעָער ַהִתעּון במ' אחר,

או  200ְדיֹון לפחות נִ ן ּוַמֲעֶשה ַהַתֲעִנית ְוַהִנְדיֹון ַמְשִלים ַהִתעּון. ְוָלֵכן ִיתֵ 
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משמים יעזרוהו אם לא יתקן לגמרי, . וִלְצָדָקה ַלֲעִנִיים ,תעניות 073
 להשלים תקונו וכמו שאמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעין בעדו.

מר ששב בו ויאיעשה רשימת אותם שקיבל מהם ריבית ויפנה אליהם 
גמור. ואם  לו כחוב וומתכונן להשיב להם את כספם ושבנתיים יחשב

לא זוכר למי הלוה יגש לחכם שיאמר לו איך להתנהג כדין הגוזל ולא 
 מי הנגזל. יודע

 ְוֶזה ֵסֶדר ַהִתעּון:

 יֹום ִלְפֵני ַהַתֲעִנית ֹיאַמר ִודּוי ֶזה:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָלֵתנּו  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ָלם ַמְלֵכנּו ִמְתִחָמֵתנּו, ֶשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵזי ָפִנים ּוְקֵשי ֹעֶרף ְוַאל ִתְתעַ 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנְחנּו  יאהדונהילֹוַמר ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 
י ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנשֵ 

ָאַשְמנּו. ָבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִדַבְרנּו ֹדִפי ְוָלשֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינּו.  ֵביֵתינּו:
ְוִהְרַשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶקר ּוִמְרָמה. . תִבייְבִר  ְוַלִויִתי ִהְלְוִתי

ְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ִכַזְבנּו. ָכַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַר 
ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ָנַגְמנּו. ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. 
ִקִשינּו ֹעֶרף. ָרַשְענּו. ִשַחְתנּו. ִתַעְבנּו. ָתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו 

 ִבים ְוֹלא ָשָוה ָלנּו. ְוַאָתה ַצִדיק ַעל ָכלִמִםְצֹוֶתיָך ּוִמִםְשָנֶטיָך ַהטוֹ 
ְענּו: י ֱאֶמת ָעִשיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָשּ ֹמאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב  ַמה ַהָבא ָעֵלינּו. ִכּ

ָמרֹום, ּוַמה ְמַסֵנר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא ַהִמְסָתרֹות ְוַהִמְגלֹות 
ָחי. ַאָתה ֹחֵפש  יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה

ָבֶטן. ֹרֶאה ְכָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ִמָםְך ְוֵאין ִנְסָתר  ַחְדֵרי ָכל
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהוה  ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך:

ֲעֹונֹוֵתינּו  ַחֹטאֵתינּו ּוְתַכֵנר ָלנּו ֶאת ָכל ל ָלנּו ֶאת ָכלֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתְמחֹ 
 ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ְלָכל ְנָשֵעינּו.

ֵיֵלְך ְלִמְקֶוה ְוִיְטֹבל ֶשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר ַנְפשֹו, רּוחֹו ְוִנְשָמתֹו, ֵמַהְעִלָנה 
, ִויַכֵּון ֶשטֹוֵבל ֶשַבע ראל בריביתלואה לישֶשִמְדְבָקה ָבֶהם ִבְגַלל ָעֹון הַ 

ְטִבילֹות ֵאלּו ַעל ַדַעת ֱאִליָשע ַהָמִביא ֶשָאַמר ְלַנֲעָמן ִלְטֹבל ִמָסַרְעתֹו, ְוֶשֵכן 
  .ְיֹטֲהרּו ַנְפשֹו, רּוחֹו ְוִנְשָמתֹו ִמֺטְמַאת ָצַרַעת ַעוֹונֹוֵתיהָ 
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ֵבל ַתֲעִנית ִבְתִפַלת ַהִםְנָחה ְבִבְרַכת "שֹוֵמַע ִיְתַנֵלל ִמְנָחה ִמְבעֹוד יֹום, ִויקַ 
 ְתִפָלה", אֹו ְבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶשֹיאַמר "עֹוֶשה ָשלֹום".

ִאם ֹלא ִקֵבל ַתֲעִנית ְבתֹוְך ְתִפַלת ַהִםְנָחה, ֲאָבל ְכֶשִהְתַנֵלל ֲעִמיָדה, 
ה ָחַשב ְלִהְתַעמֹות, ֶנְחָשב ְכַקָבַלת ַתֲעִנית ְוָצִריְך )ְשמֹוֵנה ֶעְשֵרה( ֶשל ִמְנחָ 

 ְלִהְתַעמֹות.

 ְוֶזה ֹנַסח ַקָבַלת ַהַתֲעִנית:
ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֲהֵריִני ְמַקֵבל ָעַלי ְלִהְתַעמֹות ְלָמָחר ַלְיָלה ְויֹום 

ַעל ֲאֶשר ָחָטאִתי,  .ִמְשִקיַעת ַהַחָמה ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהכֹוָכִבים ָמָחר
ְבִגְלּגּול ֶזה ּוְבִגְלּגּוִלים  ,תִבייְבִר  ְוַלִויִתי ְוִהְלְוִתי ,ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי

ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ֶשִאם ֹלא אּוַכל  .ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהיֹום ַהֶזה
ַבֵטל ַהַתֲעִנית, אּוַכל ְלִהְתַעמֹות, ְכֶשַאְפִריש ְנרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון לְ 

ֶלֱאֹכל ְוִלְשתֹות ְלֹלא שּום ָעֹון ְכָלל. ַוֲהֵריִני ִמְתַכֵּון ְבַתֲעִנית ֶזה 
הּוא ִבְמקֹום ַהָעְרָבן ַהִמְקָרב  ָברּוְך ְלַהְקִריב ֶחְלִבי ְוָדִמי ִלְפֵני ַהָעדֹוש
 יאהדונהי. ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה ַעל ַּגֵבי ַהִםְזֵבַח, ְלַכֵנר ַעל ַחֹטאַתי

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתֵתן ִלי ֹכַח ְלִהְתַעמֹות ְלָפֶניָך, ּוְתַקֵבל 
 ְתשּוָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים.

ָהַאֲחרֹוָנה ִיְטְבֶלָמה ִבְמַעט ִיְגֹמר ֲאִכיָלתֹו ִלְפֵני ְשִקיַעת ַהַחָםה, ּוְפרּוָסה 
ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָמה. )ְוֵכן ִבְגַמר ַהַתֲעִנית ְכֶשָיֹבא ִלְסֹעד, ִיְטֹבל ְנרּוָסה ִראשֹוָנה 

 .ִבְמַעט ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָמה( ִמְלַבד ִאם הּוא ַשָבת אֹו ֹראש ֹחֶדש
תֹו, ַיִמיַח ֶאֶבן ַתַחת ֹראשֹו ֵבין ַהַםָסע ְבֵליל ַהַתֲעִנית, ְכֶשִיְשַכב ַעל ִמטָ 

 ְוַהַכר, ִויַכֵּון ְבֵשם יו"ד ה"ה וא"ו ה"ה, ָהעֹוֶלה ְכִמְנַין ֶאֶבן.
ֲחֹגר ַעל ָמְתָניו ִמַתַחת ִלְבָגָדיו ֲחגֹוַרת ַשק ָהֲעשּוָיה ִמְשַער ִעִזים יַ ִאם ָיכֹול, 

 וראות בתחילת הספר()ראה בה ְבָכל ְזַמן ַהַתֲעִנית.
נמצא טֹוב ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ְולֹוַמר ִבְרכֹות ַהָשַחר ְוִתעּון ֲחצֹות )

 ( ְבַכָּוָנה ְגדֹוָלה.בסידוריםבחלק א' ו
 ְביֹום ַהצֹום ֹיאַמר:

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזָֺםן ְלַקֵים ְבֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָבַרְך ִמְצַות ֲעֵשה ֶשל 
ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת  יאהדונהיְתשּוָבה, ַכָכתּוב ַבתֹוָרה: ְוַשְבָת ַעד ְיֹהָוה הַ 

ְבֹקלֹו. ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי, ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי, ֵבין 
ּוְמַקֵבל ְבִגְלּגּול ֶזה ּוֵבין ְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ֲחָרָטה ְגמּוָרה ּוְשֵלָמה, 
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ָעַלי ֶשֹּלא ַלֲחֹזר ְוַלְחֹטא עֹוד. ְוַהֵשם ִיְתָבַרְך ְבַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְדַבר 
 ְכבֹוד ְשמֹו ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון.

 ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָלֵתנּו יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ְוַאל ִתְתַעָלם ַמְלֵכנּו ִמְתִחָמֵתנּו, ֶשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵזי ָפִנים ּוְקֵשי ֹעֶרף 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנְחנּו  יאהדונהילֹוַמר ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 
נּו ְוַאְנֵשי ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתי

ָאַשְמנּו. ָבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִדַבְרנּו ֹדִפי ְוָלשֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינּו.  ֵביֵתינּו:
ְוִהְרַשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶקר  . תִבייְבִר  ְוַלִויִתי ִהְלְוִתי

ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו  ּוִמְרָמה. ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ִכַזְבנּו. ָכַעְסנּו.
ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ָנַגְמנּו ְבַמֲחָשָבה 

ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ִקִשינּו ֹעֶרף. ָרַשְענּו.  ְבִדבּור ּוְבַמֲעֶשה.
. ְוַסְרנּו ִמִםְצֹוֶתיָך ּוִמִםְשָנֶטיָך ִשַחְתנּו. ִתַעְבנּו. ָתִעינּו ְוִתֲעָתְענּו

ַהטֹוִבים ְוֹלא ָשָוה ָלנּו. ְוַאָתה ַצִדיק ַעל ָכל ַהָבא ָעֵלינּו ִכי ֱאֶמת 
ֹמאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב ָמרֹום, ּוַמה ְמַסֵנר  ַמה  ָעִשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרַשְענּו:

ִמְסָתרֹות ְוַהִמְגלֹות ַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה יֹוֵדַע ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא הַ 
ָבֶטן. ֹרֶאה  ַחְדֵרי ָחי. ַאָתה ֹחֵפש ָכל ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל

ְיִהי ָרצֹון  ְכָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ִמָםְך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך:
 ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתְמֹחל ָלנּו ֶאת ָכל אהדונהייִמְלָפֶניָך ְיֹהוה 

 ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ְלָכל ְנָשֵעינּו. ַחֹטאֵתינּו ּוְתַכֵנר ָלנּו ֶאת ָכל

 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ָשֹלש ְנָעִמים

ֶהֱחִזיק  ְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלאֶנַשע לִ  ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ִמי
ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכֹבש ֲעֹוֹנֵתינּו, ְוַתְשִליְך  ָלַעד ַאנֹו ִכי

 ַחֹטאָתם: ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר ִבְמֺצלֹות ָים ָכל
           ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:

 ֶשַבע ְנָעִמים הזֶ ֹיאַמר ַנסּוק 

ה ֹאָתנּו ְוֶאת ַאְדָמֵתנּו  ָלָםה ָנמּות ְלֵעיֶניָך ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ַאְדָמֵתנּו ְקֵנּ
ְחֶיה ְוֹלא  ְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמֵתנּו ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה ְוֶתן ֶזַרע ְוִנּ ַבָלֶחם ְוִנּ

ם׃ ֲאָדָמה ֹלא ֵתָשּ   ָנמּות ְוָהּ
ויכוון שמילת "תשם" בגי' פעמיים ש"ע, והאדמה שהיא ספירת המלכות 
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 ולא תהיה שממה מהם חס ושלום. שאבדה בחטאו, תקבל הארת ש"ע נהורין

 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ֶשָראֵשי ֵתבֹות ֶשָלֶהם אל"ף למ"ד, ְשֵתי ְנָעִמים

ְלדֹור ָודֹור ֱאמּוָנֶתָך כֹוַנְנָת ֶאֶרץ  ַאֲחַלי ִיֹכנּו ְדָרָכי ִלְשמֹור ֺחֶעיָך: אלף
ְלָך     למד          ָנֶניָך ָהֵאר ְבַעְבֶדָך ְוַלְםֵדִני ֶאת ֺחֶעיָך:     ַוַתֲעמֹוד:

ֵמֹאְיַבי ְתַחְכֵמִני ִמְצֹוֶתיָך ִכי           הֹוִשיֵעִני ִכי ִפעּוֶדיָך ָדָרְשִתי:    ֲאִני
 ֶדֶרְך ֱאמּוָנה ָבַחְרִתי ִמְשָנֶטיָך ִשִּויִתי:                   :    ְלעֹוָלם ִהיא ִלי

 ֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ָשֹלש ְנָעִמים.

ִתי ְלָך ְיֹהָוה  ֲאִני ְתִפָלּ ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְבָרב ַחְסֶדָך ֲעֵנִני  יאהדונהיַוּ
ָך: ֱאֶמת ִיְשֶעּ  ֶבּ

 ָעִמים.נְ  רֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ֶעְש 

ֲעֶשה לֹו אִ  ַעְלָתה לֹו ִמָיִמיםּוְמִעיל ָקֹטן ַתּ ֲעלֹוָתּה ֶאת  םֹו ְוַהּ ָיִמיָמה ַבּ
ים   :ִאיָשּה ִלְזֹבַח ֶאת ֶזַבח ַהָיִמּ

אור שמקבל אדם מצד אמו ונשאר בעצמות לאחר המוות שממנו יש 
מאבד  והמלוה בריבית, י"ְדָגְרמֵ א ַהָבלָ , ונקרא "קמים בתחיית המתים

 אור זה הוא סוד מעיל קטון, ולא יקום בתחיית המתיםאור זה ולכן 

ששורה על האדם דרך אמו מהבינה הנקרא "אמא" ויכוון לקבל את 

עשר על  ,שאבד שתשרה עליו בכל עשר הספירות שלהי" ְדָגְרמ  א ַהָבלָ "ה

 הספירות שלו.

ף ּוָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר.ְוַיֲעֹמד יָ  (10)ראה עמוד  ִיַקח ִפְדיֹון ַהַתֲעִניֹות  ח 

ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו ְביֹום צֹום ַהַתֲעִנית ַהֶזה, ִכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאִני ַעל ִכי 
ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו ֹראִשי ּוְכַמָשא ָכֵבד ָכְבדּו ִמֶםִמי. ָטַבְעִתי ִביֵון ְמצּוָלה 

ַמֵעי ַמִים ְוִשבֹוֶלת ְשָטָפְתִני. ִיְרָאה ָוַרַעד ְוֵאין ָמֳעָמד. ָבאִתי ְבַמעֲ 
ָיבֹוא ִבי ְבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַנֵלל ְלָפֶניָך ַעל ֹרַע ַמֲעַשי ֲאֶשר ָעִשיִתי. 
בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ְלָהִרים ֱאֹלַהי ָנַני ֵאֶליָך. ִכי ֲעֹונֹוַתי ַרבּו ְלַמְעָלה 

ַהְסָדָקה ְוָלנּו יאהדונהי י ָּגְדלּו ַעד ַהָשָמִים. ְלָך ְיֹהָוה ֹראש ְוַאְשמֹותַ 
ֹבֶשת ַהָנִנים. ָמה ֶאֱעֶנה ּוָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדֵבר ּוָמה ֶאְצַטָדק. ְכֵבן סֹוֵרר 
ּומֹוֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָך ְוֹלא ָשַמְעִתי ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ַהְעדֹושֹות. ִלְדָבֶריָך ֹלא 

יִתי ָאְזִני. ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵשה ְוַעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה. ָעַבְרִתי ִהטֵ 
ַעל ְכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵבית ִדין. ָעַבְרִתי ַעל ִדְבֵרי ַקָבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים 

ַרְמִתי ַבֲעֹונֹוַתי ּוָפַגְמִתי ַבִםדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִתי ִצמֹורֹות ַהֶשַפע. ְוגָ 
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ְלַהִניל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ְבַמֲעַמֵעי ַהְעִלנֹות. ְוָנַתִתי ֹכַח ַבְעִלנֹות 
ְלִהְתַחֵזק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק ִמן ַהְעֺדָשה. ְוָגַרְמִתי 

דֹוָשה ִמְםקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַבֲעֹונֹוַתי ַלֲעֹקר ּוְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִשי ַהְע 
ַהַחִיים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל ַיְרְכֵתי בֹור. בֹורֹות ִנְשָבִרים ֲאֶשר ֹלא ָיִכילּו 
ַהַםִים. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. ֲאָהה ַעל ַנְפִשי. ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעְזָרה ְוָאָנה 

ְמִתי ִכי ָנָשאִתי ֶחְרַנת ְנעּוַרי. ֲאָבל ֶאְפֶנה ִלישּוָעה. בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכלַ 
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ִכי ֹלא ְבֶמֶרד  יאהדונהיָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ּוְבַמַעל ָעִשיִתי, ְוֹלא ְלַהְכִעיְסָך ִנְתַכַּוְנִתי, ַרק ִיְצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵשה 
הּוא ֵמֵאש ַוֲאִני ִמָבָשר ָוָדם, ְוהּוא ֲאֶשר ִהִןיַתִמי ָשָטן ִהְצִליַח, ִכי 

 ְוַלִויִתי ּוִפַתִמי ַלֲעֹבר ַעל ִמְצֹוֶתיָך, ְוִנְסַכְלִתי ְוָעִשיִתי ָעֹון ֶזה ְוִהְלְוִתי
ְוַעָתה ֲאִני בֹוש ִמַםֲעַשי ּוֺמְכָלם ֲאִני ֵמֲעֹונֹוַתי, ּוִמְתַנֵחם  .תִבייְבִר 

ָחֵרט ֲאִני ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעד ּוִמתְ 
ַהיֹום ַהֶזה. ָעַזְבִתי ֶאת ְדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי ַהְמֺקְלָקִלים, 
ִדְכִתיב: ַיֲעֹזב ָרָשע ַדְרכֹו ְוִאיש ָאֶון ַמְחְשבֹוָתיו ְוָישֹוב ֶאל ְיֹהָוה 

יַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאֹלֵהינּו ִכי ַיְרֶבה ִלְסֹלַח. ּוָבאִתי ְבֵלב ִנְשָבר ְוִנְדֶכה וִ 
ְלִהְתַנֵנל ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך ְוִלְדֹנק ַעל ַשֲעֵרי ַרֲחֶמיָך ּוְלַבֵעש ִמְםָך 

יִמיְנָך ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָנָרה, ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחמּון ְוַרחּום ַאָתה וִ 
  ְנשּוָטה ְלַקֵבל ָשִבים.

, ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְנָשִעים ֲאֶשר יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהיֹום ַהֶזה, 

ֹלא ִיְצַדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי. ִכי ַאָתה ְוַאל ָתבֹוא ְבִמְשָנט ֶאת ַעְבֶדָך ִכי 
ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך. ְוַאל ָנא ִתְבֶזה ֱענּות  טֹוב ְוַסָלח ְוַרב יאהדונהיְיֹהָוה 

ָעִני ֲאֶשר ִעֵמיִתי ַבסֹום ַנְפִשי, ִבְרַכי ָכְשלּו ִמסֹום ּוְבָשִרי ָכַחש ִמָשֶמן. 
ל ּוְמֺרֶסה ְלָפֶניָך ִמעּוט ֶחְלִבי ְוָדִמי ֲאֶשר ִנְתַמֵעט ְוִיְהֶיה ָחשּוב ּוְמֺקבָ 

ַהיֹום ְבַתֲעִניִתי ְכֵחֶלב ָוָדם ַהִמְקָרב ַעל ַּגֵבי ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש. ּוְבֹרב 
ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך הֹוַדְעָתנּו ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ְלַתֵען ֶאת ְנַגם ַנְפֵשנּו 

ּוְבִמְפַקד ֵשמֹות ַהְעדֹוִשים ֲאֶשר ָנַגְמנּו ָבֶהם. ְוָגלּוי ְוָידּוַע ְבִמְסַנר 
ְלָפֶניָך ִכי ָחֵפץ ָהִייִתי ַלֲעשֹות ִתעּון ֶזה ְבָכל ֵלב, ַאְך ֵאין ִבי ֹכַח, 
ְוָכַשל ֹכִחי ְלִהְתַעמֹות ָכל ָכְך ָיִמים ְרצּוִפים ֶזה ַאַחר ֶזה, ְוָלֵכן ֲאִני 

ִריש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַתֲעִניֹות ֵאלּו. ְוִתְהֶיה ֲחשּוָבה ּוְמֺקֶבֶלת ַהְסָדָקה ַמפְ 
ֶשֲאִני נֹוֵתן ַבֲעבּור ַהַתֲעִניֹות ְכִאלּו ִהְתַעֵמיִתי, ְוָכל ַהִתעּוִנים ּוֵברּור 
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ֲעִניֹות, ִיְהיּו ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ָהְראּוִים ְלִהְתָבֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַהתַ 
ִמְתָבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל ְיֵדי ַהְסָדָקה ֶשל ִנְדיֹון ַהַתֲעִניֹות. ְוַאָתה 
ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ְתַטֵהר ֶאת ַהְנָגִמים ְוֶאת ַהְכָתִמים ֲאֶשר ַנֲעשּו ְבגּוִפי 

ָשה ֶשָמְפלּו ַבְעִלנֹות ַעל ְיֵדי ְוַנְפִשי, רּוִחי ְוִנְשָמִתי. ְוָכל ִניצֹוצֹות ַהְעדֺ 
ַחֹטאַתי ְוִנְבְראּו ֵמֶהם ַמְשִחיִתים ְמַחְבִלים ְכָרִמים, ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 
ֶשָימּותּו ָכל אֹוָתם ְקִלנֹות, ְוַיְחְזרּו ָכל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ִבְמקֹום 

ָהָרמּוז  )חב"ו(ְלַמַען ִשְמָך ַהָעדֹוש  ָשְרָשם ָבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים
ְבָראֵשי ֵתבֹות ַח'ִיל ָב'ַלע ַו'ְיִקיֶאמּו ִמִבְטנֹו יֹוִריֶשמּו ֵאל, ּוִמָנסּוק 

 )בי"ט(ֶח'ְלָקם ַב'ַחִיים ּו'ְצפּוְנָך ְתַמֵלא ִבְטָנם, ּוְלַמַען ִשְמָך ַהָּגדֹול 
ֹועֹו ְי'ַקֵבץ ְט'ָלִאים. ְוִתְשַמע ֶאת ְתִפָלִתי ָהָרמּוז ְבָראֵשי ֵתבֹות ִב'ְזר

ָהָרמּוז ְבָראֵשי ֵתבֹות ָא'ָמא  )ארארית"א(ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִשְמָך ַהָעדֹוש 
ַר'ֲחֶמיָך ֶא'ת ָר'ְגֶזָך ִי'ְכְבשּו ִת'ְמחֹול ַא'ְשמֹוֵתינּו. ִכי ֵאל שֹוֵמַע 

, ָברּוְך שֹוֵמַע ְתִפָלה. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְתִפלֹות ְוַתֲחנּוִנים ַאָתה
 צּוִרי ְוֹגֲאִלי. יאהדונהיְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהוה 

ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכְנֵתיּה, ִבְדִחלּו ּוְרִחםּו, ּוְרִחםּו 
ְבֵשם ָכל  )יהו"ה(ָדא ְשִלים ּוְדִחלּו, ְלַיַחָדא ֵשם י"ה בו"ה ְבִיחּו

ִיְשָרֵאל, ֲהֵריִני ַמְפִריש ָמעֹות ֵאלּו ֶשְבָיִדי ִלְצָדָקה. ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 
ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶשִתְהֶיה ֲחשּוָבה ְלָפֶניָך ִמְצַות ַהְפָרַשת 

, ַבֲעבּור ִתעּון ַהְנַגם ֶשָנַגְמִתי ַהְצָדָקה, ְכִאלּו ִהְתַעֵמיִתי ְלָפֶניָך
ִכי ֵכן ָיְסדּו  .תִבייְבִר  ְוַלִויִתי ִבְשמֹוֶתיָך ַהְקדֹוִשים, ַבֲעֹון ֶשִהְלְוִתי

ֲעָבֶדיָך ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל ִלְפדֹות ְבֶכֶסף ָכל ַתֲעִנית, ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכִאלּו 
 י ְבָכל ַהַכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ְבִתעּון ָעֹון ֶזה.ִהְתַעֵמיִתי ְוִכַּוְנתִ 

ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ּוַמֲעֶשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶשה ָיֵדינּו 
כֹוְנֵנהּו: ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ּוַמֲעֶשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶשה 

 נּו כֹוְנֵנהּו:ָיֵדי

 .ִמָכאן ָיכֹול ִלְנעֹול ִמְנָעַליו, ּוְלַהְמִשיך ָרִגיל

ֲחֵריֶהם  ֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַוֵיֶלְך ֵמַאּ ֹהֵלְך ִלְפֵני ַמּ ֱאֹלִהים ַהּ ַוִיַןע ַמְלַאְך ָהּ
ם: ַוָיֹבא ֵבין ֲחֵריֶהּ ֲעֹמד ֵמַאּ ַיּ ָעָנן ִמְנֵניֶהם ַוּ חֲ  ַוִיַןע ַעםּוד ֶהּ ֵנה ִמְצַרִים ַמּ

ָעָנן ְוַהחֶשְך ַוָיֶאר ֶאת ֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַוְיִהי ֶהּ ָקַרב ֶזה  ַהָלְיָלה ְוֹּלא ּוֵבין ַמּ
ְיָלה: ַוֵיט ֹמֶשה ֶאת ֶזה ָכל ֶאל ה ָידֹו ַעל ַהָלּ ַהָים  ֶאת ַהָים ַויֹוֶלְך ְיהֹוָ
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ִים: הַ  ַהַלְיָלה ַוָיֶשם ֶאת ְברּוַח ָקִדים ַעָזה ָכל ְקעּו ַהָםּ ָרָבה ַוִיָבּ  ָים ֶלָחּ

ְלִוִים ַתַחת ָכל ְבכֹור ִבְבֵני  ר: ַקח ֶאת ַהּ ה ֶאל מֶשה ֵלאֹמּ ַוְיַדֵבר ְיהֹוָ
ה:  ְלִוִים ֲאִני ְיהֹוָּ יּו ִלי ַהּ ְלִוִים ַתַחת ְבֶהְמָתם ְוָהּ ֱהַמת ַהּ ִיְשָרֵאל ְוֶאת ֶבּ

ְלִוִים ִמְבכֹור ְוֵאת ְנדּוֵיי ַהְשלשָ  ְדִפים ַעל ַהּ ה ְוַהִשְבִעים ְוַהָםאָתִים ָהֹעּ
ַקְחָת ֲחֵמֶשת ֲחֵמֶשת ְשָקִלים ַלּגְֺלֹּגֶלת ְבֶשֶקל ַהֹעֶדש  ל: ְוָלּ ְבֵני ִיְשָרֵאּ

ֲהֹרן ּוְלָבָניו ְנדּוֵיי  ,ִתָעח ַתָתה ַהֶכֶסף ְלַאּ ֶקל: ְוָנּ ֶעְשִרים ֵּגָרה ַהָשּ
ם: ַוִיַעח מֶשה ֵאת ֶכֶסף ַהִנְדיֹום ֵמֵאת ָהֹעְדִפים ַעל ְנדּוֵיי הָ  ְדִפים ָבֶהּ ֹעּ

ם: ֵמֵאת ְבכֹור ְבֵני ִיְשָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָכֶסף ְלִוִיּ ֲחִמָשה ְוִשִשים  ,ַהּ
ֶדש: ַוִיֵתן מֶשה ֶאת ֶכֶסף ַהנְ  ֺדִים ּוְשלש ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְבֶשֶקל ַהֹעּ

ה ֲהֹרן ּוְלָבָניו ַעל ִפי ְיהֹוָ ה: ,ְלַאּ ה ֶאת מֶשּ ֲאֶשר ִצָּוה ְיהֹוָ  ַכּ

ה ֹתאַמר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְיהָוה ֱאֹלֵהי  ַוֹיאֶמר עֹוד ֱאֹלִהים ֶאל ֹמֶשה ֹכּ
ֲעֹקב ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה אֹלֵהי ַיּ ֵתיֶכם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵוּ  ֲאֹבּ

ר׃  ְשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹדּ

ם׃  ַוִיַטע ֶאֶשל ִבְבֵאר ָשַבע ַוִיְקָרא ָשם ְבֵשם ְיהָוה ֵאל עֹוָלּ

ה׃  יהָוּ ְוָעִשיָת ִסיץ ָזָהב ָטהֹור ּוִפַתְחָת ָעָליו ִנתּוֵחי ֹחָתם ֹקֶדש ַלּ
י ַהִםְצֶנֶפת ְוַשְמָת ֹאתֹו ַעל ְנִתיל ְתֵכֶלת ְוָהָיה ַעל  ַהִםְצָנֶפת ֶאל מּול ְנֵנּ

ה׃ ְוָהָיה ְהֶיּ ֲהֹרן ֶאת ֲעון ַהֳעָדִשים ֲאֶשר  ִיּ ֲהֹרן ְוָנָשא ַאּ ַעל ֵמַצח ַאּ
ל ַמְתֹנת ָקְדֵשיֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָתִמיד  ַיְקִדישּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלָכּ

ה׃  ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ְיהָוּ

ַיֲעש ֶזר ַהֹעֶדש ָזָהב ָטהֹור ַוִיְכְתבּו ָעָליו ִמְכַתב ִנתּוֵחי ַוּ          ּו ֶאת ִציץ ֵנּ
ה׃ ַוִיְתנּו ָעָליו ְנִתיל ְתֵכֶלת ָלֵתת ַעל ַהִםְצֶנֶפת  יהָוּ חֹוָתם ֹקֶדש ַלּ

ה׃  ֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ֹמֶשּ  ִמְלָמְעָלה ַכּ

 הקריב קרבן חטאת בבית המקדשיקרא פרשת חטאת ויכוון כאילו 

ֲעֹשָתּה ַאַחת ִמִםְצות  ֱחָטא ִבְשָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ַבּ ְוִאם ֶנֶפש ַאַחת ֶתּ
ם׃ אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָטאתֹו ֲאֶשר ָחָטא  ְיהָוה ֲאֶשר ֹּלא ֵתָעֶשיָנה ְוָאֵשּ

א׃ ְוֵהִביא ָקְרָבנֹו ְשִעיַרת ִעִזים ְתִמיָמה ְנֵקָבה ַעל חַ  ָטאתֹו ֲאֶשר ָחָטּ
ה׃  ֹעָלּ ַחָטאת ְוָשַחט ֶאת ַהַחָטאת ִבְמקֹום ָהּ ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל ֹראש ַהּ
ֹעָלה ְוֶאת ָכל  ְוָלַקח ַהֹכֵהן ִמָדָמּה ְבֶאְצָבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרֹנת ִמְזַבח ָהּ

ַח׃ ְוֶאת ָכל ֶחלְ  ֲאֶשר הּוַסר ֵחֶלבָדָמּה ִיְשֹנְך ֶאל ְיסֹוד ַהִםְזֵבּ  ָבּה ָיִסיר ַכּ
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יהָוה ְוִכֶנר  ֵמַעל ֶזַבח ַהְשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהֹכֵהן ַהִםְזֵבָחה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלּ
 ָעָליו ַהֹכֵהן ְוִנְסַלח ּלֹו׃ 

ָמה׃ ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו  ְוִאם ֶכֶבש ָיִביא ָקְרָבנֹו ְלַחָטאת ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאּ
ַחָטאת ְוָשַחט ֹאָתּה ְלַחָטאת ִבְמקֹום ֲאֶשר ִיְשַחט ֶאת  ַעל ֹראש ַהּ
ַחָטאת ְבֶאְצָבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרֹנת ִמְזַבח  ה׃ ְוָלַקח ַהֹכֵהן ִמַדם ַהּ ֹעָלּ ָהּ

ַח׃ ְוֶאת ָכל ֶחְלָבּה ָיסִ  ֹעָלה ְוֶאת ָכל ָדָמּה ִיְשֹנְך ֶאל ְיסֹוד ַהִםְזֵבּ יר ָהּ
ֶלב ַהֶכֶשב ֲאֶשר יּוַסר ֵחּ ִמֶזַבח ַהְשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהֹכֵהן ֹאָתם  ַכּ

ְוִכֶנר ָעָליו ַהֹכֵהן ַעל ַחָטאתֹו ֲאֶשר ָחָטא  ִםְזֵבָחה ַעל ִאֵשי ְיהָוההַ 
 ְוִנְסַלח ּלֹו׃ 

ַפְרָת ְלָך ֶשַבע ַשְבֹתת ָשִנים ֶשַבע ָשִנים ֶשַבע נְ  ָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ְוָסּ
ֲעַבְרָת שֹוַפר ְתרּוָעה  ה׃ ְוַהּ ֶשַבע ַשְבֹתת ַהָשִנים ֵתַשע ְוַאְרָבִעים ָשָנּ
ֲעִבירּו שֹוָפר ְבָכל  ָעשֹור ַלֹחֶדש ְביֹום ַהִכֺנִרים ַתּ ַבֹחֶדש ַהְשִבִעי ֶבּ

ֲחִמִש  ם׃ ְוִקַדְשֶתם ֵאת ְשַנת ַהּ ים ָשָנה ּוְקָראֶתם ְדרֹור ָבָאֶרץ ַאְרְצֶכּ
ְהֶיה ָלֶכם ְוַשְבֶתם ִאיש ֶאל ֲאֺחָזתֹו ְוִאיש ֶאל  ְשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִתּ ְלָכל ֹיּ
ְהֶיה ָלֶכם ֹלא  ֲחִמִשים ָשָנה ִתּ בּו׃ יֹוֵבל ִהוא ְשַנת ַהּ ִמְשַנְחתֹו ָתֺשּ

יָה׃ ִתְזָרעּו ְוֹלא ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיחֶ  י יֹוֵבל ִהוא כִ יָה ְוֹלא ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶרּ
ּה׃ ִבְשַנת ַהיֹוֵבל  אְכלּו ֶאת ְתּבּוָאָתּ ְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהָשֶדה ֹתּ ֹקֶדש ִתּ

 ַהֹזאת ָתֺשבּו ִאיש ֶאל ֲאֺחָזּתֹו׃

אִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ מִ  אֹשִנים ֲאֶשר הֹוֵצּ ַכְרִתי ָלֶהם ְבִרית ִרּ ְצַרִים ְלֵעיֵני ְוָזּ
ה׃ אֹלִהים ֲאִני ְיהָוּ ְהיֹות ָלֶהם ֵלּ  ַהּגֹוִים ִלּ

ַמְרָת ֵאָליו ְבַהֲעֹּלְתָך  ל ַאֲהֹרן ְוָאּ ר׃ ַדֵבר ֶאּ ַוְיַדֵבר ְיהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמּ
ֲהרֹ  ן ֶאת ַהֵמֹרת ֶאל מּול ְנֵני ַהְםנֹוָרה ָיִאירּו ִשְבַעת ַהֵמּרֹות׃ ַוַיַעש ֵכן ַאּ

ה׃ ְוֶזה  ֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ֹמֶשּ ֹרֶתיָה ַכּ ֱעָלה ֵנּ ֶאל מּול ְנֵני ַהְםנֹוָרה ֶהּ
ֲעֵשה ַהְםֹנָרה ִמְקָשה ָזָהב ַעד ְיֵרָכּה ַעד ִנְרָחּה ִמְקָשה ִהוא ַכַםְרֶאה  ַמּ

ה׃ ַוְיִהי בִ  ָאֹרן ֲאֶשר ֶהְרָאה ְיהָוה ֶאת ֹמֶשה ֵכן ָעָשה ֶאת ַהְםֹנָרּ ְנֹסַע ָהּ
יָך׃   ַוֹיאֶמר ֹמֶשה קּוָמה ְיֶביָך ְוָינֺסּו ְמַשְנֶאיָך ִמָנֶנּ ְיהָוה ְוָיֺפצּו ֹאּ

ל׃  ְבבֹות ַאְלֵפי ִיְשָרֵאּ ְמרּו ֶאל יֹוֵשב וּוְבנֹֺחה ֹיאַמר שּוָבה ְיהָוה ִרּ ָאּ
י ַאָתה ְיהָוה ְבֶקֶרב ָהָעם ַהזֶ  ְמעּו ִכּ ַעִין ְבַעִין ה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ַהֹזאת ָשּ

ְנָך ֹעֵמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעֺםד ָעָנן ַאָתה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם  ִנְרָאה ַאָתה ְיהָוה ַוֲעָנּ
ְיָלה׃ ז ָיִשיר ִיְשָרֵאל ֶאת ַהִשיָרה ַהֹזאת ֲעִלי ָא יֹוָמם ּוְבַעםּוד ֵאש ָלּ

ּה׃  ִדיֵבי ָהָעם ִבְמֹחֵקק ר ֲחָפרּוָה ָשִרים ָכרּוָה נְ ְבאֵ ְבֵאר ֱענּו ָלּ
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ֲחִליֵאל ָבּמֹות׃  ֲחִליֵאל ּוִמַמּ ה׃ ּוִמַםָתָנה ַנּ ְבִמְשֲעֹנָתם ּוִמִםְדָבר ַמָתָנּ
ּוִמָבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶשר ִבְשֵדה מֹוָאב ֹראש ַהִנְסָּגה ְוִנְשָקָפה ַעל ְנֵני 

ן׃  ה׃ּה ְיהָוה ְצָבאֹות ַבִםְש ַוִיְגבַ ַהְיִשיֹמּ  ָנט ְוָהֵאל ַהָעדֹוש ִנְקָדש ִבְצָדָקּ
ין ֵקץ ַעל ִכֵןא ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכתֹו ְלָהִכין  ְלַמְרֵבה ַהִםְשָרה ּוְלָשלֹום ֵאּ

ַעָתה ְוַעד  ת ְיהָוה עֹוָלם ִקְנַאֹאָתּה ּּוְלַסֲעָדּה ְבִמְשָנט ּוִבְצָדָקה ֵמּ
ֲעֶשה  את׃ְצָבאֹות ַתּ ְפעֹוִני ֲעַשע יֹוֵנק ַעל ֺחר ָנֶתן ְוַעל ְמאּוַרת צִ ְוִשּ  ֹזּ

ה׃ י ָמְלָאה  ָּגמּול ָידֹו ָהָדּ ֹּלא ָיֵרעּו ְוֹּלא ַיְשִחיתּו ְבָכל ַהר ָקְדִשי ִכּ
ים׃ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיהָוה  י ֶאְבַטח ִהֵמה ֵאל ְיּשּוָעתִ  ַכַםִים ַלָים ְמַכִןּ

י ָעזִ  ה׃ ּוְשַאְבֶתם ַמִים ְוֹלא ֶאְפָחד ִכּ ישּוָעּ ְיִהי ִלי ִלּ י ְוִזְמָרת ָיּה ְיהָוה ַוּ
ה׃ וַּ  יהָוה ִקְראּו ֲאַמְרתֶ ְבָששֹון ִמַםַעְיֵני ַהְישּוָעּ ם ַביֹום ַההּוא הֹודּו ַלּ

יֹלָתיו ַהְזכִ ִבְשמֹו הֹוִדיעּו  ַעִםים ֲעִלּ ָוה הירּו ִכי ִנְשָּגב ְשּמֹו׃  ַזְםרּו יְ ָבּ
ֶרץ׃ֹזאת ְבָכל  ִכי ֵגאּות ָעָשה מּוַדַעת י  ָהָאּ ֲהִלי ָוֹרִמי יֹוֶשֶבת ִציֹון ִכּ ַצּ

ל׃ָגדֹול ְבִק  ְיהָוה ֱאֹלַהי ַאָתה ֲאּרֹוִמְמָך אֹוֶדה ִשְמָך  ְרֵבְך ְקדֹוש ִיְשָרֵאּ
ֶמן׃ ָרֹחק ֱאמּוָנה ֹאּ ְחיּו ֵמֶתיָךִכי ָעִשיָת ֶנֶלא ֵעצֹות ֵמּ ָלִתי ְיקּומּון  ִיּ ְנֵבּ

יל׃ ְוהָ  ְכֵני ָעָפר ִכי ַטל אֹוֹרת ַטֶלָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַתִנּ  ָיהָהִקיצּו ְוַרְמנּו ֹשּ
ְבִדים ְבֶאֶרץ ַאשּור ְוַהִמָדִחים  ְבשֹוָפר ַביֹום ַההּוא ִיָתַקע ָּגדֹול ּוָבאּו ָהֹאּ

יהְבֶאֶרץ ִמצְ  ֲחוּו ַלּ ם׃ ה ְבַהרוָ ָרִים ְוִהְשַתּ ה ָאַמר  ַהֹעֶדש ִביּרּוָשָלִּ ָלֵכן ֹכּ
ֲעֹקב ְוֹלא  ֲעֹקב ֲאֶשר ָנָדה ֶאת ַאְבָרָהם ֹּלא ַעָתה ֵיבֹוש ַיּ ְיהָוה ֶאל ֵבית ַיּ

רּו׃ ֱחָוּ ֲעֵשה ָיַד  ַעָתה ָנָניו ֶיּ י ְבִקְרבֹו ַיְקִדיּשּו ְשִמי ִכי ִבְרֹאתֹו ְיָלָדיו ַמּ
ֲעֹקב ְוֶאת אֱ ְוִהְקִד  יצּו׃ישּו ֶאת ְקדֹוש ַיּ ֲעִרּ ֵעי רּוַח  ֹלֵהי ִיְשָרֵאל ַיּ ְדעּו ֹתּ ְוָיּ

ַקח׃ִביָנה ְוּרֹוְגִנים ִיְלְמדּו  ְיהָוה ָחֵמנּו ְלָך ִקִּוינּו ֱהֵיה ְזֹרָעם ַלְבָקִרים  ֶלּ
ה׃  ַאף ְיּשּוָעֵתנּו ְבֵעת ָצָרּ

ֶלְך  ֲחֹלתְיהּוִמְכָתב ְלִחְזִקָיהּו ֶמּ ָחְלּיֹו׃ ֲאִני ָאַמְרִתי ִבְדִמי ָדה ַבּ ֹו ַוְיִחי ֵמּ
י׃ ָאַמְרִתי ֹּלא ֶאְרֶאה ָיּה  ֲעֵרי ְשאֹול ֺנַעְדִתי ֶיֶתר ְשנֹוָתּ ָיַמי ֵאֵלָכה ְבַשּ

ַחִיים ֹּלא ַאִביט ָאָד  ֶדל׃ דֹוִרי ִנַןע ָ֛יּה ְבֶאֶרץ ַהּ ם עֹוד ִעם יֹוְשֵבי ָחּ
ֹאֵרג ַחַיי ִמַדָלה ְיַבְסֵעִני ִמיֹום ַעד ַלְיָלה ְוִנְגָלה  ִמִמי ְכֹאֶהל ֹרִעי ִקַנְדִתי ָכּ

ֲאִרי ֵכן ְיַשֵבר ָכל ַעְצמֹוָתי ִמיֹום ַעד ַלְיָלה  ִני׃ ִשִּויִתי ַעד ֹבֶקר ָכּ ַתְשִליֵמּ
ִני׃ ְכסּוס ָעגּור ֵכן ֲאַצְפֵצף ֶאְהֶּגה ַכיוֹ  ָנה ַדלּו ֵעיַני ַלָםרֹום ֲאֹדָני ַתְשִליֵמּ

ַמר ִלי ְוהּוא ָעָשה ֶאַדֶדה ָכל ְשנֹוַתי  ה ֲאַדֵבר ְוָאּ ִני׃ ָמּ ְשָקה ִלי ָעְרֵבּ ָעּ
ֲחִליֵמִני  ְחיּו ּוְלָכל ָבֶהן ַחֵיי רּוִחי ְוַתּ י׃ ֲאֹדָני ֲעֵליֶהם ִיּ ַעל ַמר ַנְפִשּ

ִני׃ ִהֵמה ְלָשלֹום ַמר לִ  ֲחֵיּ י ָמר ְוַאָתה ָחַשְקָת ַנְפִשי ִמַשַחת ְבִלי ִכי ְוַהּ
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ְלֶלָך ֹּלא  י׃ ִכי ֹלא ְשאֹול תֹוֶדָך ָמֶות ְיַהּ ְוָך ָכל ֲחָטָאּ ֲחֵרי ֵגּ ִהְשַלְכָת ַאּ
ָך׃ ַחי ַחי הּוא יֹוֶדָך ָכמֹוִני ַהיֹום ָאב ְלָבִנים  ְיַשְברּו ּיֹוְרֵדי בֹור ֶאל ֲאִמֶתּ

נֹוַתי ְנַנֵּגן ָכל ְיֵמי ַחֵיינּו ַעל ֵבית  יֹוִדיעַ  ָך׃ ְיהָוה ְלּהֹוִשיֵעִני ּוְנִגּ ֶאל ֲאִמֶתּ
ֲעֹקב ְמֵתי ִיְשָרֵאל ֲאִני ֲעַזְרִתיְך ְנֺאם ְיהָוה  יְרִאי תֹוַלַעת ַיּ ה׃ַאל ִתּ ְיהָוּ

ל׃ ִהֵמה ַשְמִתיְך ְלמֹוַרג ָחרּוץ חָ  ֲאֵלְך ְקדֹוש ִיְשָרֵאּ יִפיֹות ְוֹגּ ָדש ַבַעל ִנּ
ים׃ ִתְזֵרם ְורּוַח ִתָשֵאם ּוְסָעָרה  ָתדּוש ָהִרים ְוָתֹדק ּוְגָבעֹות ַכֹםץ ָתִשּ

יהָוה ִבְקדוֹ  ל׃ ָתִפיץ אֹוָתם ְוַאָתה ָתִגיל ַבּ ַאל ִתיָרא ש ִיְשָרֵאל ִתְתַהָלּ
ָך׃ ֹאַמר ַלָספֹון ֵתִני ִכי ִאְתָך ָאִני ִמִםְזָרח ָאִביא ַזְרֶעָך ּוִמּ  ַםֲעָרב ֲאַקְבֶצּ

ֶרץ׃  ָרחֹוק ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאּ ל כֹ ּוְלֵתיָמן ַאל ִתְכָלִאי ָהִביִאי ָבַני ֵמּ
יו׃  ַהִמְקָרא ִבְשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו ְיַצְרִתיו ַאף ֲעִשיִתּ

ֲאֵלנּו ְיהָוה ְצָבאֹות ְשמֹו ְקדֹוש ִיְשָר  לֹּגּ  ׃ֵאּ

 ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ְרעּוָתא ִדְזֵעיר ַאְנִנין ָלָקְבֵלי ַההּוא ִמְצָחא ְדגְֺלַּגְלָתא
ְוַההּוא להם לפני ה', ְרעּוָתא ִדְכִתיב ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָתִמיד ְלָרצֹון 

ְתַכְןָייא ִמְצָחא ְדִאְקֵרי ָרצֹון, הּוא ִּגלּוָייא ְדָכל ֵריָשא ְוגּוְלַּגְלָתא, ְדִמ 
ְבַאְרַבע ְמָאה ְוֶעְשר ָעְלִמין. ְוַכד ִאְתַּגְלָיא, ִאְתַקְבָלא ְצלֹוְתהֹון 
ְדִיְשָרֵאל. ֵאיָמַתי ִאְתַּגְלָיא. ָשִתיק ַרִבי ִשְמעֹון. ָשַאל ִתְנָיינּות ֵאיָמַתי. 

ְלָיא. ָאַמר ֵליּה ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ְלִרִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריּה, ֵאיָמַתי ִאְתּגַ 
ְבַשֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְדַשְבָתא. ָאַמר ֵליּה ַמאי ַטְעָמא. ָאַמר ֵליּה, 

ִנין. נִמשּום ְדַהִהיא ַשֲעָתא ְביֹוֵמי ְדחֹול, ַתְלָיא ִדיָנא ְלַתָתא ִבְזֵעיר ַא
. ְבַהִהיא ַשֲעָתא ִאְשְתִכיְך ּוְבַשְבָתא ִאְתַּגְלָיא ִמְצָחא ְדִאְתְקֵרי ָרצֹון

רּוְגָזא. ְוִאְשְתַכח ַרֲעָוא, ּוִמְתַקְבָלא ְצלֹוָתא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוֲאִני 
ְתִפָלִתי ְלָך ְיָי ֵעת ָרצֹון. ְוֵעת ָרצֹון ֵמַעִתיק יֹוִמין, ְלַגָלָאה ִמְצָחא. 

ּה ִבְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְבַשְבָתא. ּוְבִגין ָכְך ִאְתָתַען ַהאי ְקָרא, ְלֵמיְמֵרי
ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ְלִרִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריּה, ְבִריְך ְבִרי ְלַעִתיק יֹוִמין, ַרֲעָוא 

, ִבְשָאר ִדְלַתָתא, ַכד . ָתא ֲחֵזיְדִמְצָחא ִתְשַכח ְבַשֲעָתא ְדִתְצְטִריְך ֵליּה
ַכח חּוְצָנא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּוֵמַצח ִאָשה זֹוָנה ִאְתְּגֵלי ִמְצָחא ִאְשתְ 

ּוְבָתא ְוַרֲעָוא אָהָיה ָלְך ֵמַאְנְת ִהָכֵלם. ְוָהָכא ַכד ִאְתְּגֵלי ִמְצָחא, ִתי
ְשִלים ִאְשְתַכח, ְוָכל רּוְגִזין ִאְשְתָככּו ּוִמְתַכְפָיין ַקֵםיּה. ֵמַהאי ִמְצָחא 

ע ְמָאה ָבֵתי ִדיִנין. ַכד ִאְתַּגְלָייא ַהאי ֵעת ָרצֹון, ֺכְלהּו ַנֲהִרין ַאְרבַ 
ִמְשַתְכִכין ַקֵםיּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִדיָנא ְיִתיב. ְוָתאָנא, ַשֲעָרא ָלא 
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ָקִאים ְבַהאי ֲאָתר, ִמשּום ְדִמְתַּגְלָייא, ְוָלא ִאְתַכְןָייא. ִאְתַּגְלָיא, 
ַהאי ִמְצָחא  ָתאָנא,ְתֲעִבידּו. יִ לּון ָמאֵרי ְדִדיָנא, ְוִיְשַתְככּון. ְוָלא ְדִיְסַתכְ 

בּוִציִנין ֵמֵעֶדן ִעָלָאה. דִאְתְנָשט ְבָמאָתן ְוִשְבִעין ַאְלִפין ְנהוִרין 
ים ְדַתְנָיא, ִאית ֵעֶדן ְדָנִהיר ְלֵעֶדן. ֵעֶדן ִעָלָאה ָלא ִאְתַּגְלָייא, ְוהּוא ָסתִ 

ִבְסִתיָמא ְוָלא ִמְתָנְרָשא ְלָאְרִחין ִכְדָקַאְמָרן. ְוַהאי ֵעֶדן ִדְלַתָתא, 
ִמְתְנַרש ִבְשִבילֹוי, ִלְתָלִתין ּוְתֵרין ְשִביִלין. ְוַאף ַעל ַּגב ְדִמְתְנַרש ַהאי 

ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ִנין. וְ נֵעֶדן ִבְשִבילֹוי, ֵלית ְדֵיַדע ֵליּה, ַבר ַהאי ְזֵעיר ַא
ֵלית ְדֵיַדע ֵליּה, ְוָלא ְשִבילֹוי, ַבר ַההּוא ֲאִריְך ַאְנִנין. ֲהָדא הּוא 
ִדְכִתיב, ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרָכּה ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמּה. ֱאֹלִהים ֵהִבין 

ע ֶאת ְמקֹוָמּה, ָדא ִנין. ְוהּוא ָיַד נַדְרָכּה, ָדא ֵעֶדן ִדְלַתָתא, ְדָיַדע ְזֵעיר ַא
 ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ְדָיַדע ַעִתיק יֹוִמין, ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא. 

ֶהֱחִזיק  ֶנַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלא ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ִמי
ְוַתְשִליְך  ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכֹבש ֲעֹוֹנֵתינּו, ָלַעד ַאנֹו ִכי

 ַחֹטאָתם: ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר ִבְמֺצלֹות ָים ָכל
 ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:

ּה" ַאַחד ָעָשר ְנָעִמים ִבְנֺקדֹוָתיו  ַאַחר ָכְך ֹיאַמר ָנסּוק "ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּ
 ּוְטָעָמיו:

ּה׃    ָנא    א֥פָ ְר    א֛נָ   ֵאל  ָלּ

 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ָשֹלש ְנָעִמים:

ֶהֱחִזיק  ֶנַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלא ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ִמי
ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכֹבש ֲעֹוֹנֵתינּו, ְוַתְשִליְך  ָלַעד ַאנֹו ִכי

 ַחֹטאָתם: ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר ת ָים ָכלִבְמֺצלוֹ 
 ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:

 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו, ָכל ָנסּוק ָשֹלש ְנָעִמים:

 ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְצָבאֹות ִעָםנּו ִמְשַּגב יאהדונהיְיֹהָוה 

 אֹות ַאְשֵרי ָאָדם ֹבֵטַח ָבְך:ְיֹהָוה ְצבָ 

 ָקְרֵאנּו: ְיֹהָוה הֹוִשיָעה. ַהֶםֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום
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ַחְסֶדָך. ֲעֵנִני ֶבֱאֶמת  ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְבָרב ַוֲאִני ְתִפָלִתי
 ִיְשֶעָך:

 ה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהוָ  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

נמצא לקמן ). א"בָ "ַאְדָרא רָ  . )נמצא בחלק א'( אוִיְלַמד "ַאְדָרא זּוָטא"
)נמצא ִתְלַמד ַהָתָנ"ך ְלֵליל ָשבּועֹות.  ֶזהְוָהִאָשה ִבְמקֹום  ( 083 עמוד

 בחלק א'(

 ַאַחר ַהִלמּוד ֹיאַמר ַבָעָשה זֹו:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִיְהֶיה  יאהדונהי ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה
ָחשּוב ּוְמֺקָבל ּוְמרּוֶצה ְלָפֶניָך ַהִלםּוד ֶשָלַמְדִתי ְבתֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה, 

ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ָהָבל  ,תִבייְבִר  ְוַלִויִתי ְלַתֵען ַמה ֶשָנַגְמִתי ַבֲעֹון ֶשִהְלְוִתי
ְבתֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה, ְלַתֵען אֹוִתיֹות ְשמֹוֶתיָך ַהְעדֹוִשים  ְקִריָאִתי

ֶשָנַגְמִתי ָבֶהם ֲאִני ּוֵביִתי, ּוְבֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְיֺתָען ָכל ֲאֶשר 
ָנַגְמנּו, ְוִיָםֵשְך ֶשַפע ַרב ְבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְעדֹוִשים, ּוִמָשם ִיָםֶשְך 

ַפע ַרב ְלַנְפֵשנּו רּוֵחנּו ְוִנְשָמֵתנּו. ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו ְביֹום צֹום שֶ 
ַהַתֲעִנית ַהֶזה ְוִיְהֶיה ַהיֹום ַהֶזה יֹום ָרצֹון ְלָפֶניָך, ְלַתֵען ֶאת ָכל ְנָגֵמינּו 

ִציָרה ֲעִשָיה, ּוְפָגֵמי ָאָדם ָהִראשֹון ֶשָנַגְמנּו ִבְכָללּות ֲאִצילּות ְבִריָאה יְ 
ְוָכל ְנָרֵטי ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה, ּוְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהֶמֶפש ֶשִנְפְּגמּו 
ְוָנְפלּו ְבֹנַגּה ְדֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה, ְוֹנַגּה ָכאֹור ִתְהֶיה ֶאל 

כּות ַאְבָרָהם ֹאֲהָבְך ָהָאחּוז ִבזְ  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ְמקֹום ַהֹעֶדש:
ְבִמַדת ַהֶחֶסד, ּוִבְזכּות ִיְצָחק ַעְבָדְך ָהָאחּוז ְבִמַדת ַהְּגבּוָרה, ּוִבְזכּות 
ַיֲעֹקב ְתִמיָמְך ָהָאחּוז ְבִמַדת ַהִתְפֶאֶרת, ּוִבְזכּות ֹמֶשה ְנִביָאְך ָהָאחּוז 

ָנְך ָהָאחּוז ְבִמַדת ַההֹוד, ּוִבְזכּות יֹוֵסף ְבִמַדת ַהֵמַצח, ּוִבְזכּות ַאֲהֹרן ַכהֲ 
ַצִדיָקְך ָהָאחּוז ְבִמַדת ַהְיסֹוד, ּוִבְזכּות ָדִוד ַעְבָדְך ְמִשיָחְך ָהָאחּוז 
ְבִמַדת ַהַםְלכּות, ְיֺתְענּו ִשְבָעה ַנֲחֵלי ַהַםְלכּות ִתקּון ָּגמּור ְוָשֵלם, 

 ם ּוֵמִאיִרים ְוִנְמָשִכים ְבֶשַפע ַרב ִכְרצֹוָנְך:ְוַיְחְזרּו ִלְהיֹות ְמֵלִאי

 ֹיאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ֶשַבע ְפָעִמים.

 ַהְצִליָחה ָנא: יאהדונהיהֹוִשיָעה ָנא ָאָמא ְיֹהָוה  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 

 ָאָמא ֵאל ָנא הֹוִשיָעה ָנא ְוַהְצִליָחה ָנא:
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 ְרִויָחה ָנא:ָאָמא ֵאל ָנא הֹוִשיָעה ָנא ְוהַ 

 ָאָמא ֵאל ָנא, ְרָפא ָנא, ְסַלח ָנא, הֹוַשְעָנא ְוהֹוִשיָעה ָנא:

 ֹיאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ַחֵמש ְפָעִמים:

ְוֵאת ֲאֶשר ָחָטא ִמן ַהֹעֶדש ְיַשֵלם, ְוֶאת ֲחִמיִשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן 
 יל ָהָאָשם ְוִנְסַלח לֹו:אֹותֹו ַלֹכֵהן. ְוַהֹכֵהן ְיַכֵנר ָעָליו ְבאֵ 

 ְוִאם ָּגֹאל ִיְגַאל ִאיש ִמַםַעְשרֹו, ֲחִמיִשיתֹו יֹוֵסף ָעָליו:

 ֹיאַמר ָפסּוע ֶזה ֶשַבע ְפָעִמים:

 ַהְצִליָחה ָנא:יאהדונהי הֹוִשיָעה ָנא. ָאָמא ְיֹהָוה  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 

ב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָםנּו ִמְשּגָ  יאהדונהיְיֹהָוה 
ְצָבאֹות ַאְשֵרי ָאָדם בֹוֵטַח ָבְך: ְיֹהָוה הֹוִשיָעה ַהֶםֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום 
ָקְרֵאנּו: ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון, ֱאֹלִהים ְבָרב ַחְסְדָך ֲעֵנִני 

י ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ֶבֱאֶמת ִיְשֶעָך: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵר 
 ְוֹגֲאִלי:

ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשְיֵהא ִמעּוט ֶחְלִבי ְוָדִמי יהוה ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 
ֶשִמְתַמֵעט ַהיֹום ְלָפֶניָך ְבַתֲעִניִתי ָחשּוב ּוְמֺקָבל ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך 

ַרְבִתיו ַעל ַּגֵבי ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש, ּוְבֹכַח ֵחֶלב ְוָדם ֶשִמְתַמֵעט ְכִאלּו ִהְק 
ִמֶםִמי, ִיְתעֹוֵרר סֹוד ב' ִזּוּוֵגי מ"ב ְדֵחיְך ְוָגרֹון. ּוְבֵכן יְֺמְתקּו ִמְסַנר 

ְוִעם  אֹוִתיֹות ְדִמלּוי ְדִרבּוַע ֶדֱאֹלִהים ְדֵהִהי"ן ָהעֹוָלה ְשמֹוָנה ֵמאֹות,
ִמְסַנר ֵמָאה ּוְשֹלִשים אֹוִתיֹות ְדֶעֶשר ְנָעִמים ֱאֹלִהים ְבִמלּוָים, ַיֲעלּו 

ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַםְדֵרָגה, ֵמֲעִשָיה  ְלִמְסַנר ַתֲעִנית.
ְסִתיָמָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְבִריָאה ַלֲאִצילּות, ַעד מֹוָחא 

ַמֲחָשָבה ָהֶעְליֹוָנה, ְדבֹוֵרר ֹאֶכל ְוָזִריק ְנֹסֶלת, ּוִמֹכָחּה ִיְשַתְלֵשל ְוֵיֵרד 
ֶשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָכל ָהעֹוָלמֹות, ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה, ֵמֲאִצילּות 

ם ַיִּגיַע ְוָיחּול ָעַלי, ִלְבִריָאה ּוִמְבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִשָיה, ּוִמשָ 
ְלַטֵהר ִלִבי ְלָעְבְדָך ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְשֶמָך, ְוָלֵתת ֹכַח ְבַמֲחַשְבִתי 
ּוְבֹמִחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵען ּוְלַהֲעלֹות ָכל ִניצֹוֵצי ַהְעֺדָשה ְוַהְמָפשֹות 

יר ֵחֶלק ַהטֹוב ֶשֵיש ִבי ַעל ַהֵחֶלק ְוָהרּוחֹות ְוַהְמָשמֹות ִדְקֺדָשה, ּוְלַהְגבִ 
ָהָרע ֶשֵיש ִבי, ֶוֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלַשְוָעֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ְוַאָתה 
ַתֲעֶנה, ְנַדֵבר ְוַאָתה ִתְשַמע, ַכָדָבר ֶשֶמֱאַמר "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני 
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ֲאִני ֶאְשָמע", ִכי ַאָתה ה' נֹוֶדה ּוַמִסיל ְועֹוֶנה ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם ְמַדְבִרים וַ 
ּוְמַרֵחם ְבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְושֹוֵמַע ְתִפַלת ָכל ֶנה, ָברּוְך שֹוֵמַע 

אֹוי ָנא ָלנּו ִכי ָחָטאנּו ָאָמא נֹוִליְך ֶאת  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ְתִפָלה.
תּוַגת ִאםֹו, ְוִאם ִתְפֶנה ְלַחֹטאֵתינּו ָאָבד ִשְבֵרנּו ֶחְרָנֵתנּו, ֶבן ְכִסיל 

ְוִתְקָוֵתינּו, ְוִאם ִתְשֹמר ֲעֹוֵנינּו ִמי ַיֲעֹמד ְלָפֶניָך ֵמָאז ַאֶניָך, ּוְבטּוְבָך 
ַהָּגדֹול ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ּוְרֵאה ְבֵעין ֶחְמָלֶתיָך ָצַרת ּגּוֵפינּו ְוִנְשָמֵתינּו 

 יאהדונהי ְבֹרב ַרֲחֶמיָך ְתשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְבִשְמָך ְיֹהָוהְוַקֵבל 
ַאל ִתְטֵשנּו, ְוֹלא ְלֹאֶרָך ַאְנָך  ַתַעְזֵבנּו, ּוְבַיד ַזֲעֶמך הֹוִשיָעה ַהֶםֶלְך, ַאל

ַחס ִתָעֵחנּו, ִכי ָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ִכי ֹלא ָעְלָתה ַעל ִלֵבנּו ְלַהְמרֹות 
ְוָשלֹום ֶנֶגד ְכבֹוֶדָך ְוַלֲעשֹות ֶנֶגד ַכָּוָנֶתָך, ֶאֶפס ִכי ַעז ִיְצֵרנּו ָהַרע ְוַעל 
ָכְרֵחינּו ָנָטה ָאְרֵחנּו, ּוָמַנע ַהטֹוב ִמֶםמּו, ִדְמיֹונֹו ְכַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטֹרף 

ְבטּוְבָך  ְבָלעּונּו ְוַאָתה ְוִכְכִפיר יֹוֵשב ַבִםְסָתִרים ּוֶפַתע ִנְתאֹום ַחִיים
ְבִצְדָקְתָך תֹוִציא ִמָסָרה ַנְפֵשינּו, ַהִסיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵשנּו  יאהדונהיְיֹהָוה 

ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵנא ַלֲעֹוֵנינּו ְוִיְהיּו ִלְמאֹורֹות ָכל ַהֵשמֹות ֲאֶשר 
ּוְפָשֵעינּו, ְוַטֵהר ִלֵבנּו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת  ֶהֱחַשְכנּו ַבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחֹטאֵתינּו

 ּוְבֵלָבב ָשֵלם ְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה, ָאֵמן, ֵכן ְיִהי ָרצֹון. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי
 צּוִרי ְוֹגֲאִלי:יאהדונהי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ת ַהְכֶנֶסת, ּוְבָכל ַהָעָפה ֹיאַמר ִמְזמֹור ָהבּו ַיֲעֶשה ִשְבָעה ַהָעפֹות ַלֵתָבה ְבֵבי
 לה' ְבֵני ֵאִלים, ֺכלֹו, ּוָפסּוק ִמְנסּוֵקי ָאָמא ְבֹכַח, ְלִפי ַהֵןֶדר ַהֶזה.

ז: ָהבּו  יֹהָוה ָכבֹוד ָוֹעּ יֹהָוה ְבֵני ֵאִלים ָהבּו ַלּ ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלּ
יֹהָוה ְכבֹוד ְשמֹו ִהְש  יֹהָוה ְבַהְדַרתַלּ ֲחוּו ַלּ ֶדש: קֹול ְיֹהָוה ַעל ַתּ  ֹקּ

ל ים: קֹול ַהָכבֹוד ִהְרִעים ְיֹהָוה ַעל ַהָםִים ֵאּ ְיֹהָוה ַבֹכַח קֹול  ַמִים ַרִבּ
ר: קֹול ְיֹהָוה ֹשֵבר ֲאָרִזים ַוְיַשֵבר ְיֹהָוה ֶאת ָהָדּ ַאְרֵזי ַהְלָבּנֹון:  ְיֹהָוה ֶבּ

ים: קֹול ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִשְריֹון ְכמֹו ֶבן מוֹ ַוַיְרִקיֵדם כְ  ְיֹהָוה ֹחֵצב  ְרֵאִמּ
ש: קֹול  ש: קֹול ְיֹהָוה ָיִחיל ִמְדָבר ָיִחיל ְיֹהָוה ִמְדַבר ָקֵדּ ֲהבֹות ֵאּ ַלּ
יָכלֹו ֺכלֹו ֹאֵמר ָכּבֹוד: ְיֹהָוה  ֱחֹשף ְיָערֹות ּוְבֵהּ ֶיּ ְיֹהָוה ְיחֹוֵלל ַאָילֹות ַוּ

ֹהָוה ֹעז ְלַעםֹו ִיֵתן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך לַ  ם: ְיּ ַםבּול ָיָשב ַוֵיֶשב ְיֹהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלּ
 ַעםֹו ַבָשּלֹום: ֶאת

 )אב"ג ית"ץ(     ָאָמא ְבֹכַח. ְּגדּוַלת ְיִמיֶנָך. ַתִתיר ְצרּוָרה:                  
 )קר"ע שט"ן(      נֹוָרא:                    ַקֵבל ִרַמת. ַעֶםָך ַשְּגֵבנּו. ַטֲהֵרנּו
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 )נג"ד יכ"ש(     ָנא ִגבֹור. דֹוְרֵשי ִיחּוֶדָך. ְכָבַבת ָשְמֵרם:                   
 )בט"ר צת"ג(    ָבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. ָתִמיד ָּגְמֵלם:              

 )חק"ב טנ"ע(      ל ֲעָדֶתָך:                  ָחִסין ָקדֹוש. ְברֹוב טּוְבָך. ַנהֵ 
 )יג"ל פז"ק(     ָיִחיד ֵּגֶאה. ְלַעְםָך ְנֵנה. זֹוְכֵרי ְקדּוָשֶתָך:                   
 )שק"ו צי"ת(     ַשְוָעֵתנּו ַקֵבל. ּוְשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יֹוֵדַע ַתֲעלּומֹות:       

 תֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּו

ִיֵתן ַהֶכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲעִניים ִיְרֵאי ָשַמִים ִויִהי ָרצֹון ֶשה' ְיַקֵבל ְתשּוָבתֹו ְבָרצֹון.

 חֶפסַ בְ ץ ָחמֵ  ֶשָאַכל ְלִמי ִתעּון
 וזה לשונו. דרושי הפסחמשער הכוונות דרוש ד כתב רבינו האריז"ל 

וכתיב שאור לא ימצא  ,צת לא תאכלווכתיב כל מחמ ,כתיב לא יאכל חמץ
ובחינ' הארה היוצאת  ....לותםמוכתיב משארותם צרורות בש ,בבתיכם

והארה היוצאת ממוחין דאי'  ,ממוחין דאבא אל לאה נקר' מחמצת נוקבא
וכן  ,והנה מחמצת הוא אותיות חמץ תם א.אל לאה נק' משארת נוקב

מה היא מדת ת"ם משארת הוא שאר תם. לאה הנק' תם בסוד ומדת ימי 
ד' ור"ל המוחין של חמץ המאירין בלאה הנק' ת"ם נק' מחמצת והמוחין 
של שא"ר המאירין בלאה הנקרא' ת"ם נק' משארת. והרי נתבאר ענין 

שאור לא ימצא  ,הלאוין שבתור' קצתם בדכורא והם לא יאכל חמץ
דלאה וקצתם בנוקבא כמו כל מחמצת לא תאכלו: ובחי' הד'  .בבתיכם
ת בחוץ אפשר שיתאחזו בה החיצו' ולכן נק' משארת ר"ל שאר העומד

תם כי היא לאה הנמשכת ממוחי' דאי' הנק' שאר כנז' ויש בה דינים רבים 
היתה נק' שה נים. ומולכן צריך ליזהר בה שלא תחמיץ ויתאחזו בה החיצו

תם תחזור ח"ו להתהפך לאותיות מ"ת המורות על אחיזת החיצו' הנק' 
ונכנסין  ...ין השימור הוא שתחזור הארותיה ליכנס בפנים מות כנודע. וענ

ונעשה בחי' א"מ לרחל ובזה תבין ענין כנגד ד' בנים דברה  ...בראש רחל 
תורה והענין הוא כי ב"ן בגי' הוא ב' הויות פשוטו' ועתה יש לה ד' בנים 
שהם ד' מוחין כפולים ד' שלה וד' של לאה הם ח' הויות שהם ד' בנים כל 

לול מב' הויות שהוא ב"ן א' ואלו ד"פ ב"ן הם בחינת הקדקד של מוח כ
המקובלים לא נתנו וזהו תמצות דבריו.  .רחל כי קדקד בגי' ד"פ ב"ן
ְוָיַרד ִלְקבֹוַע ֶאת ִמְסַנר ְיֵמי  ּוִמי ָעָלה ָשַמִיםמספר ימים הראוי לתקון זה 
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אה הרביעית שהם בל "משארת ומחמצת"תקונו בסוד  ואולי .ַהַתֲעִניֹות
ואולי מס' ימי  "שלא נשמרה בפנים ולא יצאו הארותיה לראש רחל

ַהְתשּוָבה ַהִּוידּוי, ְוָהָרצֹון ועל כל פנים  ת.דכמנין מ 222התיקון 
ּוַמֲעֶשה ַהַתֲעִנית ְוַהִנְדיֹון ַמְשִלים ַהִתעּון. ְוָלֵכן  ,ְוַהַמְחָשָבה, ֵהם ִעָער ַהִתעּון

אולי כדאי , ְוַהַםְמִעיט תעניות 222לפחות ֹון ַנְפשֹו ִלְצָדָקה ַלֲעִנִיים ִיֵתן ִנְדי
כי "נר ה' נשמת  ,כמנין נר ַתֲעִניֹות יםִש יְוַחמִ  ַתִיםאמָ ֶשֹלא ִיְפחֹות ִמִנְדיֹון 

לא יושלם תיקונו, הבא להיטהר מסייעין בעדו, רים אלו במספ. ואם אדם"
 . ומשמים יעזרוהו להשלים תקונו

 ְוֶזה ֵסֶדר ַהִתעּון:

 ָיצּום יֹום ֶאָחד ַלְיָלה ָויֹום, ּוְבֵליל ַהַתֲעִנית ֹלא ִייַשן ְוִיְלַמד ָכל ַהַלְיָלה
  (  20  )נמצא לקמן עמוד .תָכרֵ  ִתעּוןר ֶסדֵ ויעשה 

בלילה ת ָכרֵ  ִתעּוןר ֶסדֵ אם אינו יכול להשאר ער בליל התענית יעשה 
 ו בלילה אחר.שלאחר התענית. א

 יֹום ִלְפֵני ַהַתֲעִנית ֹיאַמר ִודּוי ֶזה:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָלֵתנּו  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ְוַאל ִתְתַעָלם ַמְלֵכנּו ִמְתִחָמֵתנּו, ֶשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵזי ָפִנים ּוְקֵשי ֹעֶרף 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנְחנּו  יאהדונהיְיֹהָוה לֹוַמר ְלָפֶניָך 
ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנֵשי 

ָבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִדַבְרנּו ֹדִפי ח. ְבֶפסַ ץ ָחמֵ י ָאַכלתִ ָאַשְמנּו.  ֵביֵתינּו:
ן ָהָרע. ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶקר ּוִמְרָמה. ְוָלשוֹ 

ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ִכַזְבנּו. ָכַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. 
ַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ָנַגְמנּו. ָצַרְרנּו. צִ 

ִקִשינּו ֹעֶרף. ָרַשְענּו. ִשַחְתנּו. ִתַעְבנּו. ָתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו 
 ִמִםְצֹוֶתיָך ּוִמִםְשָנֶטיָך ַהטֹוִבים ְוֹלא ָשָוה ָלנּו. ְוַאָתה ַצִדיק ַעל ָכל

י ֱאֶמת ָעִשיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָשּ   ְענּו:ַהָבא ָעֵלינּו. ִכּ
ֵיֵלְך ְלִמְקֶוה ְוִיְטֹבל ֶשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר ַנְפשֹו, רּוחֹו ְוִנְשָמתֹו, ֵמַהְעִלָנה 

, ִויַכֵּון ֶשטֹוֵבל ֶשַבע ְטִבילֹות חְבֶפסַ ץ ָחמֵ  כילתָאֶשִמְדְבָקה ָבֶהם ִבְגַלל ָעֹון 
ֲעָמן ִלְטֹבל ִמָסַרְעתֹו, ְוֶשֵכן ְיֹטֲהרּו ֵאלּו ַעל ַדַעת ֱאִליָשע ַהָמִביא ֶשָאַמר ְלנַ 

  .ַנְפשֹו, רּוחֹו ְוִנְשָמתֹו ִמֺטְמַאת ָצַרַעת ַעוֹונֹוֵתיהָ 
ִיְתַנֵלל ִמְנָחה ִמְבעֹוד יֹום, ִויַקֵבל ַתֲעִנית ִבְתִפַלת ַהִםְנָחה ְבִבְרַכת "שֹוֵמַע 
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 י ֶשֹיאַמר "עֹוֶשה ָשלֹום".ְתִפָלה", אֹו ְבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵ 
ִאם ֹלא ִקֵבל ַתֲעִנית ְבתֹוְך ְתִפַלת ַהִםְנָחה, ֲאָבל ְכֶשִהְתַנֵלל ֲעִמיָדה, 
)ְשמֹוֵנה ֶעְשֵרה( ֶשל ִמְנָחה ָחַשב ְלִהְתַעמֹות, ֶנְחָשב ְכַקָבַלת ַתֲעִנית ְוָצִריְך 

 ְלִהְתַעמֹות.
 ַהַתֲעִנית:ְוֶזה ֹנַסח ַקָבַלת 

ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֲהֵריִני ְמַקֵבל ָעַלי ְלִהְתַעמֹות ְלָמָחר ַלְיָלה ְויֹום 
ַעל ֲאֶשר ָחָטאִתי,  ִמְשִקיַעת ַהַחָמה ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהכֹוָכִבים ָמָחר.

ִלים ֲאֵחִרים ְבִגְלּגּול ֶזה ּוְבִגְלּגּוח, ְבֶפסַ ץ ָחמֵ י ְוָאַכלתִ  ,ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי
ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ֶשִאם ֹלא אּוַכל ְלִהְתַעמֹות,  .ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהיֹום ַהֶזה

ְכֶשַאְפִריש ְנרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵטל ַהַתֲעִנית, אּוַכל ֶלֱאֹכל 
ֶזה ְלַהְקִריב ְוִלְשתֹות ְלֹלא שּום ָעֹון ְכָלל. ַוֲהֵריִני ִמְתַכֵּון ְבַתֲעִנית 

הּוא ִבְמקֹום ַהָעְרָבן ַהִמְקָרב ַעל ַּגֵבי  ָברּוְך ֶחְלִבי ְוָדִמי ִלְפֵני ַהָעדֹוש
ֱאֹלֵהינּו  יאהדונהיַהִםְזֵבַח, ְלַכֵנר ַעל ַחֹטאַתי. ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ֹות ְלָפֶניָך, ּוְתַקֵבל ְתשּוָבִתי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתֵתן ִלי ֹכַח ְלִהְתַעמ
 ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים.

ִיְגֹמר ֲאִכיָלתֹו ִלְפֵני ְשִקיַעת ַהַחָםה, ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹוָנה ִיְטְבֶלָמה ִבְמַעט 
ֹבל ְנרּוָסה ִראשֹוָנה ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָמה. )ְוֵכן ִבְגַמר ַהַתֲעִנית ְכֶשָיֹבא ִלְסֹעד, ִיְט 

 .ִבְמַעט ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָמה( ִמְלַבד ִאם הּוא ַשָבת אֹו ֹראש ֹחֶדש
ִיְשַכב ַעל ִמָטתֹו, ַיִמיַח ֶאֶבן ַתַחת ֹראשֹו ֵבין ַהַםָסע  ִאםְבֵליל ַהַתֲעִנית, 

 ִמְנַין ֶאֶבן.ְוַהַכר, ִויַכֵּון ְבֵשם יו"ד ה"ה וא"ו ה"ה, ָהעֹוֶלה כְ 
ֲחֹגר ַעל ָמְתָניו ִמַתַחת ִלְבָגָדיו ֲחגֹוַרת ַשק ָהֲעשּוָיה ִמְשַער ִעִזים יַ ִאם ָיכֹול, 

 )ראה בהוראות בתחילת הספר( ְבָכל ְזַמן ַהַתֲעִנית.

נמצא טֹוב ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ְולֹוַמר ִבְרכֹות ַהָשַחר ְוִתעּון ֲחצֹות )
 ( ְבַכָּוָנה ְגדֹוָלה.בסידוריםו בחלק א'

 ְביֹום ַהצֹום ֹיאַמר:

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזָֺםן ְלַקֵים ְבֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָבַרְך ִמְצַות ֲעֵשה ֶשל 
ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת  יאהדונהיַהְתשּוָבה, ַכָכתּוב ַבתֹוָרה: ְוַשְבָת ַעד ְיֹהָוה 

ְתָחֵרט ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי, ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי, ֵבין ְבֹקלֹו. ַוֲהֵריִני ִמ 
ְבִגְלּגּול ֶזה ּוֵבין ְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ֲחָרָטה ְגמּוָרה ּוְשֵלָמה, ּוְמַקֵבל 
ָעַלי ֶשֹּלא ַלֲחֹזר ְוַלְחֹטא עֹוד. ְוַהֵשם ִיְתָבַרְך ְבַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְדַבר 
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 ד ְשמֹו ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון.ְכבוֹ 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָלֵתנּו  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 

ְוַאל ִתְתַעָלם ַמְלֵכנּו ִמְתִחָמֵתנּו, ֶשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵזי ָפִנים ּוְקֵשי ֹעֶרף 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנְחנּו  יאהדונהיֹהָוה לֹוַמר ְלָפֶניָך יְ 

ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנֵשי 
ָבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִדַבְרנּו ֹדִפי ח. ְבֶפסַ ץ ָחמֵ י ָאַשְמנּו. ָאַכלתִ  ֵביֵתינּו:

ן ָהָרע. ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶקר ּוִמְרָמה. ְוָלשוֹ 
ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ִכַזְבנּו. ָכַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. 

ְבִדבּור ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ָנַגְמנּו ְבַמֲחָשָבה 
ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ִקִשינּו ֹעֶרף. ָרַשְענּו. ִשַחְתנּו.  ּוְבַמֲעֶשה.

ִתַעְבנּו. ָתִעינּו ְוִתֲעָתְענּו. ְוַסְרנּו ִמִםְצֹוֶתיָך ּוִמִםְשָנֶטיָך ַהטֹוִבים ְוֹלא 
י ֱאֶמת ָעִשיָת ַוֲאַנְחנּו ָשָוה ָלנּו. ְוַאָתה ַצִדיק ַעל ָכל ַהָבא ָעֵלינּו כִ 

ֹמאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב ָמרֹום, ּוַמה ְמַסֵנר ְלָפֶניָך שֹוֵכן  ַמה ִהְרַשְענּו:
ְשָחִקים. ֲהֹלא ַהִמְסָתרֹות ְוַהִמְגלֹות ַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם 

ָבֶטן. ֹרֶאה ְכָליֹות ָוֵלב.  ְדֵריחַ  ָחי. ַאָתה ֹחֵפש ָכל ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל
ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהוה  ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ִמָםְך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך:

ַחֹטאֵתינּו  ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתְמֹחל ָלנּו ֶאת ָכל יאהדונהי
 ִתְמֹחל ְוִתְסַלח ְלָכל ְנָשֵעינּו.ֲעֹונֹוֵתינּו וְ  ּוְתַכֵנר ָלנּו ֶאת ָכל

 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ָשֹלש ְנָעִמים

ְהֶיה ַוֹיאֶמר ֹכה ֹתאַמר ִלְבֵני  ְהֶיה ֲאֶשר ֶאּ ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמֶשה ֶאּ
ם׃ ְהֶיה ְשָלַחִני ֲאֵליֶכּ  ִיְשָרֵאל ֶאּ

ִתי ְלָך ְיֹהָוה  ֲאִני ְתִפָלּ צֹון ֱאֹלִהים ְבָרב ַחְסֶדָך ֲעֵנִני ֵעת ָר  יאהדונהיַוּ
ָך: ֱאֶמת ִיְשֶעּ  ֶבּ

 תֲאחַ  ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ָנָעם

ֶאָחד  אְכלּו ַמֹסת ַעד יֹום ָהּ ִראֹשן ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש ָבֶעֶרב ֹתּ ָבּ
ֶרב׃ ִשְבַעת ָיִמים ְשֹאר ֹלא ִיםָ  ֵתיֶכם ִכיְוֶעְשִרים ַלֹחֶדש ָבָעּ ׀ ָכל  ֵצא ְבָבּ

ֲעַדת ִיְשָרֵאל ַבֵּגר ּוְבֶאְזַרח  ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶמֶפש ַהִהוא ֵמּ
אְכלּו ַמּסֹות׃ ֶרץ׃ ָכל ַמְחֶמֶצת ֹלא ֹתאֵכלּו ְבֹכל מֹוְשֹבֵתיֶכם ֹתּ ַוִיָשא  ָהָאּ

ם׃ָהָעם ֶאת ְבֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמְשֲאֹרָתם ְצרֺ   ֹרת ְבִשְמֹלָתם ַעל ִשְכָמּ
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ֲעֹקב ְוֹּלא ָרָאה ָעָמל ְבִיְשָרֵאל ְיהָוה ֱאֹלָהיו ִעםֹו  ֹּלא ִהִביט ָאֶון ְבַיּ
ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו׃ ֵאל ּמֹוִציָאם ִמִםְצָרִים ְכּתֹוֲעֹפת ְרֵאם ּלֹו׃ ִכי ֹלא 

ֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ְבִיְשָרֵאל כָ  ֲעֹקב ּוְלִיְשָרֵאל ַמה ַנַחש ְבַיּ ָאֵמר ְלַיּ ֵעת ֵיּ
ל׃  ָנַעל ֵאּ

 תֲאחַ  , ָנָעםלאה רחלֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ֶשָראֵשי ֵתבֹות ֶשָלֶהם 

ְלדֹור ָודֹור ֱאמּוָנֶתָך כֹוַנְנָת ֶאֶרץ ַוַתֲעמֹוד: ַאֲחַלי ִיֹכנּו ְדָרָכי        לאה
ִני: ִהֵמה ָתַאבְ  ִלְשמֹור ֺחֶעיָך: ְתָך ַחֵיּ        ִתי ְלִפֺעֶדיָך ְבִצְדָקּ

ֲחֶמיָך ַרִבים     רחל ִני: ַחְסְדָך ְיֹהוָ  ה| ְיֹהוָ  ַרּ ִמְשָנֶטיָך ַחֵיּ ְלָאה  הְכּ ָמּ
ִני:  ְלָך ֲאִני הֹוִשיֵעִני ִכי ִפעּוֶדיָך ָדָרְשִתי: ָהָאֶרץ ֺחֶעיָך ַלְםֵדּ

ף ּוָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר. (07)ראה עמוד  ֹותִיַקח ִפְדיֹון ַהַתֲעִני  ְוַיֲעֹמד ָיח 

ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו ְביֹום צֹום ַהַתֲעִנית ַהֶזה, ִכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאִני ַעל ִכי 
ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו ֹראִשי ּוְכַמָשא ָכֵבד ָכְבדּו ִמֶםִמי. ָטַבְעִתי ִביֵון ְמצּוָלה 

ֵאין ָמֳעָמד. ָבאִתי ְבַמֲעַמֵעי ַמִים ְוִשבֹוֶלת ְשָטָפְתִני. ִיְרָאה ָוַרַעד וְ 
ָיבֹוא ִבי ְבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַנֵלל ְלָפֶניָך ַעל ֹרַע ַמֲעַשי ֲאֶשר ָעִשיִתי. 

ְלַמְעָלה  בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ְלָהִרים ֱאֹלַהי ָנַני ֵאֶליָך. ִכי ֲעֹונֹוַתי ַרבּו
ַהְסָדָקה ְוָלנּו יאהדונהי ֹראש ְוַאְשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָשָמִים. ְלָך ְיֹהָוה 

ֹבֶשת ַהָנִנים. ָמה ֶאֱעֶנה ּוָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדֵבר ּוָמה ֶאְצַטָדק. ְכֵבן סֹוֵרר 
שֹות. ִלְדָבֶריָך ֹלא ּומֹוֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָך ְוֹלא ָשַמְעִתי ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ַהְעדוֹ 

ִהֵטיִתי ָאְזִני. ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵשה ְוַעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה. ָעַבְרִתי 
ַעל ְכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵבית ִדין. ָעַבְרִתי ַעל ִדְבֵרי ַקָבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים 

י ִצמֹורֹות ַהֶשַפע. ְוָגַרְמִתי ַבֲעֹונֹוַתי ּוָפַגְמִתי ַבִםדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלתִ 
ְלַהִניל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ְבַמֲעַמֵעי ַהְעִלנֹות. ְוָנַתִתי ֹכַח ַבְעִלנֹות 
ְלִהְתַחֵזק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק ִמן ַהְעֺדָשה. ְוָגַרְמִתי 

ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִשי ַהְעדֹוָשה ִמְםקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַבֲעֹונֹוַתי ַלֲעֹקר ּו
ַהַחִיים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל ַיְרְכֵתי בֹור. בֹורֹות ִנְשָבִרים ֲאֶשר ֹלא ָיִכילּו 
ַהַםִים. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. ֲאָהה ַעל ַנְפִשי. ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעְזָרה ְוָאָנה 

ָעה. בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ִכי ָנָשאִתי ֶחְרַנת ְנעּוַרי. ֲאָבל ֶאְפֶנה ִלישּו
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ִכי ֹלא ְבֶמֶרד  יאהדונהיָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ֵשה ּוְבַמַעל ָעִשיִתי, ְוֹלא ְלַהְכִעיְסָך ִנְתַכַּוְנִתי, ַרק ִיְצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמעֲ 
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ָשָטן ִהְצִליַח, ִכי הּוא ֵמֵאש ַוֲאִני ִמָבָשר ָוָדם, ְוהּוא ֲאֶשר ִהִןיַתִמי 
ץ ָחמֵ י ֶשָאַכלתִ ּוִפַתִמי ַלֲעֹבר ַעל ִמְצֹוֶתיָך, ְוִנְסַכְלִתי ְוָעִשיִתי ָעֹון ֶזה 

י, ּוִמְתַנֵחם ְוַעָתה ֲאִני בֹוש ִמַםֲעַשי ּוֺמְכָלם ֲאִני ֵמֲעֹונֹותַ  ח.ְבֶפסַ 
ּוִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעד 
ַהיֹום ַהֶזה. ָעַזְבִתי ֶאת ְדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי ַהְמֺקְלָקִלים, 

ָישֹוב ֶאל ְיֹהָוה ִדְכִתיב: ַיֲעֹזב ָרָשע ַדְרכֹו ְוִאיש ָאֶון ַמְחְשבֹוָתיו וְ 
ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאֹלֵהינּו ִכי ַיְרֶבה ִלְסֹלַח. ּוָבאִתי ְבֵלב ִנְשָבר ְוִנְדֶכה 
ְלִהְתַנֵנל ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך ְוִלְדֹנק ַעל ַשֲעֵרי ַרֲחֶמיָך ּוְלַבֵעש ִמְםָך 

ּון ְוַרחּום ַאָתה ִויִמיְנָך ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָנָרה, ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחמ
, ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ְנשּוָטה ְלַקֵבל ָשִבים.

ְוַלְנָשִעים ֲאֶשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה 
ֶאת ַעְבֶדָך ִכי ֹלא ִיְצַדק ְלָפֶניָך ָכל  ְוַעד ַהיֹום ַהֶזה, ְוַאל ָתבֹוא ְבִמְשָנט

ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך. ְוַאל  טֹוב ְוַסָלח ְוַרב יאהדונהיָחי. ִכי ַאָתה ְיֹהָוה 
ָנא ִתְבֶזה ֱענּות ָעִני ֲאֶשר ִעֵמיִתי ַבסֹום ַנְפִשי, ִבְרַכי ָכְשלּו ִמסֹום 

ֶיה ָחשּוב ּוְמֺקָבל ּוְמֺרֶסה ְלָפֶניָך ִמעּוט ֶחְלִבי ּוְבָשִרי ָכַחש ִמָשֶמן. ְוִיהְ 
ְוָדִמי ֲאֶשר ִנְתַמֵעט ַהיֹום ְבַתֲעִניִתי ְכֵחֶלב ָוָדם ַהִמְקָרב ַעל ַּגֵבי ִמְזַבֲחָך 
ַהָעדֹוש. ּוְבֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך הֹוַדְעָתנּו ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ְלַתֵען ֶאת 

ֵשנּו ְבִמְסַנר ּוְבִמְפַקד ֵשמֹות ַהְעדֹוִשים ֲאֶשר ָנַגְמנּו ָבֶהם. ְנַגם ַנפְ 
ְוָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ִכי ָחֵפץ ָהִייִתי ַלֲעשֹות ִתעּון ֶזה ְבָכל ֵלב, ַאְך ֵאין 

ה, ְוָלֵכן ִבי ֹכַח, ְוָכַשל ֹכִחי ְלִהְתַעמֹות ָכל ָכְך ָיִמים ְרצּוִפים ֶזה ַאַחר זֶ 
ֲאִני ַמְפִריש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַתֲעִניֹות ֵאלּו. ְוִתְהֶיה ֲחשּוָבה ּוְמֺקֶבֶלת 
ַהְסָדָקה ֶשֲאִני נֹוֵתן ַבֲעבּור ַהַתֲעִניֹות ְכִאלּו ִהְתַעֵמיִתי, ְוָכל ַהִתעּוִנים 

ָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַהַתֲעִניֹות, ּוֵברּור ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ָהְראּוִים ְלִהְתָבֵרר וְ 
ִיְהיּו ִמְתָבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל ְיֵדי ַהְסָדָקה ֶשל ִנְדיֹון ַהַתֲעִניֹות. ְוַאָתה 
ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ְתַטֵהר ֶאת ַהְנָגִמים ְוֶאת ַהְכָתִמים ֲאֶשר ַנֲעשּו ְבגּוִפי 

ל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ֶשָמְפלּו ַבְעִלנֹות ַעל ְיֵדי ְוַנְפִשי, רּוִחי ְוִנְשָמִתי. ְוכָ 
ַחֹטאַתי ְוִנְבְראּו ֵמֶהם ַמְשִחיִתים ְמַחְבִלים ְכָרִמים, ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 
ֶשָימּותּו ָכל אֹוָתם ְקִלנֹות, ְוַיְחְזרּו ָכל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ִבְמקֹום 

ָהָרמּוז  )חב"ו(ָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְלַמַען ִשְמָך ַהָעדֹוש ָשְרָשם ָבעוֹ 
ְבָראֵשי ֵתבֹות ַח'ִיל ָב'ַלע ַו'ְיִקיֶאמּו ִמִבְטנֹו יֹוִריֶשמּו ֵאל, ּוִמָנסּוק 

 )בי"ט(ֶח'ְלָקם ַב'ַחִיים ּו'ְצפּוְנָך ְתַמֵלא ִבְטָנם, ּוְלַמַען ִשְמָך ַהָּגדֹול 
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אֵשי ֵתבֹות ִב'ְזרֹועֹו ְי'ַקֵבץ ְט'ָלִאים. ְוִתְשַמע ֶאת ְתִפָלִתי ָהָרמּוז ְבָר 
ָהָרמּוז ְבָראֵשי ֵתבֹות ָא'ָמא  )ארארית"א(ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִשְמָך ַהָעדֹוש 

ַר'ֲחֶמיָך ֶא'ת ָר'ְגֶזָך ִי'ְכְבשּו ִת'ְמחֹול ַא'ְשמֹוֵתינּו. ִכי ֵאל שֹוֵמַע 
ְוַתֲחנּוִנים ַאָתה, ָברּוְך שֹוֵמַע ְתִפָלה. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְתִפלֹות 

 צּוִרי ְוֹגֲאִלי. יאהדונהיְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהוה 
ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכְנֵתיּה, ִבְדִחלּו ּוְרִחםּו, ּוְרִחםּו 

ְבֵשם ָכל  )יהו"ה(ם י"ה בו"ה ְבִיחּוָדא ְשִלים ּוְדִחלּו, ְלַיַחָדא שֵ 
ִיְשָרֵאל, ֲהֵריִני ַמְפִריש ָמעֹות ֵאלּו ֶשְבָיִדי ִלְצָדָקה. ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 
ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶשִתְהֶיה ֲחשּוָבה ְלָפֶניָך ִמְצַות ַהְפָרַשת 

ְתַעֵמיִתי ְלָפֶניָך, ַבֲעבּור ִתעּון ַהְנַגם ֶשָנַגְמִתי ַהְצָדָקה, ְכִאלּו הִ 
ִכי ֵכן ָיְסדּו ֲעָבֶדיָך  ח.ְבֶפסַ ץ ָחמֵ י ָאַכלתִ ִבְשמֹוֶתיָך ַהְקדֹוִשים, ַבֲעֹון שֶ 

ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל ִלְפדֹות ְבֶכֶסף ָכל ַתֲעִנית, ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכִאלּו ִהְתַעֵמיִתי 
ִכַּוְנִתי ְבָכל ַהַכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ְבִתעּון ָעֹון ֶזה. ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני וְ 

ֱאֹלֵהינּו ּוַמֲעֶשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו: ִויִהי ֹנַעם 
 ֶשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו:ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ּוַמֲעֶשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמעֲ 

 .ִמָכאן ָיכֹול ִלְנעֹול ִמְנָעַליו, ּוְלַהְמִשיך ָרִגיל

ְלִוִים ַתַחת ָכל ְבכֹור ִבְבֵני  ר: ַקח ֶאת ַהּ ה ֶאל מֶשה ֵלאֹמּ ַוְיַדֵבר ְיהֹוָ
ְלִוִים יּו ִלי ַהּ ְלִוִים ַתַחת ְבֶהְמָתם ְוָהּ ֱהַמת ַהּ ה:  ִיְשָרֵאל ְוֶאת ֶבּ ֲאִני ְיהֹוָּ

ְלִוִים ִמְבכֹור  ְדִפים ַעל ַהּ ְוֵאת ְנדּוֵיי ַהְשלָשה ְוַהִשְבִעים ְוַהָםאָתִים ָהֹעּ
ַקְחָת ֲחֵמֶשת ֲחֵמֶשת ְשָקִלים ַלּגְֺלֹּגֶלת ְבֶשֶקל ַהֹעֶדש  ל: ְוָלּ ְבֵני ִיְשָרֵאּ

ַתָתה ,ִתָעח ֶקל: ְוָנּ ֲהֹרן ּוְלָבָניו ְנדּוֵיי  ֶעְשִרים ֵּגָרה ַהָשּ ַהֶכֶסף ְלַאּ
ם: ַוִיַעח מֶשה ֵאת ֶכֶסף ַהִנְדיֹום ֵמֵאת ָהֹעְדִפים ַעל ְנדּוֵיי  ְדִפים ָבֶהּ ָהֹעּ

ם: ֵמֵאת ְבכֹור ְבֵני ִיְשָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָכֶסף ְלִוִיּ ֲחִמָשה ְוִשִשים  ,ַהּ
ֶדש: ַוִיֵתן מֶשה ֶאת ֶכֶסף ַהְנֺדִים ּוְשלש ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְבֶשֶקל הַ  ֹעּ

ה ֲהֹרן ּוְלָבָניו ַעל ִפי ְיהֹוָ ה: ,ְלַאּ ה ֶאת מֶשּ ֲאֶשר ִצָּוה ְיהֹוָ  ַכּ

 יקרא פרשת חטאת ויכוון כאילו הקריב קרבן חטאת בבית המקדש

ֲעֹשָתּה ַאַחת ִמ  ֱחָטא ִבְשָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ַבּ ִםְצות ְוִאם ֶנֶפש ַאַחת ֶתּ
ם׃ אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָטאתֹו ֲאֶשר ָחָטא  ְיהָוה ֲאֶשר ֹּלא ֵתָעֶשיָנה ְוָאֵשּ
א׃  ְוֵהִביא ָקְרָבנֹו ְשִעיַרת ִעִזים ְתִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחָטאתֹו ֲאֶשר ָחָטּ

ֹעלָּ  ַחָטאת ְוָשַחט ֶאת ַהַחָטאת ִבְמקֹום ָהּ ה׃ ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל ֹראש ַהּ
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ֹעָלה ְוֶאת ָכל  ְוָלַקח ַהֹכֵהן ִמָדָמּה ְבֶאְצָבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרֹנת ִמְזַבח ָהּ
ֲאֶשר הּוַסר ֵחֶלב ַח׃ ְוֶאת ָכל ֶחְלָבּה ָיִסיר ַכּ  ָדָמּה ִיְשֹנְך ֶאל ְיסֹוד ַהִםְזֵבּ

יהָוה ְוִכֶנר ֵמַעל ֶזַבח ַהְשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהֹכֵהן ַהִםְזֵבָחה ְלֵרי ַח ִניֹחַח ַלּ
 ָעָליו ַהֹכֵהן ְוִנְסַלח ּלֹו׃ 

ָמה׃ ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו  ְוִאם ֶכֶבש ָיִביא ָקְרָבנֹו ְלַחָטאת ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאּ
ַחָטאת ְוָשַחט ֹאָתּה ְלַחָטאת ִבְמקֹום ֲאֶשר ִיְשַחט ֶאת  ַעל ֹראש ַהּ

ה׃ ְוָלַקח ַהֹכהֵ  ֹעָלּ ַחָטאת ְבֶאְצָבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרֹנת ִמְזַבח ָהּ ן ִמַדם ַהּ
ַח׃ ְוֶאת ָכל ֶחְלָבּה ָיִסיר  ֹעָלה ְוֶאת ָכל ָדָמּה ִיְשֹנְך ֶאל ְיסֹוד ַהִםְזֵבּ ָהּ

ֶלב ַהֶכֶשב ֲאֶשר יּוַסר ֵחּ ִמֶזַבח ַהְשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהֹכֵהן ֹאָתם  ַכּ
ְוִכֶנר ָעָליו ַהֹכֵהן ַעל ַחָטאתֹו ֲאֶשר ָחָטא  ל ִאֵשי ְיהָוהַהִםְזֵבָחה עַ 
 ְוִנְסַלח ּלֹו׃ 

אִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני  אֹשִנים ֲאֶשר הֹוֵצּ ַכְרִתי ָלֶהם ְבִרית ִרּ ְוָזּ
ה׃ אֹלִהים ֲאִני ְיהָוּ ְהיֹות ָלֶהם ֵלּ  ַהּגֹוִים ִלּ

ַפְרָת ְלָך ֶשַבע שַ  ְבֹתת ָשִנים ֶשַבע ָשִנים ֶשַבע ְנָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ְוָסּ
ֲעַבְרָת שֹוַפר ְתרּוָעה  ה׃ ְוַהּ ֶשַבע ַשְבֹתת ַהָשִנים ֵתַשע ְוַאְרָבִעים ָשָנּ
ֲעִבירּו שֹוָפר ְבָכל  ָעשֹור ַלֹחֶדש ְביֹום ַהִכֺנִרים ַתּ ַבֹחֶדש ַהְשִבִעי ֶבּ

ֲחִמִשים ָשָנה ּוְקָראֶתם ְדרֹור ָבָאֶרץ ַאְרצְ  ם׃ ְוִקַדְשֶתם ֵאת ְשַנת ַהּ ֶכּ
ְהֶיה ָלֶכם ְוַשְבֶתם ִאיש ֶאל ֲאֺחָזתֹו ְוִאיש ֶאל  ְשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִתּ ְלָכל ֹיּ

ְהֶיה ָלֶכם  ֲחִמִשים ָשָנה ִתּ בּו׃ יֹוֵבל ִהוא ְשַנת ַהּ ֹלא ִמְשַנְחתֹו ָתֺשּ
יָה׃ ִכי יֹוֵבל ִהוא  ִתְזָרעּו ְוֹלא ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְוֹלא ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶרּ
ּה׃ ִבְשַנת ַהיֹוֵבל  אְכלּו ֶאת ְתּבּוָאָתּ ְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהָשֶדה ֹתּ ֹקֶדש ִתּ

ל ַוְיַדֵבר ְיהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵלא ַהֹזאת ָתֺשבּו ִאיש ֶאל ֲאֺחָזּתֹו׃ ר׃ ַדֵבר ֶאּ ֹמּ
ַמְרָת ֵאָליו ְבַהֲעֹּלְתָך ֶאת ַהֵמֹרת ֶאל מּול ְנֵני ַהְםנֹוָרה ָיִאירּו  ַאֲהֹרן ְוָאּ
ֹרֶתיָה  ֱעָלה ֵנּ ֲהֹרן ֶאל מּול ְנֵני ַהְםנֹוָרה ֶהּ ִשְבַעת ַהֵמּרֹות׃ ַוַיַעש ֵכן ַאּ

ֲעשֵ  ה׃ ְוֶזה ַמּ ֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ֹמֶשּ ה ַהְםֹנָרה ִמְקָשה ָזָהב ַעד ְיֵרָכּה ַכּ
ַעד ִנְרָחּה ִמְקָשה ִהוא ַכַםְרֶאה ֲאֶשר ֶהְרָאה ְיהָוה ֶאת ֹמֶשה ֵכן ָעָשה 

ה׃   ֶאת ַהְםֹנָרּ
ֲחֵריֶהם  ֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַוֵיֶלְך ֵמַאּ ֹהֵלְך ִלְפֵני ַמּ ֱאֹלִהים ַהּ ַוִיַןע ַמְלַאְך ָהּ

ם: ַוָיֹבא ֵביןַוִיַןע ַעםּוד  ֲחֵריֶהּ ֲעֹמד ֵמַאּ ַיּ ָעָנן ִמְנֵניֶהם ַוּ ֲחֵנה ִמְצַרִים  ֶהּ ַמּ
ָעָנן ְוַהחֶשְך ַוָיֶאר ֶאת ֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַוְיִהי ֶהּ ָקַרב ֶזה  ַהָלְיָלה ְוֹּלא ּוֵבין ַמּ

ְיָלה: ַוֵיט ֹמֶשה ֶאת ֶזה ָכל ֶאל ַהָים  ֶאת הַהָים ַויֹוֶלְך ְיהוָֹ  ָידֹו ַעל ַהָלּ
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ִים:  ַהַלְיָלה ַוָיֶשם ֶאת ְברּוַח ָקִדים ַעָזה ָכל ְקעּו ַהָםּ ָרָבה ַוִיָבּ  ַהָים ֶלָחּ

ה"ה, ה, לאה. ה, די,  ,ה"י, ה"א ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ֶשָראֵשי ֵתבֹות ֶשָלֶהם 
ה"י ה"י  ה, דו, ה, ו ו ו , ה, יאההויה"ה לאה. ודייוי, ודיאוי, ה"י ה"י

 ה"א ה"א. ה"י ה"י ה"י ה"י ה"י, ה"י ה"י ה"י ה"י ה"י, ה"א ה"א.ה"י, 
 ְוֹלא תֲאחַ  ָנָעםודייוי, ודיאוי, אל"ף, אל"ף, אל"ף, אל"ף,   ה"א ה"א.

 ם.הֵ ינֵ יבֵ יק סִ פְ יָ 

ְיכֹוְננּונִ  ההֹוֵרִני ְיֹהוָ   ה"י ֶקב: ָיֶדיָך ָעשּוִני ַוּ י ֶדֶרְך ֺחֶעיָך ְוֶאְסֶרָמה ֵעּ
יָך: ֲהִביֵנִני ְוֶאְסָרה ּתֹוָרֶתָך ְוֶאְשְמֶרָמה  ה"א    ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתּ

ב: ל ֶאת ְבָכל ֵלּ ד: ֺחֶעיָך ֶאְשמר ַאּ ַהְדִריֵכִני  ה"ה   ַתַעְזֵבִני ַעד ְמֹאּ
ְדֹוֶתיָך ְוַאל ִבְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ִכי ְצִתי: ַהט ִלִבי ֶאל ֵעּ ַצע: בֹו ָחָפּ     ֶאל ָבּ

ִני:   ה ְראֹות ָשְוא ִבְדָרֶכָך ַחֵיּ ֲעֵבר ֵעיַני ֵמּ ְלדֹור ָודֹור   לאח     ַהּ
ֱאמּוָנֶתָך כֹוַנְנָת ֶאֶרץ ַוַתֲעמֹוד: ַאֲחַלי ִיֹכנּו ְדָרָכי ִלְשמֹור ֺחֶעיָך: ִהֵמה 

ִני:  ְתָך ַחֵיּ ְלַעְבְדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶשר ָהֵקם   ה  ָתַאְבִתי ְלִפֺעֶדיָך ְבִצְדָקּ
ָך:  ְיִמין ְיֹהָוה  ֶדֶרְך ֶשֶקר ָהֵסר ִמֶםִמי, ְותֹוָרְתָך ָחֵמִני:  ד"י    ְלִיְרָאֶתּ

ֲעֵבר ֶחְרָנִתי    ה  ֹעָשה ָחִיל:  יאהדונהירֹוֵמָמה, ְיִמין ְיֹהָוה  יאהדונהי ַהּ
ים: ֶדֶרְך ִנעּוֶדיָך ֲהִביֵנִני,    ו, ד   ֲאֶשר ָיֹגְרִתי ִכי ִמְשָנֶטיָך טֹוִבּ

ִויִהי ֹנַעם ַאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו    ָאִשיָחה ְבִנְפְלאֹוֶתיָך:וְ 
ִהֵמה ָתַאְבִתי ְלִפֺעֶדיָך        ה,     כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו:

ִני: ְתָך ַחֵיּ  ְוהּוא ִיְפֶדה ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל ֲעֹונֹוָתיו:        ו ו ו       ְבִצְדָקּ
ַוִתֵתן ִלי ָמֵגן ִיְשֶעָך      ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב, ְישּוָעְתָך ֱאֹלִהים ְתַשְּגֵבִני: 

י ְוָכל ַהְסֵתר ָנֶניָך ֵמֲחָטָא        ה    ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני, ְוַעְנָוְתָך ַתְרֵבִני:
ְתָך יְ   יאההויה"ה     ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה: ֲחֵמִני ְכִאְמָרּ ִהי ָנא ַחְסְדָך ְלַנּ

ָך ל תאֶ  :ְלַעְבֶדּ ד:  ֺחֶעיָך ֶאְשמר ַאּ ֲּּעֵבר ֵעיַני הַ  ַתַעְזֵבִני ַעד ְמֹאּ
ִני:  ְראֹות ָשְוא ִבְדָרֶכָך ַחֵיּ ֹוָלם ִכי טֹוב, ִכי ְלע יאהדונהיֹודּו ַלְיֹהָוה ה ֵמּ

יָך: וְ    ַחְסדֹו: ל ִמְצֹוֶתיָך ֲאֶשר ָאָהְבִתי ְוָאִשיָחה ְבֺחֶעּ א ַכַני ֶאּ ִהי יְ  ֶאֹשָּ
ָך: ְתָך ְלַעְבֶדּ ֲחֵמִני ְכִאְמָרּ בֹו  ְדִריֵכִני ִבְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ִכיהַ   ָנא ַחְסְדָך ְלַנּ

ְצִתי:  אִתי ַטַהֵרִני:ֶרב ַכְבֵסִני ֵמֲעֹוִני ּוֵמַחטָ הֶ        ָחָפּ
ָאָמא   ֹלא ָלנּו ֹלא ָלנּו ִכי ְלִשְמָך ֵתן ָכבֹוד, ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך:  לאה.

       ַהְצִליָחה ָנא: יאהדונהי הֹוִשיָעה ָמא, ָאָמא ְיֹהָוה  יאהדונהיְיֹהָוה 
ֲאִני ָתִמיד ֲאַיֵחל, וַ     ודייוי   ִהֵמה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייַשן שֹוֵמר ִיְשָרֵאל: 
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הֹוִדיֵעִני, ֹאְרחֹוֶתיָך  יאהדונהיְדָרֶכיָך ְיֹהָוה     ְוהֹוַסְפִתי ַעל ָכל ְתִהָלֶתָך:
ְיֹהָוה הֹוִשיָעה,   ְיֹהָוה ְצָבאֹות, ַאְשֵרי ָאָדם בֹוֵטַח ָבְך:            ַלְםֵדִני:

               ָתֶרם ִכְרֵאם ַקְרִני, ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן ַרֲעָנן: וַ       ַהֶםֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:
    ְיֹהָוה ֹבֶקר ִתְשַמע קֹוִלי, ֹבֶקר ֶאֱעֹרְך ְלָך ַוֲאַצֶנה:

ַוֲאִני ְבֹרב ַחְסְדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְשָך  ודיאוי
ֹיֵשב ְבֵסֶתר        ֲחֶריָך, ִבי ָתְמָכה ְיִמיֶנָך:ָדְבָקה ַנְפִשי ַא ְבִיְרָאֶתָך: 

ד:   ֶעְליֹון, ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן: ַוֲאִני    ַאָתה ִצִּויָתה ִפֺעֶדיָך ִלְשמר ְמֹאּ
         ְבַחְסְדָך ָבַטְחִתי ָיֵגל ִלִבי ִבישּוָעֶתָך ָאִשיָרה ַלְיֹהָוה ִכי ָּגַמל ָעָלי:

    ֹבֶקר ִתְשַמע קֹוִלי, ֹבֶקר ֶאֱעֹרְך ְלָך ַוֲאַצֶנה: ְיֹהָוה
ִהֵמה ֵאל ְישּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפַחד, ִכי ָעִזי  ה"י ה"י ה"י ה"י ה"י,  

ִיְשַמח ִיְשָרֵאל     , ַוְיִהי ִלי ִלישּוָעה:יאהדונהיְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהָוה 
ַהֲעֵבר ֶחְרָנִתי ֲאֶשר ָיֹגְרִתי, ִכי        לּו ְבַמְלָכם:ְבעֹוָשיו, ְבֵני ִציֹון ָיִגי

     ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני ְוִיְשָמחּו, ִכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִתי:  ִמְשָנֶטיָך טֹוִבים:
הֹוִציָאה ִמַםְסֵּגר ַנְפִשי ְלהֹודֹות ֶאת ְשֶמָך, ִבי ַיְכִתירּו ַצִדיִקים ִכי 

ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתְשִליְך ִבְמֺצלֹות ָים ָכל   :ִתְגֹמל ָעָלי
ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי ַמְלִכי ֵואֹלַהי, ִכי ֵאֶליָך             ַחֹטאָתם:

     ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָםנּו, ִמְשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה:  ֶאְתַנָלל: 
ְיֹהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי,     ה ֵמֶחֶרב ַנְפִשי, ִמַיד ֶכֶלב ְיִחיָדִתי:ַהִסילָ 

ִהֵמה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד       ה"א ה"א.     ַאָתה תֹוִמיְך ּגֹוָרִלי:
 יאהדונהיֲאדֹוֵניֶהם ְכֵעיֵני ִשְפָחה ֶאל ַיד ְּגִבְרָתּה, ֵכן ֵעיֵנינּו ֶאל ְיֹהָוה 

       ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח, ּוִפי ַיִּגיד ְתִהָלֶתָך:  ינּו ַעד ֶשְיָחֵמנּו: ֱאֹלהֵ 
ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַנֵתַח ַחְרֺצבֹות ֶרַשע, ַהֵתר ֲאֺגדֹות מֹוָטה, 

ַחר ָאז ִיָבַקע ַכשַ            ְוַשַלח ְרצּוִצים ָחְפִשים, ְוָכל מֹוָטה ְתַנֵתקּו: 
אֹוֶרָך, ַוֲאֺרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח, ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך, ְכבֹוד ְיֹהָוה 

 ַיַאְסֶפָך: יאהדונהי
 ה"א ה"א. ה"י ה"י ה"י ה"י ה"י, ה"י ה"י ה"י ה"י ה"י, ה"א ה"א.

ָיּה ִהֵמה ֵאל ְישּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפַחד, ִכי ָעִזי ְוִזְמָרת  ודייוי, ודיאוי,
ִיְשַמח ִיְשָרֵאל ְבעֹוָשיו, ְבֵני ִציֹון     , ַוְיִהי ִלי ִלישּוָעה:יאהדונהיְיֹהָוה 

  ַהֲעֵבר ֶחְרָנִתי ֲאֶשר ָיֹגְרִתי, ִכי ִמְשָנֶטיָך טֹוִבים:      ָיִגילּו ְבַמְלָכם:
הֹוִציָאה ִמַםְסֵּגר          ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני ְוִיְשָמחּו, ִכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִתי:

ָישּוב   ַנְפִשי ְלהֹודֹות ֶאת ְשֶמָך, ִבי ַיְכִתירּו ַצִדיִקים ִכי ִתְגֹמל ָעָלי:
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   ְיַרֲחֵמנּו ִיְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתְשִליְך ִבְמֺצלֹות ָים ָכל ַחֹטאָתם:
ְיֹהָוה ְצָבאֹות   יָך ֶאְתַנָלל: ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי ַמְלִכי ֵואֹלַהי, ִכי ֵאלֶ 

ַהִסיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִשי,                ִעָםנּו, ִמְשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה:
     ְיֹהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ַאָתה תֹוִמיְך ּגֹוָרִלי:    ִמַיד ֶכֶלב ְיִחיָדִתי:

, יאהדונהיא ֶאְפַחד, ִכי ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהָוה ִהֵמה ֵאל ְישּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹל
   ִיְשַמח ִיְשָרֵאל ְבעֹוָשיו, ְבֵני ִציֹון ָיִגילּו ְבַמְלָכם:    ַוְיִהי ִלי ִלישּוָעה:

ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני   ַהֲעֵבר ֶחְרָנִתי ֲאֶשר ָיֹגְרִתי, ִכי ִמְשָנֶטיָך טֹוִבים:
 ִכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִתי:ְוִיְשָמחּו, 

הֹוִציָאה ִמַםְסֵּגר ַנְפִשי ְלהֹודֹות ֶאת ְשֶמָך, ִבי ַיְכִתירּו ַצִדיִקים ִכי 
ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתְשִליְך ִבְמֺצלֹות ָים ָכל   ִתְגֹמל ָעָלי:

ַהי, ִכי ֵאֶליָך י ַמְלִכי ֵואֹלַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְועִ            ַחֹטאָתם:
ַהִסיָלה      ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָםנּו, ִמְשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה:ֶאְתַנָלל:

ְיֹהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ַאָתה תֹוִמיְך  ֵמֶחֶרב ַנְפִשי, ִמַיד ֶכֶלב ְיִחיָדִתי:
ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְכֵעיֵני ִשְפָחה ֶאל ַיד  ִהֵמה ְכֵעיֵני           ּגֹוָרִלי:

ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשְיָחֵמנּו: ֲאֹדָני ְשָפַתי  יאהדונהיְּגִבְרָתּה, ֵכן ֵעיֵנינּו ֶאל ְיֹהָוה 
ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַנֵתַח                 ִתְפָתח, ּוִפי ַיִּגיד ְתִהָלֶתָך:

ת ֶרַשע, ַהֵתר ֲאגֺדֹות מֹוָטה, ְוַשַלח ְרצּוִצים ָחְפִשים, ְוָכל ַחְרֺצבוֹ 
ָאז ִיָבַקע ַכַשַחר אֹוֶרָך, ַוֲאֺרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח, ְוָהַלְך מֹוָטה ְתַנֵתקּו:

ִהֵמה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים           ַיַאְסֶפָך: יאהדונהיְלָפֶניָך ִצְדֶקָך, ְכבֹוד ְיֹהָוה 
ל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְכֵעיֵני ִשְפָחה ֶאל ַיד ְּגִבְרָתּה, ֵכן ֵעיֵנינּו ֶאל ְיֹהָוה אֶ 

      ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח, ּוִפי ַיִּגיד ְתִהָלֶתָך:  ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשְיָחֵמנּו:  יאהדונהי
דֹות מֹוָטה, ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַנֵתַח ַחְרֺצבֹות ֶרַשע, ַהֵתר ֲאגֺ 

ָאז ִיָבַקע ַכַשַחר אֹוֶרָך,  ים, ְוָכל מֹוָטה ְתַנֵתקּו:ְוַשַלח ְרצּוִצים ָחְפִש 
 יאהדונהיַוֲאֺרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח, ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך, ְכבֹוד ְיֹהָוה 

    ל ָכל ְתִהָלֶתָך:ַוֲאִני ָתִמיד ֲאַיֵחל, ְוהֹוַסְפִתי עַ                ַיַאְסֶפָך:
ְיֹהָוה ְצָבאֹות,    הֹוִדיֵעִני, ֹאְרחֹוֶתיָך ַלְםֵדִני: יאהדונהיְדָרֶכיָך ְיֹהָוה 

      ְיֹהָוה הֹוִשיָעה, ַהֶםֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:  ַאְשֵרי ָאָדם בֹוֵטַח ָבְך: 
ְיֹהָוה ֹבֶקר ִתְשַמע קֹוִלי, ֹבֶקר   ָנן: ַוָתֶרם ִכְרֵאם ַקְרִני, ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן ַרעֲ 

ַוֲאִני ְבֹרב ַחְסְדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל            ֶאֱעֹרְך ְלָך ַוֲאַצֶנה:
       ָדְבָקה ַנְפִשי ַאֲחֶריָך, ִבי ָתְמָכה ְיִמיֶנָך: ֵהיַכל ָקְדְשָך ְבִיְרָאֶתָך: 

ַאָתה ִצִּויָתה ִפֺעֶדיָך          ֹון, ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן:ֹיֵשב ְבֵסֶתר ֶעְלי
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ד: ַוֲאִני ְבַחְסְדָך ָבַטְחִתי ָיֵגל ִלִבי ִבישּוָעֶתָך ָאִשיָרה    ִלְשמר ְמֹאּ
ְיֹהָוה ֹבֶקר ִתְשַמע קֹוִלי, ֹבֶקר ֶאֱעֹרְך ְלָך          ַלְיֹהָוה ִכי ָּגַמל ָעָלי:

    ה:ַוֲאַצנֶ 
 אל"ף, אל"ף, אל"ף, אל"ף,

ְלַמַען ִשְמָך ְיֹהָוה  , ִביָנה ֲהִגיִגי: יאהדונהיֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה    אל"ף
ָנֶניָך ָהֵאר ְבַעְבֶדָך, ְוַלְםֵדִני      , ְוָסַלְחָת ַלֲעֹוִני ִכי ַרב הּוא: יאהדונהי

 ֶאת ֺחֶעיָך:
ֹונֹות ִראֹשִנים ַמֵהר ְיַקְדמּונּו ַרֲחֶמיָך, ִכי ַדלֹונּו ַאל ִתְזָכר ָלנּו עֲ     אל"ף

ְתַחֵייִני, ְבִצְדָקְתָך תֹוִציא ִמָסָרה  יאהדונהיְלַמַען ִשְמָך ְיֹהָוה  ְמֹאד: 
 ְנָעַמי ָהֵכן ְבִאְמָרֶתָך, ְוַאל ַתְשֵלט ִבי ָכל ָאֶון: ַנְפִשי: 
ֵלב ָטהֹור ְבָרא   ָבְרֵכנּו, ָיֵאר ָנָניו ִאָתנּו ֶסָלה: ֱאֹלִהים ְיָחֵמנּו ִוי    אל"ף

-נֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִביַע ְלָכל   ִלי ֱאֹלִהים, ְורּוַח ָנכֹון ַחֵדש ְבִקְרִבי: 
 ַחי ָרצֹון:

ְלֹעֵשה ַהָשַמִים   אֹור ָזֺרַע ַלַסִדיק, ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה:    אל"ף 
 ְנֵדה ֱאֹלִהים ֶאת ִיְשָרֵאל ִמָכל ָצרֹוָתיו:     ָנה, ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:ִבְתבּו

ארבע  ֹיאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ֶשָראֵשי ֵתיבֹות ֶשָלֵהם יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה. 

 ְנָעִמים.

   ַיֵחל ִיְשָרֵאל ֶאל ְיֹהָוה ִכי ִעם ְיֹהָוה ַהֶחֶסד, ְוַהְרֵבה ִעםֹו ְפדּות:   יו"ד
ָדַרְשִתי ֶאת ְיֹהָוה ְוָעָנִני, ּוִמָכל   ְוהּוא ִיְפֶדה ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל ֲעֹונֹוָתיו:

 ְמגּורֹוַתי ִהִסיָלִני:
ִהֵמה ְכֵעיֵני   ָהִשיָבה ִלי ְששֹון ִיְשֶעָך, ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני:     ה"ה

ְפָחה ֶאל ַיד ְּגִבְרָתּה, ֵכן ֵעיֵנינּו ֶאל ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְכֵעיֵני ִש 
 ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשְיָחֵמנּו:

ַוֲאִני ְבַחְסְדָך ָבַטְחִתי ָיֵגל ִלִבי ִבישּוָעֶתָך ָאִשיָרה ַלְיֹהָוה      ו"ו
ֵעת ָרצֹון יאהדונהי ִכי ָגַמל ָעָלי: ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלָך ְיֹהָוה  יאהדונהי

 ֱאֹלִהים ְבָרב ַחְסֶדָך. ֲעֵנִני ֶבֱאֶמת ִיְשֶעָך:
ֶהֶרב ַכְבֵסִני ֵמֲעֹוִני  ַהְסֵתר ָנֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה:    ה"ה

 ּוֵמַחָטאִתי ַטַהֵרִני:
 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ָשֹלש ְנָעִמים:

ֶהֱחִזיק  ע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלאֶנשַ  ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ִמי
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ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכֹבש ֲעֹוֹנֵתינּו, ְוַתְשִליְך  ָלַעד ַאנֹו ִכי
 ַחֹטאָתם: ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר ִבְמֺצלֹות ָים ָכל

 ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:

 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו, ָכל ָנסּוק ָשֹלש ְנָעִמים:

 ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְצָבאֹות ִעָםנּו ִמְשַּגב יאהדונהיְיֹהָוה 

 ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְשֵרי ָאָדם ֹבֵטַח ָבְך:

 ָקְרֵאנּו: ְיֹהָוה הֹוִשיָעה. ַהֶםֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום

ַחְסֶדָך. ֲעֵנִני ֶבֱאֶמת  ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְבָרב ַוֲאִני ְתִפָלִתי
 ִיְשֶעָך:

 ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

נמצא לקמן ). א"בָ "ַאְדָרא רָ  . )נמצא בחלק א'( אוִיְלַמד "ַאְדָרא זּוָטא"
)נמצא ִתְלַמד ַהָתָנ"ך ְלֵליל ָשבּועֹות.  ֶזהה ִבְמקֹום ְוָהִאשָ  ( 083 עמוד

 בחלק א'(

 ַאַחר ַהִלמּוד ֹיאַמר ַבָעָשה זֹו:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִיְהֶיה  יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 
ְדִתי ְבתֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה, ָחשּוב ּוְמֺקָבל ּוְמרּוֶצה ְלָפֶניָך ַהִלםּוד ֶשָלמַ 

ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ָהָבל  ח,ְבֶפסַ ץ ָחמֵ י ְלַתֵען ַמה ֶשָנַגְמִתי ַבֲעֹון ֶשָאַכלתִ 
ְקִריָאִתי ְבתֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה, ְלַתֵען אֹוִתיֹות ְשמֹוֶתיָך ַהְעדֹוִשים 

ֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְיֺתָען ָכל ֲאֶשר ֶשָנַגְמִתי ָבֶהם ֲאִני ּוֵביִתי, ּוְבֹרב ַר 
ָנַגְמנּו, ְוִיָםֵשְך ֶשַפע ַרב ְבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְעדֹוִשים, ּוִמָשם ִיָםֶשְך 
ֶשַפע ַרב ְלַנְפֵשנּו רּוֵחנּו ְוִנְשָמֵתנּו. ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו ְביֹום צֹום 

ַהֶזה יֹום ָרצֹון ְלָפֶניָך, ְלַתֵען ֶאת ָכל ְנָגֵמינּו ַהַתֲעִנית ַהֶזה ְוִיְהֶיה ַהיֹום 
ּוְפָגֵמי ָאָדם ָהִראשֹון ֶשָנַגְמנּו ִבְכָללּות ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה, 
ְוָכל ְנָרֵטי ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה, ּוְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהֶמֶפש ֶשִנְפְּגמּו 

לּו ְבֹנַגּה ְדֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה, ְוֹנַגּה ָכאֹור ִתְהֶיה ֶאל ְוָנפְ 
ִבְזכּות ַאְבָרָהם ֹאֲהָבְך ָהָאחּוז  יאהדונהיְמקֹום ַהֹעֶדש: ָאָמא ְיֹהָוה 

ת ְבִמַדת ַהֶחֶסד, ּוִבְזכּות ִיְצָחק ַעְבָדְך ָהָאחּוז ְבִמַדת ַהְּגבּוָרה, ּוִבְזכּו
ַיֲעֹקב ְתִמיָמְך ָהָאחּוז ְבִמַדת ַהִתְפֶאֶרת, ּוִבְזכּות ֹמֶשה ְנִביָאְך ָהָאחּוז 
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ְבִמַדת ַהֵמַצח, ּוִבְזכּות ַאֲהֹרן ַכֲהָנְך ָהָאחּוז ְבִמַדת ַההֹוד, ּוִבְזכּות יֹוֵסף 
יָחְך ָהָאחּוז ַצִדיָקְך ָהָאחּוז ְבִמַדת ַהְיסֹוד, ּוִבְזכּות ָדִוד ַעְבָדְך ְמִש 

ְבִמַדת ַהַםְלכּות, ְיֺתְענּו ִשְבָעה ַנֲחֵלי ַהַםְלכּות ִתקּון ָּגמּור ְוָשֵלם, 
 ְוַיְחְזרּו ִלְהיֹות ְמֵלִאים ּוֵמִאיִרים ְוִנְמָשִכים ְבֶשַפע ַרב ִכְרצֹוָנְך:

 ֹיאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ֶשַבע ְפָעִמים.

 ַהְצִליָחה ָנא: יאהדונהיִשיָעה ָנא ָאָמא ְיֹהָוה הוֹ  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 

 ָאָמא ֵאל ָנא הֹוִשיָעה ָנא ְוַהְצִליָחה ָנא:

 ָאָמא ֵאל ָנא הֹוִשיָעה ָנא ְוַהְרִויָחה ָנא:

 ָאָמא ֵאל ָנא, ְרָפא ָנא, ְסַלח ָנא, הֹוַשְעָנא ְוהֹוִשיָעה ָנא:

 ֹיאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ַחֵמש ְפָעִמים:

ְוֵאת ֲאֶשר ָחָטא ִמן ַהֹעֶדש ְיַשֵלם, ְוֶאת ֲחִמיִשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן 
 אֹותֹו ַלֹכֵהן. ְוַהֹכֵהן ְיַכֵנר ָעָליו ְבֵאיל ָהָאָשם ְוִנְסַלח לֹו:

 ְוִאם ָּגֹאל ִיְגַאל ִאיש ִמַםַעְשרֹו, ֲחִמיִשיתֹו יֹוֵסף ָעָליו:

 ְפָעִמים: ֹיאַמר ָפסּוע ֶזה ֶשַבע

 ַהְצִליָחה ָנא:יאהדונהי הֹוִשיָעה ָנא. ָאָמא ְיֹהָוה  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 

ְצָבאֹות ִעָםנּו ִמְשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיֹהָוה  יאהדונהיְיֹהָוה 
ם ְצָבאֹות ַאְשֵרי ָאָדם בֹוֵטַח ָבְך: ְיֹהָוה הֹוִשיָעה ַהֶםֶלְך ַיֲעֵננּו ְביוֹ 

ָקְרֵאנּו: ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון, ֱאֹלִהים ְבָרב ַחְסְדָך ֲעֵנִני 
ֶבֱאֶמת ִיְשֶעָך: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי 

 ְוֹגֲאִלי:
ְיֵהא ִמעּוט ֶחְלִבי ְוָדִמי ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, שֶ יהוה ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 

ֶשִמְתַמֵעט ַהיֹום ְלָפֶניָך ְבַתֲעִניִתי ָחשּוב ּוְמֺקָבל ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך 
ְכִאלּו ִהְקַרְבִתיו ַעל ַּגֵבי ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש, ּוְבֹכַח ֵחֶלב ְוָדם ֶשִמְתַמֵעט 

מ"ב ְדֵחיְך ְוָגרֹון. ּוְבֵכן יְֺמְתקּו ִמְסַנר ִמֶםִמי, ִיְתעֹוֵרר סֹוד ב' ִזּוּוֵגי 
אֹוִתיֹות ְדִמלּוי ְדִרבּוַע ֶדֱאֹלִהים ְדֵהִהי"ן ָהעֹוָלה ְשמֹוָנה ֵמאֹות, ְוִעם 
ִמְסַנר ֵמָאה ּוְשֹלִשים אֹוִתיֹות ְדֶעֶשר ְנָעִמים ֱאֹלִהים ְבִמלּוָים, ַיֲעלּו 

ֲעֶלה ְלָפֶניָך ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַםְדֵרָגה, ֵמֲעִשָיה ְויַ  ְלִמְסַנר ַתֲעִנית.
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ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְבִריָאה ַלֲאִצילּות, ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה 
ַמֲחָשָבה ָהֶעְליֹוָנה, ְדבֹוֵרר ֹאֶכל ְוָזִריק ְנֹסֶלת, ּוִמֹכָחּה ִיְשַתְלֵשל ְוֵיֵרד 

ַרב ַעל ָכל ָהעֹוָלמֹות, ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה, ֵמֲאִצילּות ֶשַפע ָּגדֹול וָ 
ִלְבִריָאה ּוִמְבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִשָיה, ּוִמָשם ַיִּגיַע ְוָיחּול ָעַלי, 
ְלַטֵהר ִלִבי ְלָעְבְדָך ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְשֶמָך, ְוָלֵתת ֹכַח ְבַמֲחַשְבִתי 

ְבֹמִחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵען ּוְלַהֲעלֹות ָכל ִניצֹוֵצי ַהְעֺדָשה ְוַהְמָפשֹות ּו
ְוָהרּוחֹות ְוַהְמָשמֹות ִדְקֺדָשה, ּוְלַהְגִביר ֵחֶלק ַהטֹוב ֶשֵיש ִבי ַעל ַהֵחֶלק 

ְוַאָתה ָהָרע ֶשֵיש ִבי, ֶוֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלַשְוָעֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך 
ַתֲעֶנה, ְנַדֵבר ְוַאָתה ִתְשַמע, ַכָדָבר ֶשֶמֱאַמר "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני 
ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאִני ֶאְשָמע", ִכי ַאָתה ה' נֹוֶדה ּוַמִסיל ְועֹוֶנה 

ה, ָברּוְך שֹוֵמַע ּוְמַרֵחם ְבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְושֹוֵמַע ְתִפַלת ָכל נֶ 
אֹוי ָנא ָלנּו ִכי ָחָטאנּו ָאָמא נֹוִליְך ֶאת  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ְתִפָלה.

ֶחְרָנֵתנּו, ֶבן ְכִסיל תּוַגת ִאםֹו, ְוִאם ִתְפֶנה ְלַחֹטאֵתינּו ָאָבד ִשְבֵרנּו 
ֶניָך ֵמָאז ַאֶניָך, ּוְבטּוְבָך ְוִתְקָוֵתינּו, ְוִאם ִתְשֹמר ֲעֹוֵנינּו ִמי ַיֲעֹמד ְלפָ 

ַהָּגדֹול ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ּוְרֵאה ְבֵעין ֶחְמָלֶתיָך ָצַרת ּגּוֵפינּו ְוִנְשָמֵתינּו 
 יאהדונהי ְוַקֵבל ְבֹרב ַרֲחֶמיָך ְתשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְבִשְמָך ְיֹהָוה

ַאל ִתְטֵשנּו, ְוֹלא ְלֹאֶרָך ַאְנָך  ֲעֶמָךהֹוִשיָעה ַהֶםֶלְך, ַאל ַתַעְזֵבנּו, ּוְבַיד זַ 
ִתָעֵחנּו, ִכי ָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ִכי ֹלא ָעְלָתה ַעל ִלֵבנּו ְלַהְמרֹות ַחס 
ְוָשלֹום ֶנֶגד ְכבֹוֶדָך ְוַלֲעשֹות ֶנֶגד ַכָּוָנֶתָך, ֶאֶפס ִכי ַעז ִיְצֵרנּו ָהַרע ְוַעל 

ֵחנּו, ּוָמַנע ַהטֹוב ִמֶםמּו, ִדְמיֹונֹו ְכַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטֹרף ָכְרֵחינּו ָנָטה ָאְר 
ְבטּוְבָך  ְוִכְכִפיר יֹוֵשב ַבִםְסָתִרים ּוֶפַתע ִנְתאֹום ַחִיים ְבָלעּונּו ְוַאָתה

ּו ְבִצְדָקְתָך תֹוִציא ִמָסָרה ַנְפֵשינּו, ַהִסיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵשנ יאהדונהיְיֹהָוה 
ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵנא ַלֲעֹוֵנינּו ְוִיְהיּו ִלְמאֹורֹות ָכל ַהֵשמֹות ֲאֶשר 
ֶהֱחַשְכנּו ַבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחֹטאֵתינּו ּוְפָשֵעינּו, ְוַטֵהר ִלֵבנּו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת 

 ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵריּוְבֵלָבב ָשֵלם ְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה, ָאֵמן, ֵכן ְיִהי ָרצֹון. 
 צּוִרי ְוֹגֲאִלי:יאהדונהי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ַיֲעֶשה ִשְבָעה ַהָעפֹות ַלֵתָבה ְבֵבית ַהְכֶנֶסת, ּוְבָכל ַהָעָפה ֹיאַמר ִמְזמֹור ָהבּו  
 ִפי ַהֵןֶדר ַהֶזה.לה' ְבֵני ֵאִלים, ֺכלֹו, ּוָפסּוק ִמְנסּוֵקי ָאָמא ְבֹכַח, לְ 

ז: ָהבּו  יֹהָוה ָכבֹוד ָוֹעּ יֹהָוה ְבֵני ֵאִלים ָהבּו ַלּ ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלּ
יֹהָוה ְבַהְדַרת ֲחוּו ַלּ יֹהָוה ְכבֹוד ְשמֹו ִהְשַתּ ֶדש: קֹול ְיֹהָוה ַעל ַלּ  ֹקּ
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ל ים: ק ַהָכבֹוד ִהְרִעים ְיֹהָוה ַעל ַהָםִים ֵאּ ְיֹהָוה ַבֹכַח קֹול  ֹולַמִים ַרִבּ
ר: קֹול ְיֹהָוה ֹשֵבר ֲאָרִזים ַוְיַשֵבר ְיֹהָוה ֶאת ָהָדּ ַאְרֵזי ַהְלָבּנֹון:  ְיֹהָוה ֶבּ

ים: קֹול ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִשְריֹון ְכמֹו ֶבן ַוַיְרִקיֵדם ְכמוֹ  ְיֹהָוה ֹחֵצב  ְרֵאִמּ
ש: קֹול ְיֹהָוה ָיִחיל ִמְדָבר  ֲהבֹות ֵאּ ש: קֹול ַלּ ָיִחיל ְיֹהָוה ִמְדַבר ָקֵדּ

יָכלֹו ֺכלֹו ֹאֵמר ָכּבֹוד: ְיֹהָוה  ֱחֹשף ְיָערֹות ּוְבֵהּ ֶיּ ְיֹהָוה ְיחֹוֵלל ַאָילֹות ַוּ
ֹהָוה ֹעז ְלַעםֹו ִיֵתן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך  ם: ְיּ ַלַםבּול ָיָשב ַוֵיֶשב ְיֹהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלּ

 :ַעםֹו ַבָשּלֹום ֶאת

 )אב"ג ית"ץ( ָאָמא ְבֹכַח. ְּגדּוַלת ְיִמיֶנָך. ַתִתיר ְצרּוָרה:                   

 )קר"ע שט"ן(   ַקֵבל ִרַמת. ַעֶםָך ַשְּגֵבנּו. ַטֲהֵרנּו נֹוָרא:                   

 יכ"ש()נג"ד   ָנא ִגבֹור. דֹוְרֵשי ִיחּוֶדָך. ְכָבַבת ָשְמֵרם:                   

 ָבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. ָתִמיד ָּגְמֵלם:              )בט"ר צת"ג(

 )חק"ב טנ"ע(   ָחִסין ָקדֹוש. ְברֹוב טּוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך:                  

 )יג"ל פז"ק( ָיִחיד ֵּגֶאה. ְלַעְםָך ְנֵנה. זֹוְכֵרי ְקדּוָשֶתָך:                   

 )שק"ו צי"ת(  ְוָעֵתנּו ַקֵבל. ּוְשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יֹוֵדַע ַתֲעלּומֹות:       שַ 

 ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ִיֵתן ַהֶכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲעִניים ִיְרֵאי ָשַמִים ִויִהי ָרצֹון ֶשה' ְיַקֵבל ְתשּוָבתֹו ְבָרצֹון

 תרֵ כָ  ִתעּון ֵסֶדר

ִמְשִקיַעת ַהַחָםה ְוַעד ָשָעה ִלְפֵני ֶשָיִאיר ַהֶשֶמש, ִיָזֵהר ֶשֹּלא ִליַשן, ְוֵיֵשב 
 ְשִתָיה ַקָלה ָיכֹול ִלְשתֹות ְבַתֲעִנית נוֹ יאֵ  ָכל ַהַלְיָלה ִלְלֹמד ִלםּוֵדי ֹקֶדש. ִאם

א ּוה ַהֶשֶמש, ֲאָבל ָאסּור ֶלֱאֹכל. ְוִאם , ַעד ְשָעַתִיים ִלְפֵני ֶשָיִאירהְותֵ ה ְוָקפֶ 
ָיכֹול ֶלֱאֹכל ַעד ְשָעַתִיים ִלְפֵני ֶשָיִאיר ַהֶשֶמש ְדָבִרים ַקִלים ְכעּוגֹות ש ַחלָ 

 ֲאָבל ָאסּור ֶלֱאֹכל ֲארּוָחה אֹו ִלְשתֹות ַיִין ּוַמְשָקאֹות ֲחִריִפים. ,ּוֵנרֹות

 ֹיאַמר ַבָעָשה זֹו: ִלְפֵני ַהִלםּוד ַבַלְיָלה

ְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיּה, ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו וְלֵשם ִיחּוד קֺ 
ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵשם י"ה ְבו"ה ְבִיחּוָדא ְשִלים )יהוה( ְבֵשם ָכל 

תֹוָרה ּוְבְתִהִלים, ְכֵדי  ִיְשָרֵאל, ִהֵמה ָאֹנִכי ָבא ִלְלֹמד ְבַלְיָלה ֶזה ְבִסְתֵרי
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ְלַכֵנר ַעל ֲאֶשר ַחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ֵמעֹוִדי ְוַעד ָעַתה ְבִגְלּגּול ֶזה 
ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים. ַוֲהֵרי ָאֹנִכי ְמַקֵבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵשה ֶשל ַהְתשּוָבה 

ל ֵלב, ּוִמְתָחֵרט ֲחָרָטה ְּגמּוָרה ּוְשֵלָמה ְוָשב ֵאֶליָך ָאִבינּו ֶשַבָשַמִים ְבכָ 
ַעל ָכל ֲאֶשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ְוָעַבְרִתי ַעל ַרַמ"ח ִמְצֹות 
ֲעֵשה ְוָשָן"ה ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה ְוַעְנֵפיֶהם ִמִדְבֵרי ַקָבָלה ּוִמִדְבֵרי 

ָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְבִחלּול ה', ְוָעַבְרִתי סֹוְפִרים, ּוִבְפָרט ַבֶםה ֶשחָ 
ַעל תֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה ֶשָכתּוב ָבּה "ְוֹלא ְתַחְללּו ֶאת ֵשם ָקְדִשי, 
ְוִנְקַדְשִתי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל, ֲאִני ה' ְמַקִדְשֶכם", ּוַבֶםה ֶשָחָטאִתי 

ֹון ַהֶעִרי, ְוָעַבְרִתי ַעל ַמה ֶשָכַתְבָת ְבתֹוָרְתָך ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ַבעֲ 
ַהְעדֹוָשה "ְוִנְשַמְרָת ִמָכל ָדָבר ָרע", ּוָפַגְמִתי ְבתֹוָרֶתָך ּוְבַאְחדּוֶתָך 
ּוְבִיחּוד ְשֶמָך. ִיְרָאה ָוַפַחד ָתֹבא ִבי ְבָזְכִרי ָכל ֲאֶשר ִהְכַעְסִתיָך. ָאְמָנם 

ֶמָך ַהְנשּוִטים ָבַטְחִתי ִכי ְיִמיְנָך ְנשּוָטה ְלַקֵבל ָשִבים. ּוְמַקֵבל ַעל ַרחֲ 
ֲאִני ָעַלי ֹעל ַמְלכּוְתָך ִיְתָבַרְך ְבֵלב ָשֵלם ּוְבֶנֶפש ֲחֵפָצה, ְואֹוֵמר ְבַאֲהָבה 

י ִלְמֹסר ְשֵלָמה "ְשַמע ִיְשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד", ּומּוָכן ֲאנִ 
ַעְצִמי ַעל ִיחּוד ְקֺדַשת ְשֶמָך. ִתְתָבַרְך ָלֶנַצח צּוֵרנּו ַמְלֵכנּו ְוגֹוֲאֵלנּו 
בֹוֵרא ְקדֹוִשים. ִיְשַתַבח ִשְמָך ָלַעד ַמְלֵכנּו ָהֵאל ַהֶםֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָעדֹוש 

ְרַבע ִמיתֹות ֵבית ִדין, ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְוִהְנִני ְמַקֵבל ַעל ַעְצִמי ַא
ְסִקיָלה, ְשֵרָפה, ֶהֶרג ְוֶחֶנק, ְלַמַען ִשְמָך ְבַאֲהָבה. ַוֲאַנְחנּו ְמָבְרִכים 
ּוְמַשְבִחים ּוְמָפֲאִרים ּוַמְקִדיִשים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְמִליִכים ֶאת ִשְמָך 

א, ָקדֹוש ָאָתה ְונֹוָרא ְשֶמָך ַמְלֵכנּו ָהֵאל ַהֶםֶלְך ַהָּגדֹול ַהִּגבֹור ְוַהמֹוָר 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְמֹלְך ַעל ָכל ָהעֹוָלם  ְוֵאין ֱאֹלַּה ִמִבְלָעֶדיָך:

ֺכלֹו ִבְכבֹוָדְך, ְוִהָמֵשא ַעל ָכל ָהָאֶרץ ִביָקָרְך, ְוהֹוַפע ַבֲהַדר ְּגאֹון ֺעָזְך, 
ְוֵיַדע ָכל ָנעּול ִכי ַאָתה ְפַעְלתֹו, ְוָיִבין ָכל  ַעל ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצְך.

ְיצּור ִכי ַאָתה ְיַצְרתֹו, ְוֹיאַמר ָכל ֲאֶשר ְנָשָמה ְבַאנֹו, ְיֹהָוה יאהדונהי 
 )ֲאִפילּו ַבְקִליפֹות ְלַהְכִניַעם(. .ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָמָלְך ּוַמְלכּותֹו ַבֹכל ָמָשָלה

ַשְבֵענּו  )מתפארת(,ְבִמְצֹוֶתיָך, ֵתן ֶחְלֵקנּו ְבתֹוָרָתְך  מכתר()ַקְדֵשנּו 
ִבישּוָעָתְך, ְוַטֵהר ִלֵבנּו ְלָעְבְדָך  )מלכות(ַשֵםַח ַנְפֵשנּו  מיסוד(ִמטּוָבְך, )

 ֶבֱאֶמת, ְוָהֵאר ֵעיֵננּו ְבתֹוָרֶתָך ְוָדֵבק ִלֵבנּו ְבִמְצֹוֶתיָך ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו
 ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשֶמָך.

ָאָמא ְיֹהָוה ֲעֵשה ְלַמַען ִשְמָך ַהָּגדֹול ּוְלַמַען תֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה ּוְלַמַען 
ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵנר ְלָכל ַחֹטאַתי ַוֲעוֹונֹוַתי ּוְפָשַעי 
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ְלָפֶניָך, ּוְתַתֵען ֶאת ָכל ֲאֶשר ִעַּוִתי ְוָהֵאר ָכל  ֶשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי
ֵשמֹות ַהֹעֶדש ֶשָנַגְמִתי ָבֶהם ּוְתַלֵעט ָכל ִנסֹוֵצי ַהְקֺדָשה ֲאֶשר ִנַזְרִתי 
ְוָישּוב ַהֹכל ְלֵאיָתנֹו ָהִראשֹון ְוֹלא ִיַדח ִמֶםמּו ִנָדח. אֹור ָזרּוַע ַלַסִדיק 

 )קר"ע שט"ן(.ְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה, ַקֵבל ִרַמת ַעְםָך, ָשְגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא ּו

ָאָמא ְבֹכַח ֵשם )קר"ע( ֶהָחתּום ְבסֹוף אֹור ָזרּוַע ַלַסִדיק, ְקַרע ַמְמֶלֶכת 
ֶנס ּוֵבין ָהִרְשָעה ֺכָלּה, ְוָכל ַהִטנֹות ֶשָיְצאּו ִמֶםִמי ְלַבָטָלה ֵבין ְבאוֹ 

ְבָרצֹון, ֵבין ְבשֹוֵגג ּוֵבין ְבֵמִזיד ֶשֹּלא ִבְמקֹום ִמְצָוה, ְבֹכַח ֵשם )קר"ע( 
ִיְהֶיה ָעָקר ַלֲעֹקר ֶנַטע ִנסֹוצֹות ַהְקֺדָשה ֲאֶשר ְבתֹוְך ִעְמֵקי ַהְקִלנֹות, 

ל, ְוַהִמסֹוצֹות ַחִיל ָבַלע ַוְיִקיֶאמּו )ר"ת חב"ו( ִמִבְטנֹו יֹוִרֶשמּו אֵ 
ַהְקדֹוִשים ֵהָםה ַיֲעשּו ָעַר"ק ִלְברֹוַח ִמתֹוְך ַהְקִלָנה ְוַלֲעלֹות ַעד ַצִדיק 
ְיסֹוד עֹוָלם ִכי הּוא ַרִק"ַע ְנָשָמה, ְיַקֵבל ָש"ע אֹורֹות ְוַאְדַרת ָנִנים 

ָכל ָדָבר ָרע ָהֶעְליֹוִנים, ְוַהֶמֶפש ַהְקדֹוָשה ִהיא מּוֵצאת ְוִנְטֶהֶרת ִמ 
ְוֵתָעֶשה טֹוב, ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה ַצִדיק ְוטֹוב לֹו, ַּגם ְיֹהָוה יאהדונהי 
ִיֵתן ַהטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִתֵתן ְיבּוָלּה, ָנא ִּגבֹור דֹוְרֵשי ִיחּוְדָך ְכָבַבת ָשְמֵרם 

ֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה. ָאִבינּו ַמְלֵכנּו, ֱאֹלֵהינּו ַּגֵלה ְכב )נג"ד יכ"ש(.
ְוָקֵרב ְנזּוֵרנּו ִמֵבין ַהּגֹוִים.  ְוהֹוַפע ְוִהָמֵשא ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ָכל ָחי.

ַכֵמס ִמַיְרְכֵתי  )ֶחְלֵקי ַהְמַשָםה ֶשָלנּו ֶשִמְסתֹוְבִבים ַעְרִטיַלִאין( ּוְנפּוצֹוֵתינּו
נהי ֱאֹלֵהינּו ְלִציֹון ִעיָרְך ְבִרָמה ְוִלירּוָשַלִים ָאֶרץ. ְוַהִביֵאנּו ְיֹהָוה יאהדו

ִעיר ִמְקָדְשָך ְבִשְמַחת עֹוָלם. ְוַקֵים ָלנּו ְיֹהָוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ֶאת 
ַהָדָבר ֶשִהְבַטְחָתנּו ַעל ְיֵדי ְצָפְנָיה חֹוָזְך ָכָאמּור, ָבֵעת ַהִהיא ָאִביא 

ֶאְתֶכם, ִכי ֶאֵתן ֶאְתֶכם ְלֵשם ְוִלְתִהָלה ְבֹכל ַעֵמי ֶאְתֶכם, ּוָבֵעת ַקְבִצי 
 ָהָאֶרץ ְבשּוִבי ֶאת ְשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר ְיֹהָוה. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

 י.ִפי, ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאלִ 

חולין יומא, ידים, ִמְשָניֹות  ֹיאַמרמסכת כריתות. ואח"כ ֹיאַמר ִמְשָניֹות 
מקוואות, שראשי תיבות שלהם חיים. ואח"כ ילמד הרמב"ם הלכות 

ֹיאַמר שגגות. )מי שלא מבין ההלכות יתחיל מיד אדרא רבא( ואח"כ 
ְוִאם  )נמצא בחלק א'( אזוטְוַאְדָרא  (083 )נמצא לקמן עמוד אבָ ַאְדָרא רַ 

ִתעּון  ְבֲחצֹות ָלְיָלה ֹיאַמר ֲעלֹות ַהַשַחר.ִנְשָאר ְזַמן, ֹיאַמר ְתִהִלים ַעד 
 .     ֲחצֹות

ִאָשה ַעד ֲחצֹות ָלְיָלה ִתְלַמד ֲהָלכֹות ַשָבת, ְוֲהָלכֹות ְבָרכֹות, ְוִאם ֶאְפָשר ַּגם 
ֲהָלכֹות ֶשל ִדיֵני ִנָדה ְוָטֳהַרת ַהִםְשָנָחה. ְוִאם ֵאין ֵבֶאְפָשרּוָתה ִלְלמֹוד 
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ֹות ֵאלּו, ִתְלַמד ִלםּוֵדי קֹוֶדש ַמה ֶשִלָבּה ָחֵפץ. ְוַאָחר ֲחצֹות ָלְיָלה ֲהָלכ
 אַמר ְתִהִלים ַעד ֲעלֹות ַהַשַחר.תֹ 

 מסכת כריתות

)פירוש, על שלשים ושש עבירות שבתורה ָוֵשש ְכֵרתֹות ַבתֹוָרה,  ְשלִשים

חלק מהם. ואלו הם , מלבד עונש מות שיש בחייבים עליהן עונש "כרת"

ַהָבא ַעל ָהֵאם, ְוַעל ֵאֶשת ָהָאב, ְוַעל ַהַכָלה, ַהָבא ַעל  השלשים ושש.(
ַהְזכּור, ְוַעל ַהְבֵהָמה, ְוִאָשה ַהְמִביָאה ֶאת ַהְבֵהָמה ָעֶליָה, ַהָבא ַעל 

ִביו, ְוַעל ִאָשה ּוִבָתּה, ְוַעל ֵאֶשת ִאיש, ַהָבא ַעל ֲאחֹותֹו, ְוַעל ֲאחֹות ָא
ֲאחֹות ִאםֹו, ְוַעל ֲאחֹות ִאְשתֹו, ְוַעל ֵאֶשת ָאִחיו, ְוַעל ֵאֶשת ֲאִחי ָאִביו, 

ָֹּדה ָזָרה, ְוַהמֹוֵתן  ְוָהעֹוֵבד ֲעבו )את שם ה' ח"ו( ְוַעל ַהִמָדה, ַהְמַּגֵדף,
ָאַכל ֶאת ִמַזְרעֹו ַלֹםֶלְך, ּוַבַעל אֹוב, ַהְמַחֵלל ֶאת ַהַשָבת, ְוָטֵמא שֶ 

)מכל בעל חי שהוא ַהֹעֶדש, ְוַהָבא ַלִםְקָדש ָטֵמא, ָהאֹוֵכל ֵחֶלב, ְוָדם, 

ַהשֹוֵחט ְוַהַםֲעֶלה  )מבשר הקרבנות( ְונֹוָתר, ּוִפּגּול, פרט לדגים וחגבים(
ַבחּוץ, ָהאֹוֵכל ָחֵמץ ַבֶנַסח, ְוָהאֹוֵכל ְוָהעֹוֶשה ְמָלאָכה ְביֹום 

)עושה כדוגמת שמן המשחה שעשה  , ַהְמַפֵטם ֶאת ַהֶשֶמן,ַהִכנּוִרים

 )עושה כדוגמת הקטורת שהקטירו במקדש( ְוַהְמַפֵטם ֶאת ַהְעֹטֶרת,משה( 
ַהֶנַסח  )אלו כולם נענש כשעשה את האסור( ְוַהָןְך ְבֶשֶמן ַהִםְשָחה.

א הקריב את קרבן )על שני אלו נענש אם נמנע ול :ְוַהִםיָלה ְבִמְצֹות ֲעֵשה

 הפסח, או לא מל את עצמו(

)בקרבן חטאת  ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר, ְכָבִשים קֹוְדִמין ָלִעִזים ְבָכל ָמקֹום.

שאדם יכול להביא או כבשה נקבה או עזה נקבה, הכבשים מוזכרים בתורה 

ר ְוִאם ֶכֶבש ָיכֹול ִמְנֵני ֶשֵהן ֺמְבָחִרין ֵמֶהן, ַתְלמּור לֹומַ   לפני העיזים(
)ואין עדיפות לאחד  ָיִביא ָקְרָבנֹו ְלַחָטאת, ְמַלֵםד ֶשְשֵניֶהם ְשקּוִלין.

בקרבנות שמביא מי ) תֹוִרין קֹוְדִמין ִלְבֵני יֹוָנה ְבָכל ָמקֹום. מהם(

שנתחייב להביא או תורים או בני יונה כגון יולדת או אדם עני שחטא או 

ִמְנֵני ֶשֵהן ֺמְבָחִרים ֵמֶהן, ַתְלמּוד לֹוַמר, ּוֶבן  ָיכֹול  שנטהר מצרעתו(
)ואין עדיפות לאחד  .יֹוָנה אֹו תֹור ְלַחָטאת, ְמַלֵםד ֶשְשֵניֶהן ְשקּוִלין

ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ְבָכל ָמקֹום. ָיכֹול ֶשְכבֹוד ָהָאב עֹוֵדף ַעל ְכבֹוד  מהם(
ֹו ְוָאִביו ִתיָראּו, ְמַלֵםד, ֶשְשֵניֶהם ָהֵאם, ַתְלמּוד לֹוַמר, ִאיש ִאם

ְשקּוִלים. ֲאָבל ָאְמרּו ֲחָכִמים, ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ְבָכל ָמקֹום, ִמְנֵני 
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)כאשר היא נשואה לו, אבל בגרושה  ֶשהּוא ְוִאםֹו ַחָיִבין ִבְכבֹוד ָאִביו.

ם ָזָכה ַהֵבן ִלְפֵני ְוֵכן ְבַתְלמּוד תֹוָרה. אִ  ממנו אין עדיפות לאחד מהם(
)כגון לפדותו מהשבי או לטפל  קֹוֵדם ֶאת ָהָאב ְבָכל ָמקֹום, ָהַרבָהַרב. 

)מדובר ברבו מובהק  ִמְנֵני ֶשהּוא ְוָאִביו ַחָייִבין ִבְכבֹוד ַרבֹו: באבדתו(

שהוא גם רבו מובהק של אביו, אבל ברבו שאינו מובהק או כשאינו רבו של 

  אביו הדין שונה(

 מסכת חולין 

שֹוֲחִטין ּוְשִחיָטָתן ְכֵשָרה, חּוץ ֵמֵחֵרש, שֹוֶטה, ְוָקָטן, ֶשָםא  ַהֹכל
ְיַקְלְקלּו ִבְשִחיָטָתן. ְוֺכָלן ֶשָשֲחטּו ַוֲאֵחִרים רֹוִאין אֹוָתן, ְשִחיָטָתן 

ט ַבַלְיָלה, ְוֵכן ְכֵשָרה. ְשִחיַטת ָנְכִרי, ְנֵבָלה ּוְמַטְםָאה ְבַמָשא. ַהשֹוחֵ 
ַהןּוָמא ֶשָשַחט, ְשִחיָטתֹו ְכֵשָרה. ַהשֹוֵחט ַבַשָבת, ּוְביֹום ַהִכנּוִרים, 
ַאף ַעל ִני ֶשִםְתַחֵיב ְבַנְפשֹו, ְשִחיָטתֹו ְכֵשָרה: ֹלא ִיטֹול ָאָדם ֵאם ַעל 

ִמְצָוה ַקָלה ֶשִהיא ְכִאָןר, ָבִנים, ֲאִפלּו ְלַטֵהר ֶאת ַהְםצֹוָרע. ּוָמה ִאם 
ָאְמָרה תֹוָרה, ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָת ָיִמים, ַקל ָוֹחֶמר ַעל ִמְצֹות 

 ֲחמּורֹות ֶשַבתֹוָרה:

 מסכת יומא

ָיִמים ֹקֶדם יֹום ַהִכנּוִרים ַמְפִריִשין ֹכֵהן ָּגדֹול ִמֵביתֹו ְלִלְשַכת  ִשְבַעת
ּוַמְתִקיִנין לֹו ֹכֵהן ַאֵחר ַתְחָתיו, ֶשָםא ֶיֱאַרע בֹו ְפסּול. ַרִבי ַנְלֶהְדִרין, 

ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ִאָשה ַאֶחֶרת ַמְתִקיִנין לֹו, ֶשָםא ָתמּות ִאְשתֹו, 
ֶשֶמֱאַמר ְוִכֶנר ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵביתֹו. ֵביתֹו, זֹו ִאְשתֹו. ָאְמרּו לֹו, ִאם ֵכן, 

ַלָדָבר סֹוף: ָהאֹוֵמר, ֶאֱחָטא ְוָאשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאשּוב, ֵאין ַמְסִניִקין  ֵאין
ְבָידֹו ַלֲעשֹות ְתשּוָבה. ֶאֱחָטא ְויֹום ַהִכנּוִרים ְמַכֵנר, ֵאין יֹום 
ַהִכנּוִרים ְמַכֵנר. ֲעֵברֹות ֶשֵבין ָאָדם ַלָםקֹום, יֹום ַהִכנּוִרים ְמַכֵנר. 

ת ֶשֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהִכנּוִרים ְמַכֵנר, ַעד ֶשְיַרֶסה ֶאת ֲעֵברוֹ 
ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה, ִמֹכל ַחֹטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי  ֲחֵברֹו. ֶאת זֹו ָדַרש ַרִבי

ֹות ִתְטָהרּו, ֲעֵברֹות ֶשֵבין ָאָדם ַלָםקֹום, יֹום ַהִכנּוִרים ְמַכֵנר. ֲעֵבר
ֶשֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהִכנּוִרים ְמַכֵנר, ַעד ֶשְיַרֶסה ֶאת ֲחֵברֹו. 
ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא, ַאְשֵריֶכם ִיְשָרֵאל, ִלְפֵני ִמי ַאֶתם ִמַטֲהִרין, ּוִמי 

ַמִים  ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ֶשַבָשַמִים, ֶשֶמֱאַמר, ְוָזַרְקִתי ֲעֵליֶכם
ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶתם. ְואֹוֵמר, ִמְקֵוה ִיְשָרֵאל ְיָי, ַמה ִםְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת 
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 ַהְטֵמִאים, ַאף ַהָעדֹוש ָברּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְשָרֵאל:

 מסכת ידים

ְרִביִעית נֹוְתִנין ַלָיַדִים, ְלֶאָחד ַאף ִלְשָנִים. ַמֲחִצית ֹלג, ִלְשלָשה אֹו  ֵמי
ְלַאְרָבָעה. ִמֹּלג, ַלֲחִמָשה ְוָלֲעָשָרה ְוַלֵםָאה. ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ּוִבְלַבד 
ֶשֹּלא ִיְפחֹות ָלֲאֲחרֹון ֶשָבֶהם ֵמְרִביִעית. מֹוִסיִפין ַעל ַהְשִנִיים, ְוֵאין 
מֹוִסיִפין ַעל ָהִראשֹוִנים: ָאַמר ְצדֹוִקי ְגִליִלי, קֹוֵבל ֲאִני ֲעֵליֶכם 
ְנרּוִשים, ֶשַאֶתם כֹוְתִבין ֶאת ַהםֹוֵשל ִעם ֹמֶשה ַבֵּגט. אֹוְמִרים 
ְנרּוִשים, קֹוְבִלין ָאנּו ָעֶליָך ְצדֹוִקי ְגִליִלי, ֶשַאֶתם ְכֹוְתִבים ֶאת ַהםֹוֵשל 

ן ִעם ַהֵשם ַבָדף, ְוֹלא עֹוד ֶאָלא ֶשַאֶתם כֹוְתִבין ֶאת ַהםֹוֵשל ִמְלַמְעלָ 
ְוֶאת ַהֵשם ִמְלַמָטן, ֶשֶמֱאַמר, ַוֹיאֶמר ַנְרֹעה ִמי ה' ֲאֶשה ֶאְשַמע ְבֹקלֹו 

 ְלַשַלח ֶאת ִיְשָרֵאל. ּוְכֶשָלָקה ַמהּו אֹוֵמר, ה' ַהַסִדיק:

 מסכת מקואות

ָבִאים, ַמֲעלֹות ַבִםְקָואֹות, זֹו ְלַמְעָלה ִמזֹו, ְוזֹו ְלַמְעָלה ִמזֹו. ֵמי גְ  ֵשש
ָשָתה ָטֵמא ְוָשָתה ָטהֹור, ָטֵמא. ָשָתה ָטֵמא ּוִמֵלא ִבְכִלי ָטהֹור, ָטֵמא. 
ָשָתה ָטֵמא ְוָנַפל ִכָכר ֶשל ְתרּוָמה, ִאם ֵהִדיַח, ָטֵמא. ְוִאם ֹלא ֵהִדיַח, 
ָטהֹור: ָאַכל ֳאָכִלים ְטֵמִאים, ְוָשָתה ַמְשִקים ְטֵמִאים, ָטַבל ֶוֱהִקיָאן, 
ְטֵמִאים, ִמְנֵני ֶשֵאיָנן ְטהֹוִרים ַבּגּוף. ָשָתה ַמִים ְטֵמִאים, ָטַבל 
ֶוֱהִקיָאם, ְטהֹוִרים, ִמְנֵני ֶשֵהם ְטהֹוִרים ַבּגּוף. ָבַלע ַטַבַעת ְטהֹוָרה, 
ִנְכַנס ְלֹאֶהל ַהֵםת, ִהָזה ְוָשָנה ְוָטַבל ֶוֱהִקיָאּה, ֲהֵרי ִהיא ְכמֹות 

ַלע ַטַבַעת ְטֵמָאה, טֹוֵבל ְואֹוֵכל ַבְתרּוָמה. ֱהִקיָאּה, ְטֵמָאה ֶשָהְיָתה. בָ 
ְוִטְםָאתּו. ֵחץ ֶשהּוא ָתחּוב ָבָאָדם, ִבְזַמן ֶשהּוא ִנְרֶאה, חֹוֵצץ. ְוִאם 

 ֵאינֹו ִנְרֶאה, טֹוֵבל ְואֹוֵכל ִבְתרּוָמתֹו:

 הרמב"ם הלכות שגגות.

)א( שיקריב היחיד   פרטן:בכללן חמש מצוות עשה; וזה הוא  יש
; )ב( שיקריב אשם מי שלא נודע לו שגגתוקרבן חטאת קבועה על 

הוא  וזהאם חטא אם לא חטא עד שייוודע לו ויביא חטאתו, 
הנקרא אשם תלוי; )ג( שיקריב החוטא אשם על עבירות ידועות, 

; )ד( שיקריב החוטא קרבן על עבירות ודאיוזה הוא הנקרא אשם 
עשירית האיפה,  אוה עשיר בהמה ואם היה עני עוף ידועות, אם הי
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וזה הוא הנקרא קרבן עולה ויורד; )ה( שיקריבו הסנהדרין קרבן, 
וביאור מצוות   והורו שלא כהלכה באחת מן החמורות. טעואם 

  אלו בפרקים אלו. 

 שגגות פרק א הלכות

העובר בשגגה על אחת ממצוות לא תעשה שיש בה מעשה  כל  א
הרי זה חייב להקריב קרבן חטאת, ומצות --כרתה שחייבין עלי

 עשה היא שיקריב חטאתו על שגגתו.
--עבירה שחייבין על זדונה כרת, חייבין על שגגתה חטאת וכל  ב

הפסח   , מגדף ומבטל מילה וקרבן פסח:עבירותחוץ משלוש 
אלא על  חטאתמפני שהן מצוות עשה, ואין מביאין --והמילה

 ,חת ממצוות ה', אשר לא תיעשינה"שגגת לא תעשה, שנאמר "א
מפני שאין בו מעשה, ונאמר "לעושה בשגגה" יצא --והמגדף

 .מעשהמגדף, שאין בו 
אף על פי שהוא חייב --המקבל עליו עבודה זרה באלוה לפיכך  ג

  אם קיבל בשגגה, פטור מן הקרבן:--נסקל מזידכרת, ואם היה 
 ."  . לפי שלא עשה מעשה, ונאמר "בעשותה אחת .

אם עבר --תות שביארנויש כרתות שבתורה חוץ משליכל כר  ד
חוץ מטמא   בשגגה, מביא חטאת קבועה: מהןהיחיד על אחת 

חטאת  מביאיןששניהם אין --שאכל קודש, וטמא שנכנס למקדש
 קבועה, אלא קרבן עולה ויורד כמו שיתבאר.

וקרבן עולה   חטאת קבועה, היא הבאה מן הבהמה בלבד.  ה
אלא אם היה עשיר, מביא חטאת   שאינו קבוע: הקרבן ויורד, הוא

האיפה, כמו  עשיריתבהמה; ואם היה עני, מביא עוף, או 
 שיתבאר.

יד מביא על שגגתן חטאת למד שכל העבירות שהיח נמצאת  ו
מו, )ב( והבא על )א( הבא על א  ; ואלו הן:וארבעיםש קבועה, של

ם אביה, )ה( הבא מה, )ד( והבא על אאשתו, )ג( והבא על אם א אם
על  והבאעל בתו, )ו( והבא על בת בתו, )ז( והבא על בת בנו, )ח( 

בת אשתו, )ט( והבא על בת בתה, )י( והבא על בת בנה, )יא( הבא 
על אחותו שהיא בת אשת אביו, )יג( והבא  והבאעל אחותו, )יב( 
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מו, )טו( והבא על אחות על אחות אעל אחות אביו, )יד( והבא 
והבא על אשת אביו, )יז( והבא על אשת אחי אביו,  אשתו, )טז(

על אשת בנו, )יט( והבא על אשת אחיו, )כ( והבא על  והבא)יח( 
ר, )כג( הבא והבא על הנידה, )כב( השוכב עם זכאשת איש, )כא( 

על אביו, )כד( הבא על אחי אביו, )כה( השוכב עם בהמה, )כו( 
ת שבעריות, האשה המביאה את הבהמה עליה; נמצאו כל כרתו

)א(   , שבעה עשר; ואלו הן:העבירותובשאר   שישה ועשרים.
עו למולך, )ג( בעל העובד עבודה זרה במעשה, )ב( הנותן מזר

ידעוני במעשה, )ה( המחלל את השבת, )ו( העושה אוב, )ד( בעל 
, )ז( האוכל ושותה ביום הכיפורים, )ח( הכיפוריםמלאכה ביום 

דם, )יא( האוכל  האוכלחלב, )י( האוכל חמץ בפסח, )ט( האוכל 
דשים חוץ לעזרה, )יד( )יב( האוכל פיגול, )יג( השוחט ק נותר,

קרבן חוץ לעזרה, )טו( המפטם את שמן המשחה, )טז(  המעלה
הרי אלו, שלוש   המשחה. בשמןהמפטם את הקטורת, )יז( הסך 

 וארבעים עבירות שמביאין על שגגתן חטאת קבועה.
אם בעבודה זרה   .יא השוגג באחת מאלוהוא הקרבן שמב ומה  ז

שנתה לחטאת, והיא האמורה בפרשת שלח לך,  בתמביא עז , שגג
ל שווין, הכ  .משיחהן ן שהיה החוטא הדיוט, או מלך או כבי

 בשגגת עבודה זרה.
, אם היה הדיוט, אם שגג באחת משאר השתיים וארבעים אבל  ח

יא חטאת של , או נקבה מן הכבשים; וזו העיזיםמביא שעירת 
ואם המלך הוא   ויקרא. בפרשתאחד "מעם הארץ", האמורה 

הן ואם היה כ  יא שעיר עיזים לחטאת.ששגג באחת מהן, מב
, הוא מביא פר בן בקר לחטאת; והוא נשרף, כמו שנתפרש משיח

 שם.
שנאמר "תורה אחת . או מרובין אחד יחיד ששגג באחת מאלו  ט

שי מדינה ששגגו ודימו אנ  בשגגה" כיצד: לעושהתהיה לכם, 
--יום הכיפורים, וכולן אכלו, ועשו מלאכה הואשהיום חול, והרי 

; וכן אם שעירותכל אחד ואחד מביא שתי חטאות, כבשות או 
כל אחד ואחד מן העובדים, , שגגו כולן והקטירו לעבודה זרה

 לחטאת.  שנתהמביא עז בת 
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 שגגות פרק ב הלכות

, עד שיהיה שוגג מתחילה ועד אדם חייב חטאת על שגגתו אין  א
בתחילה והזיד בסוף, או הזיד בתחילה ושגג  שגגסוף; אבל אם 

חפץ מרשות  שהוציאכגון   כיצד:  פטור מקרבן חטאת.--בסוף
לרשות בשבת, עקר בזדון והניח בשגגה, או שעקר בשגגה והניח 

וכן כל כיוצא   עד שיעקור בשגגה, ויניח בשגגה.  פטור:--בזדון
 בזה.

עבירה, וידע שהיא בלא תעשה, אבל אינו יודע שחייבין  עבר  ב
הרי זו שגגה, ומביא חטאת; אבל אם ידע שהיא --כרתעליה 

הרי --עליה קרבן, אם לאו חייביןבכרת, ושגג בקרבן, ולא ידע אם 
עליהן  שחייביןששגגת קרבן, אינה שגגה בעבירות אלו   זה מזיד:

 כרת.
אף על פי שידע --שחטאשלא נודע לו עצמו של חטא  מי  ג

שיש בו כרת, הרי זה פטור מקרבן  תעשהבוודאי שעבר על לא 
 החטא שחטא בו. שיידעשנאמר "אשר חטא בה", עד   חטאת:

חלב ונותר לפניו, ואכל את אחד מהן, ואין ידוע איזה   :כיצד  ד
ואחותו עימו בבית, ושגג ובא על אחת מהן, ואין  נידהאכל, אשתו 

לפניו, ועשה מלאכה  הכיפוריםעל, שבת ויום ידוע איזו מהן ב
הרי זה פטור מקרבן --באחד מהן, ואין ידוע באיזה מהן עשה

הרי זה מביא חטאת --חטא, ונודע לו חטאו, וחזר ושכחו  .חטאת
 חטאות הנאכלות. כשארלשם מה שהוא, ותיאכל 

שתי נידות,   כיצד:  חייב.--בשם אחד מהן, והן שני גופין שגג  ה
מהן, ואין ידוע איזו היא, שתי אחיותיו, ושגג באחת  חתבאושגג 

 ייב חטאת, שהרי ידע עצמו של חטא.ח--היאמהן, ואין ידוע איזו 
, ואין ידוע מהןלשתי נרות דולקות שכיבה אחת   למה זה דומה:

איזו נר היא, או לשני תמחויין של חלב שאכל מאחד מהן, ואין 
 כן כל כיוצא בזה.ו  שהוא חייב.--תמחוי אכל מאיזהידוע 

המחוייב חטאת קבועה על שגגתו, ועשה בשגגה, ונודע לו  כל  ו
פי שלא הייתה לו ידיעה בתחילה שזה חטא  עלאף --אחר שחטא

לבין הגויים, וגדל  שנשבהתינוק  כיצד:  רי זה חייב חטאת.הוא, ה
ואינו יודע מה הם ישראל ולא דתם, ועשה מלאכה בשבת, ואכל 
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כשייוודע לו שהוא ישראלי, ומצווה על כל --הןודם וכיוצא ב חלב
וכן כל כיוצא   כל עבירה ועבירה. עלאלו, חייב להביא חטאת, 

 בזה.
חייב חטאת; , בלא כוונה בעריות, או במאכלות אסורות השוגג  ז

שה, ובעלה בלא היה מתעסק עם א  כיצד:  .מחטאתובשבת, פטור 
זה שבפיו רוק הוא, ש דימהכוונה לבעילה, והרי היא ערווה עליו, 

הרי זה , ובלעו בלא כוונה לשם אכילה בעולם, והרי הוא חלב
נתכוון להגביה את התלוש, וחתך את המחובר בלא   חטאת. חייב

מחשבת אסרה תורה, כמו  מלאכת פטור:, וונה לחתיכתוכ
 שביארנו במקומו.

העושה מצוה מן המצוות, ובכלל עשייתה נעשית עבירה  כל  ח
הרי זה פטור מקרבן חטאת, מפני , , בשגגהכרת שחייבין עליה
 שעשה ברשות.

הרי זה , הבא על יבמתו, והרי היא נידה, והוא לא ידע :כיצד  ט
חייב , אבל אם בא על אשתו, והרי היא נידה  .מחטאתפטור 
אבל יבמתו, אינו רגיל  .יבעולמפני שלא שאלה, ואחר כך  .חטאת

 בה כדי שישאל לה.
שני תינוקות, אחד למול בשבת ואחד למול מי שהיו לו  וכן  י

פטור --השבת, ושכח, ומל שניהם בשבת אחרבערב שבת או 
 ושבתשהרי יש לזה רשות למול אחד מהן בשבת,   מחטאת:

דחויה היא אצלו; ומצוה עשה, אף על פי שהם שני גופין, הואיל 
אבל אם לא היה אחד מהן ראוי למול   .מדקדקוזמנו בהול, אינו 

חייב --בשבתשכח ומל בשבת מי שאינו ראוי למולו בשבת, ו
 חטאת.

אומן שבא למול לפנות היום ביום השבת, ואמרו לו לא נשאר   יא
כדי שתמול, ואם תתחיל למול לא תשלים עד יציאת  ביוםפנאי 

, ואמר רגיל אני מצוההשבת, ונמצאת חובל בשבת ולא עושה 
הרי --ת השבתאם לא השלים אלא עד יציא--וזריז, ובמהרה אמול

 חטאת, שהרי התרו בו. חייבזה 
המוציא את הלולב ביום טוב הראשון של חג שחל להיות   יב

בו, והעבירו ארבע אמות ברשות הרבים,  לצאתבשבת, כדי 
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 פטור, שהרי ברשות הוציא.--בשוגג
השוחט את הפסח ביום ארבעה עשר שחל להיות בשבת,  וכן  יג

ת ידיהן או שמתו או נטמאו הבעלים א שמשכוונודע לו אחר כן 
מעיים או  ניקובקודם שחיטה, או שנמצא טריפה בסתר, כגון 

הרי זה פטור, מפני ששחט ברשות; אבל אם נמצא בעל --ריאה
הרי זה חייב חטאת, מפני שהיה --טריפה גלויה שהייתהמום, או 

 בזה. כיוצאוכן כל   לו לבדוק ואחר כך ישחוט.
פטור, מפני --מו בטעותשחט את הפסח בשבת שלא לש  יד

אינה עקירה, כמו שביארנו --שמו בטעות שעקירת  שהזבח כשר:
 בהלכות פסולי המוקדשין.

אם ראויין הם לקרבן , שחט זבחים אחרים לשם פסח בטעות  טו
אם אינם ראויין,  .חטאת, מפני ששחט ברשות מקרבןפטור , פסח

ו ראוי , שהרי אינחטאתחייב , כגון שהייתה נקבה או בן שתיים
 למצות הפסח.

אם שגג ושחטו בשבת שלא לאוכליו, או שלא למנוייו, או  וכן  טז
לאוכליו ושלא  חטוש  חייב חטאת.--לטמאיםלערלים, או 

, לטמאים ולערליםלאוכליו, למנוייו ושלא למנוייו, למולים 
 וכן כל כיוצא בזה.  פטור, שהרי הפסח כשר.--ולטהורים

הרי זה חייב , ור שלא לשמןהשוחט בשבת קרבנות הציב  יז
וכן אם שחט יתר על חובת היום,  .לערב אימוריןחטאת, ויקטיר 

 חייב חטאת על התוספת.
--שחט קרבנות יחיד שאין דוחין את השבת, בשבת בשגגה  יח

ואין זורקין את הדם; ואם עבר   מותר בהנאה. והבשרחייב חטאת, 
ים לשם חובה, עלו לבעל--במזידוזרק דמן לשמן, בין בשוגג בין 

 עלויקטיר אימורין לערב; והבשר ייאכל, ויביא השוחט חטאת 
 שגגתו.

היו לפניו שתי בהמות של ציבור, אחת כחושה ואחת שמנה,   יט
היום באחת, בין חטאת בין עולה, ושגג ושחט  חובתוהייתה 
פטור , שחט השמנה כךאם שחט כחושה בתחילה, ואחר , השתיים

לא שאומרים לו הבא שמנה ושחוט, ולא עוד, א .מקרבן חטאת
, אם שחט השמנה תחילה, ואחר כך הכחושה אבל  לכתחילה.
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 חייב חטאת על התוספת.
אף על פי שלא --הראשונה השמנה טריפה בבני מעיים נמצאת  כ

הואיל --ששחט הכחושה, ולא לזה נתכוון בעתידע שהיא טריפה 
 .מחטאתונשחטה האחרונה כמצותה, הרי זה פטור 

הפורס מצודה להעלות דגים מן הים בשגגה, והעלה תינוק  כןו  כא
הואיל --בין ששמע שטבע תינוק, בין שלא שמע--הדגיםעם 

על פי שלא הייתה  אף  והעלה תינוק, הרי זה פטור מחטאת:
 וכן כל כיוצא בזה.  כוונתו אלא לצוד, מפני שהיה שוגג.

דשים, הק לי הפסח צלי של פסח, ונותר מןמי שהיה לפניו בלי  כב
הרי זה חייב --לאכול צלי שהיא מצוה, ושגג ואכל הנותר ונתכוון

  וכן כל כיוצא בזה.   זו. באכילהחטאת, שהרי לא עשה מצוה 

 שגגות פרק ג הלכות

שהעידו עליו עדים שחטא חטא שחייבין עליו חטאת  מי  א
, אלא אמרו אנו ראינוך שעשית מלאכה בוקבועה, ולא התרו 

עשיתי  שלאחלב, והוא אומר אני יודע בוודאי בשבת או שאכלת 
הואיל ואם יאמר מזיד הייתי, ייפטר   אינו חייב חטאת:--דבר זה

להם לא אכלתי ולא עשיתי, נעשה כאומר לא  כשאמרמן הקרבן, 
, ולא הכחיש את הקרבןאכלתי בשגגה אלא בזדון, שהוא פטור מן 

 העדים.
שה אחת אכלת ו אאפילו אמרה ל--הפליג את העדים, ולא שתק  ב

אמר   חייב להביא חטאת.--בשבת, ושתק מלאכהחלב או עשית 
מביא --בשגגהלו עד אחד חלב הוא זה, ושתק, וחזר ואכלו 

לוקה עליו, אף על פי שעיקר העדות בעד --חטאת; ואם התרו בו
 אחד.

ביארנו בהלכות פסולי המוקדשין, שהמפריש חטאתו על  כבר  ג
  השבת שחילל, או על הדם שאכל:על  יביאנהלא , החלב שאכל

עד . אשר חטא" חטאתועל  ,שנאמר "והביא קרבנו שעירת עיזים
 ואם  שיהיה קרבנו לשם חטאו, לא שיקריבנה מחטא על חטא.

 הקריב, פסולה.
לא --על זה אמרו, הפריש חטאתו על חלב שאכל אמש יתר  ד
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 ואין צריך לומר  היום; ואם הביא, כיפר. שאכליביאנה על חלב 
שלא --החטא באותושאם הפרישה אביו, ומת, והיה הבן מחוייב 

 יביאנה הבן על חטאו, כמו שנתבאר שם.
יפול בה מום, תרעה עד ש--יא חטאת על שני חטאיםהמב  ה

  חצייה לחטא זה, ובדמי חצייה לחטא השני. בדמיותימכר, ויביא 
יפול תרעה עד ש--חטאיםוכן שניים שהביאו חטאת אחת על שני 

ום, ותימכר, ויביא זה חטאתו בדמי חצייה, ויביא זה חטאתו בה מ
 חצייה. בדמי

יקריב איזו שירצה, והשנייה , הביא שתי חטאות על חטא אחד  ו
הביא שתי חטאות  בה מום, וייפלו דמיה לנדבה. פולשיתרעה עד 

האחד, והשנייה לשם  החטאזו תישחט לשם , על שני חטאים
 החטא השני.

כות מעשה הקרבנות, שהמשומד לעבודה זרה ביארנו בהל כבר  ז
אין מקבלין ממנו קרבן כלל; --בפרהסיהאו לחלל שבתות 

, על חטאתאין מקבלין ממנו --והמשומד לעבירה משאר עבירות
 אותו החטא.

משומד לאכול חלב, שאכל חלב בשגגה, והביא   :כיצד  ח
אפילו היה   , עד שיחזור בתשובה.ממנואין מקבלין , חטאתו
, ואכלוד לאכול חלב לתיאבון, ונתחלף לו חלב בשומן, משומ

שמשאכל בזדון, בין להכעיס בין   אין מקבלין ממנו:, והביא קרבן
ושגג ואכל  היה משומד לאכול חלב  משומד. הואהרי , לתיאבון

 מקבלין ממנו, כמו שביארנו., דם
מי ששגג והפריש חטאתו, ואחר כך נשתמד וחזר בתשובה, או   ט

ה הקרבן בינתיים, הרי אף על פי שנדח--ונשתפה זרוחנשתטה 
שביארנו בהלכות פסולי  כמושאין בעלי חיים נדחין,  חזר ונראה:

 עוברוכשם שאם נולד בו מום   המוקדשין; לפיכך יקריבנה עצמה.
כך אם נדחו הבעלים וחזרו ונראו, --ונתרפא, יחזור לכשרותו

 יקרב.
יהן יום הכיפורים, חייבי חטאות ואשמות ודאיין שעבר על  י

אשמות תלויין פטורין,  לאחר יום הכיפורים; וחייבי להביאחייבין 
כך למדו מפי ', תטהרו" החטאותיכם, לפני  שנאמר "מכל
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 .לוהשמועה שכל חטא שאין מכיר בו אלא ה', נתכפר 
מי שבא על ידו ספק עבירה ביום הכיפורים, אפילו עם  לפיכך  יא

נמצאת למד שאין   ל היום מכפר.פטור מאשם תלוי, שכ--חשיכה
אשם תלוי, אלא אם כן לא  הכיפוריםמביאין על לא הודע של יום 

 כיפר לו יום הכיפורים כמו שיתבאר.
אין יום הכיפורים ולא החטאת ולא האשם מכפרין, אלא על   יב

  ן לו.בכפרתן; אבל המבעט בהם, אינם מכפרי המאמיניםהשבים 
, והוא אומר או מחשב אשמואו  היה מבעט, והביא חטאתו כיצד:

אף על פי שקרבו כמצותן, לא נתכפר --בו, שאין אלו מכפריןבל
 וכשיחזור בתשובה מבעיטתו, צריך להביא חטאתו ואשמו.  .לו
  המבעט ביום הכיפורים, אין יום הכיפורים מכפר עליו. וכן  יג

באשם תלוי, ועבר עליו יום הכיפורים, והוא  נתחייבלפיכך אם 
בתשובה אחר יום  וכשיחזורהרי זה לא נתכפר לו; --בומבעט 

 הכיפורים, חייב להביא כל אשם תלוי שהיה חייב בו.
ספק   חוץ מאשם נזיר., מעכבין את הכפרה כל אשמות שבתורה יד

כולן מביאין קרבנותיהן , מחוסרי כפרה, וספק סוטה וספקנזיר, 
 אחר יום הכיפורים.

, והרי הוא יוצא ליהרג מבית מי שהוא מחוייב חטאת או אשם  טו
אם היה זבחו זבוח, משהין אותו עד שייזרק הדם ואחר כך --דין

, אין משהין אותו עד שיקריבו הזבחייהרג; ואם עדיין לא נשחט 
  עליו. 

 שגגות פרק ד הלכות

עבירות הרבה בעלם אחד, חייב חטאת על כל אחת  העושה  א
ו בעלם אחד, וארבעים אלו שמנינ השלשאפילו עשה   ואחת:

 שהואוכן אם עשה מעשה אחד   מביא שלש וארבעים חטאות.
והוא, שיהיו --חייב עליו משום שמות הרבה, חייב על כל שם ושם

 , או איסור מוסיף, או איסור כוללכאחתהאיסורין כולן באין 
השוחט בהמת קודשים חוץ לעזרה, בשבת, לעבודה   :כיצד  ב

ט קודשים בחוץ, ומשום משום שוח  :חטאותחייב שלש --זרה
 האיסוריןשהרי שלושת --מחלל שבת, ומשום עובד עבודה זרה
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 באין כאחד.
  דברים אמורים, באומר בגמר זביחה הוא עובד אותה. במה  ג

משישחוט בה מעט לשם עבודה --כוונתו לכך הייתהאבל אם לא 
שישחוט שניים או  עדזרה, תיאסר, ואינו חייב משום שוחט בחוץ 

ם; ונמצא כשגמר השחיטה, שחט בהמה האסורה לקרבן, רוב שניי
עליה משום שוחט בחוץ, כמו שביארנו במעשה  חייבשאינו 

 הקרבנות.
חטאת העוף, והיה חצי הקנה שלה פגום, והוסיף בו כל  הייתה  ד

שת ש חטאות, שהרי שליב שלחי--עבודה זרה לשםשהוא בשבת, 
הכיפורים, שחל  ביוםוכן העושה מלאכה   האיסורין באים כאחת.

חייב שתי חטאות, מפני ששני האיסורין באין --להיות בשבת
 כאחת.

ש מביא של--חיו, הקיים, כשהיא נידהעל אשת א הבא  ה
והם שני איסורין --, ומשום אשת אחאישמשום אשת   חטאות:

 שמתוךשהוא איסור מוסיף, --הבאים כאחת; ומשום נידה
 וכן כיוצא בזה.  ה.שניתוסף בה איסור זה לבעלה, נוסף ליבמ

, לא תגלה"ות אביך משום "ער, על אביו, חייב שתיים הבא  ו
וכן הבא על אחי אביו, חייב   .לא תשכב" ומשום "ואת זכר

 ת אחי אביך, לא תגלה".שנאמר "ערו, שתיים
אף על פי שהם --על הזכור, והביא זכור עליו, בעלם אחד הבא  ז

לא --שנאמר "ואת זכר  חייב אלא חטאת אחת: אינושני גופין, 
וכן הבא על הבהמה,   אחד הוא. שםהשוכב והנשכב,  ,תשכב"

עשו   .אחתאינו חייב אלא חטאת --והביא בהמה עליו, בעלם אחד
 השוכב והנשכב בבהמה וזכור, כבעילה אחת.

ב יעק כיצד:  ב עליה שמונה חטאות.יש בועל בעילה אחת, וחיי  ח
א לבן תמנע, והוליד ממנה לו בת מזלפה ושמה תמנע, נש שהייתה

נמצאת סרח בת   רחל לבדה. אלא בתבת, ושמה סרח, ואין ללבן 
 כאחת. הבאיןב, ואחות אשתו מאביה; והם שני איסורין, בת יעק

ח לראובן, ונאסרה על שאר בני יעקב; נוסף בה סר נישאת  ט
או גירש, ונישאת סרח מת ראובן,   היא כלתו. והריב, איסור ליעק

שאר אחי יעקב, נוסף  עלמתוך שנאסרה --ב מאמועקזו לאחי י
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 ב בה איסור אשת אחיו.ליעק
מתוך שנאסרה על --או גירש, ונישאת סרח זו לישמעאל מת  י

  בה איסור ליעקב משום אשת אחי אביו. נוסףשאר אחי ישמעאל, 
וייבמה, אף  יצחקמת ישמעאל, ונפלה לייבום לפני יצחק, ועבר 

תוך שנאסרה על שאר אחיו, נוסף בה מ--על פי שהיא שנייה לו
ששני   משום אשת אביו, ומשום אשת איש: בליעקאיסור 

 האיסורין באין כאחד.
ב ובא על סרח זו, כשהיא נידה, בחיי יצחק בעלה, שגג יעק אם  יא

משום   הרי זה חייב עליה שמונה חטאות:--באשת יעק רחלובחיי 
ם אשת אחיו, כלתו, ומשו ומשוםבת בתו, ומשום אחות אשתו, 

ומשום אשת אחי אביו, ומשום אשת אביו, ומשום אשת איש, 
 וכן כל כיוצא בזה.  נידה. ומשום

צריך שיהו --ה עליהן באיסור מוסיףכל אלו שתיאסר זו הערו  יב
, ומתוך עליהןמצויין בעולם, כדי שתיאסר  האחריםהאנשים 

ן, אם אינם מצויי אבלשתיאסר עליהן, ייתוסף איסור אחר לזה; 
אין אומרין הואיל ואילו היה לזה בנים או אחים, הייתה נאסרת 

שהרי אין שם עתה, לא בן ולא   , ייתוסף בה איסור לזקן:עליהם
 .בזהוכן כל כיוצא   אח.

מה של אחת מהן, שהיא מי שהיה נשוי שלש נשים, ובא על א  יג
אף על פי --שנייה, שהיא אם אביה של שלישית שלאם אמה 

שה שמות הם, , ושלחמיוא חמותו, ואם חמותו, ואם שזקנה זו הי
לפי שנאמר   אינו חייב אלא חטאת אחת:--ואיסור בת אחת היא

הכתוב , נה ובת בתה "שארה הנה, זימה היא"ובתה ובת ב שהבא
שה שמות, , כגוף אחד; לפיכך ייחשבו השלגופיןשה עשה של

 כשם אחד.
--אחות אמותו, שהיא אחות אביו, שהיא אבל הבא על אחו  יד

ות אחותו גילה", לחייב על שנאמר "ער  :חטאותש חייב של
  מו, ואחות אביו.שהיא אחות א פיואף על --אחותו בפני עצמה

בנות,  שתיוהיאך תהיה זאת, כגון שבא על אמו, והוליד ממנה 
כשיבוא הממזר הזה על --ובעל אחת מבנותיו, והוליד ממנה בן

, שהיא אחותו מאביו, מו הממזרתא אחותהבת השנית, שהיא 
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  כיוצא בזה.  כלוכן   ש חטאות.חייב של--ו מאמושהיא אחות אבי

 שגגות פרק ה הלכות

אף על פי --עלם אחדהוה אחת ביאות הרבה, בעל ער הבא  א
ינתיים ימים הרבה, הואיל ולא נודע לו ב ובעילהשהיה בין בעילה 

חטאת  חייב אלא ואינול שגגה אחת, והרי היא גוף אחד, הרי הכ
אבל אם שגג בה, ואחר כך נודע לו, וחזר ושגג בה עצמה,   אחת.

שהידיעות, מחלקות   חייב על כל בעילה ובעילה:--ובעלה
 השגגות.

ה ביאות הרבה, בעלם אחד, וזו הנבעלת הייתה על הערו הבא  ב
ביאה וביאה, שנמצאו הביאות אצלה בהעלמות  כללה ידיעה בין 

על כל ביאה  חטאתוהיא מביאה הוא מביא חטאת אחת, --הרבה
הוא --וביאה; היו לו הוא ידיעות בינתיים, והיא בהעלם אחד

 , והיא מביאה חטאת אחת.הרבהמביא חטאות 
אף על פי שכולן משם --עלם אחדהעל עריות הרבה, ב הבאג 

  כיצד:  מחולקין, חייב על כל אחת ואחת. גופיםהואיל והן --אחד
אחיותיו, או על  חמששבא על  הרי שבעל חמש נשים נידות, או

 חייב על כל גוף וגוף.--עלם אחדהחמש בנותיו, ב
אתה למד שזה שאמרו חכמים, הבא על הזכור והביא  מכאן  ד

בשהיה אותו הזכור   חייב חטאת אחת:--אחדעלם הזכור עליו, ב
, בין שבא על שניהןבין שבא על --אבל אם היה זכור אחר  עצמו.

ב על כל גוף וגוף; והוא הדין בבא על חיי--זה והביא זה עליו
 בהמה עליו. והביאהבהמה, 

חייבת --עלם אחדהשה שהביאה עליה בהמות הרבה, בהא  ה
שהרי הן גופין מחולקין, והרי זו   :ובהמהחטאת על כל בהמה 

חטאת,  חייבתשהיא --עלם אחדהכמי שנבעלה לאנשים הרבה ב
 על כל איש ואיש.

ים, ושמעה שמת או באו עדים שה שהלך בעלה למדינת ההא  ו
על פי עצמה בין על פי בית דין, ונודע שבעלה  ביןשמת, ונישאת 

עם  ההרבה, או זינת לאנשיםחייבת קרבן אחד; ואם נישאת --קיים
מפני שהן גופין   ,חייבת חטאת על כל איש ואיש--אנשים הרבה
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 ל בשגגה אחת., ואף על פי שהכמחולקין
 ההרה מנידתה וטבלה, וחזרה וראתעל הנידה בשגגה, וט הבא  ז

חייב על כל --פעם שנייה באותה שגגה עצמה עליהדם נידה, ובא 
שזמן   אחד: גוףעלם אחד והוא הפעם ופעם, אף על פי שהוא ב

 נידות זה חוץ מזמן נידות השני, והרי הן כשתי נשים נידות.
--הבא על אשתו שלא בשעת וסתה, וראת דם בעת התשמיש  ח

  חטאת, מפני שזה כאנוס הוא ואינו שוגג: מקרבןרין הרי אלו פטו
יפה יפה ודיקדק  בדקשהשוגג, היה לו לבדוק ולדקדק, ואילו 

בשאלות, לא היה בא לידי שגגה; ולפי שלא טרח בדרישה 
-אבל זה, מה היה לו לעשות  יעשה, צריך כפרה. כךוחקירה ואחר 

 א אונס.אין זה אל  :בעלהרי טהורה הייתה, ושלא בשעת וסתה -
--בין שנמצא דם על עד שלה, בין שנמצא על עד שלו לפיכך  ט

עבר, ובא עליה סמוך לווסתה, ודימה שיבעול  אםאבל   פטורין.
חייבין --התשמישויפרוש קודם שתראה דם, וראתה בשעת 

 בקרבן, שזו שגגה היא.
שניהם טמאים, וחייבין --אם נמצא דם על עד שלו לפיכך  י

נחה עצמה מיד כשפירש אם קי--עד שלה עלבקרבן; נמצא דם 
 ההתש ואם  שניהם טמאים, וחייבין בקרבן.--ההתהבעל, ולא ש

כדי שתושיט ידה לתחת הכר, או לתחת הכסת, ותיטול עד לבדוק 
מאים בספק, ופטורין שניהם ט--עצמה קינחהבו, ואחר כך 
פניה, ואחר  אתכדי שתרד מן המיטה, ותדיח  ההתמקרבן; ואם ש

 בעלה טהור.--עצמה, ונמצא דם כך קינחה
מי שעבר ובעל סמוך לווסת, על דעת שתקדום ביאתו לראיית   יא

שה שנטמאת בשעת תשמיש, ואמרה לו הא והרגישההדם, 
שביארנו  כמוהרי זה לא יפרוש כשהוא מתקשה, --נטמאתי

ואם לא ידע שאסור לפרוש מיד, ופירש   בהלכות איסורי ביאה.
אחת על כניסתו, שהרי בעל   חטאות:חייב שתי --מתקשהכשהוא 

 לו כביאתו. הנאהנידה; ואחת על יציאתו, שיציאתו 
דברים אמורים, בשידע שאסור לבעול בשעת הווסת,  במה  יב

, לראייתה, ולא ידע שאסור לפרוש מיד בעילתוודימה שתקדום 
לא ידע שאסור  אםאבל  ,שנמצאו לו שתי העלמות בשתי הבעילות
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אף , ולא ידע שאסור לפרוש מיד מן הטמאה לבעול בשעת הווסת,
 ,מיד והוא מתקשה, אינו חייב אלא חטאת אחת שפירשעל פי 

בשגגה אחת הן,  ,בעילותמפני שכניסתו ויציאתו, שהן כשתי 
 ל.ובהעלם אחד עשה הכ

וה על דעת בשאר עריות, שאם שגג ובא על הער הדין והוא  יג
לא --וך התשמישה, והוא בתערולו שהיא  ונודעשהיא מותרת, 

ידע שאסור  לאיפרוש מיד, שיציאתו הנאה לו כביאתו; ואם 
אינו חייב אלא חטאת אחת, --שהלפרוש מיד, ופירש והוא מתק

  . היאל שגגה אחת שהכ

 שגגות פרק ו הלכות

שגגת המאכלות, כדין שגגת הבעילות; לפיכך אם אכל  דין  א
ביניהן אף על פי שיש , עלם אחדה, באחדאכילות הרבה משם 

חלב היום,  אכל כיצד:  אינו חייב אלא חטאת אחת. ימים רבים,
אף על פי שהן , עלם אחדהואכל חלב למחר, וחלב למחר, ב

אבל אם אכל כזית   חייב אלא חטאת אחת. אינושה תמחויין, בשל
חייב על כל , לו ונודעחלב, ונודע לו, וחזר ואכל כזית חלב, 

 השגגות. שהידיעות, מחלקות  אכילה ואכילה:
--עלם אחדהכחצי זית חלב, וחזר ואכל כחצי זית חלב, ב אכל  ב

הרי --תמחויין, ואף על פי שהפסיק ביניהן שניאף על פי שהם 
והוא   מחלקין. התמחוייןשאין   אלו מצטרפין, ומביא חטאת:

ש ביצים, כמו שביארנו ישהה ביניהן יותר מכדי אכילת של שלא
שמצטרף השיעור למזיד שכשם  מאכלות אסורות: בהלכות

 .בקרבןלמלקות, כך מצטרף השיעור לשוגג 
אף על --עלם אחדהשה זבחים, כזית מכל זבח, באכל נותר מחמ  ג

שכולן   תמחויין, אינו חייב אלא חטאת אחת: בחמישהפי שאכלן 
הזבחים אינן  וגופישם אחד הן, והתמחויין אינן מחלקין; 

וכן   או מזבח אחד. שאחד האוכל בשר מזבחים רבים,--מחלקין
אינו חייב אלא חטאת --עלם אחדהזבחים בחוץ, ב שהחמהשוחט 

 עלם אחד.הצורות ב לחמשהא למה זה דומה, למשתחווה   אחת:
אינו --אחדעלם הן באהקיז דם לבהמתו, וקיבלו בשני כוסות, ושת
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 מביא אלא חטאת אחת.
חייב על --עלם אחדהמאכלות הרבה, משמות הרבה, ב האוכל  ד

כגון שאכל חלב ודם ונותר ופיגול, כזית מכל אחד   שם ושם. כל
 ; וכן כל כיוצא באלו.חטאותמביא ארבע --עלם אחדהואחד, ב

-עלם אחדההאוכל כזית אחד, שנתקבצו בו שמות הרבה, ב וכן  ה
בת במוסיף, או באיסור כולל, או באיסור  באיסוראם נתקבצו -

כזית חלב,  אכלשלפיכך הטמא,   חייב על כל שם ושם.--אחת
חטאת אחת   מביא ארבע חטאות, ואשם:, נותר, ביום הכיפורים

קודש, ואחת משום אוכל חלב, ואחת משום  שאכלמשום טמא 
אוכל אחר  שיצטרףוהוא . אוכל נותר; ואחת משום יום הכיפורים

ומביא אשם ודאי למעילה,   עם כזית זה, עד שישלימו לככותבת.
 מן ההקדש בשגגה. נהנהשהרי 

אינו חייב אלא , עלם אחדההאוכל ושותה ביום הכיפורים, ב  ו
העושה מלאכה ביום   ושתייה, אחת היא. אכילה  חטאת אחת:

, מפני שהן שני חטאותחייב שתי , הכיפורים, שחל להיות בשבת
 איסורין הבאין כאחד.

אינו חייב --עלם אחדהכחצי זית חלב, וכחצי זית דם, ב אכל  ז
כמו שביארנו  יסורין מצטרפין למלקותהא שאיןכשם   קרבן:

 .לקרבןכך אין מצטרפין , בהלכות מאכלות אסורות
כחצי זית, ונודע לו, וחזר ושכח ואכל כחצי זית אחר,  אכל  ח
נתיים, ויש ידיעה לחצי שהרי נודע לו ב  פטור:--שניעלם הב

, ונודע לו, וחזר בשגגהוכן אם כתב אות אחת בשבת   שיעור.
פטור מקרבן --עלם שניהשנייה סמוכה לה, בושכח וכתב אות 

 כל כיוצא בזה. וכן  חטאת.
המעביר שתי אמות בשוגג, ושתי אמות במזיד, ושתי אמות  וכן  ט

לא מפני שאין ידיעה לחצי שיעור;   , חייב:בזריקהאם --בשוגג
הועילה לו הידיעה  לאאלא מפני שאין בידו להחזירה, ולפיכך 

שיש ידיעה לחצי שיעור, כמו   ור:ואם בהעברה, פט  שבינתיים.
 .שביארנו

עלם אחד, ונודע לו על ההאוכל כזית חלב, וכזית חלב, ב  י
שהידיעות   מביא שתי חטאות:--לו על השני ונודעהראשון, וחזר 
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אבל אם נודע לו   .קרבןמחלקות, ואף על פי שעדיין לא הפריש 
דין, וכן ייראה לי שהוא ה  על שניהן כאחת, מביא חטאת אחת.

 .בבעילות
עלם אחד, ונודע לו על כזית, וחזר ואכל האכל כזית ומחצה ב  יא

שאין   אינו חייב אלא חטאת אחת:--, בהעלמו של שניזיתחצי 
--על פי שהוא בהעלמו אףחצי זית האחרון מצטרף לראשון, 

 שהרי נודע לו על מקצת העלמה ראשונה.
אחד מהן, וחזר עלם אחד, ונודע לו על האכל שני זיתי חלב ב  יב

--אחר בהעלמו של שני, והביא חטאת על הראשון כזיתואכל 
; אלא כשייוודע לו נתכפרראשון ושני מתכפרין, אבל שלישי לא 

 עליו, יביא חטאת אחרת.
, ששניהן תכפריןשלישי ושני מ--חטאת על השלישי הביא  יג

הביא חטאת על   את זו.נתכפר בחט לאבעלם אחד; וראשון 
 בהעלמותן מתכפרין, מפני שהראשון והשלישי ששל--האמצעי

של אמצעי; וכשייוודע לו על הראשון ועל השלישי, אינו צריך 
 .אחרתלהביא חטאת 

מי שאכל חתיכה משתי חתיכות, ונסתפק לו אם חלב אכל או   יד
ואכל חתיכה אחרת משתי חתיכות, ונסתפק לו אם  וחזרשומן, 

שחלב אכל  דאיבווחלב אכל או שומן, ואחר כך נודע לו 
שידיעת ספק   אינו חייב אלא חטאת אחת:--בראשונה ובשנייה

אף על פי שמחלקת לאשמות, אינה מחלקת --בינתייםהייתה לו 
  לחטאות. 

 שגגות פרק ז הלכות

חייב --לעבודה זרה וניסך וקיטר וזיבח, בעלם אחד המשתחווה  א
, אם פיער עצמו לפעור וזרק אבן למרקוליס וכןארבע חטאות; 

, יהא חייב על כל בזהוכן כל כיוצא   חייב שתיים.--בעלם אחד
 עבודה ועבודה.

דברים אמורים, בשהזיד בעבודה זרה, ושגג בעבודות  במה  ב
אינו חייב --בעבודות אלו, ושגג בעבודה זרה הזידאלו; אבל אם 

 אלא חטאת אחת.
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ידע שזו עבודה זרה, ושאסור לעובדה, אבל לא ידע  ,כיצד  ג
חייב שתיים; --עבודה, והשתחווה וניסך והניסוךוויה שההשתח

אחר, ולא ידע שזו  לאלידע שאלו עבודות הן, ואסור לעבוד בהן 
עבודה זרה, לפי שלא הייתה של כסף וזהב, ועלה על דעתו שאין 

אינו --עבודה זרה אלא של כסף וזהב, ועבדה בכל העבודות קרויה
 חייב אלא חטאת אחת.

כל השוכח עיקר שבת, ושכח שנצטוו   בת:כלל גדול אמרו בש  ד
, או שנשבה והוא קטן לבין הגויים, או נתגייר השבתישראל על 

מלאכות הרבה בשבתות  שעשהאף על פי --קטן והוא בין הגויים
וכן   ל שגגה אחת היא.אינו חייב אלא חטאת אחת, שהכ--בההר

חטאת אחת על כל חלב שאכל, וחייב חטאת אחת על כל דם  חייב
 .אלוכל; וכן כל כיוצא בעבירות שא

היודע עיקר שבת, אבל שכח שהיום שבת, ודימה שהוא  וכל  ה
בו מלאכות הרבה, חייב חטאת אחת על  שעשהאף על פי --חול

 בו. ששגגוכן חטאת, על כל שבת ושבת  .כל היום כולו
וכל היודע שהיום שבת, ושגג במלאכות ולא ידע שמלאכות אלו   ו

שהן אסורות ולא ידע שחייבין עליהן כרת, שידע  אואסורות, 
  מלאכה ומלאכה: אבחייב חטאת על כל --ועשה מלאכות הרבה

עלם אחד, מביא תשע האפילו עשה הארבעים חסר אחת ב
שכח שהיום שבת, ושגג אף במלאכות ולא ידע   שים חטאות.ושל

 אחת. חטאתאינו חייב אלא , שמלאכות אלו אסורות
אינו חייב אלא חטאת --עלם אחדהב העושה אב ותולדותיו,  ז

לומר העושה תולדות הרבה של אב אחד, שאינו  צריךאחת; ואין 
אב זה, ותולדה של אב  שלעשה תולדה  .חייב אלא חטאת אחת

 ייראה לי שהוא חייב שתי חטאות., עלם אחדהזה, ב
עשה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, כגון שזרע ונטע   ח

וכבר   אינו חייב אלא חטאת אחת.--דאח עלםהבוהבריך והרכיב, 
שהן מעין  והמלאכותנתבאר בהלכות שבת, האבות והתולדות 

 האבות.
בין --עשה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, בשבתות הרבה  ט

--מלאכות, בין בשגגת שבת וזדון מלאכות ושגגתבזדון שבת 
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שבת, וזרע בו  שהיוםידע   כיצד:  חייב על כל מלאכה ומלאכה.
שלא ידע שהזריעה מלאכה, וכן בשבת שנייה ידע שהוא מפני 

מפני שלא ידע שהנטיעה אסורה משום מלאכה,  בהשבת, ונטע 
, מלאכה שההברכהוכן בשבת שלישית הבריך מפני שלא ידע 

  חייב על כל אחת ואחת, אף על פי שהיא מעין מלאכה אחת:
 מחולקין. כגופיןמפני שהשבתות, 

, והוא יודע שהזריעה מלאכה, וכן שגג שהיום שבת, וזרע בו  י
שכח שהוא שבת, ונטע בו, והוא יודע שהנטיעה  שנייהבשבת 

, אף על פי והבריךמלאכה, וכן בשלישית שכח שהוא שבת, 
  הרי זה חייב על כל אחת ואחת:--שיודע שההברכה מלאכה

 לשבת, הרי הם כידיעה לחלק. שבתשהימים שבין 
שבת וזדון מלאכות, שאינו מי שקצר וטחן כגרוגרת בשגגת   יא

אחת, וחזר וקצר וטחן כגרוגרת בזדון שבת  חטאתחייב אלא 
, ונודע לו על ומלאכהושגגת מלאכות, שהוא חייב על כל מלאכה 

קצירה גוררת קצירה, --קצירה של שגגת שבת וזדון מלאכות
טחינה, וכאילו עשה ארבעתן בשגגת שבת וזדון  גוררתוטחינה 

שהקריב חטאת זו,  וכיון  אלא חטאת אחת.מלאכות, שאינו חייב 
ל; וכשיידעם אחר כן, אינו צריך להביא חטאת נתכפר לו על הכ

 .אחרת
אם נודע לו תחילה על קצירה של זדון שבת ושגגת  אבל  יב

נתכפר לו על זו הקצירה שנודע לו עליה, , חטאתמלאכות, והקריב 
י , מפנמלאכותועל הקצירה והטחינה של שגגת שבת וזדון 

  ששתיהן כמלאכה אחת, ונגררה קצירה וטחינה עם הקצירה.
שבת עד שייוודע לו עליה, ויביא חטאת  זדוןותישאר הטחינה של 

 שנייה.
כחצי גרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות, וחזר וקצר  קצר  יג

 הרי אלו, ושגגת מלאכותשבת  בזדוןכחצי גרוגרת 
 בשארבזה,  וכן כל כיוצא  קצירה גוררת קצירה. .מצטרפין
 מלאכות.

אף על פי , המתכוון לחתוך את התלוש, וחתך את המחובר  יד
 ולא עשה מחשבתו, פטור מן החטאת: הואיל, לחתיכהשנתכוון 
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מחשבת, כמו  מלאכתולא אסרה תורה אלא . שזה כמתעסק
 שביארנו כמה פעמים.

החותה גחלים בשבת, שהוא מכבה את העליונות ומדליק את   טו
חתה   ם נתכוון לכבות ולהבעיר, חייב שתיים.א--התחתונות

מפני   חייב שתיים:--מאליהןגחלים להתחמם מהן, והובערו 
שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה כמו שביארנו בהלכות 

וכשם שחייב על זדונה כרת, כך חייב על שגגתה קרבן   .שבת
  חטאת. 

 שגגות פרק ח הלכות

את קבועה, חייבין על לא הודע חטא שחייבין על שגגתו חט כל  א
אם נסתפק לו אם שגג בדבר   ומה הוא לא הודע:  .תלוישלו אשם 

אשם, שנאמר "ולא ידע  להקריבהרי זה מצווה --זה או לא שגג
וזה  .לאשםוהביא איל תמים מן הצאן, בערכך   ואשם, ונשא עוונו.

, לומפני שהוא מכפר על הספק, ותולה --הוא הנקרא אשם תלוי
 ייוודע לו בוודאי שחטא בשגגה, ויקריב חטאתו.עד ש

  כיצד:  חייב באשם תלוי, עד שיהיה שם איסור קבוע. אינו  ב
אם היה כזית או פחות מכזית, או שהייתה לפניו  וספקאכל חלב, 

דוע איזה מהן ואין י מהןחתיכת חלב וחתיכת שומן, ואכל אחת 
 מהןדוע איזו מו בבית, בעל אחת מהן ואין יאכל, אשתו ואחותו ע

בעל, שבת ויום חול, ועשה מלאכה באחד מהן ואין ידוע באיזה 
, ולא ידע מעין איזו מלאכה בשבתמהן עשה, או שעשה מעשה 

 וכן כל כיוצא בזה.  הרי זה מביא אשם תלוי.--עשה
אם הייתה לפניו חתיכה אחת, ספק שהיא חלב ספק שהיא  אבל  ג

וכן האוכל חלב   ור קבוע.פטור, שהרי אין כאן איס--ואכלהאליה, 
וכן הבא על   איסור קבוע. כאןמאשם תלוי, שאין , פטור הכוי

פטור --ה של קירוב בשראשה שהיא ספק נידה, או ספק ערו
לאחר זמן,  שה שנמצא דם על עד שלהלפיכך הא  תלוי. מאשם

, וילדה, ואין ידוע אם בן חודשיםשה והנושא יבמתו בתוך של
  .הקרבןהרי אלו פטורין מן , ה לאחרוןתשעה לראשון או בן שבע

 וכן כל כיוצא באלו, שהרי אין שם איסור קבוע.
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האוכל חתיכה, ועד אחד אומר לו זה שאכלת חלב היה, ועד   ד
שה אומרת לא אכלת חלב, אשה אומרת אכל, וא לאאחד אומר 

-אם חטא או לא חטא יודעהואיל ונקבע האיסור, והוא אינו , אכל
 ם תלוי.הרי זה מביא אש-
כל הבא על אשת איש, שעד אחד אומר מת בעלה, ואחד  וכן  ה

והוא הדין לספק מגורשת,   חייבין באשם תלוי.--מתאומר לא 
 נקבע האיסור. לאשהרי נקבע האיסור; אבל ספק מקודשת, 

מי שהיו לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן,   ו
השנייה, או שאכל גוי , ובא גוי או כלב ואכל את מהןואכל אחת 

את השנייה, או שאכל  ואכלאו כלב את הראשונה, ובא ישראל 
ראשונה בזדון ושנייה בשגגה, או שאכל ראשונה בשגגה ושנייה 

 הרי זה חייב באשם תלוי, הואיל והיה שם איסור קבוע.--בזדון
שתיהן בזדון, פטור מקרבן; אכל שתיהן בשגגה, מביא  אכל  ז

בשגגה, ובא אחר ואכל את השנייה  נההראשוחטאת; אכל את 
 בזה. כיוצאוכן כל   שניהם חייבין באשם תלוי.--בשגגה

חלב ונותר לפניו, אכל אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל,   ח
ואחותו עימו בבית, ושגג באחת מהן ואין ידוע איזו  נידהאשתו 

מלאכה בין השמשות  ועשהמהן בעל, שבת ויום הכיפורים, 
רי זה פטור מקרבן; ואינו מביא חטאת, שהרי אינו ה--שביניהן

עצמו של חטא כמו שביארנו, ואינו מביא אשם תלוי, שהרי  יודע
 ידע בוודאי שחטא.

כל דבר שחייבין על ודאו חטאת קבועה אחת, חייבין על לא   ט
תלוי אחד; וכל דבר שחייבין על ודאו חטאות  אשםהודע שלו 

הרבה, כמניין  תלוייןמות הרבה, חייבין על לא הודע שלו אש
 החטאות.

עלם אחד, הכשם שאם אכל חלב ודם ונותר ופיגול ב  :כיצד  י
א אכל אלא כך אם נסתפק לו אם אכלן, או ל--חטאותחייב ארבע 

וכן   תלויין. אשמות ארבעהמביא --מהןחתיכות של היתר שהיו ע
ה ה שבא עליה אשתו, או פלונית הערושאם נסתפק לו אם הא

הרי זה מביא שמונה --מה שחייב עליה שמונה חטאותע שהייתה
 אשמות תלויין.
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האוכל חתיכה משתי חתיכות, ונסתפק לו אם של חלב אכל או   יא
, ואחר שנולד לו הספק, אכל חתיכה משתי חתיכות אכלשל שומן 

הרי זה מביא , שומן שלאחרות, ונסתפק לו אם של חלב אכל או 
   שני אשמות תלויין:

, כך ידיעת ספק לחטאותדיעת ודאי בינתיים מחלקת כשם שי   יב
אם אכל חמישה זיתי חלב  לפיכך בינתיים מחלקת לאשמות.

, וחזר ונודע לו מהןבעלם אחד, ונודע לו ידיעת ספק על אחד 
חייב אשם , ידיעת ספק אחרת על השני, וכן על כל אחד ואחד

 אחד ואחד. כלתלוי על 
אכל אחת מהן ואין ידוע  חתיכה של שומן וחתיכה של חלב,  יג

  מביא חטאת., אשם תלוי, וחזר ואכל את השנייה והביאאיזו היא, 
 .אשם תלוי האחרמביא , וכן אם אכל אחר את השנייה

חתיכה של חלב וחתיכה של חלב נותר, אכל את אחת מהן ואין  יד
  מביא חטאת על החלב, ואשם תלוי משום נותר.--היא איזוידוע 

חטאות; ואם היה בה  ששלמביא --עלם שניהאכל את השנייה, ב
 וה פרוטה, מביא אשם ודאי משום מעילה.ש
זה --אחד את אחת משתיהן, ובא אחר ואכל את השנייה אכל  טו

, וזה מביא חטאת ואשם תלוי; וכן כל תלוימביא חטאת ואשם 
  כיוצא בזה. 

 שגגות פרק ט הלכות

א אשם ודאי, חמש עבירות, מביאין קרבן אשם, והוא הנקר על  א
על שפחה חרופה, ועל   ספק; ואלו הן: משוםשהרי אינו בא 

 כשיטהר ממנה. הצרעתהגזל, ועל המעילה, ועל טומאת נזיר, ועל 
הבא על שפחה חרופה, בין בזדון בין   שפחה חרופה כיצד: על  ב

והוא שתהיה השפחה גדולה, ומזידה,   .אשםמביא --בשגגה
שנאמר "ביקורת תהיה   לקה:כדי שת--וברצונה, ותהיה בעולה

השמועה  ומפי היא לוקה והוא מביא קרבן.והביא את אשמו" 
למדו שבזמן שהיא חייבת מלקות, הוא חייב בקרבן; ובזמן שהיא 

 , הוא פטור מן הקרבן.המלקותפטורה מן 
היא לוקה, והוא --תשע ויום אחד שבא על שפחה חרופה בן  ג
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 ד שיגדיל ויהיה בן דעת.לי שאינו מביא, ע וייראהמביא קרבן; 
ביארנו בהלכות ביאות אסורות, מה היא השפחה החרופה  כבר  ד

לפיכך   חייבין עד שיבעול כדרכה ויגמור. ושאינןהאמורה בתורה, 
--אומר לא בעלתי והואאם אמרו לו שניים בעלת שפחה חרופה, 

שהרי הוא יודע אם גמר   נאמן, ואינו מביא קרבן על פיהם:
 גמר; וזה שאמר לא בעלתי, כלומר לא גמרתי. לא אוביאתו, 

  על השפחה ביאות הרבה, אינו חייב אלא אשם אחד. הבא  ה
ביאות הרבה בזדון, או שבא עליה  השפחההבא על   כיצד:

, אפילו מאה לובשגגה, ונודע לו, וחזר ובא עליה בשגגה, ונודע 
  ל:מקריב אשם אחד, ומתכפר לו על הכ--פעמים במאה העלמות

במה דברים אמורים, בשפחה   , ועל השגגות.שבההזדונות  על
חייב --אחדעלם האחת; אבל הבא על שפחות הרבה, אפילו ב

 אשם על כל שפחה ושפחה.
 שפחה והפריש אשמו, וחזר ובעלה אחר שהפריש אשמו בעל  ו

שההפרשה מחלקת, ונמצא כמי שהקריב   ואחתחייב על כל אחת 
 ואחר כך בעל.

עלם אחד, בשפחה אחת, ונודע לו המש בעילות בוכן אם בעל ח  ז
מפריש --, והפריש אשמו, ואחר כך נודע על השנייהמהןעל אחת 

, הואיל ולא נודע לו כולןעלם אחד היו האף על פי שב  אשם אחר:
אלא אחר שהפריש, נמצא כבועל אחר שהפריש, שדין השוגג 

 אחד הוא. בשפחהוהמזיד 
דו משווה פרוטה ומעלה מממון כל מי שיש בי  על הגזל כיצד:  ח

שגזלו, בין שגנבו, בין שהפקידו אצלו, או הלווהו, או  ביןישראל, 
, וכפר בו ונשבע על שקר, בין דרכיםמשום שותפות, או משאר 

הנקרא  הואהרי זה מביא אשם על חטאתו, וזה --בזדון בין בשגגה
ומפורש בתורה שאין מתכפר לו באשם זה, עד   לות.אשם גז
 ; אבל החומש, אינו מעכב הכפרה.לבעליוהממון שבידו שישיב 

יהיה חייב בשבועה זו  ביארנו בהלכות שבועות אימתי כבר  ט
יהיה פטור ממנה, ועל איזו דרך  זה, ואימתי אשםשמקריב עליה 

, ועל איזו דרך לא השבועותיתחייב אשמות רבות כמניין חיוב 
 יהיה חייב אלא אשם אחד.
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כל הנהנה בשווה פרוטה מן ההקדש   על המעילה כיצד:  י
שנהנה, ויוסיף חומש; ויקריב אשם, ויתכפר  מהמחזיר , בשגגה

מעכבין הכפרה,  והקרןוכבר ביארנו בהלכות מעילה שהקרבן   לו.
 ואין החומש מעכב.

אף --האוכל מדבר שמועלין בו, בחמישה תמחויין בעלם אחד  יא
ה שווה אם יש בכל אכילה ואכיל--מזבח אחד שהואעל פי 

מחלקין  שהתמחויין  פרוטה, חייב אשם על כל אחד ואחד:
אף על פי שאין מחלקין בחיוב --במעילה, והרי הם כמינין הרבה

שהרי עשה בה המהנה  חומרה יתרה יש במעילה  .תותיהכר
שעשה שליחותו חייב  ושליחכנהנה, ומצטרפת לזמן מרובה, 

 מה שאין דברים אלו בשאר האיסורין.  המשלח
צריך שייוודע לו חטאו תחילה, ואחר --כל המחוייב אשם ודאי  יב

אשמו; אבל אם הקריבו קודם שייוודע לו, ונודע לו אחר  יקריבכך 
--ן עליו אשם ודאיחטא שחייבי וכל  אינו עולה לו.--שהקריב

 .בושווין  הן משיח, או שאר עם הארץאחד המלך, או כ
פק לו אם עשהו או אם נסת--כל חטא שחייבין עליו אשם ודאי  יג

אינו --, פטור מכלום; לפיכך הבא על ידו ספק מעילהעשהולא 
 .במעילהחייב כלום, כמו שביארנו 

הייתה לפניו חתיכה של חולין וחתיכה של הקדש, אכל אחת   יד
חזר ואכל את השנייה, מביא   פטור.--ידוע איזו היא ואיןמהן, 

 ורין., שניהן פטהשנייהאשם על מעילתו; אכל אחר את 
מביא --חתיכה של חלב וחתיכה של הקדש, אכל אחת מהן  טו

מביא חטאת על החלב, --אכל את השנייה  חלב. משוםאשם תלוי 
את השנייה, אף  ואכלואשם ודאי של מעילה על ההקדש; בא אחר 

 השני מביא אשם תלוי.
--של חלב וחתיכה של חלב הקדש, אכל אחת מהן חתיכה  טז

--, אחר שנודע לו על הראשונהשנייההאכל את   מביא חטאת.
את  ואכלמביא שתי חטאות, ואשם ודאי על מעילתו; בא אחר 

 זה מביא חטאת וזה מביא חטאת, בלבד.--השנייה
ביארנו בהלכות מאכלות אסורות, מאיזה טעם נוסף  כבר  ,יזט

  חלב; וכן כל כיוצא באלו האיסורין.  איסוראיסור הקדש על 
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 שגגות פרק י הלכות

המצורע,   , מצותן שיקריבו קרבן עולה ויורד; ואלו הן:שהש  א
שבועת העדות בין בזדון בין בשגגה, והנשבע  והנשבעוהיולדת, 

קודש בשגגה, והטמא  שאכלשבועת ביטוי לשקר בשגגה, והטמא 
 שנכנס למקדש בשגגה.

מביאה כבש בן שנתו --אם הייתה עשירה--היולדת קרבן  ב
הרי קרבנה --ואם אין ידה משגת  חטאת.ל תורלעולה, ובן יונה או 

עולה ואחד  אחדיורד, ומביאה שתי תורים או שני בני יונה, 
--חטאת; אפילו הייתה ידה משגת לשה, ואינה משגת לנסכיו

 .ענימביאה קרבן 
ש בהמות, מהן שני כבשים, אחד מביא של--כשיטהר המצורע  ג

יא שתי מב--לחטאת; אם אין ידו משגת וכבשהעולה ואחד אשם, 
 , וכבש לאשם.חטאתתורים או שני בני יונה, אחד עולה ואחד 

שבועת העדות, ועל שגגת שבועת ביטוי, ועל שגגת טומאת  על  ד
מביא כשבה או שעירה, כשאר החטאות --קודשיומקדש וטומאת 

או שני בני יונה,  תוריםמביא שתי --הקבועות; ואם אין ידו משגת
מביא עשירית --ידו משגת לעוףאחד עולה ואחד חטאת; ואם אין 

סולת, והיא הקרויה מנחת חוטא, שכבר נתפרשו מעשיה  האיפה
 בהלכות מעשה הקרבנות.

הקרבנות האלו מפורשין בתורה, ומפורש זה שחייב  כל  ה
שכך כתוב --למקדש או אכל קודש שנכנסחוץ מטמא   להביאן:

גע תי אשר. או נפש,  . שם, "ונפש כי תחטא, ושמעה קול אלה .
והיה כי  . נפש כי תישבע לבטא בשפתיים .. או  . בכל דבר טמא .

" מפי השמועה למדו שזה שחייב כאן קרבן מאלהיאשם, לאחת 
 או אכל קודש, והוא לא ידע. למקדשכשנטמא ונכנס --לטמא

על פי שהדבר מפי הקבלה, הרי הוא כמפורש, שהרי  אף  ו
מא שנכנס לטמא שאכל קודש, ולט כרתבפירוש חייבה תורה 

 השלמיםבאוכל נאמר "והנפש אשר תאכל בשר, מזבח --למקדש
ונכרתה" ובנכנס למקדש נאמר --אשר לה', וטומאתו, עליו

מא" וכיון כי את מקדש ה' ט  ההיא מתוך הקהל: הנפש"ונכרתה 
טומאת מקדש וקודשיו, פירשה הקרבן  עלשחייבה תורה כרת 



 תפוחים         סדר תיקון כרת                    שדי
 

 

70 

 שמביאין על שגגתן.
אם היה עני,   בת, בעלה מביא על ידיה:שה חייכל קרבנות שהא  ז

  עני; ואם היה עשיר, מקריב על ידיה קרבן עשיר. קרבןמביא 
ועל ידי עבדו ושפחתו קרבן  בתוומביא אדם על ידי בנו ועל ידי 

 עני, ומאכילן בזבחים.
מביאין קרבן על שבועת העדות, או על --הן משיחהמלך וכ  ח

  דשיו, כשאר ההדיוטות:, או על טומאת מקדש וקוביטוישבועת 
הן משיח, ומקרבן כ הדיוטשלא חילק הכתוב קרבן מלך מקרבן 

אלא במצוות שחייבין על שגגתן חטאת קבועה כמו שביארנו; 
 עולה ויורד, כולם שווין. בקרבןאבל 

יהיה חייב על שבועת  ביארנו בהלכות שבועות, אימתי כבר  ט
טור עליהן, ועל יהיה פ שבועת ביטוי, ואימתי שגגתהעדות ועל 

השבועות, ועל איזה  כמנייןאיזו דרך יהיה חייב קרבנות הרבה 
ובהלכות מחוסרי כפרה,   דרך לא יהיה חייב אלא קרבן אחד.

באיזה דרך תתחייב היולדת והמצורע קרבנות הרבה,  אבאר
 אחד. קרבןובאיזה דרך יתחייב כל אחד מהם 

ס, פטור מן אם היה אנו--כל המביא קרבן על הזדון כשגגה  י
צריך לומר שאר עבירות שאינו חייב חטאת אלא על  ואיןהקרבן; 

 שאם היה אנוס, פטור.--שגגתן
זה  יך להן, הרימי שהפריש מעות לכבשה של חטאתו, וצר  יא

וכן   אותן המעות על השעירה, וייהנה בהן. ויחללמביא שעירה, 
 .בהןייהנה --אם הפריש לשעירה, ולקח כשבה

ייקח שתי תורים או שני בני --ת לבהמה, והעניהפריש מעו  יב
הפריש מעות לבני   עליהן אותן המעות, וייהנה בהן. ויחלליונה, 

האיפה, ויחלל עליהן אותן  עשיריתיביא --יונה או לתורים, והעני
 המעות, וייהנה בהן.

, אם היה עני, והפריש מעות לעשירית האיפה, והעשיר וכן  יג
וסיף עליהן, , יהפריש לעוף, והעשיר .עוף ויביאיוסיף עליהן, 

הרי זה עני, עד --גוסס מורישואפילו היה   ויביא כשבה או שעירה.

 שימות מורישו ויירשנו.
אם רצה, יביא , עשיר שהפריש כשבה או שעירה, ונפל בה מום  יד
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לא יביא בדמיו עשירית --; אבל אם הפריש עוף, ונפסלעוףבדמיה 
 האיפה, שאין לעוף פדיון.

--אם עד שלא קדשה בכלי--הפריש עשירית האיפה, והעשיר  וט
תעבור --המנחות, ותיפדה ותיאכל; ומשקדשה בכלי ככלהרי היא 

 צורתה, ותצא לבית השריפה.
עשיר שהפריש קן למכור אותה, וליקח בדמיה כשבה או   טז

על פי שהיא קדושת דמים שהיא  אףיביא קן זו, , והענישעירה, 
מעיקרו, אינו דיחוי; והרי  שדיחוימפני  ,דחיתולמה לא נ  נדחית.

 ועשירעני שהקריב קרבן עשיר, יצא;   נראה קן זה לו עתה.
  שהקריב קרבן עני, לא יצא. 

 שגגות פרק יא הלכות

יש בשגגת טומאת מקדש וקודשיו, מה שאין כן בשאר  שינוי  א
אף --כיון ששגג ונודע לו בסוף שחטא--תותיהכרשכל   תות:יכר

חטאת; אבל  חייבשלא הייתה לו ידיעה בתחילה, הרי זה  על פי
אינו מביא קרבן עולה ויורד, עד --בטומאת מקדש וקודשיו

וידיעה לקודש או למקדש בתחילה,  לטומאהשתהיה לו ידיעה 
 בינתיים. והעלםוידיעה לטומאה וידיעה לקודש או למקדש בסוף, 

ך נודע לו נטמא ונכנס למקדש או אכל קודש, ואחר כ  :כיצד  ב
בשעה שאכל או שנכנס, ושקודש היה זה  טמאשנטמא ושהיה 

עד   מקרבן: פטורהרי זה --שאכלו, או מקדש היה זה שנכנס לו
שידע שנטמא ושזה קודש ושזה מקדש, קודם שייכנס או קודם 

 שיאכל.
נטמא וידע שנטמא וידע שזה מקדש ושזה קודש, ואחר   :כיצד  ג

שנטמא, ונכנס למקדש או אכל הטומאה ושכח  ממנוכך נעלמה 
ששגג ושכח שזה  אוקודש, והוא יודע שזה מקדש ושזה קודש, 

מקדש או שזה בשר קודש, והוא יודע שהוא טמא ונכנס או אכל, 
שכח שנטמא, ושכח שזה בשר קודש ושזה מקדש  אואו ששגג 

הרי --שנתעלמו ממנו אלוונכנס או אכל, ואחר כך נודע לו דברים 
 ולה ויורד, בכל צד וצד משש מחלקות אלו.זה מביא קרבן ע

שהרי   שדין שגגת טומאת מקדש וקודשיו כך הוא: ומניין  ד
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"בעשותה אחת ממצוות ה', אשר לא  נאמרבשאר שגגות 
או הודע אליו, חטאתו אשר חטא" כיון שידע   ואשם.--תיעשינה

בסוף, אף על פי שלא ידע בתחילה; ובטומאת מקדש וקודשיו 
מאחר שנאמר "ונעלם  ממנו, והוא ידע ואשם""ונעלם  נאמר
--" מכלל שהייתה שם ידיעה בתחילה, ונאמר "והוא ידע"ממנו

, וידיעה בסוף, והעלם בתחילההא למדת שהוא צריך ידיעה 
 בינתיים.

נטמא וידע שנטמא אבל לא ידע באיזה אב נטמא, ושכח   ה
נכנס למקדש או אכל קודש, ונודע לו אחר  כךשנטמא, ואחר 

בקרבן, ואף  חייבהרי זה --כנס או אחר שאכל באיזה אב נטמאשנ
הואיל וידע שהוא   על פי שלא ידע בתחילה באיזה אב נטמא:

 שם ידיעת טומאה בתחילה. הייתהטמא, הרי 
כגון שנטמא בכעדשה מן --אם נעלמו ממנו הלכות טומאה אבל  ו

מטמא ולא ידע בשיעור, ושכח שנגע בשרץ  שהשרץהשרץ, וידע 
--מן השרץ בכעדשהונכנס או אכל, ואחר כך נודע לו שנגע  כלל

 הרי זה ספק אם חייב קרבן, או פטור.
אם נטמא --מי שלא ראה המקדש מימיו, ולא הבין מקומו וכן  ז

שנטמא, ונכנס למקדש ולא ידע בתחילה שזה  ושכחוידע שנטמא, 
זכר הטומאה, וידע  כךהוא מקומו, שהרי לא ראהו מעולם, ואחר 

הרי זה ספק אם ידיעה שיש מקדש בעולם ידיעה, או --מקדששזה 
 מקומו תחילה. שידעעד 

אינן מביאין קרבן, --לי שאלו החייבין בקרבן מספק ייראה  ח
א חטאת העוף באה על ואם תאמר והל  לעזרה. חוליןשמא יכניסו 

מחוסר כיפורים,  אותהמפני שהמביא   הספק, ואינה נאכלת:
ד שיביא כפרתו; אבל מי שאינו מחוסר ואסור לאכול בקודשים ע

 , אינו מביא קרבן מספק.כיפורים
צריך שידע תחילה שנטמא ושזה מקדש, --מי שנטמא בעזרה  ט

אחרי כן שנטמא והרי הוא זכור שזה מקדש, או  ממנוואם נעלם 
שנתעלמו ממנו זה  אושנעלם ממנו שזה מקדש ולא שכח שנטמא, 

והוא שישהה כשיעור,   ה ויורד:כשייוודע לו, יביא קרבן עול--וזה
 שביארנו בהלכות ביאת המקדש. כמו
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הרי זה ספק אם --מי שטימא עצמו במזיד, ולא שיהה כשיעור  י
לאנוס בלבד, או אף למזיד; ולפיכך אם נעלם  השתחוויהשיעור 

וכן אם תלה עצמו   .קרבןאינו מביא --ממנו, ויצא ולא שיהה
 .כעזרהזרה כעזרה, או אינו הדבר ספק אם אוויר ע--באוויר עזרה

מי שנסתפק לו אם נכנס למקדש או אכל קודש בטומאה או   יא
שאין מביאין קרבן על לא הודע, אלא --אשם תלוי מביאלאו, אינו 

 .קבועהבכרת שחייבין על שגגתו חטאת 
הלך --מי שהיו לפניו שני שבילים, אחד טמא ואחד טהור  יב

בשני שכח שהלך בראשון,  והלך בשני, ובעת שהלך וחזרבראשון 
  חייב:--או אכל קודש למקדשונעלמה ממנו טומאה זו, ונכנס 

ואף על פי שלא הייתה לו בתחילה ידיעה גמורה לטומאה, אלא 
שהרי לא ידע שהלך בשני שבילין, שבהילוך שניהן --ידיעה מקצת

שמקצת ידיעה, --כן חייב חטאת פייהא טמא בוודאי; ואף על 
 ככל ידיעה.

פטור, מפני שהוא --קודשבראשון, ונכנס למקדש או אכל  לךה  יג
הזה שלישי ושביעי וטבל, אחר שנכנס למקדש, והלך  ספק טמא.

נכנס כשהוא טמא  שהרי  חייב:--בשני, וחזר ונכנס למקדש
למקדש בוודאי, או בפעם ראשונה או בשנייה; ואף על פי שכל 

כאן --הוא ספק ידיעה היא, שהרי כל שביל מהן ספק מהןידיעה 
 כידיעה. ידיעהבטומאת מקדש וקודשיו, עשו ספק 

היה טמא, ואמרו לו שניים נכנסת למקדש, והוא אומר להן לא   יד
  שאם ירצה, יאמר מזיד הייתי.  נאמן, ואינו מביא קרבן:--נכנסתי

כשנכנסת למקדש, ובפנינו נטמאת  הייתאמרו לו שניים טמא 
בה  שמעידיןטומאה זו  אף על פי שהיה בין--וידעת שאתה טמא

ובין כניסתו למקדש ימים רבים, שאפשר לו שיאמר כבר טבלתי, 
העדים ואמר לא נטמאתי מעולם, הרי אלו  אתהואיל והכחיש 

לידי מיתה  שנייםאם הביאוהו   נאמנין ומביא קרבן על פיהן:
 שהרי הכחישן.--חמורה, קל וחומר שיביאוהו לידי קרבן הקל

שהיה לה ידיעה בתחילה, ולא היה --דשיוטומאת מקדש או קו  טו
שעיר של יום הכיפורים הנעשה בפנים ויום --בסוף ידיעהלה 

ושאין   קרבן עולה ויורד. ויביאהכיפורים תולין, עד שייוודע לו 
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 בחוץשעיר הנעשה --בה ידיעה בתחילה, אבל יש בה ידיעה בסוף
עה, לא ועל שאין בה ידי  ביום הכיפורים ויום הכיפורים מכפרין.

שעירי הרגלים ושעירי ראשי חודשים --בסוףבתחילה ולא 
 מכפרין.

הן גדול של יום פר כ--זדון טומאת מקדש וקודשיו ועל  טז
הנים; ואם היה מישראל, היה המזיד מן הכ אםהכיפורים מכפר, 

שנאמר "וכיפר על --מכפרדם שעיר הנעשה בפנים ויום הכיפורים 
  .הקודש, מטומאות בני ישראל"

ִתְלַמד  ֶזהְוָהִאָשה ִבְמקֹום ( 083 )נמצא לקמן עמוד אבָ אַמר ַאְדָרא רַ יֹ 
  ְתִהִלים ַעד ֲעלֹות ַהַשַחר.

  ִאם ִנְשָאר ְזַמן, ֹיאַמר ְתִהִלים ַעד ֲעלֹות ַהַשַחר.

 ְלַאַחר ַעםּוד ַהַשַחר ֹיאַמר ְתִפָלה זֹו:

ָבא ְבבֶשת ָנִנים ָיֵרא ְוָחֵרד. ְוִאם ַחס ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ִהֵמה ֲאִני 
ְוָשלֹום ִנְתַחַיְבִתי ָכֵרת ְבֵבית ִדיָנְך ַהֶסֶדק ַעל ַחֹטאַתי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפָשַעי 

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ֶשְיֵהא ָחשּוב ַצֲעִרי ֶשִמְצַטַעְרִתי ַבַלְיָלה  ַהְמֺרִבים:
י ֵשָנה ֵמֵעיַני, ְוַתְשִּגיַח ָעַלי ְבֵעין ֶחְמָלֶתָך ַהִהיא ֵעיָנא ַהֶזה ְוָנַדְדתִ 

ְנִקיָחא ְדָלא ָנִאים ְוִתיר ַתִדיר, ֶשֶמֱאַמר "ִהֵמה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייַשן ֹשֵמר 
עֹוֵמד ִיְשָרֵאל", ְוִתְקַרע ֹרַע ְּגַזר ִדיִני, ּוְתָחֵמִני ּוְתָבְרֵכִני ֵמאֹוַצר ַהֶכֶסף הָ 

ִליִמין ָהֶעְליֹון, ְוִתֵתן ִלי ֲאִני ַעְבְדָך ַחִיים ֲאֺרִכים ַלֲעֹסק ְבתֹוָרְתָך יֹוָמם 
ָוַלְיָלה. ְוִיְהֶיה ַהַסַער ֶשֵיש ִלי ְבֵעיַני ִתעּון ִלְפַגם ָהְראּות ֶשָנַגְמִתי 

ִויֺתַען ַהְנָגם ַההּוא ְבָכל  ְבַעְיִנין ִעָלִאין, ַוֲאֶשר ָהַרע ְבֵעיֶניָך ָעִשיִתי.
ַהְםקֹומֹות ֶשָנַגְמִתי ֵמַאְרַבע עֹוָלמֹות ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה. 
ְוַתִסיֵלִני ֵמֹעֶנש ִחבּוט ַהֶעֶבר ֵמַהַםְלָאְך ַהְמַשֵבר ֶאת ֵעיֵני ָהָאָדם ַאַחר 

ַהַסַער. ְוַתְשִניַע ָעַלי ִמֶשַפע ַהטֹוב  ְנִטיָרתֹו ַבֶעֶבר, ְוֶאָנֵטר ֵמאֹותוֹ 
ִמֶכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִסיֵלִני ִמָכֵרת ְדיֹוֵמי ְוָכֵרת ְדָשֵני. ּוְלַמַען ִשְמָך ַהָּגדֹול 

ֶשְתַבֵטל ֵמָעַלי  )אאהליד"ה(ְכֶשהּוא ָכלּול ִעם ְמקֹורֹו  )אל"ד(ְוַהמֹוָרא 
עֹות. ְוִיְהֶיה ִלםּוד ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך. ָכל ְּגֵזרֹות ָקשֹות ְוָר 

ְוִתֵתן ִבי ֹכַח ַלֲעֹמד ַעל ַהִםְשָמר ְוִלְלֹמד ָתִמיד ְלָפֶניָך ְוַלְהּגֹות ְבִאְמֵרי 
תֹוָרֶתָך ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוְבִדים ְלָפֶניָך ְבֵלב ָשֵלם ּוְבֶנֶפש ֲחֵפָצה 

ֹוָרה ִלְשָמּה ְוִלְבֹרר ָכל ִניצֹוצֹות ַהְעדֹושֹות ֶשִמְתַנְזרּו ֵבין ְולֹוְמִדים ת
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ַהְעִלנֹות ַעל ָיִדי ּוְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהְעֺדָשה, ְלַיֲחָדא ְשִכיְנָתא ְבַבְעָלּה 
רּוֵחנּו ּוְלַאָעָמא ָיָתּה ֵמַעְפָרא, ְוָלֵתת ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְלַדֵבק ַנְפֵשנּו וְ 

ְוִנְשָמֵתנּו ְלָעְבדֹו ּוְלִיְרָאה אֹותֹו ְבֵלָבב ָשֵלם. ִויִהי ֹנַעם ַאֹדָני ֱאֹלֵהינּו 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו: ָברּוְך ְיֹהָוה 

 ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:
ָוָה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַאב ָהַרֲחִמים, ֲאדֹון ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ָיהָ 

ַהְןִליחֹות, ֶשִאם ִנְגָזר ָעַלי, ַחס ְוָשלֹום, ְלִהָכֵרת ְבִהָכֵרת ְרָשִעים, 
ֶשִיְכְבשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַכֲעֶסָך ְוִיֹּגלּו ַרֲחֶמיָך ָעַלי, ֶשְיֵהא ָחשּוב ַצֲעִרי 

י ַהַלְיָלה ַהֹזאת ְוִקַםְטִתי ֵשָנה ֵמֵעיַני ִלְקֹרַע ֹרַע ְּגַזר ִדיִני ֶשִמְצַטַעְרתִ 
ְוָנָהר יּוַצק ְיסֹוִדי. ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך  יכוין בשם "קרע שטן"()

ֶאְשְבָעה ְבָהִקיץ ְתמּוָנֶתָך. ְוָתחּוס ּוְתַרֵחם ָעַלי. ְוַאל ַתְכִריֵתִני ֹלא ָכֵרת 
ֵמי ְוֹלא ָכֵרת ְדָשֵני. ְוֹלא ִתָכֵרת ַנְפִשי ִמְלַהֲעלֹות ַמִיין נּוְקִבין ְדיוֹ 

ְלַמְעָלה. ְוֹלא ִתָכֵרת ַנְפִשי ִמְלִהְזַדֵּוג ְבַבת זּוָגּה ְבעֹוַלם ַהְמָשמֹות 
ִמים ְבִהָכֵרת ְרָשִעים, ַחס ְוָשלֹום. ְוַתְשִניַע ָעֵלינּו אֹור ְישּוָעה ְוַרחֲ 

ִמֶכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִסיל ִמָםֶות ַנְפִשי ּוְלַהֲחיֹוֵתִני ַחִיים ֲאֺרִכים ְדֵשִנים 
ְוַרֲעַנִמים ַלֲעבֹוָדֶתָך. ּוְתַזֵכִני ְלָמקֹום ֶשָהרּוחֹות ְוַהְמָשמֹות ֶנְחָצבֹות 

ם ַהָבא. ּוְבֹכַח ִמָשם, ְוֶאְזֶכה ִלְהיֹות ֵמָהעֹוִלים ְוַהזֹוִכים ְלַחֵיי ָהעֹולָ 
ְתַבֵטל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָכל ְבֵני ֵביֵתינּו ָכל  )אאהליד"ה(ִשְמָך ַהָעדֹוש 

ְּגֵזרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות. ְוַתְשִּגיַח ָעֵלינּו ְבֵעין ֶחְמָלֶתָך ֶשֶמֱאַמר בֹו "ִהֵמה 
ַהַסַער ֶשָמַדְדִתי ֵשָנה ֵמֵעיַני ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייַשן ֹשֵמר ִיְשָרֵאל". ְוִיְהֶיה 

ַבַלְיָלה ַהֹזאת ְלִתעּון ַמה ֶשָנַגְמִתי ְבַעְייִנין ִעָלִאין ְוָהַרע ְבֵעיֶניָך 
ָעִשיִתי, ְוֶאָנֵטר ִמְלִהְתַּגְלֵּגל ַנְפִשי ְבעֹוף ַהִמְקָרא ָרָאה ַבֲעֹון ָהְראּות. 

ֶנש ִחבּוט ַהֶעֶבר ֵמַהַםְלָאְך ַאְכָזִרי ַהְמַשֵבר ֵעיֵני ּוְפֵצִני ְוַהִסיֵלִני ֵמעֹ 
ָהְרָשִעים ַבֶעֶבר. ּוַבַסַער ֶשָמַדְדִתי ֵשָנה ֵמֵעיַני ֶאָנֵטר ֵמאֹותֹו ַהַסַער 

 ְוָתנּוַח ַנְפִשי ְבִמְשְכנֹות ִמְבַטִחים.
ִתי ַהַלְיָלה ַהְעדֹוָשה ַהֹזאת ִהיא ְוִהֵמה ַהתֹוָרה ַהְעדֹוָשה ֶשָבּה ִנְתַעַןְק 

ִנְפֵלאת, ְוַהֵשמֹות ַהְעדֹוִשים ַהיֹוְצִאים ִמָכל ַמה ֶשָעִרינּו, ֵהָםה 
ַיְמִליצּו טֹוב ַבֲעֵדנּו ְלַקְבֵלנּו ִבְתשּוָבה ְוִלְקֹרַע ֹרַע ְּגַזר ִדיֵננּו, ְוִנָנֵטר 

ם ֲאֶשר ִנְבְראּו ַבֲעֹונֹוֵתינּו ִיָםחּו ְבֹכַח תֹוָרְתָך ִמָכל ַצַער. ְוָכל ַהְמַקְטְרִגי
ַהְעדֹוָשה. ָאָמא, ַהֵבט ַבֲעָמֵלנּו ְוַאל ַתִביט ְבַמֲעֵלנּו ְוָתֹבא ְלָפֶניָך 
ַשְוָעֵתנּו. ֵלב ִנְשָבר ְוִנְדֶכה ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה. ְוֵיְצאּו ַמִים ַחִיים ִמֹּלֶבן 
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ֶדֶרְך ְרחֹובֹות ַהָמָהר ְלַקו ָהֶאְמָצִעי. ְנַהר ְנָלָגיו ְיַשְםחּו ִעיר  ָהֶעְליֹון
ֱאֹלֵהינּו ְלַטֲהֵרנּו ִמָכל ְנָשֵעינּו. ְוַאָתה ְבטּוְבָך ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוִיֶפן 

א ִמְצָחא ְדָאִריְך ַאְנִנין ַרֲעָוא ְדָכל ַרָעִוין ְבֶמַצח ְזֵעיר ַאְנִנין ְוֵעינָ 
ְדָאִריְך ַאְנִנין ְבֵעיָנא ִדְזֵעיר ַאְנִנין, ּוְבֵכן ִיְתַבְטלּו ָכל ַהִדיִנים ְוָהיּו 
ְכֹלא ָהיּו, ִכי ַאָתה ָחֵפץ ִבְתשּוַבת ָהְרָשִעים. ָחֵמנּו ַוֲעֵננּו ּוְשַמע 

ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:ְתִפָלֵתנּו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך 

 םֹוְדִמיים קִגְלּגּולִ לְִ י ְכְָֻּּללִ  ִתעּון
 הקדמה

ַהִםְקָדש, ַאף ַעל ִני ֶשָבְטלּו ַסְנֶהְדִרין, ִדין  ָאְמרּו ֲחַז"ל: "ִמיֹום ֶשָחַרב ֵבית
פֹו ָלמּות ִדין, סוֹ  ַאְרַבע ִמיתֹות ֹלא ָבְטלּו. ְוַהִםְתַחֵיב ַאַחת ֵמִמיתֹות ֵבית

ְבאֹוָתּה ִמיָתה, ִמי ֶשִמְתַחֵיב ְסִקיָלה, אֹו נֹוֵפל ִמן ַהַּגג אֹו ַחָיה דֹוְרַסתֹו. ּוִמי 
ֶשִמְתַחֵיב ְשֵרָפה, אֹו נֹוֵפל ִבְדֵלָקה אֹו ָנָחש ַמִכישֹו. ּוִמי ֶשִמְתַחֵיב ֲהִריָגה, 

ים ָעָליו. ּוִמי ֶשִמְתַחֵיב ֶחֶנק, אֹו טֹוֵבַע ַלַםְלכּות אֹו ִלְסִטים ָבאִ אֹו ִנְמָסר 
ֶשַהחֹוְטִאים ַבֲחָטִאים  פילוְוַא )כתובות ל.(ַבָמָהר אֹו ֵמת ִבְסרֹוְנִכי". 

ִדין, ֵםִתים ְבָשלֹום ַעל ִמָטָתם, ַהִןָבה ִהיא ְכֵדי  ַהַחָיִבים ִמיתֹות ֵבית
ָאָדם ַהַחָיב ִמיָתה ָימּות ְבסֹופֹו ְבאֹוָתּה ִמיָתה, י ִאם כִ  ֶשַהְבִחיָרה ִתָשֵמר,

ֵמת ָהָאָדם ַעל  ִמַנַחד ַהָםֶות ְוֹלא ִמתֹוְך ְבִחיָרה. ָלֵכן ִיָםְנעּו ֲאָנִשים ִמַהֵחְטא
ִמָטתֹו, ֲאָבל ַמֲחִזיִרים אֹותֹו ְבִגְלּגּול ּוְמִמיִתים אֹותֹו ַבִםיָתה ֶשִמְתַחֵיב ָבּה. 

ָלֵכן ֲאָנִשים ַרִבים ֵמִתים ְבִמיתֹות ְמֺשמֹות ְבָכל ַהִּגיִלים, ְוִלְכאֹוָרה ְלֹלא וְ 
ִדין  ְוִאם ִנְתַחֵיב ָאָדם ְבִמיָתה ֵמַאְרַבע ִמיתֹות ֵביתשּום ַמֲעֵשה ָעֶול ִמִסָדם. 

בֹוֵתינּו ַהְםֺקָבִלים, ְבִגְלּגּול ֶשָעָבר, ִתְענּו רַ  וֹ אְבִגְלּגּול ֶזה מה שחטא  ַעל
ְלִהָמֵצל ִמֹעֶנש ", ִדין ִתעּון ְלִמי ֶשַחָיב ֶאָחד ֵמַאְרַבע ִמיתֹות ֵבית"ַלֲעשֹות 

ְוֵאין ִתעּון  (בספר שדי תפוחים חלק אִתעּון ֶזה )ונדפס  ִםיָתה ֶשִמְתַחֵיב ָבּה.ּהַ 
או על הסבל שנגזר עליו לסבול ָעַלע, ֶזה ְמַכֵנר ַעל ִדין ֵּגיִהָמם ְוַכף הַ 

 ֶשַיֲעֶשה ַהִתעּוִנים ַהְמֺתָעִנים ְלָכל ֵחְטא ִבְפֵני ַעְצמֹו.בגלגול זה, עד 
ונתבקשתי על ידי היראים לדבר ה' לברר אם יש איזה תיקון שיעשה 
האדם לכפר על חטאתיו שחטא בגלגולים קודמים כדי שלא יצטרך 
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ה או בעולם הבא או בגלגול אחר. ואמרתי לחענש עליהם בגלגול ז
 אשנה פרק זה בס"ד.

ֲעואמר הכתוב  ֲעוֹנָ ְוַהִמְשָאִרים ָבֶכם ִיַםעּו ַבּ ְיֵביֶכם ְוַאף ַבּ ת ֹנֹ ם ְבַאְרֹצת ֹאּ
עּו׃ ְוִהְתַודּו ֶאת ֲעו ֲעלּו  ָֹנםֲאֹבָתם ִאָתם ִיָםּ ֲעָלם ֲאֶשר ָמּ ְוֶאת ֲעון ֲאֹבָתם ְבַמּ

ִרי׃בִ  ְלכּו ִעִםי ְבֶקּ ֹּלא ולכאורה נוגד פסוק זה את הכתוב  י ְוַאף ֲאֶשר ָהּ
תּו׃  יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָבִנים ּוָבִנים ֹּלא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות ִאיש ְבֶחְטאֹו יּוָמּ

 ולא בנים בחטא אבות. ,ופירשו רבותינו, לא יומתו אבות בחטא בנים
יםֲעון ָאבֹות  ֹנֵקד גם הכתוב  .ַעל ָבִנים ְוַעל ְבֵני ָבִנים ַעל ִשֵלִשים ְוַעל ִרֵבִעּ

ופירשו רבותינו כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, לכאורה סותר את 
וכו'. ולא עוד אלא שאם אוחזים מעשה אבותיהם הם  ֹּלא יּוְמתּו הפסוק

רבינו האר"י  יובנו הדברים על פי דבריבגדר שוגגים, כי כך חונכו. ו
ואדם בא בגלגול לשלם  ,דם שבא בגלגול נקרא בן לגלגול הקודםשא

, ובחטא כל שהוא, מגלגלים עליו בגלגול קודמיםו היעל מעשה גלגול
    .ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּוזה תשלום הכל. ועל זה צוותה להתוודות על שחטאנו 

בסידור הרש"ש לליל יום הכפורים תקן הרש"ש נוסח תפילה עם כל גם 
הקודש לבקשת רחמים וכפרה לכל מה שחטאנו בשבועת שקר  כוונות

 ומשכב זכר בגלגולים אחרים. 

 על ידיומתוך נסיון אישי עם אנשים שסבלו נוראות, ולאחר שמצאתי 
חלום וכדו' את החטא שחטאו בגלגולים קודמים שהיה הסיבה   שאלת

לסבלם, וכשתקנוהו בתשובה ובתיקון המתאים, שבו לאיתנם כבריות 
ות ממש. והבאתי חלק ממעשיות אודותם בספרי "שער יוסף". חדש

 . חלק א ואחד מהם גם בהקדמה לספרי "שדה תפוחים"

עניין זה בצעירותי, הוא מורי ורבי הרה"ג ר'  יוראשון לקודש שלימדנ
יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף שיום אחד בהיותי לומד 

שכמה ימים קודם, בחור  לפניו, היה פיו מלא תודה לה', וסיפר לנו
רווק, טיגן לביבות בשמן עמוק והכלי עם השמן הרותח נפל עליו 
ונכווה קשות. הרופאים אמרו ששמונים אחוז מגופו נכווה עמוקות 
ואין סיכוי לחייו, ומרחוהו במשחות להרגיעו מכאביו עד שימות. אמו 

הבן רצה לח' יצחק כדורי וסיפרה לו את הענין, ומשלקח ממנה את שם 
ושמה, אמר לה לשוב מחר. למחרת הוא אמר לה שעשה שאלת חלום 
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ונאמר לו שבחור זה בגלגול שעבר בא על חמתו, ומכיון שעל פי דין 
תורה מיתתם בשריפה, עתה הוא בא בגלגול לשלם על מעשיו, ולמות 
מתוך שריפה זו. לשאלתה אם יש עצה להצילו, השיב לה תפני לח' 

נו ואמר, האשה באה אלי וסיפרה לי הענין, יהודה צדקה. והמשיך רבי
והלכתי עמה לבית החולים "הדסה" ואמרתי לבחור, ראה אתה חטאת 
בעוון חמור עם חמתך בגלגול הקודם, ואם תעשה תשובה אפשר 
שתנצל מהעונש. הבחור בכה ואמר "וידוי" על חטא זה, ואחר כך קבל 

תעניות כפי על עצמו שאם יזכה לקום ממיטתו בריא, שיעשה תקוני 
 שיורו לו המקובלים. ובוקר הוא שב הביתה בריא ושלם, ברוך השם.

אך דא עקא, שאין אדם יודע מה הם חטאיו שעליהם משלם הוא 
שאם אדם מרגיש שנפשו חושקת בעבירה בגלגול זה, וכתב האריז"ל 

מסויימת, סימן שחטא בה בגלגול קודם, ולכן נפשו נמשכת למעשיה 
חרד מעבירה מסויימת יתכן שחטא בה בגלגול  הקודמים. או אם אדם

זוכרת את  ,קודם והנפש שסבלה על חטאה לפני שהושבה בגלגול
וכן אם אדם הועמד בנסיון של איזה חטא  .העונש ופוחדת מאותו חטא

מי אמר  ,סימן שזה אחד החטאים שבא לתקן ואפילו אם עמד בנסיון
ל אחד מאלה ירוץ ואולי מידי הרהור לא יצא, ולכן בכ ,שתקן לגמרי

מיד לתקן אותו חטא בתיקון מושלם על גלגוליו הקודמים ושב ורפא 
מי אמר  ,לו. אבל לא כל אדם רגיש לכך, וגם מי שרגיש לאחד החטאים

שלא בא לתקן עוד חטאים שוודאי שצריך לתקנם ואינו יודע מה הם. 
ומספק טוב הוא לעשות תיקונים לכל העבירות שבתורה עד שיפגע 

אלא שאדם כזה יתחיל קודם עבירה ויתקננה כדי להוושע,  באותה
  בתיקון העוונות שנפשו רגישה להם, ואחר כך יפנה לתקן שאר עוונות.

אותם כסדר התיקון שכתבו המקובלים לתיקון  רצה לעשותאמנם אם י
החטאים שחטא בגלגולו הנוכחי יכלה הזמן וכסף הפדיונות, והמה לא 

יתוודה על כל עוונותיו באופן פרטי וכללי אמנם עיקר התשובה ש יכלו.
ויפדה את ימי הצום בכסף לפי יכולתו, כנזכר בהוראות שבתחילת 

 .הספר

 לערב אין, התענית בענין. "האריז"ל בשער רוח הקודשואעפ"י שכתב 

. והסברא ", אלא כל תיקון יהיה נפרד מחבירובחבירו אחד תיקון
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ינו המקובלים להתענות יום אומרת שגם בתיקונים שנתקנו על ידי רבות
אחד ולפדות שאר הימים בכסף דמי הסעודות, אין לערב ולעשות 
בתענית אחת שני תיקונים עם פדיונותיהם כיון שצריך צום של לפחות 

ורק לאדם חלש מאוד אולי אפשר . לכל חטא יום אחד בצירוף הפדיון
ום. בדיעבד שיצרף כמה תיקונים ביום צום אחד אם אחרת לא יעשה כל

אבל אפשר שאין זה אלא בחטאים שוודאי חטא בהם, אבל בחטאים 
שלא יוכל לעמוד בצומות  לאדם חלש אולישמסופק אם עבר עליהם, 

אפשר שיעשה ביום צום אחד כמה פדיונות לכמה  רבים לכל עוונותיו,
שאסור ולא גרע מחולה ויחלקם לפי הימים שיוכל להתענות. חטאים. 
מתוך תקוה שאם לא  ,כל התיקונים ללא צוםשעושה בדיעבד לו לצום 

יעזור בשלמות יעזור לפחות בכמה אחוזים ויקל מעט מעונש הדין 
וגם בזה יתנהג כן ויעזור על כל פנים למעלה או אפילו בעולם הזה. 

 וה' לא ימנע טוב מכל ניצוץ של תיקון.בכמה אחוזים. 

תם שגילו וסכום הפדיונות לכל אחד מהחטאים אין בידינו אלא על או
בפירוט סדר  לנו רבותינו הקדושים והבאתים בשדי תפוחים חלק א'.

כפי שהורוני מהם. והוספתי עליהם כמה תיקונים התיקון לכל אחד 
צפורן שמיר זיע"א משמים לאחר עיון בשרשי פגמם, אבל כתב החיד"א 

. ומי עלה שמים או נגלה אליו אליהו ז"ל בקבע אחר רבינו וז"ל סי' ו'
ל לעשות פשר דבר בענינים העומדים ברומו של עולם, ותקון האריז"

ולכן לא קבעתי סך התעניות  בשמות ועולמות העליונים למעלה עכ"ל.
הנצרך לכל חטא כדי שיתן פדיונם הנכון, אלא שערתי בערך, והוספתי 
שאם לא יתקן לגמרי, יתקן מעט. וכל שבב תיקון חשוב מאוד ומציל 

 "ב.מכמה ענשים בעוה"ז ובעוה

אחר שהשלימו המקובלים  ,בסידור תיקונים "בניהו בן יהוידע"ו
הקדושים השד"ה ואיל"ה זצ"ל להעתיק את תיקוני העוונות 

 ,לא נודעלמקובל  שמצאו בכ"יסדר תיקון ו כתב ,מסידור הרש"ש
של שש עשרה תיקונים בדרך תפילה הכוללת כוונות קצרות שאם 

תענית בפרוטה, וזה ירצה לתקן עצמו או לשלוחו ולפדות כל 
בוודאי למי שאין ידו משגת שהוא בדלי דלות ובוודאי שיועיל קצת 

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים,  ,לנר"ן שלו
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ויקבל עליו שלא לשוב לכסלה עוד, וגם לתקן השורש שלו והבא 
זה תמכתי תיקון ועל  עד כאן לשונם. ליטהר מסייעין בעדו.

ראוי לכל אדם מישראל לעשות זה ולי ואכללי זה  יסודותי בתיקון
ואעפ"י לפחות פעם בחייו, ובפרט בעל תשובה בתחילת דרכו, 

ידי חובת תיקוני עווותיו אלא באחוזים קטנים, שאינו יוצא בזה 
יעשה אחר כך כל תיקון בפני עצמו בשלמות, וזה יועיל מעט שאם 

יהיו לו  ח"ו לא יפנה לעשות כל התיקונים מכל סיבה שהיא,
 אחוזים אלו לשלל.

אפשר  ניתן להבין שגםאולי שליח  ע"יממה שכתבו שאפשר לעשותו ו
שבן יעשהו על אביו או אמו שנפטרו ואם לא יתקן, אולי יעשה להם נחת 

   רוח.

מי שעושה פדיון תעניות כללי של כל התיקונים לכפר על  ולכן,
לכל עוון דמי יתן דמי הפדיונות לפי מה שצינתי  גלגולים קודמים

ובתוך הווידוי להלן, ועל  ובחלק זה, תיקונו כפי שציינתי בחלק א'
 יםִש יְוַחִמ  ַתִיםאמָ חטאים שלא נזכר סך פדיונם יתן פדיון של 

תעניות לכל חטא, כי מסתמא זה יכסה את הפדיון הנצרך, וגם אם 
ועל תיקון פגם  לא יכסה בשלמות, יתקן עכ"פ בכמה אחוזים.

ר קבע רבינו האר"י סך פדיונם ששים ואחת תעניות מצוות עשה כב
אין ידו משגת לתת לכל התיקונים סכום גדול אם ו. לכל אחד מהם

של פדיון כל התעניות. יעשה התיקון ויתן מטבע של שקל אחד 
 13)פרוטה  לכל יום של פדיון, ואם גם זה קשה לו יתן מטבע של

, בשלמותחטא הן תקיאף על פי שלא ו ,לפדיון של כל יום (אגורות
תיקון כל שהוא יחד עם התשובה והתענית להמתיק הדין יגרום ל

 כל אחד לפי ערך נפשו ופגמו.  ,מעט

ולא  כין סכום הפדיונות בערב יום הכפוריםשישיכול,  מילטוב ו
)והטבילות והרחיצות התיקון ביום הכפורים  יעשהו יפרישם לצדקה,

כשיאמר העננו לא יחזיק ו (יוהכ"פ, או שלא יעשם כלל  יעשה בערב
"ו אלא יכוון על הכסף שהכין מאתמול שיהיה צדקה הכסף בידו ח

ובוודאי לפדיונות שמתוודה עליהם לפי הפירוט שיוציא מפיו. 
 שיעורר רושם טוב לחתימת הנעילה. 
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 ֶזה ֵסֶדר ַהִתעּון:וְ 
יֹום ִלְפֵני ו ֹוָכִבים.ָיצּום יֹום ֶאָחד ִמְשִקיַעת ַהַחָםה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְבֵצאת ַהכ

 ַהצֹום ֹיאַמר ִודּוי ֶזה.

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָלֵתנּו  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ְוַאל ִתְתַעָלם ַמְלֵכנּו ִמְתִחָמֵתנּו, ֶשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵזי ָפִנים ּוְקֵשי ֹעֶרף 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנְחנּו  יאהדונהיה לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיֹהוָ 
ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנֵשי 

 ֵביֵתינּו:
ְענּו. ָאַשְמנּו. ָבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִדַבְרנּו ֹדִפי ְוָלשֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרשַ 

ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶקר ּוִמְרָמה. ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ִכַזְבנּו. ָכַעְסנּו. 
ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. 

ְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ִקִשינּו ָצַר  ָנַגְמנּו ְבַמֲחָשָבה ְבִדבּור ּוְבַמֲעֶשה.
ֹעֶרף. ָרַשְענּו. ִשַחְתנּו. ִתַעְבנּו. ָתִעינּו ְוִתֲעָתְענּו. ְוַסְרנּו ִמִםְצֹוֶתיָך 
ּוִמִםְשָנֶטיָך ַהטֹוִבים ְוֹלא ָשָוה ָלנּו. ְוַאָתה ַצִדיק ַעל ָכל ַהָבא ָעֵלינּו 

 ִהְרַשְענּו: ִכי ֱאֶמת ָעִשיָת ַוֲאַנְחנּו
ֹמאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב ָמרֹום, ּוַמה ְמַסֵנר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא  ַמה

ַהִמְסָתרֹות ְוַהִמְגלֹות ַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי 
ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ָבֶטן. ֹרֶאה ְכָליֹות  ַחְדֵרי ָחי. ַאָתה ֹחֵפש ָכל ָכל

 יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהוה  ִמָםְך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך:
ַחֹטאֵתינּו ּוְתַכֵנר ָלנּו  ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתְמֹחל ָלנּו ֶאת ָכל

 ֵעינּו.ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ְלָכל ְנשָ  ֶאת ָכל

ֵיֵלְך ְלִמְקֶוה ְוִיְטֹבל ֶשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר ַנְפשֹו, רּוחֹו ְוִנְשָמתֹו, ֵמַהְעִלָנה 
, ִויַכֵּון ֶשטֹוֵבל ֶשַבע ְטִבילֹות ֵאלּו ַעל ַדַעת ְבָקה ָבֶהם ִבְגַלל ַעוֹונֹוַתיוֶשִמְד 

ִמָסַרְעתֹו, ְוֶשֵכן ְיֹטֲהרּו ַנְפשֹו, רּוחֹו ֱאִליָשע ַהָמִביא ֶשָאַמר ְלַנֲעָמן ִלְטֹבל 
  .ְוִנְשָמתֹו ִמֺטְמַאת ָצַרַעת ַעוֹונֹוֵתיהָ 

ִיְתַנֵלל ִמְנָחה ִמְבעֹוד יֹום, ִויַקֵבל ַתֲעִנית ִבְתִפַלת ַהִםְנָחה ְבִבְרַכת "שֹוֵמַע  
 "עֹוֶשה ָשלֹום".ְתִפָלה", אֹו ְבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶשֹיאַמר 

ִאם ֹלא ִקֵבל ַתֲעִנית ְבתֹוְך ְתִפַלת ַהִםְנָחה, ֲאָבל ְכֶשִהְתַנֵלל ֲעִמיָדה, 
)ְשמֹוֵנה ֶעְשֵרה( ֶשל ִמְנָחה ָחַשב ְלִהְתַעמֹות, ֶנְחָשב ְכַקָבַלת ַתֲעִנית ְוָצִריְך 

 ְלִהְתַעמֹות.
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 ְוֶזה ֹנַסח ַקָבַלת ַהַתֲעִנית:

בֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֲהֵריִני ְמַקֵבל ָעַלי ְלִהְתַעמֹות ְלָמָחר ַלְיָלה ְויֹום ִר 
ֲאֶשר כל ַעל  ִמְשִקיַעת ַהַחָמה ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהכֹוָכִבים ָמָחר.

 ּוָפַגְמִתי ְבַמֲחָשָבה ְבִדבּור ּוְבַמֲעֶשה. ,ָחָטאִתי, ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי
ֶזה ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהיֹום ַהֶזה, ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ְבִגְלּגּול 

ֶשִאם ֹלא אּוַכל ְלִהְתַעמֹות, ְכֶשַאְפִריש ְנרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵטל 
ן ַהַתֲעִנית, אּוַכל ֶלֱאֹכל ְוִלְשתֹות ְלֹלא שּום ָעֹון ְכָלל. ַוֲהֵריִני ִמְתַכּוֵ 

הּוא ִבְמקֹום  ָברּוְך ְבַתֲעִנית ֶזה ְלַהְקִריב ֶחְלִבי ְוָדִמי ִלְפֵני ַהָעדֹוש
ַהָעְרָבן ַהִמְקָרב ַעל ַּגֵבי ַהִםְזֵבַח, ְלַכֵנר ַעל ַחֹטאַתי. ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 

ַח ְלִהְתַעמֹות ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתֵתן ִלי כֹ  יאהדונהיְיֹהָוה 
 ְלָפֶניָך, ּוְתַקֵבל ְתשּוָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים.

ִיְגֹמר ֲאִכיָלתֹו ִלְפֵני ְשִקיַעת ַהַחָםה, ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹוָנה ִיְטְבֶלָמה ִבְמַעט 
א ִלְסֹעד, ִיְטֹבל ְנרּוָסה ִראשֹוָנה ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָמה. )ְוֵכן ִבְגַמר ַהַתֲעִנית ְכֶשָיבֹ 

 .ִבְמַעט ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָמה( ִמְלַבד ִאם הּוא ַשָבת אֹו ֹראש ֹחֶדש

ְבֵליל ַהַתֲעִנית, ְכֶשִיְשַכב ַעל ִמָטתֹו, ַיִמיַח ֶאֶבן ַתַחת ֹראשֹו ֵבין ַהַםָסע 
 ה"ה, ָהעֹוֶלה ְכִמְנַין ֶאֶבן.ְוַהַכר, ִויַכֵּון ְבֵשם יו"ד ה"ה וא"ו 

ֲחֹגר ַעל ָמְתָניו ִמַתַחת ִלְבָגָדיו ֲחגֹוַרת ַשק ָהֲעשּוָיה ִמְשַער ִעִזים יַ ִאם ָיכֹול, 
  ְבָכל ְזַמן ַהַתֲעִנית.

נמצא טֹוב ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ְולֹוַמר ִבְרכֹות ַהָשַחר ְוִתעּון ֲחצֹות )
 ָּוָנה ְגדֹוָלה.( ְבכַ בסידורים

אגורות עבור פדיון השלג, והיות  13מטבעות אפילו של  000יכין 
מטבעוח.  000פעמים  0יכין  ,פדיונות לגלגולי שלג 0וצריך לעשות 

ולאחר הפדיון הראשון יחליף את  ,מטבעות 000יכין רק  רוצה,ואם 
פדיון נוסף במטבעות,  וכן יעשה המטבעות בכסף גדול יותר, ויעשה 

 לאחר הפדיון השני. גם
 .ַיֲעמֹוד ְוֹיאַמר ְביֹום ַהצֹום

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזָֺםן ְלַקֵים ְבֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָבַרְך ִמְצַות ֲעֵשה ֶשל 
ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת  יאהדונהיַהְתשּוָבה, ַכָכתּוב ַבתֹוָרה: ְוַשְבָת ַעד ְיֹהָוה 

ֵרט ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי, ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי, ֵבין ְבֹקלֹו. ַוֲהֵריִני ִמְתחָ 
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ְבִגְלּגּול ֶזה ּוֵבין ְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ֲחָרָטה ְגמּוָרה ּוְשֵלָמה, ּוְמַקֵבל 
ָעַלי ֶשֹּלא ַלֲחֹזר ְוַלְחֹטא עֹוד. ְוַהֵשם ִיְתָבַרְך ְבַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְדַבר 

 מֹו ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון.ְכבֹוד ְש 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָלֵתנּו  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 

ְוַאל ִתְתַעָלם ַמְלֵכנּו ִמְתִחָמֵתנּו, ֶשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵזי ָפִנים ּוְקֵשי ֹעֶרף 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנְחנּו  יאהדונהיה לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיֹהוָ 

ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנֵשי 
ָאַשְמנּו. ָבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִדַבְרנּו ֹדִפי ְוָלשֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינּו.  ֵביֵתינּו:

ְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶקר ּוִמְרָמה. ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ְוִהְרשַ 
ִכַזְבנּו. ָכַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. 

ְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָצַר  ָעִוינּו. ָנַשְענּו. ָנַגְמנּו ְבַמֲחָשָבה ְבִדבּור ּוְבַמֲעֶשה.
ָוֵאם. ִקִשינּו ֹעֶרף. ָרַשְענּו. ִשַחְתנּו. ִתַעְבנּו. ָתִעינּו ְוִתֲעָתְענּו. ְוַסְרנּו 
ִמִםְצֹוֶתיָך ּוִמִםְשָנֶטיָך ַהטֹוִבים ְוֹלא ָשָוה ָלנּו. ְוַאָתה ַצִדיק ַעל ָכל 

  ִהְרַשְענּו: ַהָבא ָעֵלינּו ִכי ֱאֶמת ָעִשיָת ַוֲאַנְחנּו
ֹמאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב ָמרֹום, ּוַמה ְמַסֵנר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא  ַמה

ַהִמְסָתרֹות ְוַהִמְגלֹות ַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי 
ת ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ָבֶטן. ֹרֶאה ְכָליוֹ  ַחְדֵרי ָחי. ַאָתה ֹחֵפש ָכל ָכל

 יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהוה  ִמָםְך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך:
ַחֹטאֵתינּו ּוְתַכֵנר ָלנּו  ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתְמֹחל ָלנּו ֶאת ָכל

 ָשֵעינּו.ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ְלָכל נְ  ֶאת ָכל

 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ָשֹלש ְנָעִמים

ֶהֱחִזיק  ֶנַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלא ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ִמי
ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכֹבש ֲעֹוֹנֵתינּו, ְוַתְשִליְך  ָלַעד ַאנֹו ִכי

 ֹטאָתם: ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשרחַ  ִבְמֺצלֹות ָים ָכל
 ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:

ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיּה ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו 
ַהַםְשִניַע ָבֶהם )ַעל ְיֵדי ֶשַפע ֵאין סֹוף ּוְדִחילּו ְלַיֲחָדא ֵשם י"ה ְבו"ה 

ְבִיחּוָדא ְשִלים ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל, ּוְבֵשם ֶנֶפש, רּוַח, ְנָשָמה,  ּוְמַיֲחָדם(,
הַעל מתוודה בזה ֶשִלי ֲהֵריִני  ָחָיה, ְיִחיָדה ֶשָחָטאִתי ָעִויִתי ָנַשְעִתי  ַמֵ

ַעל ֺכָלם ַעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה. ְוָעַבְרִתי  ,ְלָפֶניָך ּוִבַטְלִתי ִמְצֹות ֲעֵשה
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ה  ּוִבְפָרט ֵבין ְבִגְלּגּול ֶזה ּוֵבין ְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים,או ַעל ְקָצָתן  ַמֵ
ל שֶ  ּוִמְצַות ַהָמַחת ְתִפִלין. 0 ל יד,שֶ  ִמְצַות ַהָמַחת ְתִפִלין .1 ֶשִבַטְלִתי

 .5 ,ּוִמְצַות ִציִצית .2 ,ת ושחריתערבי ּוִמְצַות ְקִריַאת ְשַמע. 0 ראש,
 ּוִמְצַות .8 ילה,ִמ  ּוִמְצַות. 7ביה, רריה ופִ ּוִמְצַות  .6 ,ּוִמְצַות ַהְתִפָלה
ספור יציאת  ּוִמְצַות .13 אכילת מצה, ּוִמְצַות .9 השבתת חמץ,

 עריפת פטר חמור, ּוִמְצַות .10 פדיון פטר חמור, ּוִמְצַות .11 מצרים,
 קדוש שבת בדברים, ּוִמְצַות .12 האמנה במציאות ה', תּוִמְצוַ  .10
ונתחייבתי עשרים ושש  כבוד אב ואםוָעַבְרִתי ַעל ִמְצַות  .15

כמנין אב  ועוד ארבעים וחמש תעניות א,"ד ה"לתקן שם יו תעניות
. 18 פירוק משא, ִמְצַותְוַעל  .17 הלואה לעני, ִמְצַותְוַעל  .16 ,ואם
ְוַעל  .03 שביתה בשבת, ִמְצַותְוַעל  .19 קרקעות, שמיטת ִמְצַותְוַעל 

 השבת הגזל, ִמְצַותְוַעל  .01 שביתת הארץ בשנת השמיטה, ִמְצַות
בדיקת סימני  ּוִמְצַות .00 בדיקת סימני בהמה וחיה, ִמְצַותְוַעל  .00

ענין טומאת נידה  ּוִמְצַות .05 בדיקת סימני חגבים, ּוִמְצַות .02 דגים,
ענין טומאת זבה שטמאה ומטמאה,  ּוִמְצַות .06 אה,שטמאה ומטמ

 פאה, ּוִמְצַות .09 יראת אב ואם, ּוִמְצַות .08 כסוי הדם, ּוִמְצַות. 07
הנחת  ּוִמְצַות .00 הנחת פאת הכרם, ּוִמְצַות .01 לקט, ּוִמְצַות .03
 .02 תוכחה לישראל שאינו נוהג כשורה, ּוִמְצַות .00 ט הכרם,ֶנֵר 

ליראה מן  ּוִמְצַות .06 נטע רבעי, ּוִמְצַות .05 אהבת ישראל, ּוִמְצַות
ידוק המאזניים צ ּוִמְצַות .08 כבוד חכמים, ּוִמְצַות. 07 המקדש,

שביתה  ּוִמְצַות .23 קדוש ה', ּוִמְצַות .09 שקלים והמידות,מוה
 .20 שביתה בשביעי של פסח, ּוִמְצַות .21 ביום ראשון של פסח,

שביתה ממלאכה בחג  ּוִמְצַות .20 העומר,ספירת  ּוִמְצַות
תענית  ּוִמְצַות .25 שביתה ביום ראש השנה, ּוִמְצַות .22 השבועות,

 .27 שביתה ממלאכה ביום הכפורים, ּוִמְצַות .26 ביום הכפורים,
 ּוִמְצַות .28 שביתה ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות, ּוִמְצַות
 כות הנקרא שמיני עצרת,ה ממלאכה ביום שמיני של חג הסושבית

וידוי  ּוִמְצַות. 51, ישיבת סוכה ּוִמְצַות .53 נטילת לולב, ּוִמְצַות .29
 .52 פדיון בכור אדם, ּוִמְצַות .50 חלה, ּוִמְצַות .50 על החטא,
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לשמוע  ּוִמְצַות .56 דיני נחלות, ּוִמְצַות .55 ר ראשון,שמע ּוִמְצַות
 אהבת ה', ּוִמְצַות .58 דות ה',אח ּוִמְצַות .57 שופר בראש השנה,

ברכת  ּוִמְצַות .61 מזוזה, ּוִמְצַות .63 תלמוד תורה, ּוִמְצַות .59
 ּוִמְצַות. 60 להתאבל על פטירת ששת הקרובים, ּוִמְצַות .60 המזון,

להתחבר ולהדבק  ּוִמְצַות .65 יראת ה', ּוִמְצַות .62 אהבת הגרים,
 .67 ריך להשבע שישבע באמת,על הצ ּוִמְצַות. 66בחכמי התורה, 

 .69 שחיטה, ּוִמְצַות .68 לאבד עבודה זרה ומשמשיה, ּוִמְצַות
מעשר  ּוִמְצַות .71 מעשר שני, ּוִמְצַות .73 בדיקת סימני עוף, ּוִמְצַות

לנגוש  ּוִמְצַות. 70 עני תחת מעשר שני בשנה השלישית והשישית,
 ּוִמְצַות .72 שביעית,שמיטת כספים בשנה ה ּוִמְצַות. 70את הנכרי, 

 ּוִמְצַות .76 מתנות זרוע לחיים וקיבה לכהן, ּוִמְצַות .75 צדקה,
 .78 נתינת ראשית הגז לכהן, ּוִמְצַות .77 הפרשת תרומה גדולה,

 ּוִמְצַות .83 הקמת משא לישראל, ּוִמְצַות. 79  השבת אבדה, ּוִמְצַות
 .80 דושין באשה,ק ּוִמְצַות .80 מעקה, ּוִמְצַות .81 שלוח הקן,

הלואה לנכרי  ּוִמְצַות .82 נס שישא אנוסתו לאשה,והא ּוִמְצַות
 .86 קיום מוצא שפתיים, ּוִמְצַות .85 בריבית אם ירצה להלוותו.

 .87 לעזוב השכיר לאכול בזמן שכירתו מדברים ידועים, ּוִמְצַות
שישמח  ּוִמְצַות .88 הרוצה לגרש אשתו שיגרשנה בגט, ּוִמְצַות

השבת המשכון  ּוִמְצַות .89 תן עם אשתו בשנה ראשונה,הח
 נתינת שכר שכיר ביומו, ּוִמְצַות .93 לבעליו בעת שהוא צריך לו.

 ּוִמְצַות .90 יבום, ּוִמְצַות .90 הנחת עומר השכחה, ּוִמְצַות .91
לזכור מה  ּוִמְצַות .95 להציל את הנרדף, ּוִמְצַות .92 חליצה,

להדמות  ּוִמְצַות .96 תם ממצרים,שעשה עמלק לישראל בצא
 ּוִמְצַות  .97 לדרכי ה' ולעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב,

כתיבת ספר תורה כל אחד  ּוִמְצַות. 98לקדש הכהנים ולכבדם. 
אם ו"אלו מצוות של כהנים ולווים וגם הישראל יאמר מישראל לעצמו. 

ענין  ְצַותִמ . 99ובטלתי",  בגלגולים קודמים הייתי כהן או לוי
 ,ברכת כהנים בכל יום ּוִמְצַות .133 טומאת הכהנים לקרוביהם,

 . הלווים לתת מעשר מן המעשר ּוִמְצַות .131



 תפוחים                  כלליתיקון שדי              
 

 

87 

 ונתחייבתי להתענות שישים ואחד יום על כל אחד ממצוות עשה
ים ואחד יום בעעולים יחד ששת אלפים ומאה ושו תי,בטלש אלו

ם לפי יכלתו כפי הכתוב ויפריש הסכו) והריני מפריש דמי פדיונם.

   (83בעמוד 

ה שֶ  ַעלמתוודה בזה ֲהֵריִני  ְוַגם . 1, ֹלא ַתֲעֶשה ִמְצֹותָעַבְרִתי ַעל ַמֵ
לעשות עבודה  ְוֶשֹלא. 0 בלתי בה' לבדו. להאמין באל אחרֶשֹלא 

לעבוד עבודה  ְוֶשֹלא. 0 ,זרה אפילו שיעבוד אותה אחר ואפילו גוי
או לזבח או להקריב או לנסך או להשתחוות  אְוֶשֹל .2 ,זרה כדרכה

להעביר  ְוֶשֹלא .5ואפילו שאין דרכה בכך,  לעבודה זרהלקטר 
ְוַעל  על כל אחד מאלו. תעניות 031מזרעי למולך. ונתחייבתי 

נות אל האלילים בהסתכלות עליהם פְ ל ֶשֹלא. 6 ,ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשה
לעשות  ֶשֹלא ,ַות ֹלא ַתֲעֶשהְוַעל ִמצְ . 7. או על תמונתם או בספריהם

 .8 ,ְוַעל ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשה. מצבה לשום כח שבעולם ואפילו לא לה'
 .לעשות אבן משכית להשתחוות עליה אפילו לאל יתברך ֶשֹלא

להשבע בעבודה זרה ולא לגרום  ֶשֹלא. 9 ,ְוַעל ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשה
. 13 ,ְצַות ֹלא ַתֲעֶשהְוַעל מִ  לאחרים להשבע בה ואפילו הם גויים.

ֶשָכַעְסִתי ְוָקַרְעִתי ֵכִלים ַבֲחָמִתי ְוָשַבְרִתי ֵכִלים ַבֲחָמִתי, ְוִקְלַקְלִתי 
ּוָפַגְמִתי ַבְעֺדָשה ְלַמְעָלה, ְוַגם ָעִשיִתי ִקְלקּול ְבַנְפִשי ְלַמָטה, ְוָגַרְמִתי 

הגברתי חמשת גבורות הדין על החסד ו ְלַסֵלק ֵמָעַלי אֹור ַהְעֺדָשה,
 שהפרדתי שם ההוי"ה משם אלהים, ָפַגְמִתיוהרחמים, וגם 

ֹות ְכִמְנַין ֵשם ֶאְהֶי"ה ְבִמלּוי תעניֵמָאה ַוֲחִמִשים ְוֶאָחד ונתחייבתי 
ֶשִםְסָנרֹו ִעם ַהכֹוֵלל ֶשלֹו ֵמָאה ַוֲחִמִשים  )אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה(.ֵהִהי"ן 
, ֶשִיְתַמְתקּו ְשֵני ְשמֹות ַאֹדָנ"י ֱאֹלִהי"ם ֶשֵהם ְתֵרי ָבֵתי ִדיָנא ְוֶאָחד

ויתחברו שם הוי"ה ַרְפָיא ְוַקְשָיא ֶשִםְסָנָרם ֵמָאה ַוֲחִמִשים ְוֶאָחד. 
יוד ( ויתחברו שם ע"ב עם שם קנ"א ))יאהלוההיםעם שם אלהים 

)יוד א. הי. ל. ואו. ם אלהים ( ושם ס"ג עם שאלף, הי הה, ויו יוד, הי הה

ויומתקו  )יוד. א.הא. ד. ואו, נ. הא. י.(ושם מ"ה עם שם אדני  ה. הי.ים.(
ות הוי"ה מיתוק גמור ג' שמות  אהיה אלהים אדני על ידי שמ

ְוִיְתַּגלּו אֹורֹות ַהֲחָסִדים, ְוִיְתַּגְברּו ְוִיְתַנְשטּו ְלַמֵתק ָכל ַהִדיִנין  ושלם.
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ְויְתַבֵטל ָכל ָהַאף ְוֶהָחרֹון. ְוִיְתַבֵטל ֵהֵיֶצר ָהָרע ֶשל  ין ְוָהָרִפין,ַהָעִש 
. 11 ,ְוַעל ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשהַהַכַעס ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִיְתַבְטלּו ִבטּול ָּגמּור. 

 87במחשבה ונתחייבתי  ּוָפַגְמִתילתור אחר הלב והעין  ֶשֹלא
ַעל ִמְצַות ֹלא ְוָעַבְרִתי  ומ"ב אותיותיו. תעניות כנגד שם מ"ה

 ּוָפַגְמִתי. 10 תעניות. 07לשקר ונתחייבתי להשבע  ֶשֹלא. 10 ,ַתֲעֶשה
יחל דברו  ֹלאל שֶ  ,ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשהבנדרים ונדבות 

ָעַבְרִתי  אשר ְוַעלושל לא תאחר לשלמו. . 12תעניות.  6ונתחייבתי 
 23וקללתי לאבי או לאמי ונתחייבתי  .15 ְצַות ֹלא ַתֲעֶשהַעל ִמ 

בעוון הגאוה ונתחייבתי  ּוָפַגְמִתי. 16ְוַעל ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשה  .תעניות
ְוִנְכַשְלִתי ֲאִני ּוֵביִתי . 17 ָעַבְרִתי ַעל ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשהוְ  תעניות, 55

ַהֹעֶדש ְוָגַרְמנּו ְלַהְחִריב ּוְלהֹוִביש ִשְבָעה ַבֲעֹון ַהִמָדה ּוָפַגְמנּו ְבְשמֹות 
ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצַות  .18 תעניות. 80ונתחייבתי  ַנַחֵלי ַהַםְלכּות ַבֲעֹוֵננּו.

ּוָבַגְדִתי ְבַאְחדּוְתָך ְוָנַתִתי מּום ְבָקְדִשי ָשַמִים, ּוָפַגְמִתי ֹלא ַתֲעֶשה 
ם ְוִקְלַקְלִתי ִצמֹוֵרי ַהְעֺדָשה, ּוָמַנְעִתי ַהטֹוב ְוַהֶשַפע ַבִםדֹות ָהֶעְליֹוִני

ָהָראּוי ָלֹבא ַעל ְיֵדיֶהם. ּוָבאִתי ַעל ֵאֶשת ִאיש ּוָפַגְמִתי ְבֵשמֹות ַהֹעֶדש 
ּוָבעֹוָלמֹות ַהְקדֹוִשים. ְוִהְגַבְרִתי ֹכחֹות ַהִדיִנין, ְוַגם ָּגַרְמִתי ְמִניָעה 

 ִהְתַנְשטּות ָהאֹורֹות ֶדֶרְך ִתעּון ַהֵשִני ְדִדיְקָנא ַהִמְקָרא נֹוֵשא ָעֹון.בְ 
 ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשה ּוָפַגְמִתי .19 תעניות. 005ונתחייבתי 

 25 ה מעשית וכתיבת קמיעות ונתחייבתישימוש בקבל בעוון 
בעוון ביאה על  ּוָפַגְמִתי .03 ַתֲעֶשה ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצַות ֹלא תעניות.
)ַהָזָכר ֹיאַמר, ָשַכְבִתי ִעם ּגֹוָיה ִנָדה ִשְפָחה  או על הגויה. 01 ,הבהמה

ּוָפַגְמִתי ְבֵשם ֲהָוָי"ה זֹוָנה,( )ַהְנֵקָבה ֹתאַמר, ָשַכְבִתי ִעם גֹוי ָטֵמא.( 
ֺדָשה ְוהּוא ַהַםֲעֶלה ַמִין נּוְקִבין ְבִמלּוי ֵהִהי"ן ֲאֶשר הּוא ְבַמְלכּות ִדְק 

ֶשָבּה. אֹוי ִלי אֹוָיה ָעַלי ִכי ָּגַרְמִתי ַרע ְלַעְצִמי, ִלְהיֹות ִנְקַשר ְבֶכֶלב 
ְוָעַבְרִתי  תעניות. 016ונתחייבתי  ַהַםֲעֶלה ַמִין נּוְקִבין ֶשל ַהְעִלָנה. 

ְבאֹות ְבִרית ֹקֶדש חֹוָתָמא ְדַמְלָכא,  ּוָפַגְמִתי. 00ַעל ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשה 
ֲאֶשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְבַהְשָחַתת ֶזַרע ְלַבָטָלה, ֲאֶשר ִמְשַמְשִתי 
ַבָיַדִים ַעל ְיֵדי ֹרק ְוִחכּוְך ְוהֹוֵצאִתי ֶזַרע ְלַבָטָלה ַכָםה ְנָעִמים. ְוַגם 

ָפַשְעִתי ְבהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָטָלה ַעל ְיֵדי ַמֲחַשְבִתי ֲאֶשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּו
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ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצַות ֹלא  תעניות. 82ונתחייבתי ֶשִהְרַהְרִתי ַבֲעֵבָרה. 
ּוָבאִתי ַעל ַהָזָכר ְוָעַבְרִתי ַעל ַהָכתּוב ְוֶאת ָזָכר ֹלא ִתְשַכב  .00 ַתֲעֶשה

ָפַגְמִתי ְבַהַוָי"ה ְוֶאְהֶי"ה ְדִמלּוי יּוִדי"ן, ְוַגם ְבֵשמֹות ִמְשְכֵבי ִאָשה, ּו
ֲאחֹוַרִיים, ְוָהָיה אֹור ִיְשָרֵאל ְלֹחֶשְך. ָבַגְדִתי ְבַאְחדּוְתָך ְוָנַתִתי מּום 

ָשה, ְבָקְדֵשי ָשַמִים, ּוָפַגְמִתי ַבִםדֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוִקְלַקְלִתי ִצמֹוֵרי ַהְעדֺ 
ּוָמַנְעִתי ַהטֹוב ְוַהֶשַפע ָהָראּוי ָלֹבא ַעל ְיֵדיֶהם. ְוִנְבַעְלִתי ֶאל ַהָזָכר 
ּוָפַגְמִתי ְבָאֶל"ף ָאֶל"ף ָאֶל"ף ֶשִבְשֹלָשה ְשמֹות ֶאְהֶי"ה ֶשַבִביָנה. 

ואכלתי  02 ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשה תעניות. 000 ונתחייבתי
שלא ימצא חמץ  05 ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשה הנשה.גיד 

לאכול חמץ  ֶשֹלא 06 ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשהברשותינו בפסח. 
 ְוֶשֹלא. 08. לאכול בפסח מכל דבר שיש בו חמץ ְוֶשֹלא. 07בפסח. 

. 03לצאת בשבת חוץ לתחום.  ְוֶשֹלא. 09יראה לנו חמץ בפסח. 
 ְוֶשֹלא. 00להרוג נקי.  ְוֶשֹלא. 01לעשות מלאכה בשבת.  ֹלאְושֶ 

לחמוד ממון  ְוֶשֹלא. 02להעיד שקר.  ְוֶשֹלא 00לגנוב נפש מישראל. 
לעשות צורת אדם  ְוֶשֹלא. 05או רכוש חברינו ולא נשותיהם. 

. 07לגרוע מנשותינו שאר כסות ועונה.  ְוֶשֹלא. 06ואפילו לנוי. 
. 09להונות את הגר בדברים.  ְוֶשֹלא. 08ת אב ואם. ולהכ ְוֶשֹלא
לענות יתומים ואלמנות.  ְוֶשֹלא. 23להונות את הגר בממון.  ְוֶשֹלא

להשית  ְוֶשֹלא. 20 לתבוע חוב מעני שאין לו מה לפרוע. ְוֶשֹלא. 21
איסור  ְוַעל. 22 לקלל הדיין. ְוֶשֹלא. 20יד בין לוה למלוה בריבית. 

ולא . 26להקדים המעשרות מסדרן,  ְוֶשֹלא. 25 ברכת ה'.
לקחת  ְוֶשֹלא. 28לאכול טרפה.  ְוֶשֹלא. 27 המעשרות לתרומה.

 ְוֶשֹלא. 53 להדיח בני אדם אחר עבודה זרה. ְוֶשֹלא. 29 שוחד.
 לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה. ְוֶשֹלא. 51 לבשל בשר בחלב.

 ְוֶשֹלא. 52 ב.לֵ חֵ  לאכול ֹלאְושֶ  .50לאכול בשר בחלב.  ְוֶשֹלא. 50
 לאכול בהמה וחיה טמאה. ְוֶשֹלא. 55לאכול דם בהמה חיה ועוף. 

 ְוֶשֹלא. 58 לאכול עוף טמא. ְוֶשֹלא. 57לאכול דג טמא.  ְוֶשֹלא. 56
השרצים הנולדים בזרעים  לאכול ְוֶשֹלא. 59 לאכול שרץ הארץ.

לאכול  ְוֶשֹלא. 61לאכול משרץ המים.  ְוֶשֹלא. 63 ובפירות.
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להתקרב לאחת מכל  ְוֶשֹלא. 60 מהשרצים הנעשים מהעיפוש.
 לגלות ערות אם. ְוֶשֹלא. 62 לגלות ערות אב. ְוֶשֹלא. 60 העריות.

 ְוֶשֹלא. 66 לגלות ערות אשת אב אפילו שאינה אמו. ְוֶשֹלא. 65
 אְוֶשֹל. 68לגלות ערות בת הבן.  ְוֶשֹלא .67. לגלות ערות אחותו

 ְוֶשֹלא. 73 לגלות ערות הבת. ְוֶשֹלא. 69 לגלות ערות בת הבת.
 ְוֶשֹלא. 71 לגלות ערות אחותו מהאב אעפ"י שאינה בת אמו.

. 70 לגלות ערות אחות האב. ְוֶשֹלא. 70 לגלות ערות אחות אמו.
. 75 לבא על אשת הבן. ְוֶשֹלא. 72 לבא על ערות אחי האב. ְוֶשֹלא
. 77 לבא על אשה ובתה. ְוֶשֹלא. 76 אשת האח. לבא על ְוֶשֹלא
לגלות ערות אשה  ְוֶשֹלא. 78 לגלות ערות אשה ובת בנה. ְוֶשֹלא

לבא  ְוֶשֹלא. 83 לבא על שתי אחיות מחיים. ְוֶשֹלא. 79 ובת בתה.
לקחת  ְוֶשֹלא. 80 כלות הפאה בשדה.ל ְוֶשֹלא. 81 על אשה נידה.

 לכלות עוללות הכרם. ְוֶשֹלא. 80 השבלים הנופלים בשעת הקציר.
 לגנוב שום חפץ או ממון. ְוֶשֹלא. 85הכרם.  טֵר נֶ  ללקוט ְוֶשֹלא. 82
להשבע על  ְוֶשֹלא. 87 לכחש על ממון שיש לאחר בידי. ְוֶשֹלא. 86

. 93 לעשוק. ְוֶשֹלא. 89 להשבע לשקר. ְוֶשֹלא. 88כפירת ממון. 
לקלל אדם  ְוֶשֹלא. 90 ר שכר שכיר.לאח ְוֶשֹלא. 91 לגזול. ְוֶשֹלא

. 92 להכשיל תם בדרך. ְוֶשֹלא. 90 מישראל בין איש ובין אשה.
 ְוֶשֹלא. 96לכבד גדול בדין.  ְוֶשֹלא. 95 לעוות המשפט. ְוֶשֹלא

 ְוֶשֹלא. 98 לעמוד על דם אחד מישראל. ְוֶשֹלא. 97 ללכת רכיל.
. 133 ני אדם מישראל.להלבין פ ְוֶשֹלא. 99 לשנוא אחד מישראל.

להרביע בהמה עם  ְוֶשֹלא. 130 לנטור. ְוֶשֹלא. 131 לנקום. ְוֶשֹלא
ולא  .132. לזרוע כלאי זרעים בארץ ְוֶשֹלא.130 שאינו מינו.

 לאכול ערלה. ְוֶשֹלא. 135 אילן בשאינו מינו בכל מקום. להרכיב
להקיף פאת  אְוֶשֹל. 138 לעונן. ְוֶשֹלא. 137 לנחש. ְוֶשֹלא. 136

לכתוב בבשרי  ְוֶשֹלא. 113 להשחית פאת הזקן. ְוֶשֹלא. 139 הראש.
לעשות  ְוֶשֹלא. 110 לעשות מעשה אוב. ְוֶשֹלא. 111 כתובת קעקע.
. 112 להונות במדה במשקל ובמשורה. ְוֶשֹלא. 110 מעשה ידעוני.

. 116 יאכל כל זר תרומה. ְוֶשֹלא. 115 ללכת בחוקות הגוים. ְוֶשֹלא
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יאכל ערל  ְוֶשֹלא. 117 יאכל תושב כהן ושכיר תרומה. ְוֶשֹלא
 להטיל מום בקדשים. ְוֶשֹלא. 119 לאכול טבל. ְוֶשֹלא. 118 תרומה.

לשחוט  ְוֶשֹלא .101 לסרס זכר אחד מכל המינים. ְוֶשֹלא. 103
לעשות דבר הגורם לחילול  ְוֶשֹלא .100 בהמה ובנה ביום אחד.

לעשות מלאכה ביום ראשון  ְוֶשֹלא. 100 בני אדם.שם שמים בין 
. 105 לעשות מלאכה ביום השביעי של פסח. ְוֶשֹלא. 102של פסח. 

לאכול תבואה חדשה עד ששה עשר בניסן לאחר הקרבת  ְוֶשֹלא
. 107 לאכול קלי מתבואה חדשה עד זמן זה. ְוֶשֹלא. 106העומר. 

 ְוֶשֹלא. 108 זה. לאכול כרמל מתבואה חדשה עד זמן ְוֶשֹלא
לעשות מלאכה  ְוֶשֹלא. 109 לעשות מלאכה ביום חג השבועות.

. 101 לעשות מלאכה ביום הכפורים. ְוֶשֹלא. 103בראש השנה. 
 ְוֶשֹלא. 100 לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות. ְוֶשֹלא

נעבוד האדמה  ְוֶשֹלא. 100 לעשות מלאכה ביום שמיני עצרת.
. 105 נעשה בה עבודה גם באילנות. ְוֶשֹלא. 102 ת.בשנה השביעי

נאסוף פירות  ְוֶשֹלא. 106 נקצור ספיחים בשנה השביעית. ְוֶשֹלא
להונות במקח  ְוֶשֹלא. 107 האילן בשביעית כדרכנו בשאר שנים.

 ְוֶשֹלא. 109 חד מישראל בדברים.אלהונות  ְוֶשֹלא. 108 וממכר.
לנתק הארת ש"ע נהורין עילאין  וגרמתי להלוות בריבית לישראל

 200 או 073קדישין מהשכינה הקדושה, ואפשר שנתחייבתי 
 ְוֶשֹלא. 121 להכנס בטומאה לעזרה ולמקדש. ְוֶשֹלא. 123 .תעניות

 להחל דברים שנדרנו. ְוֶשֹלא. 120 לפדות בכור בהמה טהורה.
 ֹלאְושֶ . 122 למנות בדיינים אדם שאינו חכם בתורה. ְוֶשֹלא .120

להתחתן  ְוֶשֹלא. 125 להתאוות לרכוש אדם מישראל או לאשתו.
 להנות מציפוי עבודה זרה. ְוֶשֹלא. 126 בעבודה זרה ועובדיה.

 להנות מעבודה זרה או משמשיה בכל דרך שהוא. ְוֶשֹלא. 127
למחוק ספרי קודש או לנתוץ בתי כנסיות ומדרשות.  ְוֶשֹלא. 128
לאכול  ְוֶשֹלא. 153 שים מחוץ למקדש.להעלות קד ְוֶשֹלא. 129

 מעשר שני של דגן ולא של תירוש ולא של יצהר חוץ לירושלים.
לאכול בכור תמים חוץ לירושלים לאחר הקרבתו  ְוֶשֹלא. 151
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להוסיף על  ְוֶשֹלא. 150 לאכול אבר מן החי. ֶשֹלא. 150ְּ במקדש.
 ְוֶשֹלא. 155 לגרוע ממצוות התורה. ְוֶשֹלא. 152מצוות התורה. 

לאהוב את  ְוֶשֹלא .156 לשמוע מהמתנבא  בשם עבודה זרה.
להציל  ְוֶשֹלא .158 לעזוב את שנאת המסית. ְוֶשֹלא. 157המסית. 

 ְוֶשֹלא. 163 ילמד הניסת זכות על המסית. ְוֶשֹלא .159 את המסית.
 ְוֶשֹלא. 161 להסית אחד מישראל ללכת אחר עבודה זרה.

לעשות קרחה על  ְוֶשֹלא. 160ובדי עבודה זרה. להתגודד כמו ע
 ְוֶשֹלא. 162לאכול חגב טמא או שרץ העוף.  ְוֶשֹלא. 160 מת.

לתבוע ההלוואה שעבר עליה זמן  ְוֶשֹלא .165 לאכול נבלות.
. 167 מלפרנס את העני כל צורכו.להמנע  ְוֶשֹלא .166 שביעית.

לעבוד  ְוֶשֹלא. 168   .נע מלהלוות לנצרך מפני השמיטהמלה ְוֶשֹלא
לאכול חמץ  ְוֶשֹלא. 173 לגזוז הקודשים. ְוֶשֹלא. 169בקודשים. 

 .170 להקים מצבה. ְוֶשֹלא .171 בארבעה עשר בניסן אחר חצות.
ר בעלי בֶ חָ ר ַחבֵ ל ְוֶשֹלא .172 לכשף. ְוֶשֹלא .170 לקסום. ְוֶשֹלא
 .177 לשאול בידעוני. אְוֶשֹל .176 לשאול באוב. ְוֶשֹלא .175 חיים.
 להתנבאות שקר בשם ה'. ְוֶשֹלא .178 לדרוש אל המתים. ְוֶשֹלא

 להסיג גבול. ְוֶשֹלא .183 להתנבאות בשם עבודה זרה. ְוֶשֹלא .179
להשחית  ְוֶשֹלא. 180לחתוך הדין על פי עד אחד.  ְוֶשֹלא .181

ם להתעל ְוֶשֹלא .180 אילני מאכל ושאר דברים הראויים.
 להניח בהמת חברו רובצת תחת משאה. ְוֶשֹלא .182 מהאבדה.

י ִד עֲ  יעדה האיש ְוֶשֹלא .186 י איש.ִד עֲ תעדה אשה  ְוֶשֹלא .185
 לתת מכשול. ְוֶשֹלא .188 לקחת האם על הבנים. ְוֶשֹלא .187 אשה.

לאכול או להנות  ְוֶשֹלא .193 לזרוע כלאיים בכרם. ְוֶשֹלא .189
לעשות מלאכה בשני מיני בהמה  ְוֶשֹלא .191 רם.מכילאי הכ

יגרש מוציא שם רע  ְוֶשֹלא .190 ללבוש שעטנז. ְוֶשֹלא .190 ביחד.
יכנס  ְוֶשֹלא .195 יגרש האונס את אנוסתו. ְוֶשֹלא .192 את אשתו.

להחזיר עבד שברח לארץ ישראל  ְוֶשֹלא .196 טמא למחנה לויה.
להונות עבד שברח לארץ  ֶשֹלאוְ  .197 לאדוניו שבחוץ לארץ.

ללוות בריבית  ְוֶשֹלא .198 ישראל מאדוניו שבחוץ לארץ.
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יקח  ְוֶשֹלא .033 לאחר הנדרים והנדבות. ְוֶשֹלא .199 מישראל.
יאכל השכיר בשעת מלאכה.  ְוֶשֹלא .031 השכיר יותר על אכילתו.

לחבול  אְוֶשֹל  .030 יחזיר אדם גרושתו אחר שנשאת. ְוֶשֹלא .030
 לתלוש סימני צרעת. ְוֶשֹלא .032 כלים שעושים בהם אוכל נפש.

למנוע העבוט  ְוֶשֹלא .036 למשכן בעל חוב על כרחו. ְוֶשֹלא .035
 ְוֶשֹלא .038 יעיד קרוב. ְוֶשֹלא .037 מבעליו בעת שצריך לו.

לקחת עומר השכחה מתבואה או  ְוֶשֹלא .039 למשכן אלמנה.
לחסום בהמה  ְוֶשֹלא .011 ה אדם מישראל.ָנכֶ  ְוֶשֹלא .013 אילנות.

 תנשא היבמה לאחר חוץ מיבמה. ְוֶשֹלא .010 בשעת מלאכתה.
 ְוֶשֹלא .012 נשהה מידות ומשקלות חסרים עמנו. ְוֶשֹלא .010

  .015 נשכח מעשה עמלק שעשה עם אבותינו בצאתם ממצרים.
להוציא דמי מעשר  ֶשֹלאוְ  .016 לאכול מעשר שני בטומאה. ְוֶשֹלא

וראוי שיוסיף זה  ,)הכהן יוסיףשני בשאר דברים שאינן אכילה ושתיה. 

"ואם הייתי כהן או לוי בגלגולים קודמים ועברתי על ויאמר  גם הישראל

 יטמא הכהן למת שאינו קרובו המבואר בכתוב. ֶשֹלא. 010( איסור"
ישא  ְוֶשֹלא .015 ללה.ישא כהן ח ְוֶשֹלא ישא כהן זונה. ְוֶשֹלא .012

 תהיה קדשה מבנות ישראל. ְוֶשֹלא .016 )הנקבה תוסיף( כהן גרושה.
ויפריש הסכום לפי יכלתו כפי הכתוב בעמוד  והריני מפריש דמי פדיונם.

ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה   .83
ֹוְנֵנהּו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ָיֵדינּו כ
 ְוגֹוֲאִלי:

 ַאַחר ָכְך ֹיאַמר

ְוַקח  ֹןִאְמרּו ֵאָליו ָכל ִתָשא ָעו ,ְקחּו ִעָםֶכם ְדָבִרים ְושּובּו ֶאל ְיהָוה
עַ  טֹוב ינּו׃ ְלָאָדם ַמּ ֲעֵנה , ְרֵכי ֵלבּּוְנַשְלָמה ָפִרים ְשָפֵתּ ְיהָוה ַמּ ּוֵמּ

ָך׃, ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח ָלּשֹון׃  ּוִפי ַיִּגיד ְתִהָלֶתּ

ֲחֵריֶהם  ֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַוֵיֶלְך ֵמַאּ ֹהֵלְך ִלְפֵני ַמּ ֱאֹלִהים ַהּ ַוִיַןע ַמְלַאְך ָהּ
ֲחֵריֶהּ  ֲעֹמד ֵמַאּ ַיּ ָעָנן ִמְנֵניֶהם ַוּ ֲחֵנה ִמְצַרִים  ם: ַוָיֹבא ֵביןַוִיַןע ַעםּוד ֶהּ ַמּ

ָעָנן ְוַהחֶשְך ַוָיֶאר ֶאת ֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַוְיִהי ֶהּ ָקַרב ֶזה  ַהָלְיָלה ְוֹּלא ּוֵבין ַמּ
ְיָלה: ַוֵיט ֹמֶשה ֶאת ֶזה ָכל ֶאל ה ָידֹו ַעל ַהָלּ ַהָים  ֶאת ַהָים ַויֹוֶלְך ְיהֹוָ
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ִים:  ַלְיָלה ַוָיֶשם ֶאתהַ  ְברּוַח ָקִדים ַעָזה ָכל ְקעּו ַהָםּ ָרָבה ַוִיָבּ  ַהָים ֶלָחּ

ְלִוִים ַתַחת ָכל ְבכֹור ִבְבֵני  ר: ַקח ֶאת ַהּ ה ֶאל מֶשה ֵלאֹמּ ַוְיַדֵבר ְיהֹוָ
ה:  ְלִוִים ֲאִני ְיהֹוָּ יּו ִלי ַהּ ְלִוִים ַתַחת ְבֶהְמָתם ְוָהּ ֱהַמת ַהּ ִיְשָרֵאל ְוֶאת ֶבּ

ְלִוִים ִמְבכֹור וְ  ְדִפים ַעל ַהּ ֵאת ְנדּוֵיי ַהְשלָשה ְוַהִשְבִעים ְוַהָםאָתִים ָהֹעּ
ַקְחָת ֲחֵמֶשת ֲחֵמֶשת ְשָקִלים ַלּגְֺלֹּגֶלת ְבֶשֶקל ַהֹעֶדש  ל: ְוָלּ ְבֵני ִיְשָרֵאּ

ֲהרֹ  ,ִתָעח ַתָתה ַהֶכֶסף ְלַאּ ֶקל: ְוָנּ ן ּוְלָבָניו ְנדּוֵיי ֶעְשִרים ֵּגָרה ַהָשּ
ם: ַוִיַעח מֶשה ֵאת ֶכֶסף ַהִנְדיֹום ֵמֵאת ָהֹעְדִפים ַעל ְנדּוֵיי  ְדִפים ָבֶהּ ָהֹעּ

ם: ֵמֵאת ְבכֹור ְבֵני ִיְשָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָכֶסף ְלִוִיּ ֲחִמָשה ְוִשִשים  ,ַהּ
ֶדש: ַוִיתֵ  ן מֶשה ֶאת ֶכֶסף ַהְנֺדִים ּוְשלש ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְבֶשֶקל ַהֹעּ

ה ֲהֹרן ּוְלָבָניו ַעל ִפי ְיהֹוָ ה: ,ְלַאּ ה ֶאת מֶשּ ֲאֶשר ִצָּוה ְיהֹוָ  ַכּ

 . ְוֹיאַמר ְוָיַעמֹוד ָיֵחף ּוָפָניו ְלַצד ַמְעָרב ַתֲעניֹותהַ ִיַקח ְבָידֹו ִפְדיֹון 

 הנקבה תאמר בלשון נקבה

ַתֲעִנית ַהֶזה, ִכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאִני ַעל ִכי ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו ְביֹום צֹום הַ 
ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו ֹראִשי ּוְכַמָשא ָכֵבד ָכְבדּו ִמֶםִמי. ָטַבְעִתי ִביֵון ְמצּוָלה 
ְוֵאין ָמֳעָמד. ָבאִתי ְבַמֲעַמֵעי ַמִים ְוִשבֹוֶלת ְשָטָפְתִני. ִיְרָאה ָוַרַעד 

ִדי ְלִהְתַנֵלל ְלָפֶניָך ַעל ֹרַע ַמֲעַשי ֲאֶשר ָעִשיִתי. ָיבֹוא ִבי ְבֵעת ָעְמ 
בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ְלָהִרים ֱאֹלַהי ָנַני ֵאֶליָך. ִכי ֲעֹונֹוַתי ַרבּו ְלַמְעָלה 
ֹראש ְוַאְשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָשָמִים. ְלָך ְיֹהָוה ַהְסָדָקה ְוֵאַלי בֶשת 

. ָמה ֶאֱעֶנה ּוָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדֵבר ּוָמה ֶאְצַטַדק. ְכֵבן סֹוֵרר ַהָנִנים
ּומֹוֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָך ְוֹלא ָשַמְעִתי ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ַהְעדֹושֹות. ִלְדָבֶריָך ֹלא 
ִהֵטיִתי ָאְזִני. ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵשה ְוַעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה. ָעַבְרִתי 

ל ְכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵבית ִדין. ָעַבְרִתי ַעל ִדְבֵרי ַקָבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים עַ 
ּוָפַגְמִתי ַבִםדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִתי ִצמֹורֹות ַהֶשַפע. ְוָגַרְמִתי ַבֲעֹונֹוַתי 

ָנַתִתי ֹכַח ַבְעִלנֹות ְלַהִניל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ְבַמֲעַמֵעי ַהְעִלנֹות. וְ 
ְלִהְתַחֵזק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק ִמן ַהְעֺדָשה. ְוָגַרְמִתי 
ַבֲעֹונֹוַתי ַלֲעֹקר ּוְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִשי ַהְעדֹוָשה ִמְםקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ 

בֹורֹות ִנְשָבִרים ֲאֶשר ֹלא ָיִכילּו ַהַחִיים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל ַיְרְכֵתי בֹור. 
ַהַםִים. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. ֲאָהה ַעל ַנְפִשי. ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעְזָרה ְוָאָנה 
ֶאְפֶנה ִלישּוָעה. בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ִכי ָנָשאִתי ֶחְרַנת ְנעּוַרי. ֲאָבל 

ַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ִכי ֹלא ְבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹל
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ָעִשיִתי ְוֹלא ְלַהְכִעיְסָך ִנְתַכַּוְנִתי, ַרק ִיְצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵשה ָשָטן 
ִהְצִליַח, ִכי הּוא ֵמֵאש ַוֲאִני ִמָבָשר ָוָדם. ְוהּוא ֲאֶשר ֵהִסיַתִני ּוִפַתִני 

וודתי עליהם ֶשִהתְ  ֵאלּו ֲעֹונֹותְוִנְסַכְלִתי ְוָעִשיִתי  ַלֲעֹבר ַעל ִמְצֹוֶתיָך.
, ְוַעָתה ֲאִני בֹוש ִמַםֲעַשי ּוֺמְכָלם ֲאִני ֵמֲעֹונֹוַתי. כולם או מקצתם

ּוִמְתַנֵחם ּוִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך 
ֶזה. ָעַזְבִתי ֶאת ְדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהיֹום הַ 

ַהְמֺקְלָקִלים, ִדְכִתיב: ַיֲעֹזב ָרָשע ַדְרכֹו ְוִאיש ָאֶון ַמְחְשבֹוָתיו ְוָישֹוב 
ֱאֹלֵהינּו ִכי ַיְרֶבה ִלְסלֹוַח. ּוָבאִתי ְבֵלב ִנְשָבר  ְיֹהָוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֶאל

ְתַנֵנל ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך ְוִלְדֹנק ַעל ַשֲעֵרי ַרֲחֶמיָך ּוְלַבֵעש ְוִנְדֶכה ְלהִ 
ִמְםָך ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָנָרה, ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחמּון ְוַרחּום ַאָתה ִויִמיְנָך 

ֹות , ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹוניאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ְנשּוָטה ְלַקֵבל ָשִבים.
ְוַלְנָשִעים ֲאֶשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה 
ְוַעד ַהיֹום ַהֶזה, ְוַאל ָתבֹוא ְבִמְשָנט ֶאת ַעְבֶדָך ִכי ֹלא ִיְצַדק ְלָפֶניָך ָכל 

ֹוְרֶאיָך. ְוַאל ֶחֶסד ְלָכל ק טֹוב ְוַסָלח ְוַרב יאהדונהיָחי. ִכי ַאָתה ְיֹהָוה 
ָנא ִתְבֶזה ֱענּות ָעִני ֲאֶשר ִעֵמיִתי ַבסֹום ַנְפִשי, ִבְרַכי ָכְשלּו ִמסֹום 
ּוְבָשִרי ָכַחש ִמָשֶמן. ְוִיְהֶיה ָחשּוב ּוְמֺקָבל ּוְמֺרֶסה ְלָפֶניָך ִמעּוט ֶחְלִבי 

ָוָדם ַהִמְקָרב ַעל ַּגֵבי ִמְזַבֲחָך  ְוָדִמי ֲאֶשר ִנְתַמֵעט ַהיֹום ְבַתֲעִניִתי ְכֵחֶלב
ַהָעדֹוש. ּוְבֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך הֹוַדְעָתנּו ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ְלַתֵען ֶאת 
ְנַגם ַנְפֵשנּו ְבִמְסַנר ּוְבִמְפַקד ֵשמֹות ַהְעדֹוִשים ֲאֶשר ָנַגְמנּו ָבֶהם. 

ֵפץ ָהִייִתי ַלֲעשֹות ִתעּון ֶזה ְבָכל ֵלב, ַאְך ֵאין ְוָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ִכי חָ 
ה ּומַ ִבי ֹכַח, ְוָכַשל ֹכִחי ְלִהְתַעמֹות ָכל ָכְך ָיִמים ְרצּוִפים ֶזה ַאַחר ֶזה, 

ְוָלֵכן ֲאִני ַמְפִריש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַתֲעִניֹות ם. ְסַנָר ִמ  ֵדעַ י יונִ יֶשאֵ ם גַ 
ֲחשּוָבה ּוְמֺקֶבֶלת ַהְסָדָקה ֶשֲאִני נֹוֵתן ַבֲעבּור ַהַתֲעִניֹות  ֵאלּו. ְוִתְהֶיה

ְכִאלּו ִהְתַעֵמיִתי, ְוָכל ַהִתעּוִנים ּוֵברּור ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ָהְראּוִים 
 ְלִהְתָבֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַהַתֲעִניֹות, ִיְהיּו ִמְתָבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל ְיֵדי
ַהְסָדָקה ֶשל ִנְדיֹון ַהַתֲעִניֹות. ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ְתַטֵהר ֶאת 
ַהְנָגִמים ְוֶאת ַהְכָתִמים ֲאֶשר ַנֲעשּו ְבגּוִפי ְוַנְפִשי, רּוִחי ְוִנְשָמִתי. ְוָכל 

ְבְראּו ֵמֶהם ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ֶשָמְפלּו ַבְעִלנֹות ַעל ְיֵדי ַחֹטאַתי ְונִ 
ַמְשִחיִתים ְמַחְבִלים ְכָרִמים, ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ֶשָימּותּו ָכל אֹוָתם 
ְקִלנֹות, ְוַיְחְזרּו ָכל ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ִבְמקֹום ָשְרָשם ָבעֹוָלמֹות 

בֹות ַח'ִיל ָהָרמּוז ְבָראֵשי תֵ  )חב"ו(ָהֶעְליֹוִנים ְלַמַען ִשְמָך ַהָעדֹוש 
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ָב'ַלע ַו'ְיִקיֶאמּו ִמִבְטנֹו יֹוִריֶשמּו ֵאל, ּוִמָנסּוק ֶח'ְלָקם ַב'ַחִיים ּו'ְצפּוְנָך 
ָהָרמּוז ְבָראֵשי ֵתבֹות  )בי"ט(ְתַמֵלא ִבְטָנם, ּוְלַמַען ִשְמָך ַהָּגדֹול 

ֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִשְמָך ִב'ְזרֹועֹו ְי'ַקֵבץ ְט'ָלִאים. ְוִתְשַמע ֶאת ְתִפָלִתי וַ 
ָהָרמּוז ְבָראֵשי ֵתבֹות ָא'ָמא ַר'ֲחֶמיָך ֶא'ת ָר'ְגֶזָך  )ארארית"א(ַהָעדֹוש 

ִי'ְכְבשּו ִת'ְמחֹול ַא'ְשמֹוֵתינּו. ִכי ֵאל שֹוֵמַע ְתִפלֹות ְוַתֲחנּוִנים ַאָתה, 
ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהוה ָברּוְך שֹוֵמַע ְתִפָלה. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי 

 צּוִרי ְוֹגֲאִלי.

ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיּה ִבְדִחלּו ּוְרִחםּו, ּוְרִחםּו 
ְבֵשם ָכל  )יהו"ה(ּוְדִחלּו, ְלַיֲחָדא ֵשם י"ה ְבו"ה ְבִיחּוָדא ְשִלים 

ת וֹ ָמעֹות ֵאלּו ֶשְבָיִדי ִלְצָדָקה ְתמּוַרת ַתֲעִני ִיְשָרֵאל, ֲהֵריִני ַמְפִריש
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי  יאהדונהיֶשַחָיב ֲאִני ְלִהְתַעמֹות, ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ֲאבֹוַתי ֶשִתְהֶיה ֲחשּוָבה ּוְמֺקֶבֶלת ּוְרצּוָיה ְלָפֶניָך ַהְפָרַשת ָמעֹות ֵאלּו 
ָדָקה ְכִאלּו ִהְתַעֵמיִתי ְלַתֵען ַמה ֶשָנַגְמִתי ִבְשמֹוֶתיָך ֶשְבָיִדי ִלצְ 

, ַהְעדֹוִשים, ּוְלַתֵען ַמה ֶשָנַגְמִתי ְבאֹות ְבִרית ֹקֶדש חֹוָתָמא ְדַמְלָכא
ה ִכי ֵכן ָיְסדּו ָלנּו ֲעָבֶדיָך ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל ִלְפדֹות ְבֶכֶסף ָכל ַתֲעִנית, ְוַיֲעלֶ 

ְוַאָתה ְלָפֶניָך ְכִאלּו ִכַּוְנִתי ְבָכל ַהַכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּוין ְבִתעּון ֵזה. 
ְבטּוְבָך ְתַמֵלא ָכל ַהֵשמֹות ֶשָנַגְמנּו ָבֶהם, ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵנר 

חּום ַאָתה ּוַמְרֶבה ִלְסלֹוַח, ְלַחֹטאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפָשֵעינּו, ִכי ַחמּון ְוַר 
ֲעֵשה ְלַמַען ְשָמְך ֲעֵשה ְלַמַען ְיִמיָנְך ֲעֵשה ְלַמַען תֹוָרָתְך ֲעֵשה ְלַמַען 
ְקֺדָשָתְך, ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוִשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני, ָחֵמנּו ַוֲעֵננּו 

 ֹוֵמַע ְתִפַלת ָכל ֶנה ָברּוְך שֹוֵמַע ְתִפָלה.ּוְשַמע ְתִפָלֵתנּו ִכי ַאָתה ש
ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוָמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶשה 
ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו: ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוָמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה 

 ה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו:ָעֵלינּו ּוַמֲעשֶ 
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשְתַרֵחם ָעַלי  יאהדונהיִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ְבֹרב ַרֲחֶמיָך ּוְבֹרב ֲחָסֶדיָך ְוַקֶים ִבי ַהָדָבר ֲאֶשר ִהְבַטְחָתנּו ַעל ְיֵדי 
ָך ָאִני, ַאל ִתְשָתע ִכי ֲאִני ְיַשְעָיה חֹוָזְך ָכָאמּור: ַאל ִתיָרא ִכי ִעםְ 

ִאַםְצִתיָך ַאף ֲעַזְרִתיָך ַאף ְתַמְכִתיָך ִביִמין ִצְדִקי: ְוַאָתה ָתִגיל  ,ֱאֹלֶהיָך
 ִבְקדֹוש ִיְשָרֵאל ִתְתַהָלל. יאהדונהיַביֹהָוה 

 .ִמָכאן ָיכֹול ִלְנעֹול ִמְנָעַליו, ּוְלַהְמִשיך ָרִגיל
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 ים ֵאלּו, ָכל ָנסּוק ָשֹלש ְנָעִמים:ֹיאַמר ְנסּוִק 

 ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְצָבאֹות ִעָםנּו ִמְשַּגב יאהדונהיְיֹהָוה 

 ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְשֵרי ָאָדם ֹבֵטַח ָבְך:

 ָקְרֵאנּו: ְיֹהָוה הֹוִשיָעה. ַהֶםֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום

ַחְסֶדָך. ֲעֵנִני ֶבֱאֶמת  ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְבָרבְלָך ְיֹהָוה  ַוֲאִני ְתִפָלִתי
 ִיְשֶעָך:

 ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

 ֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ַנֲעַמִיים:

 אֹור ָזרּוַע ַלַסִדיק ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה.

ֶשָראֵשי ֵתבֹות ֶשָלֶהם הּוא "יאהלוההים", ָשֹלש  ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו

 ְנָעִמים

ָיַדְעִתי ְיֹהָוה ִכי ֶצֶדק ִמְשָנֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעיִניָתִני:  ֶאת ֺחֶעיָך ֶאְשמֹור 
ַאל ַתֲעְזֵבִני ַעד ְמאֹוד:    הֹוֵרִני ְיֹהָוה ֶדֶרְך ֺחֶעיָך ְוֶאֳצֶרָמה ֵעֶקב:   

ֹהָוה ְדָבְרָך ִנָסב ַבָשָמִים:   ִויבֹואּוִני ֲחָסֶדָך ְיֹהָוה ְתשּוָעְתָך ְלעֹוָלם יְ 
ְכִאְמָרֶתָך:   ֲהִביֵנִני ְוֶאְסָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְשְמֶרָמה ְבָכל ֵלב:    ַהֲעֵבר ֵעיַני 

ֹלא ֵאבֹוש:     ֵמְראֹות ָשְוא ִבְדָרֶכָך ַחֵיִני:   ְיִהי ִלִבי ָתִמים ְבֺחֶעיָך ְלַמַען
 ִמָכל אֹוַרח ָרע ָכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְשמֹור ְדָבֶרָך:

 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ֶשָראֵשי ֵתבֹות ֶשָלֶהם אל"ף למ"ד, ְשֵתי ְנָעִמים

 אלף
 ַאֲחַלי ִיֹכנּו ְדָרָכי ִלְשמֹור ֺחֶעיָך: ְלדֹור ָודֹור ֱאמּוָנֶתָך כֹוַנְנָת ֶאֶרץ

 ַוַתֲעמֹוד:     ָנֶניָך ָהֵאר ְבַעְבֶדָך ְוַלְםֵדִני ֶאת ֺחֶעיָך:
 למד

ְלָך ֲאִני הֹוִשיֵעִני ִכי ִפעּוֶדיָך ָדָרְשִתי:   ֵמֹאְיַבי ְתַחְכֵמִני ִמְצֹוֶתיָך ִכי 
 ְלעֹוָלם ִהיא ִלי:     ֶדֶרְך ֱאמּוָנה ָבַחְרִתי ִמְשָנֶטיָך ִשִּויִתי:

 ר ָנסּוק ֶזה ָשֹלש ְנָעִמים.ֹיאמַ 
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ִתי ְלָך ְיֹהָוה  ֲאִני ְתִפָלּ ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְבָרב ַחְסֶדָך ֲעֵנִני  יאהדונהיַוּ
ָך: ֱאֶמת ִיְשֶעּ  ֶבּ

 ֹיאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ֶשָראֵשי ֵתיבֹות ֶשָלֵהם, יו"ד ה"י ה"א, ה"ה. ה"י, ה"א,
 ה"ה.

 יו"ד
ְוהּוא   ְיֹהָוה ִכי ִעם ְיֹהָוה ַהֶחֶסד, ְוַהְרֵבה ִעםֹו ְפדּות: ַיֵחל ִיְשָרֵאל ֶאל 

ָדַרְשִתי ֶאת ְיֹהָוה ְוָעָנִני, ּוִמָכל   ִיְפֶדה ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל ֲעֹונֹוָתיו: 
 ְמגּורֹוַתי ִהִסיָלִני:

 ה"י
ֹהָוה ִיְגֹמר ַבֲעִדי, יְ  ָהִשיָבה ִלי ְששֹון ִיְשֶעָך, ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני: 

 ְיֹהָוה ַחְסְדָך ְלעֹוָלם, ַמֲעֵשי ָיֶדיָך ַאל ֶתֶרף:
 ה"א

ִהֵמה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְכֵעיֵני ִשְפָחה ֶאל ַיד ְּגִבְרָתּה, ֵכן 
י ִתְפָתח, ֲאֹדָני ְשָפתַ   ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשְיָחֵמנּו:  יאהדונהיֵעיֵנינּו ֶאל ְיֹהָוה 

 ּוִפי ַיִּגיד ְתִהָלֶתָך:
 ה"ה

ַהְסֵתר ָנֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה: ֶהֶרב ַכְבֵסִני ֵמֲעֹוִני ּוֵמַחָטאִתי 
 ַטַהֵרִני:

 ה"י
 יאהדונהיִהֵמה ֵאל ְישּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד, ִכי ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה, ְיֹהָוה 

ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו, ְוַתְשִליְך ִבְמֺצלֹות   ישּוָעה: ַוְיִהי ִלי לִ 
 ָים ָכל ַחֹטאָתם:

 ה"א
ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַנֵתַח ַחְרֺצבֹות ֶרַשע, ַהֵתר ֲאֺגדֹות מֹוָטה, 

ַקע ַכַשַחר אֹוֶרָך, ָאז ִיבָ   ְוַשַלח ְרצּוִצים ָחְפִשים, ְוָכל מֹוָטה ְתַנֵתקּו: 
 יאהדונהיַוֲאֺרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח, ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך, ְכבֹוד ְיֹהָוה 

 ַיַאְסֶפָך:
 ה"ה

ָהָעם ַהֹהְלִכים ַבחֶשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול, יְשֵבי ְבֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור ָנַגּה 
 יאהדונהייר ְלגֹוי ָעצּום, ֲאִני ְיֹהָוה ַהָעֹטן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהָסעִ   ֲעֵליֶהם:

 ְבִעָתּה ֲאִחיֶשָמה:
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'ַעְנָך ְי'ֹהָוה  ד: ַיּ ר"ת גי' יב"ק ) ְב'יֹום ָצ'ָרה יאהדונהיַלְמַנֵסַח ִמְזמֹור ְלָדִוּ

ב (יאהלוההים ֲעֹקּ ח ֶעְזְרָך ִמֹעֶדש. ּוִמִסיֹון  :ְיַשֶּגְבָך ֵשם ֱאֹלֵהי ַיּ ִיְשַלּ
ָכלִיְסָעֶדּ  ֶתן ְלָך ִכְלָבֶבָך. ְוּ ָלה: ִיּ ְתָך ְיַדְשֶנה ֶסּ  ָך: ִיְזֹכר ָכל ִמְנֹחֶתָך. ְועֹוָלּ

א: ְנַרְמָנה ִבישּוָעֶתָך ם ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל. ְיַמֵלא ְיֹהָוה  ֲעָצְתָך ְיַמֵלּ ּוְבֵשּ
יָך: ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי הֹוִשיַע  יאהדונהי  יאהדונהיְיֹהָוה ָכל ִמְשֲאלֹוֶתּ

ֲעֵנהּו ִמְשֵמי ָקְדשֹו. ִבְגֺברֹות ֵיַשע ְיִמיּנֹו: ֵאֶלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶלה  ְמִשיחֹו. ַיּ
ֲאַנְחנּו ְבֵשם ְיֹהָוה  ְרעּו  יאהדונהיַבןּוִסים. ַוּ יר: ֵהָםה ָכּ ֱאֹלֵהינּו ַנְזִכּ

ד ֲאַנְחנּו ַעְמנּו ַוִמְתעֹוָדּ ַיֲעֵננּו  הֹוִשיָעה ַהֶםֶלְךיאהדונהי ה ְיֹהוָ  :ְוָנָפלּו ַוּ
נּו:  ְביֹום ָקְרֵאּ

 ֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ְשמֹוִנים ּוְשַתִים ָנַעם.

)יב"ק ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו.  )יה"ה(הֹוִשיָעה ַהֶםֶלְך,  יאהדונהיְיֹהָוה 

 יאהלוההים(.

 ֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ָשֹלש ְנָעִמים

י ְבָחְפִזי ִנְּגַרְזִתי ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך ָאֵכן ָשַמְעָת קֹול ַתֲחנּוָני ַוֲאִני ָאַמְרתִ 
 ְבַשְוִעי ֵאֶליָך:

ַוֹיאֶמר ִכי ֶאְהֶיה ִעָםְך ְוֶזה ְלָך ָהאֹות ִכי ָאֹנִכי ְשַלְחִתיָך, ְבהֹוִציֲאָך ֶאת 
ֶזה: ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ָהָעם ִמִםְצַרִים ַתַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר הַ 

ֶאל ֹמֶשה ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה. ַוֹיאֶמר ֹכה ֹתאַמר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאְהֶיה 
ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם: ֶאְהֶיה ַכַטל ְלִיְשָרֵאל ִיְפַרח ַכשֹוַשָמה, ְוַיְך ָשָרָשיו 

חֹוַמת ֵאש ָסִביב ּוְלָכבֹוד  דונהייאהַכְלָבנֹון: ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלּה ְנֺאם ְיֹהָוה 
 ֶאְהֶיה ְבתֹוָכּה:

 ַאַחר ָכְך ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו:

ְוַהַמֲעָרה טֹוַבת ַמְרֶאה ְמֹאד ְבתּוָלה ְוִאיש ֹלא ְיָדָעּה, ַוֵתֶרד ָהַעְיָנה 
י ִמְצֹוָתי: ַוְתַמֵלא ַכָדּה ַוָתַעל: ְועֹוֶשה ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹשְמֵר 

ְבִעָתּה  יאהדונהיַהָעטֹון ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהָסִעיר ְלגֹוי ָעצּום, ֲאִני ְיֹהָוה 
ֲאִחיֶשָמה: ְכִמְגַדל ָדִויד ַצָּואֵרְך ָבנּוי ְלַתְלִניֹות, ֶאֶלף ַהָםֵגן ָתלּוי ָעָליו 

ַעל ָהמֹון ָנַתן ֶאת ַהֶכֶרם ָכל ִשְלֵטי ַהִּגבֹוִרים: ֶכֶרם ָהָיה ִלְשֹלֹמה ְבבַ 
ַלמֹוְטִרים, ִאיש ָיִביא ְבִפְריֹו ֶאֶלף ָכֶסף: ַכְרִמי ֶשִלי ְלָפָני ָהֶאֶלף ְלָך 
ְשֹלֹמה, ּוָמאַתִים ְלנֹוְטִרים ֶאת ִנְריֹו: ְוַעָתה ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ֲאֶשר 
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ַוַתַעש ְלָך ֵשם ְכַהיֹום ַהֶזה,  הֹוֵצאָת ֶאת ַעְםָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקה
ָחָטאנּו ָרָשְענּו: ֲאֹדָני ְכָכל ִצְדקֹוֶתיָך ָישּוב ָנא ַאְנָך ַוֲחָמְתָך ֵמִעיְרָך 
ְירּוָשַלִים ַהר ָקְדֶשָך, ִכי ַבֲחָטֵאינּו ּוַבֲעֹונֹות ֲאבֹוֵתינּו, ְירּוָשַלִים ְוַעְםָך 

ּו: ְוַעָתה ְשַמע ֱאֹלֵהינּו ֶאל ְתִפַלת ַעְבְדָך ְוֶאל ְלֶחְרָנה ְלָכל ְסִביבֹוֵתינ
ַתֲחנּוָניו, ְוָהֵאר ָנֶניָך ַעל ִמְקָדְשָך ַהָשֵמם, ְלַמַען ֲאֹדָני: ַהֵטה ֱאֹלַהי 
ָאְזְנָך ּוֲשָמע ְנַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה שֹוְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶשר ִנְקָרא ִשְםָך 

ֹלא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמִניִלים ַתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ִכי ַעל  ָעֶליָה, ִכי
ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים: ֲאֹדָני ְשָמָעה ֲאֹדָני ְסָלָחה ֲאֹדָני ַהְקִשיָבה ַוֲעֵשה ַאל 
ְתַאַחר, ְלַמֲעְנָך ֱאֹלַהי ִכי ִשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶםָך: ַוֹיאֶמר 

ִהים ַנֲעֶשה ָאָדם ְבַצְלֵמנּו ִכְדמּוֵתנּו, ְוִיְרדּו ִבְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף ֱאֹל
ַהָשַמִים ּוַבְבֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמש ָהרֹוֵמש ַעל ָהָאֶרץ: 
ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָבָרא אֹותֹו, ָזָכר 

ָבָרא אֹוָתם: ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם ְביֹום ְבֹרא ֱאֹלִהים ָאָדם,  ּוְנֵקָבה
ִבְדמּות ֱאֹלִהים ָעָשה אֹותֹו: ָזָכר ּוְנֵקָבה ְבָרָאם, ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ַוִיְקָרא 
 ֶאת ְשָמם ָאָדם ְביֹום ִהָבְרָאם: ַוְיַעְנָך ַוַיְרִעֶבָך ַוַיֲאִכְלָך ֶאת ַהָםן ֲאֶשר
ֹלא ָיַדְעָת ְוֹלא ָיְדעּון ֲאבֹוֶתיָך, ְלַמַען הֹוִדיֲעָך ִכי ֹלא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבדֹו 

ִיְחֶיה ָהָאָדם: ַאְשֵרי  יאהדונהיִיְחֶיה ָהָאָדם, ִכי ַעל ָכל מֹוָצא ִני ְיֹהָוה 
ָדם, ִנְשַמת ָא יאהדונהיָאָדם ָמָצא ָחְכָמה, ְוָאָדם ָיִפיק ְתבּוָנה: ֵנר ְיֹהָוה 

חֹוֵפש ָכל ַחְדֵרי ָבֶטן: ִכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה, ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֹוֵננּו: 
ָשש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתיָך, ְכמֹוֵצא ָשָלל ָרב: ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָנה ָובּוז, ִכי 

ַהֵלכּו: ִבְרבֹות ֵעדֹוֶתיָך ָנַצְרִתי: ֶשֶמש ָיֵרַח ָעַמד ְזבּוָלה, ְלאֹור ִחֶציָך יְ 
ַהטֹוָבה ַרבּו אֹוְכֶליָה, ּוַמה ִכְשרֹון ִלְבָעֶליָה ִכי ִאם ְראֹות ֵעיָניו ָאַמְרִתי 
ֶאְשְמָרה ְדָרָכי ֵמֲחטֹוא ִבְלשֹוִני ֶאְשְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום, ְבעֹוד ָרָשע 

 ִיְשֹנְך ִשיחֹו: יאהדונהיה ְלֶנְגִדי: ְתִפָלה ֶלָעִני ִכי ַיְעֹטף, ְוִלְפֵני ְיֹהוָ 

ַאַחר ָכְך ֹיאַמר ְפסּוִעים ֵאלּו ֶשֵהם ָראֵשי ֵתיבֹות אל"ף, דל"ת, נו"ן, יו"ד. 
 אל"ף, דל"ת, מ"ם. יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א.

 אל"ף
ֹלא ָלנּו  יאהדונהיֹלא ָלנּו ְיֹהָוה  ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח, ּוִפי ַיִּגיד ְתִהָלֶתָך: 

ְנֵנה ֵאַלי ְוָחֵמִני ְתָנה ֺעְזָך  י ְלִשְמָך ֵתן ָכבֹוד, ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך: כִ 
 ְלַעְבְדָך ְוהֹוִשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך:

 דל"ת
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ְלַמַען ִשְמָך  ְוָעָנִני, ּוִמָכל ְמגּורֹוַתי ִהִסָלִני:  יאהדונהיָדַרְשִתי ֶאת ְיֹהָוה 
ִתכֹון ְתִפָלִתי ְקֹטֶרת  ָסַלְחָת ַלֲעֹוִני ִכי ַרב הּוא: , וְ יאהדונהיְיֹהָוה 

 ְלָפֶניָך, ַמְשַאת ַכַני ִמְנַחת ָעֶרב:
 נו"ן

ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני  , ֶעְזֵרנּו ּוָמִגֵמנּו הּוא: יאהדונהיַנְפֵשנּו ִחְכָתה ַלְיֹהָוה 
 ֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו: ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה עָ 

 , ּוִמְשָנֶטיָך ַלְםֵדִני:יאהדונהיִנְדבֹות ִני ְרֵצה ָנא ְיֹהָוה 
 יו"ד

ַהֶחֶסד, ְוַהְרֵבה  יאהדונהיִכי ִעם ְיֹהָוה  יאהדונהיַיֵחל ִיְשָרֵאל ֶאל ְיֹהָוה 
נֹוָתיו: ָדַבְקִתי ְבֵעְדֹוֶתיָך ִעםֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפֶדה ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל ֲעוֹ 

 ְיֹהָוה, ַאל ְתִביֵשִני:
 אל"ף

ֵלב ָטהֹור ְבָרא ִלי  ֱאֹלִהים ְיָחֵמנּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ָנָניו ִאָתנּו ֶסָלה: 
נֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיָך, ּוַמְשִביַע ְלָכל ַחי    ֱאֹלִהים, ְורּוַח ָנכֹון ַחֵדש ְבִקְרִבי:

 :ָרצֹון
 דל"ת

 יאהדונהיְלַמַען ִשְמָך ְיֹהָוה  ָדְבָקה ַנְפִשי ַאֲחֶריָך, ִבי ָתְמָכה ְיִמיֶנָך: 
ַתְשִמיֵעִני ָששֹון ְוִשְמָחה,  ְתַחֵייִני, ְבִצְדָקְתָך תֹוִציא ִמָסָרה ַנְפִשי: 

 ָתֵגְלָנה ֲעָצמֹות ִדִכיָת:
 מ"ם

ִמָכל ְנָשַעי ַהִסיֵלִני, ֶחְרַנת   ִני ַבֶםְרָחב ָיּה:ִמן ַהֵםַצר ָקָראִתי ָיּה, ָענָ 
 ָנָבל ַאל ְתִשיֵמִני:

 יו"ד
ַוֲאִני ְבַחְסְדָך    ָעֵלינּו, ַכֲאֶשר ִיַחְלנּו ָלְך: יאהדונהיְיִהי ַחְסְדָך ְיֹהָוה 

ָגַמל ָעָלי: ִכי  יאהדונהיָבַטְחִתי ָיֵגל ִלִבי ִבישּוָעֶתָך ָאִשיָרה ַלְיֹהָוה 
 ָדְלָפה ַנְפִשי ִמתּוָגה, ַקְיֵמִני ִכְדָבֶרָך:

 ה"א
הֹוִשיָעה  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ַהְסֵתר ָנֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה: 

 ַהְצִליָחה ָנא:יאהדונהי ָמא, ָאָמא ְיֹהָוה 
 וא"ו

אֹור ָזֺרַע ַלַסִדיק ּוְלִיְשֵרי   ַשְּגֵבִני:ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב, ְישּוָעְתָך ֱאֹלִהים תְ 
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 ַוִתֵתן ִלי ָמֵגן ִיְשֶעָך ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני, ְוַעְנָוְתָך ַתְרֵבִני:   ֵלב ִשְמָחה: 
 ה"א

ִהֵמה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְכֵעיֵני ִשְפָחה ֶאל ַיד ְּגִבְרָתּה ֵכן 
ָאז ִיָםֵלא ְשחֹוק ִנינּו   ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשְיָחֵמנּו:  יאהדונהיְיֹהָוה ֵעיֵננּו ֶאל 

ַלֲעשֹות ִעם  יאהדונהיּוְלשֹוֵננּו ִרָמה, ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִדיל ְיֹהָוה 
 ֵאֶלה:

ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ֶשָראֵשי ֵתיבֹות ֶשָלֶהם )יו"ד ה"י וי"ו ה"י. אל"ף ה"י 
"ד ה"י. יו"ד, יו"ד ה"י, יו"ד ה"י וי"ו, יו"ד ה"י וי"ו ה"י, אל"ף, יו

 אל"ף ה"י, אל"ף ה"י יו"ד, אל"ף ה"י יו"ד ה"י.(

 יו"ד
ְוהּוא    ַיֵחל ִיְשָרֵאל ֶאל ְיֹהָוה ִכי ִעם ְיֹהָוה ַהֶחֶסד, ְוַהְרֵבה ִעםֹו ְפדּות:

ְשִתי ֶאת ְיֹהָוה ְוָעָנִני, ּוִמָכל ָדַר    ִיְפֶדה ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל ֲעֹונֹוָתיו: 
 ְמגּורֹוַתי ִהִסיָלִני:

 ה"י
ה ִיְגֹמר ַבֲעִדי,   ָהִשיָבה ִלי ְששֹון ִיְשֶעָך, ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני: ְיהֹוָ

 ְיֹהָוה ַחְסְדָך ְלעֹוָלם, ַמֲעֵשי ָיֶדיָך ַאל ֶתֶרף:
 וי"ו

ִיְהיּו  ֶדָך, ִכי ֹלא ִיְצַדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי: ְוַאל ָתֹבא ְבִמְשָנט ֶאת ַעבְ 
ּוְבֵשם  צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  יאהדונהיְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

 ַמְלָטה ַנְפִשי: יאהדונהיֶאְקָרא, ָאָמא ְיֹהָוה  יאהדונהיְיֹהָוה 
 ה"י

ְיֹהָוה ֹשְמֶרָך ְיֹהָוה ִצְלָך ַעל  ֵמר ִיְשָרֵאל: ִהֵמה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייַשן שוֹ 
 ַיד ְיִמיֶנָך:

 אל"ף
 ַהְצִליָחה ָנא: יאהדונהי הֹוִשיָעה ָמא, ָאָמא ְיֹהָוה  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 

ְנֵנה ֵאַלי   ֹלא ָלנּו ֹלא ָלנּו ִכי ְלִשְמָך ֵתן ָכבֹוד, ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך:
 ִני, ְתָנה ֺעְזָך ְלַעְבֶדָך, ְוהֹוִשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך:ְוָחמֵ 
 ה"י

ְיֹהָוה ְצָבאֹות   ַהְקִשיָבה ְלקֹול ַשְוִעי ַמְלִכי ֵואֹלַהי, ִכי ֵאֶליָך ֶאְתַנָלל: 
 ִעָםנּו, ִמְשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה:
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 יו"ד
ַוֲאִני ָתִמיד ֲאַיֵחל, ְוהֹוַסְפִתי   ְך: ְיֹהָוה ְצָבאֹות, ַאְשֵרי ָאָדם בֹוֵטַח בָ 

 הֹוִדיֵעִני, ֹאְרחֹוֶתיָך ַלְםֵדִני: יאהדונהיְדָרֶכיָך ְיֹהָוה     ַעל ָכל ְתִהָלֶתָך:
 ה"י

ְיֹהָוה הֹוִשיָעה, ַהֶםֶלְך    ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבֶדָך, הֹוִשיֵעִני ְבַחְסֶדָך:
 נּו:ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְראֵ 

 יו"ד
ַוָתֶרם ִכְרֵאם ַקְרִני, ַבֹּלִתי    ֹיֵשב ְבֵסֶתר ֶעְליֹון, ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן:

 ְבֶשֶמן ַרֲעָנן: ֶדֶרְך ִמְצֹוֶתיָך ָארּוץ, ִכי ַתְרִחיב ִלִבי:
 יו"ד

ב ַחְסְדָך ַוֲאִני ְברֹ    ְיֹהָוה ֹבֶקר ִתְשַמע קֹוִלי, ֹבֶקר ֶאֱעֹרְך ְלָך ַוֲאַצֶנה:
ָדְבָקה ַנְפִשי  ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְשָך ְבִיְרָאֶתָך: 

 ַאֲחֶריָך, ִבי ָתְמָכה ְיִמיֶנָך:
 ה"י

ְיֹהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי,     ַהִסיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִשי, ִמַיד ֶכֶלב ְיִחיָדִתי:
 ַאָתה תֹוִמיְך ּגֹוָרִלי:

 "דיו
ַוֲאִני ְבַחְסְדָך ָבַטְחִתי ָיֵגל     ְיִהי ַחְסְדָך ְיֹהָוה ָעֵלינּו ַכֲאֶשר ִיַחְלנּו ָלְך:

ָדַבְקִתי ְבֵעְדֹוֶתיָך ְיֹהָוה     ִלִבי ִבישּוָעֶתָך ָאִשיָרה ַלְיֹהָוה ִכי ָּגַמל ָעָלי:
 ַאל ְתִביֵשִני:

 ה"י
ְיֹהָוה ַאל ְבַאְנָך תֹוִכיֵחִני,   ל ֲעֹונֹוַתי ְמֵחה: ַהְסֵתר ָנֶניָך ֵמֲחָטַאי, ְוכָ 

 ְוַאל ַבֲחָמְתָך ְתַיְןֵרִני:
 וי"ו

ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות   ְוַאָתה ְיֹהָוה ַאל ִתְרָחק, ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָשה:
ִתי ְיֹהָוה, ָאַמְרִתי ַוֲאִני ָעֶליָך ָבַטְח     ָהִשיֵבנּו, ָהֵאר ָנֶניָך ְוִנָּוֵשָעה:

 ֱאֹלַהי ַאָתה:
 יו"ד

  ְיֹהָוה ֺעִזי ּוָמִגִמי בֹו ָבַטח ִלִבי ְוֶנֱעַזְרִתי ַוַיֲעלֹוז ִלִבי, ּוִמִשיִרי ֲאהֹוֶדמּו:
ָדְלָפה ַנְפִשי ִמתּוָגה, ַקְיֵמִני     ַויֹוִציֵאִני ַלֶםְרַחב, ְיַחְלֵצִני ִכי ָחֵפץ ִבי:

 ְדָבֶרָך:כִ 
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 ה"י
ְיֹהָוה ֶהֱעִליָת ִמן    ִכי טֹוב, ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: יאהדונהיהֹודּו ַלְיֹהָוה 

 ְשאֹול ַנְפִשי, ִחִייַתִני ִמָיְרִדי בֹור:
 וי"ו

ֵיֹבשּו ְוַיְחְנרּו ַיַחד  ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב, ְישּוָעְתָך ֱאֹלִהים ְתַשְּגֵבִני: 
ַוִתֵתן ִלי    ִשי ִלְסֹנָתּה, ִיֹןגּו ָאחֹור ְוִיָכְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתי:ְמַבְקֵשי ַנפְ 

 ָמֵגן ִיְשֶעָך ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני, ְוַעְנָוְתָך ַתְרֵבִני:
 ה"י

ְירּוָשַלִים ָהִרים ָסִביב ָלּה    ָהֵקם ְלַעְבְדָך ִאְמָרֶתָך, ֲאֶשר ְלִיְרָאֶתָך:
 ַעםֹו, ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם:ַוְיֹהָוה ָסִביב לְ 

 אל"ף
ְלַמַען ִשְמָך ְיֹהָוה  , ִביָנה ֲהִגיִגי: יאהדונהיֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה 

ָנֶניָך ָהֵאר ְבַעְבֶדָך, ְוַלְםֵדִני      , ְוָסַלְחָת ַלֲעֹוִני ִכי ַרב הּוא: יאהדונהי
 ֶאת ֺחֶעיָך:

 אל"ף
 ת ִראֹשִנים ַמֵהר ְיַקְדמּונּו ַרֲחֶמיָך, ִכי ַדלֹונּו ְמֹאד: ַאל ִתְזָכר ָלנּו ֲעֹונוֹ 
 ְתַחֵייִני, ְבִצְדָקְתָך תֹוִציא ִמָסָרה ַנְפִשי:  יאהדונהיְלַמַען ִשְמָך ְיֹהָוה 

 ְנָעַמי ָהֵכן ְבִאְמָרֶתָך, ְוַאל ַתְשֵלט ִבי ָכל ָאֶון:
 ה"י

, יאהדונהיְוֹלא ֶאְפַחד, ִכי ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהָוה ִהֵמה ֵאל ְישּוָעִתי ֶאְבַטח 
 ִיְשַמח ִיְשָרֵאל ְבעֹוָשיו, ְבֵני ִציֹון ָיִגילּו ְבַמְלָכם:    ַוְיִהי ִלי ִלישּוָעה:

 אל"ף
ֵלב ָטהֹור ְבָרא ִלי   ֱאֹלִהים ְיָחֵמנּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ָנָניו ִאָתנּו ֶסָלה: 

ַחי -נֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִביַע ְלָכל   ם, ְורּוַח ָנכֹון ַחֵדש ְבִקְרִבי: ֱאֹלִהי
 ָרצֹון:

 ה"י
ִהֵמה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְכֵעיֵני ִשְפָחה ֶאל ַיד ְּגִבְרָתּה, ֵכן 

ְמבֹוָרְך,  יאהדונהיְיֹהָוה ְיִהי ֵשם    ֵעיֵנינּו ֶאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשְיָחֵמנּו:
 ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם:

 יו"ד
ַוֲאִני   ֹעָשה ָחִיל:  יאהדונהירֹוֵמָמה, ְיִמין ְיֹהָוה  יאהדונהיְיִמין ְיֹהָוה 
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 ֶדֶרְך ֶשֶקר ָהֵסר ִמֶםִמי, ְותֹוָרְתָך ָחֵמִני:   ְבֺתִםי ֵאֵלְך, ְנֵדִני ְוָחֵמִני: 
 אל"ף

ְלֹעֵשה ַהָשַמִים ִבְתבּוָנה, ִכי   ִדיק, ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה: אֹור ָזֺרַע ַלסַ 
 ְנֵדה ֱאֹלִהים ֶאת ִיְשָרֵאל ִמָכל ָצרֹוָתיו:     ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:

 ה"י
ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני   ַהֲעֵבר ֶחְרָנִתי ֲאֶשר ָיֹגְרִתי, ִכי ִמְשָנֶטיָך טֹוִבים:

 י ִלְדָבְרָך ִיָחְלִתי:ְוִיְשָמחּו, כִ 
 יו"ד

ִויִהי ֹנַעם ַאֹדָני ֱאֹלֵהינּו    ְיֹבאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה, ִכי תֹוָרְתָך ַשֲעֺשָעי:
ֶדֶרְך   ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו:

 ְפְלאֹוֶתיָך:ִנעּוֶדיָך ֲהִביֵנִני, ְוָאִשיָחה ְבנִ 
 ה"י

הֹוִציָאה ִמַםְסֵּגר ַנְפִשי ְלהֹודֹות ֶאת ְשֶמָך, ִבי ַיְכִתירּו ַצִדיִקים ִכי 
ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתְשִליְך ִבְמֺצלֹות ָים ָכל   ִתְגֹמל ָעָלי:

 ַחֹטאָתם:

יתֹו, ָקדֹוש ְונֹוָרא ְשמֹו: ַיֵחל ְנדּות ָשַלח ְלַעםֹו ִצָּוה ְלעֹוָלם ְבִר 
ִכי ִעם ְיֹהָוה ַהֶחֶסד, ְוַהְרֵבה ִעםֹו ְפדּות: יאהדונהי ִיְשָרֵאל ֶאל ְיֹהָוה 

ְוהּוא ִיְפֶדה ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל ֲעֹונֹוָתיו: ִציֹון ְבִמְשָנט ִתָנֶדה ְוָשֶביָה 
שּובּון ּוָבאּו ִציֹון ְבִרָמה ְוִשְמַחת יְ  יאהדונהיִבְצָדָקה: ּוְפדּוֵיי ְיֹהָוה 

עֹוָלם ַעל ֹראָשם, ָששֹון ְוִשְמָחה ַיִשיגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה: ִכי ִיָעֵרא ַקן 
ִצנֹור ְלָפֶניָך ַבֶדֶרְך ְבָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפֹרִחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם 

ַעל ַהֵביִצים, ֹלא ִתַעח ָהֵאם ַעל ַהָבִנים: ַשֵלַח  ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפֹרִחים אוֹ 
ְתַשַלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהָבִנים ִתַעח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָת ָיִמים: 

ֱאֹלֶהיָך, ְוַהֲעִליָת ָעָליו  יאהדונהיֲאָבִנים ְשֵלמֹות ִתְבֶנה ֶאת ִמְזַבח ְיֹהָוה 
ְלֹראש ְוֹלא ְלָזָנב  יאהדונהיֱאֹלֶהיָך: ּוְנָתְנָך ְיֹהָוה  אהדונהייעֹוֹלת ַלְיֹהָוה 

ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוֹלא ִתְהֶיה ְלָמָטה. ִכי ִתְשַמע ֶאל ִמְצֹות ְיֹהָוה 
ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום ִלְשֹמר ְוַלֲעשֹות: ְוָהיּו  יאהדונהי

ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ְבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַכֹנֶרת ּוְפֵניֶהם ַהְכֺרִבים ֹנְרֵשי 
ִאיש ֶאל ָאִחיו, ֶאל ַהַכֹנֶרת ִיְהיּו ְנֵני ַהְכֺרִבים: ְלֹעֵשה ַהָשַמִים 
ִבְתבּוָנה ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: ִכי ִאם ַלִביָנה ִתְקָרא, ַלְתבּוָנה ִתֵתן קֹוֶלָך: 

ְבָחְכָמה  יאהדונהיָדם ָמָצא ָחְכָמה, ְוָאָדם ָיִפיק ְתבּוָנה: ְיֹהָוה ַאְשֵרי ָא
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ָיַסד ָאֶרץ, כֹוֵנן ָשַמִים ִבְתבּוָנה: ִאֶּוֶלת ִשְמָחה ַלֲחַסר ֵלב, ְוִאיש 
ְתבּוָנה ְיַיֶשר ָלֶכת: ֹקֶנה ֵלב ֹאֵהב ַנְפשֹו, ֹשֵמר ְתבּוָנה ִלְמֹצא טֹוב: 

ֵעָצה ְבֶלב ִאיש, ְוִאיש ְתבּוָנה ִיְדֶלָמה: ְבָחְכָמה ִיָבֶנה  ַמִים ֲעֺמִעים
 ָבִית, ּוִבְתבּוָנה ִיְתכֹוָנן:

 ְנסּוִקים ֵאלּו ָראֵשי ֵתיבֹות ֶשָלֶהם ְתבּוָנה

אֹור ְנֵני ֶמֶלְך בְ ַחת ָכל ַהָשַמִים ִיְשֵרהּו, ְואֹורֹו ַעל ַכְנפֹות ָהָאֶרץ: תַ 
ְרצֹונֹו ְכָעב ַמְלקֹוש: ְוֹאַרח ַצִדיִקים ְכאֹור ֹנַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ַחִיים ּו

ָעם ַההֹוְלִכים ַבֹחֶשְך הָ ר ְלַרְגִלי ְדָבֶריָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: נֵ ְנכֹון ַהיֹום: 
 ָראּו אֹור ָּגדֹול, יֹוְשֵבי ְבֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם:

 יּוִגֹביהְיה.ְפַעִמים, ּוְבָכל ַפַעם ְיַכֵוין ְבֵשם  25אַמר ָפסּוק ֶזה ַאַחר ָכְך יֹ 

 ( יּוִגֹביהְיה ִכי ָגֹבַּה ֵמַעל ָּגֹבַּה ֹשֵמר ּוְגֹבִהים ֲעֵליֶהם: )

 ֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ָשֹלש ְנָעִמים.

 ֵבית ַאֲהֹרן:ְיֹהָוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבית ִיְשָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת 

 ֹיאַמר ָכל ָפסּוק ִמְפסּוִקים ֵאלּו, ָפָעַמִיים.

 ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבֹוִנים, ָהְיָתה ְלֹראש ִנָמה:

 ָהְיָתה ֹזאת ִהיא ִנְפָלאת ְבֵעיֵנינּו: יאהדונהיֵמֵאת ְיֹהָוה 

 ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו: יאהדונהיֶזה ַהיֹום ָעָשה ְיֹהָוה 

 ַהְצִליָחה ָנא:יאהדונהי ָאָמא ְיֹהָוה  ,הֹוִשיָעה ָמא יאהדונהיה ָאָמא ְיֹהוָ 

ִכי ַצִדיק ְיֹהָוה ְצָדקֹות ָאֵהב, ָיָשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: ְוָהָיה ַמֲעֵשה ַהְסָדָקה 
ָשלֹום, ַוֲעֹבַדת ַהְסָדָקה ַהְשֵקט ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם: שּוָבה ִיְשָרֵאל ַעד 

ָך, ִכי ָכַשְלָת ַבֲעֹוֶנָך: ְקחּו ִעָםֶכם ְדָבִרים ְושּובּו ֶאל ְיֹהָוה, ְיֹהָוה ֱאֹלֶהי
ִאְמרּו ֵאָליו ָכל ִתָשא ָעֹון ְוַקח טֹוב, ּוְנַשְלָמה ָנִרים ְשָפֵתינּו: ַיֲעֹזב 
 ָרָשע ַדְרכֹו ְוִאיש ָאֶון ַמְחְשֹבָתיו, ְוָיֹשב ֶאל ְיֹהָוה ִויַרֲחֵמהּו, ְוֶאל

 ֱאֹלֵהינּו ִכי ַיְרֶבה ִלְסלֹוַח: 
ִמי ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ֶנַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלא ֶהֱחִזיק 
ָלַעד ַאנֹו ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכבֹוש ֲעֹוֹנֵתינּו, ְוַתְשִליְך 

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר ִבְמֺצלֹות ָים ָכל ַחֹטאָתם: ִתתֵ 
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 ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאֹבַתי  יאהדונהיִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ם ַבֲחִמימּות ֶשִהְקַרְבִתי ְלָפֶניָך ֶחְלִבי ְוָדִמי ְבַתֲעִניִתי ְוִהְרַתְחִתי אֹותָ 
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאֹבַתי יאהדונהי חּוְלַשת ּגּוִפי, ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ֶשְיֵהא ָחשּוב ּוְמֺקָבל ּוְמֺרֶצה ְלָפֶניָך ֶחְלִבי ְוָדִמי ֶשִמְתַמֵעט ְבַתֲעִניִתי 
דּוְכִרין ּוְבַמִין נּוְקִבין ֶשֵהם ַבַלְיָלה ּוַביֹום, ְלַתֵען ַמה ֶשָנַגְמִתי ְבַמִין 

סֹוד ְשֵני ִמְסַנר מ"ב, ְוִיְתַעלּו ְלַמְעָלה ַבָםקֹום ָהָראּוי ָלֶהם ִכי ֵכן 
 יאהדונהיֵחֵל"ב ָד"ם עֹוֶלה ִמְסַנר ְשֵני מ"ב. ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ֵשם ַהַוָי"ה ְדִמלּוי ֵהִהי"ן ָהעֹוֶלה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשִיָםֵשְך בְ 
ִמְסַנר ֶב"ן ֲאֶשר ַבַםְלכּות, ַאְרָבָעה ּוְשמֹוִנים אֹוִתיֹות ֶשֵיש ַבַהַוָי"ה 
ְדִמלּוי ָהעֹוֶלה ָע"ב, ּוַבַהַוָי"ה ְדִמלּוי ָהעֹוֶלה ָס"ג, ּוַבַהַוָי"ה ְדִמלּוי 

לּוי ֶשָלֶהם, ְוָכל ֵאלּו ָהַאְרָבָעה ּוְשמֹוִנים ָהעֹוֶלה ָמ"ה, ּוְבִמלּוי ְדמִ 
אֹוִתיֹות ִיָםְשכּו ֶאל ַהַםְלכּות ֲעֶקֶרת ַהַבִית ֶשִהיא אֹות ֵה"ה ַאֲחרֹוָנה 
ֶשְבֵשם ַהַוָי"ה, ְוַגם ְיתּוְקנּו ְוִיְתַעלּו ַאְרַבע אֹוִתיֹות ַאְחָה"ע ֶשֵהם 

ִיְתַעלּו ֲחִמָשה ֲחָסִדים ַוֲחִמָשה ְּגבּורֹות ֶשֵהם עֹוִלים ָפ"ד, ִויתּוְקנּו וְ 
ַמִין ְדכּוִרין ּוַמִין נּוְקִבין:ָאָמא ְיֹהָוה ֲעֵשה ְלַמַען ִשְמָך ַהָּגדֹול ּוְלַמַען 
תֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה ּוְלַמַען ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵנר 

ַתי ַוֲעוֹונֹוַתי ּוְפָשַעי ֶשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ּוְתַתֵען ְלָכל ַחֹטא
ֶאת ָכל ֲאֶשר ִעַּוִתי ְוָהֵאר ָכל ֵשמֹות ַהֹעֶדש ֶשָנַגְמִתי ָבֶהם ּוְתַלֵעט ָכל 

ֹון ְוֹלא ִיַדח ִנסֹוֵצי ַהְקֺדָשה ֲאֶשר ִנַזְרִתי ְוָישּוב ַהֹכל ְלֵאיָתנֹו ָהִראש
ִמֶםמּו ִנָדח. אֹור ָזרּוַע ַלַסִדיק ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה, ַקֵבל ִרַמת ַעְםָך, 

ֶהָחתּום ְבסֹוף  )קר"ע(ָאָמא ְבֹכַח ֵשם  )קר"ע שט"ן(.ָשְגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא 
ְוָכל ַהִטנֹות ֶשָיְצאּו אֹור ָזרּוַע ַלַסִדיק, ְקַרע ַמְמֶלֶכת ָהִרְשָעה ֺכָלּה, 

ִמֶםִמי ְלַבָטָלה ֵבין ְבאֹוֶנס ּוֵבין ְבָרצֹון, ֵבין ְבשֹוֵגג ּוֵבין ְבֵמִזיד ֶשֹּלא 
ִיְהֶיה ָעָקר ַלֲעֹקר ֶנַטע ִנסֹוצֹות  )קר"ע(ִבְמקֹום ִמְצָוה, ְבֹכַח ֵשם 

 חב"ו(ת )ר"ָבַלע ַוְיִקיֶאמּו  ַהְקֺדָשה ֲאֶשר ְבתֹוְך ִעְמֵקי ַהְקִלנֹות ַחִיל
ִמִבְטנֹו יֹוִרֶשמּו ֶאל, ְוַהִמצֹוצֹות ַהְקדֹוִשים ֵהָםה ַיֲעשּו ָעַר"ק ִלְברֹוַח 
ִמתֹוְך ַהְקִלָנה ְוַלֲעלֹות ַעד ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ִכי הּוא ַרִק"ַע ְנָשָמה 

ִנים, ְוַהֶמֶפש ַהְקדֹוָשה ִהיא ְיַקֵבל ָש"ע אֹורֹות ְוַאְדַרת ָנִנים ָהֶעְליוֹ 
מּוֵצאת ְוִנְטֶהֶרת ִמָכל ָדָבר ָרע ְוֵתָעֶשה טֹוב, ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה ַצִדיק 
ְוטֹוב לֹו, ַּגם ְיֹהָוה ִיֵתן ַהטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִתֵתן ְיבּוָלּה, ָנא ִגבֹור דֹוְרֵשי 
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ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי  ש()נג"ד יכ"ִיחּוְדָך ְכָבַבת ָשְמֵרם 
 ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:

 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ְשמֹוִנים ְוַאְרַבע ְנָעִמים, ָכל ָנסּוק ִבְפֵני ַעְצמֹו:

 יאהדונהי.ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ְיֹהָוה 

 ָוֶאְעֶדְך ֶעִדי.

 ִדיק ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה.אֹור ָזרּוַע ַלסַ 

 ֵשם ַחב"ּו ַאַחר ָכְך ֹיאַמר ַבַקָשה זֹו ֶשָראֵשי ֵתיבֹות ֶשָלה הּוא

ַחי בֹוֵרא ְויֹוֵצר. ַחֵזק ְבִרית ְוָנְשֵאהּו. ַחְזֵקנּו ְבאֹורֹוָתיו ְוַעְטֵרהּו. ַחְברֹו 
ְבִנצֹוצֹוִתין ְוַלְקֵטם. ָחְטֵפם ָבְרֵכם  ְבֵביתֹו ְוָנֵוהּו. ֵחילֹו ָבֵרְך ְוַאֵםץ. ֹחן

 ְוַנֵעם. ַחְלֵצם ָבְרֵכם ְוַהֲעֵלם. ַחְבֵבם ְבֵנם ְוַיְסֵדם. 
אין המחשבה יכולה השיגו.  )אהיה(יחיד האציל וברא הכל.  )יהוה(

יאיר את הספירות העליונים ואין יכולים הסתכל  )יאההויהה(
אין דבר נגדו  )אדני(כל. יחיה הכל ומכלכל ה )יהוה(הארתו. 

אמת המקיים דבריו, וכל נשמות  ְיֹהָוה )יאהדונהי(יתחשב. 
אלהינו העוזר דלים ומקבץ  ְיֹהָוה )יאהדונהי(הברואים יהללוהו. 
יתברך אלהינו הקורא דרור ומתיר  )יאהדונהי(נדחים הכל יודוהו. 

אתה העונה דורשיך  ְיֹהָוה )יאהדונהי(נאסרים המניח יגיעים. 
ישראל אביונך הוגים  )יאהדונהי(ומע נאקתם הצמיח ישועתם. וש

יסד אריאל  )יאהדונהי(דבריך, ודברי נפלאותך העצומים יגידו. 
ישראל אשר הוגי  )יאהדונהי(הקם דבירך והרם ניסך הכל ישבחוך. 
ארומימך  ְיֹהָוה )יאהדונהי(דת ותורה נהלם הושיעם ישרם. 

 ראני ישעך.החייתני, דיליתני וגדלתני נשאתני ה

 .ֵשם ַחב"ּו ַאַחר ָכְך ֹיאַמר ַבַקָשה זֹו ֶשָראֵשי ֵתיבֹות ֶשָלה הּוא

חי בורא ויוצר. חנני ברחמיך וחסדיך. חכמה בינה ודעת. חכמני 
בתותך והבינני. חזקני במצוותיך ושגבני. חייני בצדקתך וזכני. 

צונך. חזקני בנפש ובגוף. חבקני בימינך ושמחני. חנני בטובך ור
גדול הגבור ה יאהדונהי ֹהָוהיְּ  )ראשי תיבות יהוה(חיים בנים ומזונות. 

הנורא. חזק ברית ונשאהו. חיה ברית ונשאהו. חזקהו באורותיו ו



 תפוחים                  כלליתיקון שדי              
 

 

019 

ועטרהו. חברו בביתו ונוהו. חילו ברך ואמץ. חון בניצוצותיו 
ולקטם. חלצם בררם ונקם. חזקם ברכם והעלם. חבבם בנם ויסדם. 

יחיד הנסתר ונעלם המיוחד. חיינו בחסדיך  וה()ראשי תיבות יה
וימלאו, חדרים בדעת ויתרבו, חסדים ביסוד ומלכות. חיינו 
בחכמה וימשכו, חיים בישראל ויעקב. חיינו בחכמה וימשכו, 
חיים בלאה ורחל. חזקם באורות וכלים. חזקם בפנימיות 
ובחצוניות. חזקם בפנימי ומקיף, חזקם ביושר ועגולים. חזקם 

ות ופרטות, חזקם בטעמים ונקודות. חזקם בתגין ואותיות. בכלל
חזקם בע"ב וס"ג. חזקם במ"ה וב"ן. חזק בנימין ויוסף. חיה 
בנימין ויוסף. חנם בכתר וכללותו. חנם בחכמה ובינה. חנם בדעת 
וכללותו. חנם בחסד וגבורה. חנם בתפארת וכללותו. חנם בנצח 

 והוד. חנם ביסוד ומלכות.

 )אב"ג ית"ץ(ותינו.                  ויים יאירו תוך צנוראורות בינה גל
 קר"ע שט"ן(קדושת רישא עילאה שהוא טמיר נשיג.                 )
 )נג"ד יכ"ש(נשיג גדלות דעת יהיה כולו שלם.                            

 )בט"ר צת"ג(             ְברּוָכה טֹוָבה ָרֵחל ַצִדיִקים ִתְקנּו ְּגבּורֹוֶתיָה:
 )חק"ב טנ"ע(טעמים נקודות עלינו.                 ִחִלינּו ִקִּוינּו ִבְרַכת 

 )יג"ל פז"ק(                       ָקדֹוש:יהיה גדלות לאור פרצוף זעיר 
 שק"ו צי"ת()            ויתייחדו צדקה יסוד תפארת.ַשְוָעֵתנּו ַקֵבל. 

 ּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכ

 )אב"ג ית"ץ( ָאָמא ְבֹכַח. ְּגדּוַלת ְיִמיֶנָך. ַתִתיר ְצרּוָרה:                   
 )קר"ע שט"ן(   ַקֵבל ִרַמת. ַעֶםָך ַשְּגֵבנּו. ַטֲהֵרנּו נֹוָרא:                   

 )נג"ד יכ"ש(              ָנא ִגבֹור. דֹוְרֵשי ִיחּוֶדָך. ְכָבַבת ָשְמֵרם:       
 ָבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. ָתִמיד ָּגְמֵלם:              )בט"ר צת"ג(

 )חק"ב טנ"ע(   ָחִסין ָקדֹוש. ְברֹוב טּוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך:                  
 )יג"ל פז"ק(       ָיִחיד ֵּגֶאה. ְלַעְםָך ְנֵנה. זֹוְכֵרי ְקדּוָשֶתָך:             

 )שק"ו צי"ת(  ַשְוָעֵתנּו ַקֵבל. ּוְשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יֹוֵדַע ַתֲעלּומֹות:       
 ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 )אב"ג ית"ץ(                 ָאָמא ַבֲחָסִדים ְּגדֹוִלים ָיִאיר ִתְפֶאֶרת ַצִדיק:
 )קר"ע שט"ן(                     ְליֹון ֶשל ְטָעִמים ְנקּודֹות:ִקִּוינּו ְרצֹון עֶ 
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 )נג"ד יכ"ש(                    ְנַקֶּוה ַּגְדלּות דֹוִדים יּוְשַלם ֶכֶתר ֶשָלֶהם:
 )בט"ר צת"ג(             ְברּוָכה טֹוָבה ָרֵחל ַצִדיִקים ִתְקנּו ְּגבּורֹוֶתיָה:

 )חק"ב טנ"ע(                         ְרַכת טֹוב ֹנַעם ֶעְליֹון:ִחִלינּו ִקִּוינּו בִ 
 )יג"ל פז"ק(                ִיְתַמְתקּו ְּגבּורֹות ְלעֹוֵרר ְנעּוַלת ִזּוּוג ָקדֹוש:

 )שק"ו צי"ת(                     ְשִביל ֹקֶדש ִויסֹוד ַצִדיק ִיְהיּו ְתִמיִמים:
 ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד

קּום ֹּגֵאל ַהָעדֹוש ּוְגַאל ֶאת ַהָבִנים ַהשֹוָבִבים. ִכי ְלָך ִמְשַנט ַהְּגֺאָלה 
ִלְקנֹות. קּום ְקָרא ִלְשבּוִים ְדרֹור ְוַלֲאסּוִרים ְנַקח ֹקַח. ֱאֹמר ַלֲאסּוִרים 

ַּגם ְשִבי ִּגבֹור  יאהדונהיר ְיֹהָוה ְצאּו ְוַלֲאֶשר ַבֹחֶשְך ִהָּגלּו. ִכי ֹכה ָאמַ 
יַֺעח ּוַמְלקֹוַח ָעִריץ ִיָםֵלט. ֶאת ְיִריֵבְך ָאֹנִכי ָאִריב ְוֶאת ָבַנִיְך ָאֹנִכי 
אֹוִשיַע. ְשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ֺכָלם ִנְקְבצּו ָבאּו ָלְך ַחי ָאִני ְנֺאם ְיֹהָוה 

י ִתְלָבִשי ּוְתַקְשִרים ַכַכָלה. קּום גֹוֵאל ַהָעדֹוש ִכי ֺכָלם ַכֲעִד  יאהדונהי
ְצָבאֹות ֲעשּוִקים  יאהדונהיְוַהֵסל ָּגזּול ִמַיד עֹוֵשק, ִכי ֹכה ָאַמר ְיֹהָוה 

ְבֵני ִיְשָרֵאל ּוְבֵני ְיהּוָדה ַיְחָדיו, ְוָכל שֹוֵביֶהם ֶהֱחִזיקּו ָבם ֵמֲאנּו 
ְצָבאֹות ְשמֹו, ִריב ָיִריב ֶאת ִריָבם  יאהדונהיָזק, ְיֹהָוה ַשְלָחם. ֹּגֲאָלם חָ 

ְבַיֲעֹקב, ְוָשבּו ָבִנים  )ר"ת גו"ף(ּוָבא ְלִציֹון ג'ֹוֵאל ּו'ְלָשֵבי ֶפ'ַשע 
ִלְגבּוָלם ְוָיִסירּו ַהְבָגִדים ַהסֹוִאים ֵמֲעֵליֶהם ְוַהְלֵבש אֹוָתם ַמֲחָלצֹות. 

ָתֵגל ַנְפִשי יאהדונהי שֹוש ָאִשיש ַביֹהָוה  ,א ֶשָכתּובִויֺקָים ָבנּו ִמְקָר 
ֵבאֹלַהי ִכי ִהְלִביַשִמי ִבְגֵדי ֶיַשע ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני ֶכָחָתן ְיַכֵהן ְנֵאר 
ְוַכַכָלה ַתֲעֶדה ֵכֶליָה. גֹוֵאל גֹוֵאל גֹוֵאל ַאָתה ַהּגֹוֵאל ּוְלָך ַהְּגֺאָלה ְקֵנה 

שּובּו  יאהדונהיְך, ּוְבֵני ָאָדם ְבֵצל ְכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון ִכי ֹכה ָאַמר ְיֹהָוה לָ 
ִויֵהא ַרֲעָוא ֶשְיֺתָען ְנַגם ֵחְטא  ָבִנים שֹוָבִבים ֶאְרָנא ְמשּובֹוֵתיֶכם:

ֶשֵהם  ַהַםֲחָשָבה ִויתּוְקנּו ַמִין ְדכּוִרין ְדָחְכָמה, ּוַמִין נּוְקִבין ְדִביָנה,
מ"ב ִזּוּוִגין ְוַיֲעלּו ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון. ִויֵהא ַרֲעָוא ֶשְיֺתָען ְנָגם ֵחְטא 
ַהַםֲעֶשה ִויתּוְקנּו ֲחִמָשה ֲחָסִדים ַוֲחִמָשה ְּגבּורֹות ֶשֵהם ַמִין ְדכּוִרין 

ש ַבַהַוָי"ה ּוַמִין נּוְקִבין ֶשֵהם סֹוד ַאְרָבָעה ּוְשמֹוִנים אֹוִתיֹות ֶשיֵ 
ְבִמלּוי ָהעֹוֶלה ָע"ב, ּוַבַהַוָי"ה ְבִמלּוי ָהעֹוֶלה ָס"ג ּוַבַהַוָי"ה ְבִמלּוי 
ָהעֹוֶלה ָמ"ה, ְוַיֲעלּו ִלְמקֹוָמם ַהָעדֹוש, ְוַגם ֵהם ִיָםְשכּו ַבַהַוָי"ה 

ַאְרָבָעה ּוְשמֹוִנים ְדִמלּוי ָהעֹוֶלה ֶב"ן ֲאֶשר ַבַםְלכּות. ְוַגם ְיתּוְקנּו עֹוד 
אֹוִתיֹות ֶשֵיש ְבֶאָחד ְוֶעְשִרים ֶאְהֶי"ה ֶשֵהם ִמְסַנר ֱאֶמ"ת ִמן ְזֵעיר 
ַאְנִנין ַהִמְקָרא ֱאֶמת ֶאל ַהַכָלה ַהַםְלכּות, ְוָאז ִיְהֶיה ֺכלֹו ֶזַרע ֱאֶמת. ְוַגם 
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רֹון, ִויתּוְקנּו ַאְרַבע אֹוִתיֹות ְיֺתָען ִזּוּוג ֶעְליֹון ֶשַבֶנה ֶשֵהם ֵחיְך ְוגָ 
ָאְחַה"ע ֶשֵהם ִמְסַנר ַאְרָבָעה ּוְשמֹוִנים, ְוֵהם סֹוד ַמִין נּוְקִבין ֶשַבָּגרֹון, 

לשון חכמים" הוסיף כאן ")בספר  ְוַיֲעלּו ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ַהָעדֹוש.
 עוד סדר בקשות והרוצה לאומרם יעיין שם.(

 ֶזה ֶעֶשר ְנָעִמים: ֹאַמר ִמְזמֹור

ֲעַמִעים ְקָראִתיָך ְיֹהוָּ  ַםֲעלֹות ִמַםּ ְהֶייָנה הִשיר ַהּ : ֲאֹדָני ִשְמָעה ְבקֹוִלי ִתּ
י: ִאם ֲחנּוָנּ י ֲעֹונֹות ִתְשָמר ָאְזֶניָך ַקֺשבֹות ְלקֹול ַתּ ד: ִכּ ֲעֹמּ  ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיּ

א ִלְדָברֹו  ה: ִקִּויִתי ְיֹהוָ ִעְםָך ַהְןִליָחה ְלַמַען ִתָּוֵרּ ִקְּוָתה ַנְפִשי ְוּ
ֶקר: ַיֵחל ִיְשָרֵאל  ְמִרים ַלֹבּ ְמִרים ַלֹבֶקר ֹשּ אֹדָני ִמֹשּ ְלִתי: ַנְפִשי ַלּ הֹוָחּ

י הְיֹהוָ  ֶאל ַהֶחֶסד ְוַהְרֵבה ִעםֹו ְפּדּות: ְוהּוא ִיְפֶדה ֶאת  הִעם ְיֹהוָ  ִכּ
נֹ  יו:ִיְשָרֵאל ִמֹכל ֲעֹוּ  ָתּ

 ֹיאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ֶשָראֵשי ֵתיבֹות ֶשָלֵהם יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה.
 יו"ד

ְוהּוא   ַיֵחל ִיְשָרֵאל ֶאל ְיֹהָוה ִכי ִעם ְיֹהָוה ַהֶחֶסד, ְוַהְרֵבה ִעםֹו ְפדּות: 
ָכל ָדַרְשִתי ֶאת ְיֹהָוה ְוָעָנִני, ּוִמ   ִיְפֶדה ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל ֲעֹונֹוָתיו:

 ְמגּורֹוַתי ִהִסיָלִני:
 ה"ה

ִהֵמה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים   ָהִשיָבה ִלי ְששֹון ִיְשֶעָך, ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני: 
ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְכֵעיֵני ִשְפָחה ֶאל ַיד ְּגִבְרָתּה, ֵכן ֵעיֵנינּו ֶאל ְיֹהָוה 

 ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשְיָחֵמנּו:

 ו"ו
ִכי  יאהדונהיְבַחְסְדָך ָבַטְחִתי ָיֵגל ִלִבי ִבישּוָעֶתָך ָאִשיָרה ַלְיֹהָוה  ַוֲאִני

ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְבָרב יאהדונהי ָגַמל ָעָלי: ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלָך ְיֹהָוה 
 ַחְסֶדָך. ֲעֵנִני ֶבֱאֶמת ִיְשֶעָך:

 ה"ה
ֶהֶרב ַכְבֵסִני ֵמֲעֹוִני ּוֵמַחָטאִתי  ְמֵחה: ַהְסֵתר ָנֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹוֹנַתי

 ַטַהֵרִני:
 ֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ָשֹלש ְנָעִמים

| ְבֵני ִיְשָרֵאל ֹלא ֶיֱחַרץ ֶכֶלב ְלֹשנֹו ְלֵמִאיש ְוַעד ְבֵהָמה ְלַמַען  ּוְלֹכל



 תפוחים                  כלליתיקון שדי              
 

 

002 

 ָרֵאל:ֵבין ִמְצַרִים ּוֵבין ִיְש  יאהדונהיֵתְדעּון ֲאֶשר ַיְפֶלה ְיֹהָוה 

 ִים ְנָעִמים:תַ ֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ֲחִמִשים ּוְש 

 ַהִסיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִשי ִמַיד ֶכֶלב ְיִחיָדִתי:

 ִים ְנָעִמים:תַ ֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ֲחִמִשים ּוְש 

ִכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶשת )יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה.( ֵעיַני ָתִמיד ֶאל ְיֹהָוה, 
 ַרְגָלי:

 ְזמֹור ֶזה ְשֵתי ְנָעִמים:ֹיאַמר ִמ 

ד: ַיַעְנָך ְיֹהָוה  ְיַשֶּגְבָך ֵשם  ְביֹום ָצָרה יאהדונהיַלְמַנֵסַח ִמְזמֹור ְלָדִוּ
ב ֲעֹקּ ָך: ִיְזֹכר ָכל ִמְנֹחֶתָך.  :ֱאֹלֵהי ַיּ ח ֶעְזְרָך ִמֹעֶדש. ּוִמִסיֹון ִיְסָעֶדּ ִיְשַלּ

ָלה: יִּ  ְתָך ְיַדְשֶנה ֶסּ ָכלְועֹוָלּ א: ְנַרְמָנה  ֶתן ְלָך ִכְלָבֶבָך. ְוּ ֲעָצְתָך ְיַמֵלּ
ם ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל. ְיַמֵלא ְיֹהָוה  ִבישּוָעֶתָך יָך:  יאהדונהיּוְבֵשּ ָכל ִמְשֲאלֹוֶתּ

ֲעֵנהּו ִמְשֵמי ָקְדשֹו.  יאהדונהיַעָתה ָיַדְעִתי ִכי הֹוִשיַע ְיֹהָוה  ְמִשיחֹו. ַיּ
ֲאַנְחנּו ְבֵשם ְיֹהָוה ִבְגבֺ  רֹות ֵיַשע ְיִמיּנֹו: ֵאֶלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶלה ַבןּוִסים. ַוּ

ד יאהדונהי ֲאַנְחנּו ַעְמנּו ַוִמְתעֹוָדּ ְרעּו ְוָנָפלּו ַוּ יר: ֵהָםה ָכּ  :ֱאֹלֵהינּו ַנְזִכּ
נּו: הֹוִשיָעה ַהֶםֶלְךיאהדונהי ְיֹהָוה   ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאּ

 ר ָכְך ֹיאַמר.ַאחַ 

ְיָתה ֹתהּו  ֶרץ: ְוָהָאֶרץ ָהּ ְבֵראִשית ָבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָשַמִים ְוֵאת ָהָאּ
ִים:  ְנֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ָוֹבהּו ְוחֶשְך ַעל ְנֵני ַהָםּ

ְיִהי ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי טֹוב  ֹור ִכיָהא ּאֹור: ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת אֹור ַוּ
ָלאֹור יֹום  ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ֵבין ָהאֹור ּוֵבין ַהּחֶשְך: ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים

ְיִהי ְיִהי ְוַלחֶשְך ָקָרא ָלְיָלה ַוּ ד: ֶעֶרב ַוּ  ֹבֶקר יֹום ֶאָחּ
ִים:  ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ְבתֹוְך ַהָםִים ִויִהי ַמְבִדיל ֵבין ַמִים ָלָמּ

ָרִקיַע ּוֵבין  ַוַיַעש ֱאֹלִהים ֶאת ָרִקיַע ַוַיְבֵדל ֵבין ַהַםִים ֲאֶשר ִמַתַחת ָלּ ָהּ
ְיִהי ָרִקיַע ַוּ ְיִהי ַהַםִים ֲאֶשר ֵמַעל ָלּ ָרִקיַע ָשָמִים ַוּ ן: ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלּ  ֵכּ

ְיִהי י: ֶעֶרב ַוּ  ֹבֶקר יֹום ֵשִנּ
ָרֶאה  ַםִים ִמַתַחת ַהָשַמִים ֶאלַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ִיָעוּו הַ  ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתּ

ְיִהי ן: ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ַהַיָבָשה ַוּ ַלַיָבָשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַםִים ָקָרא  ֵכּ
ְדֵשא ָהָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב  ַיִםים ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי ּטֹוב: ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ַתּ
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ְיִהי בֹו ַעל ע ֵעץ ְנִרי ֹעֶשה ְנִרי ְלִמינֹו ֲאֶשר ַזְרעוֹ ַמְזִריַע ֶזַר  ן:  ָהָאֶרץ ַוּ ֵכּ
ֶשה ְנִרי ֲאֶשר  ַותֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ ֹעּ

ְיִהי בֹו ְלִמיֵנהּו ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי ַזְרעוֹ  ְיִהי ּטֹוב: ַוּ ם ֹבֶקר יוֹ  ֶעֶרב ַוּ
י:  ְשִליִשּ

ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִבְרִקיַע ַהָשַמִים ְלַהְבִדיל ֵבין ַהיֹום ּוֵבין 
ים: ְוָהיּו ִלְמאֹוֹרת ִבְרִקיַע  ַהָלְיָלה ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָשִנּ

ְיִהי ַהָשַמִים ְלָהִאיר ַעל ן: ַוַיַעש  ָהָאֶרץ ַוּ ְשֵני ַהְםֹאֹרת  ֱאֹלִהים ֶאתֵכּ
ַהָםאֹור ַהָעֹטן  ַהָםאֹור ַהָּגֹדל ְלֶמְמֶשֶלת ַהיֹום ְוֶאת ַהְּגֹדִלים ֶאת

ים: ַוִיֵתן ֹאָתם ֱאֹלִהים ִבְרִקיַע ַהָשָמִים  ְלֶמְמֶשֶלת ַהַלְיָלה ְוֵאת ַהּכֹוָכִבּ
ֶרץ: ְוִלְמֹשל ַביֹום ּוַבלַ  ְלָהִאיר ַעל ְיָלה ּּוֲלַהְבִדיל ֵבין ָהאֹור ּוֵבין ָהָאּ

ְיִהי ַהחֶשְך ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי ְיִהי ּטֹוב: ַוּ י:  ֶעֶרב ַוּ  ֹבֶקר יֹום ְרִביִעּ
ָהָאֶרץ  ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ִיְשְרצּו ַהַםִים ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחָיה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל

ִים: ַוִיְבָר  ַעל  ַהַתִמיִנם ַהְּגֹדִלים ְוֵאת ָכל א ֱאֹלִהים ֶאתְנֵני ְרִקיַע ַהָשָמּ
ַחָיה יֵנֶהם ְוֵאת ָכל ֶנֶפש ַהּ ְרצּו ַהַםִים ְלִמּ ֹרֶמֶשת ֲאֶשר ָשּ עֹוף ָכָנף  ָהּ

ּטֹוב: ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ֵלאֹמר ְנרּו ּוְרבּו  ְלִמיֵנהּו ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי
ְיִהיַהַםִים בַ  ּוִמְלאּו ֶאת ֶרץ: ַוּ ְיִהי ַיִםים ְוָהעֹוף ִיֶרב ָבָאּ ֹבֶקר יֹום  ֶעֶרב ַוּ

י:   ֲחִמיִשּ
ְיתוֹ   ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים תֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפש ַחָיה ְלִמיָנּה ְבֵהָמה ָוֶרֶמש ְוַחּ

ְיִהי ן: ַוַיַעש ֱאֹלִהים ֶאת ֶאֶרץ ְלִמיָנּה ַוּ  ַחַית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה ְוֶאת ֵכּ
ֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי ַהְבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוֵאת ָכל ּטֹוב:  ֶרֶמש ָהּ

ֲעֶשה ָאָדם ְבַצְלֵמנּו ִכְדמּוֵתנּו ְוִיְרדּו ִבְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף  ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ַנּ
ֹרֵמש ַהָשַמִים ּוַבְבֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ֶרץ: ַוִיְבָרא  ַעל ָהֶרֶמש ָהּ ָהָאּ

ָאָדם ֶאת ֱאֹלִהים ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא  ָהּ
ם: ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְנרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת  ֹאָתּ

ֹרֶמֶשת  ָשַמִים ּוְבָכלָהָאֶרץ ְוִכְבֺשָה ּוְרדּו ִבְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף הַ  ַחָיה ָהּ
ֶרץ: ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ִהֵמה ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת ַעל ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶשר  ֵעֶשב ָכל ָהָאּ
ְהֶיה  בֹו ְפִרי ָהֵעץ ֲאֶשר ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ְנֵני ָכל ַעל ֵעץ ֹזֵרַע ָזַרע ָלֶכם ִיּ

ה: ּּוְלָכל רֹוֵמש ַעל ָהָאֶרץ  עֹוף ַהָשַמִים ּוְלֹכל ְלָכלַחַית ָהָאֶרץ ּו ְלָאְכָלּ
ְיִהי ָכל בֹו ֶנֶפש ַחָיה ֶאת ֲאֶשר ן: ַוַיְרא ֱאֹלִהים  ֶיֶרק ֵעֶשב ְלָאְכָלה ַוּ ֵכּ

ְיִהי ֲאֶשר ָעָשה ְוִהֵמה ָכל ֶאת ְיִהי טֹוב ְמֹאד ַוּ י:  ֶעֶרב ַוּ  ֹבֶקר יֹום ַהִשִשּ
ם: ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַביֹום ַהְשִביִעי  ם ְוָהָאֶרץ ְוָכלַוְיֺכלּו ַהָשַמיִ  ְצָבָאּ
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ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר  ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה ַוִיְשֹבת ַביֹום ַהְשִביִעי ִמָכל
ה: ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקֵדש ֹאתֹו ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל  ָעָשּ

ֲעּשֹות: ֲאֶשר ְמַלאְכתוֹ   ָבָרא ֱאֹלִהים ַלּ

ְוִאם ִאי )ַיֲעֶשה ֵסֶדר ַהַתְשִליְך ַעל ְשָפת ָים, אֹו ָנָהר, אֹו ַמֲעָין אֹו בֹור ַמִים, 

ֶאְפָשר ַיֲעֵשהּו ְבִדיָעָבד ַעל ְדִלי ָמֵלא ַמִים, ּוְביֹום ַאֵחר ְכֶשִיְמָצא ְמקֹור ַמִים, 

 קֹוֶדם ֹיאַמר ַבָעָשה זֹו:וְ  (ַיֲעֵשהּו ֵשִנית.

ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיּה ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו 
ּוְדִחילּו ְלַיֲחָדא ֵשם י"ה ְבֵשם ו"ה ְבִיחּוָדא ְשִלים ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל. 

ַהְכתּוִבים ַעל ְיֵדי ִמיָכה  ֲהֵריִני מּוָכן לֹוַמר ְשֹלָשה ָעָשר ְנסּוִקים
ַהָמִביא, ָהא ְתֵליָסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ִאְתַחזּון ָהָכא, ְוֺכְלהּו ַנְפִקין 
ִמְתֵליָסר ַמבּוִעין ִדְמַשח ְרבּות ְדִתעּוֵני ִדיְקָנא ַקִדיָשא ַעִתיָקא 

ן ְדַרֲחֵמי ֵמַעִתיַקא ְדַעִתיִקין ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין. ָהא ְתֵליָסר ְמִכילָ 
ַקִדיָשא. ִמי ֵאל ָכמֹוָך ַחד. נֹוֵשא ָעֹון ְתֵרי. ְועֹוֵבר ַעל ֶנַשע ְתָלת. 
ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו ַאְרַבע. ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאנֹו ָחֵמש. ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד 

נּו ְתַמְנָיא. ְוַתְשִליְך הּוא ִשית. ָישּוב ְיַרֲחֶממּו ִשְבָעה. ִיְכֹבש ֲעֹונֹוֵתי
ִבְמֺצלֹות ָים ָכל ַחֹטאָתם ִתְשָעה. ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֲעָשָרה. ֶחֶסד 

 ִמיֵמי ֶקֶדם ְתֵליָסר: ,ְלַאְבָרָהם ַחד ָסר. ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו ְתֵריָסר
ְוַחמּון ִמָדה ְתָלת. ֶאֶרְך  ְלַקֵביל ָדא, ֵאל ִמָדה ַחד, ַרחּום ִמָדה ְתֵרין.

ִמָדה ַאְרַבע. ַאַנִים ִמָדה ָחֵמש. ְוַרב ֶחֶסד ִמָדה ִשית. ֶוֱאֶמת ִמָדה 
ִשְבָעה. נֹוֵצר ֶחֶסד ִמָדה ְתַמְנָיא. ַלֲאָלִפים ִמָדה ִתְשָעה. נֹוֵשא ָעֹון 

ה ְתֵריָסר. ְוַנֵעה ִמָדה ִמָדה ֲעָשָרה. ָוֶפַשע ִמָדה ַחד ָסר. ְוַחָטָאה ִמָד 
 ְתֵליָסר:

ְלַקֵביל ָדא, ֵאל ִמָדה ַחד, ַרחּום ִמָדה ְתֵרין. ְוַחמּון ִמָדה ְתָלת. ֶאֶרְך 
ִמָדה ַאְרַבע. ַאַנִים ִמָדה ָחֵמש. ְוַרב ֶחֶסד ִמָדה ִשית. ֶוֱאֶמת ִמָדה 

ָלִפים ִמָדה ִתְשָעה. נֹוֵשא ָעֹון ִשְבָעה. נֹוֵצר ֶחֶסד ִמָדה ְתַמְנָיא. ַלאֲ 
ִמָדה ֲעָשָרה. ָוֶפַשע ִמָדה ַחד ָסר. ְוַחָטָאה ִמָדה ְתֵריָסר. ְוַנֵעה ִמָדה 

 ְתֵליָסר:
ה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתְהֶיה  ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיהֹוָ

ָיה ְלָפֶניָך ְקִריַאת ַהְנסּוִקים ַהִמְרָמִזים ָבֶהם ֲחשּוָבה ּוְמֺקֶבֶלת ּוְרצּו
ְשֹלש ֶעְשֶרה ִמדֹות ֶשל ַרֲחִמים, ָהֲאמּוִרים ַעל ַיד ְנִביָאְך ִמיָכה, 
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ַהְמֺכָּוִנים ֶאל ְשֹלש ֶעְשֶרה ִמדֹות ָהֲאמּוִרים ַעל ְיֵדי ֹמֶשה ַעְבָדְך. 
ִתי ְבָכל ַהַכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ָבֶהם, ּוְכִאלּו ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכִאלּו ִכַּונְ 

ִהַשְגִתי ָכל ַהןֹודֹות ָהְרמּוִזים ָבֶהם. ְוִתְהֶיה ָשָעה זֹו ֵעת ָרצֹון ְלָפֶניָך, 
ה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ְבִמַדת  ְוִיֹּגלּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמדֹוֶתיָך, ְוִתְתַנֵהג ְיהֹוָ

ִמַדת ָהַרֲחִמים, ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ִבְקִריָאִתי ֹזאת, ְלַהְמִשיְך ַהֶחֶסד ּובְ 
ֶשַפע ְוֶהָאָרה ִמן ַהַםָזל ָהֶעְליֹון ִתעּון ַהְשִמיִני ַהִמְקָרא נֹוֵצר ֶחֶסד, 
)יו"ד ה"י וי"ו ה"י(. ֶאל ַהִתעּון ַהְתִשיִעי ַהִמְקָרא ַלֲאָלִפים, )אל"ף 

ָבֶזה ִיְתַמְתקּו ְשמֹות ֱאֹלִהי"ם ַאֹדָנ"י ִמתּוק ָּגמּור ה"ה יו"ד ה"ה(. ּו
ְוָשֵלם ִכְרצֹוְנָך, ּוְבֵכן ְוַתְשִליְך ִבְמֺצלֹות ָים ָכל ַחֹטאֵתינּו. ְוָכל 
ַהְמַקְטְרִגים ָרִעים יְֺשְלכּו ִבְמֺצלֹות ָים. ְוַאָתה ְבטּוְבָך ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך. 

ַאֵל"ף ֵה"י יּו"ד ֵה"י ִיְתָבְררּו ְוַיֲעלּו ָכל ִנסֹוֵצי ַהְעֺדָשה  ְוַעל ְיֵדי ֵשם
ְמֹבָרִרים ּוְמנִֺעים ּוְמֺלָבִנים, ְוַנֵעה ָלֶהם ְלַהֲעלֹוָתם ִלְמקֹום ַהֹעֶדש. 
ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו וַמֲעֵשה 

 נּו כֹוְנֵנהּו:ָיֵדי

ָנַתח ַרִבי ִשְמעֹון ְוָאַמר: ַוי ָמאן ְדאֹוִשיט ָידֹוי ְבִדיְקָנא ַיִעיָרא ִעָלָאה 
ְדָסָבא ַקִדיָשא ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדֹכָלא. ִדיְקָנא ְדַהִהיא ֺתְשַבְחָתא. 

א ָיְדִעין ִעָלִאין ְוַתָתִאין. ִדיְקָנא ְדָסִתים ְוַיִעיר ִמָכל ִתקּונֹוי. ִדיְקָנא ְדלָ 
ִדיְקָנא ְדִהיא תּוְשַבְחָתא ְדָכל ֺתְשָבִחין. ִדיְקָנא ְדָלא ֲהָוה ַבר ַנש 
ְנִביָאה ְוַקִדיָשא ְדִיְקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליּה. ִדיְקָנא ְדִהיא ַתְלָיא ְבַשֲערֹוי ַעד 

א, ַיִעיָרא ְדַיִעִרין, ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין ַטבּוָרא ְדִלָבא, ִחָּוָרא ְכַתְלגָ 
ְמֵהיְמנּוָתא ִדְמֵהיְמנּוָתא ְדֹכָלא. ָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא ְדָהאי 
ִדיְקָנא ְמֵהיְמנּוָתא ְדכֹוָלא, ָנִפיק ְמאּוְדנֹוי ְוָנִחית סּוְחָרֵניּה ְדפּוָמא 

ְקרּוְבָתא ְדבּוְסָמא ָטָבא ִחָּוָרא ְדַיִעיָרא. ַקִדיָשא ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ְבתַ 
ְוָנִחית ְבִשעּוָלא ְוָחֵפי ַעד ִטבּוָרא, הּוא ִדיְקָנא ַיִעיָרא ְמַהיְמָנא 
ְשֵליָמא ְדַנְגִדין ֵביּה ְתַלת ֲעָשר ְנִביִעין ַמבּוִעין ִדְמַשח ְרבּות ָטָבא, 

 ְעָנא:ִבְתַלת ֲעַשר ִתקּוִנין ִמְתתַ 
ִמְתַתַען ַשְעָרא ִמְלֵעיָלא )ִמי ֵאל ָכמֹוָך במדה א' ֵאל( ִתקּוָנא ַקְדָמָאה 

ְוָשאֵרי ֵמַההּוא ִתקּוָנא ִדְשַער ֵריֵשיה ְדָסִליק ְבִתעּונֹוי ְלֵעיָלא 
א ַעד ְמאּוְדנֹוי ְוָנִחית ִמַעֵםי ִנְתָחא ְדֺאְדִנין ְבַחד חּוָטא ְבִשֺעָלא ָטבָ 

 ֵריָשא ְדפּוָמא:
ִמְתַתַען ַשְעָרא ֵמֵריָשא )נֹוֵשא ָעֹון במדה ב' ַרחּום( ִתקּוָנא ִתְנָייָנא, 
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 ְדפּוָמא, ְוָסִליק ַעד ֵריָשא ַאֲחָרא ְדפּוָמא ְבִתעּוָנא ָשִקיל:
יָתא ִדְתחֹות ֵמֶאְמָצעִ )ְועֹוֵבר ַעל ֶנַשע במדה ג' ְוַחמּון( ִתקּוָנא ְתִליָתָאה, 

חֹוָטָמא ִמְתחֹות ְתֵרין נּוְקִבין ָנִפיק ַחד ָאְרָחא, ְוַשְעָרא ִאְתְנַסק 
ְבַההּוא ָאְרָחא. ּוָמֵלי ֵמָהאי ִּגיָסא ּוֵמָהאי ִּגיָסא ַשְעָרא ְבִתעּוָנא ְשִלים 

 סּוְחָרֵנּה ְדַההּוא ָאְרָחא:
ִמְתַתַען ַשְעָרא במדה ד' ֶאֶרְך(  )ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ ִתקּוָנא ְרִביָעָאה, 

 ְוָנִחית ְתחֹות נּוָמא ֵמֵריָשא ֲחָדא ְלֵריָשא ֲחָדא ְבִתעּוָנא ְשִלים:
ְתחֹות נּוָמא במדה ה' ַאַנִים(  )ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאנוֹ ִתקּוָנא ֲחִמיָשָאה, 

א, ְוִאֵלין ְתֵרין ָאְרִחין ָנִפיק ָאְרָחא ַאֲחָרא ְבִשעּוָלא ְדָאְרָחא ִדְלֵעילָ 
 ְרִשיִמין ַעל נּוָמא ִמָכאן ּוִמָכאן:

ִמְתַתַען ַשְעָרא )ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא במדה ו' ְוַרב ֶחֶסד( ִתקּוָנא ְשִתיָתָאה, 
ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמְלַרע ְלֵעיל ְלֵריָשא ְדפּוָמא ְוָחֵפי ַתְקרּוְבָתא ְדבּוְסָמא 

ד ֵריָשא ְדפּוָמא ִדְלֵעיָלא. ְוָנִחית ַשְעָרא ְלֵריָשא ְדִפְתָחא ָטָבא עַ 
 ְדָאְרָחא ַתָתָאה ְדפּוָמא:

ָנִסיק ַשְעָרא ְוִאְתֲחזּון )ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו במדה ז' ֶוֱאֶמת( ִתקּוָנא ְשִביָעָאה, 
ן ְוָיָאן ְלֶמֱחֵזי. ְבִגיְנהֹון ְתֵרין ַתנּוִחין ְבִתְקרּוְבָתא ְדבּוְסָמא ָטָבא ַשִניָר 

 ִאְתַקָים ָעְלָמא ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְבאֹור ְנֵני ֶמֶלְך ַחִיים:
ָנִפיק ַחד חּוָטא  )ִיְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו במדה ח' נֹוֵצר ֶחֶסד(ִתקּוָנא ְתִמיָנָאה, 

 ַטבּוָרא:ְדַשֲעֵרי סֹוֲחָרֵני ְדִדיְקָנא, ְוַתְלָיין ְבִשעּוָלא ַעד 
)ְוַתְשִליְך ִבְמצּולֹות ָים ָכל ַחֹטאָתם במדה ט' ָלֲאָלִפים( ִתקּוָנא ְתִשיָעָאה, 

ִמְתָעֵרי ּוִמְתָעְרִבין ַשְעֵרי ִדיְקָנא ִעם ִאינּון ַשְעֵרי ְדַתְלָיין ְבִשעּוָלא, 
 ְוָלא ַנְפֵקי ָדא ִעם ָדא:

ַנְחִתין ַשְעֵרי ֶמת ְלַיֲעֹקב במדה י' ֹנֵשא ָעֹון( )ִתֵתן אֱ ִתקּוָנא ֲעִשיָרָאה, 
 ְתחֹות ִדיְקָנא ְוַחְפָיין ִבְגרֹוָנא ְתחֹות ִדיְקָנא:

ְדָלא ָנְפִקין ִניָמא ִמן )ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם במדה י"א ָוֶפַשע( ִתקּוָנא ַחד ַסר, 
 ִניָמא ּוִמְתַשְעָרן ְבִשיעּוָרא ְשִלים:

ְדָלא ַתְלָיין )ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו במדה י"ב ְוֲחָטָאה( ֵריַסר, ִתקּוָנא תְ 
ַשְעֵרי ַעל נּוָמא, ּופּוָמא ִאְתְנֵני ִמָכל ִסְטרֹוי ְוָיָאן ַשְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור 

 ֵליּה:
חֹות ְדַתְלָיין ַשְעֵרי ִבתְ )ִמיֵמי ֶקֶדם במדה י"ג ְוַנֵעה( ִתקּוָנא ְתֵליַסר, 

ִדיְקָנא ִמָכאן ּוִמָכאן. ִביָקָרא ָיָאה ִביָקָרא ַשִניָרא ְמַחְפָיין ַעד ַטבּוָרא. 
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ָלא ִאְתֲחֵזי ִמָכל ַאְנֵני ַתְקֺרְבָתא ְדֺבְסָמא. ַבר ִאמּון ַתנּוִחין ַשִניִרין 
ר ַאְנִנין. ִבְתֵליַסר ִחָּוִרין ְדַמְפִקין ַחִיין ְלַעְלָמא. ּוְמַחְזָין ֵחדּו ִלְזֵעי

ִתקּוִנין ִאֵלין ַנְגִדין ְוָנְפִקין ְתֵליַסר ַמבּוִעין ִדְמָשח ְרבּות, ְוַנְגִדין ְלָכל 
ִאמּון ִדְלַתָתא. ְוַנֲהִרין ְבַההּוא ִמְשָחא. ּוְמִשיִחין ֵמַההּוא ִמְשָחא 

ִנין ִאֵלין ִאְתְרִשים ִדיְקָנא ַיִעיָרא ְדִבְתֵליַסר ִתקּוִנין ִאֵלין. ִבְתֵליַסר ִתקּו
 ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא ְדַעִתיק ְדַעִתיִקין:

, ויאמר מי אל כמוך וגו' מלה במלה, ויכוין בלבו בגדיגביה שני צדי ה
שהם כנגד י"ג מדות כמסודר כאן, וכשיאמר ותשליך וגו', ינער הבגד 

ו מכח עוונותיו וגם על המים, ויכוין שכל המלאכים הרעים שנברא
  המקטרג העליון יושלכו במצולות ים העליון דפלוני ונחש. 

 ֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ָשֹלש ְנָעִמים

ֶהֱחִזיק  ֶנַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלא ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ִמי
ֹבש ֲעֹוֹנֵתינּו, ְוַתְשִליְך ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיכְ  ָלַעד ַאנֹו ִכי

 ַחֹטאָתם: ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר ִבְמֺצלֹות ָים ָכל
 ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:

יש ְיהֹוָיָדע ֶבן ּוְבָנָיהּו ֶבן ַעְבְצֵאל הּוא ִהָכה ֵאת  ַחִיל ַרב ִאּ ְנָעִלים ִמּ
תְשֵני ֲאִר  ָהֲאִרי ְבתֹוְך ַהֹבאר ְביֹום  ֵאל מֹוָאב ְוהּוא ָיַרד ְוִהָכה ֶאּ

ֶלג: ְוהּוא ִאיש ִמְצִרי ִאיש ַמְרֶאה ּוְבַיד ַהִםְצִרי ֲחִנית  ִהָכה ֶאת ַהָשּ
ת ַהֲחִנית ִמַיד ַהִםְצִרי ַוַיַהְרֵגהּו ַבֲחִניּתֹו:  ַוֵיֶרד ֵאָליו ַבָשֶבט ַוִיְגזל ֶאּ

ים: ִמן ְיהֹוָיָדע ְולוֹ  ֶלה ָעָשה ְבָנָיהּו ֶבןאֵ  ַהְשֹלִשים  ֵשם ִבְשֹלָשה ַהִּגֹבִרּ
ָנא  ִמְשַמְעּתֹו: ְלכּו ָבא ַוְיִשֵמהּו ָדִוד ֶאל ַהְשֹלָשה ֹלא ִנְכָבד ְוֶאל

ְכָחה ֹיאַמר ְיֹהָוה  ֵאיֶכם ַכָשִנים  ִאם יאהדונהיְוִנָּוּ ְהיּו ֲחָטּ ַכֶשֶלג ַיְלִבינּו ִיּ
ְהּיּו: ִכי ַכֲאֶשר ֵיֵרד ַהֶּגֶשם ְוַהֶשֶלג ִמן ִאם  ַיְאִדימּו ַכתֹוָלע ַכֶסֶמר ִיּ

ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה  ִהְרָוה ֶאת ַהָשַמִים ְוַשָםה ֹלא ָישּוב ִכי ִאם
ל: ֵכן יִּ  ָישּוב  ְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶשר ֵיֵצא ִמִני ֹּלאְוָנַתן ֶזַרע ַלֹזֵרַע ְוֶלֶחם ָלֹאֵכּ

יו: ִאם  ָעָשה ֶאת ֵאַלי ֵריָקם ִכי ִאם ֲאֶשר ָחַפְצִתי ְוִהְצִליַח ֲאֶשר ְשַלְחִתּ
ִהְתָרַחְצִתי ְבֵמי ָשֶלג ְוֲהִזכֹוִתי ְבבֹור ַכָפי: ִכי ַלֶשֶלג ֹיאַמר ֱהֵוא ָאֶרץ, 

ְטרֹות ֺעזֹו: ְתַחְטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְתַכְבֵסִני ְוֶגֶשם ָמָטר ְוֶגֶשם ִמ 
ין: ְבָפֵרש ַשַדי ְמָלִכים ָבּה ַתְשֵלג ְבַצְלּמֹון: ַהֹמֵתן ֶשֶלג  ּוִמֶשֶלג ַאְלִבּ



 תפוחים                  כלליתיקון שדי              
 

 

008 

ר: ֹּלא ֵביָתּה ָלֺבש  ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשֶלג ִכי ָכל ַכָסֶמר ְכפֹור ָכֵאֶפר ְיַפֵזּ
ים:שָ   ִנּ

ִאי ֶאְפָשר אנוס וּוִמי שֶ  ִיְטבֹול ְבִמְקֵוה ְבַמִים ָקִרים, אֹו ְבָים ְבַמקֹום ָצנּוַע.
ַמִים ָקִרים מקלחת ְלָפחֹות ִיְרַחץ ּגּופֹו בְ בדיעבד לֹו ִלְטבֹול ְבַמִים ָקִרים, 

 )ראה בהוראות שבתחילת הספר( ְטִבילֹות.של ה ְנָעִמיםכמספר ה

 (118)עמוד  ְוָגַרְמנּוקבה תדלג זה ותתחיל הנ, ֹיאַמר טבולוקודם שי

ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ֲאֶשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ַבֲעֹון 
ִמְשַכב ָזכּור ּוָפַגְמִתי ִבְשֹלָשה ַאְלִפין ֶשִבְשֹלָשה  יאמר. )אם הוא זכר 
ה ֶשַבִביָנה ְדִמלּוי יּוִדי"ן, ּוִמלּוי ַאְלִפין, ּוִמלּוי ֵהִהי"ן. ְשמֹות ֶאְהֶי"

ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך הֹוַדְעָת ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל, ְלַתֵען ַהְנַגם 
ל ְלִהְתַּגְלֵּגל ֵתַשע ְנָעִמים ְבֶשֶלג, ְוָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ֶשֵאיִני ָיכוֹ 

ַלֲעשֹות ַהִתעּון ַהֶזה ֶשל ִּגְלּגּול ַהֶשֶלג ָכָראּוי. ָלֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשִיְהיּו ֲחשּוִבים ּוְמֺקָבִלים  יאהדונהיְיֹהָוה 

ים, ְבַמִים ָקִר  )לרחוץ( ּוְרצּוִיים ֵתַשע ְטִבילֹות ֶשֲאִני מּוָכן ִלְטבֹול
ְכִאלּו ִנְתַּגְלַּגְלִתי ָכל ּגּוִפי ְבֶשֶלג ֵתַשע ְנָעִמים, ְכַתָקַנת ֲחָכִמים 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּוְבֹרב ַרֲחֶמיָך ּוְבֹרב ֲחָסֶדיָך ַיְחְזרּו ַהְשֹלָשה ַאְלִפי"ן 

ה ְשמֹות ֶשֵהם ָאֶל"ף ָאֶל"ף ָאֶל"ף ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון, ְויְֺשְלמּו ְשֹלשָ 
)ֶשֵהם אל"ף ה"י יו"ד ה"י, אל"ף ה"א יו"ד ה"א, ֶאְהֶי"ה ֶשַבִביָנה 

ְוִיְהיּו ְשֵלִמים ּוְמֵלִאים ּוֵמִאיִרים ַבָםקֹום  אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה(,
 ָהֶעְליֹון ִכְרצֹוְנָך.

עד כאן יוסיף (  ִנָדה, ֲאֶשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ֲאִני ּוֵביִתי ַבֲעֹוןל ְועָ 

ְוָגַרְמנּו ְלַהֲחִריב ּוְלהֹוִביש ִשְבָעה ַנֲחֵלי ַהַםְלכּות. ְוַאָתה  הזכר.
ְבַרֲחֶמיָך הֹוַדְעָת ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל, ְלַתֵען ַהְנַגם ְלִהְתַּגְלֵּגל 

ין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעשֹות ֶשַבע ְנָעִמים ְבֶשֶלג, ְוָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ֶשאֵ 
ִתקּון ַהֶזה ֶשל ִּגְלּגּול ַהֶשֶלג ְכִהְלָכתֹו. ָלֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, ֶשִיְהיּו ֲחשּוִבים ּוְמֺקָבִלים ּוְרצּוִיים  יאהדונהי
ְבַמִים ָקִרים, ְכִאלּו  )לרחוץ( ּוָכן ִלְטבֹולֶשֲאִני מְלָפֶניָך ֶשַבע ְטִבילֹות 

ִנְתַּגְלַּגְלִתי ָכל ּגּוִפי ְבֶשֶלג ֶשַבע ְנָעִמים, ּוְברֹוב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך 
ַיְחְזרּו ִשְבָעה ַנֲחֵלי ַהַםְלכּות ִלְהיֹות ְמִאיִרים ְוִנְשָנִעים ּוְמֵלִאים 

ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵריְוִנְמָשִכים ְכַבְתִחָלה. 
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 צּוִרי ְוֹגֲאִלי:

)ַהָזַכר ֹיאַמר, ֲאֶשר ָשַכְבִתי ִעם ֲאֶשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ַבֲעֹון ל ְועָ 
)יו"ד ה"ה ו"ו  ּגֹוָיה ִנָדה ִשְפָחה זֹוָנה, ּוָפַגְמִתי ְבֵשם ַהַוָי"ה ְבִמלּוי ֵהִהין

ה"ה(, ֲאֶשר הּוא ְבַמְלכּות ִדְקֺדָשה ְוהּוא ַהַםֲעֶלה ַמִין נּוְקִבין ֶשָבּה.( 
 )ְוַהֵנֶקָבה ֹתאַמר, ֲאֶשר ָשַכְבִתי ִעם ּגֹוי ָעֵרל ֵלב, ְוָעֵרל ָבָשר, ְוָטֵמא.(

ה ַמִין נּוְקִבין ֶשל ְוָּגַרְמִתי ַרע ְלַעְצִמי ִלְהיֹות ִנְקַשר ְבֶכֶלב ַהַםֲעלֶ 
ַהְקִלָנה. ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך הֹוַדְעָת ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל ְלַתֵען 
ַהְנַגם ַהֶזה ִלְטֹבל ֵתַשע ְנָעִמים ְבֶשֶלג, ְוַעל ְיֵדי ְטִביָלה ְבֶשֶלג ְיֺתָען 

א ַהֶכֶלב ַהִחיצֹון ֶשַבְקִלָנה, ְוָגלּוי ַהְנַגם ְויַֺןר ְקִשיַרת ַהֵשָגל ֶשהּו
ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ֶשֵאין ֲאִני ָיכֹול ַלֲעשֹות ַהִתעּון ַהֶזה ֶשל ְטִביָלה ְבֶשֶלג 

ָלֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשִיְהיּו  ָכָראּוי:
ֵאלּו )ְרִחיצֹות( ים ּוְרצּוִיים ְלָפֶניָך ֵתַשע ְטִבילֹות ֲחשּוִבים ּוְמֺקָבלִ 

ַבַםִים, ְכִאלּו ָטַבְלִתי ֵתַשע ְנָעִמים ְבֶשֶלג, ּוְבֹרב )רֹוֵחץ( ֶשֲאִני טֹוֵבל 
ַרֲחֶמיָך ּוְבֹרב ֲחָסֶדיָך ְיֺתַען ַהְנַגם ֶשָנַגְמִתי ְבִשְמָך ַהָעדֹוש, ְויּוַסר 

י ְקִשיַרת ַהֶכֶלב ֶשַבְקִלָנה, ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכִאלּו ִכַּוְנִתי ְבָכל ִמֶםמִ 
ַהַכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון, ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֶשה ָיֵדינּו 

 כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו:
 

ֹּ ל ַאַחר ָכְך ִיְטבוֹ  לתקן עוון שבא על  ,ְנָעִמיםֵתַשע  דעוֹ ִיְרַחץ ּגּופֹו  אֹו
  הגויה.

ְכֶנֶגד ִשְבָעה ַנַחֵלי  ,ְנָעִמיםֶשַבע  דעוֹ ִיְרַחץ ּגּופֹו  אֹוְֹּוַאַחר ָכְך ִיְטבֹול 
 . לתקן עוון שבא על הנידה ַהַםְלכּות

לתקן עוון  שחטא   ,ְנָעִמיםֵמש חָ  דעוֹ ִיְרַחץ ּגּופֹו  אֹוְֹּוַאַחר ָכְך ִיְטבֹול 
 ֲאֹדָני.ּוְבָכל ְטִביָלה ְיַכֵּוין ֵשם  עם  אשת איש

ֹּ ִיְטבֹול הזכר  ּוְבָכל  לתיקון עון משכב זכר ,ְנָעִמיםֵתַשע ִיְרַחץ ּגּופֹו  אֹו
 ִמן אֹוִתיֹות ָאֶל"ף ָאֶל"ף ָאֶל"ף ְכִסְדָרן. תְטִביָלה ְיַכֵּוין ְבאֹות ֶאחָ 

 ְנסּוִקים ֵאלּו: ִיְלַבש ְבָגָדיו ְוִיְרַחץ ָיָדיו ְוֹיאַמרָכְך ַאַחר 

יש ְיהֹוָיָדע ֶבן ּוְבָנָיהּו ֶבן ַעְבְצֵאל הּוא ִהָכה ֵאת  ַחִיל ַרב ִאּ ְנָעִלים ִמּ
ת ָהֲאִרי ְבתֹוְך ַהֹבאר ְביֹום  ְשֵני ֲאִרֵאל מֹוָאב ְוהּוא ָיַרד ְוִהָכה ֶאּ
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ֶלג: וְ  ִאיש ִמְצִרי ִאיש ַמְרֶאה ּוְבַיד ַהִםְצִרי ֲחִנית  ִהָכה ֶאת הּואַהָשּ
ת ַהֲחִנית ִמַיד ַהִםְצִרי ַוַיַהְרֵגהּו ַבֲחִניּתֹו:  ַוֵיֶרד ֵאָליו ַבָשֶבט ַוִיְגזל ֶאּ

ים: ִמן ְיהֹוָיָדע ְולוֹ  ֵאֶלה ָעָשה ְבָנָיהּו ֶבן ֹלִשים ַהְש  ֵשם ִבְשֹלָשה ַהִּגֹבִרּ
ָנא  ִמְשַמְעּתֹו: ְלכּו ָבא ַוְיִשֵמהּו ָדִוד ֶאל ַהְשֹלָשה ֹלא ִנְכָבד ְוֶאל

ְכָחה ֹיאַמר ְיֹהָוה  ֵאיֶכם ַכָשִנים ַכֶשֶלג ַיְלִבינּו  ִאם יאהדונהיְוִנָּוּ ְהיּו ֲחָטּ ִיּ
ְהּיּו: ִכי ַכֲאֶשר יֵ  ִאם  ֵרד ַהֶּגֶשם ְוַהֶשֶלג ִמןַיְאִדימּו ַכתֹוָלע ַכֶסֶמר ִיּ

ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה  ִהְרָוה ֶאת ַהָשַמִים ְוַשָםה ֹלא ָישּוב ִכי ִאם
ְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶשר ֵיֵצא ִמִני ֹּלא ל: ֵכן ִיּ ָישּוב  ְוָנַתן ֶזַרע ַלֹזֵרַע ְוֶלֶחם ָלֹאֵכּ

יו: ִאם ֲאשֶ  ָעָשה ֶאת ֵאַלי ֵריָקם ִכי ִאם ר ָחַפְצִתי ְוִהְצִליַח ֲאֶשר ְשַלְחִתּ
ִהְתָרַחְצִתי ְבֵמי ָשֶלג ְוֲהִזכֹוִתי ְבבֹור ַכָפי: ִכי ַלֶשֶלג ֹיאַמר ֱהֵוא ָאֶרץ, 
ְוֶגֶשם ָמָטר ְוֶגֶשם ִמְטרֹות ֺעזֹו: ְתַחְטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְתַכְבֵסִני 

ין:  ְבָפֵרש ַשַדי ְמָלִכים ָבּה ַתְשֵלג ְבַצְלּמֹון: ַהֹמֵתן ֶשֶלג ּוִמֶשֶלג ַאְלִבּ
ר: ֹּלא ֵביָתּה ָלֺבש  ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשֶלג ִכי ָכל ַכָסֶמר ְכפֹור ָכֵאֶפר ְיַפֵזּ

ים:  ָשִנּ
ְלכּו ַיְחָדו ֶאל ַוָיָשב ַאְבָרָהם ֶאל ַבע ַוֵיֶשב ְבֵאר שָ  ְנָעָריו ַוָיֺקמּו ַוֵיּ

ַבע: ַוָיָשב ִיְצָחק ַוַיְחֹנר ֶאת ְפרּו  ַאְבָרָהם ִבְבֵאר ָשּ ְבֵאֹרת ַהַםִים ֲאֶשר ָחּ
ֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוִיְקָרא  ִביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְתמּום ְנִלְשִתים ַאּ

יו: ַויַ  ָלֶהן ֵשמֹות ַכֵשֹמת ֲאֶשר יָקָרא ָלֶהן ָאִבּ ִיְצָחק ַבָמַחל  ְחְנרּו ַעְבֵדּ
ים: ַוָיִריבּו ֹרֵעי ְגָרר ִעם ַוִיְמְצאּו ֹרֵעי ִיְצָחק ֵלאֹמר  ָשם ְבֵאר ַמִים ַחִיּ

ַיְחְנרּו ְבֵאר  ָלנּו ַהָםִים ַוִיְקָרא ֵשם ְתַעְשקּו ִעּםֹו: ַוּ ַהְבֵאר ֵעֶשק ִכי ִהּ
ה: ַוַיְעֵתק ִמָשם ַוַיְחֹנר ְבֵאר  ָעֶליהָ  ַאֶחֶרת ַוָיִריבּו ַּגם ַוִיְקָרא ְשָמּה ִשְטָנּ

י ַעָתה ִהְרִחיב  ַאֶחֶרת ְוֹלא ָרבּו ָעֶליָה ַוִיְקָרא ְשָמּה ְרֹחבֹות ַויאֶמר ִכּ
ה  ַבע: ַוְיִהי יאהדונהיְיהֹוָ ֶרץ: ַוַיַעל ִמָשם ְבֵאר ָשּ ַביֹום  ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאּ

ֹאדֹות ַהְבֵאר ֲאֶשר ָחָפרּו  א ַוָיבאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַיִּגדּו לֹו ַעלַההּו
ִים: ַוִיְקָרא ֹאָתּה ִשְבָעה ַעל ָהִעיר ְבֵאר  ֵכן ֵשם ַויאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמּ

ה:   ֶשַבע ַעד ַהיֹום ַהֶזּ
ֱעָלה ֶאת ְוָעִשיָת ֶאת ֹרֶתיָה ִשְבָעה ְוֶהּ יָה: ִכי  ְוֵהִאיר ַעלֵנֹרֶתיָה  ֵנּ ֵעֶבר ָנֶנּ

ְנִני  ִהֵמה ָהֶאֶבן ֲאֶשר ָנַתִתי ִלְפֵני ְיהֹוֺשַע ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִשְבָעה ֵעיָנִים ִהּ
ֶרץ ְצָבאֹות ּוַמְשִתי ֶאת יאהדונהיְמַפֵתַח ִנֺתָחּה ְנֺאם ְיֹהָוה   ֲעֹון ָהָאּ

ד: ַביֹום ַההּוא ְנֺאם ְצָבאֹות ִתְקְראּו  יאהדונהיְיֹהָוה  ַהִהיא ְביֹום ֶאָחּ
ה: ַוָיָשב ַהַםְלָאְך ַהֹדֵבר ִבי  ַתַחת ֶּגֶפן ְוֶאל ִאיש ְלֵרֵעהּו ֶאל ַתַחת ְתֵאָנּ
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ֹאַמר  ַוְיִעיֵרִני ְכִאיש ֲאֶשר ֵיעֹור ִמְשָנּתֹו: ַוֹיאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָתה ֹרֶאה ָוּ
ֶתיָה ָעֶליָה  ֺכָלּה ְוֺגָלּה ַעל ָרִאיִתי ְוִהֵמה ְמנֹוַרת ָזָהב ֹראָשּה ְוִשְבָעה ֵנֹרּ

ּה: ִאְמרֹות ְיֹהָוה  ִשְבָעה ְוִשְבָעה ּמּוָצקֹות ַלֵמרֹות ֲאֶשר ַעל ֹראָשּ
ִים: יאהדונהי  ֲעִליל ָלָאֶרץ ְמזָֺעק ִשְבָעָתּ ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶכֶסף ָצרּוף ַבּ

ְנָתה ֵביָתּה ָחּ  ה:ָחְכמֹות ָבּ  ְצָבה ַעםּוֶדיָה ִשְבָעּ
ַוְיָבֶרְך ָדִויד ֶאת ְיֹהָוה ְלֵעיֵני ָכל ַהָעָהל. ַויאֶמר ָדִויד ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה 

ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָאִבינּו ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם: ְלָך ְיֹהָוה ַהְּגֺדָלה  יאהדונהי
ד ִכי ֹכל ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְלָך ְיֹהָוה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִתְפֶאֶרת ְוַהֵמַצח ְוַההוֹ 

ַהַםְמָלָכה ְוַהִםְתַנֵשא ְלֹכל ְלֹראש: ְוָהֹעֶשר ְוַהָכבֹוד ִמְלָפֶניָך  יאהדונהי
ְוַאָתה מֹוֵשל ַבֹכל ּוְבָיְדָך ֹכַח ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך ְלַגֵדל ּוְלַחֵזק ַלֹכל: ְוַעָתה 

ם ֲאַנְחנּו ָלְך. ּוְמַהְלִלים ְלֵשם ִתְפַאְרֶתָך: ִויָבְרכּו ֵשם ֱאֹלֵהינּו מֹוִדי
ְכֹבֶדָך ּוְמרֹוַמם ַעל ָכל ְבָרָכה ּוְתִהָלה: ַאָתה הּוא ְיֹהָוה ְלַבֶדָך ַאָתה 
ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ְשֵמי ַהָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה 

ָכל ֲאֶשר ָבֶהם ְוַאָתה ְמַחֶיה ֶאת ֺכָלם. ּוְצָבא ַהָשַמִים ְלָך ַהַיִםים וְ 
ִמְשַתֲחִוים. ַאָתה הּוא ְיֹהָוה ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ָבַחְרָת ְבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו 
ֵמאּור ַכְשִדים. ְוַשְמָת ְשמֹו ַאְבָרָהם, ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך. 

רֹות ִעםֹו ַהְבִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ַהְכַנֲעִני ַהִחִתי ָהֱאֹמִרי ְוַהְנִרִזי ְוכָ 
ְוַהְיבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִשי ָלֵתת ְלַזְרעֹו. ַוָתֶקם ֶאת ְדָבֶריָך ִכי ַצִדיק ָאָתה. 

סּוף.  ֶאת ֳעִני ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים. ְוֶאת ַזֲעָקָתם ָשַמְעָת ַעל ַים ַוֵתֶרא
ַוִתֵתן ֹאֹתת ּוֹמְפִתים ְבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו ּוְבָכל ַעם ַאְרצֹו ִכי ָיָדְעָת ִכי 
ֵהִזידּו ֲעֵליֶהם, ַוַתַעש ְלָך ֵשם ְכַהיֹום ַהֶזה. ְוַהָים ָבַקְעָת ִלְפֵניֶהם 

ַלְכָת ִבְמצֹוֹלת ְכמֹו ֶאֶבן ַוַיַעְברּו ְבתֹוְך ַהָים ַבַיָבָשה. ְוֶאת ֹרְדֵפיֶהם ִהְש 
 ְבַמִים ַעִזים:

 ִיְשָרֵאל ִמַיד ִמְצָרִים ַוַיְרא ִיְשָרֵאל ֶאת ַביֹום ַההּוא ֶאת הַוֹיַשע ְיֹהוָ 
ם: ַוַיְרא ִיְשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ַהָיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶשר ָעָשה  ְשַפת ַהָיּ

ה ְבִמְצַרִים ַויִּ  יֹהָוה ּוְבֹמֶשה ַעְבּדֹו:  יְראּו ָהָעם ֶאתְיהֹוָ ֲאִמינּו ַבּ ַיּ ה ַוּ  ְיהֹוָ
ִשיר אְמרּו ֵלאֹמר  ֹמֶשה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ָאז ָיּ יֹהָוה ַוֹיּ ַהִשיָרה ַהֹזאת ַלּ

י ה ִכּ יהֹוָ ם: ָעִזי ְוִזְמָרת  ָאִשיָרה ַלּ ְכבֹו ָרָמה ַבָיּ ָיּה ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרּ
ְיִהי ה ִאיש  ַוּ ְנהּו: ְיהֹוָ ְמֶמּ ֲאֹרּ ישּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוּ ִלי ִלּ

ִלָשיו  ה ְשּמֹו: ַמְרְכֹבת ַנְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָים ּוִמְבַחר ָשּ ִמְלָחָמה ְיהֹוָ
ְרדּו ִבְמצֹוֹלת כְ  ֺטְבעּו ְבַים יְנָך ְיֹהָוה  מוֹ ּסּוף: ְתֹהֹמת ְיַכְסיֺמּו ָיּ ֶבן: ְיִמּ ָאּ
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ֲהֹרס ָקֶמיָך  ב: ּוְבֹרב ְּגּאֹוְנָך ַתּ ה ִתְרַעץ אֹוֵיּ יְנָך ְיהֹוָ ֶנְאָדִרי ַבֹכַח ְיִמּ
ש: ּוְברּוַח ַאֶניָך ֶנֶעְרמּו ַמִים ִנְסבּו ְכמוֹ  אְכֵלמֹו ַכַעּ ֵנד  ְתַשַלח ֲחֹרְנָך ֹיּ

ְפאּו ְתֹהֹמת ְבלֶ  ְזִלים ָקּ ם: ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרֹדף ַאִשיג ֲאַחֵלק ָשָלל  בֹנּ ָיּ
י: ָנַשְפָת ְבּרּוֲחָך ִכָןמֹו ָים  ִתְמָלֵאמֹו ַנְפִשי ָאִריק ַחְרִבי ּתֹוִריֵשמֹו ָיִדּ

י ים: ִמּ עֹוֶפֶרת ְבַמִים ַאִדיִרּ ֲללּו ַכּ ֵאִלם ְיֹהָוה ִמי ָכֹמָכה ֶנְאָדר  ָצּ ָכמָכה ָבּ
ֶרץ: ָנִחיָת ַבֹעֶד  ֶלא: ָנִטיָת ְיִמיְנָך ִתְבָלֵעמֹו ָאּ ש נֹוָרא ְתִהֹּלת ֹעֵשה ֶפּ

ְמעּו ַעִםים ִיְרָּגזּון  זּו ָּגָאְלָת ֵנַהְלָת ְבָעְזָך ֶאל ְבַחְסְדָך ַעם ָך: ָשּ ְנֵוה ָקְדֶשּ
ֶשת: ָאז ִנְבֲהלּו ַאלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי  אֲחֵזמֹו ִחיל ָאַחז ּיֹוְשֵבי ְנָלּ מֹוָאב ֹיּ

ַען: ִתֹנל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִבְגֹדל ְזּרֹוֲעָך  ָרַעד ָנֹמגּו ֹכל ּיְשֵבי ְכָנּ
ד ִיְדמּו ָכָאֶבן ַעד ֲעבר ַעְםָך ְיֹהָוה ַעּ ֲעֹבר ַעם ַיּ יָת: ְתִבֵאמֹו  ַיּ זּו ָקִנּ

ְתָך ָמכֹון ְלִשְבְתָך נָ  ֲחָלּ ה ִמְעָדש ֲאֹדָני ּכֹונֲנּו ְוִתָטֵעמֹו ְבַהר ַנּ ַעְלָת ְיהֹוָ
ה יָך: ְיהֹוָ ָרָשיו  ָיֶדּ ד: ִכי ָבא סּוס ַנְרֹעה ְבִרְכבֹו ּוְבָפּ | ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעּ

ה ֲעֵלֶהם ֶאת ְלכּו ַבַיָבָשה ְבתֹוְך  ַבָים ַוָיֶשב ְיהֹוָ ֵמי ַהָים ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָהּ
ם:   ַהָיּ
ֲהֹרן ֶאתַוִתעַ  ַהָמִשים  ַהֹתף ְבָיָדּה ַוֵתֶצאן ָכל ח ִמְרָים ַהְמִביָאה ֲאחֹות ַאּ

י ה ִכּ יהֹוָ ֲחֶריָה ְבֺתִנים ּוִבְמֹחֹּלת: ַוַתַען ָלֶהם ִמְרָים ִשירּו ַלּ ָגֹאה ָּגָאה  ַאּ
ם: ַוַיַןע ֹמֶשה ֶאת ְכבֹו ָרָמה ַבָיּ ְצאּו ֶאלסּוף  ִיְשָרֵאל ִמַים סּוס ְוֹרּ  ַוֵיּ

ְלכּו ְשּלֶשת ִמְדַבר ִים: ַוָיֹבאּו ָמָרָתה  ָיִמים ַבִםְדָבר ְוֹלא שּור ַוֵיּ ָמְצאּו ָמּ
ְכלּו ִלְשֹתת ַמִים ִמָםָרה ִכי ָמִרים ֵהם ַעל ָרא ְוֹלא ָיּ ה:  ֵכן ָקּ ְשָמּה ָמָרּ

ה:  ֹמֶשה ֵלאֹמר ַמה ַוִיֹּלנּו ָהָעם ַעל ה  ַוִיְצַעק ֶאלִמְשֶתּ ְיֹהָוה ַויֹוֵרהּו ְיהֹוָ
ִיְמְתקּו ַהָםִים ָשם ָשם לֹו ֹחק ּוִמְשָנט ְוָשם  ֵעץ ַוַיְשֵלְך ֶאל ַהַםִים ַוּ

הּו: ַוֹיאֶמר ִאם ה ֱאֹלֶהיָך ְוַהָיָשר ְבֵעיָניו  ָשמֹוַע ִתְשַמע ְלקֹול ִנָןּ | ְיהֹוָ
ֲאַזְנָת לְ  ֲעֶשה ְוַהּ ַמְרָת ָכלַתּ ֲחָלה ֲאֶשר ֺחָעיו ָכל ִמְצֹוָתיו ְוָשּ ַםּ ַשְמִתי  ַהּ

ָך: ְבִמְצַרִים ֹּלא ְפֶאּ ה ֹרּ  ָאִשים ָעֶליָך ִכי ֲאִני ְיהֹוָ
ֲעַמִעים ְקָראִתיָך ְיֹהוָּ  ַםֲעלֹות ִמַםּ ְהֶייָנה הִשיר ַהּ : ֲאֹדָני ִשְמָעה ְבקֹוִלי ִתּ

י: ָאְזֶניָך ַקֺשבֹות ְלק ֲחנּוָנּ ֲעֹונֹות  ִאם)יאמר פסוק זה שבע פעמים(ֹול ַתּ
ד: ִאם ִתְשָמר ֲעֹמּ ד: ִאם ֲעֹונֹות ִתְשָמר ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיּ ֲעֹמּ  ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיּ

ד: ִאם ֲעֹונֹות ִתְשָמר ֲעֹמּ ָיּה ֲאֹדָני ִמי  ֲעֹונֹות ִתְשָמר ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיּ
ד: ִאם ֲעֹמּ ד: ִאם ֹות ִתְשָמרֲעֹונ ַיּ ֲעֹמּ ָיּה  ֲעֹונֹות ִתְשָמר ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיּ

ד: ִאם ֲעֹמּ י ֲעֹונֹות ִתְשָמר ֲאֹדָני ִמי ַיּ ד: ִכּ ֲעֹמּ ִעְםָך  ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיּ
א: ִקִּויִתי ְיֹהוָ  ְלִתי:  הַהְןִליָחה ְלַמַען ִתָּוֵרּ ִלְדָברֹו הֹוָחּ ִקְּוָתה ַנְפִשי ְוּ



 תפוחים                  כלליתיקון שדי              
 

 

023 

ֶקר: ַיֵחל ִיְשָרֵאל ֶאלַנפְ  ְמִרים ַלֹבּ ְמִרים ַלֹבֶקר ֹשּ אֹדָני ִמֹשּ י הְיֹהוָ  ִשי ַלּ  ִכּ
ַהֶחֶסד ְוַהְרֵבה ִעםֹו ְפּדּות: ְוהּוא ִיְפֶדה ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל  הִעם ְיֹהוָ 
יו: ֹנָתּ  ֲעֹוּ

 ֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ָשֹלש ְנָעִמים.

ִתי ֲאִני ְתִפָלּ ַחְסֶדָך ֲעֵנִני  ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְבָרב יאהדונהי הְיֹהוָ  ָךלְ  ַוּ
ָך: ֱאֶמת ִיְשֶעּ  ֶבּ

 ְוַאַחר ָכְך ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו ָשֹלש ְנָעִמים:

ֶהֱחִזיק  ֶנַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלא ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ִמי
ֶסד הּוא: ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכֹבש ֲעֹוֹנֵתינּו, ְוַתְשִליְך ָחֵפץ חֶ  ָלַעד ַאנֹו ִכי

 ַחֹטאָתם: ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר ִבְמֺצלֹות ָים ָכל
 ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:

 אגורות( 13)של  , ְשֹלש ֵמאֹות ּוְשֹלִשים ּוְשלָשה ְנרּוטֹות ִיַעח ְבָידוֹ 
 ְוֹיאַמר: ְלַהְפִריָשם ִלְצָדָקה, 

ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיּה, ִבְדִחלּו ּוְרִחמּו ּוְרִחמּו 
ְבֵשם ָכל  )יהו"ה(ּוְדִחלּו, ְלַיֲחָדא ֵשם י"ה בו"ה ְבִיחּוָדא ְשִלים 

רּוטֹות ֶשְבָיִדי ִלְצָדָקה. ִויִהי ָרצֹון ִיְשָרֵאל, ֲהֵריִני ַמְפִריש ֶשֶל"ג נְ 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשַתֲעֶשה ְלַמַען  יאהדונהיִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ּוְלַמַען ַהְפָרַשת ֶשֶל"ג ְנרּוטֹות ֵאלּו ֶשִהְפַרְשִתים 
ֶשר ָקִריִתי ְלָפֶניָך, ּוְלַמַען סֹודֹוֵתיֶהם, ִלְצָדָקה, ּוְלַמַען ִמְקָרֵאי ֹעֶדש אֲ 

ּוְלַמַען ְשמֹוֶתיָך ַהְעדֹוִשים ָהְרמּוִזים ָבֶהם, ִיְהֶיה ָחשּוב ּוְמֺקָבל 
ּוְמֺרֶסה ְלָפֶניָך ְכִאלּו ָעִשיִתי ִתעּון ַהֶשֶלג, ָכָראּוי ְלִתעּון ַהְנָגם ֶשל 

ֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַיְחְזרּו ִשְבָעה ַנַחֵלי ַהַםְלכּות ִלְהיֹות ָעֹון ַהִמָדה, ּוְבֹרב ַרחֲ 
ְמֵלִאים ּוְשֵלִמים, ְמִאיִרים ּוַמְזִהיִרים ְוִנְשָנִעים ִכְרצֹוְנָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון 

 ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי.

 ֹות ּוְשֹלִשים ְוָשֹלש ְנרּוטֹות ְוֹיאַמר:ְשֹלש ֵמא דעוֹ  ִיָעח ְבָידוֹ 

ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכְנֵתיּה ִבְדִחלּו ּוְרִחםּו, ּוְרִחםּו 
ּוְדִחלּו, ְלַיַחָדא ֵשם י"ה ְבו"ה ְבִיחּוָדא ְשִלים ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל, ֲהֵריִני 

ְשֹלִשים ְוָשלש ְנרּוטֹות ֵאלּו ֶשְבָיִדי ִלְצָדָקה. ַמְפִריש ְשֹלש ֵמאֹות ּו
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוָתי, ֶשַתֲעֶשה  יאהדונהיִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 
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ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ּוְלַמַען ְנסּוֵקי תֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים 
ַען סֹודֹוֵתיֶהם, ּוְלַמַען ַהְפָרַשת ְשֹלש ֵמאֹות ֶשָעִריִתי ְלָפֶניָך, ּוְלמַ 

ּוְשֹלִשים ְוָשלש ְנרּוטֹות ֵאלּו ֲאֶשר ִהְפַרְשִתי ִלְצָדָקה, ֶשְיֵהא ָחשּוב 
ּוְמֺקָבל ּוְמרּוֶצה ְלָפֶניָך ְכִאלּו ָעִשיִתי ִתעּון ַהֶשֶלג ָכָראּוי ְבָכל ַהַכָּונֹות 

ְלַכֵּון, ְלַתֵען ַהְנַגם ֶשָנַגְמִתי ְבִשְמָך ַהָּגדֹול ְבִמלּוי ֵהִהי"ן ָהְראּוִיים 
)ָהִאָשה ֹתאַמר, ְבָשְכִבי ִעם ַהּגֹוָיה ִנָדה ִשְפָחה זֹוָנה  )יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה(

ת ַהֶכֶלב ְויּוַסר ִמֶםִמי ְקִשיַר  ְבָשְכִבי ִעם ּגֹוי ָעֵרל ֵלב ְוָעֵרל ָבָשר, ְוָטֵמא.(
 יאהדונהי ֶשַבְקִלָנה. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, ְיֹהָוה

 צּוִרי ְוֹגֲאִלי:

ֶשֵהם ִמְסָנר ויכוון ְשֹלש ֵמאֹות ּוְשֹלִשים ְוָשֹלש ְנרּוטֹות  דעוֹ ִיַעח ְבָידֹו 
 ֹו:ָאֶל"ף ָאֶל"ף ָאֶל"ף ְוֹיאַמר ַבָעָשה ז

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשַתֲעֶשה ְלַמַען 
ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ּוְלַמַען ִמְצַות ַהְפָרַשת ֶשֶל"ג ְנרּוטֹות ֵאלּו ֶשְבָיִדי 

ָפֶניָך, ֶשֲאִני ַמְפִריָשם ִלְצָדָקה, ּוְלַמַען ִמְקָרֵאי ֹקֶדש ֲאֶשר ָקִריִתי לְ 
ּוְלַמַען סֹודֹות ָהְרמּוִזים ָבֶהם, ִיְהֶיה ָחשּוב ּוְמֺקָבל ּוְמרּוֶצה ְלָפֶניָך 
ְכִאלּו ָעִשיִתי ִתקּון ַהֶשֶל"ג, ְלַגְלֵּגל ּגּוִפי ְבֶשֶלג ֵתַשע ְנָעִמים, ְלַתֵען 

ֶל"ף ֶשְבֵשם ֶאְהֶי"ה ַהְנַגם ֶשָנַגְמִתי ִבְשֹלָשה אֹוִתיֹות ָאֶל"ף ָאֶל"ף ָא
ֶשַבִביָנה, ּוְבֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַיְחְזרּו ְשֹלָשה ָאֶל"ף ָאֶל"ף ָאֶל"ף 
ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון, ְוִיְתַחְברּו ְבאֹוִתיֹות הי"ה ְויְֺשְלמּו ְשֹלָשה ְשמֹות 

"א, אל"ף ה"ה יו"ד )אל"ף ה"י יו"ד ה"י, אל"ף ה"א יו"ד הֶאְהֶיה ֶשַבִביָנה 

 ְוִיְהיּו ְשֵלִמים ְּוְמֵלִאים ּוֵמִאיִרים ִבְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ִכְרצֹוְנָך: ה"ה(,

ַיְקִניא אם אפשר  ,ִאם ִיְזַדֵםן ְבאֹותֹו ְזָמן ֶשֶלג, ִיַעח ֲחִתיַכת ֶשֶלג, ְוִאם ָלאו
ִמין ּוְשֹמאל, ֶאְצְבעֹות ְוַכף ּוְזרֹוַע, ַמִים ִבְמָקֵרר ַחְשַמִלי, ִוְיַגְלֵּגל ָיָדיו ָבה יָ 
 ָנִנים ְוָאחֹור, ְוֹיאַמר ִבְתִחָלה ַבָעָשה זֹו:

ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיּה ִבְדִחלּו ּוְרִחםּו, ּוְרִחםּו 
ָכל ִיְשָרֵאל, ֲהֵריִני ּוְדִחלּו, ְלַיַחָדא ֵשם י"ה ְבו"ה ְבִיחּוָדא ְשִלים ְבֵשם 

מּוָכן ּוְמזָֺםן ְלַגְלֵּגל ֶאְצְבעֹוַתי ְוַכַני ּוְזרֹוִעי ַהְיִמין ְוַהְשֹמאל ְבֶשֶלג 
ֵתַשע ְנָעִמים, ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה יאהדונהי ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי 

ְלָפֶניָך ִּגְלּגּול ָיַדי ְבֶשֶלג ֲאבֹוַתי, ֶשְתֵהא ֲחשּוָבה ּוְמֺקֶבֶלת ּוְרצּוָיה 
ֵתַשע ְנָעִמים, ְכִאלּו ִּגְלַּגְלִתי ָכל ּגּוִפי ֺכלֹו ְבֶשֶלג ֵתַשע ְנָעִמים, ְלַתֵען 
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ֲאֶשר הּוא  )יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה(ַמה ֶשָנַגְמִתי ְבֵשם ַהַוָי"ה ְבִמלּוי ֵהִהי"ן 
א ַהַמַעֶלה ַמִין נּוְקִבין ַקִדיִשין ֶשָבּה, ְוַעל ְיֵדי ְבַמְלכּות ִדְקֺדָשה, ְוהּו

ִגְלּגּול ָיַדי ְבֶשֶלג ֵתַשע ְנָעִמים, ְיֺתַען ַהְנַגם ֲאֶשר ָנַגְמִתי, ְויּוַסר ִמֶםִמי 
ְקִשיַרת ַהֵשָגל ֶשהּוא ַהֶכֶלב ַהִחיצֹון ֶשַבְקִלָנה. ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני 

 ינּו ָעֵלינּו ּוָמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו:ֱאֹלהֵ 

בדיעבד ְלַהִשיג ֶעַרח אֹו ֶשֶלג ְבאֹותֹו יֹום, בשום אופן ִאם ִאי ֶאְפָשר לֹו )
 (ְביֹום ַאֵחר. דבר זהַיֲעֶשה 

ֶשַבע  דעוֹ ַעד סֹוף ֶאְצְבעֹוָתיו,  ַהֶעַרח ַעל ְזרֹועֹוָתיו ְוַכנֹות ָיָדיו ַגְלֵּגליְ 
 ְנָעִמים ְלָכל ַצד. ְוֹקֶדם ֶשְיַגְלֵּגל ֹיאַמר:

ְלֵשם ִיחּוד ֺקְדָשא ְבִריְך ּוְשִכיְנֵתיּה, ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, 
ָרֵאל, ֲהֵריִני ְבֵשם ָכל ִישְ  )יהו"ה(ְלַיֲחָדא ֵשם י"ה ְבו"ה ְבִיחּוָדא ְשִלים 

מּוָכן ְלַגְלֵּגל ְזרֹוִעי ְוַכִני ְוֶאְצְבעֹוַתי ָיִמין ּוְשֹמאל ַעל ַהֶשֶלג ֶשַבע 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  יאהדונהיְנָעִמים, ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ַבֶשֶלג ֶשַבע ְנָעִמים,  ֶשְתֵהא ֲחשּוָבה ּוְמֺקֶבֶלת ּוְרצּוָיה ִּגְלּגּול ָיַדי
ְכִאלּו ִּגְלַּגְלִתי ָכל ּגּוִפי ָנִנים ְוָאחֹור ַבֶשֶלג ֶשַבע ְנָעִמים, ְוַיְחְזרּו ַעל 
ָיִדי ִשְבָעה ַנֲחֵלי ַהַםְלכּות ִלְהיֹות ִנְמָשִכים ְוִנְתָקִנים ְכַבְתִחָלה 

  ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ִפי ִכְרצֹוְנָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

ֵתַשע  דעוֹ ַהֶעַרח ַעל ְזרֹועֹוָתיו ְוַכנֹות ָיָדיו ַעד סֹוף ֶאְצְבעֹוָתיו  ְיַגְלֵּגל
 ְנָעִמים ְלָכל ַצד. ְוֹקֶדם ֶשְיַגְלֵּגל ֹיאַמר:

ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ְלֵשם ִיחּוד ֺקְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיּה, בִ 
ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא י"ה ְבו"ה ְבִיחּוָדא ְשִלים ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל, ֲהֵריִני 
מּוָכן ְלַגְלֵּגל ֶאְצְבעֹוַתי ְוַכִני ּוְזרֹוִעי ַהָיִמין ְוַהְשֹמאל ַבֶשֶלג ֵתַשע 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  יאהדונהיה ְנָעִמים. ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהוָ 
ֶשְיֵהא ָחשּוב ּוְמֺקָבל ּוְמֺרֶסה ִּגְלּגּול ָיַדי ַבֶשֶלג ֵתַשע ְנָעִמים, ְלַתֵען 
ַמה ֶשָנַגְמִתי ְבָשלש אֹוִתיֹות ָאֶל"ף ָאֶל"ף ָאֶל"ף, ֶשָּגַרְמִתי ְלַסְלָקם 

"ה ֶשַבִביָנה, ְוִנְשָאר ָכל ֶאָחד ֵמֶהם ְבסֹוד הי"ה ִמן ְשלָשה ְשמֹות ֶאְהיֶ 
ִבְלַבד. ְוַעָתה ְבִגְלּגּול ָיַדי ֵתַשע ְנָעִמים ַבֶשֶלג ֶשעֹוֶלה ִמְסַנר ָאֶל"ף 
ָאֶל"ף ָאֶל"ף, ַיְחְזרּו ָשלש אֹוִתיֹות ָאֶל"ף ָאֶל"ף ָאֶל"ף ִלְמקֹוָמם, 

ת ֶאְהֶיה ֶשַבִביָנה. ִויִהי ֹנַעם ַאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ְויְֺשְלמּו ְשלָשה ְשמוֹ 
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 ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו:

 ֹיאַמר ְנסּוִקים ֵאלּו

י ַוֲאִני ָאַמְרִתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִתי ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך ָאֵכן ָשַמְעָת קֹול ַתֲחנּונַ 
ְבַשְּוִעי ֵאֶליָך: ְוֹעֶשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהָביו ּוְלֹשְמֵרי ִמְצֹוָתיו: ְוָיַדְעָת 
ִכי ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך הּוא ָהֱאֹלִהים ָהֵאל ַהֶמֱאָמן ֹשֵמר ַהְבִרית ְוַהֶחֶסד 

ְוַהָסִעיר ְלגֹוי ְלֹאֲהָביו ּוְלֹשְמֵרי ִמְצֹוָתו ְלֶאֶלף דֹור: ַהָעֹטן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף 
ְבִעָתּה ֲאִחיֶשָמה: ְכִמְגַדל ָדִויד ַצָּואֵרְך ָבנּוי יאהדונהי ָעצּום ֲאִני ְיֹהָוה 

ְלַתְלִניֹות ֶאֶלף ַהָםֵגן ָתלּוי ָעָליו ֹכל ִשְלֵטי ַהִּגבֹוִרים: ֶכֶרם ָהָיה 
ם ִאיש ָיִבא ְבִפְריֹו ֶאֶלף ִלְשֹלֹמה ְבַבַעל ָהמֹון ָנַתן ֶאת ַהֶכֶרם ַלֹמְטִרי

 ָכֶסף: ַכְרִמי ֶשִלי ְלָפָני ָהֶאֶלף ְלָך ְשֹלֹמה ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים ֶאת ִנְריֹו:

ַאַחר ָכְך ַיְדִליק ִשְבָעה ֵנרֹות ְבֵבית ַהְכֶנֶסת, ְכֶנֶגד ֶשַבע ְסִפירֹות ֶחֶסד 
. ְוַיְדִליק עֹוד ְשֵני ֵמרֹות, ֶאָחד ִלְכבֹוד ְגבּוָרה ִתְפֶאֶרת ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות

 יֹוֵסף ַהַצִדיק, ְוֶאָחד ִלְכבֹוד ְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע, ֲעֵליֵהם ַהָשלֹום.

ָיֹבא ָאָדם ַאֵחר ְוָיִביא ַכְבֵלי ַבְרֶזל ְוִיֵתן ְשֵני ַרְגָליו אפשר  ִאםַאַחר ָכְך 
 ְגָליו ֹיאַמר ַבָעָשה זֹו:ָבֶהם, ְוקֹוֶדם ֶשִיְתֵנם ְברַ 

ֲהֵריִני מּוָכן ְלַקֵבל ְבֵלב ָשֵלם ּוְבֶנֶפש ֲחֵפָצה ַצַער ְוִעמּוי ֶשל ַכְבֵלי 
ַבְרֶזל, ְלַכֵנר ָעֹון ֶשָחָטאִתי ְבִביָאִתי ַעל ּגֹוָיה ָנְכִרָיה ְוָשַכְבִתי אֹוָתּה, 

ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשִיְהֶיה ָחשּוב  ייאהדונהִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 
ּוְמֺקָבל ּוְמרּוֶצה ְלָפֶניָך ַצַער ַכְבֵלי ַבְרֶזל ֶשֲאִני ִמְצַטֵער בֹו ַביֹום ַהֶזה, 
ֶשַתִסיֵלִני ְבַרֲחֶמיָך ִמן ִּגְלּגּול ַהֶכֶלב ֶשהּוא אֹוִתיֹות ֶכֶב"ל, ְוִיְהֶיה 

ֶזה ְתמּוַרת ִּגְלּגּול ַהֶכֶלב, ְוַתִסיֵלִני ְבַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַצֲעִרי ַבֶכֶבל הַ 
ּוְלַמַען ְזכּות ַאְבָרָהם ִאיש  )יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה(ְלַמַען ִשְמָך ַהָּגדֹול 

ֵבַרְך ֶאת  יאהדונהיַהֶחֶסד ֶשֶמֱאַמר בֹו ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָיִמים ַויֹהָוה 
ֹכ"ל, ּוְלַמַען ְזכּות יֹוֵסף ַצִדיָקְך ֶשֶמֱאַמר בֹו ִעמּו ַבֶכֶב"ל ַאְבָרָהם בַ 

יאהדונהי ַרְגלֹו ַבְרֶזל ָבָאה ַנְפשֹו, ַעד ֵעת ֹבא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיֹהָוה 

ְצָרָפְתהּו: ָשַלח ֶמֶלְך ַוַיִתיֵרהּו מֹוֵשל ַעִםים ַוְיַפְתֵחהּו. ּוְלַמַען ְזכּות 
ָך ָכֵלב ֶבן ְיפּוֶנה, ֶשֶמֱאַמר בֹו ְוַעְבִדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ַעְבְד 

ִעםֹו ַוְיַמֵלא ַאֲחָרי. ּוְלַמַען ְזכּות ַעְבְדָך ְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע, ֶשֶמֱאַמר בֹו 
ל, הּוא ִהָכה ֶאת ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ֶבן ִאיש ַחִיל ַרב ְנָעִלים ְמַקְבְצאֵ 
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ְשֵני ֲאִריֵאל מֹוָאב ְוהּוא ָיַרד ְוִהָכה ֶאת ָהֲאִרי ְבתֹוְך ַהבֹור ְביֹום 
ַהָשֶלג. ּוְלַמַען ְזכּות ַעְבְדָך ֵאִלָיהּו ַהָמִביא ָזכּור ַלטֹוב, ֶשָכתּוב בֹו 

ֶלה ֶב"ן, ִיְהיּו ְלָרצֹון ַוַיַעל ֵאִלָיהּו ִבְסָעָרה ַהָשַמִים, ּוִמְסַנר ְשמֹו עוֹ 
צּוִרי ְוֹגֲאִלי. ִויִהי ֹנַעם  יאהדונהיִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

 ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו:

ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה  ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו
 ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו:

ָיִשים ָבֶכֶבל ְשֵתי ַרְגָליו, ְוִיָשֲארּו ַרְגָליו ָבֶכֶבל ְלָפחֹות ָשֹלש ָשעֹות, ְוִאם 
גם מי  .ִמיםָשֹלש ְנעָ זה ּוְבֵעת ֶשַרְגָליו ָבֶכֶבל ֹיאַמר ֶנֶרק  .ָעִדיף יותר,ִיְהיּו 

 שלא כובלים לו את רגליו יאמר פרקים אלו.

יֵמי ָדֶרְך )תהילים פרק קי"ט(  ְלִכים ְבתֹוַרת ְיֹהוָּ  ,ַאְשֵרי ְתִמּ  : בהַהֹהּ
ֹדָתיו ְצֵרי ֵעּ ָפֲעלּו ַעְוָלה ִבְדָרָכיו  ַאף ֹּלא ֵלב ִיְדְרּשּוהּו: ג ְבָכל ,ַאְשֵרי ֹנּ

כּו: ד ד: הַאָתה ִצִּויָתה  ָהָלּ ֲחַלי ִיֹכנּו ְדָרָכי ִלְשֹמר  ִפֺעֶדיָך ִלְשמר ְמֹאּ ַאּ
יָך: ו יָך: ז ֵאבֹוש ְבַהִביִטי ֶאל ָאז ֹּלא ֺחֶעּ ּאֹוְדָך ְביֶשר ֵלָבב  ָכל  ִמְצֹוֶתּ

ָך: ח ל ֶאת ְבָלְמִדי ִמְשְנֵטי ִצְדֶקּ ד: ט ֺחֶעיָך ֶאְשמר ַאּ  ַתַעְזֵבִני ַעד ְמֹאּ
ָך: י ַמַער ֶאת ַזֶכהַבֶםה יְ  ִלִבי ְדַרְשִתיָך ַאל  ְבָכל ָאְרחֹו ִלְשמר ִכְדָבֶרּ

יָך: יא ֱחָטא ַתְשֵּגִני ִמִםְצֹוֶתּ ְך: יב ְבִלִבי ָצַפְנִתי ִאְמָרֶתָך ְלַמַען ֹלא ֶאּ  ָלּ
יָך: יג הָברּוְך ַאָתה ְיֹהוָ  יָך:  ְשְנֵטיִבְשָפַתי ִסַנְרִתי כל ִמ  ַלְםֵדִני ֺחֶעּ ִפּ

ְדֹוֶתיָך ַשְשִתי ְכַעל ָכל ּהֹון: טו יד ְבִפעּוֶדיָך ָאִשיָחה ְוַאִביָטה  ְבֶדֶרְך ֵעּ
יָך: טז ְרֹחֶתּ ָך: יז ֹאּ ְשַתֲעָשע ֹלא ֶאְשַכח ְדָבֶרּ ְּגמל ַעל   ְבֺחֹעֶתיָך ֶאּ

ָך: יח ְחֶיה ְוֶאְשְמָרה ְדָבֶרּ ָך: עֵ  ַּגל ַעְבְדָך ֶאּ יַני ְוַאִביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתּ
ֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל יט יָך: כ ֵּגר ָאּ ֲאָבה  ַתְסֵתר ִמֶםִמי ִמְצֹוֶתּ ְרָסה ַנְפִשי ְלַתּ ָּגּ

ת: כא ל ִמְשָנֶטיָך ְבָכל ֵעּ יָך:  ֶאּ ָּגַעְרָת ֵזִדים ֲארּוִרים ַהֹשִגים ִמִםְצֹוֶתּ
ָעַלי ֶחְרָנה וָ  כב ְרִתי: כגַּגל ֵמּ ֹדֶתיָך ָנָצּ ְשבּו ָשִרים ִבי  בּוז ִכי ֵעּ ַּגם ָיּ

יָך: כד ם ִנְדָברּו ַעְבְדָך ָיִשיַח ְבֺחֶעּ י: כה ַּגּ ֲעֺשָעי ַאְנֵשי ֲעָצִתּ  ֵעֹדֶתיָך ַשּ
ָך: כו ָעָפר ַנְפִשי ַחֵיִני ִכְדָבֶרּ ְבָקה ֶלּ ַתֲעֵנִני ַלְם  ָדּ ֵדִני ְדָרַכי ִסַנְרִתי ַוּ

יָך: כז יָך: כח ֺחֶעּ ֶרְך ִנעּוֶדיָך ֲהִביֵנִני ְוָאִשיָחה ְבִנְפְלאֹוֶתּ ְלָפה  ֶדּ ָדּ
ָך: כט ֶרְך ַנְפִשי ִמתּוָגה ַקְיֵמִני ִכְדָבֶרּ ִני:  ֶדּ תֹוָרְתָך ָחֵמּ ֶשֶקר ָהֵסר ִמֶםִמי ְוּ

ֶרְך ל יתִ  ֶדּ ְדֹוֶתיָך ְיֹהוָ  י: לאֱאמּוָנה ָבָחְרִתי ִמְשָנֶטיָך ִשִּוּ  הָדַבְקִתי ְבֵעּ
ִני: לב י: לג ַאל ְתִביֵשּ ֶרְך ִמְצֹוֶתיָך ָארּוץ ִכי ַתְרִחיב ִלִבּ  ההֹוֵרִני ְיֹהוָ  ֶדּ
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ֶקב: לד ֲהִביֵנִני ְוֶאְסָרה ּתֹוָרֶתָך ְוֶאְשְמֶרָמה ְבָכל  ֶדֶרְך ֺחֶעיָך ְוֶאְסֶרָמה ֵעּ
ב: ְצִתי: לו ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ִכיַהְדִריֵכִני בִ  לה ֵלּ ַהט ִלִבי ֶאל  בֹו ָחָפּ

ְדֹוֶתיָך ְוַאל ַצע: לז ֵעּ ִני: לח ֶאל ָבּ ְראֹות ָשְוא ִבְדָרֶכָך ַחֵיּ ֲעֵבר ֵעיַני ֵמּ  ַהּ
ָך: לט ֲעֵבר ֶחְרָנִתי ֲאֶשר ָיֹגְרִתי  ָהֵקם ְלַעְבְדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶשר ְלִיְרָאֶתּ ַהּ

ים: מִכי ִמְשנָ  ִני: מא  ֶטיָך טֹוִבּ ְתָך ַחֵיּ  ִהֵמה ָתַאְבִתי ְלִפֺעֶדיָך ְבִצְדָקּ
יֹבֺאִני ֲחָסֶדָך ְיֹהוָ  ָך: מב הִוּ י  ְתשּוָעְתָך ְכִאְמָרֶתּ ְרִפי ָדָבר ִכּ ֱעֶנה ֹחּ ְוֶאּ

ָך: מג ַאל ַתֵסל ִמִני ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ִכי ְלִמ  ָבַטְחִתי ִבְדָבֶרּ ְשָנֶטָך ְוּ
ְלִתי: מד ד: מה ִיָחּ ְתָך ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעּ ְוֶאְתַהְלָכה  ְוֶאְשְמָרה תֹוָרּ

ְשִתי: מו ְרָחָבה ִכי ִפֺעֶדיָך ָדָרּ ֹדֶתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְוֹלא  ָבּ ֲאַדְבָרה ְבֵעּ ַוּ
ְבִתי: מח ֵאּבֹוש: מז ֲעַשע ְבִמְצֹוֶתיָך ֲאֶשר ָאָהּ ל וְ  ְוֶאְשַתּ א ַכַני ֶאּ ֶאֹשָּ

יָך: מט ְזֹכר ָדָבר ְלַעְבֶדָך ַעל  ִמְצֹוֶתיָך ֲאֶשר ָאָהְבִתי ְוָאִשיָחה ְבֺחֶעּ
ִני: נ ַחְלָתּ ְתִני: נא ֲאֶשר ִיּ ְתָך ִחָיּ ָמִתי ְבָעְנִיי ִכי ִאְמָרּ ֵזִדים  ֹזאת ֶנָחּ

יִתי: נב עֹוָלםָזַכְר  ֱהִליֺצִני ַעד  ְמֹאד ִמתֹוָרְתָך ֹלא ָנִטּ |  ִתי ִמְשָנֶטיָך ֵמּ
ם: נג הְיֹהוָ  ֶאְתֶנָחּ ָך: נד ָוּ ְזֵבי ּתֹוָרֶתּ ְרָשִעים ֹעּ ְזִמרֹות  ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמּ

י: נה יּו ִלי ֺחֶעיָך ְבֵבית ְמגּוָרּ ֶאְשְמָרה  הָזַכְרִתי ַבַלְיָלה ִשְמָך ְיֹהוָ  ָהּ ָוּ
ָך: נו ְיָתה לִ  ּתֹוָרֶתּ ְרִתי: נזֹזאת ָהּ ָאַמְרִתי  הֶחְלִקי ְיֹהוָ  י ִכי ִפֺעֶדיָך ָנָצּ

יָך: נח ָך: נט ִלְשֹמר ְדָבֶרּ ִחַשְבִתי  ִחִליִתי ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵמִני ְכִאְמָרֶתּ
יָך: ס ֹדֶתּ ָאִשיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעּ ַחְשִתי ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהִתי ִלְשֹמר  ְדָרָכי ָוּ

יָך ְחִתי: סב : סאִמְצֹוֶתּ ֲחּצֹות  ֶחְבֵלי ְרָשִעים ִעְּוֺדִני תֹוָרְתָך ֹלא ָשָכּ
ָך: סג ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאֶשר  ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמְשְנֵטי ִצְדֶקּ

יָך: סד ְמֵרי ִנעּוֶדּ נִ  הַחְסְדָך ְיֹהוָ  ְיֵראּוָך ּוְלֹשּ ְלָאה ָהָאֶרץ ֺחֶעיָך ַלְםֵדּ י: ָמּ
ם ַעְבְדָך ְיֹהוָ  סה ָך: סוה טֹוב ָעִשיָת ִעּ טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְםֵדִני ִכי  ִכְדָבֶרּ

ְנִתי: סז ֱאָמּ ְרִתי:  ְבִמְצֹוֶתיָך ֶהּ ְתָך ָשָמּ ֱעֶנה ֲאִני ֹשֵגג ְוַעָתה ִאְמָרּ ֶטֶרם ֶאּ
יָך: סט סח ְפלּו ָעַלי שֶ  טֹוב ַאָתה ּוֵמִטיב ַלְםֵדִני ֺחֶעּ ֶקר ֵזִדים ֲאִני ָטּ

יָך: ע ְבָכל ֵלב ְעִתי:  ֶאֹסר ִנעּוֶדּ ֲעָשּ ְתָך ִשּ ָטַפש ַכֵחֶלב ִלָבם ֲאִני תֹוָרּ
יָך: עב עא י ֺעֵמיִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֺחֶעּ ּטֹוב ִלי ּתֹוַרת ִניָך  ּטֹוב ִלי ִכּ

ֶסף: עג ַאְלֵפי ָזָהב ָוָכּ ְיכֹוְננּו ֵמּ ִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ָיֶדיָך ָעשּוִני ַוּ
יָך: עד ְלִתי: עה ִמְצֹוֶתּ ְרָך ִיָחּ ָיַדְעִתי  ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני ְוִיְשָמחּו ִכי ִלְדָבּ

ִני: עו הְיֹהוָ  ֱאמּוָנה ִעִמיָתּ ֲחֵמִני  ִכי ֶצֶדק ִמְשָנֶטיָך ֶוּ ְיִהי ָנא ַחְסְדָך ְלַנּ
ָך: עז ְתָך ְלַעְבֶדּ ְחֶיה ִכיְיֹבאּו ְכִאְמָרּ ֲחֶמיָך ְוֶאּ י: עח ִני ַרּ ֲעֺשָעּ  תֹוָרְתָך ַשּ

יָך: עט ָישּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך  ֵיבשּו ֵזִדים ִכי ֶשֶקר ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִשיַח ְבִפעּוֶדּ



 תפוחים                  כלליתיקון שדי              
 

 

029 

יָך: פ ֹדֶתּ ְדֵעי ֵעּ י ִלִבי ָתִמים ְבֺחֶעיָך ְלַמַען ֹלא ֵאּבֹוש: פא ְוֹיּ ְלָתה  ְיִהּ ָכּ
ְלִתי: פבִלְתש ְרָך ִיָחּ ְתָך ַנְפִשי ִלְדָבּ ָכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך ֵלאמר ָמַתי  ּוָעּ

ִני: פג ַנֲחֵמּ ְחִתי: פד ְתּ י ָהִייִתי ְכֹנאד ְבִקיטֹור ֺחֶעיָך ֹלא ָשָכּ י  ִכּ ַכָםה ְיֵמּ
ט: פה ְדַפי ִמְשָנּ ֲעֶשה ְבֹרּ רּו ִלי ֵזִדים ִש  ַעְבֶדָך ָמַתי ַתּ יחֹות ֲאֶשר ֹלא ָכּ

ָך: פו ִני: פז ְכּתֹוָרֶתּ ִכְמַעט  ָכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה ֶשֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרּ
יָך: פח ֲאִני ֹּלא ָעַזְבִתי ִפֺעֶדּ ְכַחְסְדָך ַחֵיִני ְוֶאְשְמָרה  ִכלּוִני ָבָאֶרץ ַוּ

יָך: פט ְרָך ִנָסב בַ  הְלעֹוָלם ְיֹהוָ  ֵעדּות ִנּ ִים: צְדָבּ ְלֹדר ָוֹדר ֱאּמּוָנֶתָך  ָשָמּ
ד: צא ַתֲעֹמּ יָך: צב כֹוַנְנָתּ ֶאֶרץ ַוּ ְמדּו ַהיֹום ִכי ַהֹכל ֲעָבֶדּ ִמְשָנֶטיָך ָעּ  ְלּ

י: צג ֲעֺשָעי ָאז ָאַבְדִתי ְבָעְנִיּ ְתָך ַשּ ְלעֹוָלם ֹּלא ֶאְשַכח  לּוֵלי תֹוָרּ
ִני ְשִתי: צה : צדִנעּוֶדיָך ִכי ָבם ִחִייָתּ ָך ֲאִני ּהֹוִשיֵעִני ִכי ִפעּוֶדיָך ָדָרּ  ְלּ

ן: צו ֹדֶתיָך ֶאְתבֹוָנּ ָכל ִתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ  ִלי ִקּוּו ְרָשִעים ְלַאְבֵדִני ֵעּ ְלּ
ד: צז ְתָך ְמֹאּ י:  ְרָחָבה ִמְצָוּ יָחִתּ ה ָאַהְבִתי ּתֹוָרֶתָך ָכל ַהיֹום ִהיא ֹשִּ ָמּ

י: צטֵמֹאְיבַ  צח ִמָכל ְמַלְםַדי  י ְתַחְכֵמִני ִמְצֹוֶתָך ִכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלּ
י: ק ְדֹוֶתיָך ִשיָחה ִלּ ְרִתי:  ִהְשַכְלִתי ִכי ֵעּ ִמְזֵקִנים ֶאְתבֹוָנן ִכי ִפעּוֶדיָך ָנָצּ

ָך: קב קא יָך ִמִםְשָנטֶ  ִמָכל ֹאַרח ָרע ָכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְשמר ְדָבֶרּ
י:  ִני: קג ַמה ִמְמְלצּו ְלִחִכי ִאְמָרֶתָך ִמְדַבש ְלִפּ י ַאָתה ּהֹוֵרָתּ ֹלא ָסְרִתי ִכּ

ֶקר: קה ֵנר ְלַרְגִלי  ֵכן ָשֵנאִתי ִמִנעּוֶדיָך ֶאְתבֹוָנן ַעל קד ָכל ֹאַרח ָשּ
י: קו ְדָבֶרָך ְואֹור יָבִתּ ֲאַקֵיָמה ִלְש  ִלְנִתּ ָך: קזִנְשַבְעִתי ָוּ  ֹמר ִמְשְנֵטי ִצְדֶקּ

ֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיֹהוָ  ָך: קח הַנּ  הִנְדבֹות ִני ְרֵצה ָנא ְיֹהוָ  ַחֵיִני ִכְדָבֶרּ
ִני: קט ְחִתי: קי ּּוִמְשָנֶטיָך ַלְםֵדּ  ַנְפִשי ְבַכִני ָתִמיד ְותֹוָרְתָך ֹלא ָשָכּ

ְתנּו ְרָשִעים ַנח ִלי ּוִמִנעּוֶדיָך ֹלא יִתי: קיא ָנּ ְדֹוֶתיָך  ָתִעּ ָנַחְלִתי ֵעּ
ָםה: קיב י ְששֹון ִלִבי ֵהּ ֲעשֹות ֺחֶעיָך ְלעֹוָלם  ְלעֹוָלם ִכּ ָנִטיִתי ִלִבי ַלּ

ֶקב: קיג ְבִתי: קיד ֵעּ תֹוָרְתָך ָאָהּ ֲעִפים ָשֵנאִתי ְוּ ִגִמי ָאָתה  ֵסּ ִסְתִרי ּוָמּ
ְלִתי: קטו ְרָך ִיָחּ י: קטזּסּורּו ִמ  ִלְדָבּ  ֶםִמי ְמֵרִעים ְוֶאְסָרה ִמְצות ֱאֹלָהּ

י: קיז ְחֶיה ְוַאל ְתִביֵשִני ִמִשְבִרּ ְתָך ְוֶאּ ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵשָעה  ָסְמֵכִני ְכִאְמָרּ
יד: קיח ֺחֶעיָך ִכי ֶשֶקר  ְוֶאְשָעה ְבֺחֶעיָך ָתִמּ ָסִליָת ָכל שֹוִגים ֵמּ

ם: קיט יָך: ִסִגים ִהשְ  ַתְרִמיָתּ ֹדֶתּ   קכ ַבָת ָכל ִרְשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִתי ֵעּ
אִתי: קכא ָעִשיִתי ִמְשָנט ָוֶצֶדק  ָסַמר ִמַנְחְדָך ְבָשִרי ּּוִמִםְשָנֶטיָך ָיֵרּ

י: קכב ְשָקּ ים: קכג ַבל ַתִמיֵחִני ְלֹעּ ל ַיַעְשֺקִני ֵזִדּ  ֲעֹרב ַעְבְדָך ְלטֹוב ַאּ
ָך: קכדֵעיַני ָכלּו  ֲעֵשה ִעם ַעְבְדָך ְכַחְסֶדָך  ִליּשּוָעֶתָך ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקּ

ִני: קכה יָך: קכו ְוֺחֶעיָך ַלְםֵדּ ֹדֶתּ ְדָעה ֵעּ ֵעת  ַעְבְדָך ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאּ
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יֹהוָ  ֲעשֹות ַלּ ָך: קכז הַלּ ַעל ֵכן ָאַהְבִתי ִמְצֹוֶתיָך ִמָזָהב  ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתּ
אִתי: קכט ַעל ֵכן ז: קכחּוִמנָּ   ָכל ִנעּוֵדי ֹכל ִיָשְרִתי ָכל אַרח ֶשֶקר ָשֵנּ

י: קל ְדֹוֶתיָך ַעל ֵכן ְנָצָרַתם ַנְפִשּ ֵנַתח ְדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין  ְנָלאֹות ֵעּ
ים: קלא ְבִתי: קלב ְנָתִיּ ֶאְשָאָפה ִכי ְלִמְצֹוֶתיָך ָיָאּ י ָפַעְרִתי ָוּ ה ֵאַלי נְ  ִנּ ֵנּ

ָך: קלג ֲהֵבי ְשֶמּ ַאל ַתְשֶלט  ְוָחֵמִני ְכִמְשָנט ְלֹאּ ְנָעַמי ָהֵכן ְבִאְמָרֶתָך ְוּ
ֶון: קלד יָך: קלה ִבי ָכל ָאּ ָנֶניָך  ְנֵדִני ֵמעֶשק ָאָדם ְוֶאְשְמָרה ִנעּוֶדּ

יָך: קלו ְרדּו ֵעיָני ַעל ֹּלא ַנְלֵגי  ַמיִ  ָהֵאר ְבַעְבֶדָך ְוַלְםֵדִני ֶאת ֺחֶעּ ם ָיּ
ָך: קלז יָך: קלח הַצִדיק ַאָתה ְיֹהוָ  ָשְמרּו ּתֹוָרֶתּ ִצִּויָת ֶצֶדק  ְוָיָשר ִמְשָנֶטּ

ד: קלט ֱאמּוָנה ְמֹאּ ֹדֶתיָך ֶוּ י:  ֵעּ י ָשְכחּו ְדָבֶריָך ָצָרּ ִצְםַתְתִני ִקְנָאִתי ִכּ
ַעְבְדָך אֲ  קמ ְתָך ְמֹאד ְוּ ּה: קמאְצרּוָפה ִאְמָרּ ֹנִכי ְוִנְבֶזה  ֵהָבּ ָצִעיר ָאּ

ְחִתי: קמב ת: קמג ִנֺעֶדיָך ֹלא ָשָכּ תֹוָרְתָך ֱאֶמּ ְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְוּ  ִצְדָקּ
י: קמד ֲעֺשָעּ ְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם  ַצר ּוָמצֹוק ְמָצאּוִני ִמְצֹוֶתיָך ַשּ ֶצֶדק ֵעּ

ה: קמה ְחֶיּ ָרה: קמו הֲעֵנִני ְיֹהוָ ָקָראִתי ְבָכל ֵלב  ֲהִביֵנִני ְוֶאּ  ֺחֶעיָך ֶאֹסּ
יָך: קמז ֹדֶתּ ֲאַשֵּוָעה  ְקָראִתיָך ּהֹוִשיֵעִני ְוֶאְשְמָרה ֵעּ ִקַדְמִתי ַבֶמֶשף ָוּ

ְלִתי: קמח ְרָך ִיָחּ ָך: קמט ִלְדָבּ  ִקְדמּו ֵעיַני ַאְשֺמרֹות ָלִשיַח ְבִאְמָרֶתּ
ִני: קנכְּ  הקֹוִלי ִשְמָעה ְכַחְסֶדָך ְיֹהוָ  ְדֵפי ִזָםה  ִמְשָנֶטָך ַחֵיּ ְרבּו ֹרּ ָקּ

קּו: קנא ְתָך ָרָחּ ת: קנב הָקרֹוב ַאָתה ְיֹהוָ  ִמתֹוָרּ ָכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמּ ֶקֶדם  ְוּ
ם: קנג ֹדֶתיָך ִכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָתּ ה ָעְנִיי ְוַחְלֵצִני ִכי תֹוָרְתָך  ָיַדְעִתי ֵמֵעּ ְרֵאּ

ְחִתי:  ִני: קנה קנדֹלא ָשָכּ ְתָך ַחֵיּ ָרחֹוק  ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרּ
שּו: קנו י ֺחֶעיָך ֹלא ָדָרּ ְרָשִעים ְישּוָעה ִכּ ֲחֶמיָך ַרִבים ֵמּ  ה| ְיֹהוָ  ַרּ

ִני: קנז ִמְשָנֶטיָך ַחֵיּ יִתי: קנח ְכּ ְדֹוֶתיָך ֹלא ָנִטּ ְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעּ  ַרִבים ֹרּ
רּו: קנטָרִאיִתי בֹּ  ְתָך ֹלא ָשָמּ ֶאְתקֹוָטָטה ֲאֶשר ִאְמָרּ י  ְגִדים ָוּ ְרֵאה ִכּ

ִני: קס הִפעּוֶדיָך ָאָהְבִתי ְיֹהוָ  ַחְסְדָך ַחֵיּ ְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָכל  ְכּ ֹראש ְדָבּ
ָך: קסא י: קסב ִמְשַנט ִצְדֶקּ ְרָך ָנַחד ִלִבּ ָשש  ָשִרים ְרָדפּוִני ִחָמם ּוִמְדָבּ

ב: קסג ֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ְכמֹוֵצא ָשָלל ָרּ ֲאַתֵעָבה  ָאּ ֶשֶקר ָשֵנאִתי ָוּ
ְבִתי: קסד ְתָך ָאָהּ ָך: קסה תֹוָרּ  ֶשַבע ַביֹום ִהַלְלִתיָך ַעל ִמְשְנֵטי ִצְדֶקּ

ין ָלמֹו ִמְכּשֹול: קסו ֲהֵבי ּתֹוָרֶתָך ְוֵאּ ְתָך ִשַבְרִתי לִ  ָשלֹום ָרב ְלֹאּ ישּוָעּ
יִתי: קסז הְיֹהוָ  ד: קסח ּּוִמְצֹוֶתיָך ָעֹשִּ ֲהֵבם ְמֹאּ ֹדֶתיָך ָוֹאּ ְמָרה ַנְפִשי ֵעּ  ָשּ

ָך: קסט ֹדֶתיָך ִכי ָכל ְדָרַכי ֶנְגֶדּ ִתְקַרב ִרָמִתי ְלָפֶניָך  ָשַמְרִתי ִפעּוֶדיָך ְוֵעּ
ִני: קע הְיֹהוָ  ְרָך ֲהִביֵנּ ִני: ָתבֹוא ְתִחמָ  ִכְדָבּ ְתָך ַהִסיֵלּ ִתי ְלָפֶניָך ְכִאְמָרּ

יָך: קעב קעא ַתַען ְלשֹוִני  ַתַבְעָנה ְשָפַתי ְתִהָלה ִכי ְתַלְםֵדִני ֺחֶעּ
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ֶדק: קעג י ָיְדָך ְלָעְזֵרִני ִכי ִפעּוֶדיָך  ִאְמָרֶתָך ִכי ָכל ִמְצֹוֶתיָך ֶסּ ְתִהּ
ְרִתי: קעד ישּועָּ  ָבָחּ י: קעה הְתָך ְיֹהוָ ָתַאְבִתי ִלּ ֲעֺשָעּ ִחי  ְותֹוָרְתָך ַשּ ְתּ

ִני: קעו ָתִעיִתי ְכֶשה ֹאֵבד ַבֵעש ַעְבֶדָך  ַנְפִשי ּּוְתַהְלֶלָך ּּוִמְשָנֶטָך ַיְעְזֺרּ
ְחִתי:  ִכי ִמְצֹוֶתיָך ֹלא ָשָכּ

 ן ָשֹלש ְנָעִמים.ְועֹוד ֹיאַמר ַאֲחֶריָה ט"ו ִשיר ַהַםֲעלֹות, ְוַיְכִנֵלם ַּגם כֵ 

ַםֲעלֹות ֶאל ְיֹהוָ א    קכ ִני: ב הִשיר ַהּ ַיֲעֵנּ ֹהוָ  ַבָסָרָתה ִלי ָקָראִתי ַוּ  הְיּ
ה: ג ַמה ִיֵתן ְלָך ּוַמה ֹיִסיף ָלְך  ַהִסיָלה ַנְפִשי ִמְשַפת ֶשֶקר ִמָלשֹון ְרִמָיּ

ה: ד ים: הִחֵסי ִגבֹור ְשנּוִנים עִ  ָלשֹון ְרִמָיּ ֲחֵלי ְרָתִמּ ּאֹוָיה ִלי ִכי  ם ַּגּ
ר: ו ם ָאֳהֵלי ֵקָדּ ְכָנה ָלּה ַנְפִשי ִעם שֹוֵנא  ַגְרִתי ֶמֶשְך ָשַכְנִתי ִעּ ַרַבת ָשּ

ה: ָשּלֹום: ז  ַאִני ָשלֹום ְוִכי ֲאַדֵבר ֵהָםה ַלִםְלָחָמּ
ָהִריםא    קכא ַםֲעלֹות ֶאָשא ֵעיַני ֶאל ֶהּ י: ב ִשיר ַלּ   ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרּ

ֶרץ: ג הֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהוָ  ִיֵתן ַלםֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום  ַאל ֹעֵשה ָשַמִים ָוָאּ
ָך: ד ְמֶרּ ל: ה ֹשּ ְמֶרָך  הְיֹהוָ  ִהֵמה ֹּלא ָינּום ְוֹלא ִייָשן שֹוֵמר ִיְשָרֵאּ ֹשּ

ָך: ו הְיֹהוָ  ְיָלה: זיֹוָמם ַהשֶ  ִצְלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנּ  ֶמש ֹּלא ַיֶכָכה ְוָיֵרַח ַבָלּ
ֹהוָ  ָך: ח הְיּ ֹהוָ  ִיְשָמְרָך ִמָכל ָרע ִיְשמר ֶאת ַנְפֶשּ אְתָך ּובֹוֶאָך  הְיּ ִיְשָמר ֵצּ

ם: ַעָתה ְוַעד עֹוָלּ  ֵמּ
ְמִרים ִלי ֵבית ְיֹהוָ   א  קכב ַםֲעלֹות ְלָדִוד ָשַמְחִתי ְבֹאּ ְך: הָ ִשיר ַהּ   ב ֵנֵלּ

ְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִבְשָעַרִיְך ְיּרּוָשלָ  ם ַהְבנּוָיה ְכִעיר יְיּרּוָשלַ  ם: גיִּ ֹעּ
ו: ד ֺחְבָרה ָלּה ַיְחָדּ ָיּה ֵעדּות ְלִיְשָרֵאל  ֶשָשם ָעלּו ְשָבִטים ִשְבֵטי ֶשּ

ְשבּו ִכְסאֹות ְלִמְשנָ  ִכי ָשָםה : ההְלֹהדֹות ְלֵשם ְיֹהוָ  ט ִכְסאֹות ְלֵבית | ָיּ
ד: ו ֲאלּו ְשלֹום ְיּרּוָשלָ  ָדִוּ ִיְך: זיַשּ ֲהָבּ י ָשלֹום ְבֵחיֵלְך  ם ִיְשָליּו ֹאּ ְיִהּ

ִיְך: ח ְך: ט ַשְלָוה ְבַאְרְמנֹוָתּ   ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְבָרה ָמא ָשלֹום ָבּ
 ְך:ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָשה טֹוב לָּ  הְלַמַען ֵבית ְיֹהוָ 

ִים: ב א קכג ְשִבי ַבָשָמּ ַםֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָשאִתי ֶאת ֵעיַני ַהֹיּ ִהֵמה  ִשיר ַהּ
ְכֵעיֵני ִשְפָחה ֶאל ַיד ְּגִבְרָתּה ֵכן  ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאּדֹוֵניֶהם: ג

נּו: ד הֵעיֵנינּו ֶאל ְיֹהוָ  ָחֵמנּו ִכי ַרב ָשַבְענּו  הָחֵמנּו ְיֹהוָ  ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשְיָחֵמּ
ים: ּבּוז: ה ֲאַנִמים ַהבּוז ִלְגֵאי יֹוִנּ ְבָעה ָלּה ַנְפֵשנּו ַהַלַעג ַהַשּ  ַרַבת ֹשָּ

ַםֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי ְיֹהוָ  א קכד ל: ב הִשיר ַהּ אַמר ָנא ִיְשָרֵאּ  ֶשָהָיה ָלנּו ֹיּ
ם: גֶשָהָיה ָלנּו ְבקּום ָעלֵ  הלּוֵלי ְיֹהוָ  ֲחרֹות  ינּו ָאָדּ ֲאַזי ַחִיים ְבָלעּונּו ַבּ

נּו: ד נּו: ה ַאָנם ָבּ ֲאַזי ָעַבר  ֲאַזי ַהַםִים ְשָטפּונּו ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵשּ
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ים: ו ידֹוִנּ ם:  הָברּוְך ְיֹהוָ  ַעל ַנְפֵשנּו ַהַםִים ַהֵזּ ֶשֹּלא ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלִשֵמיֶהּ
ְטנּו: חַנְפֵשנּו כְ  ז ֲאַנְחנּו ִנְמָלּ  ִצנֹור ִנְמְלָטה ִמַנח ּיֹוְקִשים ַהַנח ִנְשָבר ַוּ

ֶרץ: הֶעְזֵרנּו ְבֵשם ְיֹהוָ   ֹעֵשה ָשַמִים ָוָאּ
יֹהוָ  א קכה ְטִחים ַבּ ַםֲעלֹות ַהֹבּ ַהר ִציֹון ֹּלא ִיםֹוט ְלעֹוָלם  הִשיר ַהּ ְכּ

ב: ב רּוָשלַ  ֵיֵשּ יֹהוָ ם ָהִרים סָ יְיּ ַעָתה ְוַעד  הִביב ָלּה ַוּ ָסִביב ְלַעםֹו ֵמּ
ם: ג ַסִדיִקים ְלַמַען ֹּלא  עֹוָלּ ִכי ֹלא ָינּוַח ֵשֶבט ָהֶרַשע ַעל ּגֹוַרל ַהּ

ם: ד ַלטֹוִבים  הֵהיִטיָבה ְיֹהוָ  ִיְשְלחּו ַהַסִדיִקים ְבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהּ
ם: ה יָשִרים ְבִלבֹוָתּ ֲעֵלי  הים ַעַקְלַקלֹוָתם ּיֹוִליֵכם ְיֹהוָ ְוַהַםִט  ְוִלּ ֶאת ֹנּ

ל: ָהָאֶון ָשלֹום ַעל  ִיְשָרֵאּ
ַםֲעלֹות ְבשּוב ְיֹהוָ  א קכו ים: ב ֶאת הִשיר ַהּ ְלִמּ  ִשיַבת ִציֹון ָהִיינּו ְכֹחּ

אְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִדי  הל ְיֹהוָ ָאז ִיָםֵלא ְשחֹוק ִנינּו ּוְלשֹוֵננּו ִרָמה ָאז ֹיּ
ֲעשֹות ִעם ֶלה: ג ַלּ ים: ד הִהְגִדיל ְיֹהוָ  ֵאּ ֲעשֹות ִעָםנּו ָהִיינּו ְשֵמִחּ  ַלּ
ֶגב: ה ֶאת השּוָבה ְיֹהוָ  ֲאִפיִקים ַבֶמּ ְרִעים ְבִדְמָעה ְבִרָמה  ְשִביֵתנּו ַכּ ַהֹזּ
רּו: ו ֶשְך ַהָזַרע בֹּ  ָהלֹוְך ֵיֵלְך ִיְקֹצּ א ָיֹבא ְבִרָמה ֹנֵשא ּוָבֹכה ֹנֵשא ֶמּ
יו:  ֲאֺלֹםָתּ

ַםֲעלֹות ִלְשֹלמה ִאם ְיֹהוָ  א קכז ְמלּו  הִשיר ַהּ ֹּלא ִיְבֶנה ַבִית ָשְוא ָעּ
ר: ב ֹּלא ִיְשָמר ִעיר ָשְוא הבֹוָניו בֹו ִאם ְיֹהוָ  ָשְוא ָלֶכם  ָשַקד שֹוֵמּ

ְכֵלי ֶלֶחם ָהּ  ֲחֵרי ֶשֶבת ֹאּ י קּום ְמַאּ א: ַמְשִכיֵמּ יִדידֹו ֵשָנּ ֲעָצִבים ֵכן ִיֵתן ִלּ
ֲחַלת ְיֹהוָ  ג ֶטן: ד ָבִנים ָשָכר ְנִרי הִהֵמה ַנּ ְכִחִסים ְבַיד ִּגבֹור ֵכן ְבֵני  ַהָבּ

ים: ה י  ַהְמעּוִרּ ַאְשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶשר ִמֵלא ֶאת ַאְשָנתֹו ֵמֶהם ֹּלא ֵיבשּו ִכּ
ַער:ְיַדְברּו ֶאת ּאֹוְיִבי  ם ַבָשּ

ַםֲעלֹות ַאְשֵרי ָכל א קכח יו: ב הְיֵרא ְיֹהוָ  ִשיר ַהּ ֹהֵלְך ִבְדָרָכּ ְיִגיַע  ַהּ
ְך: ג ִרָיה ְבַיְרְכֵתי ֵביֶתָך  ֶאְשְתָך ַכֶניָך ִכי ֹתאֵכל ַאְשֶריָך ְוטֹוב ָלּ ְכֶגֶפן ֹנּ

ָך:  ֵכן ְיֹבַרְך ָּגֶבר ְיֵרא  ִהֵמה ִכי דָבֶניָך ִכְשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֺשְלָחֶנּ
ֶרְכָך ְיֹהוָ  : ההְיֹהוָּ  יָך: יִמִסיֹון ּוְרֵאה ְבטּוב ְיּרּוָשלָ  הְיָבּ ם כל ְיֵמי ַחֶיּ

ה ל: ּוְרֵאּ  ָבִנים ְלָבֶניָך ָשלֹום ַעל  ִיְשָרֵאּ
אַמר ָנא ִיְש  קכט א ַםֲעלֹות ַרַבת ְצָררּוִני ִמְמעּוַרי ֹיּ ל: בִשיר ַהּ ַרַבת  ָרֵאּ

י: ג ֱאִריכּו  ַעל ְצָררּוִני ִמְמעּוָרי ַּגם ֹלא ָיְכלּו ִלּ ְרִשים ֶהּ ְרשּו ֹחּ ַּגִבי ָחּ
ם: ד ֲעִניָתּ ים: ה ,ַצִדיק הְיֹהוָ  ְלַמּ ֵיֹבשּו ְוִיֹןגּו ָאחֹור  ִקֵסץ ֲעבֹות ְרָשִעּ

ְנֵאי ִצּיֹון: ו ֲחִציר ַּגּגֹות ֹכל ֹשּ ְהיּו ַכּ ש: ז ִיּ ֶשֹּלא ִמֵלא  ֶשַעְדַמת ָשַלף ָיֵבּ
ר: ח ְמרּו ַכנֹו קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵםּ ת  ְיֹהוָ  ְוֹלא ָאּ ְבִרים ִבְרַכּ ֲאֵליֶכם  הָהֹעּ
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 :הֵבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְבֵשם ְיֹהוָּ 
ֲעַמִעים ְקָראִתיָך ְיֹהוָּ קל א  ַםֲעלֹות ִמַםּ ְבקֹוִלי ֲאֹדָני ִשְמָעה ב  :הִשיר ַהּ

י: ֲחנּוָנּ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֺשבֹות ְלקֹול ַתּ ָיּה ֲאֹדָני ִמי  ֲעֹונֹות ִתְשָמר ִאםג  ִתּ
ד:  ֲעֹמּ יד ַיּ א: ִכּ ִקְּוָתה ַנְפִשי  הִקִּויִתי ְיֹהוָ ה  ִעְםָך ַהְןִליָחה ְלַמַען ִתָּוֵרּ

ְלִתי:  ִלְדָברֹו הֹוָחּ אֹדָני ִמֹשּ ו ְוּ ֶקר:ַנְפִשי ַלּ ְמִרים ַלֹבּ ז  ְמִרים ַלֹבֶקר ֹשּ
י הְיֹהוָ  ַיֵחל ִיְשָרֵאל ֶאל  ח  ַהֶחֶסד ְוַהְרֵבה ִעםֹו ְפּדּות: הִעם ְיֹהוָ  ִכּ

יו: ֹנָתּ  ְוהּוא ִיְפֶדה ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל ֲעֹוּ
ַםֲעלֹות ְלָדִוד א קלא יַני ְוֹּלא ָגַבּה ִלִבי ְוֹּלא ָרמּו עֵ  ֹּלא הְיֹהוָ  ,ִשיר ַהּ

ְודֹוַמְמִתי ַנְפִשי  ִאם ֹלא ִשִּויִתי ִבְגֹדלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶםִמי: ב ִהַלְכִתי
י: ג ַעָתה ְוַעד  הַיֵחל ִיְשָרֵאל ֶאל ְיֹהוָ  ְכָגֺמל ֲעֵלי ִאםֹו ַכָּגֺמל ָעַלי ַנְפִשּ ֵמּ

ם:  עֹוָלּ
ַםֲעלֹות ְזכֹור ְיֹהוָ  א קלב ֲאֶשר ִנְשַבע  ד ֵאת ָכל ֺעמֹוּתֹו: בְלָדוִ  הִשיר ַהּ
יֹהוָ  ב: ג הַלּ ֲעֹקּ ֲאִביר ַיּ ֱעֶלה ַעל ָנַדר ַלּ ֶעֶרש  ִאם ָאֹבא ְבֹאֶהל ֵביִתי ִאם ֶאּ

י: ד ה: ה ְיצּוָעּ ַעְפַעַני ְתנּוָמּ ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום  ִאם ֶאֵתן ְשַנת ְלֵעיָני ְלּ
יֹהוָ  ֲאִביר יַּ  הַלּ ב: וִמְשָכנֹות ַלּ ה ְשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה  ֲעֹקּ ִהֵמּ

ַער: ז יו: ח ִבְשֵדי ָיּ ֲהֹדם ַרְגָלּ ֲחֶוה ַלּ קּוָמה  ָנבֹוָאה ְלִמְשְכנֹוָתיו ִנְשַתּ
ָך: ט הְיֹהוָ  ֲארֹון ֺעֶזּ ֲחִסיֶדיָך  ִלְמּנּוָחֶתָך ַאָתה ַוּ ֲהֶניָך ִיְלְבשּו ֶצֶדק ַוּ ֹכּ

נּו: י ָך: יא ְיַרֵמּ ֲעבּור ָדִוד ַעְבֶדָך ַאל ָתֵשב ְנֵני ְמִשיֶחּ ע ְיֹהוָ  ַבּ  הִנְשַבּ
ְך: יב ם  ְלָדִוד ֱאֶמת ֹּלא ָישּוב ִמֶםָמה ִמְנִרי ִבְטְנָך ָאִשית ְלִכֵןא ָלּ ִאּ

ְשב ִיְשְמרּו ָבֶניָך ֹדִתי זֹו ֲאַלְםֵדם ַּגם ְבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיּ ּו ְלִכֵןא ְבִריִתי ְוֵעּ
ְך: יג י ָבַחר ְיֹהוָ  ָלּ ֹזאת ְמּנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד  ְבִציֹון ִאָּוּה ְלמֹוָשב ּלֹו: יד הִכּ

יָה: טו ה ֵאֵשב ִכי ִאִּוִתּ ֶחם: טז ֹנּ  ֵציָדּה ָבֵרְך ֲאָבֵרְך ֶאְביֹוֶניָה ַאְשִביַעּ ָלּ
ֲחִסיֶדיָה ַרֵמן יְ  ֹכֲהֶניָה ַאְלִביש ֶיַשע ַוּ נּו: יזְוּ ָשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד  ַרֵמּ

י: יח  ּאֹוְיָביו ַאְלִביש בֶשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזּרֹו: ָעַרְכִתי ֵנר ִלְמִשיִחּ
ַםֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵמה ַמה טֹוב ּוַמה ָמִעים ֶשֶבת ַאִחים ַּגם  א קלג ִשיר ַהּ

ַחד: ב ן ַאֲהֹרן ֶשֹיֵרד ַעל ִני ַעל ָהראש יֹ  ַכֶשֶמן ַהטֹוב ָיּ ל ַהָזָקן ְזַקּ ֵרד ַעּ
יו: ג ֶאת  הִצָּוה ְיֹהוָ  ְכַטל ֶחְרמֹון ֶשֹיֵרד ַעל ַהְרֵרי ִציֹון ִכי ָשם ִמדֹוָתּ

ם: עֹוָלּ  ַהְבָרָכה ַחִיים ַעד ָהּ
ַםֲעלֹות ִהֵמה א קלד ְרכּו ֶאת ְיֹהוָ  ִשיר ַהּ ְמִדים ָהעֹּ  הָכל ַעְבֵדי ְיֹהוָ  הָבּ

ית ְיֹהוָ  ְרכּו ֶאת ְיֹהוָּ  ַבֵליּלֹות: ב הְבֵבּ ֶרְכָך : גהְשּאּו ְיֵדֶכם ֹקֶדש ּוָבּ  ְיָבּ
ֶרץ: הְיֹהוָ  ה ָשַמִים ָוָאּ  ִמִסיֹון ֹעֹשֵ
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ַאַחר ָכְך ָיֹבא אֹותֹו ָאָדם, ְוַיִתיר ַהֶכֶבל ְויֹוִציא ַרְגָליו ִמֶםנּו. ְוקֹוֶדם ֶשַיִתיֵרנּו 
 ר אֹותֹו ָאָדם ָנסּוק ֶזה:ֹיאמַ 

ִויָחֶננּו ְוֹיאַמר ְנָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ַשַחת, ָמָצאִתי ֹכֶפר, ָמָצאִתי ֹכֶפר, 
 ָמָצאִתי ֹכֶפר, ְוָסר ֲעֹוְנָך ְוַחָטאְתָך ְתֺכָנר:

 ֹוִציא ַרְגָליו ִמן ַהֶכֶבל. ַיֲעֹמד ְוֹיאַמר ַבָעָשה זֹו:שהלאחר 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשְיֵהא  יאהדונהיָך ְיֹהָוה ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶני
ָחשּוב ּוְמֺקָבל ּוְמרּוֶצה ְלָפֶניָך ַהַסַער ְוָהִעמּוי ֶשָהָיה ִלי ְבֶכֶבל ַבְרֶזל, 
ֶשַתִסיֵלִני ִמן ִּגְלּגּול ַהֶכֶלב, ְוַתְעְזֵרִני ַעל ְדַבר ְכבֹוד ְשֶמָך. תֹוִדיֵעִני 

ח ַחִיים שַבע ְשָמחֹות ֶאת ָנֶניָך ְנִעימֹות ִביִמיְנָך ֶנַצח: ִכי ִעְםָך ֹאַר 
ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי  ְמקֹור ַחִיים ְבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

 צּוִרי ְוֹגֲאִלי: יאהדונהיְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

 ְוֹיאַמר ַבָעָשה זֹו:

ם ַוֲאֹדֵני ָהֲאדֹוִנים, ַהַםֲאִציל ַהבֹוֵרא ְוַהיֹוֵצר ְוָהעֹוֶשה, ִרבֹון ָהעֹוָלִמי
ֲאֶשר ָבָראָת ְוָיַצְרָת ֶאת ָהָאָדם ְלֵהיִטיב ִעםֹו ְבֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, 
ְוֹלא ַתְחֹנץ ְבמֹות ַהֵםת, ִכי ִאם ְבשּובֹו ִמַדְרכֹו ְוָחָיה. ְוַאָתה ַהנֹוֵתַח 

ְתשּוָבה ִויִמיְנָך ְנשּוָטה ְלַקֵבל ָשִבים, ְוַעָתה ִהֵמה ָבאִתי ְלָפֶניָך ָיד בִ 
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ִכי ָיַדְעִתי ֲעֹונֹוַתי ַעְצמּו ִמַןֵנר,  יאהדונהיְיֹהָוה 

ֹונֹוַתי, ִכי ְוַאְשמֹוַתי ַעְצמּו ִמְלַהְזִכיר, בֹוְשִתי ְבַמֲעַשי ְוִנְכַלְמִתי ֵמעֲ 
ָחָטאִתי ְבתֹוָרֶתָך, ּוָבַגְדִתי ְבַאְחדּוְתָך, ְוָנַתִתי מּום ְבָקְדֵשי ָשַמִים, 
ּוָפַגְמִתי ַבִםדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִתי ִצמֹוֵרי ַהְקֺדָשה, ּוָמַנְעִתי ַהטֹוב 

ֹות ְבִרית ֹקֶדש חֹוָתָמא ְוַהֶשַפע ָהָראּוי ָלֹבא ֲאֵליֶהם, ּוָפַגְמִתי ְבא
ְדַמְלָכא, ּוִמֵלאִתי ָהָאֶרץ ִזָםה, ִכי ֵאין ִמְסָנר ְלַיְלֵדי ְזנּוִנים ֲאֶשר 
ִּגַדְלִתי ְורֹוַמְמִתי ְבַתֲעלּוִלים ְוִגלּוִלים, ּוְבַהְכִניס ַהֹעֶדש ְבָמקֹום 

ִנְשֲחתּו ַהְמקֹורֹות ְוִנְרְנשּו וְ  יאהדונהיַהִטמֹוֶפת, ְונַֺתץ ִמְזַבח ְיֹהָוה 
ָאָמא ְיֹהָוה ָמה ֲאַדֵבר ּוָמה ֶאְצַטָדק ַבֲעלֹוִתי ַעל ְלָבִבי ָכל  ַהַםֲעָינֹות:

ֲאֶשר ִהְכַעְסִתיָך, ְוִהְרֵביִתי ָיִמים ְוָשִנים ְבָאְרחֹות ְמקּוְלָקִלים ּוְנִתיבֹות 
ֶאת ַהֶמֶפש ַהְיָקָרה, ּוִבַטְלִתי ִמְצַות  ֹלא ְסלּולֹות, ְלַדֵכא ַתַחת ַרְגַלי

ַהְתשּוָבה, ְוַעָתה ֲאֲחֵרי שּוִבי ִנַחְמִתי, בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ִכי ָנָשאִתי 
ֶחְרַנת ְנעּוָרי. ְוִהְמִני ָשב ֵאֶליָך ִבְתשּוָבה ְשֵלָמה, ַוֲהֵריִני מֹוֶדה ְלָפֶניָך 
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י ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְבַהְשָחַתת ֶזַרע ְלַבָטָלה, ּוָבאִתי ַעל ַעל ֲאֶשר ָחָטאתִ 
)ְוַגם ַהָזכּור, ְוָעַבְרִתי ַעל ַהָכתּוב ְוֶאת ָזָכר ֹלא ִתְשַכב ִמְשְכֵבי ִאָשה 

ָכל ַהֵשמֹות )ּוָפַגְמִתי ַבַהַוָי"ה ְוֶאְהֶי"ה ְבִמלּוי יּוִדי"ן ִנְבַעְלִתי ְלָזָכר( 

ַבסֹוְגַריִים ְיַכֵוון ְבִלבֹו, ְוֹלא יֹוִציא ִמִניו. יו"ד ה"י וי"ו ה"י. אל"ף ה"י יו"ד שֶ 

)יו"ד, יו"ד ה"י, יו"ד . ַּגם ָנַגְמִתי ְבֵשמֹות ֲאחֹוַרִים ְדָחְכָמה ּוִביָנה ה"י(

ה"י וי"ו, יו"ד ה"י וי"ו ה"י. אל"ף, אל"ף ה"י, אל"ף ה"י יו"ד, אל"ף ה"י 

ְוהֹוַרְדִתי אֹוָתם ִלְמקֹום ַהִתְפֶאֶרת, ְוִנְתַכןּו ַהֲחָסִדים ֶשלֹו  י(.יו"ד ה"
ְוָהָיה אֹור ִיְשָרֵאל ְלֹחֶשְך. ְוַגם ָנַגְמִתי ְבַדַעת ֶעְליֹון ְוַתְחתֹון ְוִקְלַקְלִתי 

ִתי אֹוָתם ִצמֹורֹות ַהֶשַפע, ּוָפַגְמִתי ְבָכל ַהְןִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ְוהֹוַרְד 
ְלַמְדֵרָגה ֶשְלַמָטה ֵמֶהם, ְוָּגַרְמִתי ֵנרּוד ְבַאְרַבע אֹוִתיֹות ִשְםָך ַהָּגדֹול, 
ְוַגם ָנַגְמִתי ִבְשֹלָשה ָאֶל"ף ָאֶל"ף ָאֶל"ף ֲאֶשר ִבְשמֹות ֶאְהֶי"ה 

ל ַמה ֶשָחָטאִתי ֶשַבִביָנה. ְוַעָתה ִהְנִני ִמְתָחֵרט ֲחָרָטה ְּגמּוָרה ַעל כָ 
ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך, ְוֹעֵזב אֹוָתם ֲעִזיָבה ְּגמּוָרה ְוֹלא ָאשּוב עֹוד 

ְוַאָתה ְיֹהָוה ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ְבֹרב ַרֲחֶמיָך הֹוַדְעָת ַעל  ַלֲעשֹוָתם:
ית ָלצּום ָמאַתִים ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל, ְלַתֵען ַנְפֵשנּו ְבַתֲענִ 

ּוְשֹלִשים ּוְשֹלָשה ָיִמים ְרצּוִפים, ְכֵדי ְלַתֵען ְנַגם ֲעֹון ִמְשַכב ָזכּור, 
ְכִמְסַנר ֵשמֹות ַהֹעֶדש ֲאֶשר ָנַגְמנּו ָבֶהם. ְוָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ֶשֵאין 

ֹלָשה ָיִמים ְרצּוִפים ְכַתָקַנת ֲאִני ָיכֹול ְלִהְתַעמֹות ָמאַתִים ּוְשֹלִשים ּושְ 
ֲחָכִמים. ְוָלֵכן ִהְפִרְשִתי ָמעֹות ִלְצָדָקה, ִכי ֵכן ָיְסדּו ֲעָבֶדיָך ִלְפדֹות 

ֱאֹלֵהינּו  יאהדונהיּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה  ְבֶכֶסף ָכל ַתֲעִנית.
ִהְתַעֵמיִתי ָמאַתִים ּוְשֹלִשים  ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשַתֲעֶלה ָעַלי ְכִאלּו

ּוְשֹלָשה ָיִמים ְרצּוִפים, ְוִתְהֶיה ֲחשּוָבה ּוְמֺקֶבֶלת ּוְרצּוָיה ַהְצָדָקה 
ַהֹזאת ֲאֶשר ִהְפַרְשִתי, ְכֶנֶגד ָמאַתִים ּוְשֹלִשים ּוְשֹלָשה ַתֲעִניֹות, ְכִאלּו 

ּוְשֹלָשה ָיִמים ְרצּוִפים ַמָםש, ְוִנְתַמֵעט ִהְתַעֵמיִתי ָמאַתִים ּוְשלֹוִשים 
ֶחְלִבי ְוָדִמי ָבֶהם ְוִהְקַרְבִתיו ַעל ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש, ּוְכִאלּו ִכַוְנִתי ְבָכל 
ַהַכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּוין ְבַתֲעִניֹות ֵאלּו, ּוְבָכל ַהִתעּון ַהֶזה. ְוַאָתה 

ְמחֹול ָלנּו ֶאת ָכל ַחֹטאֵתינּו, ּוְתַכֵנר ָלנּו ֶאת ָכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ְבטּוְבָך תִ 
ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ְלָכל ְנָשֵעינּו, ֲאֶשר ָשִנינּו ְוִשַלְשנּו ָבֶהם ַכָמה 
ְנָעִמים ְבִגְלּגּול ֶזה ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֶשָעְברּו. ְוָתִאיר ְלָכל ַהֵשמֹות 

ָנַגְמנּו ָבֶהם, ּוְתַלֵעט ִנסֹוֵצי ַהְקֺדָשה ֲאֶשר ִנַזְרנּו, ּוְתַיֵחד ָכל ָדָבר שֶ 
ֶשַבְקֺדָשה ֲאֶשר ִנַזְרנּו, ְוִיְתַיֲחדּו ָכל ַהְדָבִרים ֶשַבְקֺדָשה ֲאֶשר 
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ְקֺדָשה ֲאֶשר ִהְפַרְדנּו, ְוַיֲעלּו ֲעִלָיה ְּגמּוָרה ּוְשֵלָמה ָכל אֹורֹות ֶשבַ 
הֹוַרְדנּו, ַוְתַמֵלא ָכל ָדָבר ֶשִבְקֺדָשה ֲאֶשר ִחַןְרנּו, ְוָישּוב ַהֹכל ְלֵאיָתנֹו 
ָהִראשֹון ִבְשֵלמּות ִכְרצֹוְנָך, ּוְבֵכן ִיְתַיֲחדּו ַאְרַבע אֹוִתיֹות ִשְםָך 

ָדה ִדְכָללּות ּוְפָרטּות ֲאִצילּות, ַהָּגדֹול, ְוֶנֶפש, רּוַח, ְנָשָמה, ַחָיה, ְיִחי
ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל.  )יהו"ה(ְבִריָאה, ְיִציָרה, ֲעִשָיה, ְבִיחּוָדא ְשִלים 

 ְוִיְהֶיה ִכֵןא ָשֵלם ֲאֶשר ָבֶהם ִיְתַנֵשט ֶשַפע ֵאין סֹוף.

ַקֵבל ִרַמת ַעְםָך  .)אב"ג ית"ץ(ָאָמא ְבֹכַח ְּגֺדַלת ְיִמיְנָך ַתִתיר ְצרּוָרה 
אֹור ָזרּוַע ַלַסִדיק ּוְלִיְשֵרי ֵלב  )קר"ע שט"ן(.ָשְגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא 

ֶהָחתּום ְבסֹוֵפי ֵתיבֹות אֹור ָזרּוַע  )קר"ע(ִשְמָחה. ָאָמא ְבֹכַח ֵשם 
ה ֶשל ַהִטנֹות ַלַסִדיק, ְקַרע ַמְמֶלֶכת ָהִרְשָעה ֺכָלּה, ְוָכל ִנסֹוֵצי ַהְקֺדשָ 

ֶשָיְצאּו ִמֶםִמי ְלַבָטָלה ֶשֹּלא ִבְמקֹום ִמְצָוה. ִיְתַבְררּו ְוַיֲעלּו ַעד ַצִדיק 
ְיסֹוד עֹוָלם, ִויַקֵבל ָש"ע אֹורֹות ְוָהָאַרת ָנִנים ָהֶעְליֹוִנים,ְוַהֶמֶפש 

ב ּוְלִיְשֵרי ֵלב ַהְעדֹוָשה ִהיא מּוֵצאת ִמָכל ָדָבר ָרע, ְוֵתָעֶשה טוֹ 
ִשְמָחה. ַצִדיק ְוטֹוב לֹו. ַּגם ה' ִיֵתן ַהטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִתֵתן ְיבּוָלּה, ָנא 

 )נג"ד יכ"ש(.ִּגבֹור דֹוְרֵשי ִיחּוְדָך ְכָבַבת ָשְמֵרם 

 ֹיאַמר ָנסּוק ֶזה ְשַבע ֶעְשֵרה ְנָעִמים:

 ְמָחה:אֹור ָזרּוַע ַלַסִדיק ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִש 

 ַאַחר ָכְך ֹיאַמר.

ֲעֵשה ְלַמַען ֲאִמָתְך. ֲעֵשה ְלַמַען ְבִריָתְך. ֲעֵשה ְלַמַען ָּגְדָלְך. ֲעֵשה 
 )אב"ג ית"ץ(:ְלַמַען ְיִמיָנְך. ֲעֵשה ְלַמַען תֹוָרָתְך. ֲעֵשה ְלַמַען ִצְדָקָתְך. 

ְך. ֲעֵשה ְלַמַען ֺעָזְך. ֲעֵשה ֲעֵשה ְלַמַען ְקֺדָשָתְך. ֲעֵשה ְלַמַען ַרְחָמנּותָ 
 )קר"ע שט"ן(:ְלַמַען ְשָמְך. ֲעֵשה ְלַמַען טּוָבְך. ֲעֵשה ְלַמַען ִנְצָחְך. 

ֲעֵשה ְלַמַען ְנִעימּוָתְך. ֲעֵשה ְלַמַען ַּגֲאָוָתְך. ֲעֵשה ְלַמַען ָדָתְך. ֲעֵשה 
ְלַמַען  . )נג"ד יכ"ש(ַמַען ְשָמְךְלַמַען ָיְשָרְך. ֲעֵשה ְלַמַען ְכבֹוָדְך. ֲעֵשה לְ 

הֹוִשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני. ָחֵמִני ַוֲעֵנִני  )ראשי תיבות. שם יל"י(ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך 
ּוְשַמע ְתִפָלִתי, ִכי ַאָתה שֹוֵמַע ְתִפַלת ָכל ֶנה. ָברּוְך שֹוֵמַע ְתִפָלה. 

 צּוִרי ְוֹגֲאִלי:יאהדונהי ְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוהֶ 

( ְוִיְקָרא ֶאת ָכל בחלק א'.ִיְלַמד ַהָתָנ"ְך ֶשל ֵליל ָשבּועֹות. )ִנְמָצא 
ַהְתִהיִלים ַנֲעָמִים ְוַאַחר ָכְך ִיְקָרא עֹוד ֶעְשִרים ְוֶאָחד ְנָרִקים ִראשֹוִנים 
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רֹוִנים. ֶשַיֲעֶלה ַהֹכל ְלַסְך ֶשל ְשֹלש ֵמאֹות ְוֶעְשִרים ְוַאְרָבָעה ְנָרִקים ַאחֲ 
נמצא ). א"בָ "ַאְדָרא ָר  אוזּוָטא".  ַוֲחִמָשה ְנָרִקים. ְוַאַחר ָכְך ִיְקָרא "ַאְדָרא

, כ"ב ,ס"ח ְנָרִקים ְתִהיִלים ִתְלַמד ֶזהְוָהִאָשה ִבְמקֹום  (083 לקמן עמוד
ִניק ִלְגמֹור ַהְתִהִלים, אֹו ָהַאְדָרא זּוָטא, ְביֹום ַהסֹום ם ֹלא ִהסְ אִ  ס"ט.

 ַיְשִלים אֹוָתם ְבַשָבתֹות ֶשְלַאַחר ִמֵכן.

 ַאַחר ַהִלמּוד ֹיאַמר ַבָעָשה זֹו:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִיְהֶיה  יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 
ְמֺקָבל ּוְמרּוֶצה ְלָפֶניָך ַהִלםּוד ֶשָלַמְדִתי ְבתֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה, ָחשּוב ּו

ְלַתֵען ַמה ֶשָנַגְמִתי ֲאִני ּוֵביִתי ַבֲעֹון ַהִמָדה, ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ָהָבל 
ְקִריָאִתי ְבתֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה, ְלַתֵען אֹוִתיֹות ְשמֹוֶתיָך ַהְעדֹוִשים 

ָנַגְמִתי ָבֶהם ֲאִני ּוֵביִתי, ּוְבֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְיֺתָען ָכל ֲאֶשר שֶ 
ָנַגְמנּו, ְוִיָםֵשְך ֶשַפע ַרב ְבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְעדֹוִשים, ּוִמָשם ִיָםֶשְך 

יֹום צֹום ֶשַפע ַרב ְלַנְפֵשנּו רּוֵחנּו ְוִנְשָמֵתנּו. ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו בְ 
ַהַתֲעִנית ַהֶזה ְוִיְהֶיה ַהיֹום ַהֶזה יֹום ָרצֹון ְלָפֶניָך, ְלַתֵען ֶאת ָכל ְנָגֵמינּו 
ּוְפָגֵמי ָאָדם ָהִראשֹון ֶשָנַגְמנּו ִבְכָללּות ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה, 

ְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהֶמֶפש ֶשִנְפְּגמּו ְוָכל ְנָרֵטי ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה, ּו
ְוָנְפלּו ְבֹנַגּה ְדֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה, ְוֹנַגּה ָכאֹור ִתְהֶיה ֶאל 

ִבְזכּות ַאְבָרָהם ֹאֲהָבְך ָהָאחּוז  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ְמקֹום ַהֹעֶדש:
ָדְך ָהָאחּוז ְבִמַדת ַהְּגבּוָרה, ּוִבְזכּות ְבִמַדת ַהֶחֶסד, ּוִבְזכּות ִיְצָחק ַעבְ 

ַיֲעֹקב ְתִמיָמְך ָהָאחּוז ְבִמַדת ַהִתְפֶאֶרת, ּוִבְזכּות ֹמֶשה ְנִביָאְך ָהָאחּוז 
ְבִמַדת ַהֵמַצח, ּוִבְזכּות ַאֲהֹרן ַכֲהָנְך ָהָאחּוז ְבִמַדת ַההֹוד, ּוִבְזכּות יֹוֵסף 

ַדת ַהְיסֹוד, ּוִבְזכּות ָדִוד ַעְבָדְך ְמִשיָחְך ָהָאחּוז ַצִדיָקְך ָהָאחּוז ְבִמ 
ְבִמַדת ַהַםְלכּות, ְיֺתְענּו ִשְבָעה ַנֲחֵלי ַהַםְלכּות ִתקּון ָּגמּור ְוָשֵלם, 

 ְוַיְחְזרּו ִלְהיֹות ְמֵלִאים ּוֵמִאיִרים ְוִנְמָשִכים ְבֶשַפע ַרב ִכְרצֹוָנְך:
ָעה ְשמֹוֶתיָך ַהְעדֹוִשים: ֲעֵשה ְלַמַען ִשְבָעה קֹולֹות ֲעֵשה ְלַמַען ִשבְ 

ַהְעדֹוִשים: ֲעֵשה ְלַמַען ִשְבָעה ֵהיָכלֹות ַהְעדֹוִשים: ֲעֵשה ְלַמַען 
ִשְבָעה ֺחנֹות ֶשל ַהַסִדיִקים: ֲעֵשה ְלַמַען ִשְבָעה רֹוִעים ֶשֲעִתיִדין 

ה ְשִמטֹות ֶשַביֹוֵבל: ֲעֵשה ְלַמַען ִמְצַות ַלֲעֹמד: ֲעֵשה ְלַמַען ִשְבעָ 
ִשְבָעה ַהָזאֹות ֶשל ֹכֵהן ָּגדֹול ְביֹום ַהִכנּוִרים: ֲעֵשה ְלַמַען ִמְצַות 
ִשְבָעת ְקֵני ַהְםנֹוָרה: ֲעֵשה ְלַמַען ִמְצַות ִשְבָעת ְיֵמי ַחג ַהסּוכֹות: 



 תפוחים                  כלליתיקון שדי              
 

 

038 

ַחג ַהַםסֹות: ֲעֵשה ְלַמַען ִמְצַות ִשְבָעה ֲעֵשה ְלַמַען ִמְצַות ִשְבָעת ְיֵמי 
ְיֵמי ְנִקִיים ֶשל ְסִפיַרת ַהִמָדה: ֲעֵשה ְלַמַען ִמְצַות ִשְבָעת ְיֵמי ֺחָנה: 
ֲעֵשה ְלַמַען ִמְצַות ֶשַבע ְבָרכֹות ֶשל ָחָתן ְוַכָלה: ֲעֵשה ְלַמַען ִמְצַות 

ֵשה ְלַמַען ִמְצַות ֶשַבע ְבָרכֹות ֶשל ְקִריַאת ֶשַבע ְכִריכֹות ֶשל ְתִפִלין: עֲ 
 ְשַמע: ֲעֵשה ְלַמַען ִמְצַות ֶשַבע ֲעִליֹות ֶשל ֵסֶפר תֹוָרה ְבַשָבת:

 ַיַעמֹוד ְוֹיאַמר ַבָקָשה זֹו.

ָאָמא ַהַםְנִחיֵלנּו ָדת ְסָפִרים ֲחִמָשה, ַהַםְשִמיֵענּו ִדְברֹוָתיו ְבקֹולֹות 
ִמָשה, ַהְכתּוִבים ַעל ַהלּוחֹות ֲחִמָשה ֲחִמָשה, ְתַתֵען ְוָתִאיר אֹות ֵה"י חֲ 

ֶשִםְסָנָרּה ְבִמלּוָאּה ֶעֶשר ַוֲחִמָשה. ְוִתְבֶנה ּוְתכֹוֵנן אֹות ֵה"א ֶשִםְסָנָרּה 
ִםְסָנָרּה ְבִמלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָשה. ְוִתְתָבֵרר ְוִתְתַיֵשב אֹות ֵה"ה שֶ 

 ֲחִמָשה ַוֲחִמָשה:
ָאָמא ַהבֹוֵרא עֹוָלם ַהֶזה ָבאֹות ֵה' ֶשִםְסָנָרּה ֲחִמָשה, ְוָיַצר ָבָאָדם 
חּוִשים ֲחִמָשה, ְוִתֵען ַבֶנה מֹוָצאֹות ֲחִמָשה, ְוַהַםְבִטיֵחנּו ְלָיִמים ֶאֶלף 

, ְתַתֵען ְוָתִאיר אֹות ֵה"י ֶשִםְסָנָרּה ּוְשֹלש ֵמאֹות ּוְשֹלִשים ַוֲחִמָשה
ְבִמלּוָאּה ֶעֶשר ַוֲחִמָשה. ְוִתְבֶנה ּוְתכֹוֵנן אֹות ֵה"א ֶשִםְסָנָרּה ְבִמלּוָאּה 
ֶאָחד ַוֲחִמָשה. ְוִתְתַחֵבר ְוִתְתַיֵשב אֹות ֵה"ה ֶשִםְסָנָרּה ֲחִמָשה 

 ַוֲחִמָשה:
מֹוֵתן ְלָאִחיו ֲחִליפֹות ְשָמלֹות ֲחִמָשה, ּוִבְזכּות ֲאֶשר ָאָמא ִבְזכּות הַ 

ַרָבה ַמְשָאתֹו ַידֹות ֲחִמָשה, ּוִבְזכּות ֲאֶשר ֵהִמית ְמָלִכים ֲחִמָשה, 
ַוִיְתֵלם ַעל ֵעִצים ֲחִמָשה, ּוִבְזכּות ֲאֶשר ָלַבש ְלבּוש ַמְלכּות ִמיִנים 

ִאיר אֹות ֵה"י ֶשִםְסָנָרּה ְבִמלּוָאּה ֶעֶשר ַוֲחִמָשה. ֲחִמָשה, ְתַתֵען ְותָ 
ְוִתְבֶנה ּוְתכֹוֵנן אֹות ֵה"א ֶשִםְסָנָרּה ְבִמלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָשה. ְוִתְתַחֵבר 

 ְוִתְתַיֵשב אֹות ֵה"ה ֶשִםְסָנָרּה ְבִמלּוָאּה ֲחִמָשה ַוֲחִמָשה:
ר ָבַחר לֹו ַחלּוֵקי ֲאָבִנים ֲחִמָשה, ְוהּוָבא לֹו ִמְנָחה ָאָמא ִבְזכּות ֲאשֶ 

ֹצאן ֲעשּויֹות ֲחִמָשה, ְוָקִלי ְסִאים ֲחִמָשה, ְתַתֵען ְוָתִאיר אֹות ֵה"י 
ֶשִםְסָנָרּה ְבִמלּוָאּה ֶעֶשר ַוֲחִמָשה. ְוִתְבֶנה ּוְתכֹוֵנן אֹות ֵה"א ֶשִםְסָנָרּה 

ֶאָחד ַוֲחִמָשה, ְוִתְתַחֵבר ְוִתְתַיֵשב אֹות ֵה"ה ֶשִםְסָנָרּה  ְבִמלּוָאּה
 ְבִמלּוָאּה ֲחִמָשה ַוֲחִמָשה:

ָאָמא ִבְזכּות ֲאֶשר ָהָיה ִשירֹו ֶאֶלף ַוֲחִמָשה, ְוָעָשה ַכְנפֹות ַהָנֹרֶכת 
ִית ַאםֹות ֲחִמָשה, ְוקֹוַמת ַאםֹות ֲחִמָשה, ּוָבָנה קֹוַמת ַהָיִציַע ַעל ָכל ַהבַ 
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ַהכֹוֶתֶרת ֶשל ָראֵשי ָהַעםּוִדים ַאםֹות ֲחִמָשה, ְוקֹוַמת ַהָים ַאםֹות 
ֲחִמָשה, ְתַתֵען ְוָתִאיר אֹות ֵה"י ֶשִםְסָנָרּה ְבִמלּוָאּה ֶעֶשר ַוֲחִמָשה. 

לּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָשה. ְוִתְתַחֵבר ְוִתְבֶנה ּוְתכֹוֵנן אֹות ֵה"א ֶשִםְסָנָרּה ְבִמ 
 ְוִתְתַיֵשב אֹות ֵה"ה ֶשִםְסָנָרּה ְבִמלּוָאּה ֲחִמָשה ַוֲחִמָשה:

ָאָמא ִבְזכּות ֲאֶשר ָמַלְך ִבירּוָשַלִים ִבְהיֹותֹו ֶבן ָשִנים ֶעְשִרים ַוֲחִמָשה, 
מֹוִנים ַוֲחִמָשה, ְוהֹוַסְפָת ַעל ָיָמיו ְוָהַרְגָת ֶאת אֹוְיָביו ֵמָאה ֶאֶלף ּוְש 

ְשנֹות ַחִיים ֲעָשָרה ַוֲחִמָשה, ְתַתֵען ְוָתִאיר אֹות ֵה"י ֶשִםְסָנָרּה 
ְבִמלּוָאּה ֶעֶשר ַוֲחִמָשה. ְוִתְבֶנה ּוְתכֹוֵנן אֹות ֵה"א ֶשִםְסָנָרּה ְבִמלּוָאּה 

ִתְתַיֵשב אֹות ֵה"ה ֶשִםְסָנָרּה ְבִמלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָשה. ְוִתְתַחֵבר וְ 
 ֲחִמָשה ַוֲחִמָשה:

 ֹיאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ַחֵמש ְפָעִמים:

ְוֵאת ֲאֶשר ָחָטא ִמן ַהֹעֶדש ְיַשֵלם, ְוֶאת ֲחִמיִשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן 
 ָשם ְוִנְסַלח לֹו:אֹותֹו ַלֹכֵהן. ְוַהֹכֵהן ְיַכֵנר ָעָליו ְבֵאיל ָהאָ 

 ְוִאם ָּגֹאל ִיְגַאל ִאיש ִמַםַעְשרֹו, ֲחִמיִשיתֹו יֹוֵסף ָעָליו:

 ֹיאַמר ָפסּוע ֶזה ֶשַבע ְפָעִמים:

 ַהְצִליָחה ָנא:יאהדונהי הֹוִשיָעה ָנא. ָאָמא ְיֹהָוה  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 

 ַאַחר ָכְך ֹיאַמר ָבָקָשה זֹו:

 .ְעָנאהֹוַשְעָנא הֹושַ 
ָאָמא ַהַםְקִדים ָלעֹוָלם ְדָבִרים ִשְבָעה, ַהןֹוֵדר ְבֵראִשית ְלָיִמים ִשְבָעה, 
ַהמֹוֶטה ָשַמִים ִשְבָעה, ְורֹוַקע ֲאָרצֹות ִשְבָעה, ְתַתֵען ְוָתִאיר ָבַמְלכּות 

 ם ִשְבָעה:ְנָחִלים ִשְבָעה, ְוִיְהיּו ְשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָבַמְלכּות ְנָחִלי
ָאָמא ַהַםְנִחיֵלנּו ַשָבת ְלָיִמים ִשְבָעה, ּוְשַנת ַהְשִמָטה ְלָשִנים ִשְבָעה, 
ּוְשַנת ַהיֹוֵבל ְלֵקץ ַשבּוִעים ִשְבָעה, ְתַתֵען ְוָתִאיר ָבַמְלכּות ְנָחִלים 

 ָעה:ִשְבָעה, ְוִיְהיּו ְשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָבַמְלכּות ְנָחִלים ִשבְ 
ָאָמא ַהחֹוֵקק ְזַמן ֵחרּוֵתנּו ָיִמים ִשְבָעה, ְוַחג ַהִבכּוִרים ְלַשבּוִעים 
ִשְבָעה, ְולּוָלב ְוַחג ְוֺסָכה ְוִנןּוְך ַהַםִים ִשְבָעה, ְתַתֵען ְוָתִאיר ָבַמְלכּות 

 ְבָעה:ְנָחִלים ִשְבָעה, ְוִיְהיּו ְשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָבַמְלכּות ְנָחִלים ִש 
ָאָמא ִבְזכּות ִאיש ָתם ֲאֶשר ָיָצא ִמְבֵאר ִשְבָעה, ְוָעַבד ְבָנָשיו ָשִנים 
ִשְבָעה ְוִשְבָעה, ְוָהיּו ְשנֹוָתיו ֵמָאה ְוַאְרָבִעים ְוִשְבָעה, ְתַתֵען ְוָתִאיר 
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כּות ְנָחִלים ָבַמְלכּות ְנָחִלים ִשְבָעה, ְוִיְהיּו ְשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָבַמלְ 
 ִשְבָעה:

ָאָמא ִבְזכּות ִאיש ַצִדיק ֲאֶשר ָנַתר ֲחלֹום ַהָנרֹות ִשְבָעה, ַוֲחלֹום 
ַהִשֳבִלים ִשְבָעה, ְוָצַבר ָבר ִבְשֵני ַהָשָבע ִשְבָעה, ַוְיַכְלֵכל ַעם ַרב 

ִלים ִשְבָעה, ְוִיְהיּו ִבְשֵני ָהָרָעב ִשְבָעה, ְתַתֵען ְוָתִאיר ָבַמְלכּות ְנחָ 
 ְשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָבַמְלכּות ְנָחִלים ִשְבָעה:

ָאָמא ִבְזכּות ִאיש ִמֵבית ֵלִוי ֲאֶשר ָהיּו ְשנֹוָתיו ֵמָאה ּוְשֹלִשים ְוִשְבָעה, 
 ְוהֹוִליד ֵבן ֲאֶשר ָהיּו לֹו ְיֵמי ִמלּוִאים ִשְבָעה, ְוֶהֱעָלה ֵנרֹות ַהְםנֹוָרה
ִשְבָעה, ְתַתֵקן ְוָתִאיר ָבַמְלכּות ְנָחִלים ִשְבָעה, ְוִיְהיּו ְשֵלִמים ּוְמֵלִאים 

 ָבַמְלכּות ְנָחִלים ִשְבָעה:
ָאָמא ִבְזכּות ִאיש ַחִיל ֲאֶשר ִנְבַחר ֵמַאִחים ִשְבָעה, ּוָמַלְך ְבֶחְברֹון 

ם ְוִשְבָעה, ְתַתֵען ְוָתִאיר ָשִנים ִשְבָעה, ְוָהיּו לֹו ִּגבֹוִרים ְשלִשי
ָבַמְלכּות ְנָחִלים ִשְבָעה, ְוִיְהיּו ְשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָבַמְלכּות ְנָחִלים 

 ִשְבָעה:
ָאָמא ִבְזכּות ִאיש ְיִדיד ֲאֶשר ָבָנה ֵבית ַהִםְקָדש ְבָשִנים ִשְבָעה, ַוִיָעֲהלּו 

ֹחֶדש ַהִשְבָעה, ַוַיַעש ֶאת ֶהָחג ִשְבָעה ֵאָליו ָכל ִאיש ִיְשָרֵאל בְ 
ְוִשְבָעה, ְתַתֵען ְוָתִאיר ָבַמְלכּות ְנָחִלים ִשְבָעה, ְוִיְהיּו ְשֵלִמים ּוְמֵלִאים 

 ָבַמְלכּות ְנָחִלים ִשְבָעה:
ָעה, ָאָמא ִבְזכּות ִאיש ָקדֹוש ֲאֶשר ָּגַהר ַעל ַהַמַער ַוְיֹזֵרר ְנָעִמים ִשבְ 

ַוְיַטֵהר ַהְםֹצָרע ְבֵמי ַהַיְרֵדן ִבְטִבילֹות ִשְבָעה, ְתַתֵען ְוָתִאיר ָבַמְלכּות 
   ְנָחִלים ִשְבָעה, ְוִיְהיּו ְשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָבַמְלכּות ְנָחִלים ִשְבָעה:

 הֹוַשְעָנא הֹוַשְעָנא:

 .הֹוַשְעָנא ,הֹוַשְעָנא
דֹוש ַשַדי ֶשהּוא אֹוִתיֹות ְשלָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו ָאָמא ְלַמַען ֵשם ַהעָ 

ְוִיְתַעלּו ֵשם ַהַוָי"ה ְבִמלּוי יּוִדי"ן, ְוֵשם ֶאְהֶיה ְבִמלּוי יּוִדי"ן, ֶשעֹוִלים 
ִמְסַנר ָמאַתִים ּוְשלִשים ּוְשלָשה. ְוַגם ְיֺתְענּו ְוִיְתַעלּו ְויְֺשְלמּו ְשלָשה 

 ַאְלִפין ֶשל ֶאְהֶי"ה, ֶשעֹוִלים ְשלש ֵמאֹות ּוְשלִשים ּוְשלָשה:
ָאָמא ְלַמַען ְזכּות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֶשֵהם ָאבֹות ְשלָשה, ְיֺתְענּו 
ְוָיִאירּו ְוִיְתַעלּו ֵשם ַהַוָי"ה ְדִמלּוי יּוִדי"ן, ְוֵשם ֶאְהֶי"ה ְדִמלּוי יּוִדי"ן, 

עֹוִלים ִמְסַנר ָמאַתִים ּוְשלִשים ּוְשלָשה. ְוַגם ְיֺתְענּו ְוִיְתַעלּו שֶ 
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ְויְֺשְלמּו ְשלָשה ַאְלִפי"ן ֶשל ְשמֹות ֶאְהֶי"ה, ֶשֵהם ִמְסַנר ְשלש ֵמאֹות 
 ּוְשלִשים ּוְשלָשה:

לָשה, ְיֺתְענּו ָאָמא ְלַמַען ְזכּות ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ּוִמְרָים, ֶשֵהם רֹוִעים ְש 
ְוָיִאירּו ְוִיְתַעלּו ֵשם ַהַוָי"ה ְדִמלּוי יּוִדי"ן, ְוֵשם ֶאְהֶי"ה ְדִמלּוי יּוִדי"ן, 
ֶשעֹוִלים ִמְסַנר ָמאַתִים ּוְשלִשים ּוְשלָשה, ְוַגם ְיֺתְענּו ְוִיְתַעלּו 

ֵהם ִמְסַנר ְשלש ֵמאֹות ְויְֺשְלמּו ְשלָשה ַאְלִפי"ן ֶשל ְשמֹות ֶאְהֶי"ה, שֶ 
 ּוְשלִשים ּוְשלָשה:

ָאָמא ְלַמַען ְזכּות תֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ֶשֵהם ְשלָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו 
ְוִיְתַעלּו ֵשם ַהַוָי"ה ְדִמלּוי יּוִדי"ן, ְוֵשם ֶאְהֶי"ה ְדִמלּוי יּוִדי"ן, 

ּוְשלִשים ּוְשלָשה. ְוַגם ְיֺתְענּו ְוִיְתַעלּו  ֶשעֹוִלים ִמְסַנר ָמאַתִים
ְויְֺשְלמּו ְשלָשה ַאְלִפי"ן ֶשל ְשמֹות ֶאְהֶי"ה, ֶשעֹוִלין ִמְסַנר ְשלש 

 ֵמאֹות ּוְשלִשים ּוְשלָשה:
 ָאָמא ְלַמַען סֹוד ָמן, ְוַעְנֵני ָכבֹוד ּוְבֵאר, ֶשֵהם ַמָתנֹות ְשלָשה, ְיֺתְענּו
ְוָיִאירּו ְוִיְתַעלּו ֵשם ַהַוָי"ה ְדיּוִדי"ן, ְוֵשם ֶאְהֶי"ה ְדיּוִדי"ן, ֶשעֹוִלים 
ִמְסַנר ָמאַתִים ּוְשלִשים ּוְשלָשה. ְוַגם ְיֺתְענּו ְוִיְתַעלּו ְויְֺשְלמּו ְשלָשה 

לִשים ֲאְלִפין ֶשל ְשמֹות ֶאְהֶי"ה, ֶשעֹוֶלה ִמְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות ּוְש 
 ּוְשלָשה:

ָאָמא ְלַמַען ִמְצַות ְסֺעדֹות ַשָבת ֹקֶדש ֶשֵהם ְשלָשה, ְוִנְרְמזּו ְבַהיֹום 
ְשלָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו ְוִיְתַעלּו ֵשם ַהַוָי"ה ְבִמלּוי יּוִדי"ן, ְוֵשם ֶאְהֶי"ה 

ְשלִשים ּוְשלָשה, ְוַגם ְיֺתְענּו ְבִמלּוי יּוִדי"ן, ֶשעֹוִלין ִמְסַנר ָמאַתִים ּו
ְוִיְתַעלּו ְויְֺשְלמּו ְשלָשה ֲאְלִפין ֶשל ְשמֹות ֶאְהֶי"ה, ֶשעֹוִלים ִמְסַנר 

 ְשלש ֵמאֹות ּוְשלִשים ּוְשלָשה:
ָאָמא ְלַמַען ִמְצַות ְשִמיַרת ַהםֹוֲעִדים ֶשֵהם ְרָגִלים ְשלָשה, ּוְלַמַען 

ְרִאָיה ְבֵבית ַהִםְקָדש ְבמֹוֲעִדים ְשלָשה, ּוְלַמַען ְקֺדַשת ָעֵרי ִמְצַות הָ 
ִמְקָלט ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ֶשֵהם ָעִרים ְשלָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו ְוִיְתַעלּו ֵשם 
ַהַוָי"ה ְדיּוִדי"ן ְוֵשם ֶאְהֶי"ה ְדיּוִדי"ן, ֶשעֹוִלים ִמְסַנר ָמאַתִים 

ים ּוְשלָשה. ְוַגם ְיֺתְענּו ְוִיְתַעלּו ְויְֺשְלמּו ְשלָשה ֲאְלִפין ֶשל ּוְשלִש 
 ְשמֹות ֶאְהֶי"ה, ֶשעֹוִלים ִמְסַנר ְשלש ֵמאֹות ּוְשלִשים ּוְשלָשה:

ָאָמא ְלַמַען ְזכּות ֹנַח ַהַסִדיק ֶשהֹוִליד ָבִנים ְשלָשה, ּוְלַמַען ְזכּות 
ינּו ֲאֶשר ִנְסבּו ָעָליו ֲאָנִשים ְשלָשה, ּוְלַמַען ְזכּות ַיֲעֹקב ַאְבָרָהם ָאבִ 

ָאִבינּו ֲאֶשר ָרָאה ְבֵאר ַבָשֶדה רֹוְבִצים ָעֶליָה ֶעְדֵרי ֹצאן ְשלָשה, ְיֺתְענּו 
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י"ן, ְוָיִאירּו ְוִיְתַעלּו ֵשם ַהַוָי"ה ְדִמלּוי יּוִדי"ן, ְוֵשם ֶאְהֶי"ה ְדִמלּוי יּוִד 
ֶשעֹוִלים ִמְסַנר ָמאַתִים ּוְשלִשים ּוְשלָשה. ְוַגם ְיֺתְענּו ְוִיְתַעלּו 
ְויְֺשְלמּו ְשלָשה ֲאְלִפין ֶשל ְשמֹות ֶאְהֶי"ה, ֶשעֹוֶלה ִמְסָנָרם ְשלש 

 ֵמאֹות ּוְשלִשים ּוְשלָשה:
ּוָבאּו ֶהָהָרה ְוָיְשבּו ָשם ָאָמא ְלַמַען ְזכּות ִנְנָחס ְוָכֵלב, ֲאֶשר ָהְלכּו 

ָיִמים ְשלָשה, ּוְלַמַען ְזכּות ַחָמה ַהְמִביָאה ֲאֶשר ִנְפְקָדה ַוַתַהר ַוֵתֶלד 
ָבִנים ְשלָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו ְוִיְתַעלּו ֵשם ַהַוָי"ה ְבִמלּוי יּוִדי"ן, ְוֵשם 

ִמְסַנר ָמאַתִים ּוְשלִשים ּוְשלָשה. ְוַגם ֶאְהֶי"ה ְבִמלּוי יּוִדי"ן, ֶשעֹוִלים 
ְיֺתְענּו ְוִיְתַעלּו ְויְֺשְלמּו ְשלָשה ֲאְלִפין ֶשל ְשמֹות ֶאְהֶי"ה, ֶשעֹוֶלה 

 ִמְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות ּוְשלִשים ּוְשלָשה:
ָשַלִים ָשִנים ָאָמא ְלַמַען ְזכּות ָדִוד ַעְבְדָך ְמִשיֶחָך, ֲאֶשר ָמַלְך ִבירּו

ְשלֹוִשים ּוְשלָשה, ּוְלַמַען ְזכּות ְשֹלֹמה ְבנֹו ֲאֶשר ִדֵבר ְמָשִלים ֲאָלִפים 
ְשלָשה, ּוְלַמַען ְזכּות ְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ֲאֶשר לֹו ֵשם ִבְשלָשה, ְיֺתְענּו 

ם ֶאְהֶי"ה ְדיּוִדי"ן, ֶשִםְסָנָרם ְוָיִאירּו ְוִיְתַעלּו ֵשם ַהַוָי"ה ְדיּוִדי"ן, ְושֵ 
ָמאַתִים ּוְשלִשים ּוְשלָשה. ְוַגם ְיֺתְענּו ְוִיְתַעלּו ְויְֺשְלמּו ְשלָשה ֲאְלִפין 

 ֶשל ְשמֹות ֶאְהֶי"ה, ֶשעֹוֶלה ִמְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות ּוְשלִשים ּוְשלָשה:
ּו ַהָמִביא ָזכּור ַלטֹוב, ֲאֶשר ֶהֱחָיה ֶאת ָאָמא ְלַמַען ְזכּות ַעְבְדָך ֵאִלָיה

ַהֶיֶלד ְבִהְתמֹוְדדֹו ָעָליו ְנָעִמים ְשלָשה, ּוְלַמַען ְקֺדַשת ְשֵנים ָעָשר 
ַשֲעֵרי ִעיר ָקְדֶשָך, ֲאֶשר ֵהם ְלָכל רּוַח ְשָעִרים ְשלָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו 

לּוי יּוִדי"ן, ְוֵשם ֶאְהֶי"ה ְדִמלּוי יּוִדי"ן, ְוִיְתַעלּו ֵשם ַהַוָי"ה ְדִמ 
ֶשעֹוִלים ִמְסַנר ָמאַתִים ּוְשלִשים ּוְשלָשה. ְוַגם ְיֺתְענּו ְוִיְתַעלּו 
ְויְֺשְלמּו ְשלָשה ֲאְלִפין ֶשל ְשמֹות ֶאְהֶי"ה, ֶשעֹוִלים ִמְסַנר ְשלש 

 יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה . ָנא הֹוַשְעָנאהֹוַשעְ  ֵמאֹות ּוְשלִשים ּוְשלָשה:
 יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ַהְצִליָחה ָנא: יאהדונהיהֹוִשיָעה ָמא, ָאָמא ְיֹהָוה 

 ַהְצִליָחה ָנא:יאהדונהי הֹוִשיָעה ָמא, ָאָמא ְיֹהָוה 

ֵה"א  ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגבֹור ְוַהמֹוָרא, ְלַמַען אֹותיאהדונהי ָאָמא ְיֹהָוה 
ִראשֹוָנה ֶשל ִשְמָך ַהָּגדֹול ֶשִםְסָנָרּה ֲחִמָשה, ּוְלַמַען אֹות ֵה"א 
ַאֲחרֹוָנה ֶשִםְסָנָרּה ֲחִמָשה, ּוְלַמַען אֹות ֵה"א ִראשֹוָנה ֶשל ִשְמָך 
ַהָעדֹוש ֶאְהֶי"ה ֶשִםְסָנָרּה ֲחִמָשה, ּוְלַמַען אֹות ֵה"א ַאֲחרֹוָנה 

ָרּה ֲחִמָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו ְוִיְתַמְתקּו ְוִיְתַעלּו ֲחִמָשה ְשמֹות ֵשם ֶשִםְסנָ 
 ַאֹדָנ"י ֶשִםְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות ְוֶעְשִרים ַוֲחִמָשה:
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ָאָמא ְלַמַען ֵשם ֵאל ַשַדי ַהֵםִאיר ַבְבִריָאה ֶשהּוא אֹוִתיֹות ֲחִמָשה, 
ָבאֹות ֶשהּוא אֹוִתיֹות ֲחִמָשה, ְיֺתְענּו ְוִיְתַעלּו ֲחִמָשה ּוְלַמַען ֵשם צְ 

 ְשמֹות ֵשם ַאֹדָנ"י ֶשִםְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות ְוֶעְשִרים ַוֲחִמָשה:

ָאָמא ְלַמַען תֹוָרה ֶשִבְכָתב ֶשִהיא ְסָפִרים ֲחִמָשה, ּוְלַמַען ֲעֶשֶרת 
ַעל ַהלּוחֹות ֲחִמָשה ֲחִמָשה, ְוִהְשַמְעָתם אֹוָתנּו ַהִדְברֹות ַהְכתּוִבים 

ְבקֹולֹות ֲחִמָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו ְוִיְתַמְתקּו ְוִיְתַעלּו ֲחִמָשה ְשמֹות ֵשם 
 ַאֹדָנ"י ֶשִםְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות ְוֶעְשִרים ַוֲחִמָשה:

ֹות ֲחִמָשה, ּוְלַמַען ֵשם ֱאֹלִהים ַהָעדֹוש ָאָמא ְלַמַען ַהֲחָסִדים ֶשֵהם אֹור
ֶשהּוא אֹוִתיֹות ֲחִמָשה, ּוְלַמַען אֹוִתיֹות ַמְנֶצָפ"ְך ֶשֵהם ֲחִמָשה, ּוְלַמַען 
סֹוד ֲחִמָשה מֹוְצאֹות ַהֶנה ֶשֵהם ֲחִמָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו ְוִיְתַמְתקּו 

ת ֵשם ַאֹדָנ"י ֶשִםְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות ְוֶעְשִרים ְוִיְתַעלּו ֲחִמָשה ְשמוֹ 
 ַוֲחִמָשה:

ָאָמא ְלַמַען ִמְצַות ָקְרְבנֹות ַהְמִשיִאים ֲאֶשר ִהְקִריבּו ֶזַבח ַהְשָלִמים 
ֵאִלים ֲחִמָשה, ַעתּוִדים ֲחִמָשה, ְכָבִשים ְבֵני ָשָנה ֲחִמָשה, ְיֺתְענּו 

ִיְתַמְתקּו ְוִיְתַעלּו ֲחִמָשה ְשמֹות ֵשם ַאֹדָנ"י ֶשִםְסָנָרם ְשלש ְוָיִאירּו וְ 
 ֵמאֹות ְוֶעְשִרים ַוֲחִמָשה:

ָאָמא ְלַמַען ִמְצַות ֵראִשית ַהֵּגז ִמֹסאן ֲחִמָשה, ּוְלַמַען ִמְצַות ִנְדיֹון 
ַען ַהְבָרָכה ֶשל ָנסּוק ַהְבכֹור ֲאֶשר ִהיא ְבֶכֶסף ְשָקִלים ֲחִמָשה, ּוְלמַ 

ָנָניו ֵאֶליָך ִויֺחֶמָך ֶשהּוא ֵתבֹות ֲחִמָשה, ְיֺתְענּו  יאהדונהיָיֵאר ְיֹהָוה 
ְוָיִאירּו ְוִיְתַמְתקּו ְוִיְתֲעלּו ֲחִמָשה ְשמֹות ַאֹדָנ"י ֶשִםְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות 

 ְוֶעְשִרים ַוֲחִמָשה:
ּות יֹוֵסף ַהַסִדיק ֶשמֹוַסף ִבְשמֹו אֹות ֵהא ֶשִםְסָנָרּה ָאָמא ְלַמַען ְזכ

ֲחִמָשה, ּוְלַמַען ְזכּות ִבְנָיִמין ַהַסִדיק ֲאֶשר ַרָבה ַמְשָאתֹו ַידֹות ֲחִמָשה, 
 ּוְלַמַען ְזכּות ִנְנָחס ְוַהָסָבא ֲאֶשר ָהְרגּו ֶאת ַמְלֵכי ִמְדָין ֲחִמָשה. ְיֺתְענּו
ְוָיִאירּו ְוִיְתַמְתקּו ְוִיְתַעלּו ֲחִמָשה ְשמֹות ֵשם ַאֹדָנ"י ֶשִםְסָנָרם ְשלש 

 ֵמאֹות ְוֶעְשִרים ַוֲחִמָשה:
ָאָמא ְלַמַען ְזכּות ָדִוד ַעְבְדָך ְמִשיֶחָך ֲאֶשר ָבַחר לֹו ִמן ַהַמַחל ַחלּוֵקי 

ְרְדַכי ַהַסִדיק ֲאֶשר ָלַבש ְלבּוֵשי ַמְלכּות ֲאָבִנים ֲחִמָשה, ּוְלַמַען ְזכּות מָ 
ֲחִמָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו ְוִיְתַמְתקּו ְוִיְתַעלּו ֲחִמָשה ֵשמֹות ֵשם ַאֹדָנ"י 

 ֶשִםְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות ְוֶעְשִרים ַוֲחִמָשה:
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ֹוָרא, ְלַמַען ִשְמָך ַהָּגדֹול ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגבֹור ְוַהמ יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ֶשהּוא ַבָחְכָמה, ֶשִםְסָנרֹו עֹוֶלה ֲעָשרֹות ֲחִמָשה,  )ַיַהַוַה(ְבִנעּוד ַפַת"ח 

ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו ְויְֺשְלמּו ְוִיְתַעלּו ִשְבָעה ְשמֹות ַהָוָי"ה ְבִמלּוי ֲאְלִפין 
 ֲעָשָרה ַוֲחִמָשה:ֶשעֹוֶלה ִמְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות וַ 

ָהָרמּוז ְבָראֵשי ֵתבֹות ְלַמַען ֵיָחְלצּון  "י(יל)ָאָמא ְלַמַען ֵשם ַהָעדֹוש 
ַלַםבּול ָיַשב, ֶשעֹוֶלה ִמְסַנר  יאהדונהיְיִדיֶדיָך, ּוְבָראֵשי ֵתבֹות ְיֹהָוה 

לּו ִשְבָעה ְשמֹות ַהָוָי"ה ֲעָשרֹות ֲחִמָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו ְויְֺשְלמּו ְוִיְתעַ 
 ְבִמלּוי ֲאְלִפין ֶשעֹוֶלה ִמְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות ַוֲעָשָרה ַוֲחִמָשה:

ָאָמא ְלַמַען ִביָנה ָהֶעְליֹוָנה ֶשֵיש ָבּה ְשָעִרים ֲעָשרֹות ֲחִמָשה, ָיִאירּו 
ַהָוָי"ה ְבִמלּוי ֲאְלִפין ֶשעֹוֶלה  ִויֺתְענּו ְויְֺשְלמּו ְוִיְתַעלּו ִשְבָעה ְשמֹות
 ִמְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות ַוֲעָשָרה ַוֲחִמָשה:

ָאָמא ְלַמַען ֵשם ַהָעדֹוש ֵאל ְבִמלּואֹו ָאֶלף ָלֶמד, ֶשעֹוֶלה ִמְסָנרֹו ֵמָאה 
ָעה ְשמֹות ּוְשמֹוִנים ַוֲחִמָשה, ְיֺתְענּו ְוָיִאירּו ְויְֺשְלמּו ְוִיְתַעלּו ִשבְ 

 ַהָוָי"ה ְבִמלּוי ֲאְלִפין ֶשעֹוֶלה ִמְסָנָרם ְשלש ֵמאֹות ַוֲעָשָרה ַוֲחִמָשה:
ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגבֹור ְוַהמֹוָרא, ְלַמען ְקֺדַשת ַשָבת יאהדונהי ָאָמא ְיֹהָוה 

ה ֶשִהיא ְלָשִנים ָקְדְשָך ֶשהּוא ְלָיִמים ִשְבָעה, ּוְקֺדַשת ְשַנת ַהְשִמטָ 
ִשְבָעה, ּוְקֺדַשת ַהיֹוֵבל ֶשהּוא ְלֵקץ ָשבּוִעים ִשְבָעה, ָיִאירּו ִויֺתְענּו 

 ְויְֺשְלמּו ְוִיְתַעלּו ָאָדם ִשְבָעה:

ָאָמא ְלַמַען ְסִפירֹות ַהִבְנָין ֶשֵהם ִשְבָעה, ּוְלַמַען ַצִדיִקים כֹוְרֵתי ְבִרית 
, ּוְלַמַען ִמְצַות ְשִמיַרת ַחג ַהַםסֹות ֶשהּוא ָיִמים ִשְבָעה, ֶשֵהם ִשְבָעה

ּוְלַמַען ְשִמיַרת ַחג ַהֺןכֹות ֶשהּוא ָיִמים ִשְבָעה, ָיִאירּו ִויֺתְענּו ְויְֺשְלמּו 
 ְוִיְתַעלּו ָאָדם ִשְבָעה:

ֵהם ִשְבָעה, ּוְלַמַען ָאָמא ְלַמַען ְבָרכֹות ֶשל ְקִריַאת ְשַמע ֶעֶרב ָוֹבֶקר שֶ 
ִמְצַות ַהְבָרכֹות ֶשל ָחָתן ְוַכָלה ֶשֵהם ִשְבָעה ְבָיִמים ִשְבָעה, ּוְלַמַען 
ְכִריכֹות ּוְרצּועֹות ַהְתִפִלין ַעל ַהְזרֹוַע ֶשֵהם ִשְבָעה, ָיִאירּו ִויֺתְענּו 

 ְויְֺשְלמּו ְוִיְתַעלּו ָאָדם ִשְבָעה:

ֵהיָכלֹות ֶשל ֲאִצילּות, ְבִריָאה, ְיִציָרה, ֲעִשָיה, ֶשֵהם ִשְבָעה ָאָמא ְלַמַען 
ִשְבָעה, ּוְלַמַען ַהְבָרָכה ֶשל ָנסּוק ִיָשא ְיֹהָוה ָנָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך 
ָשלֹום, ֶשהּוא ֵתבֹות ִשְבָעה, ָיִאירּו ִויֺתְענּו ְויְֺשְלמּו ְוִיְתַעלּו ָאָדם 

 ָעה. ִשבְ 



 תפוחים                  כלליתיקון שדי              
 

 

045 

 ֹיאַמר ָשֹלש ְפַעִמים

ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָםנּו ִמְשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְשֵרי 
 ָאָדם בֹוֵטַח ָבְך: ְיֹהָוה הֹוִשיָעה ַהֶםֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:

 ַגם ָפסּוק ֶזה ֹיאַמר ָשֹלש ְפָעִמים.

ֵעת ָרצֹון, ֱאֹלִהים ְבָרב ַחְסֶדָך ֲעֵנִני  יאהדונהיִתי ְלָך ְיֹהָוה ַוֲאִני ְתִפלָ 
  ֶבֱאֶמת ִיְשֶעָך:

 ַאַחר ָכְך ֹיאַמר.

ְצָבאֹות ִעָםנּו ִמְשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיֹהָוה  יאהדונהיְיֹהָוה 
ֶםֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ְצָבאֹות ַאְשֵרי ָאָדם בֹוֵטַח ָבְך: ְיֹהָוה הֹוִשיָעה הַ 

ָקְרֵאנּו: ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון, ֱאֹלִהים ְבָרב ַחְסְדָך ֲעֵנִני 
ֶבֱאֶמת ִיְשֶעָך: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי 

 ְוֹגֲאִלי:
 .ַאָחר ָכְך ֹיאַמר

ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשְיֵהא ִמעּוט ֶחְלִבי ְוָדִמי יהוה ֶניָך ְיִהי ָרצֹון ִמְלפָ 
ֶשִמְתַמֵעט ַהיֹום ְלָפֶניָך ְבַתֲעִניִתי ָחשּוב ּוְמֺקָבל ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך 

ט ְכִאלּו ִהְקַרְבִתיו ַעל ַּגֵבי ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש, ּוְבֹכַח ֵחֶלב ְוָדם ֶשִמְתַמעֵ 
ִמֶםִמי, ִיְתעֹוֵרר סֹוד ב' ִזּוּוֵגי מ"ב ְדֵחיְך ְוָגרֹון. ּוְבֵכן יְֺמְתקּו ִמְסַנר 
אֹוִתיֹות ְדִמלּוי ְדִרבּוַע ֶדֱאֹלִהים ְדֵהִהי"ן ָהעֹוָלה ְשמֹוָנה ֵמאֹות, ְוִעם 

לּוָים, ַיֲעלּו ִמְסַנר ֵמָאה ּוְשֹלִשים אֹוִתיֹות ְדֶעֶשר ְנָעִמים ֱאֹלִהים ְבמִ 
ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַםְדֵרָגה, ֵמֲעִשָיה  ְלִמְסַנר ַתֲעִנית.

ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְבִריָאה ַלֲאִצילּות, ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה 
ּה ִיְשַתְלֵשל ְוֵיֵרד ַמֲחָשָבה ָהֶעְליֹוָנה, ְדבֹוֵרר ֹאֶכל ְוָזִריק ְנֹסֶלת, ּוִמֹכחָ 

ֶשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָכל ָהעֹוָלמֹות, ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה, ֵמֲאִצילּות 
ִלְבִריָאה ּוִמְבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִשָיה, ּוִמָשם ַיִּגיַע ְוָיחּול ָעַלי, 

ְשֶמָך, ְוָלֵתת ֹכַח ְבַמֲחַשְבִתי ְלַטֵהר ִלִבי ְלָעְבְדָך ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת 
ּוְבֹמִחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵען ּוְלַהֲעלֹות ָכל ִניצֹוֵצי ַהְעֺדָשה ְוַהְמָפשֹות 
ְוָהרּוחֹות ְוַהְמָשמֹות ִדְקֺדָשה, ּוְלַהְגִביר ֵחֶלק ַהטֹוב ֶשֵיש ִבי ַעל ַהֵחֶלק 

ֹוב ְלַשְוָעֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ְוַאָתה ָהָרע ֶשֵיש ִבי, ֶוֱהֵיה ָנא ָקר
ַתֲעֶנה, ְנַדֵבר ְוַאָתה ִתְשַמע, ַכָדָבר ֶשֶמֱאַמר "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני 
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ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאִני ֶאְשָמע", ִכי ַאָתה ה' נֹוֶדה ּוַמִסיל ְועֹוֶנה 
ָצָרה ְוצּוָקה ְושֹוֵמַע ְתִפַלת ָכל ֶנה, ָברּוְך שֹוֵמַע ּוְמַרֵחם ְבָכל ֵעת 

אֹוי ָנא ָלנּו ִכי ָחָטאנּו ָאָמא נֹוִליְך ֶאת  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה  ְתִפָלה.
ֶחְרָנֵתנּו, ֶבן ְכִסיל תּוַגת ִאםֹו, ְוִאם ִתְפֶנה ְלַחֹטאֵתינּו ָאָבד ִשְבֵרנּו 

ִאם ִתְשֹמר ֲעֹוֵנינּו ִמי ַיֲעֹמד ְלָפֶניָך ֵמָאז ַאֶניָך, ּוְבטּוְבָך ְוִתְקָוֵתינּו, וְ 
ַהָּגדֹול ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ּוְרֵאה ְבֵעין ֶחְמָלֶתיָך ָצַרת ּגּוֵפינּו ְוִנְשָמֵתינּו 

 יאהדונהי ְוַקֵבל ְבֹרב ַרֲחֶמיָך ְתשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְבִשְמָך ְיֹהָוה
ָעה ַהֶםֶלְך, ַאל ַתַעְזֵבנּו, ּוְבַיד ַזֲעֶמָך ַאל ִתְטֵשנּו, ְוֹלא ְלֹאֶרָך ַאְנָך הֹוִשי

ִתָעֵחנּו, ִכי ָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ִכי ֹלא ָעְלָתה ַעל ִלֵבנּו ְלַהְמרֹות ַחס 
ְצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ְוָשלֹום ֶנֶגד ְכבֹוֶדָך ְוַלֲעשֹות ֶנֶגד ַכָּוָנֶתָך, ֶאֶפס ִכי ַעז יִ 

ָכְרֵחינּו ָנָטה ָאְרֵחנּו, ּוָמַנע ַהטֹוב ִמֶםמּו, ִדְמיֹונֹו ְכַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטֹרף 
ְוִכְכִפיר יֹוֵשב ַבִםְסָתִרים ּוֶפַתע ִנְתאֹום ַחִיים ְבָלעּונּו ְוַאָתה ְבטּוְבָך 

ה ַנְפֵשינּו, ַהִסיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵשנּו ְבִצְדָקְתָך תֹוִציא ִמָסָר  יאהדונהיְיֹהָוה 
ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵנא ַלֲעֹוֵנינּו ְוִיְהיּו ִלְמאֹורֹות ָכל ַהֵשמֹות ֲאֶשר 
ֶהֱחַשְכנּו ַבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחֹטאֵתינּו ּוְפָשֵעינּו, ְוַטֵהר ִלֵבנּו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת 

-ה ּוְבַאֲהָבה, ָאֵמן, ֵכן ְיִהי ָרצֹון. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵריּוְבֵלָבב ָשֵלם ְבִיְרָא
 צּוִרי ְוֹגֲאִלי:יאהדונהי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ַיֲעֶשה ִשְבָעה ַהָעפֹות ַלֵתָבה ְבֵבית ַהְכֶנֶסת, ּוְבָכל ַהָעָפה ֹיאַמר ִמְזמֹור ָהבּו 
 , ּוָפסּוק ִמְנסּוֵקי ָאָמא ְבֹכַח, ְלִפי ַהֵןֶדר ַהֶזה.לה' ְבֵני ֵאִלים, ֺכלוֹ 

ז: ָהבּו  יֹהָוה ָכבֹוד ָוֹעּ יֹהָוה ְבֵני ֵאִלים ָהבּו ַלּ ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלּ
יֹהָוה ְבַהְדַרת ֲחוּו ַלּ יֹהָוה ְכבֹוד ְשמֹו ִהְשַתּ ֶדש: קֹול ְיֹהָוה ַעל ַלּ  ֹקּ

ל ים: קֹול ד ִהְרִעים ְיֹהָוה ַעלַהָכבוֹ  ַהָםִים ֵאּ ְיֹהָוה ַבֹכַח קֹול  ַמִים ַרִבּ
ר: קֹול ְיֹהָוה ֹשֵבר ֲאָרִזים ַוְיַשֵבר ְיֹהָוה ֶאת ָהָדּ ַאְרֵזי ַהְלָבּנֹון:  ְיֹהָוה ֶבּ

ים: קֹול ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִשְריֹון ְכמֹו ֶבן ַוַיְרִקיֵדם ְכמוֹ  ְיֹהָוה ֹחֵצב  ְרֵאִמּ
הֲ  ש: קֹול ַלּ ש: קֹול ְיֹהָוה ָיִחיל ִמְדָבר ָיִחיל ְיֹהָוה ִמְדַבר ָקֵדּ בֹות ֵאּ

יָכלֹו ֺכלֹו ֹאֵמר ָכּבֹוד: ְיֹהָוה  ֱחֹשף ְיָערֹות ּוְבֵהּ ֶיּ ְיֹהָוה ְיחֹוֵלל ַאָילֹות ַוּ
ֹהָוה ֹעז ְלַעםֹו ִיתֵ  ם: ְיּ ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ַלַםבּול ָיָשב ַוֵיֶשב ְיֹהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלּ

 ַעםֹו ַבָשּלֹום: ֶאת
 )אב"ג ית"ץ( ָאָמא ְבֹכַח. ְּגדּוַלת ְיִמיֶנָך. ַתִתיר ְצרּוָרה:                   

 )קר"ע שט"ן(   ַקֵבל ִרַמת. ַעֶםָך ַשְּגֵבנּו. ַטֲהֵרנּו נֹוָרא:                   
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 )נג"ד יכ"ש(  ַבת ָשְמֵרם:                   ָנא ִגבֹור. דֹוְרֵשי ִיחּוֶדָך. ְכבָ 

 ָבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. ָתִמיד ָּגְמֵלם:              )בט"ר צת"ג(

 )חק"ב טנ"ע(   ָחִסין ָקדֹוש. ְברֹוב טּוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך:                  

 )יג"ל פז"ק( ָשֶתָך:                   ָיִחיד ֵּגֶאה. ְלַעְםָך ְנֵנה. זֹוְכֵרי ְקדּו

 )שק"ו צי"ת(  ַשְוָעֵתנּו ַקֵבל. ּוְשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יֹוֵדַע ַתֲעלּומֹות:       

 ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 ָבתֹו ְבָרצֹון.ִיֵתן ַהֶכֶסף ַלֲעִניים שֹוְמֵרי תֹוָרה, ִויִהי ָרצֹון ֶשה' ְיַקֵבל ְתשּו

 
 סדר התקון

 לעוון חלול ה' ועוון הקרי להרש"ש זיע"א

וכתב הרש"ש שתיקון זה יעלה לארבע מאות תעניות 
ומובטח לו שהוא בן  ,ויתוקן עון חילול ה' ועון הקרי

 .העולם הבא, ולא יהיה ניזוק באותה השנה

 כמובא בספר  "אמת ליעקב"

 שניתן לעשותו רק בשנה מעוברת 
 מולד זמנו ביום שלפני ראש חודש.כשה

 
 השנה התיקון יחול  ביום שני כ"ז אדר א' תשע"ט

וארבעים  10משקיעת החמה ועד יום רביעי בשעה 
 ושתיים דקות

וביום ראשון כ"ז סיון תשע"ט משקיעת החמה ועד יום 
אחר הצהריים. 0.09שלישי בשעה 

 
 הקדמה

שהיה  כתב המקובל הגדול ר' יעקב שאלתיאל ניניו זצ"ל



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       048
 

ממקובלי "בית אל בספרו "אמת ליעקב" קונטרס "שפת אמת" 
 וזה לשונו.

 לתיקון עון חילול ה' ועון הקרי מכתב יד הר' הק' ז"ל.
בשנת העיבור, בחודש שיהיה מולד החודש עשר שעות קודם 
ראש חודש, אם יתענה האדם ל"ז שעות קודם המולד, דהיינו 

תענית עד עת המולד שיפסוק מבעוד יום, ובלילה שניה ישב ב
ויקרא בתחילת הלילה בזוהר הקדוש שמות דף קכ"ד, הנה אנכי 
שולח מלאך לפניך עד סוף הפרשה. וספרא דצניעותא כולו. ובפ' 
יתרו דף ע"ט עמוד ב', ומשה וכו', ובפרשת פקודי רס"ב עמוד 
ב' ר' שמעון פתח עד סוף הפרשה. ובזוהר ויקרא דף צ' עמוד ב' 

ד דף צ"ז באשרי כי אשרוני בנות. ובפרשת איש מזרעך וכו' ע
פנחס דף ר"מ צו את בני ישראל עד דף רמ"ב והא אוקימנא. 
ובדף רמ"ז בלולה בשמן כתית עד דף רנ"ח וכתר אין סוף איקרי. 
והאידרא רבה. ובסוף הלילה יאמר התהלים ב' פעמים שעולה 

ויעלו  כפ"ר, ויאמר התפילה הסדורה לליל חג השבועות, כמנין
וכשיהיה לארבע מאות תעניות ויתוקן עון חילול ה' ועון הקרי.  לו

ומובטח לו שהוא בן העולם הבא, ולא  המולד אז יפסוק תעניתו,
 עד כאן לשון הזהב.יהיה ניזוק באותה השנה, אמן כן יהי רצון. 

 וכתב עוד בספר "אמת ליעקב" שם וזה לשונו.

יל ו' ושל וקודם הלימוד יאמר התפילה של קודם הלימוד של ל
משמרת ערב ראש חודש המובא בספר חמדת ימים בחלק השבת 

 ובחלק ראש השנה.

גם בעת קבלת התענית יקבל בפירוש שהוא מתענה ל"ז שעות 
לתיקון עון חילול ה' ועון הקרי. וקודם כל יטבול ג' טבילות 

 ויאמר ויהי נועם.

עוד מצאתי כתוב מכתב יד הרב החסיד כמוהר"ר דוד מג'אר ז"ל 
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מה שכתב עשר שעות צריך שיהיה המולד קודם ראש חודש, ד
לאו דווקא, אלא אתא לאפוקי שלא יהיה יותר מעשר שעות, אבל 
אם הוא פחות מזה הוא יותר טוב, שהוא יותר קרוב לראש 

 עד כאן לשון הר' "אמת ליעקב".. וכך אנחנו נוהגיםחודש, 

ידו הרי שהעיד בגודלו שדברי הרש"ש נאמנו מאוד שהם מכתב 
ממש, ושהמקובל הגדול הרב החסיד כמוהר"ר דוד מג'אר ז"ל 

פלפל  מחבר קונטרס "חסדי דוד" סיכום כל הספר הקדוש "עץ חיים".
בזה וביאר את דברי הרש"ש שגם בפחות מעשר שעות שייך 
תיקון זה ושסמכו עליו מקובלי בית אל לעשות כפי דבריו. ומי 

 הענין. יבא להרהר אחרי דבריהם ולפקפק באמיתות

ובספר "מנחת יהודה" למקובל האלהי מו"ר ח' יהודה פתייא 
זצ"ל כתב שהלך הרוח בשליחותו לבית דין של מעלה ושאל ד' 

 שאלות, וזה לשונו.

שאלה שלישית, בענין התענית של שלשים ושבע שעות של שנת 
העיבור הנזכרת באמת ליעקב דף קי"ז עמוד ב', האם אמת הוא 

מאות תעניות. תשובה. אין רשות  שיעלה לו במקום ארבע
להודיע, אבל תאמר לציבור שישארו בתעניתם עד עבור חצי 
שעה וחמישה דקים מזמן המולד. נראה לי לפי שעיקר המולד 
הוא על חשבון ארץ ישראל, ולא על ארץ בבל, ויש הפרש בין 
בבל לארץ ישראל חצי שעה וחמישה דקים, ולכן אמרו הבית דין 

בתעניתם עד זמן המולד של ארץ ישראל. עד שישארו בני בבל 
 כאן לשונו.

והרי"ח הטוב שר בית הזוה"ר בספרו רב פעלים ח"ג סי' ל"ה 
 כתב וזה לשונו.

אמנם תיקון שכתב הרב אמת ליעקב ניניו ז"ל בשפת אמת דף 
קי"ז עמוד ג' בשנת העיבור בחודש שיהיה מולד החודש י' 
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ים בכמה קהילות שעות קודם ר"ח וכו', הנה הגם דנהגו רב
לעשות תיקון זה, עכ"ז אם נזדמן זה ביום א' וביו ב' דמוכרח 
לעשות סעודה המפסקת בסוף יום שבת ויתענה ליל א', אין לומר 
דחשיב זה הכרח ויהיה מותר לו לעשות כן כפי הצד שצדדתי 
בזה כאמור, זה אינו, וברור הוא דלא אריך למעבד כן, יען כי 

רור אצלנו ולא ידענו מ"ש בכ"י הרב עיקר התיקון הה אינו ב
הקדוש קאי על רבינו האר"י ז"ל או על רבינו הרש"ש ז"ל 
ובכתבי רבינו האר"י שהעתיק רבינו מהרח"ו ז"ל לא נמצא דבר 
זה, גם מזמן הר' החסיד רב ידידיה אבועלאפיה ז"ל הוא רב של 
חסידי "בית אל", וכל כתבי רבינו הרש"ש ובן בנו הר' דברי 

ויים בידו, וגם כן אמרו שלא נמצא אצלם דבר זה, אם שלום מצ
הוא קבלה ברורה נקבל, אבל לדין יש תשובה, כיון דאוכל ביום 
שני נמצא לפום דינא אין בידו אלא תענית של יום אחד שהוא 
יום ראשון בשבת, ועוד הוא כולל בו שני מיני תקונים א' לחילול 

"י ז"ל להדיא דאין ה', וא' חטא קרי, ומפורש בדברי רבינו האר
ואם נאמר סגולה היא זו, לכלול ב' מיני תיקונים בהפסקה אחת, 

אך צריך שיהיה הדבר ברור בידינו שיצא מפי המלך  טוב הדבר,
או מדברי רבינו האר"י ז"ל או מן רבינו הרש"ש ז"ל, ועל כן אף 

דנהגו בזה בכמה קהילות לעשותו בשנת העיבור, ובודאי על גב 
מ"מ לעשות  ב להולכים בתמים ויקבל ברצון,ה' לא ימנע טו

תענית זה בליל ראשון ולבטל סעודה רביעית בתענית, מפורש 
להדיא לא אריך למעבד הכי אלא ליכול ולחדי בסעודת מלכא 

 משיחא שנתקנה לכבוד שבת מלכתא. עד כאן לשונו.

הרי שהמאור הגדול אע"פ שפקפק בזה לא זלזל בזה ולא רק 
ה סגולה טובה שהנוהגים בה לא ימנע ה' שלא מנעו, שראה בז

טוב מהם, אלא שפסק שאין לבטל סעודה רביעית עבורה, וכן 
הוא בדין שאין לבטל שום הלכה משו"ע עבור סגולה כל שהיא. 
אמנם לא זכיתי להבין מדוע חשב שאפשר שעל כת"י רבינו 
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האריז"ל קאמר, והלא בקונטרס שפת אמת לאחר סי' ס"ח כתב 
תקונים שתקן הרש"ש. ולמה פקפק בדבריו של  במפורש שמביא

גברא רבה כמוהו, כשסמך עליו בשאר דברי הקונטרס סמיכה 
שהביאו בתשובה זו עצמה ולמד ממנו בכל כחו, הן בפדיון החולה 

כמבואר ברב פעלים ח"ד והן בתיקון הטבילה לגבי סדר פדיון התעניות. 

מפורש ברב פעלים כוהן בתקון למי שנושא אלמנה  סוד ישרים סי' ג'.

כמבואר ברב פעלים והן בתיקון השק והאפר  ח"ב סוד ישרים סי' ב'.

כמפורש והן בענין הכוונות בשנת השמיטה  ח"ב סוד ישרים סי' ח'.

ואם בגלל שלדין יש תשובה, כבר  ברב פעלים ח"א סוד ישרים סי' י'.
נתיישבה דעתו שמבחי' סגולה יש לתיקון זה, ולמה הדגיש 

יה הדבר ברור בידינו שיצא מפי המלך או מדברי שצריך שיה
רבינו האר"י ז"ל או מן רבינו הרש"ש ז"ל, כשהאי גברא רבא 
קאמסהיד עליה. ואם בגלל שלא נמצא בכתבי הרש"ש שבידי ר' 
ידידיה אבועלאפיה ז"ל, אפשר שכתבו הרש"ש בפתקא בפני 
עצמה כדי שיעתיקו ממנה תלמידיו, וכיון שנתפשטה ביניהם לא 

וצרך לגנזה בין כתביו, ועל פי שני עדים האמת ליעקב והר דוד ה
 מאג'אר יקום דבר.       

ועתה באו שועלים קטנים מחבלים כרמים כרם ה' צבאות 
דפקיעי שמם בתור מקובלים, ומפקפקים בזה ומונעים את עם 
ישראל מלעשות התיקון בטענות שוא ומדוחים, כי כן דרכם של 

פקפק ולזלזל בכל דבר טוב וחשוב מקובלי"ם מחבלים אלו ל
ולהכניס ספקות בלב אחינו בני ישראל כדי למנעם מתיקון חשוב 
זה, ואין ספק ששרשם בעמלק העולה בגי' ספק "אשר קרך 
בדרך" לקרר לבות עם ישראל בספקותיהם, וכבר השפיעו על 
חלק מהציבור התמים לבטל מנהג גדול וחשוב שתקן האריז"ל 

רחמים בימים טובים עם נוסח תפילה שתקן לומר י"ג מידות של 
האריז"ל עצמו וכמו שהעיד מהרח"ו עצמו שהעתיק מכתב ידו 
של האריז"ל עצמו, וחזר ושנה עדות זו הן בשער הכוונות, והן 
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בשער המצוות. וכן נהגו שלומי אחינו בני ישראל מאות בשנים 
באמונת אומן וללא שום פקפוק, עד שבאו מקובלי"ם אלו 

צרה וגאוותם שחקים והפכו הקערה על פיה, אוי לנו  שעיניהם
שכך עלתה בימינו, ואנו ליה וליה עינינו שישלח לנו את משיח 

 צדקנו, וכרת הזלזלי"ם במהרה בימינו.

והנה מריהטא דלישנא של הרש"ש נראה דכוונתו שיעשו 
הלימוד בלילה שני, ואעפ"י שהדבר איננו ברור לגמרי, כך נהגו 

 אמר לי הר' שמואל דרזי זצ"ל, וכן עמא דבר.המקובלים כפי ש

אמנם מה שכתב האמת ליעקב לומר לפני הלימוד התפילה 
המובא בספר חמדת ימים. זה אינו מהרש"ש שלא התייחס 

וכמבואר בתשובתו לחכמי תוניס לספרי קבלה שלא כתבם מהרח"ו, 

אמנם מקובלי בית אל באותם שנים נהגו לומר  שבספרו נהר שלום,
ת שבספר זה כי לא ידעו מי בעל דברים, אבל בדור התפילו

שאחריו כשנשמע שמחברו הוא נתן העזתי שר"י נביאו של ש"צ 
)כולל התפילה של פתיחת שר"י בטלו את כל התפילות שבספרו 

ולכן אין לומר תפילה זו קודם הלימוד, ואנכי ההיכל בראש חודש( 
י סדר תיקנת"י עמודיה סדר תפילה המתאים לתיקון זה על פ

התיקון לחטא זרע לבטלה שכתב ראש כל בני הגולה רבינו הר' 
יוסף חיים בספרו "לשון חכמים" בתוספת נופך, ובסוף הלימוד 
העתקתי התפילה שתקן החיד"א זיע"א לאמרה בסוף לימוד של 
ליל חג השבועות. ואשריו למי שיוכל לעשות תיקון זה אם 

 בריאותו מאפשרת זאת.
יכול מסיבה כל שהיא לעשות תיקון נפלא  ונראה לי שמי שאינו

וגדול זה, כדאי שלפחות יעשה הלימוד בסדר שתיקן הרש"ש 
בלילה שלפני המולד, כי כל לילה שלם של לימוד הוא תיקון 
לכרת אחת, ואולי בלילה זה ובסדר זה ירויח יותר, ואפילו ריוח 
כל שהוא בעניינים אלו חשוב הוא ואין להחמיצו.ויהי רצון 
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ת התשובה תעמוד לנו ולבנינו עד עולם ונזכת לגאולה שזכו
 אמיתית בב"א.

 
 וזה סדר התיקון.

כך כתב  ביום כ"ז לחודש אחר חצות היום יטבול שלש טבילות.

באמת ליעקב, ופשוט שאין זה לעיכובא, ואם אי אפשר לו לטבול אלא 

בבוקר שיטבול כשיוכל, וגדולה מזאת קאמינא, שאם אי אפשר לו כלל 

ל מחמת אונס, לא ימנע מלעשות תיקון זה גם ללא טבילות, כי רבינו לטבו

הרש"ש לא התנה זה בדבריו, ואף על פי שהבאים אחריו כתבו זאת, ואין 

 להקל בדבריהם, לא יתכן שדבריהם לעיכובא.

ִיְתַנֵלל ִמְנָחה ִמְבעֹוד יֹום, ִויַקֵבל ַתֲעִנית ִבְתִפַלת ַהִםְנָחה ְבִבְרַכת 
 ֹוֵמַע ְתִפָלה", אֹו ְבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶשֹיאַמר "עֹוֶשה ָשלֹום"."ש

ִאם ֹלא ִקֵבל ַתֲעִנית ְבתֹוְך ְתִפַלת ַהִםְנָחה, ֲאָבל ְכֶשִהְתַנֵלל ֲעִמיָדה, 
ת )ְשמֹוֵנה ֶעְשֵרה( ֶשל ִמְנָחה ָחַשב ְלִהְתַעמֹות, ֶנְחָשב ְכַקָבַלת ַתֲעִני

 ְוָצִריְך ְלִהְתַעמֹות.

 ְוֶזה ֹנַסח ַקָבַלת ַהַתֲעִנית:

ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֲהֵריִני ְמַקֵבל ָעַלי ְלִהְתַעמֹות ְלָמָחר ַלְיָלה ְויֹום 
 שלאחריו וחלק מן היום שלאחריו למעלה מל"ז שעות ְוַלְיָלה
, ֲאֶשר ָחָטאִתיכדי לתקן  .המולד של ראש חודש )פלוני( ְַּעד

ְבִגְלּגּול ֶזה ּוְבִגְלּגּוִלים  חילול ה' ובעון הקריָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ַבֲעוֹון 
ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ֶשִאם ֹלא אּוַכל )ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהיֹום ַהֶזה, 

ל ְלִהְתַעמֹות, ְכֶשַאְפִריש ְנרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵטל ַהַתֲעִנית, אּוכַ 
ַוֲהֵריִני ִמְתַכֵּון ְבַתֲעִנית ֶזה  (ֶלֱאֹכל ְוִלְשתֹות ְלֹלא שּום ָעֹון ְכָלל.

הּוא ִבְמקֹום ַהָעְרָבן ַהִמְקָרב  ָברּוְך ְלַהְקִריב ֶחְלִבי ְוָדִמי ִלְפֵני ַהָעדֹוש
יָך ְיֹהָוה ַעל ַּגֵבי ַהִםְזֵבַח, ְלַכֵנר ַעל ַחֹטאַתי. ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶ 

יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִתֵתן ִלי ֹכַח ְלִהְתַעמֹות ְלָפֶניָך, 
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 .ּוְתַקֵבל ְתשּוָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים

 ִלְפֵני ַהִלםּוד ַבַלְיָלה ֹיאַמר ַבָעָשה זֹו:

יְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיּה, ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ְדָשא ְבִר וְלֵשם ִיחּוד קֺ 
ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵשם י"ה ְבו"ה ְבִיחּוָדא ְשִלים )יהוה( ְבֵשם ָכל 
ִיְשָרֵאל, ִהֵמה ָאֹנִכי ָבא ִלְלֹמד ְבַלְיָלה ֶזה ְבִסְתֵרי תֹוָרה ּוְבְתִהִלים, 

ָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ֵמעֹוִדי ְוַעד ָעַתה ְכֵדי ְלַכֵנר ַעל ֲאֶשר חַ 
ְבִגְלּגּול ֶזה ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים. ַוֲהֵרי ָאֹנִכי ְמַקֵבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵשה 
ֶשל ַהְתשּוָבה ְוָשב ֵאֶליָך ָאִבינּו ֶשַבָשַמִים ְבָכל ֵלב, ּוִמְתָחֵרט ֲחָרָטה 

ָכל ֲאֶשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ְוָעַבְרִתי ְּגמּוָרה ּוְשֵלָמה ַעל 
ַעל ַרַמ"ח ִמְצֹות ֲעֵשה ְוָשָן"ה ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה ְוַעְנֵפיֶהם ִמִדְבֵרי 
ַקָבָלה ּוִמִדְבֵרי סֹוְפִרים, ּוִבְפָרט ַבֶםה ֶשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי 

ִתי ַעל תֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה ֶשָכתּוב ָבּה "ְוֹלא ְתַחְללּו ְבִחלּול ה', ְוָעַבְר 
ֶאת ֵשם ָקְדִשי, ְוִנְקַדְשִתי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל, ֲאִני ה' ְמַקִדְשֶכם", 
ּוַבֶםה ֶשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ַבֲעֹון ַהֶעִרי, ְוָעַבְרִתי ַעל ַמה 

תֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה "ְוִנְשַמְרָת ִמָכל ָדָבר ָרע", ּוָפַגְמִתי ֶשָכַתְבָת בְ 
ְבתֹוָרֶתָך ּוְבַאְחדּוֶתָך ּוְבִיחּוד ְשֶמָך. ִיְרָאה ָוַפַחד ָתֹבא ִבי ְבָזְכִרי ָכל 
ֲאֶשר ִהְכַעְסִתיָך. ָאְמָנם ַעל ַרֲחֶמָך ַהְנשּוִטים ָבַטְחִתי ִכי ְיִמיְנָך 

ָטה ְלַקֵבל ָשִבים. ּוְמַקֵבל ֲאִני ָעַלי ֹעל ַמְלכּוְתָך ִיְתָבַרְך ְבֵלב ְנשּו
ָשֵלם ּוְבֶנֶפש ֲחֵפָצה, ְואֹוֵמר ְבַאֲהָבה ְשֵלָמה "ְשַמע ִיְשָרֵאל ְיֹהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד", ּומּוָכן ֲאִני ִלְמֹסר ַעְצִמי ַעל ִיחּוד ְקֺדַשת ְשֶמָך. 

ָבַרְך ָלֶנַצח צּוֵרנּו ַמְלֵכנּו ְוגֹוֲאֵלנּו בֹוֵרא ְקדֹוִשים. ִיְשַתַבח ִשְמָך ִתתְ 
ָלַעד ַמְלֵכנּו ָהֵאל ַהֶםֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָעדֹוש ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְוִהְנִני 

ְוֶחֶנק,  ְמַקֵבל ַעל ַעְצִמי ַאְרַבע ִמיתֹות ֵבית ִדין, ְסִקיָלה, ְשֵרָפה, ֶהֶרג
ְלַמַען ִשְמָך ְבַאֲהָבה. ַוֲאַנְחנּו ְמָבְרִכים ּוְמַשְבִחים ּוְמָפֲאִרים 
ּוַמְקִדיִשים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְמִליִכים ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכנּו ָהֵאל ַהֶםֶלְך 
ַהָּגדֹול ַהִּגבֹור ְוַהמֹוָרא, ָקדֹוש ָאָתה ְונֹוָרא ְשֶמָך ְוֵאין ֱאֹלַּה 

  ְלָעֶדיָך:ִמבִ 
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ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְמֹלְך ַעל ָכל ָהעֹוָלם ֺכלֹו ִבְכבֹוָדְך, ְוִהָמֵשא 
ַעל ָכל ָהָאֶרץ ִביָקָרְך, ְוהֹוַפע ַבֲהַדר ְּגאֹון ֺעָזְך, ַעל ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל 

ין ָכל ְיצּור ִכי ַאָתה ַאְרָצְך. ְוֵיַדע ָכל ָנעּול ִכי ַאָתה ְפַעְלתֹו, ְוָיבִ 
ְיַצְרתֹו, ְוֹיאַמר ָכל ֲאֶשר ְנָשָמה ְבַאנֹו, ְיֹהָוה יאהדונהי ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל 

 )ֲאִפילּו ַבְקִליפֹות ְלַהְכִניַעם(. .ָמָלְך ּוַמְלכּותֹו ַבֹכל ָמָשָלה

מתפארת(, ַשְבֵענּו ַקְדֵשנּו )מכתר( ְבִמְצֹוֶתיָך, ֵתן ֶחְלֵקנּו ְבתֹוָרָתְך )
ִמטּוָבְך, )מיסוד( ַשֵםַח ַנְפֵשנּו )מלכות( ִבישּוָעָתְך, ְוַטֵהר ִלֵבנּו 
ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת, ְוָהֵאר ֵעיֵננּו ְבתֹוָרֶתָך ְוָדֵבק ִלֵבנּו ְבִמְצֹוֶתיָך ְוַיֵחד 

 ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשֶמָך.

ֵשה ְלַמַען ִשְמָך ַהָּגדֹול ּוְלַמַען תֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה ּוְלַמַען ָאָמא ְיֹהָוה עֲ 
ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵנר ְלָכל ַחֹטאַתי ַוֲעוֹונֹוַתי 
ּוְפָשַעי ֶשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי ְלָפֶניָך, ּוְתַתֵען ֶאת ָכל ֲאֶשר ִעַּוִתי 

ֵאר ָכל ֵשמֹות ַהֹעֶדש ֶשָנַגְמִתי ָבֶהם ּוְתַלֵעט ָכל ִנסֹוֵצי ַהְקֺדָשה ְוהָ 
ֲאֶשר ִנַזְרִתי ְוָישּוב ַהֹכל ְלֵאיָתנֹו ָהִראשֹון ְוֹלא ִיַדח ִמֶםמּו ִנָדח. אֹור 

ֵבנּו ַטֲהֵרנּו ָזרּוַע ַלַסִדיק ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה, ַקֵבל ִרַמת ַעְםָך, ָשגְ 
 נֹוָרא )קר"ע שט"ן(.

ָאָמא ְבֹכַח ֵשם )קר"ע( ֶהָחתּום ְבסֹוף אֹור ָזרּוַע ַלַסִדיק, ְקַרע 
ַמְמֶלֶכת ָהִרְשָעה ֺכָלּה, ְוָכל ַהִטנֹות ֶשָיְצאּו ִמֶםִמי ְלַבָטָלה ֵבין 

ִזיד ֶשֹּלא ִבְמקֹום ִמְצָוה, ְבאֹוֶנס ּוֵבין ְבָרצֹון, ֵבין ְבשֹוֵגג ּוֵבין ְבמֵ 
ְבֹכַח ֵשם )קר"ע( ִיְהֶיה ָעָקר ַלֲעֹקר ֶנַטע ִנסֹוצֹות ַהְקֺדָשה ֲאֶשר ְבתֹוְך 
ִעְמֵקי ַהְקִלנֹות, ַחִיל ָבַלע ַוְיִקיֶאמּו )ר"ת חב"ו( ִמִבְטנֹו יֹוִרֶשמּו ֵאל, 

"ק ִלְברֹוַח ִמתֹוְך ַהְקִלָנה ְוַהִמסֹוצֹות ַהְקדֹוִשים ֵהָםה ַיֲעשּו ָעַר 
ְוַלֲעלֹות ַעד ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ִכי הּוא ַרִק"ַע ְנָשָמה, ְיַקֵבל ָש"ע 
אֹורֹות ְוַאְדַרת ָנִנים ָהֶעְליֹוִנים, ְוַהֶמֶפש ַהְקדֹוָשה ִהיא מּוֵצאת 

ְמָחה ַצִדיק ְוטֹוב ְוִנְטֶהֶרת ִמָכל ָדָבר ָרע ְוֵתָעֶשה טֹוב, ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִש 
לֹו, ַּגם ְיֹהָוה יאהדונהי ִיֵתן ַהטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִתֵתן ְיבּוָלּה, ָנא ִּגבֹור 

 דֹוְרֵשי ִיחּוְדָך ְכָבַבת ָשְמֵרם )נג"ד יכ"ש(.
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ָאִבינּו ַמְלֵכנּו, ֱאֹלֵהינּו ַּגֵלה ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה. ְוהֹוַפע 
ְוָקֵרב ְנזּוֵרנּו ִמֵבין ַהּגֹוִים. ּוְנפּוצֹוֵתינּו  א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ָכל ָחי.ְוִהָמשֵ 

)ֶחְלֵקי ַהְמַשָםה ֶשָלנּו ֶשִמְסתֹוְבִבים ַעְרִטיַלִאין( ַכֵמס ִמַיְרְכֵתי ָאֶרץ. 
ַלִים ִעיר ְוַהִביֵאנּו ְיֹהָוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ְלִציֹון ִעיָרְך ְבִרָמה ְוִלירּושָ 

ִמְקָדְשָך ְבִשְמַחת עֹוָלם. ְוַקֵים ָלנּו ְיֹהָוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ֶאת 
ַהָדָבר ֶשִהְבַטְחָתנּו ַעל ְיֵדי ְצָפְנָיה חֹוָזְך ָכָאמּור, ָבֵעת ַהִהיא ָאִביא 

ֹכל ַעֵמי ֶאְתֶכם, ּוָבֵעת ַקְבִצי ֶאְתֶכם, ִכי ֶאֵתן ֶאְתֶכם ְלֵשם ְוִלְתִהָלה בְ 
 ָהָאֶרץ ְבשּוִבי ֶאת ְשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר ְיֹהָוה. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

 .יְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאלִ  ִפי,

 וזה סדר הלימוד.
 

ֵקִני ַרִבי ִיְצָחק ָנַתח, ִישָ  ִהֵמה ָאֹנִכי שֹוֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ְוגֹו'.
ִמְמִשיקֹות ִניהּו ְוגֹו' ָאְמָרה ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל, ִיָשֵקִני ִמְמִשיקֹות ִניהּו. 
ַמאי ַטֲעָמא ִיָשֵקִני, ֶיֱאָהֵבִני ִמָבֵעי ֵליּה, ֲאַמאי ִיָשֵקִני. ֶאָלא ָהִכי 

ִני ַכְך ְנִשיָקה ָתֵניָנן, ַמאי ְנִשיקֹות ַאְדְבקּוָתא ְדרּוָחא ְברּוָחא. ִדְבִגי
ַבֶנה, ְדָהא נּוָמא ַאְפקּוָתא ּוְמקֹוָרא ְדרּוָחא הּוא, ְוַעל ָדא ְנִשיִקין 
ְבפּוָמא, ַבֲחִביבּוָתא, ְוַדְבִקין רּוָחא ְברּוָחא, ְדָלא ִמְתָנְרָשן ָדא ִמן 

ַבק ְברּוָחא ַאֲחָרא. ָדא. ְוַעל ָדא ַמאן ְדָנִפיק ִנְשָמֵתיּה ִבְנִשיָקה, ִמְתְד 
ְברּוָחא ְדָלא ִמְתְנַרש ִמֵמיּה. ְוַהְיינּו ִאְקֵרי ְנִשיָקה. ְוַעל ָדא ָאְמָרה 
ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל, ִיָשֵקִני ִמְמִשיקֹות ִניהּו, ְלַאְדְבָקא רּוָחא ְברּוָחא, ְדָלא 

ִמָיִין, ַמאי ָבֵעי ָהָכא ַיִין, ְוָהא  ִיְתְנִריש ָדא ִמן ָדא. ִכי טֹוִבים דֹוֶדיָך
ְכִתיב ְוַגם ֵאֶלה ְבַיִין ָשגּו ְוגֹו', ּוְכִתיב ַיִין ְוֵשָכר ַאל ֵתְשְת ַאָתה 
ּוָבֶניָך, ַמאי ַטֲעָמא ָהָכא ַיִין. ַרִבי ִחָייא ָאַמר, ִמֵייָנּה ְדאֹוַרְייָתא. ַרִבי 

יב, ְוַיִין ְיַשַםח ְלַבב ֱאנֹוש, ְוַעל ָדא ְכִתיב, ִכי ִחְזִקָיה ָאַמר, ָדא ִדְכתִ 
 טֹוִבים דֹוֶדיָך ִמָיִין, ְלֶחְדָווָתא ְדִלָבא. ִמָיִין, ְדַחֵדי ִלי ַיִתיר ִמֹכָלא.

ַרִבי ְיהּוָדה ָאַמר, ְכִתיב, ַוִיַשק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ְוִיָשא ֶאת קֹולֹו ַוֵיְבְך, 
א ָבָכה. ֶאָלא ְבִאְתַדְבקּוָתא ְדרּוָחא ָבּה, ָלא ָיִכיל ִלָבא ֲאַמאי קָ 

ְלִמְסַבל, ּוָבָכה. ְוִאי ֵתיָמא, ָהא ְכִתיב, ַוִיָשֵקהּו ַוִיְבכּו. ָתֵניָנן, ֲאַמאי 
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ב, ָנקּוד ַוִיָשֵקהּו, ֶאָלא ְדָלא ִאְתָדַבק ֵביּה רּוָחא ְכָלל, ְוַעל ָדא ְכִתי
ְוַנְעָתרֹות ְנִשיקֹות שֹוֵנא. ַמאי ְוַנְעָתרֹות ְנִשיקֹות שֹוֵנא. ֶאָלא ַמאן 
ְדָנִשיק ַבֲחִביבּוָתא, ִמְתָדַבק רּוֵחיּה ְברּוֵחיּה, ִבְדֵביקּוָתא ַדֲחִביבּוָתא 

רֹות. ּוַמאן ְדָלא ָנִשיק ַבֲחִביבּוָתא, ָלאו ִבְדֵביקּוָתא הּוא, ֶאָלא ְוַנְעתָ 
ַמאי ַנְעָתרֹות. ַּגןּוָתא, ְדָלא ָדִביק רּוֵחיּה ְבַההּוא ְנִשיָקה. ְוָלא 
ִאְתָדַבק ֵביּה ְכָלל. ּוְבִגיֵני ַכְך ְכִתיב, ִיָשֵקִני ִמְמִשיקֹות ִניהּו, ְדהּוא 

הּוא ָאִזיל  ְדֵבקּוָתא רּוָחא ְברּוָחא. ָתָנא, ָכל ִזְמָנא ְדקּוְדָשא ְבִריְך
ְבִיְשָרֵאל, ִכְבָיכֹול ִאְתָדַבק רּוָחא ְברּוָחא, ְוַעל ָדא ְכִתיב, ְוַאֶתם 
ַהְדֵבִקים ַבְיָי', ְבָכל ִאימּון ַּגְווֵני ְדֵביקּוָתא, ְוָלא ִמְתָנְרָשא ָדא ִמן 

ֶניָך, ָיַדע ֹמֶשה ָדא. ְבַשֲעָתא ְדִאְתַמר ִהֵמה ָאֹנִכי ֹשֵלַח ַמְלָאְך ְלפָ 
ִדְפִרישּוָתא הּוא. ָאַמר ִאם ֵאין ָנֶניָך הֹוְלִכים ַאל ַתֲעֵלנּו ִמֶזה. ַרִבי 
ַאָבא ָאַמר, ַמה ְכִתיב ְלֵעיָלא ִמן ָדא, ֵראִשית ִבכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָתִביא 

א ַמְייֵרי. ֶאָלא ֵבית ְיָי' ֱאלֶהיָך לא ְתַבֵשל ְּגִדי ַבֲחֵלב ִאםֹו. ַמאי קָ 
ְדָלא ְלָעְרָבא ִמָלה ַתָתָאה ְבִעָלָאה, ְדָלא ָיְנָקא ִסְטָרא ִדְלַבר, ִמִןְטָרא 
ְנִניָמָאה. ַמה ֵבין ַהאי ְלַהאי. ָדא ִדְלַבר, ִמִןְטָרא ִדְמַסֲאָבא. ְוָדא 

ָרֵאל, ְדִאְתְקֵרי ֵאם. ִדְלגֹו, ְבִסְטָרא ַקִדיָשא. ַמאן ִאםֹו. ָדא ְכֶנֶסת ִיְש 
ַבֲחֵלב ִאםֹו, ְדָלא ָיִניק ֵמַהאי ִסְטָרא, ַמאן ְדָלא ִאְצְטִריְך. ְוָהָכא 
ְכִתיב, ִהֵמה ָאֹנִכי ֹשֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך. ָאַמר ֹמֶשה, ָהא ַקִביְלָנא 

ְניָך הֹוְלִכים ַאל ִבְטחֹוָנא ִמיָנְך, ְדָלא ִתְתְנַרש ִמיָנן, ַוַדאי ִאם ֵאין נָ 
ָאַמר ַרִבי ֶאְלָעָזר, ִמָלה ָדא  ַתֲעֵלנּו ִמֶזה. ּוַבֶםה ִיָּוַדע ֵאיפֹוא ְוגֹו'. 

ָלא ָקָאַמר קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ֶאָלא ִבְרִחימּוָתא ְדִיְשָרֵאל, 
ם ְבֵריּה. ְוָלא ּוְלִאְתַנְייָסא ַבֲהַדְייהּו. ְלַמְלָכא ְדֲהָוה ָבֵעי ְלֵמיַזל עִ 

ָבֵעי ְלָשְבָקא ֵליּה. ָאָתא ְבֵריּה, ּוִמְסָתֵפי ְלִמָבֵעי ֵליּה ְלַמְלָכא ְדֵייִזיל 
ַבֲהֵדיּה. ַאְקִדים ַמְלָכא ְוָאַמר, ָהא ִלְגיֹון ְנָלן ֵיִזיל ַבֲהָדְך, ְלִמְנַטר ָלְך 

, )בארחא( ְדָהא ָלא ְּגָבר ְבָאְרָחא. ְלָבַתר ָאַמר ִאְסָתַםר ָלְך ִמֵמיּה
ְשִלים הּוא. ָאַמר ְבֵריּה, ִאי ָהִכי, אֹו ֲאָנא אֹוִתיב ָהָכא, אֹו ַאְת ֵתִזיל 
ִעִםי, ְוָלא ִאְתְנַרש ִמיָנְך. ָכְך קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְבַקְדִמיָתא ָאַמר, 

ָדֶרְך. ּוְלָבַתר ָאַמר ִהָשֶמר ִהֵמה ָאֹנִכי ֹשֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְשָמְרָך בַ 
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ִמָנָניו ְוגֹו', ֵביּה ַשֲעָתא ָאַמר ֹמֶשה, ִאם ֵאין ָנֶניָך הֹוְלִכים ְוגֹו'. 
ָאָתא ַרִבי ִשְמעֹון, ַאְשַכח ְלהּו ְבַהאי. ָאַמר, ֶאְלָעָזר ְבִרי ַשִניר 

ֹמֶשה ִמִדי, ְוָלא ָאִתיב  ָקָאַמְרְת. ֲאָבל ָתא ֲחֵזי, ַבֲאַתר ָדא ָלא ָאַמר
ִמָלה ָלֳקְבֵליה. ַמאי ַטֲעָמא. ִמשּום ְדָהָכא ָלא ִאְשְתַכח ְנִרישּוָתא 
ִמֵמיּה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא, ְלַגֵבי ַחְבַרָייא. ְוִאית ְדַמְתֵני ִאיְנָכא 

ִמֵלי ֹכָלא ַשִניר, ְוֹכָלא  ְוָלא ָהִכי ֵניְרשּוָה ַקְדָמֵאי. ְוַכד ִיְסַתְכלּון
ְבַחד ִמָלה ַאְמֵרי ַטֲעַמְייהּו. ֵאיָמַתי ָאִתיב ֹמֶשה. ְבִזְמָנא ְדָאַמר, 
ְוָשַלְחִתי ְלָפֶניָך ַמְלָאְך. ּוְכִתיב ִכי ֵיֵלְך ַמְלָאִכי ְלָפֶניָך, ָסַתם ְוָלא 

ָשמֹוַע ִתְשַמע ְבקֹולֹו  ָנִריש ִמָלה. ְוַעל ָדא ְכִתיב, ָהָכא, ִכי ִאם
ְוָעִשיָת ֹכל ֲאֶשר ֲאַדֵבר. ֲאֶשר ֲאַדֵבר ַדְוָקא ּוְכִתיב ְוָאַיְבִתי ֶאת 
אֹוְיֶביָך ְוַצְרִתי ֶאת צֹוֲרֶריָך, ְוֹכָלא ֵביּה ַתְלָיא. ִרִבי ְיהּוָדה ָאַמר, ִאי 

א ָאִתיב ָעַלְייהּו, ְדָלא ָחָמא ֵתיָמא ְדַתְרַווְייהּו ַמְלָאְך ַמָםש, ֹמֶשה לָ 
דּוְכָתא. ֵאיָמַתי ָאִתיב. ְבִזְמָנא ִדְכִתיב ִאם ֵאין ָנְניָך הֹוְלִכים ְוגֹו'. 

ְדֹכָלא, ֹמֶשה ָלא ָבָעא ַמְלָאָכא. ְדָהא ְכִתיב  אָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון, ְכָלל
ָני ֵיֵלְך ָנא ֲאֹדָני ְבִקְרֵבנּו. ָאַמר ַוֹיאֶמר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאדֹ 

ִרִבי ְיהּוָדה, ַהאי ְדָאַמר ִרִבי ַאָבא, ִדְכִתיב לא ְתַבֵשל ְּגִדי ַבֲחֵלב 
ִאםֹו, ַבֲחֵלב ָהֵאם ִמָבֵעי ֵליּה, ַמאי ִאםֹו. ְוִאי ֵתיָמא, ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל 

ִכי, ְדָהא ְשַמְעָנא ְדָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון, ִאםֹו ְדִסְטָרא ִדְמָסֳאָבא, ָלאו הָ 
ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ִאיָםא ַקִדיָשא ְבחּוָלֵקיּה ְדִיְשָרֵאל ִאְתַאֲחָדא, ִדְכִתיב, 
ִכי ֵחֶלק ְיָי' ַעםֹו. ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון, ַשִניר ָקָאַמְרְת. ְוָהא ְדַרִבי ַאָבא 

ִאָמא ִאְתַאֲחָדא ְלהּו ְלֵעיָלא,  ָתא ֲחִזי,א ְבָדא ַתְלָיא. ַשִניר ְוֹכָלא ָד 
ְלִסְטָרא ָדא ּוְלִסְטָרא ָדא, ּוְתֵרין ִאימּון, ֲחָדא ִליִמיָנא, ַוֲחָדא 
ִלְשָמאָלא. ּוְבִגיֵני ַכְך, ִמְמהֹון ִליִמיָנא, ּוִמְמהֹון ִלְשָמאָלא. ְוֺכְלהּו 

, ִאָםא ַקִדיָשא, ְוִאְתַאֲחָדן ָבּה. ֵאיָמַתי ִאְתַאֲחָדן ַתְלָיין ְבַהאי ֵא''ם
ָבּה. ְבַשֲעָתא ְדַהאי ֵאם ָיְנָקא ִמִןְטָרא ַאֲחָרא, ּוִמְקְדָשא ִאְסְתָאב, 
ְוִחְוָיא ַתִעיָפא ַשאִרי ְלִאְתַּגָלָאה, ְכֵדין ַּגְדָיא ַיְנָקא ֵמָחָלָבא ְדִאֵםיּה, 

ָעִרין. ְוַעל ָדא, ִיְשָרֵאל ַקְדִמין ְוֵאייָתאן ִבכּוִרים, ּוְבַשֲעָתא ְוִדיִנין ִמתְ 
ְדַמְייִתין ְלהּו, ַבְעָיין ְלֵמיַמר ּוְלִמְפַתח ֵביּה ְבָלָבן, ְדָבָעא ְבַחְרשֹוי 
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, ִאֵלין, ְלַשְלָטָאה ְבַיֲעֹקב, ּוְבַזְרָעא ַקִדיָשא, ְוָלא ִאְתְייִהיבּו ִביֵדיּה
ְוָלא ִאְתַמְןָרן ִיְשָרֵאל ְלִסְטָרא ָדא. ְוַעל ָדא ְכִתיב, ֵראִשית ִבכּוֵרי 
ַאְדָמְתָך ְוגֹו', לא ְתַבֵשל ְּגִדי ַבֲחֵלב ִאםֹו. ְוָלא ָיְנָקא ַההּוא ִסְטָרא, 

ין. ֵמָחָלָבא ְדִאֵםיּה, ְדָהא ָלא ִיְסְתָאב ַמְקְדָשא, ְוִדיִנין ָלא ִמְתָעִר 
ְבִגיֵני ַכְך, ָלא ֵייכּול ִבְשָרא ְבָחָלָבא ָכל ַזְרָעא ַקִדיָשא, ְוָכל ַמאן 
ְדָאֵתי ִמְןַטר ָדא, ְדָלא ָיִהיב דּוְכָתא, ְלַמאן ְדָלא ִאְצְטִריְך, ְדָהא 

ִאין ְבעֹוָבָדא ַתְלָיא ִמְלָתא, ְבעֹוָבָדא ִדְלַתָתא, ְלַאְתֲעָרא ְלֵעיָלא. ַזכָ 
ִאימּון ִיְשָרֵאל ִמָכל ַעִםין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת כֹוָכִבים ּוַמָזלֹות, ְדָמֵריהֹון 

ּוְבָך ָבַחר ְיָי' ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֺגָלה. ּוְכִתיב ִכי ַעם ָקדֹוש  ָקֵרי ָעַלְייהּו
' ֱאלֵהיֶכם ַאָתה ַלְיָי' ֱאלֶהיָך )וכלא חד מילה( ּוְכִתיב ָבִנים ַאֶתם ַלְייָ 

 ְוגֹו'.

ְבַשֲעָתא ְדִיְשָרֵאל ָלא ִאְתְכָשרּו עֹוָבַדְייהּו, ַמה ְכִתיב, ַעִםי  ָתא ֲחִזי,
נֹוְגָשיו ְמעֹוֵלל ְוָנִשים ָמְשלּו בֹו. ָמְשלּו בֹו ַדְייָקא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא 

ְשְכָחן ֵביּה. תּו ַאְשְכָחאן, ִמֵלי ְבָרָזא ְדִסְפָרא ְדְשֹלֹמה ַמְלָכא. ְוָהִכי אַ 
ְדָכל ַמאן ְדָאִכיל ַהאי ֵמיְכָלא ְדִאְתַחָבר ַכֲחָדא. )או( ְבַשֲעָתא ֲחָדא, 
אֹו ִבְסעּוָדָתא ֲחָדא. ַאְרְבִעין יֹוִמין ִאְתַחְזָיא ַּגְדָיא ְמֺקָלָסא ִבְקִלנֹוי, 

א ְמָסֲאָבא ִמְתָקְרִבין ַבֲהֵדיּה, ְוָגִרים ְלַגֵבי ִאימּון ִדְלֵעיָלא, ְוִסַיְעתָ 
ְלַאְתֲעָרא ִדיִנין ְבָעְלָמא, ִדיִנין ְדָלא ַקִדיִשין. ְוִאי אֹוִליד ַבר ְבִאימּון 
יֹוִמין, אֹוְזִפין ֵליּה ִנְשְמָתא, ִמִןְטָרא ַאֲחָרא, ְדָלא ִאְצְטִריָכא. ּוְכִתיב 

ְקדֹוִשים ְוגֹו'. ָאֵתי ְלִאְסַתֲאָבא, ְמָסֲאִבין ֵליּה  ְוִהְתַקִדְשֶתם ִוְהִייֶתם
ַוַדאי. ִדְכִתיב, ְוִנְטֵמֶתם ָבם, ָחֵסר א', ְמָסֳאבּוָתא ֲאִטיָמא ִמֹכָלא, 
ְדֵלית ְרשּו ְלִאְתַדְכָאה ָהִכי, ִכְשַאר ִזיֵני ִדְמָסֳאבּוָתא ְדִמְתַדִכין. ְותּו, 

ן ִביָשן, ְדָהא ְבֵעיַנְייהּו ַּגְדָיא ִאְשְתַכח, ְוָיִכיל ְדִמְסָתֵפי ֵמֵחיוָ 
ְלַאְתְזָקא, ְדָהא ֺצְלָמא ְדַבר ָנש ִאְתֲעָבר ִמֵמיּה. ַרִבי ֵייָסא, ָשֵרי 
ְלֵמיַכל ְלַתְרְנגֹוָלא ִבְגִביָנה אֹו ְבָחָלָבא. ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון ָאִסיר ָלְך 

ש ִנְתָחא ְלִזיִנין ִביִשין. ֵלְך ֵלְך ַאְמִרין ְנִזיָרא, ְסחֹור ְדָלא ָיִהיב ִאיִני
ְסחֹור ְלַכְרָמא ָלא ִתְקַרב. ַוַדאי ָאִסיר ָלְך הּוא, ְדחּוְמָרא ִאית ֵביּה, 
ִכְבִעיָרא ַלְשִחיָטה. ּוַמאן ְדָשֵרי ַהאי, ַמה ְכִתיב ַוַתְשקּו ֶאת ַהְמִזיִרים 
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ָשֵרי ַהאי, ְכַמָאן ְדָשֵרי ַהאי. ּוְכִתיב ֹלא ֹתאַכל ָכל ָיִין, ַמאן ְד 
תֹוֵעָבה, ָכל, ְלַאְכָלָלא ֹכָלא. ָתאָנא, ְבָמה ָזכּו ָדִנֵיאל ֲחַנְנָיה ִמיָשֵאל 
ַוֲעַזְרָיה, ְדִאְשְתִזיבּו ֵמִאימּון ִנְסיֹוֵני, ֶאָלא ְבִגין ְדָלא ִאְסָתֲאבּו 

ן. ָאַמר ִרִבי ְיהּוָדה, ְכִתיב ַוָיֶשם ָדִנֵיאל ַעל ִלבֹו ֲאֶשר לא ְבֵמיְכֵליהוֹ 
ִיְתָּגַאל ְבַפת ַבג ַהֶםֶלְך ְוגֹו'. ְוָתאָנא ִבְסִתיָמא ְדַמְתִניִתין, ֵמיְכָלא 
ְדַההּוא ָרָשע, ִבְשָרא ְבָחָלָבא ֲהָוה ּוְגִביָנה ִעם ִבְשָרא, ַבר ֵמיְכָלן 

ְוָדִנֵיאל ְדִאְסָתַםר  ן, ְוָדא ָסִליק ֵליּה ְבָפתֹוֵריּה, ְבָכל יֹוָמא.ַאֲחָרִני
ֵמַהאי, ַכד ָרמּו ָיֵתיּה ְלגּוָבא ְדַאְרָייָווָתא, ִאְשְתִלים ְבצּוְלָמא 
ְדָמאֵריּה, ְוָלא ָשֵני צּוְלֵמיּה ְלצּוְלָמא ַאֲחָרא, ְוַעל ָדא ַדֲחלּו 

, ְוָלא ַחְבלּוהּו. ְוַההּוא ָרָשע, ְבַשֲעָתא ְדַמְלכּוָתא ַאְרָייָווָתא ִמֵמיּה
ִאְתָעֵדי ִמֵמיּה, ְוִעם ֵחיַות ָבָרא ֲהָוה ָמדֹוֵריּה, ַאְעֵדי צּוְלָמא ְדַאְננֹוי 
ִמֵמיּה, ּוֵמַההּוא יֹוָמא, ָלא ִאְתָחֵזי צּוְלֵמיּה, צּוְלָמא ְדַבר ָנש. ְוָכל 

ִאְתָחֵזי ֵליּה, צּוְלָמא ְדִזיֵניּה, ְונּוְקֵביּה, ַוֲהוּו ַאְתָיין ְבִעיָרא ְדָאֵתי, 
ָעֵליּה ֺכְלהּו, ּוְבַכָםה ִזְמִנין ֲהוֹו ַאְכִלין ֵליּה ֵחיָות ָבָרא, ַבר ְדִאְתְּגַזר 
ַהאי עֹוְנָשא ָעֵליּה, ְבִגין ִדְכִתיב, ְוהּוא ַבְםָלִכים ִיְתַקָלס, ְבִגין ַכְך, 

ָלא ִיְתַקְלסּו ֵביּה, ָכל ַההּוא ִזְמָנא. ָתא ֲחִזי, ַמה ְכִתיב, ּוְלִמְקַצת כֹ 
ָיִמים ֲעָשָרה ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהן טֹוב ִמָכל ַהְיָלִדים ָהאֹוְכִלים ֶאת ַנת ַבג 

ן, ַהֶםֶלְך. ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהן טֹוב, ְדצּוְלָמא ְדָמאֵריהֹון ָלא ַאְעִדיאּו ִמְמהוֹ 
ּוֵמַאֲחִרֵני ַאְעִדיאּו. ַמאן ָּגִרים ַהאי. ְבִגין ְדָלא ִאְתַּגֲעלּו ְבִגיעּוֵלי 
ֵמיְכֵליהֹון. ַזָכָאה חּוָלֵקיהֹון ְדִיְשָרֵאל, ִדְכִתיב ְבהּו, ְוַאְנֵשי ֹקֶדש 

 ִתְהיּון ִלי. 

ַמאן ָאַמר. ָדא  . ְוֶאל ֹמֶשה ָאַמר,ְוֶאל ֹמֶשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיָי' ְוגֹו'
ְשִכיְנָתא. ֲעֵלּה ֶאל ְיָי', ְכָמה ִדְכִתיב, ּוֹמֶשה ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהים ְוגֹו'. 
)ס''א ויקרא אליו יי'( ֲאַמאי ָכל ָדא, ְלַקְייָמא ִעְםהֹון ַקָיים, ְבִגין 

ָזרּו, ְוָלא ְדָהא ִאְתְנָרעּו, ַמה ְדָלא ָנְפקּו ָהִכי ִמִםְצַרִים, ְדִאְתּגְ 
ִאְתְנָרעּו, ְוָהָכא ָהא ִאְתְנָרעּו, ְוָעאלּו ִבְבִרית ַקָייָמא, ִדְכִתיב, ָשם 
ָשם לֹו ֹחק ּוִמְשָנט. ַדְייָקא ְוָשם ִנָןהּו, ְבַהאי ָאת ַקִדיָשא, 

ָרה ְדִאְתַּגְלָייא ְבהּו, ְוָהָכא ִאְתַקָיים ְבהּו, ַעל ְיָדא ְדֹמֶשה ְּגִזי
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ְדַקָייָמא, ִדְכִתיב, ַוִיַעח ֹמֶשה ֶאת ַהָדם ַוִיְזֹרק ַעל ָהָעם ְוגֹו'. ָאַמר 
ִרִבי ִיְצָחק ַמאי ִדְכִתיב, ַוֲחִצי ַהָדם ָזַרק ַעל ַהִםְזֵבַח, ַבִםְזֵבַח ָלא 

הּו ֵמָרֹחק. ְכִתיב, ֶאָלא ַעל ַהִםְזֵבַח ַדְייָקא. ְוִהְשַתֲחִויֶתם ֵמָרֹחק, מַ 
ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ֵמָרחֹוק ְיָי' ִנְרָאה ִלי. ּוְכִתיב, ַוֵתַתַסב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק. 
ָתאֵני ִרִבי ַאָבא, ְדַקְייָמא ִסיֲהָרא ִבְפִגימּוָתא, ּוֵביּה ַשֲעָתא, ָזכּו 

א ְבקּוְדָשא ְבִריְך ִיְשָרֵאל ַיִתיר ְבחּוָלָקא ַקִדיָשא, ְוָגְזרּו ַקָייָמא ַקִדישָ 
 הּוא. 

ַמאי ַטְעָמא. ָאְמָרה ֵליּה ְשִכיְנָתא,  ְוֶאל ֹמֶשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיָי'.
ִאְסְתִליק ְלֵעיָלא, ְדָהא ֲאָנא ְוִיְשָרֵאל, ִנְשַתֵתף ַכֲחָדא ִבְשֵלימּוָתא ַעל 

ַעח ֹמֶשה ֲחִצי ַהָדם ְוגֹו', ְיָדְך, ַמה ְדָלא ֲהָוה ַעד ָהָכא. ַמה ְכִתיב ַויִ 
ָנַלג ֵליּה ִלְתֵרין. ֲחִצי ַהָדם ָזַרק ַעל ָהָעם, ַוֲחִצי ַהָדם ָזַרק ַעל 
ַהִםְזֵבַח, ְכָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּוְכִתיב, ִהִמה ַדם ַהְבִרית ֲאֶשר ָכַרת ְיָי' 

ֵסר ָוא''ו. ְכָמה ִדְכִתיב, ָשְרֵרְך ִעָםֶכם. ַוָיֶשם ָבַאָּגֹנת, ָבַאָּגַנת ְכִתיב, חָ 
ַאַגן ַהַןַהר ַאל ֶיְחַסר ַהָםֶזג. ְוִנַּגש ֹמֶשה ְלַבדֹו ֶאל ְיָי', ַזָכָאה חּוָלֵקיּה 
ְדֹמֶשה, ְדהּוא ִבְלחֹודֹוי, ָזָכה ְלָמה ְדָלא ָזָכה ַבר ָנש ַאֲחָרא. ִיְשָרֵאל 

ַעד ַהִהיא ַשֲעָתא. ְוַהִהיא ַשֲעָתא,  ָזכּו ַהְשָתא, ַמה ְדָלא ָזכּו
ִאְתְקָיימּו, ְבִקיּוָמא ִעָלָאה ַקִדיָשא. ּוְבַההּוא ַשֲעָתא ִאְתַבָשרּו ְלֶמֱהֵוי 
ֵביַנְייהּו ַמְקְדָשא, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ְוָעשּו ִלי ִמְקָדש ְוָשַכְנִתי ְבתֹוָכם. 

 ְשָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו ְכַמֲעֵשה ִלְבַנת ַהַןִניר ְוגֹו'.ַוִיְראּו ֶאת ֱאֹלֵהי יִ 
ַרִבי ְיהּוָדה ָנַתח, ֹזאת קֹוָמֵתְך ָדְמָתה ְלָתָמר ְוגֹו', ַכָםה ֲחִביָבה 
ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ָקֵמי קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְדָלא ִמְתָנְרָשא ִמִמיּה, ְכַהאי 

יש ְדַכר ִמן נּוְקָבא ְלָעְלִמין, ְוָלא ָסִליק, ָדא ְבָלא ָדא. ָתָמר, ְדָלא ָנִר 
 ַכְך ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל, ָלא ִמְתָנְרָשא ְמקּוְדָשא ְבִריְך הּוא. 

ְבַשֲעָתא ְדָנָדב ַוֲאִביהּוא ָחמּו, ְוִשְבִעין ָסִבין. ַמה ְכִתיב  ָתא ֲחִזי,
ִיְשָרֵאל. ְדִאְתְּגֵלי ָעַלְייהּו ְשִכיְנָתא. ַרִבי ְיהּוָדה ְבהּו. ַוִיְראּו ֶאת ֱאלֵהי 

ְוַרִבי יֹוִסי ַאְמֵרי, ֶאת ַדְייָקא. ְוָדא ֶאת, הּוא ֵמָרחֹוק. ֶאת ְלַאְכְלָלא 
ַמה ִדי ְבַגֵּויּה. ַרִבי ִיְצָחק ָאַמר, ְוָהא ְכִתיב ִהיא ַהַחָיה ֲאֶשר ָרִאיִתי 

ָרֵאל ִבְנַהר ְכָבר, ַמאן ַחָיה ָדא. ָאַמר ִרִבי יֹוִסי ָאַמר ַתַחת ֱאלֵהי ִיְש 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       062
 

ַרִבי ִחָייא, ַחָיה זּוְטַרִתי. ְוִכי ִאית ַחָיה זּוְטַרִתי, ִאין. ַחָיה זּוְטַרִתי, 
ְוַחָיה ִעָלָאה. ְוַחָיה זּוְטָרא ְדזּוַטְרִתי. ַוִיְראּו ֶאת ֱאלֵהי ִיְשָרֵאל, 

, ְכָמה ַדֲאֵמיָנא. ְוַתַחת ַרְגָליו ְכַמֲעֵשה ִלְבַנת ַהַןִניר, ְכֵחזּו ַדְייָקא
ֶאֶבן ָטָבא, ְדַזִםין קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ְלִמְבֵני ַמְקְדָשא, ִדְכִתיב, 
ויַסְדִתיְך ַבַןִניִרים. ְוֶאל ֲאִציֵלי ְבֵני ִיְשָרֵאל, ָדא ָנָדב ַוֲאִביהּוא. לא 

ַלח ָידֹו, ְדָסִליק לֹון ְלָבַתר ִזְמָנא, ְוָלא ִאְתֲעָנשּו ָהָכא. ַרִבי יֹוִסי שָ 
ָאַמר, ִמָלה ָדא, ִלְשָבָחא ִדְלהֹון, ִדְכִתיב ַוֹיאְכלּו ַוִיְשתּו ְדָזנּו 

ּו ֵעיֵניהֹון, ִמְמִהירּו ָדא. ַרִבי ְיהּוָדה ָאַמר, ֲאִכיָלה ַוָדִאית ָאְכלּו, ְוָזנ
ַּגְרַמְייהּו, ְוָהָכא ִאְתְקָשרּו ְלֵעיָלא, ִאי ָלא ְדָסטּו אֹוְרַחְייהּו ְלָבַתר, 
ְכָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ָאַמר ַרִבי ֶאְלָעָזר, ַוֲאִפילּו ִיְשָרֵאל, ְבַהִהיא ַשֲעָתא 

ְייָתא ֹכָלא, ִאְתְכָשרּו, ְוִאְתַקָשַרת ְבהּו ְשִכיְנָתא. ְוָדא ַקָייָמא, ְואֹוַר 
ְבַחד ִזְמָנא ֲהָוה. ְוִיְשָרֵאל ְכַהִהיא ַשֲעָתא ָלא ָחמּו ְלָעְלִמין. ּוְלִזְמָנא 
ְדָאֵתי, ַזִםין קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ְלִאְתַּגָלָאה ַעל ְבנֹוי, ּוְלֵמחֵמי ֹכָלא 

ִין ִיְראּו ְבשּוב ְיָי' ִציֹון. ְיָקָרא ִדיֵליּה ֵעיָנא ְבֵעיָנא, ִדְכִתיב ִכי ַעִין ְבעַ 
                    ּוְכִתיב, וִנְגָלה ְכבֹוד ְיָי' וָראּו ָכל ָבָשר ַיְחָדו וגֹו'

 ספרא דצניעותא

 
ָתאָנא. ִסְפָרא ְדְצִניעּוָתא, ִסְפָרא, ְדָשִקיל ְבַמְתְקָלא. ְדַעד ְדָלא ֲהָוה 

ין ַאִנין ְבַאִנין, ּוַמְלִכין ַקְדָמִאין ִמיתּו ַמְתְקָלא, ָלא ֲהוֹו ַמְשִּגיִח 
ִאְתַבְטָלת. ַעד ְדֵריָשא ְדִכןּוָפא ְדָכל  ְוִזיּוֵניהֹון ָלא ִאְשַתְכחּו, ְוַאְרָעא

 ִכסּוִפין, ְלבּוֵשי ִדיָקר ַאְתִקין, ְוַאֲחִסין. 
ֵביּה ִאימּון ְדָלא  ַהאי ַמְתְקָלא ָתֵלי ַבֲאַתר ְדָלא ֲהָוה, ִאְתָקלּו

ִאְשַתְכחּו. ַמְתְקָלא ָקִאים ְבגּוֵפיּה. ָלא ִאְתֲאָחד, ְוָלא ִאְתָחֵזי. ֵביּה 
ִסְתָרא ּגֹו ִסְתָרא,  ְסִליקּו, ּוֵביּה ָסְלִקין ְדָלא ֲהוֹו, ַוֲהוּו, ְוְיהְוָיין.

א ִדְבדֹוְלָחא. ְקרּוָמא ִאְתְתָען וִאְזְדַמן, ְבַחד ּגּוְלַגְלָתא, ַמְלָייא ַטלָ 
ְדַאִּויָרא ִאְזָדָכְך ְוָסִתים, ִאימּון ֲעָמר ְנֵקי ַתְלָיין ְבִשקּוָלא. ַרֲעָוא 
ְדַרֲעִוין ִאְתַּגְלָיא ִבְצלֹוָתא ְדַתָתֵאי. ַאְשָּגָחא ְנִקיָחא ְדָלא ָנִאים, 
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ָּגחּוָתא ִדְנִהירּו ְדִעָלָאה. ְתִרין ְוָנִטיר ְתִדיָרא. ַאְשָּגחּוָתא ְדַתָתא ְבַאְש 
 נּוְקִבין ְדַפְרַדְשָקא, ְדִאְתַער רּוָחא ְלֹכָלא. 

ִשיָתא ְבֵראִשית  ְבֵראִשית ָבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ,
ְיִקירּו ָעַלְייהּו, כּוְלהּו ְלַתָתא, ְוַתְלָיין ִמִשְבָעה ְדּגּוְלְגָלָתא ַעד 

ְדַיִקירּוָתא, ְוָהָאֶרץ ִתְנָייָנא ָלאו ְבחּוְשָבן ְוָהא ִאְתַמר. ּוֵמַהִהיא 
ְדִאְתַלְטָייא ָנְפָקא, ְדְכִתיב ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ֵאַרָרה ְיָי'. ָהְיָתה ֹתהּו 

ָםִים. ָוֹבהּו ְוֹחֶשְך ַעל ְנֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְנֵני הַ 
ְתֵליַסר, ַתְלָיין ִבְתֵליָסר ְיִקירּו ְדַיִקירּוָתא. ִשיָתא ַאְלֵפי ְשִנין, ַתְלָיין 
ְבִשיָתא ַקְדָמֵאי, ְשִביָעָאה ָעַלְייהּו, ְדִאְתָתַעף ִבְלחֹודֹוי. ְוִאְתָחִריב 

ֹו'. ְתֵליַסר ְיִקים לֹון ֹכָלא ִבְתֵריַסר ַשְעֵתי, ְדְכִתיב ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוג
ְבַרֲחֵמי, ּוִמְתַחְדָשן ְבַקְדִמיָתא, ְוָקמּו ָכל ִאימּון ִשיָתא. ְבִגין ְדְכִתיב 
ָבָרא, ּוְלָבַתר ְכִתיב ָהְיָתה, ְדָהא ֲהַות ַוַדאי, ּוְלַבןֹוף ֹתהּו ָוֹבהּו 

  ְוֹחֶשְך, ְוִנְשַּגב ְיָי' ְלַבדֹו ְביֹום ַההּוא.
ִּגלּוֵפי ִדְגִליִפין ְכֵחיזּו ְדִחְוָיא ָאִריְך, ּוִמְתָנַשט ְלָכאן ּוְלָכאן, ַזְנָבא 
ְבֵריָשא. ֵריָשא ָאִחיד ַאַכְתִפין, ַאְעַבר ְוָזִעים, ְנַטר ְוָגִניז. ַחד ְלֶאֶלף 

בֹוי, ִאְתַבר יֹוִמין ְזִעיִרין ִאְתָּגְלָייא, קּוְלְטָרא ְבִקְטרֹוי, ְסַנִניָרא ְבַעְד 
ֵריֵשיּה ְבַמִיין ְדַיָםא ַרָבא, ְדְכִתיב ִשַבְרָת ָראֵשי ַתִמיִנים ַעל ַהָםִים. 
ְתֵרין ֲהוֹו, ַחד ִאְתֲחָזֵרי, ַתִמיָנם ְכִתיב ָחֵסר. ָראֵשי, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר 

 ּוְדמּות ַעל ָראֵשי ַהַחָיה ָרִקיַע. 
, ַהְיינּו ְדְכִתיב ִכי הּוא ָאַמר ַוֶיִהי, ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹורַוֹיאֶמר ֱאלִהים 

הּוא ִבְלחֹודֹוי. ְלָבַתר ִאְתַחְזרּו ַחד יהו''י יה''ו ו''י ו' ַבְתָרָאה 
ְשִכיְנָתא ְלַתָתא. ְכָמה ְדה' ְשִכיְנָתא ִאְשְתַכח ּוְבַחד ַמְתְקָלא ִאְתָקלּו. 

ָושֹוב, ְדְכִתיב ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ִכי טֹוב. ִאְמרּו ְוַהַחיֹות ָרצֹוא 
ַצִדיק ִכי טֹוב. ַהאי, ְבַמְתְקֵליה ַסְלָקא. ַקְדָמָאה ִבְלחֹודֹוי. ְוֹכָלא ְלָחד 
ִאְתֲחְזֵרי. ֲאַחָתא ּומֹוַדְעָתא ְכִליָלן ָדא ְבָדא ְביו''ד ֵה''א, ִכְתֵרין 

ַחְבָקן. ִשיָתא ָנְפִקין ֵמַעְנָפא ְדָשְרָשא ְדגּוָפא, ִליָשן ְרִחיִמין ְדִמתְ 
ְמַמֵלל ַרְבְרָבן. ִליָשן ָדא, ָסִתים ֵבין יֹו''ד ְוֵה''א, ְדְכִתיב ֶזה ֹיאַמר 
ַלה' ָאִני ְוֶזה ִיְקָרא ְבֵשם ַיֲעֹקב ְוֶזה ִיְכתֹוב ָידֹו ַלְיָי' ּוְבֵשם ִיְשָרֵאל 
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כנה( ַמָםש. ֶזה ֹיאַמר ַלה' ָאִני: ֲאַחָתא. ְוֹכָלא ִאְתַמר ְביה''ו. ְיַכֶמה )י
ֹכָלא ְכִליָלן ְבִליָשן ָסִתים ְלִאיָמא. ְדָהא ִאְתַנְתַחת ֵליּה ְדָנִפיק ִמיָמּה. 
 ַאָבא ָיִתיב ְבֵריָשא, ִאיָמא ְבֶאְמָצִעיָתא, ּוִמְתַכְסָייא ִמָכאן ּוִמָכאן ַווי

 ְלַמאן ְדַגֵלי ֲעָרַייְתהֹון. 
ַשִליט ְדַכר ְבנּוְקָבא. )ס''י  ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִבְרִקיַע ַהָשַמִים,

שלימו דכר ונוקבא( ְדְכִתיב ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ָנִהיר יֹו''ד ִבְתֵרין, 
ְלחֹודֹוי, )ובתר כן( ָסִליק ְוָנִהיר ּוְמָעַבר ְלנּוְקָבא. ִאְתְייָחד יֹו''ד בִ 

ְבַדְרּגֹוי ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ִאְתַחְשָכא נּוְקָבא, ְוִאְתְנִהיַרת ִאיָמא 
ּוִמְתַנְתָחא ְבַתְרעֹוי. ָאָתא ַמְפְתָחא ְדָכִליל ְבִשית, ּוְמַכְסָיא ִנְתָחָהא, 

 ִנְתָחָהא. ְוָאִחיד ְלַתָתא ְלַהאי ּוְלַהאי, ווי ְלַמאן ְדַגֵלי 
. ָלא ַאְדַכר ְבִגין ְדִהיא ַיִקירּוָתא ְדֹכָלא ֵמֺאְדִנין ִדיְקָנא ְמֵהיָמנּוָתא

ַנְפַקת, ְבָסֲחָרָנָהא ְדֹבִסיָטא, ָסִליק ְוָנִחית חּוָטא ִחְווָרא. ִבְתֵליָסר 
ִאיש ְוָלא ִמְתְנַרש. ְבָיִקיָרא ִדְבָיִקירּוָתא ַהִהיא, ְכִתיב לא ָעַבר ָבּה 

ָיַשב ָאָדם ָשם. ָאָדם ְלַבר הּוא. ָאָדם ָלא ָכִליל ָהָכא. ָכל ֶשֵכן ִאיש. 
ִבְתֵליָסר ְנִביִעין ַמבּוִעין ִמְתָנְרָשן, ַאְרַבע ִבְלחֹודֹוי ִאְסָתָמרּו. ִתְשָעה 

 ִמָעֵמי ְנִתָחא )תיקונא קדמאה(ַאְשְקיּון ְלגּוָפא. )נ''א לגנתא(. 
ָנִחית ִבְשִניִרי ְבֵריָשא  )תניינא(ְדֺאְדִנין, ָשֲאִרי ָיִקירּו ְלִאְתָתָקן, 

ָאְרָחא ְדָנִפיק  )תליתאה(ְדִשְפָוון. ֵמַהאי ֵריָשא ְלַהאי ִריָשא ָקִאים. 
ְתחֹות ְתֵרין נּוְקִבין ְדַפְרַדְשָקא, ְלַאְעְבָרא חֹוָבה, ְדְכִתיב ְוִתְפַאְרתֹו 

ְתחֹות ִשְפָוון ַאְסַחר ַשֲעָרא ְלִריָשא  )רביעאה(ֲעבֹור ַעל ָנַשע. 
ָחֵפי  )שתיתאה(ָאְרָחא ַאֲחָרא ָנִפיק ְתחֹותֹוי.  )חמישאה(ַאֲחָרא. 

ְתֵרין ַתנּוִחין  )שביעאה(ַתְקרּוְבָתא ְדבּוְסָמא, ְלֵריָשא ִדְלֵעיָלא. 
ַמָזָלא ְדֹכָלא, ַתְלָייא ַעד ִלָבא,  )תמינאה(ן. ִאְתָחזּון ְלַאְנָהָרא בּוִציִני

ִאימּון ְדַתְלָיין ָלא ָנְפִקין ָדא  )תשיעאה(ֵביּה ַתְלָיין ִעָלִאין ְוַתָתִאין. 
ְדָיִקירּו.  )חד סר(ַחְפָיין ְזִעיִרין ַעל ְּגרֹוָנא  )עשיראה(ִמן ָדא. 

ִשְפָוון ִאְתְננּון ִמָכל  )תריסר(ִלים. ַרְבְרִבין, ִמְתַשֲעִרין ְבִשיעּוָרא ְש 
ְבַהִהיא ַמָזָלא  )תליסר(ִסְטִרין, ַזָכָאה ְלַמאן ְדָנִשיק ֵמִאימּון ְנִשיִקין. 

ְדֹכָלא ַנְגִדין ְתֵליַסר ְמִשיִחין ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא. ֹכָלא ְבַהאי ַמָזָלא 
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 ְשִכיַח, ְוָסִתים. 
יַסר לֵ ְדָמָטא ִתְשֵרי, ַיְרָחא ְשִביָעָאה, ִמְשַתְכֵחי ִאֵלין תְ  ְבִזְמָנא

יַסר ַתְרֵעי ְדַרֲחֵמי, ְבַההּוא ִזְמָנא ִדְרשּו לֵ ְבַעְלָמא ִעָלָאה ּוִמְתַנְתֵחי תְ 
יַע ְיָי' ְבִהָםְצאֹו ְכִתיב. ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ַתְדֵשא ָהָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב ַמְזִר 

ֶזַרע ֵעץ ְנִרי ְוגֹו', ַהְיינּו ְדְכִתיב ְוִעִמיֶתם ֶאת ַנְפשֹוֵתיֶכם ְבִתְשָעה 
ַאָתה ַהִחלֹוָת  )אלהים( ַלֹחֶדש ָבֶעֶרב. )בהאי זמנא( ֲאֹדָני ידו''ד

ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדָך ֶאת ָּגְדְלָך. יהו''ה ְשִלים ְבִסְטרֹוי. ְוָהָכא 
ָדא ְדַאְרָעא, ָלא ְשִלים. ְיִה''י ָלא ְכִתיב, ָקֵריָנן יֹו''ד ִבְרִחישּוָתא 

ִעָלָאה יֹו''ד ַתָתָאה, ַוִייֶצר י' ִעָלָאה י' ַתָתָאה, )יהי( י' ִעָלָאה, י' 
ַתָתָאה. ה' ְבַגַווְייהּו. ְכָלָלא ִדְשִלימּו. ְשִלים, ְוָלא ְלָכל ְסָטר. 

ְשָמא ָדא, ְוַאְשִתיל ְבַאֲחָרא, ְכִתיב ַוִיַטע ְיָי' ִאְתֲעָקר ֵמַהאי ֲאָתר 
ֱאלִהים. ה ' ֵבין יֹו''ד ְליֹו''ד ִדְיִה''י, ָנְשָבא ְדַפְרַדְשָקא ְדַעִתיָקא, 
ִלְזִעיָרא ְדַאְנִנין ְבָלא רּוָחא ָלא ִאְתְקָיים. ְבֵה''א, ִאְשָתְכַלל ֵה''א 

ה, ְדְכִתיב ֲאָהּה ֲאֹדָני ֱאלִהים. ְבִקיְטפֹוי ְדַקְטִפין, ִעָלָאה ֵה''א ַתָתָא
)צרירא( ְברּוָחא ְדַמְתְקִלין, יה''ו. י' ִעָלָאה ְדִאְתַעָטר ְבִקְטָרא )ס''א 
בעטרא( ְדַעִתיָקא, הּוא ְקרּוָמא ִעָלָאה ְדִאְזְדַכְך ְוָסִתים. ֵה''א ִעָלָאה, 

נּוְקִבין ְדַפְרַדְשָקא, ְדָנִפיק ְלַאֲחָייא. ו' ִעָלָאה, ְדִאְתַעָטר ְברּוָחא ְד 
בֹוִציָנא ְדַקְרִדינּוָתא ְדִאְתַעָטר ְבִסְטרֹוי, )ס''א בעטרוי( ִמְתַנְשָטן 
ַאְתָוון ְלָבַתר, ְוִאְתְכָללּו ִבְזֵעיָרא ְדַאִנין. ְכָמה ְדַשְרָיא ְבגּוְלֹגְלָתא, 

ִמְתַנְשָטן ְבָכל ּגּוָפא, ְלַשְכְלָלא ֹכָלא. ַבֲעָמר ְנֵקא. ַכד ָתֵלי  ִאְשַתְכחּו
ַתְלָיין ִאֵלין ַאְתָוון. ַכד ִאְתְּגֵלי ִלְזֵעיָרא ִמְתַייְשָבן ֵביּה ִאֵלין ַאְתָוון, 

ִאְשְתַכח  ְוִאְתְקֵרי ְבהֹון. יֹו''ד ְדַעִתיָקא ָסִתים ְבִעְטרֹוי, ְבִגין ְשָמאָלא
ה''ה ִאְתְנַתח ְבַאֲחָרא ְוִאיְנִקיב ִבְתֵרין נּוְקִבין, ְוִאְשְתַכח ְבִתקּוִנין. 
ָו''ו ִאְתְנַתח ְבַאֲחָרא, ִדְכִתיב, הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיָשִרים. ְבבּוִציָנא 

ֵעיָלא ה' ְדַקְרִדינּוָתא ִלְמַכְסָיא ִנְתָחא. ו' ְלֵעיָלא ו' ְלַתָתא, ה' לְ 
ְלַתָתא. י' ְלֵעיָלא ּוָבּה ָלא ִאְשָתַתף ַאֲחָרא, ְוָלא ָסִליק ַבֲהָדּה, ַבר 
ְרִמיָזא ְדָרִמיז ַכד ִאְתַּגְלָיין ְתֵרין )באורייתא( ּוִמְתַחְבָרן ְבַחד ַדְרָּגא, 

ַכד ִאְסַתָלק ַהאי,  ַחד ִרְּגָשא ְבִגין ְלִאְתָנְרָשא, ו''ד ְכִליָלן ְביֹו''ד ַווי
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ְוִאְתַּגְלָיין. ִאימּון בּוְסִמין ְדִטיְפָסא ְשִריִקין, ְדַעְבֵרי )ס''א עבד( ָלא 
ִמְתַעְכָבא ְבדּוְכָתא, ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָושֹוב. ְבַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך. ִאם 

 ִמָשם אֹוִריְדָך.  ַתְגִביַה ַכֶמֶשר ְוִאם ֵבין כֹוָכִבים ִשים ִקֶמָך
ֵאיָמַתי, ַכד ְשָמא ִאְתְנַטע. ּוְכֵדין ֲאִויָרא ָנִפיק,  ַותֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדֶשא.

ַחד ּגּוְלַגְלָתא ִאְתָנָשט  )תיקונא קדמאה דרישא(ְוִנצֹוָצא ִאְזָדָמן. 
ָלִלין ְדַאְתָוון ְתַלת חַ  )תניינא( ְבִסְטרֹוי, ַטָלא ָמֵלי ָעָלּה, ִדְתֵרי ְּגָווֵני.

אּוָכִמין כעורבא ַתְלָיין ַעל  )תליתאה(ְרִשיִמין, ִאְתַּגְלָיין ֵביּה. 
נּוְקִבין ֲעִמיִקין, ְדָלא ָיִכיל ְלִמְשַמע ְיִמיָנא ּוְשָמאָלא. ָהָכא ַחד 

ִמְצָחא ְדָלא ָנִהיר, ְקָטטּוָתא  )רביעאה(ָאְרָחא ְלֵעיָלא ָדִקיק. 
ַעְייִנין ִדְתַלת ְּגָווֵני,  )חמישאה(ַבר ַכד ַרֲעָוא ַאְשַּגח ֵביּה. ְדָעְלָמא. 

ְלִמְרַתת ָקַמְייהּו ִאְתְסָחן ְבֲחָלָבא ְדָנִהיר. ְכִתיב ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה 
ְירּוָשַלִים ָנְוה ַשֲאָנן, ּוְכִתיב ֶצֶדק ָיִלין ָבה. ָנֶוה ַשֲאָנן, ַעִתיָקא 

חֹוָטָמא ַנְרצּוָפא ִדְזֵעיָרא,  )שתיתאה(ָך ְכִתיב. ְדָסִתים, ֵעינְ 
ַדְרָּגא  )שביעאה(ְלִאְשְתמֹוְדָעא. ְתַלת ַשְלהֹוִבין ִמתֹוָקִדין ְבנּוְקבֹוי. 

ֲעִקיָמא, ְלִמְשַמע ָטב ּוִביש. ְכִתיב ֲאִני ְיָי' הּוא ְשִמי. ּוְכִתיב ֲאִני 
ִני ֶאָשא ַוֲאִני ֶאְסבֹול. הּוא ָעָשנּו ְולֹו ֲאַנְחנּו. ֲאִמית ַוֲאֲחֶיה. ּוְכִתיב ַואֲ 

ְוהּוא ְבֶאָחד ּוִמי ְיִשיֶבמּו. הּוא ִאְקֵרי ַמאן ְדָסִתים ְוָלא ְשִכיַח, הּוא 
ַמאן ְדָלא ִאְזָדָמן ְלֵעיָנא. הּוא ַמאן ְדָלא ִאְקֵרי ִבְשָמא. )ה''א ה''י( 

יל א' ְוָלא ָכִליל ה''ו. )ס''א ה''י( א' ָאִזיל א' ָכִליל )הוא( ו'. ו' ָכלִ 
ְלָאֶלף. אל''ף ָאִזיל ליו''ד, יו''ד ָאִזיל ליו''ד, ְדָסִתים ִמָכל ְסִתיִמין, 
ְדָלא ִמְתַחְבָרן ֵביּה ו''ד. ַווי ַכד ָלא ָנִהיר י' בו''ד. ַכד ִאְסַתָלק י' ִמן 

ָלא ִאְשְתַכח, ַעל ָדא ְכִתיב ֶעְרַות ו''ד ְבחֹוֵבי ָעְלָמא, ֶעְרָייָתא ְדכֹ 
ָאִביָך לא ְתַגֵלה. ְוַכד ִאְסָתִליק יֹו''ד ִמן ֵה''א, ַעל ָדא ְכִתיב ְוֶעְרַות 
ִאְםָך לא ְתַגֶלה ִאְםָך ִהיא ֹלא ְתַגֵלה ֶעְרָוָתּה. ִאְםָך ִהיא ַוַדאי, ִכי ִאם 

 ַלִביָנה ִתְקָרא ְוגֹו'.

עּוִנין ַיִעיִרין ִאְתְמָסרּו ְלִדיְקָנא ָכל ָמה ְדִאְתְטַםר ְוָלא ִתְשָעה תִ 
ִאְתַּגְלָייא ִעָלָאה ְוַיִעיָרא ִאְשְתַכח. )והוא( וָהא )ס''א דיקנא( ַּגְנֵזיּה 

 )ס''א יקירא( ְקָרא. 
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ִנין ַעד ִניִמין ַעל ִניִמין ִמָעֵמי ִנְתָחא ְדֺאְד  ִתיקּוָנא ַקְדָמָאה ְדִדיְקָנא,
ֵמֵריָשא ַהאי, ַעד ֵריָשא ַאֲחָרא ִאְשְתַכח.  תניינאֵריָשא ְדפּוָמא. 

ִמְתחֹות ְתֵרין נּוְקִבין ָאְרָחא ַמְלָייא ְדָלא ִאְתַחְזָייא. תליתאה 
ְבהּו  חמישאהַעְלִעין ִאְתַחְפָיין ֵמַהאי ִּגיָסא ּוֵמַהאי ִּגיָסא.  רביעאה

ְבַחד חּוָטא ַתְלָיין שתיתאה ין סּוָמִקין ְכווְרָדא. ִאְתַחְזָיין ַתנּוִח 
ִשְפָוון סּוָמִקין ְכווְרָדא ִאְתְננּון.  שביעאהאּוָכִמין ַתִעיִפין ַעד ַחדֹוי. 

ַרְבְרִבין תשיעאה ְזִעיִרין ַנְחִתין ִבְגרֹוָנא, ּוְמַחְפָיין ְקָדָלא. תמינאה 
ְבִשעּוָלא. ְבִאֵלין ִאְשְתַכח ִּגיָבר ְוַתִעיף  גִדין  )ס''א נחתין(נְ ּוְזִעיִרין 

 ַמאן ְדִאְשְתַכח. 

ִתְשָעה ָאַמר ָדִוד ַעד ָכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני,  ְכִתיב ִמן ַהֵםַצר ָקָראִתי ָיּה.
ְלַאְסֲחָרא ּוְלַאָּגָנא ֲעלֹוי. ַותֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב ַמְזִריַע ֶזַרע 

הּו ְוֵעץ עֹוֶשה ְנִרי ֲאֶשר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו. ִתְשָעה ִאֵלין ְלִמינֵ 
ִאְתֲעָקרּו ִמְשָמא ְשִלים, ְוַאְשִתילּו ְלָבַתר ִבְשָמא ְשִלים, ִדְכִתיב 
ַוִיַטע ְיָי' ֱאלִהים. ִתעּוִנין ְדִדיְקָנא ִבְתֵליָסר ִאְשַתְכָחן ִאיִהי, ְדִהיא 

ֵניהֹון ִעלָ  ָאה. ַתָתָאה, ְבִתְשָעה ִאְתָחזּון. כ''ב ַאְתָוון ִאְתְּגִליפּו ְבגוֹוַ
)ס''א בגינהון.( ַעל ַהאי, מאן דחזי ֶחְלָמא ְדָאִחיד ִדיְקָנא ְדַבר ָנש 

נדע דשלים במאריה( יִעָלָאה ִביֵדיּה, )נ''א או דאושיט ידיה ליה 
חֹותֹוי ִיְכְנעּון. ָכל ֶשֵכן ִדיְקָנא ִעָלָאה ְשִלים ְבָמאֵריּה. ַשְנִאין תְ 

ִדְנִהיָרא )ס''א לתתאה( ְבַתָתָאה, ְדִעָלָאה ַרב ֶחֶסד ִאְקֵריּה, ִבְזֵעיָרא 
ֶחֶס''ד ְסָתם, ַכד ִאְצְטִריְך ְנִהירּו ַאְנַהר ְוִאְקֵרי ַרב ֶחֶסד. )ס''א בידיה 

נעון תחותוי ודין הא מתרחיץ דהא בשלם עם מאריה ושנאוי יכ
הוא בדיל דחזא בחלמיה כל שכן אם זכה לאודעא מה היא 
דיקנא עלאה דהוא נהיר לתתאה ארים עלאה רב בחסד אקרי 

 בזעירא חסד סתם( 

ְכלֹוַמר, )נ''א  ְכִתיב ַוֹיאֶמר ֱאלִהים ִיְשְרצּו ַהַםִים ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחָיה,
ָדא ְבָדא, ֹכָלא ִאְתַרֲחשּון ְבִזְמָנא ח''י י''ה( י''ה ִאְתָנַשט ְנִהירּו ְד 

ֲחָדא, ַמִים ָטָבאן ַמִים ִביָשן. ְבִגין ְדָאַמר ִיְשְרצּו, ִאְתְכָללּו ָדא ְבָדא. 
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ַחָיה ִעָלָאה, ַחָיה ַתָתָאה. ַחָיה ָטָבא. ַחָיה ִביָשא. ַוֹיאֶמר ֱאלִהים 
ב, ֶאָלא ָאָדם ְסָתם, ְלַאָנָקא ָאָדם ַנֲעֶשה ָאָדם. ָהָאָדם ָלא ְכִתי

ִדְלֵעיָלא. ְדִאְתָעִביד ִבְשָמא ְשִלים. ַכד ִאְשְתִלים ָדא, ִאְשְתִלים ָדא. 
''ד ִסְטָרא ִדְדַכר. ֱאלִהים  ִאְשְתִלים ְדַכר ְונּוְקָבא ְלַאְשְלָמא ֹכָלא. ְידֹוָ

כּוָרא, ְוִאְתְתַען ְבִתעּונֹוי ְכִאָםא, ְבפּוֵמיּה ִסְטָרא ְדנּוְקָבא. ִאְתָנַשט ְד 
 ְדָאָמה. ַמְלִכין ְדִאְתְבָטלּו, ָהָכא ִאְתָקָיימּו. 

ְדנּוְקָבא ְבִאיְנָכא.  ִדיִנין ִדְדכּוָרא ַתִעיִפין ְבִריָשא, ְבסֹוָפא ַנְייִחין.
ְשִקיִעין. י' ְזֵעיָרא ְבַגָווָהא  ְוי''ה קּוְנִטיִרין ְדִקיטּוָרא ְבִעְטפֹוי

ִאְשְתַכח. ִאי ִאְתְבָסמּו ִדיִנין, ָבָעא ַעִתיָקא. ָאָתא ִחְוָיא ַעל נּוְקָבא, 
ְוִקיָנא ְדזּוֲהָמא ִאְתָתַקן ְבַגָווּה, ְלֶמְעַבד ָמדֹוָרא ִביָשא. ִדְכִתיב ַוַתַהר 

א ְדרּוִחין ִביִשין ְוִעְלעּוִלין ְוַקְטפּוִרין. וֵתֶלד ֶאת ַקִין. ִקיָמא ְדָמדֹוָר 
, ִבְכַלל ּוְפַרט, ִאְתְכָללּו ִבְפַרט ּוְכָלל, ןָתִריבְ ַאְתִקין ֵביּה ְבַהאי ָאָדם, 

שֹוִקין ּוְדרֹוִעין, ְיִמיָנא ּוְשָמאָלא. ָדא ִאְתְנַלג ְבִסְטרֹוי ִאְתַתַען ְדַכר 
ְדַכר. ה' נּוְקָבא. ו' ְכִתיב ָזָכר ּוְנֵקָבה ְבָרָאם וְיָבֶרְך  ְונּוְקָבא יה''ו. י'

אֹוָתם וִיְקָרא ְשָמם ָאָדם. ִדיּוְקָנא ּוַפְרצּוָפא ְדָאָדם ָיִתיב ַעל ֺכְרְסָיא, 
 ּוְכִתיב וַעל ְדמּות ַהִכֵןא ְדמּות ְכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה. 

 סּו ַהַםִים, ַתְרּגּום ְיַרֲחשּון. ְכלֹוַמר ַכד ְמַרֲחִשיןָדָבר ַאֵחר ִיְשְר 
ְבִשְפָווֵתיּה ִנְתָּגֵמי ְסלֹוָתא, ְבָזכּוָתא, ּוִבְנִקיּות ַדְעָתא, ּוְבַמָיא ֲהָוה 
ָרִחיש ַנְפָשא ַחָיָתא. ְוַכד ָבֵעי ַבר ָנש ְלַסְדָרא ְסלֹוֵתיּה ְלָמאֵריּה, 

ֵתיּה ְמַרֲחָשן ְבַהאי ַּגווָנא ִמַתָתא ְלֵעיָלא, ְלַסְלָקא ְיָקָרא ְוִשְפָוו
ְדָמאֵריּה, ְלֲאָתר ְדַשְקיּו ַדֲעִמיקּו ְדֵביָרא, ָנִגיד ְוָנִפיק. ְלָבַתר ָיְנִגיד 
ְלַאְמָשָכא ִמְלֵעיָלא ְלַתָתא, ֵמַההּוא ַשְקָיא ְדַנֲחָלא, ְלָכל ַדְרָּגא 

ַעד ַדְרָּגא ַבְתָרָאה ְלַאְמָשָכא ְנָדָבה ְלֹכָלא ֵמֵעיָלא ְלַתָתא. וַדְרָּגא, 
ְלָבַתר ָבֵעי ְלַקְשָרא ִקְשָרא ְבֹכָלא, ִקְשָרא ְדַכָּוָנה ִדְמֵהיְמנּוָתא 
וַיְעְבדּון ָכל ִמְשַאלֹוִהי, ֵבין ְשֶאְלָתא ְדִסבּוָרא, ֵבין ְשֶאְלָתא 

ּוְשֶאְלָתא ְדִאית ְלַבר ָנש ְלַשֲאָלא ִמָםאֵריּה, ֵהן ְמסּוָדרֹות  ְדָיִחיָדא.
בט' ְּגָווֵני, ִאית ְבַאְלָפא ֵביָתא, ְוִאית ְבַאְדָכר ְמִכילֹוִהי ְדקּוְדָשא 
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ְבִריְך הּוא, ַרחּום ְוַחמּון וגֹו'. ִאית ִבְשָמָהן ַיִקיָרן ְדקּוְדָשא ְבִריְך 
גֹון ֶאְהֶיה, ָיּה, יהו, ֵאל, ֱאלִהים, ְיָי' ְסָבאֹות, ַשַדי, ֲאֹדָני. ִאית הּוא, כְ 

ְבֶעֶשר ְסִפיָרא, ְכגֹון: ַמְלכּות, ְיסֹוד, הֹוד, ְנַסח, ִתְפֶאֶרת, ְּגבּוָרה, 
ֶחֶסד, ִביָנה, ָחְכָמה, ֶכֶתר. ִאית ְבַאְדָכר ַסִדיַקָייא, ְכגֹון ָהָאבֹות 

ים ְוַהְםָלִכים. ִאית ְבִשיֵרי ּוְבתּוְשַבְחֵתי, ְדִאית ְבהֹון ַקָבָלה ְוַהְמִביאִ 
ֲאִמיִתית. ְוֵעיָלא ִמְמהֹון ַמאן ְדָיַדע ְלַתֵען ִתעּוִנין ְלָמאֵריּה, ְכְדָקא 
ֵיאֹות. וִאית ִביִדיָעה ַסְלָקא ִמַתָתא ְלֵעיָלא, ְוִאית ַמאן ְדָיַדע 

ִשְפָעא ֵמֵעיָלא ְלַתָתא. ּוְבָכל ט' ְּגָווִני ִאֵלין, ְסִריָכא ַכָוָנה  ְלַהְמִשיְך
ְּגדֹוָלה, ְוִאי ָלא ָעֵליּה ְקָרא ִדְכִתיב, ּובֹוַזי ִיָקלּו. ּוְבַכָווַנת ָאֵמן, ְדהּוא 

''ה ֲאֹדָנ''י. ְוָהֶאָחד ָּגִניז טּוֵביּה ּוִבְרכוֹ  ִהי, ָכִליל ְתֵרין ְשָמָהן ְיהֹוָ
ְבאֹוָסר ַהִמְקָרא ֵהיָכל, ְוהּוא ָרמּוז ַבָנסּוק וה' ְבֵהיַכל ָקְדשֹו ַהס 
ִמָנָניו ּוְלָדא ָרְמזּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָכל טּוב ָהָאָדם ְבֵביתֹו, 

י ְמַכּוון ֶשֶמֱאַמר ְבָכל ֵביִתי ֶנֱאָמן הּוא, ּוְמַתְרְגִמיָנן ְבָכל ְדִעִםי. ואִ 
ְבָכל ַחד ְוַחד מט' ְּגָווִני ְכְדָקא ֵיאֹות, ָדא הּוא ַבר ָנש ְדאֹוִקיר ִלְשָמא 
ְדָמאֵריּה ִלְשָמא ַקִדיָשא, ְוַעל ָדא ְכִתיב ִכי ְמַכְבַדי ֲאַכֵבד ּובֹוַזי 

ֹוי. ְוְיֶחזּון ָכל ֵיָקלּו, ֲאַכֵבד ְבָעְלָמא ֵדין, ְלַקִיים ּוְלֶמְעַבד ָכל ָסְרכ
ַעָםֵמי ַאְרָעא, ֲאֵרי ְשָמא ְדה' ִאְתְקֵרי ָעֵליּה, ִויַדֲחלּון ִמִמיּה. ּוְבָעְלָמא 
ְדָאֵתי, ִיְזֵכי ְלֵמיָקם ִבְמִחיַסת ֲחִסיִדים, ַאף ַעל ִני ְדָלא ָקֵרי ָכל 

, ְוִאיְכָוון ֵביּה ַכְדָקא סֹוְרֵכיּה, ֵכיָון ְדָזָכה ְלַאְשְּגָחא ְיִדיַעת ָמאֵריּה
 ֵיאֹות.

ַמאי ּובֹוַזי ֵיָקלּו. ָדא הּוא ַמאן ְדָלא ָיַדע ְלַאֲחָדא ְשָמא ַקִדיָשא, 
ּוְלַקְשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ִקְשָרא ְלֲאָתר ּוְלַאְמָשָכא ְדִאְסְטִריְך, 

י. ְוָכל ֶשֵכן ַמאן ְדָלא ּוְלאֹוִקיר ְשָמא ְדָמאֵריּה ָטב ֵליּה ְדָלא ִאְתְבֵר 
ִאְתַכָּוון ְבָאֵמן. ְוַעל ָדא, ָכל ַמאן ְדַמְרִחיש ְבִשְפָווֵתיּה ִבְנִקיּוָתא 
ְדִלָבא, ְבַמָיא ִדְמַנֵעי, ַמאי ְכִתיב ַבֲהֵדיּה, ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעֶשה 

ָדא ֶסֶלם ּוְדמּות ְכְדָקא ֵיאֹות, ָאָדם, ְכלֹוַמר, ִבְשִביל ָאָדם ְדָיַדע ְלַאחֲ 
 ויְרדּו ִבְדַּגת ַהָים. 
ַעִתיָקא, ָטִמיר וָסִתים. ְזֵעיָרא ְדַאְנִנין, ִאְתַּגְלָייא ִנְרָקא ְרִביָעָאה. 
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וָלא ִאְתַּגְלָייא. ְדִאְתַּגְלָייא, ְבַאְתָוון ְכִתיב. ְדְאְתַכְסָייא, ָסִתים 
ַייְשָבן ְבַאְתרֹוי, ְבִגין ְדִאיהּו ָלא ִאְתְייָשבּו ֵביּה ְבַאְתָוון, ְדָלא ִמתְ 

ִעָלִאין ְוַתָתִאין. ַוֹיאֶמר ֱאלִהים תֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפש ַחָיה ְלִמיָנּה ְבֵהָמה 
ָוֶרֶמש ְוגֹו', ַהְיינּו ִדְכִתיב, ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוִשיַע ְיָי'. ַחד ִבְכָלָלא 

ִמְשַתְכָחא. ְבֵהָמה ִבְכָלָלא ְדָאָדם, ָאָדם ִכי ַיְקִריב ִמֶכם ְדַאֲחָרא 
ָקְרָבן ַלְיָי' ִמן ַהְבֵהָמה, ִמשּום ְדִאְתְכַלל ִבְכָלָלא ְדָאָדם. ַכד ָנַחת 
ָאָדם ִדְלַתָתא ְבִדיּוְקָנא ִעָלָאה, ִאְשְתָכחּו ְתֵרין רּוִחין ִמְתִרין ִסְטִרין, 

יִמיָנא ּוְשָמאָלא ָכִליל ָאָדם. ִדיִמיָנא, ִנְשְמָתא ַקִדיָשא. ִדְשָמאָלא ִד 
ֶנֶפש ַחָיה. ָחב ָאָדם ִאְתָנָשט ְשָמאָלא, ְוִאְתָנָשטּו ִאימּון ְבָלא ּגּוָפא. 
ַכד ִמְתַדְבִקין ָדא ְבָדא, ִאְתַייְלָדן ְכַהאי ַחָיה ְדאֹוִליַדת )רוחין( 
ַסִּגיִאין ְבִקְטָרא ֲחָדא. כ''ב ַאְתָוון ְסִתיִמין, כ''ב ַאְתָוון ִאְתַּגְלָיין, י' 
ָסִתים, י' ַּגְלָייא. ָסִתים ְוַגְלָייא, ְבַמְתְקָלא ְדַטְפִסין, ַאְתָקלּו. י' ָנְפִקין 

ין ָדא, ִמֵמיּה ְדַכר ְונּוְקָבא ו''ד, ְבַהאי ֲאָתר, ו' ְדַכר, ד' נּוְקָבא. ְבגִ 
ד''ּו ְתֵרין. ד''ּו ְדַכר ְונּוְקָבא. ד''ּו ְתֵרין ַקְפִלין. ְתֵרין י' ִבְלחֹודֹוי 
ְדַכר. ה' נּוְקָבא. ה' ד' ֲהַות ְבַקְדִמיָתא, ּוִמְדִאְתַעְבַרת ְבו' ְבַגָּוּה, 
)אולידת( ַאִניַקת ו', )הרי כי בה' אית ד''ו וביה אית ה''ה הרי 

ְתָחֵזי יֹו''ד ְבֶחְזֵויּה ְכָלָלא דיה''ו. ִמְדַאִניַקת יֹו''ד ְדהּוא יה''ו( אִ 
 ְדַכר ְונּוְקָבא, ִאְתַייְשַבת ְלָבַתר, ּוְמַכְסָייא ְלִאָמא. 

ַהְיינּו ִדְכִתיב, ְשַנִים ֲאָנִשים  ַוִיְראּו ְבִני ָהֱאֹלִהים ֶאת ְבנֹות ָהָאָדם,
ר, ַמאי ְבנֹות ָהָאָדם. ִדְכִתיב, ָאז ָתֹבאָנה ְשַתִים ְמַרְּגִלים ֶחֶרש ֵלאמֹ 

ָנִשים זֹונֹות ֶאל ַהֶםֶלְך. ְבִגיֵניהֹון ְכִתיב, ִכי ְראּו ִכי ָחְכַמת ֱאלִהים 
ְבִקְרבֹו ְוגֹו'. ָאז ָתֹבאָנה ְוָלא ְבַקְדִמיָתא. ְבִקיְסְטָרא ְדִקיטּוֵרי 

ְבָקן ֲהוֹו ְלֵעיָלא, ְלַתָתא ָנְחתּו ַיְרתּו ַעְפָרא, ִאֵבדּו ְדִפיָגאן, ְתֵרין ִמְתחַ 
חּוָלָקא ָטָבא ְדֲהָוה ְבהּו. ָעָטָרא ְדבּוְמָלא )ס''א דחמלא( ְוִאְתַעָטר 

 ְבקּוְסָטא ְדִעְנָבא. 
ָרֵאל ֵאָלי ַדְייָקא. ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְש  ַוֹיאֶמר ְיָי' ֶאל ֹמֶשה ַמה ִתְצַעק ֵאָלי.

ְוִיָןעּו. ְוִיָןעּו ַדְייָקא. ְבַמָזָלא ֲהָוה ָתֵלי, ְדָבָעא ְלאֹוִקיר ִדְקֵניּה.  
ְוַהָיָשר ְבֵעיָניו ַתֲעֶשה ְוַהֲאַזְנָת ְלִמְצֹוָתיו ְוָשַמְרָת ָכל ֺחָעיו ַעד ָכאן. 
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 ִכי ֲאִני ְיָי' ֹרְפֶאיָך, ְלַהאי ַדוָקא. 
 יָשָאה. ִנְרָקא ֲחמִ 

ִשְבָעה  הֹוי ּגֹוי חֹוֵטא ַעם ֶכֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ָבִנים ַמְשִחיִתים.
ַדְרִּגין יֹו''ד ה''ה ו''ה ה''י ו''ו ַאִניק ד' ה''ה הו''י, ה''ה ַאִניק ו''ו 
ד''ו ְלַבר ַאְסִתיר ָאָדם ְדַכר ְונּוְקָבא ְדִאימּון ד''ו ִדְכִתיב ָבִנים 

 ִחיִתים. ַמְש 
ְבֵראִשית ַמֲאָמר. ָבָרא ֲחִצי ַמֲאָמר. ָאב ּוֵבן. ָסִתים  ְבֵראִשית ָבָרא.

ְוַגְלָיא. ֵעֶדן ִעָלָאה ְדָסִתים ְוָגִניז. ֵעֶדן ַתָתָאה, ָנִפיק ִלְמָטְלְטֵלי )ס''א 
ה. ָיּה. ֱאֹלִהים. ֵאת. ֲאֹדָני ֶאְהֶיה. יְ  ִמיָנא למטלנוי( ְוִאְתַּגְלָיא ְיהֹוָ

ּוְשָמאָלא ַכֲחָדא ִאְשָתָתפּו, ַהָשַמִים. וֵאת, ִדְכִתיב, ְוַהִתְפֶאֶרת 
ְוַהֵמַצח ִאימּון ַכֲחָדא ִאְשָתָתפּו. ָהָאֶרץ, ִדְכִתיב, ָמה ַאִדיר ִשְמָך ְבָכל 

 ָהָאֶרץ. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו. 
ִדיל ֵבין ַהֹעֶדש ּוֵבין ֹקֶדש ַהֳעָדִשים, ְלַהבְ ְיִהי ָרִקיַע ְבתֹוְך ַהַםִים 

ַעִתיָקא ִלְזֵעיָרא, ִאְתְנַרש, ְוִאְתְדַבק. ָלא ִאְתְנַרש ַמָםש נּוָמא ְמַמֵלל 
ַרְבְרָבן. ַאְנִתיק ְוִאְתַעָטר ְבִכְתִרין ְזִעיִרין, ַבֲחִמָשה ִזיִנין ַמִים, ּוְכִתיב 

ַחִיים. הּוא ֱאֹלִהים ַחִיים ּוֶמֶלְך עֹוָלם. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני ְוָנַתן ָעָליו ַמִים 
ְיָי' ְבַאְרצֹות ַהַחִיים. ְוָהְיָתה ֶנֶפש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ְוגֹו'. ְוֵעץ ַהַחִיים 
ְבתֹוְך ַהָּגן. י''ה, יו''ד ה''א, אהי''י ֵבין ַמִים ָלָםִים. ַמִים ְשֵליִמין, 

 יִמין. ַרֲחִמין ְשִליִמין, ַרֲחִמין ְדָלא ְשֵליִמין. ּוַמִים ְדָלא ְשלִ 
ַוֹיאֶמר ְיָי',  ַוֹיאֶמר ְיָי' ָלא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלעֹוָלם ְבַשַּגם הּוא ָבָשר.

ַכד ִאְתַייְשָבא ִבְזֵעיָרא. ִמָכאן לומר ָדָבר בשם אמרו. ְדַעִתיָקא 
י ָבָאָדם ִדְלֵעיָלא, ִמשּום ִדְבַההּוא רּוָחא ָסִתים ָקָאַמר ָלא ָידֹון רּוִח 

ְדִאְתָנְשָבא ִמְתֵרין נּוְקִבין ְדַפְרַדְשָקא, ָמִשיְך ְלַתָתֵאי. ּוְבִגין ָכְך 
ְכִתיב )ימי עולם( ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְשִרים ָשָנה. יֹו''ד ְשִלים ְוָלא 

ֵרין ַאְתָוון ְתֵרין ִזְמִנין, ֵמָאה ְוֶעְשִרים ְשִלים. י' ִבְלחֹודֹוי ֵמָאה. תְ 
ָשָנה. י' ִבְלחֹודֹוי ַכד ִאְתַּגְלָיא ִבְזֵעיָרא, ִאְתְמָשְך ְבֶעֶשר ַאְלִפין 

 ְשִנין. ִמָכאן ְכִתיב, ַוָתֶשת ָעַלי ַכֶנָכה. 
ד ְוָהָיה ְלַאְרָבָעה ַהְיינּו ִדְכִתיב ּוִמָשם ִיָנֵר  ַהְמִפיִלים ָהיּו ָבָאֶרץ,
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ָראִשים. ֵמֲאָתר ְדִאְתְנַרש ִּגְנָתא, ִאְקֵרי ַהְמִפיִלים, ִדְכִתיב ּוִמָשם 
ִיָנֵרד. ָהיּו ָבָאֶרץ ַבָיִמים ָהֵהם, ְוָלא ְלָבַתר ִזְמָנא. ַעד ְדָאָתא ְיהֹוֺשַע, 

ְבנֹות ָהָאָדם ִאְתְכָלָלא, ּוְבֵני ָהֱאֹלִהים ִאְסָטָמרּו. ַעד ְדָאָתא ְשלֹמה ּו
ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוַתֲענּוגֹות. ַתֲענֹֺגת ָקאֵרי )תענוגים לא קארי( ְבֵני 
ָהָאָדם )נ''א דאתרמיזו( ְדִאְתְרִמיּו ֵמַהאי רּוִחין ַאֲחָרִנין, ְדָלא 

ֹמה. ּוְכִתיב ִאְתְכָללּו ְבָחְכָמה ִעָלָאה. ִדְכִתיב, ַוְיָי' ָנַתן ָחְכָמה ִלְשֹל
ַוֶיְחַכם ִמָכל ָהָאָדם. ִמשּום ְדָהֵני ָלא ִאְתָכָללּו ְבָאָדם. ַוְיָי' ָנַתן 
ָחְכָמה, ה' ִעָלָאה. ַוֶיְחַכם, ְדִמיָנּה ִאְתַחָכם ְלַתָתא. ֵהָםה ַהִּגבֹוִרים 

ָגן ִבְשָמא. ַמאי ֲאֶשר ֵמעֹוָלם, עֹוָלם ִדְלֵעיָלא. ַאְנֵשי ַהֵשם, ְדִאְתָנהֲ 
ְשָמא. ְשָמא ַקִדיָשא, ְדִאְתָנֲהָגן ֵביּה ְדָלא ַקִדיִשין ְלַתָתא, ְוָלא 
ִאְתָנֲהָגן ֶאָלא ִבְשָמא. ַאְנֵשי ַהֵשם ְסָתם, ְוָלא ַאְנֵשי הוי''ה. ָלאו 

ֵשם ְסָתם, ִמְסִתים ְסִתיָמא, ֶאָלא ְּגִריעּוָתא, ְוָלא ְּגִריעּוָתא ַאְנֵשי הַ 
ִמְכָלָלא ְדָאָדם ַנְפקּו, ְכִתיב ָאָדם ִביָקר ַבל ָיִלין, ָאָדם ִביָקר, ְבָיִקרּו 

 ְדַמְלָכא, ַבל ָיִלין, ְבָלא רּוָחא. 
ְבִשְבָעה. ִשְבָעה. ַמְלִכין ְבַאְרָעא, ִאְתֲחִזיאּו  ְתֵליַסר ַמְלֵכי ְקָרָבא,
ה ְדַסְלִקין ְבַדְרִּגין, ְדַרֲהִטין ִבְרעּוְתהֹון, ְוֵלית ָנְצֵחי ְקָרָבא. ִתְשעָ 

ְרַבע ָלא ְדִיְמֵחי ִביֵדיהֹון. ֲחִמָשה ַמְלִכין ַקְייִמין ִבְבִהילּו, ְלַקֵםי ַא
 ַיְכִלין ְלֵמיָקם. 

ְתְכָלא ַאְרַבע ַמְלִכין ָנְפִקין ְלַקְדמּות ַאְרַבע, ְבהֹון ַתְלָיין ַכֲעָנִבין ְבאִ 
ְצִריָרן ְבהּו ִשְבָעה ְרִהיִטין. ָסֲהִדין ָסֲהדּוָתא ְוָלא ַקְייִמין ְבדּוְכַתְייהּו. 
ִאיָלָנא ְדִמְבָסם ָיִתיב ְבגֹו. ַבֲעָנפֹוי ֲאִחיָדן ּוְמַקְנָנן ִצֹנִרין. ְתחֹותֹוי 

ִשין, ְלֵמַהְך ַתְטֵלל ֵחיָוָתא ִדְשִליָטא ְבַההּוא ִאיָלָנא ִבְתֵרי ְכִבי
ְבִשְבָעה ַסְמִכין ָסֲחָרֵניּה, ְבַאְרַבע ֵחיָוון, ִמְתַּגְלְּגִלין ְבַאְרַבע ִסְטִרין. 
ִחְוָיא ְדָרִהיט בש''ע ִדלּוִגין, ָדִליג ַעל טּוִרין, ְמַקֵנץ ַעל ִּגְבָעָתא, 

ֵביּה ְבפּוֵמיּה, ִדְכִתיב, ְמַדֵלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵנץ ַעל ַהְּגָבעֹות. ְזנָ 
 ְבִשנֹוי, ָנִקיב ִבְתֵרין ִּגיִסין. ַכד ָנִטיל ִּגיְסְטָרא ִאְתָעִביד ִלְתַלת רּוִחין. 

ּוְכִתיב ֲחנֹוְך ַלַמַער ַעל ִני ַדְרכֹו.  ְכִתיב ַוִיְתַהֵלְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאֹלִהים.
'. ְוֵאיֶנמּו, ְבֵשם ֶזה, ִכי ָלַקח ַלַמַער ַהָידּוַע. ֶאת ָהֱאֹלִהים, ְוָלא ֶאת ְייָ 
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אֹותֹו ֱאֹלִהים ְלִהָקֵרא ִבְשמֹו. ְתַלת ָבֵתי ִדיִנין, ַאְרַבע ִאימּון. ַאְרַבע 
ָבֵתי ִדיִנין ִדְלֵעיָלא. ַאְרַבע ְלַתָתא. ִדְכִתיב, ֹלא ַתֲעשּו ָעֶול ַבִםְשָנט 

שּוָרה. ִדיָנא ַקְשָיא. ִדיָנא ְדָלא ַקְשָיא, ִדיָנא ַבִםָדה ַבִםְשָקל ּוַבְם 
ְבִשעּוָלא, ִדיָנא ְדָלא ְבִשעּוָלא. ִדיָנא ַרְפָיא. )דינא( ְדֲאִפילּו ָלא ַהאי 

 ְוָלא ַהאי. 
ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב. ַהְיינּו  ַוְיִהי ִכי ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ַעל ְנֵני ָהֲאָדָמה.

יב ְבַשַּגם ְוגֹו', ָהָאָדם ִדְלֵעיָלא. ּוְכִתיב ַעל ְנֵני ָהֲאָדָמה. ּוֹמֶשה ִדְכתִ 
ָלא ָיַדע ִכי ָקַרן עֹור ָנָניו, ַהְיינּו ִדְכִתיב, ָכְתנֹות עֹור. ָקַרן, ִדְכִתיב, 

ְמָך ַוִיַעח ְשמּוֵאל ֶאת ֶקֶרן ַהֶשֶמן. ֵלית ְמִשיָחא ֶאָלא ְבֶקֶרן, ּוְבִש 
ָתרּום ַקְרִננּו. ָשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד. ַהְיינּו ֲעִשיָרָאה ְדַמְלָכא. ְוַאְתָיא 
ִמן יֹוְבָלא ְדִהיא ִאיָמא, ִדְכִתיב, ְוָהָיה ִבְמשֹוְך ְבֶקֶרן ַהיֹוֵבל. ֶקֶרן 

רּוַח ְלָאָתָבא ְביֹוְבָלא ִאְתַעָטר ֲעִשיָרָאה ְבִאיָםא. ֶקֶרן, ְדָנִטיל ֶקֶרן וְ 
רּוֵחיּה ֵליּה. ְוַהאי ֶקֶרן ְדיֹוְבָלא הּוא. ְויֹוֵבל ה'. וה' ְנִשיָבא ְדרּוָחא 
ְלֹכָלא. ְוֹכָלא ַתְייִבין ְלַאְתַרְייהּו, ִדְכִתיב, ֲאָהּה ְיָי' ֱאֹלִהים, ַכד 

ַּגב ְיָי' ְלַבדֹו ִאְתָחֵזי ה' לה', ְיָי' ֱאלִהים ִאְתְקֵרי ֵשם ָמֵלא ּוְכִתיב ְוִנְש 
ַביֹום ַההּוא. )ס''א כד אתחזר ה' לה' ואסתלק י' פורענותא אתי 
לעלמא ואי לאו בשביל אדם יהו''ה לא אתקיים עלמא וכלא 

ָסִתים ְוִאְתַעַטר  כאן דאתחרב ועל דא כתיב ונשגב וגו'( עַ 
ָאה ְלַמאן ְדָעאל ְצִניעּוָתא ְדַמְלָכא, ְדַהְיינּו ִסְפָרא ִדְצִניעּוָתא. ַזכָ 

 ְוָנַפק ְוָיַדע ְשִבילֹוי ְוָאְרחֹוי.
 עד כאן ספרא דצניעותא.

ַזָכָאה חּוָלֵקיּה ְדֹמֶשה, ְדָזֵכי ִליָקָרא ָדא,  ּוֹמֶשה ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהים,
ְדאֹוַרְייָתא ַאְסִהיד ְבִגיֵניּה ַכְך. )תאני ר' יהודה( ָתא ֲחֵזי, ַמה ֵבין 

ִלְשַאר ְבִני ָעְלָמא. ְשַאר ְבֵני ָעְלָמא, ַכד ַסְלִקין, ַסְלִקין ֹמֶשה 
ְלֺעְתָרא, ַסְלִקין ִלְרבּו, ַסְלִקין ְלַמְלכּו, ֲאָבל ֹמֶשה ַכד ָסִליק, ַמה 
ְכִתיב ֵביּה, ּוֹמֶשה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים, ַזָכָאה חּוָלֵקיּה. ר' יֹוִסי ָאַמר, 

ַחְבַרָיא, ַהָבא ִליָטֵהר ְמַסְייִעין אֹותֹו, ִדְכִתיב ּוֹמֶשה ִמָכאן ָאְמרּו 
ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים. ַמה ְכִתיב ַבְתֵריּה, ַוִיְקָרא ֵאָליו ְיָי'. ְדַמאן ְדָבֵעי 
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ְלִאְתָקְרָבא, ְמָקְרִבין ֵליּה. ַוִיְקָרא ֵאָליו ְיָי' ִמן ָהָהר ֵלאֹמר ֹכה ֹתאַמר 
ְוגֹו'. ר' ִיְצָחק ָנַתח, ַאְשֵרי ִתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְשכֹון  ְלֵבית ַיֲעֹקב

ֲחֵצֶריָך, ַזָכָאה חּוָלֵקיּה ְדַההּוא ַבר ָנש, ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ִאְתְרֵעי 
ֵביּה, ְוָקִריב ֵליּה, ְלִמְשֵרי ְבגֹו ֵהיָכָלא ַקִדיָשא, ְדָכל ַמאן ְדִאיהּו 

ְלפּוְלָחֵניּה, ָרִשים הּוא ֵמְרִשיִמין ִדְלֵעיָלא, ְלִמְנַדע ְדָהא  ִאְתְרֵעי ֵביּה
הּוא ִאְתָבַחר ִמַעֵמיּה ְדַמְלָכא ַקִדיָשא ִעָלָאה, ְלִמְשֵרי ִבְמדֹורֹוי. ְוָכל 
ַמאן ְדִאְשְתַכח ֵביּה ַההּוא ְרִשיָמא, ַאְעַבר ְבָכל ַתְרִעין ִדְלֵעיָלא, 

ית ְדִיְמֵחי ִבידֹוי. ר' ְיהּוָדה ָאַמר, ַזָכָאה חּוָלֵקיּה ְדֹמֶשה, ְדָעֵליּה ְולֵ 
ְכִתיב ַאְשֵרי ִתְבַחר ּוְתָקֵרב, ּוְכִתיב ֵביּה ּוֹמֶשה ִנַּגש ֶאל ָהֲעָרֶפל ְוִנַּגש 

ין ִאלֵ , ֹמֶשה ְלַבדֹו ֶאל ְיָי' ְוֵהם לא ִיָגשּו. ֹכה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב
ִאֵלין דּוְכִרין. ר' ִשְמעֹון ָאַמר, ֹכה  .נּוְקֵבי, ְוַתֵּגיד ִלְבִני ִיְשָרֵאל

ֹתאַמר, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ֹכה ְתָבַרכּו. ּוְכִתיב, ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבַרכּוָכה, 
ָרא ְכלֹוַמר ְיָבְרכּו ֹכה. ֹכה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב, ַבֲאִמיָרה. ְוַהְיינּו ִמִןְט 

ְדִדיָנא. ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְשָרֵאל, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ַוַיֵּגד ָלֶכם ֶאת ְבִריתֹו. 
ּוְכִתיב ִהַּגְדִתי ַהיֹום ַלְיָי' ֱאלֶהיָך. ִלְבֵני ִיְשָרֵאל, דּוְכִרין, ְדָאתּו 

 ִמִןְטָרא ְדַרֲחֵמי. 

ֵתיָנא ְלַהאי, ַמה הּוא ִהַּגְדִתי )ס''א יוסי( הֹוִאיל ַואֲ  ָאַמר ִרִבי ִיְצָחק,
ַהיֹום ַלְיָי' ֱאֹלֶהיָך. ַלְיָי' ֱאֹלֵהינּו, ִמָבֵעי ֵליּה. ָאַמר ֵליּה ר' ִשְמעֹון, 
ְוִכי ַהאי ִבְלחֹודֹוי הּוא. ְוָהא ְכִתיב ִכי ְיָי' ֱאלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ 

. ִכי ְיָי' ֱאלֶהיָך ֵאש אֹוְכָלה טֹוָבה ְוגֹו'. ֲאֶשר ְיָי' ֱאלֶהיָך נֹוֵתן ָלְך
הּוא, ְוֺכְלהּו ָהִכי. ֶאָלא ָהִכי ָתֵניָנן, ָכל ַהָדר ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל דֹוֶמה 
ְכִמי ֶשֵיש לֹו ֱאלֹוַּה. ְוָכל ַהָדר ְבחּוָצה ָלָאֶרץ דֹוֶמה ְכִמי ֶשֵאין לֹו 

ַקִדיָשא, ְלַאְרָעא ַקִדיָשא ַסְלָקא.  ֱאלֹוַּה. ַמאי ַטֲעָמא. ִמשּום ְדַזְרָעא
ּוְשִכיְנָתא ְבַאְתָרה ָיְתָבא. ְוַהאי ְבַהאי ַתְלָיא. ּוֹמֶשה ָלא ָקָאַמר 
ֱאֹלֶהיָך, ֶאָלא ְלִאינּון ַדֲהוֹו ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא ַקִדיָשא, ּוְלַקְבָלא 

ֱאלֵהינּו, ִמשּום ְדָהא ֹמֶשה ָלא ָזָכה ַאֵני ְשִכיְנָתא. ּוַמה ְדָלא ָאַמר 
ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא, ּוְבִגיִני ַכְך, ֱאֹלֶהיָך ַוַדאי ְבָכל ֲאָתר, ִמשּום ְדִאימּון 
ֲהוֹו ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ַתָםן. ֲאַמר ֵליּה וַדאי ָהִכי הּוא. ֲאָבל ָהָכא ְכִתיב, 
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ַבָיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָת ֵאָליו ִהַּגְדִתי ַהיֹום  ּוְבָאת ֶאל ַהֹכֵהן ֲאֶשר ִיְהֶיה
ַלְיָי' ֱאלֶהיָך, ְוָהא ִאימּון ְבַאְרָעא ַשְרָיין, ַמאי ַטֲעָמא ֱאֹלֶהיָך, ְוֹלא 
ֱאלֵהינּו. ֶאָלא ִאימּון ַבְעָיין ְלַאֲחָזָאה ּוְלאֹוָדָאה, ִדְבִגיֵני ְדֶחֶסד 

ַשְרָיין ְבַאְרָעא, ְוָעֲאָלן ְלַהִהיא ַאְרָעא, ִעָלָאה, ָזָכאן ְלָכל ַהאי, וְ 
ְוָעִביד ִעְםהֹון ָכל ִאימּון ָטָבאן, ּוְבִגיֵני ַכְך, ֲהוֹו ַאְמִרי ִמִלין ִאֵלין 
ַלֹכֵהן, )ולא לבר נש אחרא( ִדְכִתיב ִהַּגְדִתי ַהיֹום ַלְיָי' ֱאלֶהיָך, 

ְטָרא ְדֶחֶסד. ֹכה ֹתאַמר ְלֵבית )והכי הוא ודאי( ִמשּום ְדָאֵתי ִמןִ 
ַיֲעֹקב, ְלַההּוא ֲאָתר ְדִאְתָחֵזי ְלהּו. ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְשָרֵאל, ְבַההּוא ֲאָתר 
ְשִלים ְדִאְתָחֵזי ְלהּו, ְדָהא ַיֲעֹקב ְוִיְשָרֵאל, ְתֵרין ַדְרִּגין ִאְסָתָלקּו, 

ֵאל ְשֵלימּוָתא ְדֹכָלא  ִאְקֵרי. ְוַתֵּגיד ּוְבַדְרָּגא ַחד ַסְלִקין, ֶאָלא ִיְשָר 
ִלְבִני ִיְשָרֵאל, ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא, ּוְלִאְשָתֵעי ְברּוַח ָחְכְמָתא, ִטיבּו 

 ּוְקשֹוט ְדָעַבד לֹון קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ִדְכִתיב ַוַיֵּגד ָלֶכם ֶאת ְבִריתֹו. 
ְוֵהָמה ְכָאָדם ָעְברּו ְבִרית ָשם ָבְגדּו ִבי. ַמאן  ר,ִרִבי ִשְמעֹון ָנַתח ְוָאמַ 

ְיַגֶלה ָעָפר ֵמֵעיֶניָך ָאָדם ַקְדָמָאה, ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָנִקיד ָלְך 
ִנעּוָדא ֲחָדא, ְוָלא ָיִכיַלת ְלַקְייָמא ָבה. ְבִגין ְדִאְתַנִתית ַעל ִמִלין 

ַההּוא ִחְוָיא ִביָשא, ִדְכִתיב, ְוַהָמָחש ָהָיה ָערּום. ִביִשין, ְדַאְסֵטי ָלְך 
ּוְבִגין ָכְך, ִאְתַנִתית ֲאַבְתֵריּה, ְוַגְרַמת ִמיָתה ְלַגְרָמְך, ּוְלָכל ִאימּון 

ְדָכל ַמאן ְדִאְתַנָתא ֲאַבְתֵריּה ְוָנִחית ָתא ֲחֵזי, תֹוָלִדין ְדַנְפקּו ִמיָנְך. 
ָדִוד ֲהָוה ִקיּוָמא ָנִעיץ  ָתא ֲחֵזי,ִרְגָעא ֲחָדא, ִיְתֲאִביד ְלַגֵביּה. ְלַגֵביּה בְ 

ִבְמקֹוָרא ְדַמִיין ַנְבִעין, ְוַכד ִאְתַדְחָיא ְלַאְרָעא ַאֲחָרא, ְוַצְעִרין ֵליּה, 
 ּוְלפּום ַצְעֵריּה ִאְתַדְחָיא ֵמַאְרָעא ַקִדיָשא. ַאף ַעל ַּגב ְדָנִחית ִמַדְרּגֹוי
ְלַדְרָּגא ַתָתָאה, ָקם ְבִקיּוֵמיּה, ְוָלא ָעאל ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִאְסְתַמר 
ִמֵמיּה. ַמה ְכִתיב ְואּוָלם ַחי ְיָי' ְוֵחי ַנְפֶשָך ִכי ְכֶפַשע ֵביִני ּוֵבין ַהָםֶות. 

ה חּוָלֵקיּה, ְדָהא ָנִחית ְבַדְרּגֹוי, ַעד ְדֲהָוה ֵביּה ַהאי ִשעּוָרא. ְוַזָכָא
ַמאן ְדִאְסְתַמר ֵמַההּוא ִסְטָרא ִביָשא, ּוִמָכל ַדְרִּגין ְדַההּוא ִסְטָרא, 
ְדִמְשַתְכֵחי ְבָעְלָמא. ְדַכָםה ִסְטִרין ְוַדְרִּגין ִאית ְלֵיֶצר ָהָרע: ָנָחש 

. ְדַאף ַעל ַּגב ֲעַקָלתֹון. ָשָטן. ַמְלַאְך ַהָםֶות. ֵיֶצר ָהָרע. ְוָהא אּוְקמּוהָ 
ְדִבְשָמָהן ִאֵלין ִאְקֵרי, ֶשַבע ְשָמָהן ִאימּון ֵליּה: ָשָטן. ָטֵמא. שֹוֵנא. 
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ֶאֶבן ִמְכשֹול. ָעֵרל. ָרע. ְצפֹוִני. ִאֵלין ִאימּון ֶשַבע ְשָמָהן, ָלֳקֵבל ֶשַבע 
ָבא ִכְדַקאְמָרן. ָלֳקֵבל ַדְרִּגין ְדֵהיָכִלין ִדיֵליּה, ְדֺכְלהּו ִמִןְטָרא ִמְסאֲ 

ִאֵלין ִשְבָעה ְשָמָהן, ִאימּון ְדִאְקֵרי ְבהּו ֵּגיִהָמם, ֲאָתר ְדִאְתָדנּו ֵביּה 
ַחָייַבָיא ְדָעְלָמא. ְוִאֵלין ִאימּון: בֹור. ָשַחת. דּוָמה. ִטיט ַהָיֵון. ְשאֹול. 

ְבָעה ָמדֹוִרין ְדֵגיִהָמם, ָלֳקֵבל ִאֵלין ַצְלָמֶות. ֶאֶרץ ַתְחִתית. ָכל ִאֵלין ִש 
ֶשַבע ְשָמָהן, ְדִאית ֵליּה ְלֵיֶצר ָהָרע. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ִדְכָםה ְדִאית 
ַדְרִּגין ְוֵהיָכִלין ִלְסַטר ְקדּוָשה, ָהִכי ָנֵמי ִלְסַטר ִמְסֲאָבא. ְוֺכְלהּו 

ְסָטר )ס''א שמאלא( ִמְסֲאָבא. ִשְבָעה ִמְשַתְכֵחי ְוַשְלֵטי ְבָעְלָמא, בִ 
ֵהיָכִלין ִאימּון, ְדִאימּון ָלֳקֵבל ִשְבָעה ְשָמָהן, ְדִאְקֵרי ְבהּו ֵּגיִהָמם )יצר 
הרע(. ְוֺכְלהּו )לאסטאה בישא( ַקְייֵמי ְלַדְייָנא, ּוְלַסָאָבא, ְלִאימּון 

ְסַתְםָרן ָאְרַחְייהּו ִמֵמיּה, ַכד ִאימּון ַחָייֵבי ָעְלָמא ְדַדְבֵקי ְבהּו, ְוָלא אִ 
ְבַהאי ָעְלָמא. ְדָהא ַמאן ְדָאֵתי ְלִאְתַדְכָאה ְבַהאי ָעְלָמא, ְבִסְטָרא 
ְדַדְכָיא, ְמַדְכִאין ֵליּה, ְבַההּוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ְדַכָםה 

ָנן, ְדֺכְלהּו ַקְייִמן ְלָקְרָבא ִלְבֵני ָנָשא ַדְרִּגין ִאימּון, ְוַכָםה ְממָ 
ְלפּוְלָחֵניּה ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ּוְלַדְכָאה ֵליּה. ּוַמאן ְדָאֵתי 
ְלִאְסַתֲאָבא, ְמָסֲאִבין ֵליּה ְבַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִאיהּו ִמְסֲאָבא. ְדָהא 

הּו ַקְייֵמי ְלָסֲאָבא לֹון ִלְבֵני ָנָשא. ַמאן ַכָמה ַדְרִּגין, ְוַכָםה ְמָמָנן, ֺכלְ 
ְדִיְקַרב ְבהּו, ְוָאֵתי ְלִאְתַמְשָכא ָבַתר ַההּוא ִסְטָרא ִביָשא, ָעֵליּה 
ְכִתיב, ִמי ֶּגֶבר ִיְחֶיה ְוֹלא ִיְרֶאה ָםְות ְיַמֵלט ַנְפשֹו ְוגֹו'. ַמאן ִאיהּו ַבר 

ָלא ֶיחֵמי מֹוָתא, ַההּוא ְדָכל ָעְלָמא ָנש ְדִאְתְבֵרי ְבָעְלָמא ְד 
ִאְתַמְשָכאן ֲאַבְתֵריּה. ְדָהא ְבַההּוא ִזְמָנא ְדָאֵתי ַבר ָנש ְלֵמיַהב 
חּוְשָבָנא ָקֵמי ָמאֵריּה, ַעד ָלא ִינּוק ֵמַהאי ָעְלָמא, ָחֵמי ֵליּה, ְוָהא 

ן ִשְבָעה ָמדֹוִרין ַלֵּגיִהָנם. אֹוִקיְמָנא. ְוִאֵלין ִשְבָעה ֵהיָכִלין, ְדִאימּו
ְתֵריָסר ַיְרִחין ִאְקרּון, ְבִגין ְדָהא ְכָמה ְדִאית ִלְסַטר ְמֵהיְמנּוָתא 
ְתֵריָסר ַיְרִחין, ַדְרִּגין ַקִדיִשין, ָהִכי ָנֵמי ִאית ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ָדא 

ִנְשְמָתא ִדְלהֹון ִאְתָדָנת ְבהּו. ְתֵריָסר ַיְרִחין, ְדַחָייַבָיא ִאְתָדנּו ְבהּו, וְ 
ַזָכָאה חּוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא, ְדִאְתָמְנָען ַרְגַלְייהּו ִמַמְייהּו ְבַהאי 
ָעְלָמא, ְוָלא ִמְתָקְרֵבי ְלַתְרַעְייהּו, ְבִגין ְלִאְשְתָזָבא ִמַמְייהּו ְבַההּוא 
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א ְדִסְטָרא דֵיֶצר ָהָרע. ַהאי ֵהיָכָלא ֵשירּותָ  ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה. ָעְלָמא.
ַקְדָמָאה, ִאְקֵרי בֹור ֵריָקא ִמֹכָלא. ַמאן ְדָאֵתי ְלַאֲעָלא ֵביּה, ֵלית ַמאן 
ְדָאִחיד ֵביּה. ֺכְלהּו ַדְחָיין ֵליּה ְלִמְנַנל ְדָלא ֵיקּום, ֵלית ֵביּה ְסָמְך 

ָמָנא, ְודּוָמה ְשֵמיּה. ְוַהאי ִאיהּו ְלָטב. ְבַהאי ֵהיָכָלא, ַקְייָמא ַחד ְמ 
ַקְייָמא ְלֵעיָלא ְוַתָתא. ָדא ִאיהּו ָאִחיד ְבִנְשְמָתא, ַכד ִאְתַדְחָיא 
ֵמֵהיָכָלא ַקִדיָשא, ַעל ְיָדא ְדַההּוא ְמָמָנא ָטֲהִריֵא''ל, ְוַהאי ִאיהּו 

יָשא, ּוְבִגין ַכְך ַקְייָמא ָקִאים ְלַגֵבי ַההּוא ַתְרָעא ְדַההּוא ִסְטָרא ַקִד 
ַהאי דּוָמה, ְלַאֲחָדא ָלּה ְלִנְשְמָתא, ְוַכָםה ַּגְרִדיֵני ִנימּוִסין ַבֲהֵדיּה. 
ּוְתחֹות ַהאי ְמָמָנא, ַקְייָמא ַחד ְמָמָנא ַאֲחָרא, ִדי ֶאֶלף ְוִרְבָבן 

ִאיהּו ַקְייָמא ְלַפָתָאה ְתחֹוֵתיּה. ְוַהאי ְמָמָנא ִאְקֵרי ִנתּו''ת. ָדא הּוא ְד 
ְבֵני ָנָשא. ְוַהאי ִאיהּו ְדָשֵרי ְלַגֵביּה, ְוַאְסֵטי ֵליּה, ְלִאְסַתְכָלא ּוְלַעְייָנא 
ְבָמה ְדָלא ִאְצְטִריְך ְבַכָםה ְזנּוִנין ּוְבַכָםה ִנאּוִפין. ְוָכל ִאימּון ְדִעֵםיּה, 

ְזִלין ַקֵםיּה, ְוַאְכִריָחן ֵליּה ְלַאְסָטָאה ֵעינֹוי, ֺכְלהּו ַקְייָמן ְלַגֵביּה, ְוָא
ְלִאְסַתְכָלא ְבָמה ְדָלא ִאְצְטִריְך. ְוַהאי ִאיהּו ִסְרסּוָרא ִביָשא, ְלָכל 
ִאימּון ִביִשין, ַהאי ָקִאים ַעל ִקְבָרא ְבִזְמָנא ְדִאְתָדן ַההּוא ּגּוָפא, 

ְדִאיהּו ָרַווח לֹון, ַכד ִאיהּו ְבַהאי ָעְלָמא, ְוָתַבר ֵליּה ֵעינֹוי. ְבִגין 
ְוִדיֵליּה ִאימּון. ּוְבַהאי ֲאָתר ִאְתָדָנת ִנְשְמָתא, ַעד ְדָעאָלת ְלַהאי ֲאָתר 
ְדִאְקֵרי בֹור, ְוַכָםה ְנָחִשים ְוַעְקַרִבים ִאית ֵביּה, ְדֺכְלהּו ַעְקֵצי ָלּה 

ִאית ַחד רּוָחא  ְלגֹו ִמן ָדא,   ָבּה, ְוַדְייִנין ָלּה.  ְלַהאי ִנְשְמָתא, ְוַאְחֵדי
ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, ְדִאיהּו ִעָלָאה ַעל ֹכָלא. ְוָדא ַקְייָמא ַעל ָכל ֵהיָכָלא 
ָדא, ְוֺכְלהּו ַנְטֵלי ְבִגיֵניּה, ְוַהאי ִאְקֵרי ַּגְמִגיָמ''א. ַהאי הּוא סּוָמָקא 

ִאים ְלַאְבָאָשא ָתִדיר, ְדָהא ַכד ְצלֹוָתא ְדַבר ָנש ְכַווְרָדא, ִאיהּו קָ 
ִאְתַדְחָיא, ְוָלא ָזֵכי ָבּה ַההּוא ַבר ָנש, ַהאי רּוָחא ַקְייָמא, ְוַסְלָקא 
ְוִאְשָתַתף ְברּוָחא ִמְסֲאָבא ִעָלָאה ַעל ֹכָלא, ְוַאְסֵטי ְלֵעיָלא, ְוַאְדִכיר 

ֵמי קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְוִסיָמִניְך ַוָיֹבא ַּג''ם ַהָשָט''ן חֹובֹוי ְדַבר ָנש קָ 
ְבתֹוָכם, ְוָלא ְכִתיב ַוָיֹבא ַהָשָטן ֶאָלא ַּגם. ּוֵמַהאי רּוָחא ִביָשא, 
ַתְלָיין ַכָמה ַּגְרִדיִנין ַאֲחָרִנין, ְדִאימּון ְמָמָנן ְלַאֲחָדא ִמָלה ִביָשא, אֹו 

מּוָפא ְדַאִניק ַבר ָנש ִמנּוֵמיּה, ּוְלָבַתר ַאִניק ִמִלין ַקִדיִשין. ִמָלה ִט 
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ַווי לֹון, ַווי ְלַחֵייהֹון, ִאֵלין ִאימּון ְבֵני ָנָשא ְדַגְרֵמי ְלִאֵלין ַּגְרִדיִנין 
א, ַווי ַאֲחָרִנין ְלַשְלָטָאה, ְלִמְפַּגם ֲאָתר ַקִדיָשא. ַווי לֹון ְבַהאי ָעְלמָ 

לֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְבִגין, ְדִאֵלין רּוִחין ִמְסֲאִבין, ַנְטִלין ַהאי ִמָלה 
ִמְסֲאָבא, ְוַכד ַאִניק ַבר ָנש ְלָבַתר ִמָלה ַקִדיָשא, ַאְקִדימּו ִאֵלין רּוֵחי 

ה ַקִדיָשא, ִמְסֲאֵבי, ְוַנְטֵלי ַהִהיא ִמָלה ִמְסֲאָבא, ּוְמָסֲאֵבי ְלַהִהיא ִמלָ 
ְוֵעיָלא ֵמִאֵלין  ְוָלא ָזֵכי ֵביּה ַבר ָנש, ְוַכְבָיכֹול ָתַשש ֵחיָלא ַקִדיָשא. 

ְמָמָנא ַסְפִסיִריָט''א ְשֵמיּה. ְוַכָםה ַּגְרִדיֵני ִנימּוִסין, ְוַהאי ִאית ַחד 
ָנֵמי ַנְטֵלי ָכל ִאֵלין  ְמָמָנא ְדָעַלְייהּו, ַנְטֵלי ִאימּון ִמִלין ִביִשין, ְוָהִכי

ִמִלין ְדָזִריק ַבר ָנש ִבידֹוי, ַכד רּוְגָזא ַשְרָיא ֲעלֹוי, ְדָהא ְכֵדין ַהאי 
ְמָמָנא ַסְפִסיִריָט''א ָנִקיט ַהאי ִמָלה, ְדָזִריק ַבר ָנש ְברּוְגֵזיּה, ְוָסִליק 

יב ְלִסְטָרא ִדיָלן. ְבִגין ְדָכל ְוָאַמר, ָדא הּוא ָקְרְבָנא ִדְפַלְנָיא, ְדָקִר 
ִסְטָרא ְדַנְייָחא, ִאיהּו ִמִןְטָרא ִדיִמיָנא, ּוִמִןְטָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ְוָכל 
ִסְטָרא ְדרּוְגָזא, ִאיהּו ִמִןְטָרא ַאֲחָרא ִביָשא, ִסְטָרא ִמְסֲאָבא. ְוַעל 

א, ָכל ִאֵלין ַנְטִלין ָלּה ְלַהאי ָדא ַמאן ְדַאְשֵדי ִמן ְידֹוי ִמִדי ְברּוְגזָ 
ִמָלה ְדִאְזְדִריק, ְוַסְלֵקי ָלּה ְלֵעיָלא, ְוִאְתְקִריב ְלַההּוא ִסְטָרא, ְוָאְמֵרי 
ָדא )ס''א פולחנא דקרבנא( ָקְרְבָנא ִדְפַלְנָיא. ְוָכרֹוָזא ָקאֵרי ְבָכל 

ֵטי ָבַתר ֵאל ָזר, ּוָפַלח ְלֵאל ִאימּון ְרִקיִעין ְוָאְמֵרי, ַווי ִלְפָלְנָיא ְדַאסְ 
ַאֵחר. ְוָכרֹוָזא ָקאֵרי ִזְמָנא ִתְנָיָנא ְוָאַמר, אֹוי ָלֶהם ִכי ָנְדדּו ִמֶםִמי ְוגֹו'. 
ַזָכָאה ִאיהּו ַבר ָנש, ְדִאְסְתַמר ֵמָאְרחֹוי, ְוָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא 

 יָקא, ְדָלא ָיִכיל ְלַסְלָקא ִמֵמיּה. ְוִלְשָמאָלא. ְוָלא ִיְננֹול ְבגֹו ֵביָרא ֲעִמ 
ֵהיָכָלא ָדא, ִאיהּו ָחשּוְך ַיִתיר ַעל ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה,  ֵהיָכָלא ִתְנָייָנא,

ַהאי ִאְקֵרי ָשַחת, ָלֳקֵבל ְשָמא ְדִאְקֵרי ָטֵמא. ְבִגין ְדֵהיָכָלא ַקְדָמָאה 
ָטן. ְוַהאי ִאְקֵרי ָשַחת, ָלֳקֵבל ְשָמא ִאְקֵרי בֹור, ָלֳקֵבל ְשָמא ְדִאְקֵרי שָ 

ְדִאְקֵרי ָטֵמא. ְבֵהיָכָלא ָדא ַקְייִמין ְתַלת ִנְתִחין, ִלְתַלת ִסְטִרין. 
ֵביּה ַקְייָמא ַחד ְמָמָנא, ַעְסִטיִרָי''א ְשֵמיּה. ְוַכָםה  ִנְתָחא ַקְדָמָאה.

יהּו ַקְייָמא ַעל ָכל ִאימּון ֶאֶלף ְוִרְבָבן ְמָמָנן ְתחֹוֵתיּה, ְוַהאי אִ 
ִדְמַחְבֵלי ָאְרַחְייהּו, ְלאֹוָשָדא ַזְרָעא ַעל ַאְרָעא. אֹו ְדַמְפֵקי ַזְרָעא, 
ְדָלא ְכָאְרָחא. אֹו ְלָכל ִאימּון ִדְמָזנּו ִביַדְייהּו. ִאֵלין ִאימּון ְדָלא ָחָמאן 
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ָמָנא ְדִבְסַטר ִמְסֲאָבא ְדַקאְמָרן, ַאְנֵני ְשִכיְנָתא ְכַלל. ֶאָלא ַהאי ְמ 
ָנִפיק ְבַההּוא ִזְמָנא, ְוַכָםה ִאימּון ֶאֶלף ְוִרְבָבן, ֺכְלהּו ִמְתַכְמֵפי ַעל 
ַההּוא ַבר ָנש, ּוְמָסֲאֵבי ֵליּה ְבַהאי ָעְלָמא. ּוְלָבַתר ַכד ָנַפק ִנְשָמֵתיּה 

ָכל ִאימּון ְדִעֵםיּה, ְמָסֲאִבין ֵליּה ִמֵמיה ֵמַהאי ָעְלָמא, ַהאי ְמָמָנא וְ 
ְלִנְשָמֵתיּה, ְוַאֲחִדין ָבּה, ְוָאִעילּו ָלּה ְלִאְתָדָנא ְבהּו. ְוִאֵלין ִאְקרּון 
ִשְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחת. ְדֺכְלהּו רּוְגִזין ִמְסֲאִבין ַקְייִמין ֺכְלהּו ַעל ָדא, 

ָראן ָעֵליּה ְדַבר ָנש, ְבַההּוא ִזְמָנא ְדַאְרַתח ְבִגין ְדֺכְלהּו ַקְייִמין ְושָ 
ַּגְרֵמיּה, ְוָחִמים ֵליּה ְלִתיאּוְבָתא ָדא. ּוְכֵדין ַנְטִלין ֵליּה ְלַההּוא 
ִתיאּוְבָתא. ְוַההּוא ַזְרָעא ְדִאתֹוָשד ְבַאְרָעא. ְוִאְתָתָקפּו ֵביּה, ְוַנְטֵלי 

יָלא, ְוָגְרמּו ִדְבִרית ָדא ְדִיְשַתְעֵבד ִבְסָטר ֵליּה. ְוַסְלֵקי ֵליּה ְלעֵ 
, ֵביּה ַקְייָמא ְמָמָנא ַאֲחָרא, ַטְסִקיָפ''ה ִנְתָחא ִתְנָייָנאִמְסֲאָבא. 

ְשֵמיּה, ְוַהאי ִאיהּו ְמָמָנא, ַעל ָכל ִאימּון ִדְמַחְבֵלי ָאְרַחְייהּו, ְדָלא 
ֶאָלא ְדאֹוְשֵדי ַזְרָעא ִבְבִעיֵרי, אֹו ְבִאיסּוִרין אֹוְשֵדי ַזְרָעא ַעל ַאְרָעא, 

ֲחמּוִרין ְדאֹוַרְייָתא, ְבִאימּון ֲעָריֹות, ַהאי ְמָמָנא ְוַכָםה ֶאֶלף ְוִרְבָבן 
ְדִעֵםיּה, ֺכְלהּו ַקְייֵמי ָעֵליּה, )ס''א לסאבא ליה ולמידן ליה( 

ַהאי ְמָמָנא  ָתא ֲחֵזי,ִאימּון ַאֲחָרִנין. ְלִאְתָדָנא ֵליּה ְכַמה ְדִאְתַמר בְ 
ִביֵדיּה ַכָסא ֲחָדא, ְוִאְקֵרי כֹוס ַהַתְרֵעָלה כֹוס ֲחָמתֹו, ְוָכל ִאימּון 
ְקטּוֵלי ֵבית ִדין, ְדִאְתְקָטלּו, אֹו ִאְתֲעָנשּו ַעל חֹוִבין ִאֵלין, ֺכְלהּו 

ן, ְוָלא ִאית לֹון חּוָלָקא ְבהֹון, ּוְבַהאי ִאְתֲעָקרּו ֵמִאֵלין ִסְטִרין ִמְסֲאִבי
ַכָןא ְדִאְקֵרי כֹוס ַהַתְרֵעָלה, ְבִגין ַכָןא ַאֲחָרא ְדָשתּו ְבַקְדִמיָתא. ְוָכל 
ִאימּון ְדָלא ָשתּו ַההּוא ַכָןא ְדֵבית ִדין, ְלִאְתַעְעָרא ֵמַהאי כֹוס 

ְשָמֵתיּה ֵמַהאי ָעְלָמא, ַהאי ְמָמָנא ְוָכל ַהַתְרֵעָלה, ְלָבַתר ַכד ָנִפיק נִ 
ִאימּון ְדִעֵםיּה, ֲאִחיָדן ֵביּה ְוָדא הּוא יֹום ַהָםר, ְוַרֵּוי ָלּה ְלַהאי 

ַקְייָמא ַחד  ְבֵהיָכָלא ָדא,ִנְשְמָתא, ִמַכָםה ִדיִנין ְמַשְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין. 
ֵתיּה, ְוָדא הּוא ִניֲאִציִריֵא''ל. ֵמַהאי רּוָחא רּוָחא, ְדִאֵלין ְמָמָנן ְתחוֹ 

ַתִעיָפא, ַנְפֵקי ְתַלת ִטיִנין, ְמִריָרן, ְדַנְפֵלי ְבַהאי כֹוס ַהַתְרֵעָלה. ַחד 
ִאְקֵרי ָחָצ''ץ. ְוַחד, ִאְקֵרי ַמר ַהָמֶות ְוַחד ִאְקֵרי קּוַבַע''ת, )ד''א 

ְתַלת ִטיִנין ָנְפלּו ְלָבַתר וכלהו מתכנשי להאי כוס לבתר( ְוִאֵלין 
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טיפין( )ס''א בההיא( ְדַהִהיא ַחְרָבא  ֵמַהאי כֹוס, )נפקו תלת
ֵביּה ַקְייָמא  ִנְתָחא ְתִליָתָאה, ְדָקְטָלא ְבֵני ָנָשא, ְכָמה ְדאּוְקמּוָה.

מּון ְמָמָנא ַחד ַסְנַּגִדיֵא''ל ְשֵמיּה, ְוַהאי ִאיהּו ְמָמָנא, ַעל ָכל ִאי
ְדַעְייֵלי ַהאי ְבִרית ַקִדיָשא, ְבִאיְנתּו ַאֲחָרא, ְדִאיהּו ֵמַההּוא ִסְטָרא 
ְדֵאל ֵנָכר. ְוָכל ִאימּון ִדְמַחְבֵלי ָאְרַחְייהּו ְבָדא, ּוְמַשְקֵרי ְבָאת ַקָייָמא 

ְמַצְייֵרי  ַקִדיָשא, ַהאי ְמָמָנא, ְוָכל ִאימּון ְמָמָנן ְדִעֵםיּה, ֺכְלהּו
ְבַגַווְייהּו, ִציּוִרין ְדִאימּון ָנִשין ִמְסֲאִבין, ְדִאְסְתָאב ְבהּו ַההּוא ַקְייָמא 

יק ַבר ָנש ֵמַהאי ָעְלָמא, ַקִדיָשא, ְוֺכְלהּו ִאְתְרִשימּו ַקֵםיּה, ַכד ָנפִ 
ּוְמָסֲאֵבי ֵליּה ְלָבַתר ְלַההּוא רּוָחא. ְוֵהיָכָלא ָדא, ַתְלָיין ָכל ָרֵזי 
ְדָחָרִשין, ְלָקְטָלא ְבֵני ָנָשא ַעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמַנְייהּו, ְוֺכְלהּו ַחְרִשין 

ְייהּו ְלִאְסַתֲאָבא ְבהּו, ְכגֹון ְדִאְצְטִריכּו ְבֵני ָנָשא. ִאימּון ְדָחְרֵשי ַחְרשַ 
ְדֲהָוה ִבְלָעם, ָחָרש ְבַחְרשֹוי, ְוִאְסְתַאב ְבַקְדִמיָתא ִבְמָסֲאבּו ְדַזְרָעא 
רֹוַתַחת ְדַאְשֵדי ִבְבִעיֵרי, ּוְבִגין ָדא, ֵביּה ִאְתָדן, ְבַההּוא ִשְכַבת ֶזַרע 

ַהאי ֵהיָכָלא ִאְקֵרי, ָשַחת ָטֵמא. ּוְבַהאי  רֹוַתַחת ְדַקאְמָרן. ְוַעל ָדא,
ֵהיָכָלא, ִאית רּוָחא ַאֲחָרא, ִדי ְמָמָנא ְתחֹות ַההּוא רּוָחא ִדְלֵעיָלא, 
ְוַהאי ִאְקֵרי ַסְרַטָי''א, ְוַכָםה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ְתחֹוֵתיּה. ְוֺכְלהּו ַקְייֵמי ַעל 

א ְדַבר ָנש ְבֶחְלָמא, ִמּגֹו ִסְטָרא ַהִהיא ִמָלה, ְדָנִפיק ַבֲהֵדי רּוחָ 
ַקִדיָשא. ַהאי רּוָחא ִמְסֲאָבא, ְוָכל ִאימּון ַּגְרִדיִנין ְדִעֵםיּה, ֺכְלהּו ַנְפֵקי 
ּוִמְתַחְבָראן ְבַהִהיא ִמָלה, ְוַנְחֵתי ָבּה, ּוִמְתָעְרֵבי ַבֲהָדּה, ְבִגין 

ְדִעין ֵליּה ְלַבר ָנש ִמִלין ַאֲחָרִנין, ִמיִלין ְלַאְכֲחָשא ָלּה ִמֵמיּה, ְואוֹ 
ְכִדיִבין, ְבִמָלה ִדְקשֹוט. ְדַכָך ָאְרחֹוי ִדְכִדיָבא, ְדִאְלָמֵלא ָלא ָנִטיל 
ִמָלה ִדְקשֹוט, ָלא ָיִכיל ְלַתְעָנא ְכִדיבֹוי. אּוף ָהָכא ִאֵלין, ֵכיָון 

ַמְכִחיֵשי לֹון ִמֵמיּה, מֹוָדֵעי ֵליּה ִמָלה ְדִמְתָעֵרי ְבִמֵלי ְקשֹוט, ּו
ִדְקשֹוט, ְבִגין ְלַקְייָמא ְכִדיבֹוי. ְלָבַתר )מתפשטי כל אינון( )ס''א 
מתפשטא ההיא מלה, באינון( ַתָתֵאי ְלַתָתא, ְדֵלית לֹון ִקיּוָמא. ְוָלא 

ְטִרין )ד''א וכל הני ִמְתַקְייֵמי, ְואֹוְדֵעי ִמיִלין ְבָעְלָמא, ְלַכָםה סִ 
אינון לתתא בדרגין דמתפרשאן לבר בכמה סטרין( ְלַכָםה ַזְייִנין. 
ֵמֵהיָכָלא ָדא, ָנְפִקין ְתֵרין רּוִחין, ְדִמְתַהְנָכאן, ְלִזְמִנין ּגּוְבִרין, 
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ְבֵני ְלִזְמִנין ָנִשין, ְוִאֵלין ָאְזִלין ְוָשָטאן ְבָעְלָמא ַבֲאִויָרא, ְוַחְייָכאן בִ 
ָנָשא ְבגֹו ֶחְלָמא, ְוִאְתָחזּון לֹון ְלגּוְבִרין, ְכָנִשין ְשִפיָרן ְבֵחיזּו 
ְדֶחְלָמא, ְוַנְטֵלי ִתיאּוְבָתא ְדַבר ָנש. אּוף ָהִכי ְלָנִשין, ִאְתָחזּון 

ֶליָך ְכגּוְבִרין, ְוִאֵלין ִאְקרּון ָרָעה ְוְנַגע, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר לא ְתאּוֶמה אֵ 
ָרָעה ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ְבָאֳהֶלָך. ְוִאֵלין ִאְקרּון רּוֵחי ַתָתֵאי ְלַתָתא. 
ְדַנְפֵקי ִמּגֹו ַשְלהֹוָבא ְדֶאָשא. ְדַכד ַנְטִלין ִאֵלין רּוִחין ִדְלֵעיָלא, ִדי 

ָטָסאן ְבָעְלָמא, ְבגֹו ֵהיָכָלא ָדא, ַנְפקּו ְתֵרי ַשְלהֹוֵבי ְדֶאָשא, ְוִאֵלין 
ְוִאְתָעִבידּו ִאֵלין ְתֵרין רּוִחין ַכְדָקא ַאָמָרן, ְוֹכָלא ְבִסְטָרא ָדא 
ִמְסֲאָבא. ַזָכִאין ִאימּון ַצִדיַקָייא ְדִאְתָמְנָען ִמִןְטִרין ִאֵלין ְוִאְסְתָמרּו 

 ְוגֹו'. ִמַמְייהּו. ְוַעל ָדא ְכִתיב, ִלְשָמְרָך ֵמִאָשה ָזָרה 
ֵהיָכָלא ָדא, ִאיהּו ֵהיָכָלא ְדָאִפיל ְוָחִשיְך, ְוֵלית  ֵהיָכָלא ְתִליָתָאה.

ֵביּה ְנהֹוָרא ְכַלל, ְוִאיהּו ָאִפיל ַיִתיר ִמן ַקְדָמֵאי. ְוַהאי ִאיהּו ְדִאְקֵרי 
ַבע דּוָמ''ה, ָלֳקֵבל ְשָמא ְדִאְקֵרי שֹוֵנ''א. ְבֵהיָכָלא ָדא ַקְייֵמי ַאְר 

ִנְתִחין, ַחד ַקְייָמא ְלִסְטָרא ָדא, ְוַחד ְלִסְטָרא ָדא, ְוֵכן ְלַאְרַבע 
ְוַהאי ְמָמָנא ַחד ְמָמָנא ַקְייָמא ַעל ַהאי ִנְתָחא ַקְדָמָאה, ִסְטִרין. 

ַקְייָמא ְבַההּוא ַתִקיפּו ְדרּוְגָזא ְדָעְלָמא. ַכד ִדיָנא ַשְרָיא ְבָעְלָמא, 
ָמָנא ְדָשֵרי ְבַהאי ִנְתָחא, ָנִטיל ַזְייִנין, ְוָאַנח לֹון ְלִאימּון ַתְרִעין ַהאי ְמ 

ְדֵבי ְכִניְשָתא )דבני נשא(, ְוַהאי ִאְקֵרי ָסָקפֹוְרַטָי''א ְוָדא הּוא 
ִכְשלֹוָנא ְדָעְלָמא, ְוַעל ָדא ְכִתיב ֶדֶרְך ְרָשִעים ָכֲאֵפָלה לא ָיְדעּו ַבֶםה 
ִיָכֵשלּו, )האי ממנא קיימא על פרשת ארחין למחמי( ְבַההּוא ִזְמָנא 
ְדִאיהּו ַשִליט, ְוַשְרָיא ִדיָנא ְבָעְלָמא, ִאיהּו ַקְייָמא ְלֵמחֵמי ְבַמאן 
ְדָאִזיל ְיִחיָדאי ְבשּוָקא, ְוִאי הּוא ִאְעַרע ַבֲהֵדיּה, ָיִכיל ְלַנְזָקא ֵליּה, 

ֵביּה ַקְייָמא ַחד ְמָמָנא ַאֲחִריָנא,  ִנְתָחא ִתְנָייָנא,ֵליּה. ּוְלַאְתַרע ַמזָ 
ְוָדא ִאיהּו ַקְייָמא ְלַנְטָלא ִנְתִקין ְדִדיָנא, ְוָדא ִאיהּו ַסְנַּגִדיֵא''ל. 
ּוְתחֹות ְיֵדיּה, ַכָמה ַּגְרִדיֵני ִנמּוִסין, ְדַשְלָטאן, ְדַקְייִמין ְלַקְבָלא ִאימּון 

ִקין ְדִדיָנא, ְוַהאי ַקְייָמא ַעל ִנְתָחא ָדא. ְוַכד ָנִטיל ִנְתָקא ְדִדיָנא, ִנתְ 
ַהאי ַקְייָמא ַעל ִנְתָחא ָדא, ְוָנִחית ְלַתָתא, ְלִאימּון ִנְתִחין ֲחשֹוָכאן 

ּון ִדְלַתָתא. ַחד ְלַההּוא ְדִאְקֵרי ָשַחת. ְוַחד ְלַההּוא ְדִאְקֵרי בֹור, ְדִאימ
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ְלַתָתא. ְוַתָםן, ַכָמה ֶאֶלף, ְוַכָםה ִרְבָבן, ְמָמָנן ְדַשְלֵטי ְבָעְלָמא 
 ִנְתָחא ְתִליָתָאה.ְלֶמְעַבד ִדיָנא, ְוִאְשְתִלים ִדיָנא ְבַההּוא ִנְתָקא. 

יָמא, ְבַהאי ִנְתָחא, ִאית ְמָמָנא ַאֲחָרא, ַאְנְּגַריֹו''ן ְשֵמיּה ְוָדא ִאיהּו ַקיְ 
ַעל ָכל ִאימּון ַמְרִעין ּוַמְכאֹוִבין, ְוִחְלחּוִלין ְוֶאָשא ְדַגְרֵמי. ְדָהא ִמֵמיּה 
ַנְפֵקי ַכָמה ְוַכָםה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ִדְמָמָנן ִעֵםיּה, ַעל ָכל ִאימּון ַמְרִעין 

ַחד רּוָחא,  ָהָכא ִאיהּו ִנְתָחא ְרִביָעָאה,ּוַמְכאֹוִבין ְכָמה ְדִאְתַמר. 
ְדִאְתְבֵרי ִבְפִגימּו ְדִסיֲהָרא, ְוִאְקֵרי ַאְסָכָר''א. ְוַהאי ַקְייָמא ַעל ְקטּוֵלי 
ְדַרְבֵיי, ְוָדא ִאְתָחֵזי לֹון, ְוַחִייְך ְבהֹון, ַעד ְדָקִטיל לֹון, ְוִאְדֵמי לֹון 

הּו, ַוֲאִחיַדת לֹון, ְכִאְתָתא ִאֵםיּה ְדַרְבֵיא, ּוְמִניָקא לֹון, ְוַחְייָכא בְ 
ְוַקְטַלת לֹון. ְבֶאְמָצִעיָתא ְדַהאי ֵהיָכָלא, ַקְייָמא ַחד רּוָחא, ְדִאְקֵרי 
ָאִגיִריסֹו''ן. ַהאי ִאְתַמָנא, ַעל ָכל ִאימּון ְדֵמִתין ִמַבר ְתֵליַסר ְשִנין, ַעד 

ְדאֹוִקיְמָנא, ְוָדא ִאיהּו ֶעְשִרין ְשִנין. ַהאי ִאיהּו ְקטֹוָלא ִדְלהֹון, ְכָמה 
ְבַחְברּוָתא )ד''א בחכמתא( ְדַההּוא ָנָחש ִכְדַקאְמָרן ְוַקְייָמא 
ַבֲהֵדיּה, ְוָאִזיל ֲאַבְתֵריּה. ְוַעל ָדא ִאְקֵרי ַמְלָאְך ַהָםֶות טֹוב ְמֹאד, 

ָנְפִקין ְתֵרין ִדְכִתיב, ְוִהֵמה טֹוב ְמֹאד, ְואֹוִקיְמָנא. ֵמָהָכא ִמְתַנְשִטין וְ 
רּוִחין, ַא''ף ְוֵחָמ''ה. ְוִאֵלין ִאְתְמנּון, ַעל ָכל ִאימּון ְדַשְמֵעי ְנִזיָפא 
ִמָםאן ְדָלֵעי ְבאֹוַרְייָתא, ְוִאְתַרְחָצן ֵביּה, ְוָלא ַחְייֵשי ָעֵליּה. ְוֵכן ַעל 

ֵלי ְדַרָבָנן. ֵמַאף ְוֵחָםה ָכל ִאימּון ְדַחְייָכאן ִמִםֵלי ְדאֹוַרְייָתא, אֹו ִמִם 
ִאֵלין, ָנְפִקין ַכָמה ֶאֶלף, ְוַכָםה ִרְבָבן, ְוֺכְלהּו ַנְפֵקי ְוָשאָרן ָעַלְייהּו 
ִדְבֵני ָנָשא, ִאימּון ְדִמְשַתְדִלין ְבאֹוַרְייָתא, אֹו ְדִמְשַתְדֵלי ְבִמֵלי 

ָוה. ְבִגין ְדִיְתַעְסבּון, ְוָלא ֶיחדּון ָבּה. ְדִמְצָוה, ְוָאְזֵלי ְבָאְרָחא ְדִמצְ 
ּוִמְתֵרין ִאֵלין ָדִחיל ֹמֶשה, ַכד ָחאבּו ִיְשָרֵאל, ְוָנִחית ִמן טּוָרא 
ִדְכִתיב, ִכי ָיֹגְרִתי ִמְנֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה. ְתחֹות ִאֵלין, ִאית רּוָחא ֲחָדא, 

אֵרי ְדִליָשָנא ִביָשא, ְדַכד ִמְתָעֵרי ְבֵני ָנָשא ְדַקְייָמא ַעל ָכל ִאימּון מָ 
ְבִליָשָנא ִביָשא, אֹו ַההּוא ַבר ָנש ְדִאְתֲעִרי ְבִליָשָנא ִביָשא, ְכֵדין 
ִאְתַער ַהאי רּוָחא ִביָשא ִמְסֲאָבא ִדְלֵעיָלא, ְדִאְקֵרי ַסְכִסיָכ''א. ְוִאיהּו 

ְתֲערּוָתא ְדִליָשָנא ִביָשא, ְדָשֲאִרי ֵביּה ְבֵני ָנָשא, ָשֲאִרי ַעל ַההּוא אִ 
ְוִאיהּו ָעאל ְלֵעיָלא, ְוָגִרים ְבַההּוא ִאְתֲערּו ְדִליָשָנא ִביָשא, מֹוָתא 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       083
 

ְוַחְרָבא ְוָקטֹוָלא ְבָעְלָמא. ַווי ְלִאימּון ְדִמְתָעֵרי ְלַהאי ִסְטָרא ִביָשא, 
ּוַמְייהּו ְוִליָשֵנהֹון, ְוָלא ַחְשֵשי ַעל ָדא, ְוָלא ַיְדֵעי ְדָהא ְוָלא ַנְטֵרי נ

ָתא ְבִאְתֲערּו ִדְלַתָתא, ַתְלָיא ִאְתֲערּו ִדְלֵעיָלא, ֵבין ְלָטב ֵבין ְלִביש. 
ַכד ַהאי ִאְתֲערּו ְדִליָשָנא ִביָשא ִאְתַער ְלַתָתא, ְכֵדין ַהאי ָנָחש  ֲחֵזי,
תֹון, ָסִליק ַקְשְקשֹוי, ְואֹוִקים לֹון ִבְסִליקּו, ְוִאְתַער ֵמִריָשא ַעד ֲעָקלָ 

ַרְגלֹוי. ְוַכד ַקְשְקשֹוי ְסִליקּו ּוִמְתָעֵרי, ְכֵדין ָכל ּגּוָפא ִאְתַער. 
ַקְשְקשֹוי, ִאֵלין ִאימּון ָכל ַּגְרִדיֵני ִנימּוִסין ִדְלַבר. ְוֺכְלהּו ִמְתָעֵרי 

ֲחִדין ְבַההּוא ִמָלה ִביָשא, ּוִמְתָעֵרי ְלַגֵבי ַההּוא ָנָחש ָבִריַח, ְכֵדין ְוַא
ָכל ּגּוָפא ִביָשא, ִאְתַער ֵמֵריֵשיּה ְוַעד ַרְגלֹוי, ְבָכל ָהֵני ֵהיָכִלין 

ּוא ְדַקאְמָרן. ְוָכל ִאימּון ַקְשְקִשין ְבַההּוא ִּגְלָדא, ַנְחִתין ְלַתָתא, ְוַהה
ִּגְלָדא ִאְתְנַשט ִמֵמיּה ְוָנִחית ְלַתָתא. ְוגּוָפא ָסִליק, ְוִאְתַער ְלֶמֱהִוי 

ַאף ַעל ַּגב ְדִזְמָנא ְקִביָעא ִאיהּו, ְלָכל  ָתא ֲחֵזי,ַדְלטֹוָרא ְלֵעיָלא. 
א ִחְוָיין ְדָעְלָמא, ְלִאְתַנְשָטא ִמְשָכא ִדְלהֹון, ָלא ִמְתַנְשֵטי, ֶאלָ 

ְבִזְמָנא ְדִמְתָעֵרי ְבִליָשָנא ִביָשא ְלַתָתא, ּוְכֵדין ִאְתַער ַההּוא רּוָחא 
)נ''א חויא( ִביָשא ְלֵעיָלא, ּוָפַשט ַמְשֵכיּה ְוַקְשְקשֹוי ִמֵמיּה. ָדא 
ָסִליק, ְוָדא ָנִחית, ְוַקְשָיא ָעֵליּה ַההּוא ִאְתַנְשטּוָתא ְדַקְשְקשֹוי 

ִמְשֵכיּה ִמֹכָלא. ַמאי ַטֲעָמא. ְבִגין ְדִאְתְנַרש ִמִזּוּוֵגיּה. ְדִאְלָמֵלא בְ 
ֲהָוה ֹכָלא ְבִחבּוָרא ֲחָדא, ָלא ַיְכִלין ָעְלִמין ְלִמְסַבל לֹון, ְוֹכָלא ְבִגין 

ְתַנְשֵטי ִאְתֲערּוָתא ְדִליָשָנא ִביָשא ִדְלַתָתא. ְוַכד ִחְוָיין ִדְלַתָתא ִמ 
ֵמַההּוא ִמְשָכא, ְכֵדין ָכל ַחד ְוַחד ָיִהיב ָקָלא, ְוַאְתַער ְלַכָםה ִחְוָיין 
ְדַקְייֵמי ְבַההּוא ֲאָתר, ְדִאְקֵרי בֹור, ְדַתָםן ַכָמה ְנָחִשין ַקְייִמין. ְוֺכְלהּו 

ְלטֹוָרא ַעל ָעְלָמא. ַדְלטֹוִרין, ְלַאְתֲעָרא ְלַהאי ִחְוָיא ַרָבא, ְלֶמֱהֵוי ַד 
ְוֹכָלא ְבִגין ַהאי ִאְתֲערּו ְדִליָשָנא ִביָשא, ַכד ַקְייָמא ִאְתֲערּוָתא ִדיֵליּה 
ְלַתָתא. ְכַגְווָנא ָדא, ַמאן ְדָלֵעי ְבאֹוַרְייָתא, ַכָמה ִאימּון ְדִאְקרּון ְלשֹון 

ּוָתא, ְלַההּוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ָלשֹון ַהֹעֶדש, ְדִמְתַחְבָרן ְוַאְתֲעֵרי ַאְתֲער
ַהֹעֶדש. ָלשֹון ֵמַההּוא ֹקֶדש ִדְלֵעיָלא. ְוַכָםה ְקדּושֹות ְוִקדּוִשין 
ִמְתֲעִרין ִמָכל ִסְטִרין. ַזָכָאה חּוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא, ִאימּון ְדַגְרֵמי 

ְקדּוָשה ִדְלֵעיָלא ּוְקדּוָשה  ְלַאְתֲעָרא ִקדּוִשין ְלֵעיָלא ּוְלַתָתא,
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ִדְלַתָתא. ְוַעל ָדא ְכִתיב, ְוִהְתַקִדְשֶתם ִוְהִייֶתם ְקדֹוִשים. 
ְוִהְתַקִדְשֶתם: ֵאלּו ַמִים ִראשֹוִנים. ְוִאימּון ִאְתְקרּון ַמִיין ִעָלִאין. 

ן ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ּוָמזֹון ִוְהִייֶתם ְקדֹוִשים: ִאֵלין ַמִיין ַתָתִאין, ְוִאְקרּו
ְבֶאְמַצע, ֵבין ַמִים ִראשֹוִנים ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים. ְוַעל ָדא ָמזֹון, ָלאו 
ִאיהּו ְבַמִים ַאֲחרֹוִנים, ֶאָלא ְבַמִים ִראשֹוִנים. ַמִים ִראשֹוִנים ֵמֵעיָלא 

ָרָזא ְלַקִדיֵשי ֶעְליֹוִנין ִדְמזֹוָנא ַתְלָיא ֵביּה. ְוָלא ְבַמִים ַאֲחרֹוִנים. וְ 
 ִאְתְייִהיב. ַזָכָאה חּוָלֵקיהֹון ְבָעְלָמא ֵדין, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. 

ֵהיָכָלא ָדא, ִאיהּו ְדִאְקֵרי חֹוָב''ה. ְוָדא ִאיהּו ִטיט  ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה.
א ַחד. ִאיהּו ַהיִון, ָלֳקֵבל ְשָמא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ֶאֶבן ִמְכשֹול, ְוֹכלָ 

חֹוָב''ה, ְבִגין ְדַתָםן ַקְייֵמי ָכל חֹוֵבי ְדָעְלָמא, ַאְכָרעּוָתא ְדחֹוִבין. 
ְבִגין ְדַכד ָחָבאן ְבִני ָנָשא, ָכל ִאימּון ַּגְרִדיֵני ִנימּוִסין, ַנְטִלין ִאימּון 

ָכל ַזְכָיין ְדָעְלָמא, חֹוִבין, ּוַמְנֵחי לֹון ְבַהאי ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי חֹוָבה. וְ 
ֺכְלהּו ַמְלֲאִכין ַקִדיִשין ִדְמָמָנן ַעל ַזְכָוון ְדָעְלָמא, ֺכְלהּו ַנְטֵלי ְלִאימּון 
ַזְכָוון, ְואֹוְקֵמי לֹון ְבֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ְדִאְקֵרי ְזכּות, ְוַתָםן ַקְייֵמי 

ֵהיָכָלא ַאֲחָרא, ְדִאְקֵרי חֹוָבה. ַזְכָוון ִדְבִני ָנָשא. ְוחֹוִבין ַקְייֵמי בְ 
ְוַאְתָקלּו ַכֲחָדא ְביֹוָמא ְדֹראש ַהָשָנה ִכי ַגם ֶאת ֶזה ְלֺעַםת ֶזה ָעָשה 
ָהֱאלִהים. ּוְלָבַתר ְדַאְכָרעּו ַזְכָיין, אֹו חֹוִבין, ְלִסְטָרא ָדא, אֹו ְלִסְטָרא 

ֹראש ַהָשָנה, ַכד ִמְתָעִרין ִאֵלין ָדא, ָהִכי ָנַצח. ְוַעל ָדא, ְביֹוָמא ְד 
ְתֵרין ִסְטִרין, ְזכּות ְוחֹוָבה. ּוְבהּו ַתְלָיין ַחִיים ּוָמֶות. ִאי ַזְכָיין ַאְכָרעּו, 
ְלִסְטָרא ָדא ְדִאְקֵרי ְזכּות, ִאְכתּוב ַבר ָנש ְבַההּוא ִסְטָרא ְדִאְקֵרי 

ִרין ַקְייֵמי ְבַההּוא יֹוָמא, ָדא ְבִסְטָרא ָדא, ַחִיים. ְבִגין, ְדָהֵני ְתֵרין ִסְט 
ְוָדא ְבִסְטָרא ָדא. ִאי ָזֵכי ַההּוא ַבר ָנש, ְוַנְצִחין ִאימּון ַזְכָיין, ָהא 
ִאְכתּוב ַההּוא ַבר ָנש ְלַחִיים. ְבִגין ְדָאִחיד ֵביּה ַהאי ִסְטָרא ַקִדיָשא, 

ִחיד ֵביּה, ְוָאַמר ָדא ִדיִלי הּוא, ְוִדיִדי ֲהָוה, ְדִאְקֵרי ְזכּות, ְוַחִיים ָא
ּוְכֵדין ִאְכתּוב ַההּוא ַבר ָנש ְלַחִיים. )ס''א ואכתוב עד איהו דיליה( 
ְוִאי ַנְצָחן חֹוִבין, ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, ְדִאְקֵרי חֹוָבה ּוָמְות, 

יִדי ֲהִוי, ּוְכֵדין ִאְכתּוב ְדִאיהּו ָאִחיד ֵביּה, ָאַמר ַהאי ִדיִדי הּוא, ְוִד 
ִדיֵליּה. ְוָדא הּוא ְדָתֵניָנן, ְדָהא ְביֹוָמא ָדא ְדֹראש ַהָשָנה, ִאְכתּוב ַבר 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       085
 

ָנש, אֹו ְלַחִיים אֹו ְלִמיָתה. ִאי ִאְכתּוב ְבִסְטָרא ִדְקדּוָשה, ִאְכתּוב 
ַבק ֵביּה. ְוִאי ִאְכתּוב ְבִסְטָרא ַאֲחָרא, ְלַחִיים, ְוִאְתָקָיים ַתָםן, ְוִאְתְד 

ִאְתְקָיים ְבִסְטָרא ִדְמָסֲאבּוָתא, ְוָדִביק ֵביּה, ְוָדא הּוא ֵהן ְלַחִיים ֵהן 
ַלָמְות. ְוִאְתְמַשְך ְבַהאי ִסְטָרא אֹו ְבַהאי ִסְטָרא. ָכל ִזְמָנא ְדִאיהּו 

ָכל ִקדּוִשין ְוָכל ַדְכָיין ִמְתַדְבִקין ֵביּה. ַקְייָמא ְבִסְטָרא ָדא ִדְקדּוָשה, 
ִיְקָרא ְוקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָיִתיב ְוִיְשַמע ֵליּה, ָעֵליּה ְכִתיב ִיְקָרֵאִני 

ַאְשִביֵעהּו  ְוֶאֱעֵנהּו ִעםֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְלֵצהּו ַוֲאַכְבֵדהּו אֹוֶרְך ָיִמים
ָעִתי. ְוָכל ִזְמָנא ְדִאיהּו ַקְייָמא ְבִסְטָרא ַאֲחָרא ְוַאְרֵאהּו ִבישּו

ִדְמָסֲאָבא, ָכל ִמְסֲאבּו, ְוָכל חֹוָבה, ְוָכל ִביִשין ִמְתַדְבָקן ֵביּה. ִיְקָרא, 
ְוֵלית ַמאן ְדִיְשַמע ֵליּה. ְמָרַחָקא ִאיהּו ְמקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ָעֵליּה 

ִעים ְישּוָעה ּוְכִתיב ַּגם ִכי ַתְרבּו ְתִפָלה ֵאיֶנִמי ְכִתיב ָרחֹוק ֵמְרשָ 
שֹוֵמַע. ֵהיָכָלא ָדא, ִאיהּו ֲאָתר ְדָכל ִאימּון ְדִאְקרּון ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, 
ְבִגין ְדִאְתַּגְלָיין ָהָכא. ְוָכל ִאימּון ִדְמַפתּו ְלהּו ִלְבֵני ָנָשא ְבִעמּוִגין 

ָמא, ְלַאְזָנָאה ְלִאְתַעְמָגא ְבִעמּוֵגי ִנאּוִפין ְדָעְלָמא, ּוַמְשֵכי ְדַהאי ָעלְ 
ְלהּו ָבַתר ִעמּוִגין ְוִנאּוִפין ְדַהאי ָעְלָמא, ִכְדַקאְמָרן. ְבַהאי ֵהיָכָלא, 
ִאְתָחֵזי ַחד רּוָחא ַשִליט ַתִעיָפא, ְדִאיהּו ַעל ֺכְלהּו, ְוָדא ִאְקֵרי אּוף 

ֵאל, ְכַגְווָנא ְדַאֲחָרא ְדִבְסַטר ְקדּוָשה. ַהאי ִאיהּו ֵא''ל ֵנָכ''ר. ָהִכי 
ְוָדא ִאיהּו ִדְמַפֵתי ְלַבר ָנש ְדָלֵעי ְבאֹוַרְייָתא, אֹו ְדָקִאים ְבֵבי 
ִמְדָרָשא. ַהאי רּוָחא ַתִעיָפא ְמַפֵתי ֵליּה, ְוָחִשיב ַכָמה ִהְרהּוִרין, 

ָקִאים ָהָכא, ַטב ָלְך ְלֵמיַהְך ְבַחבּוַרת ִאימּון ְדָגאּו ַעל  ְוָאַמר ַמה ַאתְ 
ְבֵני ָנָשא, ְוִאימּון ְדָאְזִלין ָבַתר ָנִשין ְשִפיָראן, ּוִמְתַעְמֵגי ְבִעמּוֵגי 
 ָעְלָמא. ֵכיָון ְדַבר ָנש ִאְתַנֵתי ֲאַבְתֵריּה, ְכֵדין ֺכְלהּו ַשְטָיין ְוָאְזֵלי

 ְוִאְתַמְשָכָאן ֲאַבְתֵריּה. 
ְוַכָםה ִאימּון ַאֲחָרִנין ְדַקְייִמין ְתחֹוֵתיּה, ְוֺכְלהּו ְמָסֲאֵבי ֵליּה ְבַהאי 
ָעְלָמא, ּוְמָסֲאֵבי ֵליּה ְבַההּוא ָעְלָמא. ְוִאימּון ִאְקרּון צֹוָאה רֹוַתַחת 

ַקְייִמין ְלָסֲאָבא ָתִדיר, ְוָהא ִדְכִתיב, ֵצא ֹתאַמר לֹו. ִאימּון ַדְרִּגין ְד 
 ִאְתַמר. 

ְבֶאְמָצִעיָתא ְדַהאי ֵהיָכָלא, ִאית רּוָחא ַאֲחָרא, ְדִאְקֵרי ֶנַגע. ּוֵמַהאי 
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ָנְפָקא רּוָחא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ֶנַגע ָצַרַעת. ְוִאיהּו ַקְייָמא ָתִדיר, ְלָסֲאָבא 
יָשא, ַיִתיר ַעל ָכל ַמה ִדְמָסַאִבין ְלָכל ִאימּון ָמאֵריהֹון ְדִליָשָנא בִ 

ֵליּה. ְוַהאי ֶנַגע ִעָלָאה, ִאיהּו ְמָמָנא ַעל ָכל ִאימּון ָנתֹוֵרי ְדַשְבָתא, 
ְדַכד ָעֵייל ַשְבָתא, ְוָלא ִאְתְסָדרּו ְבִעמּוָגא ְדַשְבָתא ְכְדָקא ֵיאֹות, 

ְבָתא, ַהאי ֶנַגע ָנִטיל ְלִאימּון ָנתֹוֵרי ְדָלאו ְוִאימּון ָקא ְמַבֵזי ִעמּוָגא ְדשַ 
ִאימּון ְבִעמּוָגא ְדַשְבָתא ִכְדַקאְמָרן. ְוַכד ַהאי ָנִטיל ְלִאימּון ָנתֹוֵרי, ָכל 
ִאימּון ַּגְרִדיֵני ִנימּוִסין ְדַקְייֵמי ֵביּה, ֺכְלהּו ָנְתֵחי ְוָאְמֵרי, ַוֶיֱאַהב 

בֹוֵאהּו ְוֹלא ָחֵפץ ִבְבָרָכה ַוִתְרַחק ִמֶםמּו. ְוִיְלַבש ְקָלָלה ְקָלָלה ַותְ 
ְכַמדֹו ְוגֹו'. ְיַנֵעש נֹוֶשה ְלָכל ֲאֶשר לֹו ְוגֹו'. ַאל ְיִהי לֹו מֹוֵשְך ָחֶסד 
ְוגֹו'. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְבַההּוא ֵליְלָיא ְדַשְבָתא, ַכד ָנתֹוֵרי ִאְתְייִהיבּו 

ַההּוא ִסְטָרא ִביָשא, ְכֵדין ִאְתָתַעף ַההּוא ִסְטָרא ִביָשא, ִמְסֲאָבא, לְ 
ְוַההּוא ַבר ָנש ִאְתְמַסר ְלַההּוא ִסְטָרא. ַווי ֵליּה ְדִאְתְּגַרע ֵמַההּוא 
ִסְטָרא ַקִדיָשא, ִסְטָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ְוִאְתְנַעד ְבִסְטָרא ַאֲחָרא 

וָנא ָדא ְבָכל ִאימּון ְסעּוָדֵתי ְדיֹום טֹוב. ָהָכא ְבַהאי ְכַגוְ  ִמְסֲאָבא.
ֵהיָכָלא, ְבֵני ַחֵיי ּוְמזֹוֵני ְבִהנּוָכא ִאיהּו. ּוְבַההּוא ֵהיָכָלא ַאֲחָרא 
ַקִדיָשא, ָלא ַקְייֵמי ְתַלת ִאֵלין, ְוַתְלָיין ְלֵעיָלא, ְוָהָכא ַקְייִמין ְלִביש. 

נוי דבר נש( ָמֵטי ַבר ָנש ְלַהאי ֵהיָכָלא, ָהא ַתָםן ְדַכד )ס''א מטו ב
ַקְייִמין ֵחיָוון ְלֵשיָצָאה לֹון. ְוָהא ַתָםן ְבִנין ַכד ִאימּון ְזִעיִרין, ֵמָהָכא 
ָנְפָקא, ְבִגין ְלִאְתַמָנָאה ַקֵטיגֹוָרא ָעַלְייהּו. ְוָהא ַתָםן ַקְייִמין ְמזֹוֵני, 

ִמיּה. ְוֹכָלא ַתְלָיא ְבחֹוָבה. ְוַעל ָדא ִאְקֵרי ַהאי ֵהיָכָלא ְלַאְעְבָרא לֹון ִמ 
חֹוָבה. ְכָמה ְדִאְתַמר. ּוֵמָהָכא ָנְפָקא ַחד רּוָחא ִמְסֲאָבא, ְדִאְקֵרי 
ֲאִריִרָי''א. ְוַכָםה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ִעֵםיּה, ְוֺכְלהּו ִאְקרּון אֹוְרֵרי יֹום, ְכָמה 

ְעבּוהּו אֹוְרֵרי יֹום. ְוַהאי רּוָחא ְוָכל ִאימּון ְדִעֵםיּה, ֺכְלהּו ְדַאְת ָאֵמר יִ 
ַקְייֵמי ְלַנְטָלא ַהִהיא ִמָלה ְדָלִייט ַבר ָנש ַּגְרֵמיּה ְברּוְגֵזיּה, ְוִאֵלין 
ִמְתָעֵרי ְלַהאי ִחְוָיא, ְדִאְקֵרי ִלְוָיָתן ָנָחש ֲעַקָלתֹון, ְבִגין ְלַאְייָתָאה 

ְלַאְתֲעָרא ְלָווִטין ַעל ָעְלָמא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִיְעבּוהּו אֹוְרֵרי יֹום ּו
ְוגֹו'. ְוִאֵלין אֹוְרֵרי יֹום, ַשְלִטין ַעל ִרְגֵעי ְוַשְעֵתי ְדיֹוָמא, ְוַנְטֵלי ִאימּון 

ְבַהִהיא ִמיִלין ְדָלִייט ַבר ָנש ַּגְרֵמיּה, ֵבין ְברּוְגָזא, ֵבין ְבאֹוָמָאה, ּו
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ִמָלה, ִמְתָעֵרי ְלַהאי ָנָחש ֲעַקָלתֹון, ְדִאְקֵרי ִלְוָיָתן, ְבִגין ְלַקְייָמא ֵליּה 
ְלַחְבָלא ְלָעְלָמא. ְוַעל ָדא ָלִייט ִאיֹוב יֹוֵמיּה ְבַצֲעֵריּה, ְוָלא ּגּוֵפיּה. 

אֹוְרֵרי יֹום. ַרֲחָמָנא  ִדְכִתיב ַוְיַקֵלל ֶאת יֹומֹו ַבְתִחָלה, ּוְלָבַתר ִיְעבּוהּו
 ִליֵשְזָבן ִמִןְטָרא ִביָשא, ּוִמתּוְקפֹוי. ּוִמָכל ִמָלה ִביָשא. 

ֵהיָכָלא ָדא, ִאיהּו ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי ְשאֹו''ל, ָלֳקֵבל  ֵהיָכָלא ֲחִמיָשָאה.
ָעְרָלה. ַההּוא ְשָמא ְדִאְקֵרי ָעֵרל, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְדָדא ִאיהּו ָרָזא ְד 

ְבַהאי ֵהיָכָלא, ִאית ַחד ִנְתָחא, ְוַחד ְמָמָנא ָעֵליּה. ְוָדא ִאיהּו ְמָמָנא 
ְלַאְתֲעָרא ָתִדיר ִקְטרּוָגא ַעל ָעְלָמא, ְוַהאי רּוָחא ִאְקֵרי ֵאיָב''ה, ְבִגין 

ְנָך ִדְשָמא ְדַהאי ִנְתָחא ֵאיָב''ה ְשֵמיּה, ְוִסיָמִניְך ְוֵאיָבה ָאִשית ֵבי
ּוֵבין ָהִאָשה ְוגֹו'. ְבַהאי ֵהיָכָלא ַקְייָמא ַחד רּוָחא ְדַשִליט ַעל ֹכָלא, 
ְוַהאי ִאְקֵרי שֹוֵד''ד. ְוִאיהּו שֹוד ָוֶשֶבר. ְוָדא הּוא שֹוֵדד ְבטּוֵרי 

ּוְמַשֵצי  ָרָםֵאי, ּגֹו ִטָנִרין ְוטּוִרין. ֵמֵהיָכָלא ָדא ַיְנֵקי ָכל ִאימּון ְמַשְדֵדי
ְבָחְרְבִנין. ּוֵמָהָכא ָנְפִקין, ָכל ִאימּון ְדַקְטֵלי ְבַסְייִפין ְורּוְמִחין, ְוַאְזִלין 

ֵמַהאי ָנִפיק רּוָחא  ָבַתר ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִםְתַהֶנֶכת ְלֵשיָצָאה ֹכָלא.
רּוָחא ְדִאְקֵרי  ַאֲחָרא, ְוִאְקֵרי שֹוד. ְוַכד ַשִליט ַכְפָנא ַעל ָעְלָמא, ַהאי

שֹו''ד, ִאיהּו ִאְשְתַכח. ְורּוָחא ַאֲחָרא ִאְשָתַתף ִעֵםיּה, ְדִאְקֵרי ָכָפ''ן. 
ְוִאֵלין ַאְזֵלי ְבָעְלָמא, ּוִמְשַתְכֵחי ָלֳקֵבל ְבֵני ָנָשא, ְוַהְיינּו ִדְכִתיב, 

ִקְטרּוָגא ִלְבֵני ָנָשא, )איוב ה( ְלֹשד ּוְלָכָפן ִתְשָחק. ְוִאֵלין ַעְבִדין 
ּוְמַשְדֵדי ְלֹכָלא. ַחד ְדִאְקֵרי שֹוד, ְדָבַתר ְדָאִזיל ְבגֹו טּוִרין ָרָמִאין, 
ְוָשִדיד ְוָחִריב ְוֵשֵצי ֹכָלא. ְכֵדין ָתב ְוָשַדד ִלְבֵני ָנָשא, ּוֵמִתין 

ַשְבִעין, ְבִגין ְדִאיהּו  ְבחּוְלָשא ִדיֵליּה. ְוַכד ַאְכֵלי ְבֵני ָנָשא, ָלא
ַשְלָטא ְבָעְלָמא. ּוְבַההּוא ִזְמָנא, ַמאן ְדָעִביד ֶחֶסד ִעם ְבֵני ָנָשא, 
ְוָיִהיב לֹון ְלֵמיַכל ּוְלִמְשֵתי, ְכַדאי ִאיהּו ְלַדְחָייא לֹון ְלִאֵלין ְתֵרין 

ל ָלא ַעְבֵדי ֶחֶסד ִעם ְבֵני רּוִחין ְלַבר, ְדָלא ַשְלֵטי ְבָעְלָמא. ְוַכד ִיְשָראֵ 
ָנָשא, ּוְשַאר ַעִםין ַעְבֵדי ֶחֶסד ְבָעְלָמא. ְכֵדין ִאֵלין ְתֵרין רּוִחין 
ִמְתַבְןִמין )ס''א לשאר עמין ומתקפי וכו'( ִמַלְייהּו, ּוִמְתְקֵפי 

ַאֲחָרא, ָעַלְייהּו ְדִיְשָרֵאל. ְבִגין ְדָהא ְכֵדין ִאְתַקף ַההּוא ִסְטָרא 
ְוִיְשָרֵאל ִאְתַכְנָיין. ְוַכד ִיְשָרֵאל ַעְבֵדי ֶחֶסד, ִאְתַכְפָיא ַההּוא ִסְטָרא 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       088
 

ַאֲחָרא ְוִאְתַחָלש, ְוִסְטָרא ִדְקדּוָשה ִאְתַקף. ְוַכד ִיְשָרֵאל ָלא ִמְתָעֵרי 
ְבֶחֶסד, ִאימּון ְתִרין רּוִחין )ד''א מתבסמי, חד אתבסם להו לשאר 

( ּוִמְתַהְנֵכי ְלַאְכְנָייא לֹון ְלִיְשָרֵאל, ּוְכֵדין ִאימּון ִבְרָכָאן ְדַנְחֵתי עמין
ִמְלֵעיָלא, ִמְןָטר ְיִמיָנא, ַיְנֵקי לֹון ְשַאר ַעִםין. )ד''א וקיימא לההוא 
סטרא( ְוֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָשמּוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהְכָרִמים, ִאֵלין ְשַאר 

ין. ַכְרִמי ֶשִלי לא ָנַטְרִתי, ִאֵלין ִיְשָרֵאל. ְבִגין ִדְשַאר ַעִםין ַמְשֵכי ַעִם 
ֵליּה ְבַגַווְייהּו, ְבִאימּון ֲחָסִדים ְדַעְבִדין ִעם ְבֵני ָנָשא. ְוִיְשָרֵאל 

ִדים ִכְשַאר ְמַרֲחָקן ֵליּה ִמַגַווְייהּו, ְבִגין ְדָלא ִמְשַתְדֵלי ְבִאימּון ֲחסָ 
ַעִםין. ּוְתחֹות ִאֵלין רּוִחין, ַקְייִמין ָכל ִאימּון ְדִאְקרּון ָעְרָלה. ְזמֹוֵרי 
ָעְרָלה, ַעְנֵפי ָעְרָלה. ְוֵעיָלא ִמְמהֹון ַחד ְמָמָנא, ְדִאְקֵרי ְּגַזר ִדיַנָי''א. 

ֵני ָעְרָלה ְדִאיָלָנא. ְוַעל ְוַהאי ִאיהּו ַקְייָמא ַעל ָכל ִאימּון ְדָלא ַנְטֵרי ְש 
ָכל ִאימּון, ִדְמַעְכֵבי ֶאת ַקָייָמא ִלְבַרְייהּו. ְוַעל ָדא, ָבָעא ִחְוָיא 
ְלָקְטָלא ִלְבֵריּה ְדֹמֶשה. ַעד ְדַגְזַרת ֵליּה ִצפֹוָרה, ִדְכִתיב, ַוִתַעח 

י רּוָחא, ְמָמָנא ַעל ְבִני ִצפֹוָרה ֹצר ַוִתְכֹרת ֶאת ָעְרַלת ְבָנּה ְוגֹו'. ְוַהא
ָנָשא ִדְמַחְבֵלי ָאְרַחְייהּו, ְוָלא ַחְייֵשי ִליָקָרא ְדָמאִריהֹון, ְלֵמיַטר ָאת 
ַקָייָמא ַקִדיָשא. ְוַהאי ָאִעיל לֹון ַלֵגיִהָמם, ְלַההּוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ְשאֹול 

 א ָהָכא. ַוֲאַבדֹון, ְוִאְתָדן ַתָםן, ְכָמה ְדאֹוִקיְמנָ 
ְבַהאי ֵהיָכָלא ְלגֹו ְבֶאְמָצִעיָתא, ַקְייָמא ַחד רּוָחא, ְדִאיהּו ַקְייָמא 
ְוָכִמין ַעל אֹוְרִחין ּוְשִביִלין, ְלֵמחֵמי ְלָכל ִאימּון ְדַעְבִרין ַעל ִנְתָגֵמי 

ל ַהאי אֹוַרְייָתא. ְכֵדי ְלֵמיַעל ְדָבבּו, ֵבין ַתָתא ְלֵעיָלא. ְבִגין ְדכָ 
ַהאי ְוָכל ִאימּון ַאֲחָרִנין, ֺכְלהּו ַקְייִמין ְלַאֲחָזָאה  ֵהיָכָלא ֵאיָבה ִאיהּו.

ַאְנִנין ְנִהיִרין ִלְבֵני ָנָשא, ּוְלִמְפֵתי ְלהּו, ְבִגין ְדִיְסטּון ֵמֹאַרח ְקשֹוט, 
, ִוימּותּון ִבְתֵרין ּוְלַאְמָשָכא לֹון ֲאַבְתַרְייהּו, ּוְלָבַתר ִאימּון ַקְטֵלי לֹון

ָעְלִמין. ִדְכִתיב, ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכַלֲעָנה ַחָדה ְכֶחֶרב ִניֹות. ַהאי 
רּוָחא, ִאיהּו ִאְקֵרי ַאְפִריָר''א. ַעְפָרא ְדִקיְטָמא. ְדָלא ָעִביד תֹוָלִדין 

ַאף ַעל ַּגב ְוֵאיִבין ְלָעְלִמין, ְבִגין ְדַהאי ִאיהּו ַעְפָרא ְדִקיְטָמא. וְ 
ְדִאְקֵרי ָעָפר, ָלאו ִאיהּו ַעְפָרא ַקִדיָשא, ְדָעִביד ֵאיִבין, ְוִאְקֵרי ַעְפרֹות 
ָזָהב. ֶאָלא ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ֵמֲעַפר ְשֵרַפת ַהַחָטאת. ְוָדא הּוא ֲעַפר 
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ין ְדִאיהּו ְשֵרַפת ַהַחָטאת, ְוִסיָמָנא ָדא ַאְתָיא ִבְתֵרין ִסְטִרין. ַחד, ְבגִ 
ָכִליל ְבַהאי ַחָטאת, ָרָזא ְדַההּוא ִחְוָיא ַתִעיָפא. ְוַחד, ְדַכד ַבר ָנש 
ָעִביד ַחָטאת, ִאיהּו ַאְתִקיף ְלַהאי ָעָפר, ְוַשְלָטא ְבָעְלָמא. ְוַהאי ִאיהּו 

ְדַאְסִטיַאת ָכִליל ְבֵמי ַהָםִרים ַהְמָאַרִרים, ְוַעל ָדא, ִאְצְטִריְך ְלִאְנתּו 
ְתחֹות ַבְעָלּה, ְוַעְבַדת עֹוָבָדא ְדֵאֶשת ְזנּוִנים, ְלַאְשָקָאה ָלּה ַמָיא 
ְכִליָלן ְבַעְפָרא, ְדִאיהּו ִמַעְרַקע ַהִםְשָכן. ְוַהאי ָעָפר ִאיהּו ֵמַההּוא 

ַהאי ָעָפר ֲאָתר ְדִאְקֵרי ַקְרַקע ְוַההּוא ִאְקֵרי ַקְרַקע ְדַההּוא ִמְשָכן. וְ 
ֵמַההּוא ַקְרַקע ִאיהּו. ּוְבִגין ָכְך, ִאְצְטִריְך ַכֲהָנא ְלַאְשָקָאה ְלַהאי 
ִאְתָתא, ְכַגְווָנא ָדא. ְוֹכָלא ִאיהּו ִבְרִמיָזא ִעָלָאה. ַזָכָאה חּוָלֵקיהֹון 

ִעָלִאין ִדְכִתיב  ְדִיְשָרֵאל, ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ַמְדֵכי לֹון ְבַמִיין ַדְכָיין
ְוָזַרְקִתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶתם. ַמִים ְטהֹוִרים ָהא ַאָמָרן, ֵבין 
ַמִים ִראשֹוִנים ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים. ְוַאף ַעל ַּגב ְדָהא אֹוִקיְמָנא, ַמִים 

ִכי ָנֵמי ִראשֹוִנים ִמְצָוה, ָהִכי ִאְתְקרּון. ּוַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה הָ 
ִאְתְקרּון, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ַעל ְתֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ָדא ִסְטָרא ִדְקדּוָשה 
ִאְתְקֵרי ִמְצָוה. ְוָדא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ִאְתְקֵרי חֹוָבה. ּוְבִגין ָכְך חּוָלֵקיּה 

הֹוִרים ָנַטל ְבַההּוא ַמָיא, ְוַעל ָדא ְכִתיב, ְוָזַרְקִתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְט 
ֵהיָכָלא ָדא, ַקְייָמא ִעָלָאה, ַעל ָכל ִאימּון  ֵהיָכָלא ְשִתיָתָאה. ּוְטַהְרֶתם.

ְשַאר ֵהיָכִלין ַתָתִאין. ַאְרַבע ִנְתִחין, ִאית ְלֵהיָכָלא ָדא. ַחד, ִאְקֵרי 
''ל. ִאֵלין ָמֶות. ְוַחד, ִאְקֵרי ָרע. ְוַחד, ִאְקֵרי ַצְלָמֶו''ת. ְוַחד, ִאְקֵרי ֹאפֶ 

ַאְרַבע ִנְתִחין, ַקְייִמין ָתִדיר ְלַאְבָאָשא. ִאֵלין ִאימּון ְכָלָלא ְדֹכָלא. 
ְכָמה ְדִאית ְבִסְטָרא ִדְקדּוָשה, ְבָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ַאְרַבע ִנְתִחין 

ִשין. ָהִכי ָנֵמי ְלַאְרַבע ִסְטִרין, ְדִמְתַקְשָרן ָדא ְבָדא, ְוֺכְלהּו ַקִדי
ְלַתָתא, ָהָכא. ְוַכד ִאֵלין ִמְתַקְשָרן ּוִמְתַחְבָרן ָדא ִעם ָדא ַכֲחָדא, 
ְבֵהיָכָלא ָדא, ְכֵדין ִאְקֵרי ֵבית ָחֶבר. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ֵמֵאֶשת ִמְדָיִנים 

ַעל ַהאי ֵהיָכָלא  ּוֵבית ָחֵבר. ְוַהאי ֵהיָכָלא, ַקְייָמא ְלַאְבָאָשא ָתִדיר.
ְכִתיב, ְוַנְעָתרֹות ְנִשיקֹות שֹוֵנא, ְבִגין ְדָהָכא ַקְייָמן, ָכל ִאימּון ְנִשיִקין 
ִביִשין, ְוִתיאּוְבִתין ִביִשין, ְוָכל ִעדּוִנין ְדגּוָפא ְדַהאי ָעְלָמא, ִדי 

ָמא, ּוֵמָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוַעל ְבִאימּון ִעדּוִנין ִאְתָתַרְך ַבר ָנש ֵמַהאי ָעלְ 
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ַהאי ֵהיָכָלא ְכִתיב, ִכי ֹמֶפת ִתֹטְפָנה ִשְפֵתי ָזָרה ְוגֹו'. ְבַהאי ֵהיָכָלא, 
ַקְייָמא ַחד רּוָחא, ְדִאיהּו ְמָמָנא ַעל ָכל ִאֵלין ִדְלַתָתא, ְוִאיהּו ְכָלָלא 

ָטא ְבִקשּוטֹוי ִדְשִפירּו, ַעל ַעל ָכל ְשַאר רּוִחין. ַהאי ֵהיָכָלא, ִמְתַקְש 
ָכל ִאימּון ֵהיָכִלין. ְבֵהיָכָלא ָדא, ִמְתַלְכֵדי ַרְגַלְייהּו ְדִטְנָשֵאי. ַעל ַהאי 
ֵהיָכָלא ְכִתיב, ַאל ַתְחמֹוד ָיְפָיּה ִבְלָבֶבָך ְוַאל ִתָעֲחָך ְבַעְפַעֶניָה. 

אּוְבִתין ְדָעְלָמא. ְוָכל ִאימּון ִעמּוִגין ְבַהאי ֵהיָכָלא, ַתְלָיין ָכל ִתי
ְדִטְנָשֵאי, ַחְסֵרי ִלָבא, ַחְסֵרי ַדְעָתא. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ָוֵאֶרא ַבְנָתאִים 
ָאִביָנה ַבָבִנים ַנַער. ֲחַסר ֵלב. עֹוֵבר ַבשּוק ֵאֶצל ִנָנה ְוגֹו'. ְבֶנֶשף 

ִאְתְקִריבּו ַרְגלֹוי ְלַהאי ֵהיָכָלא, ְדִאיהּו ְכָלָלא  ְבֶעֶרב יֹום ְוגֹו'. ּוְכֵדין
ְדֺכְלהּו ַתָתִאין. ְכֵדין, ְוִהֵמה ִאָשה ִלְקָראתֹו ִשית זֹוָנה ּוְנצּוַרת ֵלב. 
ִשית, ָדא ִאיהּו ַהאי ֵהיָכָלא, ְדִאיהּו ְשִתיָתֵאי ְלָכל ְשַאר ֵהיָכִלין. 

ַאְפְתָאה ְלִטְנָשִאין. ְבַהאי ֵהיָכָלא ַקְייָמא ְוָלא ְוָהָכא ַקְייָמא זֹוָנה, לְ 
ַקְייָמא. ַנְחָתא ּוְמַפָתא, ַסְלָקא ְוַאְסִטיַאת. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ְבֵביָתּה 
לא ִיְשְכנּו ַרְגֶליָה. ַנַעם ַבחּוץ ַנַעם ָבְרחֹובֹות, ַכד ַסְלָקא ְלֵעיָלא. 

ֶתֱארֹוב. ַכד ָנִטיל ִנְשְמָתא. ַמה ְכִתיב, ְוֶהחִזיָקה בֹו ְוֵאֶצל ָכל ִנָמה 
ְוָנְשָקה לֹו. ִאֵלין ִאימּון ְנִשיִקין, ְלָסֲאָבא, ּוְלַאְטָעָאה ְבֵני ָנָשא 
ֲאַבְתָרּה. ְבִגין ְדָהָכא, ִאיהּו ֲאָתר ְדָכל ִאימּון ְנִשיִקין ִביִשין, ּוִמָכל 

ין, ְדִאימּון ְמִתיִקין ְלפּום ַשֲעָתא. ַווי ְלסֹוַפְייהּו, ְכָמה ְזנּוִנים נּוְכָראִ 
ִדְכִתיב ְוָחָלק ִמֶשֶמן ִחָכּה. ּוְכִתיב ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכַלֲעָנה. ַמאי ָמָרה 

ִאְתַנָתא ֲאַבְתָרּה ְבַהאי ָעְלָמא, ּוָמָטא  ַכַלֲעָנה. ֶאָלא, ַכד ַבר ָנש
ְסַתְלָקא ֵמַהאי ָעְלָמא, ִאיִהי ַקְייָמא ָעֵליּה ְדַבר ָנש, ִזְמֵניּה ְלאִ 

ְוִאְתְּגִליַמת ַקֵםיּה ִבְגִליָמא ְדגּוָפא ְדֶאָשא ְוַחְרָבא ִשיָנָנא ְבָיָדּה, 
ּוְתַלת ִטיִנין ָבה. ְואּוְקמּוָה, ּוָבה ִטָנה ֲחָדא, ֵמִאימּון ִטיִנין ְדִאיִהי 

ְבַשֲעָתא ְדָאִטיל ָלּה ְלפּוֵמיּה ְדַבר ָנש, ָעאל ְבֵמעֹוי. ּוְכֵדין ְמִריָרא, ּו
ִנְשְמָתא ִאְתַבְלְבָלא, ְוַהִהיא ִטיָנה ַשְטָיא ְוָאְזַלת ְבגֹו ּגּוָפא, ְוַאְעָקַרת 
ָלּה ְלִנְשְמָתא ֵמַאְתָרה, ְוָלא ָשִביק ָלּה ְלִנְשְמָתא ֲאָתר ְלֵמיַתב, ְוִאיִהי 

ָרה ַכַלֲעָנה, ְוַאְטִעים ָלּה ַבר ָנש ִבְמִרירּו, ֲחָלף ַההּוא ְמִתיָקא, מָ 
ְדָטֲעמּו ָבּה ְבַהאי ָעְלָמא, ַכד ִאְתְמָשכּו ַבְתָרּה, ְלָבַתר ַאְשֵדי ִטָנה 
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ַאֲחָרא, ְוִנְשְמָתא ָנְפָקאת, ּוִמית ַבר ָנש. ּוְלָבַתר ַאְשֵדי ִטיָנה ַאֲחָרא, 
רֹוִקין ַאְננֹוי, ְוַאְבִאיש. ְבִגין ְדִנְשְמָתא ִהיא ַקִדיָשא, ְוַכד ַשְלָטא ִוי

ָעָלּה ָדא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, ַעְקַרת ִמַעֵםיּה, ְוָלא ִאְתַיְשָבא 
א, ַכֲחָדא. ְבִגין ַכְך, ְכָמה ְדִאְתְדַבק ְבִאימּון ְנִשיִקין ִביִשין ְבַהאי ָעְלמָ 

אּוף ָהִכי ָנֵמי ְבַהאי ַשֲעָתא. ְדִאי ַבר ָנש ִאְתְמַשְך ֲאַבְתָרּה ְבַהאי 
ָעְלָמא, ְוָשַבק ִסְטָרא ַקִדיָשא, ְכֵדין ִנְשְמָתא ָלא ָאַהְדַרת ְלַההּוא 
ֲאָתר ַקִדיָשא. ּוְכָםה ְדִאְתְמָשְך ֲאַבְתָרּה ְבַהאי ָעְלָמא, ָהִכי ָנֵמי 

ל ִנְשָמֵתיּה, ּוְכֵדין ִנְשָמֵתיּה ַנְפַקת ְבִפטּוֵרי, ְואּוְקמּוָה. ְוָכל ַשְלָטא עַ 
ָדא, ְבִגין ִאימּון ְנִשיִקין ְדַנְשָקא ֵליּה ְבַהאי ָעְלָמא, ְדִאימּון ְמִתיִקין. 

ה לֹו, ּוְלָבַתר, ְמִריָרן ֵליּה ְבַהאי ַשֲעָתא. ְוַעל ָדא, ְוֶהחִזיָקה בֹו ְוָנְשקָ 
ְבַהאי ָעְלָמא, ְכָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ֵהֵעָזה ָפֶניָה ַוֹתאַמר לֹו, ְבִגין ִדְבַהאי 
ֵהיָכָלא ַקְייִמין ָכל ַקֵטיגֹוִרין, ְוָכל ְשִליָחאן ִביִשין ְדִמְשַתְכֵחי ְלַגֵבי 

ַשְעֵריּה, ְוִיְתְסֵחי, ְדַבר ָנש, ְוַעְבֵדי ֵליּה ִדיַתֵען ְבִתעּונֹוי, ִויַסְלֵסל בְ 
ְוִיְתָתַקן ְבִגין ְדִיְסַתְכלּון ֵביּה. ָהָכא ַקְייָמא רּוָחא ֲחָדא, ְדִאְקֵרי 

ְלגֹו ְסָקטּוָפ''ה. ְוָדא הּוא ְמָמָנא ַעל ָכל ִתעּוָנא ְוִסְלסּוָלא ִדְבֵני ָנָשא. 
אי ְמָמָנא ַאֲחָרא, ִאיהּו ַקְייָמא ַחד ְמָמָנא ַאֲחָרא, ְדהַ  ְדַהאי ֵהיָכָלא,

ַאְתַער ֵליּה ְלַבר ָנש ְלָבַתר, ְלַאְתֲעָרא לֹון, ְדָהא ִאיהּו ְמַתֵען ַּגְרֵמיּה, 
ּוְמַסְלֵסל ְבַשְעֵריּה, ְדִיטֹול ִביֵדיּה ַחד ַמְרָאה ְלִאְסַתְכָלא ֵביּה, ְוַשֵּוי 

ִדיּוְקֵניּה ְבַההּוא ֵחיזּו. ּוְבַהאי ֵליּה ִביֵדיּה, ְוִאְסָתַכל ֵביּה, ְוָחֵמי 
ַאְתַער ְלַההּוא רּוָחא ֵחיָלא ַאֲחָרא. ְדִאְקֵרי ַעִסיְרָט''א, ּוֵמָהָכא ַנְפֵקי, 
ָכל ִאימּון ְדַאְחִזיּו ְכִדיִבין ִלְבֵני ָנָשא ְבֶחְלַמְייהּו. ְוָכל ִאימּון ְדַאְחְזָיין 

הּו, ֶאָלא ְלַעְרְבָבא לֹון. ּוְלָבַתר, ַכד ִאימּון ְבֵני ִמִלין ְוָלא ִמְתַקְייֵמי בְ 
ָנָשא ִאְתַמְשָכאן ְבַההּוא ֵחיזּו, ְדִאְקֵרי ַמְרָאה. ְכֵדין ֺכְלהּו ְבָגסּוָתא 
ְדרּוָחא ִדיְלהֹון, ְוַהאי רּוָחא ְדִאְקֵרי ַעִסיְרָט''א, ִאיהּו ַאְתַער ְלַחד 

הּו ְתחֹות ְיֵדיּה, ְוָעאל ְבנּוְקָבא ִדְלַתָתא ְדָכל רּוָחא ְמָמָנא ְדִאי
נּוְקִבין, ְוָסִליק ִמַתָםן ַחד רּוָחא ַאֲחָרא, ְדִאיהּו ְמָמָנא ִעם ַההּוא 
רּוָחא ְדִאְקֵרי ַאְסָכָרא ִכְדַקאְמָרן. ְוָדא ִאיהּו ִליִלית ִאיָםא ְדֵשִדין. 

ַהאי רּוָחא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ַעִסיְרָט''א, ְכֵדין ְוַכד ַההּוא ַבר ָנש ַאְתַער לְ 
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ִאְתֲחָבר ִעֵםיּה ְדַההּוא ַבר ָנש, ְוִאְתְקַשר ִעֵםיּה ָתִדיר. ּוְכֵדין ְבָכל 
ֵריש ַיְרָחא ְוַיְרָחא, ִאְתַער ַההּוא רּוָחא, ְדֵחיזּו ִביָשא ַבֲהָדּה ְדִליִלית, 

ַמְייהּו ַההּוא ַבר ָנש, ַוִינֹול ְלַאְרָעא, ְוָלא ָיִכיל ּוְלִזְמִנין ְדִאְתַזק ִמ 
ְלֵמיָקם, אֹו ָימּות. ְוָכל ָדא ָּגִרים, ַההּוא ֵחיזּו ְדַמְרָאה, ְדִאיהּו 
ִמְסַתֵכל ֵביּה. ְדָהא ְכָמה ְדַאְחֵזי ַּגסּוָתא ְדרּוָחא ְבִלֵביּה, ָהִכי ָנֵמי 

ְלַגֵביּה. ְוַעל ָדא ֹכָלא ַקְייָמא ְבַההּוא ִאְתֲערּו ַאְסֵגי רּוָחא ִביָשא 
חֹוָבה,  ָתא ֲחֵזי, ְשָלִמים ָלא ַאְתָיין ַעל ִזְבֵחי ְשָלִמים ָעָלי.ִדְלַתָתא. 

ְוָלא ַעל ַחָטאת, ֶאָלא ַעל ָשלֹום. ַמאי ְשָלִמים. ֶאָלא ְשָלִמים ִמְתֵרין 
ְמַקְטְרָגא ָעֵליּה, ָלא ְלֵעיָלא, ְוָלא ְלַתָתא. ַמאן  ִסְטִרין, ְדָלא ִאְשְתַכח

ִאיהּו ְמַקְטְרָגא. ֶאָלא ַההּוא ִסְטָרא ִדְשָמאָלא ְדֵיֶצר ָהָרע, ְדִיְשְתַכח 
ִבְשָלָמא ִדיִמיָנא. ְוַעל ָדא, ִזְבֵחי ְשָלִמים ָעָלי. )ד''א עלי דייקא, 

אשתכח מקטרגא על ההוא זבחי שלמים עלי איהו בגין דלא 
עלמא( ָדָבר ַאֵחר ִזְבֵחי ְשָלִמים ָעָלי. ָהא ֲאָנא ְבַשְלָוה ְלַגָבְך, 
ְלַאֲחָזָאה ָלְך ָשלם. ּוְבִגין ָכְך, ַהיֹום ִשַלְמִתי ְנָדָרי, ְלַאְפְתָאה ְבֵני 

ְנְת ָחֵסר ִלָבא, ָעְלָמא ָתִדיר. ַעל ֵכן ָיָצאִתי ִלְקָראֶתָך ְוגֹו', ְדָיַדְעָנא ְדַא
ָחֵסר טֹוָבה. ְלַשֵחר ָנֶניָך, ְלִאְתַחְבָרא ַבֲהָדְך ְבָכל ִביִשין ְדָעְלָמא. 
ְוֵיאֹות ָלְך ְלַאֲהָנָאה, ּוְלִמְטֵעי ָבַתר ִתיאּוְבִתין ְדַהאי ָעְלָמא. ְוָדֵחי 

ּון ִטְנָשִאין, ֵליּה ִמִםָלה ְלִמָלה, ּוִמִביש ְלִביש. ַאֲהַדְרָנא ְבִאימ
ְלָכה  ְוָשִחיְרָנא ָנְניָך, ָוֶאְמָצֶאָך, ְכַבר ַאְשַכְחָנא ָלְך ְלִאְתַדְבָקא ָבְך.

ִנְרֶוה דֹוִדים ַעד ַהֹבֶקר, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוֵעין נֹוֵאף ָשְמָרה ֶנֶשף. 
ִדים, ְנַהְך ַכֲחָדא, ָהא ְדָהא ְכֵדין ִאיהּו ִזְמָנא ְלַשְלָטָאה. ְלָכה ִנְרֶוה דוֹ 

ֲאָנא ִעָםְך, ְדָהא ַעד ְכַען ַאְת ַרְבָיא ַאְמְת ְבֵחיָלְך, ִאי ַהְשָתא ָלא 
ִתְתַעָמג ַּגְרָמְך, ֵאיָמַתי, ַכד ְתֵהא ִסיב, ַהְשָתא הּוא ִזְמָנא. ַמאי 

ְרָיא ָהָכא ְבַגָּווְך, ַטְעָמא. ִכי ֵאין ָהִאיש ְבֵביתֹו, ָדא ֵיֶצר טֹוב, ְדָלא שַ 
ְוָלאו ִאיהּו ִזְמָנא, ָהַלְך ְבֶדֶרְך ֵמָרחֹוק, ְדָלא ַשְרָיא ְבַבר ָנש, ֶאָלא 
ְבֶדֶרְך ֵמָרחֹוק, ַכד ִאיהּו ִמְתֵליַסר ְשִנין ּוְלָהְלָאה. ְוָלאו ְבָכל ַבר ָנש, 

ָדא הּוא ִדְכִתיב, ַלֶנַתח ַוֲאָנא ָקִאים ִעָםְך ִמיֹוָמא ְדִאְתְיִליַדת, הֲ 
ַחָטאת רֹוֵבץ. ְוַהְשָתא ְדַאְנְת ַרָּווק, ַהְשָתא ִזְמָנא ָלְך ְלִאְתַעְמָגא 
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ַּגְרָמְך. ְצרֹור ַהֶכֶסף ָלַקח ְבָידֹו, ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּוְלִאְתַעְכָבא ַתָםן 
ת ָיֹבא ָלֳקְבֵליּה, )ס''א ולאתענגא(. ְליֹום ַהֶכֶסא ָיבֹוא ֵביתֹו, ֵאימַ 

ְליֹום ַהֶכֶסא ְדִאיהּו יֹוָמא ְדִדיָנא, ְלַאְשָגָחא ְבִדיָנא, ִדְכִתיב ַבֶכֶסה 
ְליֹום ַחֵּגנּו. ְבִזְמָנא ְדִאְצְטִריְך ַבר ָנש ְלִאְתַעְמָגא ְבָעְלָמא, ּוְלִאְתֲהִני 

א ִדיָנא ְבָעְלָמא, ְכֵדין ָאֵתי ֵביּה, ִאְתַרֲחָקא ִמֵמיּה. ּוְבִזְמָנא ְדַשְריָ 
ְלַגֵביּה ְלֶמְעַבד ַעֵםיּה ִדיָנא, ְוַעל ָדא ִהַטתּו ְבֹרב ִלְקָחּה ְוגֹו'. ַעד 
ְיַפַלח ֵחץ ְכֵבדֹו. ַזָכִאין ִאימּון ַצִדיַקָייא, ְדָיְדִעין ָאְרִחין ַקִדיִשין, 

ִלְשָמאָלא, ַזָכִאין ִאימּון ְבָעְלָמא ְלֵמַהְך ְבהּו, ְוָלא ִיְסטּון ִליִמיָנא וְ 
 ֵדין, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. 

ֲהָדא הּוא ֵהיָכָלא ִדְשָמֵרי ְדַחְמָרא, ְלִאְתַרָּווָאה  ֵהיָכָלא ְשִביָעָאה.
ֵביּה. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ַוֵיְשְת ִמן ַהַיִין ַוִיְשָכר ַוִיְתַּגל. ְסִחיָטא ְדָכל 

ּון ֲעָנִבין, ֺכְלהּו ֲעָנִבין ִביִשין, ָהָכא ִאיהּו ְסִחיָטא ִדְלהֹון. ְוָדא ִאימ
ִאיהּו ַיִין ָחַמר. ְשָמִרים ְדָחָמר ְדֵלית ַמאן ְדָשֵתי ִמֵמיּה, ְדָלא ָּגִרים 
מֹוָתא ְלַגְרֵמיּה. ִמֵייָנא ָדא, ַאְטִעיַמת ַחָּוה ְלַבְעָלּה, ְוָעאַלת ֵליּה 

ָכָלא ָדא, ְדָתֵניָנן, ָסֲחָטה ֲעָנִבין, ְוָיִהיַבת ֵליּה, ְוָגִריַמת מֹוָתא ְבֵהי
ֵליּה, ּוְלָכל ָעְלָמא ֲאַבְתֵריּה. ְבֵהיָכָלא ָדא, ַקְייִמן ָכל ִאימּון ִנְשָמִתין 

א ִמְסֲאִבין, ְדַנְחֵתי ְלָכל ִאימּון ִדי ְבִסְטָרא ָדא ִמְתַדְבֵקי, ְוַההּוא רּוחָ 
ְדַנְחָתא ְלָכל ִאימּון ִדי ִמִןְטָרָהא, ֵמָהָכא ַנְפֵקי. ְכַגְווָנא ְדִאימּון ָסטּו 
ָאְרַחְייהּו ְבַהאי ָעְלָמא, ְוִאְשְתָדלּו ִבְזנּוָתא, ַבֲאָתר ְדָלא ִאְצְטִריְך, 

ַההּוא ִסְטָרא ְלִאְתַרֲחָקא ֵמֹאַרח ְקשֹוט. ְכֵדין, ְכָמה ְדִאיהּו ִאְתְדָבק בְ 
ְדֵיֶצר ָהָרע ִבְזנּוָתא, ָהִכי ָנֵמי ָנִפיק ְמֵהיָכָלא ָדא רּוָחא ִמְסֲאָבא, 
ְלָסֲאָבא ֵליּה, ְוִלְבָרא ְדָנִפיק ִמַתָםן. ְוַההּוא ְבָרא ִאְקֵרי ַמְמֵזר, ְדָאֵתי 

ְבָתא, ּוְבַההּוא ִמִןְטָרא ְדֵאל ָזר. ְכָמה ְדִאיהּו ִאְשְתַכח ְבַההּוא ִתיאּו
ְזנּוָתא ְבַההּוא ִסְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע, ָהִכי ָנֵמי ָמִשיְך ְלַגֵביּה ְדַההּוא 
ְבָרא רּוָחא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, ְדָסִאיב, ְוֹכָלא ָסֲהִדין ָעֵליּה ְדִאיהּו 

ֵהיָכָלא ָדא מְ ַמְמֵזר, ְוָהִכי ָכל עֹוָבדֹוי ְוִסְטרֹוי ְבַההּוא ַּגְווָנא ַמָםש. 
, ִדי ְמָמָנא ַעל ִאימּון רּוִחין ְדִאְקֵרי ְצפֹוִני. ְוִסָמִניְך, ָנִפיק ַחד רּוָחא

ֹצְפֶניָה ָצַפן רּוַח. ְוַהאי ִאיהּו ְמָמָנא ַעל ָדא. ְוַהאי ֵהיָכָלא ְשִביָעָאה, 
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ְוֶאת ַהְספֹוִני  ָלֳקֵבל ַההּוא ְשָמא ְדִאְקֵרי ֶאֶרץ ַתְחִתית. ְוַעל ָדא ְכִתיב,
ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכם. ָהָכא ִאיהּו ְנקּוָדה ֲחָדא, ְדַקְייָמא ְלגֹו ְבגֹו, ּוֵמָהָכא 
ַנְפֵקי ָכל ִאימּון רּוִחין ַאֲחָרִנין ְדָשָטאן ְבָעְלָמא, ְוַשְלִטין ְבַהאי 

ְטָרא ִדְשָמאָלא. ָעְלָמא, ְבָכל ִאימּון ִמִלין ְועֹוָבִדין, ְדִאְתְמָסרּו ְבסִ 
ּוֵמָהָכא ַנְפֵקי ָכל ִאימּון ִזיִקין ְנִציִצין, ְדִמְתַדֲעֵכי ְלַאְלָתר, ַלֲהֵטי 
ּוִמְתַדֲעֵכי. ּוֵמִאֵלין ָנְפִקין רּוִחין ַאֲחָרִנין, ְדַשְטָיין ְבָעְלָמא, 

יהּו ַהאי ֵהיָכָלא, ּוִמְשַתְתֵפי ְלִאימּון ְדַנְפקּו ִמּגֹו ְתהֹוָמא ַרָבא. ְואִ 
ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ִמְשָנֶטיָך ְתהֹום ַרָבה. ְוִאימּון רּוִחין ְדָלא ִאְתְמָסרּו 
ְלִמְגָלם ְבָעְלִמין, ְוִאְתָחזּון ְוָלא ִאְתָחזּון ִאְתָחזּון ְכָמה ְדִאְתַמר. 

ַקְייֵמי ְלֶמְרָחש ִנִןין ּוְלָבַתר ִאימּון רּוִחין ְדַשְטָיין ְבָעְלָמא, ְוִאֵלין 
ִלְבֵני ָנָשא. ְבִגין ְדִאֵלין ָלא ַקְייִמין ְבִטמּוָפא ִדְמָסֲאָבא ָכל ַכְך 
ְכַאֲחָרִנין. ְוַחד רּוָחא ְמָמָנא ָעַלְייהּו, ְוִאְקֵרי ְנִסיָר''א, ְדִאיהּו ִאְתְנַסר 

ְרֵחי ַבֲאֵויָרא, ְוַאְבִאישּו ֵמִאימּון ִסְטִרין ִדְמָסֲאבּו ַיִתיר, ְוִאֵלין נַ 
ְלִסְטָרא ִדְלהֹון, ְבִגין ְלֶמְעַבד ִנִןין ְלִאימּון ִדי ְבִסְטָרא ִדְקדּוָשה. 
ּוֵמרּוָחא ָדא ְדִאְתְנַסר, ְדִאְקֵרי ְנִסיָר''א, ִמֵמיּה ַנְפֵקי ַכָמה ִסְטִרין 

הּו ַקְייָמאן ְשִליָחאן ְבָעְלָמא, ָכל ַחד ַאֲחָרִנין, ִמְתָפְרָשן ְלִזַמְייהּו, ְוֺכלְ 
ַכְדָקא ֲחֵזי ֵליּה, ַעד ְדִאְתְמנּון ְלַתָתא ַמְלִכין ְוַסְרִכין. ְוֵלית לֹון 
ִקיּוָמא ָתִדיר, ְכִאימּון ַאֲחָרִנין ִדְלֵעיָלא. ְבֵהיָכָלא ָדא ִאְתַדְבקּוָתא 

ִמְסֲאִבין, ּוְמָסֲאֵבי ְלָעְלָמא. ַהאי  ִדְסָטר ִמְסֲאָבא, ְוָכל ִתיאּוְבִתין
ִאיהּו ַזִםין ְלַאָפָקא ְבָכל ִרְגָעא ְוַשֲעָתא ֶאָשא, ְוֵלית ַמאן ְדָקִאים 
ָקֵמיּה. ֵמָהָכא ָנִפיק ֶאָשא ְדרּוָחא ַתִעיָפא ְלַתָתא, ְלִאְתְדָנא ְבָיּה 

ָטא, ְדִאיהּו ֶאָשא ְוַתְלָּגא, ַחָייֵבי ָעְלָמא. ּוֵמָהָכא ָנְפָקא רּוָחא ְמָלהֲ 
ְדִאְקֵרי ַצְלמֹון. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ַתְשֵלג ְבַצְלמֹון. ְבֵהיָכָלא ָדא, 
ַקְייָמאן ַאְרָבָעה ִנְתִחין, ְדִמְתָנְרָשן ְלַאְרַבע ִסְטִרין ְלַבר. ְוִאֵלין 

ָלא ִאְתֲאָחד, ֶאָלא ְדִאְתָחֵזי  ַאֲחִדין ְוָלא ַאֲחִדין ְבִסְטָרא ִדְקדּוָשה.
ְבִאימּון ִנְתִחין ְנהֹוָרא ְדָנִהיר, ְוִאיהּו ֲאָתר ְדִמְתְתָקן ְבָכל ִנְתָחא 
ּוִפְתָחא, ְלִאימּון ֲחִסיֵדי ִדְשַאר ַעִםין, ִאימּון ְדָלא ַאְבִאישּו לֹון 

ט. ִאֵלין ַקְייֵמי ְבִאֵלין ִנְתִחין, ְלִיְשָרֵאל, ְוִאְשָתָדלּו ִעְםהֹון ִבְקשוֹ 
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ְבִפְתָחא ְדַהאי ְוַנְייֵחי ַתָםן. )נ''א מהאי סטרא ונייחי מהאי סטרא(. 
ְלַבר, ִשית ִנְתִחין ְדִמְתַאֲחֵדי ְבַהאי ֵהיָכָלא,  ֵהיָכָלא ְבֶאְמָצִעיָתא,

ְלִסְטָרא ִדְנהֹוָרא ַקִדיָשא,  ְוֺכְלהּו ַאֲחִדין ֵביּה. ָהָכא ִאית ַכִּוין ְנִתיָחן,
ְוִאימּון דּוְכִתין ִמְתָתְקִני ְלַמְלֵכי ְשַאר ַעִםין, ִאימּון ְדָלא ָעאקּו לֹון 
ְלִיְשָרֵאל, ְוַאִגינּו ָעַלְייהּו ָתִדיר. ִאֵלין ִאית לֹון ְיָקר ְבִגיֵניהֹון 

ימּון ַיְתִבין, ִמּגֹו ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ְדִיְשָרֵאל, ְוִאְתֲהנּו ְבַההּוא ֲאֵפָלה ְדאִ 
ִמִןְטָרא ִדְקדּוָשה. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ָכל ַמְלֵכי גֹוִים ֺכָלם ָשְכבּו 

ְוִאי ָעְבדּו ָעאקּו ְלִיְשָרֵאל, אֹו ְדִחיקּו לֹון. ַכָמה ִאימּון  ְבָכבֹוד.
א ְתַלת ִזְמִנין ְביֹוָמא, ִמַכָםה ִדיִנין ְדַאְחִדין ְבהּו, ְוַדְייִנין ְלהּו ְלַתתָ 

ְמַשְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין, ְלִאימּון ַמְלִכין ְדָעאקּו ְלהּו, ְדִאְתָדנּו ְבַההּוא 
ָעְלָמא ְבַכָםה ִדיִנין. ְוָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָסֲהִדין ַסֲהדּוָתא ָעַלְייהּו 

ִדְלהֹון, ְוַנְחֵתי ְלַתָתא ְוִאְתָדנּו ַתָםן. ַזָכִאין ְדִיְשָרֵאל, ְוַעל ְמֵהיְמנּוָתא 
 ִאימּון ִיְשָרֵאל ְבָעְלָמא ֵדין, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. 

ַעד ָהָכא ֶשַבע ֵהיָכִלין, ָמדֹוֵרי ְדִסְטָרא ִמְסֲאָבא, ִמִןְטָרא ְדָנָחש. 
ּוִמְלִחישּוֵתיּה, ְדָלא ִיְתְנִשיְך ַזָכָאה חּוָלֵקיּה ַמאן ְדִאְשְתִזיב ִמֵמיּה, 

ִמִמיּה, ְוָלא ָיִטיל ֵביּה ַאְרָסא, ְדֵימּות ֵביּה. ִמָכל ִסְטִרין ִאית 
ְלִאְסַתְםָרא ִמיֵמיּה, ֵמֵעיָלא ּוִמַתָתא. ַמאן ְדִיְשְתִזיב ֵמֵריָשא, ָלא 

יף ַזְנָבא, ָמֵחי ְוָקִטיל. ְוִעם ָכל ִיְשְתִזיב ִמַזְנָבא. ַכד ָאִכיף ֵריָשא, ָזִק 
ָדא, ִאם ִישֹוְך ַהָמָחש ְבֹלא ָלַחש. ְכָמה ְדָתֵניָנן, ָנִטיל ְרשּו ְוַאִפיק 
ִנְשְמָתא. ְבִגין ָכְך ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַבר ָנש ְלִאְסַתְםָרא, ְדָלא ְיחּוב ָקֵמי 

ָלא ַיְלִחישּו ֵליּה ְלַההּוא ִחְוָיא ְדִיְנשֹוְך קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְבִגין ְד 
ְוִיְקֹטל. )ס''א זכאין אינון צדיקייא דידעין ארחין קדישין למיהך 
בהו דלא למיהך בתר ההוא חוייא בישא סטרא אחרא מסאבא 
ומתפרשי מניה ולא אתפתו אבתריה זכאין אינון בעלמא דין 

' ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן זכאין אינון בעלמא דאתי( ַוִייֶצר ְייָ 
ָהֲאָדָמה. ָעָפר ִאיהּו, ְוָלא חֹוֶמר. ָעָפר ִאיהּו, ְוֵיתּוב ְלַעְפָרא. ְכָמה 
ְדַאְת ָאֵמר, ִכי ָעָפר ַאָתה ְוֶאל ָעָפר ָתשּוב. )נ''א לבתר דחטא 
 אתעביד מזונא לנחש ובגין כך וכו'( ְלָבַתר ְדָחָטא, ּוְבִגין ָכְך ְכִתיב
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ֵביּה ְבָנָחש, ְוָעָפר ֹתאַכל ָכל ְיֵמי ַחֶייָך. ָעָפר ָדא הּוא ָאָדם, ִדְכִתיב 
ִכי ָעָפר ַאָתה ְוגֹו'. ּוְבִגין ָכְך ְכִתיב ָעָפר, ְוָלא ְכִתיב ֲאָדָמה, ְוָלא 
חֹוֶמר, ּוְכִתיב ְוָנָחש ָעָפר ַלְחמֹו. ַעד ְדִיְתַער קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, 
ִויָבַער ְלַההּוא רּוָחא ִמְסֲאָבא ֵמָעְלָמא, ִדְכִתיב, ִבַלע ַהָםֶות ָלֶנַצח 
ְוגֹו', ְוָיִקים ְלַההּוא ָעָפר, ְוִיְתַער ֵליּה ְלֵמְחֵדי ְבָעְלָמא, ִדְכִתיב ָהִקיצּו 

א. ְוַרְמנּו שֹוְכֵני ָעָפר ְוגֹו'. ְכִתיב ְוַהָמָחש ָהָיה ָערּום, ְוָהא אֹוִקיְמנָ 
ֲאָבל ִסְטָרא ְדָרִכיב ָעֵליּה, ָיִהיב ֵליּה ֵחיָלא ְלַשְלָטָאה, ּוְלִמְפֵתי, 
ּוְלַאְסָטָאה. ְוָדא הּוא ָרָזא ִדְדכּוָרא, ְדָהא ְדכּוָרא ַשִליט ַעל נּוְקָבא, 

ין ְוָיִהיב ָבּה ֵחיָלא. ִשְמָשא ְוִסיֲהָרא ְמַשְםִשין ַכֲחָדא, ְוָלא ִמְתָנְרִש 
ְלָעְלִמין, ֹחֶשְך ַוֲאֵפיָלה ְמַשְםִשין ַכֲחָדא. ִאיהּו ֹחֶשְך, ְוִאיִהי ֲאֵפיָלה. 
ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ַוְיִהי ֹחֶשְך ֲאֵפָלה. ֹחֶשְך ַוֲעָרֶפל. ְבִגין ְדִאית ֹחֶשְך, 

ָזַרת ָעֵליּה, ְוִאית ֹחֶשְך. ְתָנן, ַמאן ְדָחָמא ָּגָמל ְבֶחְלֵמיּה, ִמיָתה ִאְתּגְ 
ְוִאְשְתִזיב ִמיָמּה. ְבִגין ְדִאיהּו ִסְטָרא ִמְסֲאָבא, ְוַהאי ִאיהּו ֵקץ ָכל 

ָאַמר ִרִבי  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ִרִבי ֶאְלָעָזר ָקֵמיּה ְדִרִבי ִשְמעֹון, ָבָשר.
ין ַדֲהוֹו ִיְשָרֵאל ֶאְלָעָזר, ַהאי ֵקץ ָכל ָבָשר ִאְתֲהֵני ֵמִאימּון ָקְרְבנִ 

ְמָקְרִבין ַעל ַּגֵבי ַמְדְבָחא, אֹו ָלא. ָאַמר ֵליּה, ֹכָלא ֲהוֹו ִמְסַתְנֵקי 
ְוָתא ֲחֵזי, ַכֲהֵני ְוֵליָוֵאי ְוִיְשָרֵאל, ִאימּון  ַכֲחָדא, ְלֵעיָלא ּוְלַתָתא.

ין, ְדַסְלָקא ִמַּגַווְייהּו. ִאְקרּון ָאָדם, ְבִחבּוָרא ְדִאימּון ְרעּוִתין ַקִדיִש 
ְוַההּוא ִאְמָרא, אֹו ִכְבָשא, אֹו ַההּוא ְבֵהָמה, ַהאי ְדָקְרִבין, ִאְצְטִריְך 
ַעד ָלא ִאְתְקִריב ַעל ַמְדְבָחא, ְלָפְרָשא ָעָלה ָכל ֲחָטִאין, ְוָכל חֹוִבין, 

ְתְקֵרי ְבֵהָמה ְבֹכָלא, ְבגֹו ְוָכל ִהְרהּוִרין ִביִשין ְדֲעַבד. ּוְכֵדין ַהִהיא, אִ 
ִאימּון ֲחָטִאין ּוִביִשין ְוִהְרהּוִרין. ְכַגְווָנא ְדָקְרְבָנא ַדֲעָזאֵזל, ִדְכִתיב, 
ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת ָכל ֲעֹונֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוגֹו', ָהִכי ָנֵמי ָהָכא. ְוַכד 

ָלּה ַעל ַחד ְתֵרין. ּוְבִגין ָכְך, ָדא ַסְלָקא  ַסְלָקא ַעל ַּגֵבי ַמְדְבָחא, ָמטּו
ְלַאְתֵריּה, ְוָדא ַסְלָקא ְלַאְתִריּה, ָדא ְבָרָזא ְדָאָדם, ְוָדא ְבָרָזא ִדְבֵהָמה, 
ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוִשיַע ְיָי'. ֲחִביִתין ְוָכל ְשַאר ְמָנחֹות, 

קּוְדָשא, ִבְרעּוָתא ְדַכֲהָנא, ְוִשיָרָתא ְדֵליָוֵאי, ְלִאְתָעָרא רּוָחא ְד 
ּוְצלֹוָתא ְדִיְשָרֵאל. ּוְבַההּוא ְתָנָנא, ְוַשְמָנא ְוִקְמָחא ְדָסִליק, ִמְתַרָוון 
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ּוִמְסַתְנֵקי ָכל ְשַאר ָמאֵרי ְדִדיִנין, ְדָלא ַיְכֵלי ְלַשְלָטָאה ְבַההּוא ִדיָנא 
ַסר לֹון, ְוֹכָלא ְבִזְמָנא ֲחָדא. ָתא ֲחֵזי, ֹכָלא ִאְתָעִביד ְבָרָזא ְדִאְתְמ 

ִדְמֵהיְמנּוָתא, ְלִאְסַתְנָקא ָדא ְבָדא, ּוְלִאְסַתְלָקא ְלֵעיָלא ַמאן 
 ְדִאְצְטִריְך, ַעד ֵאין סֹוף. 

ַכד ְרעּוָתא ִעָלָאה, ְד  ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון, ֲאֵריִמית ְיַדי ִבְצלֹוִתין ְלֵעיָלא,
ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ַקְייָמא ַעל ַההּוא ְרעּוָתא ְדָלא ִאְתְייַדיע, ְוָלא ִאְתַנס 
ְלָעְלִמין, ֵריָשא ְדָסִתים ַיִתיר ְלֵעיָלא, ְוַההּוא ֵריָשא ַאִניק ַמה 

ּו. ְרעּו ְדַמֲחָשָבה ְדַאִניק, ְוָלא ְיִדיַע. ְוָנִהיר ַמה ְדָנִהיר, ֹכָלא ִבְסִתימ
ִעָלָאה, ְלִמְרַדף ֲאַבְתֵריּה, ּוְלִאְתַנֲהָרא ִמֵמיּה, ַחד ְנִריסּו ִאְתְנַרס, 
ּוִמּגֹו ַההּוא ְנִריָסא ִבְרִדיפּו ְדַהִהיא ַמֲחָשָבה ִעָלָאה, ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי, 

א ַמֲחָשָבה ִעָלָאה, ַעד ַההּוא ְנִריָסא ָנִהיר ַמה ְדָנִהיר. ּוְכֵדין ַההּו
ָנִהיר ִבְנִהירּו ָסִתים ְדָלא ְיִדיַע. ְוַהאי ַמֲחָשָבה ָלא ָיַדע. ְכֵדין ָבַטש 
ַהאי ְנִהירּו ְדַמֲחָשָבה ְדָלא ִאְתְייַדע, ִבְנִהירּו )נ''א דפרסא( ִדְפִרָשא, 

ע, ְוָלא ִאְתַּגְלָיא. ּוְכֵדין, ְדַקְייָמא ְדָנִהיר ִמָםה, ְדָלא ְיִדיַע, ְוָלא ִאְתְייַד 
)נ''א האי( ָדא ְנִהירּו ְדַמֲחָשָבה ְדָלא ִאְתְייַדע, ָבַטש ִבְנִהירּו 
ִדְפִריָסא, ְוָנֲהִרין ַכֲחָדא. ְוִאְתָעִבידּו ִתְשָעה ֵהיָכִלין, ְוֵהיָכִלין ָלאו 

ּון ִנְשָמִתין, ְוָלא ִאית ַמאן ִאימּון ְנהֹוִרין, ְוָלאו ִאימּון רּוִחין, ְוָלאו ִאימ
ְדַקְייָמא ְבהּו. ְרעּוָתא ְדָכל ֵתַשע ְנהֹוִרין, ַקְייֵמי ֺכְלהּו ְבַמֲחָשָבה, 
ְדִאיִהי ַחד ִמַמְייהּו ְבחּוְשָבָנא, ֺכְלהּו ְלִמְרַדף ֲאַבְתַרְייהּו. ְבַשֲעָתא 

ְבָקן ְוָלא ִאְתְייִדיעּו. ְוִאֵלין ָלא ַקְייֵמי, ְדַקְייֵמי ְבַמֲחָשָבה, ְוָלא ִמְתַד 
ָלאו ִבְרעּוָתא, ְוָלאו ְבַמֲחָשָבה ִעָלָאה, ַתְפִסין ָבּה ְוָלא ַתְפִסין. 
ְבִאֵלין ַקְייִמין ָכל ָרִזין ִדְמֵהיְמנּוָתא, ְוָכל ִאימּון ְנהֹוִרין, ֵמָרָזא 

ְלהּו ִאְקרּון ֵאין סֹוף. ַעד ָהָכא ָמטּון ְדַמֲחָשָבה ִעָלָאה ּוְלַתָתא, כֺ 
ְנהֹוִרין, ְוָלא ָמטּון, ְוָלא ִאְתְייִדיעּו ָלאו ָהָכא ְרעּוָתא, ְוָלא ַמֲחָשָבה. 
ַכד ָנִהיר ַמֲחָשָבה, ְוָלא ִאְתְיַדע ִמַםאן ְדָנִהיר, ְכֵדין ִאְתְלַבש ְוַאְסִתים 

ר, ְוָאִעיל ָדא ְבָדא, ַעד ְדִאְתְכִלילּו ֺכְלהּו ּגֹו ִביָנה, ְוָנִהיר ַמאן ְדָנִהי
ַכֲחָדא. ּוְבָרָזא ְדָקְרְבָנא ַכד ָסִליק, ֹכָלא ִאְתָקַשר ָדא ְבָדא, ְוָנִהיר ָדא 
ְבָדא, ְכֵדין ַקְייֵמי ֺכְלהּו ִבְסִליקּו, ּוַמֲחָשָבה ִאְתֲעָטר ְבֵאין סֹוף. 
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ִהיר ִמֵמיּה ַמֲחָשָבה ִעָלָאה, )נ''א דלא ידע איהי בה ַההּוא ְנִהירּו ְדנָ 
כלל(, ִאְקֵרי ֵאין סֹוף, ְדִמֵמיּה )נ''א ומניה( ִאְשְתַכח ְוַקְייָמא ְוָנִהיר 
ְלַמאן ְדָנִהיר, ְוַעל ָדא ֹכָלא ָקִאים. ַזָכָאה חּוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא 

 ָאֵתי. ְבָעְלָמא ֵדין, ּוְבָעְלָמא ְד 
ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְדִאְקֵרי ֵקץ ָכל ָבָשר, ְכָמה ְדִקשּוָרא  ָתא ֲחֵזי,

ִאְשְתַכח ְלֵעיָלא ְבִחדּו, אּוף ָהִכי ָנֵמי ְלַתָתא, ְבֶחְדָווָתא, ּוְרעּוָתא 
ִיְשָרֵאל, ְלִאְסַתְנָקא ֹכָלא ְלֵעיָלא ְוַתָתא, ְוִאיָמא ַקְייָמא ָעַלְייהּו ְד 

 ְכְדָקא ֵיאֹות. 
ְבָכל ֵריש ַיְרָחא ְוַיְרָחא, ַכד ִסיֲהָרא ִאְתַחְדָשא, ָיֲהִבין ֵליּה  ָתא ֲחֵזי,

ְלַהאי ֵקץ ָכל ָבָשר, חּוָלָקא ֲחָדא ַיִתיר ַעל ָקְרְבִנין, ְלִאְתַעְןָקא ֵביּה, 
ִיְשָרֵאל ִבְלחֹוַדְייהּו, ְבִגין ְוִאְשָתַםש ְבחּוָלֵקיּה, ִויֵהא ִסְטָרא ְד 

ְוָדא ִאיהּו ָשִעיר, ְבִגין ְדִאיהּו חּוָלָקא ְדֵעָשו,  ְדִיְתַאֲחדּון ְבַמְלֵכיהֹון.
ִדְכִתיב ֵביּה ָשִעיר. ֵהן ֵעָשו ָאִחי ִאיש ָשִעיר. ְוַעל ָדא ִאיהּו ִאְשָתַםש 

ִמְשַתְםֵשי ְבחּוָלֵקיהֹון. ְבִגין ָכְך ְכִתיב, ִכי  ְבחּוָלֵקיּה, ְוִיְשָרֵאל ִאימּון
 ָיּה ִיְשָרֵאל ִלְסגָֺלתֹו.  ַיֲעֹקב ָבַחר לוֹ 

ְוָתא ֲחֵזי, ַהאי ֵקץ ָכל ָבָשר, ָכל ְרעּוֵתיּה ָלאו ִאיהּו ֶאָלא ְבִבְשָרא 
ֵביּה, ְוַעל ָדא ִאְקֵרי ֵקץ ָכל ָתִדיר. ּוְבִגין ָכְך, ִתעּוָנא ְדִבְשָרא ָתִדיר ְלגַ 

ָבָשר. ְוַכד ִאיהּו ַשִליט, ַשִליט ַעל ּגּוָפא, ְוָלאו ַעל ִנְשְמָתא, ִנְשְמָתא 
ַסְלָקא ְלַאְתָרּה, ּוִבְשָרא ִאְתְייִהיב ְלֲאָתר ָדא, ְכַגְווָנא ְדָקְרְבָנא, 

ֲאָתר ַחד. ּוַבר ָנש ְדִאיהּו ַזָכָאה, ִדְרעּוָתא ַסְלָקא ַלֲאָתר ַחד, ּוִבְשָרא לְ 
ִאיהּו ָקְרְבָנא ַמָםש ְלַכָנָרא, ְוַאֲחָרא ְדָלאו ִאיהּו ַזָכָאה, ָלא. ְבִגין 
ְדֵביּה מּוָמא, ִדְכִתיב ִכי לא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם. ְוַעל ָדא ַצִדיָקא ַכָנָרה 

ש. ַזָכִאין ִאימּון ַצִדיַקָייא ְבָעְלָמא ֵדין, ִאיהּו ְבָעְלָמא, ְוָקְרְבָנא ַמםָ 
 ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. 

ְדָהא ַכד ָחָפא ֲעָנָנא ַית ַמְשְכָנא, ָשָראת  ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד,
ְשִכיְנָתא ְבַאְרָעא, ְוִאְתֲעָבר רּוָחא ִמְסֲאָבא, ְדִאיהּו ֵקץ ָכל ָבָשר 

, ְוִאְסַתָלק ְוָעאל ְבנּוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרָבא, ְורּוָחא ַקִדיָשא ֵמָעְלָמא
ָשָרא ַעל ָעְלָמא, ִדְכִתיב ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד. ּוְכִתיב ְוֹלא 
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ָיכֹול ֹמֶשה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִכי ָשַכן ָעָליו ֶהָעָנן, ְבִגין ְדרּוָחא 
ַעל ָעְלָמא, ְורּוָחא ִמְסֲאָבא ִאְסַתָלק, ַבר ְדַאְמִשיכּו  ַקִדיָשא ָשָרא

ֵליּה ִאימּון ַחָייַבָיא ְכִמְלַקְדִמין ַעל ָעְלָמא, ְדִאי ִאימּון ָלא ַאְמִשיכּו 
ֵליּה ַעל ָעְלָמא, ָלא ִאְשְתַכח. ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ַזִםין קּוְדָשא ְבִריְך הּוא 

ָרא ֵליּה ֵמָעְלָמא, ִדְכִתיב, ִבַלע ַהָםֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ְיָי' ֱאלִהים ְלַאְעבְ 
ִדְמָעה ֵמַעל ָכל ָנִנים ְוֶחְרַנת ַעםֹו ָיִסיר ֵמַעל ָכל ָהָאֶרץ ִכי ְיָי' ִדֵבר. 

 ּוְכִתיב ְוֶאת רּוַח ַהטּוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ. 
ִרִבי ִיְצָחק ָאַמר, ְבִגין  ם ֲאֶשר ִיְהֶיה בֹו מּום.ִאיש ִמַזְרֲעָך ְלדֹורֹותָ 

ְדִאיהּו ָנִגים, ּוַמאן ְדִאיהּו ָנִגים, ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַשְםָשא ְבקּוְדָשא. 
ְוָהא אּוְקמּוָה, ְדַבר ָנש ְדִאְשְתַכח ָנִגים, ֵלית ֵביּה ְמֵהיְמנּוָתא, 

ֵליּה, ָכל ֶשֵכן ַכֲהָנא, ְדַבְעָיא ְלִאְשַתְכָחא ְוַההּוא ְנִגימּו ַאְסִהיד עָ 
 ְשִלים, ָמאֵריּה ִדְמֵהיְמנּוָתא, ַיִתיר ִמֹכָלא, ְוָהא אּוְקמּוָה. 

ֲהָוה ָיִתיב ְבִקְסְטָרא ְדֵבי ָחמּוי, ְוהּוא ֲהָוה ָאַמר, ִזיְלָגא  ִרִבי ֶאְלָעָזר
ָהִכי, ַאְעָבר ַחד ַבר ָנש, ָנִגים ְמֵעיֵניּה ִדְבִקְסִטיָרא ְבֵעיָטא ְשִכיַח. ַאְד 

ַחד. ָאַמר ָחמּוי, ִנְשַאל ְלַהאי. ָאַמר, ָנִגים הּוא, ְוָלאו ְמֵהיָמָנא. 
ָאַמר, ִנְשַאל ַבֲהֵדיּה. ָאתּו ְשִאילּו ֵליּה. ָאַמר ֵליּה, טּוְפָקא ַמאן הּוא 

ַבֲהֵדיּה ֲאָנא ִמֺכְלהּו. )ס''א ְבָעְלָמא. ָאַמר ֲעִתיָרא, ֲאָבל ְדַיְשִליף, 
עתירא, אבל דישליף, ווי על דא, בהדיה אנא מכלהו( ָאַמר ִרִבי 
ֶאְלָעָזר, ְבִמלֹוי ִאְשְתַמע, ְדָלאו ְמֵהיְמנּוָתא ַּגֵביּה, ְוָלאו ַבר ְמֵהיָמָנא 

מּום ֹלא  הּוא. ָתא ֲחֵזי, קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָאַמר ָכל ִאיש ֲאֶשר בוֹ 
ִיְקָרב, ְדָהא ְקדּוָשא ִדְלֵעיָלא, ָלא ַשְרָיא ַבֲאַתר ָנִגים. ָנַתח ְוָאַמר, 
ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה ִאם ֹלא ֹיאְמרּו ַכָדָבר ַהֶזה. ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה. ַמאן 

ָתב. הּוא תֹוָרה, ּוַמאן הּוא ְתעּוָדה. ֶאָלא תֹוָרה, ָדא תֹוָרה ֶשִבכְ 
ְתעּוָדה, ָדא תֹוָרה ֶשְבַעל ֶנה. תֹוָרה ֶשְבַעל ֶנה ָלא ַשְרָיא ַבֲאַתר 
ָנִגים, ְדָהא ִמתֹוָרה ֶשִבְכָתב ִאְתְבֵני. ְכִתיב צֹור ְתעּוָדה ֲחתֹום תֹוָרה 

ן ִאְתַצר ְבִלםּוָדי, צֹור ְתעּוָדה, ָדא תֹוָרה ֶשְבַעל ֶנה, ְבִגין ְדַתםָ 
ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּוִבְתעּוָדה ִאְתְקַשר ִקְשָרא ְדַחֵיי )נ''א קשרא 
דמהימנותא( ִדְלֵעיָלא, ְלֶמֱהִוי ֹכָלא ַחד. ּוִמַתָםן ְלַתָתא ִאְתָנְרָשן 
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 אֹוְרִחין ּוְשִביִלין, ּוִמַתָםן ִמְתָנְרִשין אֹוְרִחין ְבָעְלִמין ֺכְלהּו ֲהָדא
הּוא ִדְכִתיב, ּוִמָשם ִיָנֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָבָעה ָראִשים. ֲחתֹום תֹוָרה, 
ֲחִתיָמה ְדאֹוַרְייָתא, ְדִאיִהי תֹוָרה ֶשִבְכָתב ְבָאן ֲאַתר. ְבִלםּוָדי, ִאֵלין 

ָיִכין ְנִביֵאי, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ַוָיֶקם ֶאת ָהַעםּוד ַהְיָמִני ַוִיְקָרא ְשמֹו 
ַוָיֶקם ֶאת ָהַעםּוד ַהְשָמאִלי ַוִיְקָרא ְשמֹו בֹוַעז. ּוִמַתָםן ִאְתָנְרָשן 
אֹוְרִחין ִלְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ְוַקְייֵמי ִאֵלין ְבִקיּוָמא ְלגּוָפא, ְלִשית 

א ְטִהיִרין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, שֹוָקיו ַעםּוֵדי ֵשש. ְוֹכָלא ָלא ַקְיימָ 
ֶאָלא ִבְשִלימּו, ְוָלא ַשְרָיא ְקדּוָשה ְדֹכָלא, ֶאָלא ִבְשִלימּו, ַכד 
ִמְתַחְבָראן ָדא ְבָדא, ֹכָלא הּוא ְשִלים, ֹכָלא הּוא ַחד, ָלא ִאְתְנִגים 
ֲאַתר. ְוַעל ָדא ִאְקֵרי ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ָשֵלם, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ּוַמְלִכי 

ֶדק ֶמֶלְך ָשֵלם ַוְיִהי ְבָשֵלם ֺסכֹו. ּוְבִגין ַכְך ָלא ַשְרָיא ֹכָלא, ֶאָלא צֶ 
ַבֲאַתר ְשִלים. ְוַעל ָדא ָכל ִאיש ֲאֶשר בֹו מּום ֹלא ִיְקָרב. ְכַגְווָנא ָדא 

ֹון ָקְרְבָנא ְדֵביּה מּוָמא ָלא ִיְתְקִריב. ַמאי ַטְעָמא. ִדְכִתיב ִכי ֹלא ְלָרצ
ִיְהֶיה ָלֶכם. ְוִאי ֵתיָמא ָהא קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָלא ָשאֵרי ֶאָלא ַבֲאַתר 
ְתִביָרא, ְבָמאָנא ְתִביָרא, ִדְכִתיב, ְוֶאת ַדָכא ּוְשַפל רּוַח. ַהאי ֲאַתר 

אּוָתא ְשִלים ַיִתיר הּוא ִמֹכָלא, ְבִגין ְדָמִאיְך ַּגְרֵמיּה ְלִמְשֵרי ָעֵליּה ּגָ 
ְדֹכָלא, ָּגאּוָתא ִעָלָאה, ְוָדא הּוא ְשִלים. ֲאָבל ָלא ְכִתיב, וֶאת ִעִּור 
ְוָשבּור ְוָחרּום ְוָשרּוַע. ֶאָלא ְוֶאת ַדָכא ּוְשַפל רּוַח, ַמאן ְדָמִאיְך 

ָקִאים ַּגְרֵמיּה, קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָזִקיף ֵליּה. ּוְבִּגיֵני ַכְך, ַכֲהָנא ְד 
ְלַתָתא ְכַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ָבֵעי ְלֶמֱהִוי ְשִלים ַיִתיר ִמֹכָלא, ְוָלא ִיְתֲחֵזי 
ָנִגים, ְוַעל ָדא ַאְזַהר ְלהּו ְלַכֲהֵני, ִדְכִתיב ִאיש ִמַזְרֲעָך ְלדֹורֹוָתם 

 ֲאֶשר ִיְהֶיה בֹו מּום. 
ר ִלְזבֹוַח ֵאין ָרע, ְוִכי ַתִּגישּו ִפֵןַח , ְוִכי ַתִּגישּון ִעּוִ תּו ָנַתח ְוָאַמר

ְוחֹוֶלה ֵאין ָרע, ְוִכי קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָאַמר ֵאין ָרע, ִאי ָהִכי טֹוב 
הּוא. ֶאָלא סֹוֵפיּה ִדְקָרא אֹוַכח, ְדִיְשָרֵאל ְבִאימּון יֹוִמין ֲהוֹו ְמָמָנן 

ַמְדְבָחא, ּוְלַשְםָשא ַעל ַמְקְדָשא,  ַכֲהֵני ָמאֵרי ְדמּוִמין, ַעל ַּגֵבי
ְוַאְמֵרי ַמאי ִאְכַנת ֵליּה ְלקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָדא, אֹו ָאֳחָרא. ְוִאימּון 
ֲהוֹו ְדַאְמֵרי ֵאין ָרע. ְוקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָאִתיב ְלהֹון ַהִהיא ִמָלה 
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ַאְמֵרי ַכד ְמָקְרֵבי ָמאֵרי ְדמּוִמין ַעל  ַדֲהוֹו ַאְמֵרי. ָאַמר: ִיְשָרֵאל ַאתּון
נּוְלָחִני ֵאין ָרע, ַמאי ִאְכַנת ֵליּה ְלקּוְדָשא ְבִריְך הּוא. סֹוֵפיּה ִדְקָרא 
ַמה ְכִתיב, ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחְתָך ֲהִיְרְצָך אֹו ֲהִיָשא ָפֶניָך. ַבר ָנש 

י ְלַמְלָכא, ּוְלָקְרָבא ַקֵםיּה דֹורֹוָנא, ַאתּון ִמַמְייכּו, ִאי ָבִעיתּו ְלַשלּומֵ 
ְמַשְדִרין ֵליּה ִבְפִגיָמא, אֹו ָלא. ֲהִיְרְצָך אֹו ֲהִיָשא ָפֶניָך ְבַההּוא 
דֹורֹוָנא, ָכל ֶשֵכן ְוָכל ֶשֵכן ְדַאתּון ְמָקְרִבין ָקַמאי ַבר ָנש ָנִגים 

ֹוָנא ִדְלכֹון ְלַכְלָבא ִאְתְמַסר, ְדַוַדאי ַבר ָנש ְלָקְרָבא דֹורֹוָנא, ָהא דֹור
ְדִאיהּו ָנִגים, ָנִגים הּוא ִמֹכָלא, ָנִגים הּוא ְמֵהיְמנּוָתא. ְוַעל ָדא ָכל 
ִאיש ֲאֶשר בֹו מּום ֹלא ִיְקָרב. ָאַמר ִרִבי יֹוֵסי, ַזִםין קּוְדָשא ְבִריְך הּוא 

ְשָרֵאל, ּוְלִאְשַתְכָחא ְשֵליִמין ְבֹכָלא, ְדָלא ְיֵהא ְלַאְשְלָמא ְלהּו ְליִ 
ְבהֹון ָמאֵרי ְדמּוִמין ְכַלל, ְבִגין ִדיהֹון ִתעּוָנא ְדָעְלָמא, ְכִאֵלין ָמאֵני 
ּוְלבּוָשא ְדַבר ָנש ְדִאימּון ִתעּוָנא ְדגּוָפא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב וִיְתַיְסבּו 

ְלבּוש. ָתא ֲחֵזי, ַכד ִיְתֲערּון ֵמַעְפָרא, ְכָמה ְדָעאלּו, ָהִכי ְיקּומּון,  ְכמוֹ 
ִחְגִרין אֹו סּוִמין. ָעאלּו ִחְגִרין ְוסּוִמין, ְיקּומּון ְבַההּוא ְלבּוָשא, ְדָלא 

ן, ֵייְמרּון ְדָאֳחָרא הּוא ְדִאְתַער. ּוְלָבַתר, קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ֵייֵסי לוֹ 
ְוִיְשַתְכחּון ְשֵליִמין ַקֵםיּה, ּוְכֵדין ְיֵהא ָעְלָמא ְשִלים ְבֹכָלא, ְכֵדין 

 ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי' ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד. 
ִרִבי  שֹור אֹו ֶכֶשב אֹו ֵעז ִכי ִיָּוֵלד ְוָהָיה ִשְבַעת ָיִמים ַתַחת ִאםֹו ְוגֹו'.

ְתָך ְכַהְרֵרי ֵאל ִמְשָנֶטיָך ְתהֹום ַרָבה ָאָדם ּוְבֵהָמה יֹוֵסי ָנַתח, ִצְדקָ 
ִכְתָרא  ,תֹוִשיַע ְיָי. ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסַתְכָלא ֵביּה ֲאָבל ָתא ֲחֵזי, ֶצֶדק

ַקִדיָשא ִעָלָאה. ְכַהְרֵרי ֵאל ְכִאימּון טּוִרין ִעָלִאין ַקִדיִשין ְדִאְקרּון 
ַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא. ּוְבִגין ְדִאיִהי ַסְלָקא ְלִאְתַקְשָרא ְבהּו ְדאֲ  טּוֵרי

ְלֵעיָלא, ָכל ִדיָנָהא ְבִשקּוָלא ֲחָדא ְלֹכָלא, ְדֵלית ְבַההּוא ִדיָנא ַרֲחֵמי. 
ִמְשָנֶטיָך ְתהֹום ַרָבה. ִמְשָנט ְדִאיהּו ַרֲחֵמי, ָנִחית ְלַתָתא ְלַההּוא 

א ְלַתְעָנא ָעְלִמין, ְוָחֵייס ַעל ֹכָלא, ְוָעִביד ִדיָנא ְבַרֲחֵמי ְלַבְןָמא ַדְרּגָ 
ָעְלָמא. ּוְבִגין ְדִאיהּו ַרֲחֵמי, ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוִשיַע ְיָי'. ְלֹכָלא 
ְבִשקּוָלא ֲחָדא. ָאָדם ּוְבֵהָמה, ָהא אּוְקמּוָה, ַמאן ְדהּוא ָאָדם, ְוַשִּוי 

יּה ַכְבֵהָמה. ָאָדם ּוְבֵהָמה: ִדין ָאָדם, ְוִדין ְבֵהָמה, ַחד הּוא. ְלַגְרמֵ 
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ְוָהָיה ִשְבַעת  ,ּוֶבן ְשֹמַנת ָיִמים ִיםֹול ָלֶכם ָכל ָזָכר. ְבֵהָמה ,ָאָדם
ָיִמים ַתַחת ִאםֹו ּוִמיֹום ַהְשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַבן ִאֶשה ַלְיָי', 

 יָעַבר ָעַלְייהּו ַשָבת ַחד, ְוָהא אּוְקמּוָה. ְבִגין ִד 
ְיָי' ְבֵצאְתָך ִמֵשִעיר ְבַצְעְדָך ִמְשֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ  ִרִבי ִחָייא ָנַתח

ָרָעָשה ַּגם ָשַמִים ָנָטפּו. ָתא ֲחֵזי, ַזָכִאין ִאימּון ִיְשָרֵאל ְבָעְלָמא ֵדין, 
ְדָשא ְבִריְך הּוא ִאְתְרֵעי ְבהּו, ְוִאימּון ִמְתַדְבִקין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְדקּו

ֵביּה, ְוִאְקרּון ַקִדיִשין, ַעם ָקדֹוש. ְוֵכן ַעד ְדָסִליק לֹון ְלַדְרָּגא ִעָלָאה 
ְדִאְקֵרי ֹקֶדש, ִדְכִתיב, ֹקֶדש ִיְשָרֵאל ַלְיָי' ֵראִשית ְתבּוָאֹתה. ְכָמה 

, ְדָהא ִיְשָרֵאל ִמְתַמְנָיא יֹוִמין ִמְתַדְבִקין ֵביּה ִבְשֵמיּה, ְדאֹוִקיְמָנא
ּוְרִשיִמין ִבְשֵמיּה, ְוִאימּון ִדיֵליּה. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ּוִמי ְכַעְםָך 
ְכִיְשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ. ְוַעְמִמין ָלא ִמְתַדְבִקין ֵביּה, ְוָלא ָאְזִלין 

יםּוֵסיּה, ּוְרִשיָמא ַקִדיָשא ַאְעִדיאּו ִמַמְייהּו, ַעד ְדִאימּון ִמְתַדְבָקן ְבנִ 
ְבִסְטָרא ָאֳחָרא ְדָלאו ַקִדיָשא. ְוָתא ֲחֵזי, ְבַשֲעָתא ְדָבָעא קּוְדָשא 

ר לֹון, ְבִריְך הּוא ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיְשָרֵאל, ַזִםין ָבּה ִלְבֵני ֵעָשו, ָאמַ 
ָבָעאן ַאתּון ְלַקְבָלא אֹוַרְייָתא. ְבַהִהיא ַשֲעָתא ִאְתְרִגיַזת ַאְרָעא 
ַקִדיָשא, ּוָבַעאת ְלַאֲעָלא ְלנּוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרָבה. ָאְמָרה ַקֵםיּה, 
ָמאֵרי ְדָעְלָמא, ַנְסִטיָרא ְדֶחְדָוה )ס''א דעלמא( ְתֵרי ַאְלֵפי ְשִנין ַעד 

ִאְתְבֵרי ָעְלָמא, ַקְלִטיָנא ַקֵםיּה )נ''א קליטנא גו( )נ''א אזדמן ָלא 
קמי( ָעֵרִלין ְדָלא ְרִשיָמן ְבִקיּוָמְך. ָאַמר ָלּה קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, 
כּוְרְסָייא כּוְרְסָייא, ֵייְבדּון ֶאֶלף אּוִמין ְכָווַתְייהּו, ְוַקָייָמא ְדאֹוַרְייָתא 

ַמן ַקַםְייהּו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְיָי' ְבֵצאְתָך ִמֵשִעיר ְבַצְעְדָך ָלא ִיְזְד 
ִמְשֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעָשה. ַוַדאי ְבִגין ְדאֹוַרְייָתא ָלא ִאְתְייִהיַבת 
)בגין דאיהו קיימא קדישא( ֶאָלא ְלַמאן ְדִאית ֵביּה ַקָייָמא ַקִדיָשא. 

ַרְייָתא ְלַמאן ְדָלא ִאְתְּגַזר, ְמַשֵער ִבְתֵרי ַקְייֵמי, ּוַמאן ְדָיִליף אוֹ 
ְמַשֵער ְבַקָייָמא ְדאֹוַרְייָתא, ּוְמַשֵער ְבַקָייָמא ְדַצִדיק ּוְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל. 
ְדאֹוַרְייָתא ְלַהאי ֲאַתר ִאְתְייִהיַבת, ְוָלא ְלָאֳחָרא. ִרִבי ַאָבא ָאַמר, 

ת דּוְכֵתי ִעָלֵאי, ְמַשֵער ַבתֹוָרה, ְמַשֵער ַבְמִביִאים, ְמַשֵער ְמַשֵער ִבְתלַ 
ַבְכתּוִבים. ְמַשֵער ַבתֹוָרה, ִדְכִתיב, ְוֹזאת ַהתֹוָרה ְוגֹו'. ְמַשֵער 
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ֳחָרא, ַבְנִביִאים ִדְכִתיב, ְוָכל ָבַנִיְך ִלםּוֵדי ְיָי'. ִאימּון ִלםּוֵדי ְיָי', ְוָלא ָא
ּוְכִתיב ֲחתֹום תֹוָרה ְבִלםּוָדי, ִאימּון, ְוָלא ָאֳחָרא. ְמַשֵער ַבְכתּוִבים, 
ִדְכִתיב, ַוָיֶקם ֵעדּות ְבַיֲעֹקב ְותֹוָרה ָשם ְבִיְשָרֵאל, ּוְכִתיב ַאְך ַצִדיִקים 

ל. ְדַמאן ְדָלא יֹודּו ִלְשֶמָך. ַמאן ַצִדיִקים. ָדא ַצִדיק ּוְכֶנֶסת ִיְשָראֵ 
ִאְתְּגַזר, ְוָלא ָעאל ְבִקיּוָמא ִדְלהֹון, ָלא יֹודּון ִלְשֵמיּה ַקִדיָשא, ְדִהיא 
אֹוַרְייָתא. ָאַמר ִרִבי ִחָייא ֵכיָון ְדִאְתְּגֵלי קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ַעל טּוָרא 

ְרָעא, ְוָתַבת ְבַנְייָחא, ְדִסיַני, ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיְשָרֵאל, ְשִכיַבת ַא
 ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוָשָקָטה. 

ַבר ָנש ְדִאְתְייִליד ָלא ִאְתָמָנא ָעֵליּה ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא, ַעד  ָתא ֲחֵזי,
ְדִאְתְּגַזר. ֵכיָון ְדִאְתְּגַזר, ִאְתַער ָעֵליּה )רוחא( ִאְתָערּוָתא ְדרּוָחא 

א. ָזֵכי ְלִאְתַעְןָקא ְבאֹוַרְייָתא, ִאְתַער ָעֵליּה ִאְתָערּוָתא ַיִתיר. ִדְלֵעילָ 
ָזֵכי ְוָעִביד ִנעּוֵדי אֹוַרְייָתא, ִאְתַער ָעֵליּה ִאְתָערּוָתא ַיִתיר. ָזֵכי 
ְוִאְתְנִסיב, ָזֵכי ְואֹוִליד ְבִנין, ְואֹוִליף לֹון אֹוְרחֹוי ְדַמְלָכא ַקִדיָשא, 

א ְכֵדין הּוא ָאָדם ְשִלים. ְשִלים ְבֹכָלא. ֲאָבל ְבֵהָמה ְדִאְתְיִליַדת, הָ 
ְבַהִהיא ַשֲעָתא ְדִאְתְיִליַדת, ַההּוא ֵחיָלא ְדִאית ָלּה ְבסֹוָפּה, ִאית ָלּה 
 ְבַהִהיא ַשֲעָתא ְדִאְתְיִליַדת, ְוִאְתָמָנא ָעֵליּה. ּוְבִגין ַכְך ְכִתיב, שֹור אוֹ 
ֶכֶשב אֹו ֵעז ִכי ִיָּוֵלד. ֵעֶגל אֹו ָטֶלה, אֹו ָשִעיר אֹו ְּגִדי ָלא ִאְתַמר, 
ֶאָלא שֹור אֹו ֶכֶשב אֹו ֵעז, ַההּוא ְדִאית ֵליּה ְלסֹוָפא, ִאית ֵליּה 
ְבַשֲעָתא ְדִאְתְייִליד. ְוָהָיה ִשְבַעת ָיִמים ַתַחת ִאםֹו, ְבִגין ְלִאְתַיְשָבא 

ּה ַההּוא ֵחיָלא ְוִאְתַקָיים ֵביּה. ּוְבַםה ִיְתַקָיים ֵביּה. ַכד ִיְשֵרי ָעֵליּה ֵבי
ַשָבת ַחד, ְוִאי ָלא, ָלא ִיְתְקָיים. )ועוד דאתייבש מזוהמא דאמיה( 
ּוְלָבַתר ְדִיְתְקָיים ֵביּה ַההּוא ֵחיָלא, ְכִתיב ֵיָרֶצה ְלָקְרַבן ִאֶשה ַלְיָי', 

ּוָמא ְדַשָבת ַחד, ְדַאְעָבר ָעֵליּה. ּוַבר ָנש, ְבִקיּוָמא ְדַשָבת ַחד, ְבִקי
ִאְתַקָיים ֵביּה ִאְתָערּוָתא ְדַהאי ָעְלָמא, ְוֵחיָלא ִדיֵליּה. ָבַתר ְדִאְתְּגַזר, 

ר ָעֵליּה, ִאְתַער ָעֵליּה ִאְתָערּוָתא ְדרּוָחא ִעָלָאה, ּוְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ַאְעבָ 
ְוָחָמאת ֵליּה, ִבְרִשיָמא ַקִדיָשא, ְוַאְתֲעַרת ָעֵליּה, ְוַשְרָיא ָעֵליּה רּוָחא 
ְדַההּוא ָעְלָמא ַקִדיָשא, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ָוֶאֱעבֹור ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך 

ָהָתם ַכד ָנְפקּו ִבְתֵרי. ְוִאי ֵתיָמא,  ,ִמְתבֹוֶסֶסת ְבָדָמִיְך ְוגֹו'. ְבָדַמִיְך
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ִיְשָרֵאל ִמִםְצָרִים, ִדְשִכיַח ֵביַנְייהּו ָדם ֶנַסח ְוָדם ִמיָלה, ְכֵדין ְכִתיב 
ְבָדַמִיְך ַחִיי, ָהָכא ַמאי ְבָדַמִיְך. ֶאָלא ְתֵרין, ַחד ְדִמיָלה, ְוַחד 

יָעה, ְבַצִדיק ְיסֹוד ִדְפִריָעה. ַחד ִדְגִזירּו, ִדְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל. ְוַחד ִדְפִר 
עֹוָלם. ְוִאֵלין ְתֵרין ָדִמין ְדַבר ָנש ָקִאים ְבִגיַנְייהּו ְבִקיּוָמא ְדָעְלָמא 

 ְדָאֵתי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְבָדַמִיְך ַחִיי. 
, סֹוד ְיָי' ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. סֹוד ְיָי' ִליֵרָאיו ִרִבי ִשְמעֹון ָאַמר,

ָדא ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל. ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם, ָדא ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, 
ְבִקשּוָרא ָחָדא. יֹו''ד, ְתַלת ַאְתָוון, ְשֵלימּוָתא ְדֹכָלא. י' ֵראִשיָתא 
ְדֹכָלא. י' ִעָלָאה ְדֹכָלא. ָוא''ו ֶאְמָצִעיָתא, ְשֵלימּוָתא ְדָכל ִסְטִרין. 

ְלָכל רּוִחין, ֵביּה ַתְלָיא ְמֵהיְמנּוָתא. ָדֶל''ת, ִּגְנָתא, ְצרֹוָרא  ַמְעַבר
 ְזֵעיָרא, ְשֵליָמא ְדֹכָלא. ְדַחֵיי. ָאת ָדא 

ָאת ָדא ְסִתיָמא ְדָכל ִסְטִרין. ַכד ָנִפיק, ָנִפיק ְכַמְלָכא ִעם ֵחילֹוי. ָתב 
ּה ַאְסִתים ִמָלה, ֵביּה ָנִפיק, ָסִגיר )נ''א יתיב( ְלָבַתר, י' ִבְלחֹודֹוי, ֵבי

ּוָנַתח. )נ''א נגיד ונפיק ופתח(. ֵה''א )נ''א דא( ְשֵלימּוָתא ְדֹכָלא, 
ְלֵעיָלא ּוְלַתָתא. ְוָהא ִאְתַמר, ה', ָהא ְיִדיָעא. א' הּוא יֹו''ד, ְשִלימּו 

ס''א ביו''ד והא אוקמוה( ִדְתַלת ַאְתָוון, ְדִאימּון ְבֵריָשא, ִדְסִתיִמין )
ביה''ו על גבי א' )ס''א דא' הא( ְוָהא אּוְקמּוָה )בי' והא אוקמוה(, 
ְוֹכָלא ַחד ִמָלה הּוא, ְשִלימּו ִדְשָמא ַקִדיָשא, הּוא ְשִלימּו ְדֵעיָלא 
 )ותתא(. ְבִגין ַכְך, ְלִזְמִנין ֵה''א ָנִטיל א', ְבִזְמָנא ְדִהיא ִמְתַעְטָרא
ְבִעְטרֹוי. ָתא ֲחֵזי, ָכל ָאת ְוָאת ִדְשָמא ַקִדיָשא, ִאְתֲחֵזי ֵביּה ְשִלימּו 
ְדָכל ְשָמא. יֹו''ד ָהא ִאְתַמר ְשִלימּו ְדֹכָלא. ה' ְשִלימּו ְדֹכָלא ְוַאף ַעל 

''א דא ַּגב ְדָלאו ִאיהּו ְבָאֶלף, ה' ִבְלחֹודֹוי, ָהא ִאְתַמר ְבִדיּוְקָנא )ס
א' הוא וכו'( ה''י )ס''א איהו( )דא ה'(. הּוא ְשֵלימּוָתא ְדֹכָלא. 
)וא''ו ה''א ו' בין בסטרא דא, בין בסטרא אחרא, שלימו הוא 
דכלא. ו''ה( הּוא ְשִלימּו ַיִתיר, ְלַאְעְטָרא ְלֹכָלא ָהא ְדֹכָלא ַחד, ְוָהא 

ְוָהָיה ִשְבַעת ָיִמים ְוגֹו'. יֹו''ד ֵה''א  ָתא ֲחֵזי,ַאְתֲערּו ֵביּה ַחְבַרָייא. 
ָוא''ו ֵה''א )נ''א וא''ו ה''א יו''ד ה''א( ִאְתְּגִליפּו ַאְתָוון )והיה(. ו' 
ה', ָהא ִשְבַעת יֹוִמין ִאְתְכִלילּו ְבַחד. י' ה', ִשְבַעת יֹוִמין. י' ַחד, 
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ְבָרא ַחד, ְתֵרין ֲאָבָהן ֵביּה ְכָלָלא ְדֹכָלא. ה' ְתַלת, ִהיא ּוְתֵרין ְבִנין. ּו
ְכִליָלן, ָהא ִשיָתא )חמשא(. ְבַרָתא נּוְקָבא ַחד, ָהא ִשְבַעה )שיתא(, 
ִאְשְתַמע ְדה' ִעָלָאה ְכָלָלא ְדִשיָתא. י''ה ָהא ִשְבָעה. ַהְיינּו ִדְכִתיב, 

. ְוָהָיה ִשְבַעת ָיִמים ִשְבַעת ָיִמים ְוִשְבַעת ָיִמים ַאְרָבָעה ָעָשר יֹום
ַתַחת ִאםֹו. ַתַחת ִאםֹו, ִאְתַעָטרּו ִשְבַעת ָיִמים, ִדְכִתיב, ְלָך ְיָי' 
ַהְּגדּוָלה ְוַהְּגבּוָרה ְוגֹו'. ְוַעל ָדא ִשְבַעת ָיִמים ְלַתָתא, ִליָקָרא ְדִאיָםא 

ה ָיְלָדה ִשְבָעה ְוַרַבת ִעָלָאה. ַתַחת ִאםֹו ְלַתָתא. ִדְכִתיב, ַעד ֲעָקָר 
ָבִנים ֺאְמָלָלה. ִעָעָרא ְדָכל ֵביָתא, ָיְלָדה ִשְבָעה, ִאֵלין ִשְבַעת יֹוִמין 
ְדַחג ַהןּוכֹות. ְוַרַבת ָבִנים ֺאְמָלָלה, ִאֵלין ָקְרְבִנין ְדָחג, ְדַנְחִתין ְבָכל 

ַסְלִקין ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ְוִאֵלין ַנְחִתין יֹוָמא ִמן ִמְנָייָנא. ְוָתא ֲחֵזי ִאֵלין 
ְלַתָתא ְלַתָתא, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ִאם ַתְגִביַּה ַכֶמֶשר ְוִאם ֵבין ֹכָכִבים 
ִשים ִקֶמָך ִמָשם אֹוִריְדָך ְנֺאם ְיָי'. ְוִיְשָרֵאל ַסְלִקין ִמַתָתא ְלֵעיָלא, 

ָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ, ּוְכִתיב ְוִהְרֵביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ְכֹכְכֵבי ִדְכִתיב, ְוָהָיה ַזְרעֲ 
ַהָשַמִים, ּוְלָבַתר ַסְלִקין ַעל ֹכָלא, ּוִמְתַדְבָקן ַבֲאַתר ִעָלָאה ַעל ֹכָלא, 

 ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים ַבה' ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו'
ָאַמר ִרִבי יֹוֵסי, ְכַתְרּגּומֹו ָלּה ְוִלְבָרּה.  ֶאת ְבנֹו.ְושֹור אֹו ֶשה אֹותֹו וְ 

ְדִעָקָרא ְדִאיָםא ְלִמְנַדע ְבָרּה, ְוָאִזיל ַבְתָרּה, ְוָלא ָאִזיל ָבַתר ֲאבּוָה, 
ַוֲאָנן ָלא ַיְדֵעיָנן ַמאן הּוא. ֹלא ִתְשֲחטּו ְביֹום ֶאָחד. ָאַמר ִרִבי ְיהּוָדה, 

ִאי ֵתיָמא ִמשּום ַעְגַמת ֶנֶפש ִדְבִעיָרא, ֵניכּוס ְלַהאי  ַמאי ַטְעָמא.
ְבֵביָתא ַחד, ּוְלַהאי ְבֵביָתא ָאֳחָרא. אֹו ְלַהאי ַהְשָתא, ּוְלַהאי ְלָבַתר. 

ָתא ָאַמר ֵליּה, ִאית ַמאן ְדָשֵרי, ְוָלאו ָהֵכי, ֶאָלא ְביֹום ֶאָחד ַמָםש. 
ֲעִנית ַלֲחלֹום, ְכֵאש ַלְמעֹוֶרת. ְוִעָעָרא ְדַתֲעִניָתא ָתֵניָנן ָיָפה תַ  ֲחֵזי

ְבַההּוא יֹוָמא ַמָםש, ְוָלאו ְביֹוָמא ָאֳחָרא. ַמאי ַטֲעָמא. ְבִגין ְדֵלית 
ְלָך יֹום ְלַתָתא, ְדָלא ַשְלָטא ֵביּה יֹוָמא ָאֳחָרא ִעָלָאה. ְוַכד ִאיהּו 

א, אֹוִליְפָנא ְדַההּוא יֹוָמא ָלא ִאְתָעֵדי, ַעד ָשאֵרי ְבַתֲעִניָתא ְדֶחְלמָ 
ְדִאְתְבַטל ַההּוא ְּגֵזָרה. ְוִאי ָדֵחי ֵליּה ְליֹוָמא ָאֳחָרא, ָהא שּוְלָטָנא 
ְדיֹוָמא ָאֳחָרא הּוא, ְוָלא ָעאל יֹוָמא ְביֹוָמא ָאֳחָרא ְדַחְבֵריּה. ְכַהאי 

ָנא ָעֵליּה יֹוָמא ִעָלָאה ְלֵעיָלא. ּוָבֵעי ַבר ַּגְווָנא, ֵלית ָלְך יֹום ְדָלא ִאְתמָ 
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ָנש ְלִאְסַתְםָרא, ְדָלא ַיְעִביד ְנִגימּו ְבַההּוא יֹוָמא, ְוָלא ִיְתְנִגים ַקֵםי 
ְשָאר יֹוִמין ָאֳחָרִנין. ְוָתֵניָנן, ְבעֹוָבָדא ִדְלַתָתא ִאְתַער עֹוָבָדא 

ִביד עֹוָבָדא ְלַתָתא ִכְדָקא ֵיאֹות, ָהִכי ִאְתַער ִדְלֵעיָלא. ִאי ַבר ָנש עָ 
ֵחיָלא ִכְדָקא ֵיאֹות ְלֵעיָלא, ָעִביד ַבר ָנש ֶחֶסד ְבָעְלָמא, ִאְתַער ֶחֶסד 
ְלֵעיָלא, ְוָשאִרי ְבַההּוא יֹוָמא, ְוִאְתַעָטר ֵביּה ְבִגיֵניּה. ְוִאי ִאְתַדֵבר ַבר 

א, ִאְתַער ַרֲחֵמי ַעל ַההּוא יֹוָמא, ְוִאְתַעָטר ְבַרֲחֵמי ָנש ְלַרֲחֵמי ְלַתתָ 
ְבִגיֵניּה. ּוְכֵדין ַההּוא יֹוָמא ָקִאים ָעֵליּה ְלֶמֱהִוי ֲאנֹוְטרֹוָנא ְבִגיֵניּה, 
ְבַשֲעָתא ְדִאְצְטִריְך ֵליּה. ְכַגְווָנא ָדא, ְבִהנּוָכא ְדָדא. )ועל כלא( ִאי 

עֹוָבָדא ְדַאְכָזִרי, ָהִכי ִאְתַער ְבַההּוא יֹוָמא, ּוָפִגים ֵליּה,  ָעִביד ַבר ָנש
ּוְלָבַתר ָקִאים ָעֵליּה ְלַאְכָזִרי ְלֵשיָצָאה ֵליּה ֵמָעְלָמא. ְבַהִהיא ִמָדה 

, ְדִיְשָרֵאל ַאְכָזִריּות ִאְתְמַמע ְתָנןְדַבר ָנש מֹוֵדד, ָבּה מֹוְדִדין ֵליּה. 
ִיְתֲחזּון ִמֵמיּה עֹוָבָדא ְבָעְלָמא. ְדָהא  , ִמָכל ְשָאר ַעִםין, ְוָלאִמַמְייהּו

ַכָםה ָמאֵרי ְדַעְייִנין ַקְייִמין ָעֵליּה ְדַבר ָנש ְבַההּוא עֹוָבָדא, ַזָכָאה 
ַמאן ְדַאְחֵזי עֹוָבָדא ְדַכְשָרא ְלַתָתא, ְדָהא ְבעֹוָבָדא ַתְלָייא ִמְלָתא 

 ָלא, ְלִאְתָעָרא ִמָלה ָאֳחָרא. ְבכֹ 
ַהאי ְקָרא ָרָזא  ִרִבי ִשְמעֹון ָנַתח, ַוַיְרא ַיֲעֹקב ִכי יֵש ֶשֶבר ְבִמְצָרִים,

ְדָחְכְמָתא ִאית ֵביּה, ְוִאית ָלן ְלִאְסַתְכָלא ֵביּה, ְדָלאו ֵסיֵפיּה ֵריֵשיּה, 
י, ְבַשֲעָתא ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָבֵעי ְוָלאו ֵריֵשיּה ֵסיֵפיּה. ֶאָלא ָתא ֲחזֵ 

ְלֵמיָדן ָעְלָמא ְבַכְפָנא, ָלא ָיִהיב ִמָלה ָדא ְלַיָדא ְדָכרֹוָזא, ְדָהא ָכל 
ִדיִנין ָאֳחָרִנין ְדָעְלָמא, ָכרֹוָזא ָכִריז ָעלֹוִהי ַעד ָלא ֵייתּון ְלָעְלָמא, 

ֹוָזא, ֶאָלא קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ַאְכִריז ְוִדיָנא ָדא ָלא ִאְתְייִהיב ְלָכר
ָעֵליּה ְוָקאִרי. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִכי ָקָרא ְיָי' ָלָרֵעב. ֵמַהִהיא ַשֲעָתא 
ִאְתַנְעָדן ַעל ָעְלָמא ְמָמָנן ָאֳחָרִנין, ִבְפִקידּו ְדָרָעב. )דתרעין(. ְוָאִסיר 

, ְלַאֲחָזָאה ְבַגְרֵמיּה ַשְבָעא, ְדָהא ֵליּה ְלַבר ָנש ְדִאית ֵליּה ַשְבָעא
ַאְחֵזי ְנִגימּו ְלֵעיָלא, ְוַאְכִחיש ִמָלה ְדַמְלָכא, ְוִכְבָיכֹול ְכִאלּו ַאְעָבר 
ְמָמָנן ְדַמְלָכא ֵמַאְתַרְייהּו. ְוַעל ָדא ָאַמר ַיֲעֹקב ִלְבנֹוי, ָלָםה ִתְתָראּו, 

ֵעיָלא ּוְלַתָתא, ּוְלַאְכָחָשא ִמָלה ְדַמְלָכא, ְוָכל ָלָמה ַתֲעִבידּו ְנִגימּו לְ 
ִאימּון ְמָמָנן ִבְכִריזּו ִדיֵליּה. ֲאָבל ִהֵמה ָשַמְעִתי ִכי ֵיש ֶשֶבר ְבִמְצָרִים 
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ְרדּו ָשָםה, ְוַתָםן ַאְחִזיאּו ַּגְרַמְייכּו ְבַשְבָעא, ְוָלא ַתְכִחישּו ָנַמְלָיא 
יָלא ָהָכא. ְוָתא ֲחֵזי, ַיֲעֹקב ַכָמה ְתבּוָאה ֲהַות ֵליּה, ְוָלא ָבֵעי ִדְלעֵ 

ִלְשבֹור ֶאָלא ְבתֹוְך ַהָבִאים ְבִגין ְדָלא ִיְשְתַכח ְנִגימּו ְבעֹוָבָדא 
 ִדיֵליּה. 

ָמהּו ִדְכִתיב ַוִיָשא ַאֲהֹרן ֵאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם  ָאַמר ַרִבי ְרחּוָמאי
ַבְרֵכם ַוֵיֶרד, ְוָהא ְכָבר ָיַרד. ֶאָלא ַוֵיֶרד ֵמֲעשֹות ַהַחָטאת ְוַהעֹוָלה ַויְ 

ְוַאַחר ַכְך ַוִיָשא ַאֲהֹרן ֵאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם. ְנִשיאּות זֹו ָלָםה, ְלִפי 
תֹו ֶשִהְקִריב ָקְרָבן ְוִנְתָרָצה ִלְפֵני ֲאִביֶהם ֶשַבָשַמִים. ְכְדָאַמר ָצִריְך אוֹ 

ֶשְמַקְרָבן ַלֶעְליֹוִנים ּוְמַייֲחָדן ְלַייֵחד ִבְכַלָלן ֵאלּו. ּוָמה ֶאל ָהָעם, 
ַבֲעבּור ָהָעם. ּוָמאי ַטְעָמא ִבְנִשיאּות ְלַבֵרְך ְלהֹון ִבְבָרָכה, ֶאָלא 
 ִמשּום ְדֵיש ַבָאָדם ֶעֶשר ֶאְצָבעֹות ֶרֶמז ְלי' ְסִפירֹות ֶשֶנְחְתמּו ְבהֹון

ַוִיָשא ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבַרֵכם.  תּו ָנַתח ְוָאַמר,ָשַמִים ָוָאֶרץ. 
ְוָתֵניָנן ָידֹו ְכִתיב, ְדָבֵעי ְלַזְקָפא ְיִמיָנא ַעל ְשָמאָלא. ַוֲאַמאי. 
ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ְלַתָתא, ְבִגין ְדִיְתַער עֹוָבָדא ְלֵעיָלא. ְכִתיב 

ַבְרָת שֹוָפר ְתרּוָעה ַבֹחֶדש ַהְשִביִעי ְוגֹו', שֹוָפר ְתרּוָעה ֲאַמאי. ְוַהעֲ 
ֶאָלא שֹוָפר, ְדַמְתָבר ַשְלְשָלִאין, ְדַמְתָבר שּוְלָטנּוָתא ִמָכל ַעְבִדין. 
 ּוַבְעָיא ְלַאֲחָזָאה שֹוָפר ְדִאיהּו ָנִשיט, ְוָלא ָכִפיף, ְלַאֲחָזָאה ֵחירּו
ְלֹכָלא, ְדָהא יֹוָמא ָּגִרים. ּוְבֹכָלא ָבֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא, ְוַעל ָדא 
שֹוָפר, ְוָלא ֶקֶרן, ְבִגין ְלַאֲחָזָאה ַמאן הּוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי שֹוָפר. ַזָכִאין 

ְתַדְבָקא ִאימּון ִיְשָרֵאל ְבָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְדִאימּון ַיְדִעין ְלאִ 
ְבַמְלָכא ַקִדיָשא, ּוְלַאְתֲעָרא ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא, ּוְלַאְמָשָכא ְקדּוָשה 
ְדָמאֵריהֹון ָעַלְייהּו, ְבִגין ָכְך ְכִתיב ַאְשֶריָך ִיְשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ְוגֹו'. 

ְשַמְרֶתם ִמְסֹוַתי ּו ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים ַבְיָי' ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיים ֺכְלֶכם ַהיֹום.
ִנקּוִדין ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ָהא ָתֵניָנן. ִדְכִתיב  ַוֲעִשיֶתם אֹוָתם ְוגֹו'.

ּוְשַמְרֶתם ִמְסֹוַתי ַוֲעִשיֶתם אֹוָתם. ִאי ְנטּוֵרי ָקא ָבֵעיָנן, ֲעיִביָדא 
וִנין ְדִאימּון ַחד, ָזכֹור ָלָםה. תּו, ָכל ִנעּוֵדי אֹוַרְייָתא ִאימּון ִבְתֵרין ַּגוְ 

ְוָשמֹור, ָזכֹור ִלְדכּוָרא, ְוָשמֹור ְלנּוְקָבא. ְוֺכְלהּו ְכָלָלא ֲחָדא, ִאי 
ָשמֹור ְלנּוְקָבא ֲאַמאי ְכִתיב ּוְשַמְרֶתם ִמְסֹוַתי. ֶאָלא ֹכָלא ְבַהאי ְקָרא, 
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ר, ְדֹכָלא ָרָזא ֲחָדא. ְזִכיָרה ּוְשַמְרֶתם: ָדא ָשמֹור. ַוֲעִשיֶתם: ָדא ָזכוֹ 
ָדא ִאיִהי ֲעִשָיה, ְדָהא ַמאן ְדַאְדַכר ִמָלה ְלַתָתא, ַאְתִקין )עבידו 
מתמן לההוא רזא דלעילא, וכל מאן דעביד מלה לתתא( 
ְוִאְתָעִביד ַההּוא ָרָזא ִדְלֵעיָלא. ִנעּוֵדי אֹוַרְייָתא ִאֵלין ִאימּון ִשית 

 ְתֵליָסר ִנקּוִדין, ְדִאימּון ְכָלָלא ִדְדַכר ְונּוְקָבא, ְוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא. ֵמָאה ּו
ִנעּוָדא  ְוֹלא ְתַחְללּו ֶאת ֵשם ָקְדִשי ְוִנְקַדְשִתי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוגֹו'.

ָתא ְלֵעיָלא, ָדא, ְלַקְדָשא ֵליּה ְבָכל יֹוָמא, ְלַסְלָקא ְקדּוָשֵתיּה ִמתַ 
ְכָמה ְדִאיהּו ַקִדיָשא ְלֵעיָלא, ַעד ְדָסִליק ְקדּוָשֵתיּה ַלֲאָבָהן ּוְבִנין. 
ְוָרָזא ָדא, ְוִנְקַדְשִתי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל, ֵעיָלא ְוַתָתא. ֵעיָלא ְבג' 

ָנא ְבַכָםה דּוְכֵתי, ֲאָבל ְקדּוָשה, ָהא אֹוִקיְמ  ַדְרִּגין. ְלַתָתא ְבג' ַדְרִּגין.
ְכָמה ְדִאית ְקדּוָשה ְלֵעיָלא ַעל ֹכָלא, ָהִכי ִאית ְקדּוָשה ְבֶאְמָסִעיָתא, 
ְקדּוָשה ְלַתָתא. ְוֹכָלא ְבָרָזא ִדְלַתָתא )ס''א בתלתא(, ְקדּוָשה 

ִעיָתא ּוְלַתָתא ְתַלת ִדְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ְבָרָזא ֲחָדא. ְקדּוָשה ְבֶאְמסָ 
ַדְרִּגין ְדִאימּון ַחד. ָקדֹוש, ִאיהּו ְסַטר ִעָלָאה, ְדִאְשְתַכח ֵראִשיָתא 
ְלָכל ַדְרִּגין. ְוַאף ַעל ַּגב ְדִאיהּו ְסָטר ְטִמיָרא, ְוִאְקֵרי ֹקֶדש. ִמַתָםן 

יָקא ְטִמיָרא, ּגֹו ֶאְמָסִעיָתא. ִאְתְנָשט ְנִשיטּו, ְדָנִהיר ְבַחד ְשִביָלא ְדִק 
ֵכיָון ְדִאְתְנִהיר ּגֹו ֶאְמָסִעיָתא, ְכֵדין ִאְתְרִשים ַחד ו', ְדָנִהיר ּגֹו ַהאי 
ֹקֶדש, ְוִאְקֵרי ָקדֹוש. ֵמַהאי ְנִהירּו ִאְתְנַשט ְנִשיטּו ְלַתָתא, סֹוָפא 

א, ְכֵדין ִאְתֵרִשים ִבְנִהירּו, ַחד ה', ְדָכל ַדְרִּגין. ֵכיָון ְדִאְתְנִהיר ְבסֹופָ 
ְוִאְקֵרי ְקדּוָשה, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּוַמה ְדִאְקֵרי ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש, 
ְדָהא ֹקֶדש ִמָבֵעי ֵליּה, ָרָזא ְדֵראִשיָתא )ס''א דאיהו ראשיתא( 

ַמאי ִאְקֵרי ְלֵעיָלא ָקדֹוש, ְדֹכָלא, הֹוִאיל ּוִמַתָםן ִאְשְתַכח, ְוִאי ָהִכי אֲ 
 א ַתָםן ו' ָלא ִאְשְתַכח. ְדהָ 

ֶאָלא ָרָזא ָהִכי הּוא וַדאי, ְוִיְשָרֵאל ְמַקְדֵשי ְלַתָתא, ְכַגְווָנא ְדַמְלֲאֵכי 
ִעָלֵאי ְלֵעיָלא, ִדְכִתיב ְבהּו, ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוש. ְוֵכיָון 

ל ָקא ְמַקְדֵשי, ַסְלֵקי ִמַתָתא ְלֵעיָלא ְיָקָרא ִעָלָאה, ַעד ְדִיְשָראֵ 
ְדִאְסְתַלק ו' ָרָזא ְדָשַמִים ִעָלִאין ְלֵעיָלא. ֵכיָון ְדִאימּון ָשַמִים 
ִאְסְתָלקּו ְלֵעיָלא, ָנִהיר ַההּוא ֹקֶדש ְבהּו, ּוְכֵדין ִאְקֵרי ְלֵעיָלא ָקדֹוש. 
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ִהיר ַההּוא ְנִהירּו ִעָלָאה, ַעל כּוְרְסָייא ְדִאיהּו ָשַמִים. ְוִאימּון ּוְלָבַתר נָ 
ָשַמִים ַתְייִבין ְלדּוְכַתְייהּו, ּוִמְתַייְשבּו ֵביּה ְבַההּוא ְנִהירּו, ּוְכֵדין 
ִאְקֵרי ָקדֹוש. ְלָבַתר ָנִחית ַההּוא ְנִהירּו, ַעד ְדָנִטיל ֹכָלא ַחד ַסִדיק 

ָלָאה, ַדְרָּגא ַיִעיָרא ְלַקְדָשא ֹכָלא ְלַתָתא. ֵכיָון ְדִאיהּו ָנִטיל ֹכָלא, עִ 
ְכֵדין ִאְקֵרי ָקדֹוש. ְוָדא ִאיהּו ָרָזא ְדֹכָלא. ְוַמאן ְדַשִּוי ְרעּוֵתיּה ְבַהאי, 

ַדֲאָבָהן ִבְכָלָלא  ַשִניר ָקא ָעִביד. ּוַמאן ְדַשִּוי ְרעּוֵתיּה, ִבְתַלת ַדְרִּגין
ֲחָדא, ְלַיֲחָדא לֹון ּגֹו ְקדּוָשָתא ָדא, ִאי ָלא ָיִכיל ְלַשָּווָאה ְרעּוֵתיּה 
ַיִתיר, ַשִניר ָקא ָעִביד. ְוֹכָלא ְלַנְחָתא ִמּגֹו ְקדּוָשָתא ִדְלֵעיָלא ְלַתָתא, 

ַנְטָרא ֵליּה, ְלִמְפַרש ְנִרישּו ְלַקְדָשא ָכל ַחד ַּגְרֵמיּה ְבַהאי ְקדּוָשה, ּולְ 
ִדְקדּוָשָתא ַעל ַּגֵביּה. ְוָרָזא ָדא, ְוִנְקַדְשִתי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל 
ְבַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ֲאִני ְיָי' ְמַקִדְשֶכם. ְבָאן ֲאַתר ְיַקֵדש ַבר ָנש ַּגְרֵמיּה 

ַּגְרֵמיּה ָבּה. ַכד ָמֵטי ַבר ָנש, ִלְשָמא  ּגֹו ְקדּוָשָתא ָדא, ְלַאְכְלָלא
ַקִדיָשא ְיָי' ְסָבאֹות. ְוָרָזא ָדא ֲאִני ְיָי' ְמַקִדְשֶכם. ָדא ַאְשַכְחָנא ְבָרָזא 
ְדִסְפֵרי ַקְדָמֵאי. ַוֲאָנן ָלא ַעְבֵדיָנן ָהֵכי, ֶאָלא ְלָבַתר ְיָי' ְסָבאֹות 

ד ָמֵטי ַבר ָנש ִלְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו, ְכֵדין ִבְלחֹודֹוי. ּוְלָבַתר כַ 
ִיְכלֹול ַּגְרֵמיּה ְבַההּוא ְקדּוָשה, ְלִאְתַקְדָשא ְלַתָתא, ּגֹו ַההּוא ָכבֹוד 
ִדְלַתָתא, ְוָרָזא ָדא ְוִנְקָדש ִבְכבֹוִדי. ּוְלָבַתר ַיְעִביד אֹוַרח ְנָרט, 

ָמה ַדֲאָנן ַעְבִדין ְלֺעָםָתם ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ְדַאְמֵרי ְלִאְתַקְדָשא ֹכָלא. כְ 
ָברּוְך ְכבֹוד ְיָי' ִמְםקֹומֹו, ָדא ָכבֹוד ִעָלָאה. ּוְלָבַתר ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם 
ְוכּו'. ָדא ָכבֹוד ִדְלַתָתא. ּוְבִסְפָרא ְדַרב ִייָסא ָסָבא, ָקדֹוש ָקדֹוש 

כּו', ָדא ִאיִהי ְקדּוָשה ְלִאְתַקְדָשא תֹוָרה ֶשִבְכָתב ִבְכָלָלא ָקדֹוש וְ 
ֲחָדא. ּוְלָבַתר ְלֺעָםָתם ָברּוְך ְכבֹוד ְיָי', ִאֵלין ְנִביִאים. ּוְלָבַתר ִיְמלֹוְך 

ָםן ְיָי' ְלעֹוָלם. ָרָזא ָדא, ֲאָנן ְסִריִכין ִבְקדּוָשָתא ָדא, ְלִאְשַתְכָחא תַ 
ְקדּוָשה ּוְבָרָכה ּוַמְלכּות, ְלִאְשַתְכָחא ֹכָלא ַכֲחָדא. ְקדּוָשה, ְכָמה 
ְדִאְתַמר ָקדֹוש. ְבָרָכה, ָברּוְך ְכבֹוד ְיָי' ִמְםקֹומֹו. ַמְלכּות, ִיְמלֹוְך ְיָי' 

ְיַכִּוון ַבר ָנש, ְלעֹוָלם. ְוַעל ָדא ֹכָלא ֲאָנן ְסִריִכין ְלַאְשְלָמא, ְוַעל ָדא 
 ִויַשִּוי ְרעּוֵתיּה ְבָכל יֹוָמא. 

ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵליֶהם ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיָי' ֲאֶשר ִתְקְראּו 
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ִרִבי ִיְצָחק ָנַתח, ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים  אֹוָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדש ֵאֶלה ֵהם מֹוֲעָדי.
ָתֵניָנן, אֹור ְדֲהָוה ְבַקְדִמיָתא, ֲהָוה ָנִהיר ִמַןְייֵפי  ָלאֹור יֹום ְוגֹו'.

ָעְלָמא ְלַסְייֵפי ָעְלָמא, ַכד ִאְסָתַכל קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ְלַחָייִבין 
ִדְזִמיִנין ְלֵמיָקם ְבָעְלָמא, ָּגִניז ֵליּה ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ֲהָדא 

ָתא ִיָםַנע ֵמְרָשִעים אֹוָרם. ּוְכִתיב אֹור ָזרּוַע ַלַסִדיק. הּוא ִדְכִתיב, וְ 
ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלֹחֶשְך ָקָרא ָלְיָלה, ָהא ָתֵניָנן, ְיִהי  ֲחֵזי,

אֹור, אֹור ִדְכַבר ֲהָוה. ְוָהָכא, ִאי ֵתיָמא אֹור ְדִאיהּו יֹום ִבְלחֹודֹוי, 
ְך ָקָרא ָלְיָלה. ִאי ֵתיָמא ָכל ַחד ִבְלחֹודֹוי, ָהַדר ָהַדר ְוָאַמר ְוַלֹחשֶ 

ְוָאַמר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד. ְדַלְיָלה ֵלית ְבָלא יֹום, ְוֵלית יֹום 
ְבָלא ַלְיָלה, ְוָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ֶאָלא ְבִזּוּוָגא ַחד, ְוקּוְדָשא ְבִריְך הּוא 

 ָתא ֲחֵזי,ל ִאְקֵרי ֶאָחד, ְוָדא ְבָלא ָדא ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד. ּוְכֶנֶסת ִיְשָראֵ 
ְבִגין ִדְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ַהְשָתא ְבָגלּוָתא, ִכְבָיכֹול ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד. 
ְוֵאיָמַתי ִאְקֵרי ֶאָחד. ְבַשֲעָתא ְדִיְנקּון ִיְשָרֵאל ִמן ָּגלּוָתא, ּוְכֶנֶסת 

ת ְלַאְתָרָהא, ְלִאְזַדְּווָגא ֵביּה ְבקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ֲהָדא ִיְשָרֵאל ַאֲהְדַר 
הּוא ִדְכִתיב, ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי' ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד. )בגין כך ויהי 

 . ָתא ֲחֵזי,ערב ויהי בקר יום אחד( ְוָדא ְבָלא ָדא ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד
ְוגֹו'. ְלַזְםָנא ֹכָלא ַלֲאַתר ַחד, ּוְלִאְשַתְכָחא  מֹוֲעֵדי ְיָי' ֲאֶשר ִתְקְראּו

ֹכָלא ִבְשִלימּו, ְבָרָזא ְדֶאָחד. ּוְלֶמֱהִוי ִיְשָרֵאל )בזווגא חדא( ְלַתָתא 
ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ. ִתיַנח קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ִבְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ְדִאְקֵרי 

ָתא ְדִאימּון ְזִמיִנין ְכַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְבָמה ִיְקרּון ֶאָחד, ִיְשָרֵאל ְלתַ 
ם ִדְלַתָתא, ִיְקרּון ִיְשָרֵאל ֶאָחד. ְמָנא ָלן. יֶאָחד. ֶאָלא, ִבְירּוָשלַ 

ִדְכִתיב, ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ. ַוַדאי, ָבָאֶרץ ֵהם ּגֹוי ֶאָחד, ִעָםּה ִאְקרּון 
ן ִבְלחֹוַדְייהּו. ְדָהא ּוִמי ְכַעְםָך ִיְשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ַסֵּגי ֶאָחד, ְוָלא ִאימּו

ֵליּה, ֲאָבל ָלא ִאְקרּון ֶאָחד, ֶאָלא ָבָאֶרץ, ְבִזּוּוָגא ְדַהאי ֶאֶרץ ְכַגְווָנא 
ִדְלֵעיָלא. ּוְבִגין ַכְך, ֹכָלא ָקִשיר ָדא ְבָדא ְבִזוּוָגא ֲחָדא, ַזָכָאה 

ֹון ְדִיְשָרֵאל. ֵשֶשת ָיִמים ֵתָעֶשה ְמָלאָכה ִאְתַמר, ְוָהא חּוְלֵקיה
 אּוְקמּוָה.

קטע זה נמצא בסוגריים שציינו המדפיסים לזוהר פ' וארא, 
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ואינני יודע אם גם לקטע זה נתכוון הרש"ש ללמוד בלילה זה, 
 והבאתיו מספק ושמתיו בסוגריים, והבוחר יבחר. שנ"י. 

ִרִבי ִחָייא ֲהוֹו ַאְזֵלי ְבאֹוְרָחא. ָאַמר ִרִבי יֹוֵסי ְלִרִבי ִחָייא, ִרִבי יֹוֵסי וְ ) 
ֲאַמאי ַאְת ָשִתיק, ָהא אֹוְרָחא ָלא ִאְתְתַקן, ֶאָלא ְבִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. 
ִאְתְנִגיד ִרִבי ִחָייא, ּוָבָכה, ָנַתח ְוָאַמר, ַוְתִהי ָשַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלד 

ֲאַמר ֵליּה  ַווי ַעל ָדא, ַווי ַעל ַההּוא ִזְמָנא ְדאֹוִליַדת ָהָגר ְלִיְשָמֵעאל
ִרִבי יֹוֵסי, ֲאַמאי. ְוָהא אֹוִליַדת ְלָבַתר, ַוֲהָוה ָלּה ְבָרא ִּגְזָעא ַקִדיָשא. 
 ֲאַמר ֵליּה, ַאְת ָחֵמי, ַוֲאָנא ֲחֵמיָנא, ְוָהִכי ְשַמְעָנא ִמנּומֹוי ְדַרִבי
ִשְמעֹון ִמָלה, ּוָבֵכיָנא  ַווי ַעל ַההּוא ִזְמָנא, ִדְבִגין ְדָשָרה ִאְתַעְכַבת, 
ְכִתיב, ַוֹתאֶמר ָשַרי ֶאל ַאְבָרם ְוגֹו' ֹבא ָנא ֶאל ִשְפָחִתי ְוגֹו'. ְוַעל ָדא, 

ָרא ַקְייָמא ַשֲעָתא ְלָהָגר, ְלֵמיַרת ְלָשָרה ְּגִביְרָתּה, ַוֲהָוה ָלּה בְ 
ֵמַאְבָרָהם. ְוַאְבָרָהם ָאַמר, לּו ִיְשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניָך, ְוַאף ַעל ַּגב 
ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ֲהָוה ְמַבֵשר ֵליּה ַעל ִיְצָחק, ִאְתְדַבק ַאְבָרָהם 
ְבִיְשָמֵעאל, ַעד ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָאִתיב ֵליּה, ּוְלִיְשָמֵעאל 

ְוגֹו'. ְלָבַתר ִאְתְּגַזר, ְוָעאל ְבַקְייָמא ַקִדיָשא, ַעד ָלא ִינּוק  ְשַמְעִתיָך
ִיְצָחק ְלָעְלָמא. ְוָתא ֲחֵזי, ַאְרַבע ְמָאה ְשִנין, ַקְייָמא ַההּוא ְמָמָנא 
ִדְבִני ִיְשָמֵעאל, ּוָבָעא ָקֵמי קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ֲאַמר ֵליּה, ַמאן 

ת ֵליּה חּוָלָקא ִבְשָמְך. ֲאַמר ֵליּה ִאין. ֲאַמר ֵליּה ְוָהא ְדִאְתְּגַזר ִאי
ִיְשָמֵעאל ְדִאְתְּגַזר, ֲאַמאי ֵלית ֵליּה חּוָלָקא ָבְך ְכמֹו ִיְצָחק. ֲאַמר 
ֵליּה, ָדא ִאְתְּגַזר ְכְדָקא ֵיאֹות ּוְכִתיעּונֹוי, ְוָדא ָלאו ָהִכי. ְוֹלא עֹוד, 

ְבִקין ִבי ְכְדָקא ֵיאֹות, ִלְתַמְנָיא יֹוִמין ְוִאֵלין ְרִחיִקין ֶאָלא ְדִאֵלין ִמְתַד 
ִמִמי ַעד ַכָםה ָיִמים. ֲאַמר ֵליּה, ְוִעם ָכל ָדא, ֵכיָון ְדִאְתְּגַזר ָלא ְיֵהא 
ֵליּה ֲאָגר ָטב ְבִגיֵניּה. ַווי ַעל ַההּוא ִזְמָנא, ְדִאְתְיִליד ִיְשָמֵעאל 

ְתְּגַזר. ַמה ָעֵבד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ַאְרִחיק ְלהּו ִלְבֵני ְבָעְלָמא, ְואִ 
ִיְשָמֵעאל, ִמְדֵבקּוָתא ִדְלֵעיָלא, ְוָיַהב ְלהּו חּוָלָקא ְלַתָתא ְבַאְרָעא 
ַקִדיָשא, ְבִגין ַההּוא ְּגִזירּו ִדְבהֹון. ּוְזִמיִנין ְבֵני ִיְשָמֵעאל, ְלִמְשָלט 

ַקִדיָשא, ַכד ִאיִהי ֵריַקְנָיא ִמֹכָלא, ִזְמָנא ַסִּגי, ְכָמה ִדְגִזירּו ְבַאְרָעא 
ִדְלהֹון ְבֵריַקְנָיא ְבלא ְשִלימּו. ְוִאימּון ְיַעְכבּון ְלהֹון ִלְבִני ִיְשָרֵאל 
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 ְלָאָתָבא ְלדּוְכַתְייהּו, ַעד ְדִאְשְתִלים ַההּוא ְזכּוָתא ִדְבֵני ִיְשָמֵעאל.
ּוְזִמיִנין ְבֵני ִיְשָמֵעאל, ְלַאְתֲעָרא ְקָרִבין ַתִעיִפין ְבָעְלָמא, ּוְלִאְתַכְמָשא 
ְבִני ֱאדֹום ָעַלְייהּו, ְוִיְתָערּון ְקָרָבא ְבהּו, ַחד ַעל ַיָםא, ְוַחד ַעל 

ַאְרָעא ַיֶבְשָתא ְוַחד ָסמּוְך ִלירּוְשֵלים, ְוִיְשְלטּון ִאֵלין ְבִאֵלין, וְ 
ַקִדיָשא ָלא ִיְתְמָסר ִלְבִני ֱאדֹום. ְבַההּוא ִזְמָנא, ִיְתַער ַעָםא ַחד 
ִמַןְייֵפי ָעְלָמא, ַעל רֹוִמי ַחָייָבא, ְוִיַּגח ָבּה ְקָרָבא ְתַלת ַיְרִחין, 

ן ָכל ְבִני ְוִיְתַכְמשּון ַתָםן ֲעַמְמָיא, ְוִיְנלּון ִביַדְייהּו, ַעד ְדִיְתַכְמשּו
ֱאדֹום ָעָלה, ִמָכל ַסְייֵפי ָעְלָמא. ּוְכֵדין ִיְתַער קּוְדָשא ְבִריְך הּוא 
ָעַלְייהּו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִכי ֶזַבח ַלְיָי' ְבָבְצָרה ְוגֹו'. ּוְלָבַתר ָדא ַמה 

ֵעאל ִמיָנּה, ְכִתיב, ֶלֱאחֹוז ְבַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוגֹו' ִויֵשיֵצי ִלְבֵני ִיְשמָ 
ְוִיְתַבר ָכל ֵחיִלין ִדְלֵעיָלא ְוָלא ִיְשְתַאר ֵחיָלא ְלֵעיָלא ַעל ַעָםא 
ְדָעְלָמא, ֶאָלא ֵחיָלא ְדִיְשָרֵאל ִבְלחֹודֹוי. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְיָי' ִצְלָך 

יָתא ִביִמיָנא, ְוַעל ַעל ַיד ְיִמיֶנָך. ְבִגין ִדְשָמא ַקִדיָשא ִביִמיָנא, ְואֹוַריְ 
ָדא ִביִמיָנא ַתְלָיא ֹכָלא ְוָתֵניָנן, ְדָבֵעי ְלַזְקָפא ְיִמיָנא ַעל ְשָמאָלא, 
ְכָמה ְדאּוְקמּוָה. ִדְכִתיב, ִמיִמינֹו ֵאש ָדת ָלמֹו. ּוְבִזְמָנא ְדָאֵתי, 

 . עד כאן.(הֹוִשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני
ִמְקָרֵאי ֹקֶדש ֲאֶשר ִתְקְראּו אֹוָתם ְבמֹוֲעָדם. ִרִבי  ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיָי'

ִיְצָחק ָנַתח, ְלָך ָאַמר ִלִבי ַבְעשּו ָפָני ֶאת ָנֶניָך ְיָי' ֲאַבֵעש. ַהאי ְקָרא 
אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא ְבַכָםה ֲאַתר, ֲאָבל ַהאי ְקָרא ָהִכי ִאְתַמר, ְלָך ָאַמר 

ְלָכא ָאַמר ָדא ְבִגין ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל, ָלֳקֵבל ַמְלָכא ַקִדיָשא. ִלִבי, ָדִוד מַ 
ּוַמאי ָאַמר. ְלָך ָאַמר ִלִבי, ְבִגיָנְך ָאַמר ִלִבי ִלְבֵני ָעְלָמא, ְוַאְזַהר לֹון 
ִלִבי. ְדִאיהּו ָאִחיד ֵביּה, ְדָדא ְבִגין ַמְלָכא ִעָלָאה ָאַמר. ַבְעשּו ָפָני, 
ִאֵלין ִעְטֵרי ַמְלָכא, ְדִאיהּו ָאִחיד ְבהּו, ְוִאימּון ֵביּה. ִאימּון ְשֵמיּה, 
ְוִאיהּו ּוְשֵמיּה, ִמָלה ֲחָדא הּוא. ְבִגין ַכְך ָאַמר ָדִוד ֶאת ָנֶניָך ְיָי' 

יד. ָתא ֲחֵזי, ֲאַבֵעש, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ִדְרשּו ְיָי' ְוֺעזֹו ַבְעשּו ָפָניו ָתִמ 
ָיאּות הּוא ָדִוד ַמְלָכא ְלֵמיַמר ִשיָרָתא ְבִגין ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל, ַיִתיר ִמָכל 
ְבֵני ָעְלָמא, ּוְלֵמיָמר ִמֵלי ִדְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ְלַמְלָכא, ְבִגין ְדִאיהּו ָאִחיד 

ְבִגיָנְך ָאַמר ִלִבי ִלְבֵני ְלָך ָאַמר ִלִבי ַבְעשּו ָפָני.  ָדָבר ַאֵחרָבּה. 
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ָעְלָמא, ַבְעשּו )ס''א את פניך יי' אבקש( ָפָני ִאֵלין ִזְמַנָייא ְוַחַגָייא 
ְדֺכְלהּו ַזִםין ְלהֹון ַלֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדש, ְבִגין ְלַעְטָרא לֹון, ָכל ַחד 

בּון ֺכְלהּו ֵמַההּוא ֲעִמיָקא ְוַחד ְביֹוֵמיּה, ָכל ַחד ְוַחד ִבְזַמֵניּה, ְוִיְשַא
ַדֲעִמיְקָתא, ְדַנֲחִלין ּוַמבּוִעין ָנְפִקין ִמֵמיּה, ְבִגין ַכְך ְכִתיב ִמְקָרֵאי 
ֹקֶדש, ְזִמיִנין ִאימּון ְלַההּוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדש, ְלִאְתַעְטָרא ֵביּה, 

ּון ֺכְלהֹון ַכֲחָדא, ְוִיְשְתַכח ְבהּו ּוְלִאְשַתֲאָבא ֵביּה, ְבִגין ְדִיְתַקְדש
 ֶחְדָווָתא. 

ִמְקָרֵאי ֹקֶדש: ְזִמיִנין ְדֹקֶדש. ְוַכד ֵמַהאי ְזִמיִנין,  ִרִבי ַאָבא ָאַמר,
ְזִמיִנין ִמן ַנֲחָלא ְדַנִּגיד ְוָנִפיק. ְלַמְלָכא ְדַזִםין ְבֵני ָנָשא ִלְסעּוָדֵתיּה, 

ִמָכל ִזיֵני ֵמיְכָלא ְדָעְלָמא, ַאְפַתח ְלהּו ַּגְרֵבי ַחְמָרא,  ַאְעָטר ָקַמְייהּו
ַשִניר ְבֵריָחא, ַשִניר ְלִמְשְתָייא. ְדָהִכי ִאְתֲחֵזי, ַמאן ִדְמַזִםין 
ְלֵמיְכָלא ּוְלִמְשְתָייא ַזִםין. ַכְך ִמְקָרֵאי ֹקֶדש, ֵכיָון ְדִאימּון ְזִמיִנין 

א ְדַמְלָכא, ְזִמיִנין ִאימּון ְלַחְמָרא ַטב ְוַשִניר ְדִמְנְטָרא. ִלְסעּוָדתָ 
 )כמה דאת אמר כי טובים דודיך מיין( ְוַעל ָדא ִמְקָרֵאי ֹקֶדש ְכִתיב. 

, ְכִתיב ְוַאְנֵשי ֹקֶדש ִתְהיּון ִלי, ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ִתְקְראּו אֹוָתם ְבמֹוֲעָדם
ֵשי ֹקֶדש. ֵכיָון ִדְזִמיִנין ִאימּון ִמֹעֶדש ִדְלֵעיָלא ַאתּון ְלַתָתא ִאְקרּון ַאנְ 

ַאְנֵשי ֹקֶדש ְלַתָתא ְזִמיָנא ְלהּו, ְכֵדין ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא, ְוַחדּו, ְדָהא 
ְלכּו ִאְתֲחֵזי, ְבִגין ְדַאתּון ִאְתְקרּון ַאְנֵשי ֹקֶדש, ְוֵיהֹון ֺכְלהּו ְזִמיִנין 
ְבָכל ִסְטִרין ְדֹקֶדש ְלֵעיָלא ְוַתָתא. ָדָבר ַאֵחר ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיָי'. ַמהּו 
מֹוֲעֵדי ְיָי'. ַרִבי ִשְמעֹון ָאַמר, ֵמְיָי' ִאימּון. ְדֵביּה ִאְתָקָשרּו ִמַתָתא 

ן )ס''א ְלֵעיָלא, ּוֵמֵעיָלא ְלַתָתא, ֺכְלהּו ֵביּה ִמְתַקְשָרן, ּוִמְתַעְטָר 
ומתעתדן( )נ''א ומתאחדן( ֺכְלהּו, ְלִאְתַקְשָרא ִקְשָרא ַחד ְבִקְשָרא 
ְדַמְלָכא. ַמאי ַטֲעָמא. ְכָמה ְדַמְלָכא ָיִרית ְלַאָבא ּוְלִאיָםא, ְוָאִחיד 
ְבַההּוא ֹקֶדש, ְוִאְתַעָטר ְבהּו. )בגין( ַכְך ָכל ִאימּון ַדֲאִחיָדן ֵביּה 

ַמְלָכא, ַבְעָיין ְלִאְזַדְםָנא ְבַההּוא ֲאַתר ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ֹקֶדש, ְבִגין בְ 
ְדִיְתַאֲחדּו ֺכְלהּו ַכֲחָדא )למלכא(. ְוַעל ָדא מֹוֲעֵדי ְיָי' ִאְקֵרי, ּוְלָבַתר 
ִמְקָרֵאי ֹקֶדש, ְדָהא ְבהּו ִאְתֲעָטר ְבַמְלָכא. ֲאֶשר ִתְקְראּו אֹוָתם 
ְבמֹוֲעָדם, ְתֵרין חּוָלִקין ִאית ְלִיְשָרֵאל ְבהּו ִאי ִמִןְטָרא ְדַמְלָכא, 
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חּוָלָקא ִעָלָאה ִאית ְלִיְשָרֵאל ֵביּה, ִדְכִתיב, ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים ַבְיָי' 
ָקא ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו', ִכי ֵחֶלק ְיָי' ַעםֹו. ְוִאי ִמִןְטָרא ִעָלָאה ְדֹקֶדש, חּולָ 

ִעָלָאה ִאית ְלִיְשָרֵאל ֵביּה, ִדְכִתיב ְוַאְנֵשי ֹקֶדש ִתְהיּון ִלי, ּוְכִתיב 
ֹקֶדש ִיְשָרֵאל ַלְיָי'. ְוַעל ָדא ְלכּו ִאְתֲחֵזי ְלַזְםָנא ְלהּו, ּוְלַתְעָנא ַקַםְייהּו 

ָרא )ס''א ּוַמאן ִדְמַזֵםן ְלָאחֳ  ֶחְדָווָתא ּוְסעּוָדָתא ּוְלֵמחֵדי ְבהּו.
לארחא(, ָבֵעי ְלַאֲחָזָאה ֵליּה ֵחידּו, ְוַאְנִנין ְנִהיִרין ְלַעְטָרא )נ''א 
לנטרא( אֹוְרֵחיּה ְדַההּוא אּוְשִניָזא. ְלַמְלָכא ְדַזִםין אּוְשִניָזא 
ַיִעיָרא, ָאַמר ִלְבֵני ֵהיָכֵליּה, ָכל ְשָאר יֹוִמין ֲהִויתּון ָכל ַחד ְוַחד 

יֵתיּה, ָדא ָעִביד ֲעִביְדֵתיּה, ְוָדא ָאִזיל ִבְסחֹוָרֵתיּה, ְוָדא ָאִזיל ְבבֵ 
ְבַחְקֵליּה. ַבר ַההּוא יֹוָמא ִדיִלי, ְדֺכְלכֹון ִמְתָעִרין )ס''א מתעתדי( 
ְבֶחְדָווָתא ִדיִלי, ַהְשָתא ְזִמיִנית אּוְשִניָזא ִעָלָאה ְוַיִעיָרא, ָלא ָבֵעיָנא 

ַתְדלּון ַבֲעִביְדָתא, ְוָלא ִבְסחֹוָרָתא, ְוָלא ְבַמְדְבֵרי, ֶאָלא ֺכְלכּו ְדִתְש 
ִאְזְדָמנּו, ְכַגְווָנא ְדַההּוא יֹוָמא ִדיִלי, ְוַאְתִקינּו ַּגְרַמְייכּו ְלַקְבָלא 

ַאְתִקינּו  ְלַההּוא אּוְשִניָזא, ְבַאְנִנין ְנִהיִרין, ְבֶחְדָווָתא ְבתּוְשַבְחָתא.
ֵליּה ְסעּוָדָתא ַיִעיָרא, ְבִגין ִדיֵהא ְזִמיִני ִדיִלי ְבָכל ִסְטִרין. ַכְך ָאַמר 
קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ְלִיְשָרֵאל, ָבַני, ָכל ְשָאר יֹוִמין ַאתּון ִמְשַתְדֵלי 

א אּוְשִניָזא ִעָלָאה ַבֲעִביְדָתא ִבְסחֹוָרָתא, ַבר ַההּוא יֹוָמא ִדיִלי. ַהְשתָ 
ְוַיִעיָרא ְזִמיִנית, ַאתּון ַקִבילּו ֵליּה, ְבַאְנִנין ְנִהיִרין, ָזִמינּו ֵליּה, 
ַאְתִקינּו ֵליּה ְסעּוָדֵתי ִעָלֵאי, ָנתֹוֵרי ְמַסְדָרן, ְכַגְווָנא ְדַההּוא יֹוָמא 

ְבַשֲעָתא ְדִיְשָרֵאל  ָתא ֲחֵזי,ִדיִלי. ְבִגין ָכְך ִתְקְראּו אֹוָתם ְבמֹוֲעָדם. 
ְלַתָתא ֲחָדאן ְבָהֵני מֹוֲעַדָיא, ּוְמַשְבִחין ְשָבָחא ְלקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, 
ְמַסְדִרין ָנתֹוֵרי, ְמַתְעֵני ַּגְרַמְייהּו ְבָמאֵני ְיָקר, ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַאְמִרין, 

קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָאַמר, אּוְשִניָזא ִעָלָאה ַמה ִטיָבן ְדִיְשָרֵאל ְבַכְך. 
ִאית לֹון יֹוָמא ָדא. ַאְמֵרי ְוָלאו ִדיָלְך הּוא, ֵמַההּוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי 
ֹקֶדש. ָאַמר לֹון ְוִכי ִיְשָרֵאל ָלאו ֹקֶדש ִניְנהּו, ְוִאְקרּון ֹקֶדש, לֹון 

י, ַחד ִמִןְטָרא ִדיִלי, ְדָהא ִאימּון ְדֵבִקים ִאְתֲחֵזי ְלַזְםָנא אּוְשִניָזא ִדילִ 
ִבי. ְוַחד ִמִןְטָרא ְדֹקֶדש, ִדְכִתיב ֹקֶדש ִיְשָרֵאל ַלְיָי', הֹוִאיל ְוִיְשָרֵאל 
ִאְקרּון ֹקֶדש, אּוְשִניָזא ִדְלהֹון הּוא ַוַדאי, ְבִגין ִדְזִמינּו ְדַהאי 
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, ִדְכִתיב ִמְקָרֵאי ֹקֶדש. ָנְתחּו ֺכְלהּו ְוָאְמרּו, אּוְשִניָזא ִמֹעֶדש הּוא
 ַאְשֵרי ָהָעם ֶשָכָכה לֹו. 

ְתָלָתא ִאימּון ְזִמיִנין ִמֹעֶדש, ְוָלא יֹוֵתר. ַחג ַהַםצֹות. ְוַחג ַהָשבּועֹות. 
הּוא ַזִםין.  ְוַחג ַהןּוכֹות. ָאַמר ֵליּה ִרִבי ַאָבא, ְוִכי ַשָבת ָלאו ִמֹעֶדש

ָאַמר ֵליּה ָלאו, ִבְתֵרי ִסְטִרין, ַחד, ְדהּוא ַוַדאי ֹקֶדש ִאְקֵרי, ִדְכִתיב, 
ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַשָבת ִכי ֹקֶדש ִהיא ָלֶכם. ְוַחד, ְדַשָבת ָלאו ַזִםין הּוא, 

ִרית, ְוָלאו ְזִמיִני. ְדָהא ְירּוָתא ִדיֵליּה הּוא ַוַדאי. ְירּוָתא ְדֹקֶדש הּוא יָ 
ְוַעל ָדא ֺכְלהֹון ְזִמיִנין ַבֹעֶדש, ּוִמְתַקְשָרן ְבַשָבת, ּוִמְתַעְטָרן ֵביּה. 
ְבַהאי, יֹוָמא ְשִביָעָאה ִאְתֲעָטר ֵביּה, ְוַעל ָדא ַשָבת ָלאו ַזִםין הּוא. 

ל ְוָשֵתי, ְבַשֲעָתא ְדהּוא ִלְבָרא ְדָעאל ְלֵביָתא ַדֲאבֹוי ְוִאֵםיּה, ְוָאכַ 
ָבֵעי. ְלַמְלָכא ְדֲהָוה ֵליּה ְבָרא ְיִחיָדאי, ֲחִביָבא ְדַנְפֵשיּה, ָיַהב ֵליּה 
שּוְשִביָנא ְלַנְטָרא ֵליּה, ּוְלִאְתַחְבָרא ְבהּו. ָאַמר ַמְלָכא, ָיאּות הּוא 

ְחָזָאה ְיָקָרא ַוֲחִביבּוָתא ִדיִלי ְלַזְםָנא ְלִאֵלין שּוְשִביִנין ִדְבִרי, ּוְלַא
ְבהּו, ַזִםין לֹון ְלָהֵני שּוְשִביִנין. ְבָרא ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַזְםָנא, ֶאָלא 
ְלֵמיַעל ּוְלֵמיַכל ּוְלִמְשֵתי ְבֵביָתא ַדֲאבֹוי, ְבַשֲעָתא ְדִאיהּו ָבֵעי. ֲהָדא 

ָי' ִמי ָכמֹוָך ֶנְאָדר ַבֹעֶדש, ֶנְאָדר הּוא ִדְכִתיב, ִמי ָכמֹוָכה ָבֵאִלים יְ 
ַבֹעֶדש ַוַדאי, ְכַבר ְדִאְתְתַקן )ס''א דאתתקף( ַבֲאבֹוי, ֶנְאָדר ַבֹעֶדש, 
ְוָלאו ַזִםין ִמֹעֶדש. ֵשֶשת ָיִמים ֵתָעֶשה ְמָלאָכה, ֵשֶשת ָיִמים ַמאי 

ִתיב ִכי ֵשֶשת ָיִמים ָעָשה ְיָי' ֶאת ֲעִביְדַתְייהּו. ָאַמר ִרִבי יֹוֵסי, כְ 
ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ְוָלא ְכִתיב ְבֵשֶשת. ְוָהא אּוְקמּוָה, ְוָכל יֹוָמא 
ְויֹוָמא ָעִביד ֲעִביְדֵתיּה, ְוִאְקרּון יֹוֵמי ְמָלאָכה. ָאַמר ִרִבי ִיְצָחק ִאי 

אי חֹול. ָאַמר ִרִבי יֹוֵסי, ָהִכי ֲאַמאי ִאְקרּון ֵשֶשת ְיֵמי חֹול, ֲאמַ 
ַהְשָתא ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ַעל ְיָדא ִדְשלּוַחְייהּו, ְבִגין ָכְך יֹוֵמי חֹול 
ִאְקרּון. ִרִבי ִחָייא ָאַמר, ְבִגין ְדָשֵרי ְלֶמְעַבד ְבהֹון ֲעִביְדָתא, ּוְבִגין 

ֶדש, חֹול ִאְקרּון. ְוַעל ָדא ָדא ָלא ִאְקרּון ֹקֶדש. ּוַמאן ְדָלאו ִאְקרּון קֹ 
ַאְתִקינּו ַחְבַרָייא ְבַהְבָדָלה, ֵבין ֹקֶדש ְלחֹול. ַמאי ַהְבָדָלה ָהָכא. ֶאָלא 
ֹקֶדש ִמָלה ְבַגְרֵמיּה הּוא, ְוַשאָרא ִמֵמיּה ַאְתָיין. ְוַעל ָדא ִאֵלין 

ח ְנִטירּו ְבהּו. ַכד ְזִמיִנין ְלעֹוָבָדא, ְוִאֵלין ְלַנְטָרא. ְוֵאיָמַתי ִאְשְתכַ 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       206
 

ִמֹעֶדש. ָאַמר ִרִבי ְיהּוָדה, ֶחְדָווָתא ּוְנִטירּוָתא ְדיֹוָמא ְדַשְבָתא ַעל 
ֹכָלא הּוא, ּוְבִגין ְדָהא יֹוָמא ִאְתֲעָטר ְבַאָבא ְוִאיָםא, ְוִאתֹוַסף ְקדּוָשה 

ִכי ִבְשָאר יֹוֵמי, ְדָהא הּוא ֹקֶדש, ַעל ְקדּוָשֵתיּה, ַמה ְדָלא ִאְשְתַכח הָ 
ְוִאְתַעָטר ַבֹעֶדש, ְואֹוִסיף ְקדּוָשה ַעל ְקדּוָשֵתיּה. ְבִגין ַכְך ַהאי יֹוָמא 
ֶחְדָווָתא ְדִעָלֵאי ְוַתָתֵאי, ֹכָלא ֲחָדאן ֵביּה. ָמֵלי ִבְרָכאן ְבֺכְלהּו 

)נ''א אתזנו(, ְבַהאי יֹוָמא ַנְייָחא ְדִעָלֵאי  ָעְלִמין. ֺכְלהּו ִמֵמיּה ִאְתָקנּו
ְוַתָתֵאי. ְבַהאי יֹוָמא ַנְייָחא ְדַחָייַבָיא ְדֵגיִהָנם. ְלַמְלָכא ְדָעַבד ִהלּוָלא 
ִלְבֵריּה ְיִחיָדִאי, ַאְעָטר ֵליּה ְבִעְטָרא ִעָלָאה, ָמֵני ֵליּה ַמְלָכא ַעל ֹכָלא. 

ָווָתא ְלֹכָלא. ַחד ַסְנִטיָרא ְדִאְתְנַקד ַעל ִדיָנא ִדְבֵני ְבַהאי יֹוָמא ֶחְד 
ָנָשא, ֲהוֹו ִביֵדיּה ּגּוְבִרין ְדַבְעָיין ָקטּוָלא, ּגּוְבִרין ְדַבְעָיין ְלַאְלָקָאה. 
ְבִגין ְיָקָרא ְדַהאי יֹוָמא ְדֶחְדְווָתא ְדַמְלָכא, ָשִביק ִדינֹוי, ְוָנַטר 

א ְדַמְלָכא. ַכְך ַההּוא יֹוָמא, ִהלּוָלא ְדַמְלָכא ְבַמְטרֹוִניָתא, ְלֶחְדָוותָ 
ֶחְדָווָתא ְדַאָבא ְוִאיָםא ָעֵליּה, ֶחְדָווָתא ְדִעָלִאין ְוַתָתִאין. ְבֶחְדָווָתא 
ְדַמְלָכא, ֺכְלהּו ַחָדאן, ְוָלא ִיְצַטֲערּון ֵביּה. ַעל ָדא ְכִתיב ְוָקָראָת 

ָבת ֹעֶנג. ַמאי ֹעֶנג. ֹעֶנג ָלא ִאְשְתַכח ֶאָלא ְלֵעיָלא ַבֲאַתר ְדֹקֶדש ַלשַ 
ִעָלָאה ָשאֵרי. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ָאז ִתְתַעַמג ַעל ְיָי'. ְדַהאי ֹעֶנג ַעל ְיָי' 
הּוא. ְוַהאי יֹוָמא ְדהּוא ִהלּוָלא ְדַמְלָכא, ִאְתֲעָטר ְבַההּוא ִעְטָרא 

ֹעֶנג ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוָקָראָת ַלַשָבת ֹעֶנג. ַמה ְדָלא ִאְשְתַכח ָהִכי ְד 
 ִבְשָאר יֹוִמין. 

ְבַהאי יֹוָמא, ְתַלת ְסעּוָדָתאן ַבְעָיין ְבֵני ַמְלָכא, ְלַזְםָנא, ּוְלַסְדָרא 
ַכד ִאְזְדַמן ֵביּה ַחָּגא, ָנתֹוֵרי. ְבִגין ְיָקָרא ְדַמְלָכא, ְכָמה ְדאֹוִקיְמָנא. וְ 

אֹו ְזָמָנא, ָלא ְיַסֵדר ַבר ָנש ְתֵרי ָנתֹוֵרי ְבָכל ְסעּוָדָתא, ַחד ְלַשָבת, 
ְוַחד ְלאּוְשִניָזא, ְבִגין ִדְכִתיב, ַעל ֺשְלַחן ַהֶםֶלְך ָתִמיד הּוא אֹוֵכל, 

ְשִניָזא ְדַאְתָיא ֵליּה. ְוַעל ִסנּוָקא הּוא ְבָפתֹוָרא ְדַמְלָכא, ְלַההּוא אּו
ָדא ָבֵעי ַבר ָנש ְלַסדּוֵרי ָנתֹוָרא ְשֵליָמא ְלַמְלָכא, ְוהּוא ָיִהיב ִמיֵמיּה 
ְלאּוְשִניָזא. ָאַמר ִרִבי ֶאְלָעָזר, ְסעּוָדָתא ְתִליָתָאה ְדַשָבת, ַכד ִאְעַרע 

ָלא ַשְבִקין ֵליּה, ִאי ָלא ַשְבִקין ֵליּה, ֵביּה אֹוְשִניָזא, ַשְבִקין ֵליּה אֹו 
ִאְשְתַכח אּוְשִניָזא ְדַחָייא ִמָנתֹוָרא ְדַמְלָכא, ִאי ַשְבִקין ֵליּה, 
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ִאְשְתַכח ְנִגימּו ִבְסעּוָדָתא ְדַמְלָכא. ָאַמר ֵליּה ִרִבי ִשְמעֹון ֲאבֹוי, 
א, ְוָנִטיל ֵמיְכָלא ִמַעֵםיּה, ְוַסְלָקא ְלַמְלָכא ְדִאיְעַרע ֵביּה אּוְשִניזָ 

ְלאּוְשִניֵזיּה, ִאְשְתַכח ַאף ַעל ַּגב ְדַמְלָכא ָלא ָאַכל ִעֵםיּה, ִמֵםיְכָלא 
ְדַמְלָכא ָקא ָאִכיל, ּוַמְלָכא ָיִהיב ֵליּה ְלֵמיַכל. ְוָכל ָדא, ְבִגין ְדהּוא 

ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא, ָלא ַחְייֵשי ְלאּוְשִניָזא אּוְשִניֵזיה ְדַמְלָכא. ּוְבֵבי 
ְבַשֲעָתא ָדא, ּוְלָבַתר ְמַסְדֵרי ָנתֹוָרא ְלאֹוְשִניָזא. ְבַהאי יֹוָמא ִמלּוָלא 
ָאִסיר, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִמְםצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדֵבר ָדָבר, ּוְתָנן ֶחְפְצָך 

ָכל ְמֵהיְמנּוָתא ִאְתְקַשר ֵביּה. ָאַמר ֵליּה ִרִבי  ְכִתיב, ְבִגין ְדַהאי יֹוָמא
ֶאְלָעָזר, ְוֵהיְך ֲעִביְדָנא ְדָלא ְלַסְדָרא )ס''א לסלקא( ְסעּוָדָתא ְדַמְלָכא 
ְלאּוְשִניָזא, ְדָהא ַאְרֵביָסר ְדַחל ִלְהיֹות ְבַשָבת, ַסְלָקא ְסעּוָדָתא 

ַּגב ְדָלאו ִאיהּו אּוְשִניֵזיּה. ָאַמר ֵליּה ָהִכי  ְדַמְלָכא ְלִפְסָחא, ַאף ַעל
ֲאֵמיָנא ְדִאי הּוא אּוְשִניֵזיּה, )כל ההוא יומא( ַיְכָלא ְלַסְלָקא ֵליּה, 
ְוִאי ָלאו ָלא ַסְלָקא ֵליּה. ְוִאי ֵניָמא די''ד ְדַחל ִלְהיֹות ְבַשָבת, 

י ְסעּוָדָתא ְדִפְסָחא. ָשאֵני ֶנַסח, ִאְתַדְחָייא ְסעּוָדָתא ְדַמְלָכא ִמַעםֵ 
ִדְסעּוָדָתא ְדַשָבת ִאְתַדְחָייא ְבַכָםה ַּגְווִנין. ַחד, ְבִגין ַמצֹות 
ּוְמרֹוִרים, ְדָבֵעי ַבר ָנש ְדִיְשְתַכח ָתִאיָבא. ְוַחד, ְבִגין ֶנַסח ְוָהא 

, ְדִסדּוָרא ְדָפתֹוָרא ְבָלא ָנֲהָמא ָלא ִאְשְתַכח מו' ָשעֹות ּוְלַמְעָלה
ָנֲהָמא, ָלאו הּוא ִסדּוָרא. ְוִאי ֵתיָמא ְבַחְמָרא, ַחְמָרא ָשאֵרי, ְבִגין 
ְדָתִאיב )ס''א דגריר ס''א דגביר( ִלָבא. ֲאָבל ִמיֹוָמי ִאְשָתַדְלָנא ְדָלא 

י, ְדִאְשְתַכח ֵביּה. ְבַהאי ָבִטיְלָנא ְסעּוָדָתא ְדַשָבת, ֲאִפילּו ִאימּון יֹומֵ 
יֹוָמא ֲחַקל ְדַתנּוִחין ַקִדיִשין ִאְתְבַרְך, ּוִמְתָבְרָכן ִעָלִאין ְוַתָתִאין, 

 ִקשּוָרא הּוא ְדאֹוַרְייָתא. ְוַהאי יֹוָמא 
ָאַמר ִרִבי ַאָבא, ָהִכי ֲהָוה ָעִביד ִרִבי ִשְמעֹון, ְבִזְמָנא ְדִאְסְתַלק 

עּוָדָתא ְדַשָבָתא, ְמַסֵדר ָנתֹוֵריּה ְוִאְשְתַדל ְבַמֲעֵשה ֶמְרָכָבה, ַוֲהָוה סְ 
ָאַמר ָהא ְסעּוָדָתא ְדַמְלָכא ְדֵייֵתי ְלֵמיַכל ַּגָבאי. ְבִגיֵני ַכְך, ַשָבת, 

א ִמְקָרא ִאְשְתַכח ְבֹכָלא ָעִדיף ִמָכל ִזְמִנין ְוַחִּגין, ְוִאְקֵרי ֹקֶדש ְולָ 
ֹקֶדש. ָאַמר ִרִבי ְיהּוָדה, ֺכְלהּו מֹוֲעִדים ִמְקָרֵאי ֹקֶדש ָקֵריָנן ְבהּו. 
ֲאָבל ַנְפֵקי ֹראש ַהָשָנה ְויֹוָמא ְדִכנּוָרא ְדָלא ִאְשְתַכח ְבהּו ֶחְדָווָתא, 
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ש, ְלֶחְדָווָתא ְדָהא ִאימּון ִדיָנא ֲהוֹו, ֲאָבל ִאֵלין ְתָלָתא, ְזִמיִנין ִמֹעֶד 
ְלֹכָלא, ְלִאְשַתְעְשָעא ְבהּו ְבקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, 
ּוְשַמְחֶתם ִלְפֵני ְיָי' ֱאֹלֵהיֶכם, ּוְכִתיב ְוָשַמְחָת ִלְפֵני ְיָי' ֱאֹלֶהיָך. ְבַהאי 

א ְוָכל דֹוֲחָקא ִמָכל יֹוָמא ְדַשְבָתא, ִאְתְנֵשי ָכל ַצֲעָרא ְוָכל רּוְגזָ 
ָעְלָמא, ְבִגין ְדִאיהּו יֹוָמא ְדִהילּוָלא ְדַמְלָכא, ְדִנְשָמִתין ִאתֹוְסָפן, 
ְכַגְווָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי. ָאַמר ִרִבי ִיְצָחק ְלִרִבי ְיהּוָדה, ְכִתיב ָזכֹור ֶאת 

ל ַהַיִין, ֲאַמאי ַעל ַהַיִין. ָאַמר יֹום ַהַשָבת ְלַקְדשֹו, ְוָתֵניָנן ָזְכֵרהּו עַ 
ֵליּה, ְבִגין ְדַיִין ֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא, ְוֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא, ֶחְדָווָתא הּוא 
ְדֹכָלא. ְוַהאי ַיִין ַחֵדי ְלַמְלָכא, ְוַהאי ַיִין ְמַעְטָרא ְלַמְלָכא ְבִעְטרֹוי, 

ֶאיָנה ְבנֹות ִציֹון ַבֶםֶלְך ְשֹלֹמה ַבֲעָטָרה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְצֶאיָנה ּוְר 
ֶשִעְטָרה לֹו ִאםֹו. ְוָתֵניָנן ְבֹכָלא ַבְעָייא ְלַאֲחָזָאה ַבר ָנש עֹוָבָדא. ְדָלא 
ִאְשְתַכח ְקדּוָשה ֶאָלא ְבַיִין, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ִכי טֹוִבים דֹוֶדיָך ִמָיִין, 

ּון ָטָבָאן, ַנְזִכיָרה ֹדֶדיָך ִמַיִין. ְוַעל ָדא ִקדּוָשה ְדַשָבת ְבַיִין, ִמַיִין ִאימ
ּוַבֹחֶדש ָהִראשֹון ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ְוָהא אּוְקמּוָה, ְוָהא ִאְתַמר. 

ק ִרִבי ִחָייא ָנַתח, ֲאִני ְיֵשָנה ְוִלִבי ֵער קֹול דֹוִדי דֹופֵ  ַלֹחֶדש ְוגֹו'.
ְוגֹו'. ָאְמָרה ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל, ֲאִני ְיֵשָנה ְבָגלּוָתא ְדִמְצַרִים, ַדֲהוֹו ָבַני 
ְבִשְעבּוָדא ְדַקְשיּו. ְוִלִבי ֵער, ְלַנְטָרא ְלהּו ְדָלא ִיְשֵתיצּון ְבָגלּוָתא. 

כֹור ֶאת ְבִריִתי. קֹול דֹוִדי דֹוֵפק, ָדא קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְדָאַמר ָוֶאזְ 
ִנְתִחי ִלי ִנְתָחא ְכִחדּוָדא ְדַמֲחָטא, ַוֲאָנא ַאְפַתח ְלָך ַתְרִעין ִעָלִאין. 
ִנְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי, ְדָהא ִנְתָחא ְלַאְעָלא ִלי, ָבְך הּוא, ְדָלא ֵייֲעלּון 

ִלי )בך(, ִאי ַאְנְת ָלא  ְלַגָבאי ָבַני ֶאָלא ָבְך, ַאְמְת הּוא ִנְתָחא ְלַאְעָלא
ִתְפַתח ִנְתָחְך, ָהא ֲאָנא ָסִגיר. ְדָלא ִיְשְכחּון ִלי. ְבִגין ַכְך, ִנְתִחי ִלי. 
ִנְתִחי ִלי ַוַדאי. ְוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד, ַכד ָבָעא ְלַאֲעָלא ְלַמְלָכא, ָאַמר 

. ֶזה ַהַשַער ַלְיָי', ָדא הּוא ִנְתחּו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה
ִנְתָחא ַוַדאי ְלַאֲעָלא ְלַמְלָכא. ֶזה ַהַשַער ַלְיָי', ְלַאְשְכָחא ֵליּה, 
ּוְלִאְתַדְבָקא ֵביּה, ְוַעל ָדא ִנְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי ֶשֹראִשי ְוגֹו'. ְבִגין 

 ְך ִבְשָלם ְדָעְלִמין. ְלִאְזַדְּווָגא ִעָםְך, ּוְלֶמֱהִוי ִעםָ 
ְבַשֲעָתא ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ֲהָוה ָקִטיל ְלבּוְכֵרי ְדִמְצָרֵאי,  ָתא ֲחֵזי,
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ָכל ִאימּון ְדָקַטל ְבַפְלגּות ֵליְלָיא, ְוָאִחית ַדְרִּגין ֵמֵעיָלא ְלַתָתא. ֵביּה 
ַקִדיָשא, ִאְתְּגָזרּו ְוִאְשָתָתפּו  ַשֲעָתא ָעאלּו ִיְשָרֵאל ְבִקיּוָמא ְדָאת

ִבְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל, ְוִאְתַאֲחדּו ָבּה. ְכֵדין ַההּוא ָדָמא ַאְחִזיאּו ֵליּה ַעל 
ִנְתָחא. ּוְתֵרין ָדֵמי ֲהוֹו, ַחד ְדִפְסָחא, ְוַחד ָדָמא ְדִאְתְּגָזרּו. ַוֲהָוה 

יְמנּוָתא, ַחד ָהָכא ְוַחד ָהָכא ְוַחד ָרִשים ַעל ִנְתָחא, ְרִשיָמא ִדְמהֵ 
ֵביַנְייהּו, ְוָהא ִאְתַמר, ְוָנְתנּו ַעל ְשֵתי ַהְמזּוזֹות ְוַעל ַהַםְשקֹוף, ְבִגין 
ְלַאֲחָזָאה ְמֵהיְמנּוָתא. ּוְבַאְרָבָעה ֲעָשר, ָהא ִאְתַמר, ְדָהא ְכֵדין 

ְשָרֵאל ֵמְרשּוָתא ָאֳחָרא, ְוִאְתֲעָקרּו ְמַבְטִלין ָחֵמץ ּוְשאֹור, ְוִאְסַתָלקּו יִ 
ִמֵמיּה, ְוִאְתַאֲחדּו ְבַםָצה, ִקשּוָרא ַקִדיָשא. ָבַתר ְדִאְתְּגָזרּו, ָעאלּו ָבּה, 
ַעד ְדִאְתְנָרעּו, ְוִאְתַּגְלָייא ְרִשיָמא ִדְלהֹון, ּוְכֵדין ָיַהב ְלהֹון ִקשּוָרא, 

שּוָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ַבֲאַתר ִדְכִתיב, ִהְנִני ַמְמִטיר ַבֲאַתר ִעָלָאה, ְבִק 
 ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים, ִמן ַהָשָמִים ַדְייָקא, ְוָהא אּוְקמּוָה. 

ְבַאְרֵביַסר )נ''א בחמיסר( ְבַשֲעָתא ְדִזּוּוָגא ְדִסיֲהָרא  ָתא ֲחֵזי,
א, ְוִכְתִרין ַתָתִאין ָלא ִמְשַתְכִחין ָכל ַכְך ִאְשְתַכח ִבְשִלימּו ִעם ִשְמשָ 

ְבָעְלָמא, ְדָהא ְבַחְדתּוֵתי ְדִסיֲהָרא, ִזיִנין ִביִשין ִמְשַתְכִחין, ּוִמְתָעֵרי 
ְלִאְתַנְשָטא ְבָעְלָמא. ּוְבַשֲעָתא ְדִזּוּוָגא ְדִסיֲהָרא ִאְשְתַכח ִבְנִהירּו 

ְשִלימּו, ִמְתַכְמֵשי ֺכְלהּו ַלֲאַתר ַחד, ְוִקדּוֵשי ַמְלָכא ְדִשְמָשא בִ 
ַאְתֲערּו. ְכֵדין ְכִתיב ֵליל ִשםּוִרים הּוא ַלְיָי', ְדָהא ִזּוּוָגא ַקִדיָשא 
ִאְשְתַכח, ְוהּוא ִשםּוִרים ְבֹכָלא. ִרִבי ַאָחא ָאַמר, ְבִגין ַכְך ִתעּוָנא 

)נ''א דכלה( ְבַההּוא יֹוָמא, ּוְבֵליְלָיא ִאְשְתַכח ִישּוָבא ְדֵביָתא, ְדֹכָלא 
ַווי ְלִאימּון ְדָלאו ִמְבֵני ֵביָתא ִניְנהּו, ַכד ָאָתאן ְלִאְזָדְווָגא אֹוַרְייָתא 
)ס''א אריוותא( ַכֲחָדא, ַווי ְלִאימּון ְדָלא ִאְשְתמֹוְדָען ַּגַבְייהּו. ְבִגין 

ְך ִיְשָרֵאל ַקִדיִשין ְמַתְעִנין לֹון ֵביָתא, ָכל ַההּוא יֹוָמא, ְוַעל ְיַדְייהּו, כַ 
ַעְייֵלי ַמאן ְדַעְייֵלי, ְוִאימּון ַחָדאן ְוַזְםָרן ַתְרַווְייהּו ַזָכִאין ִאימּון 

ה ָלן ִיְשָרֵאל ְבָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ָאַמר ִרִבי יֹוֵסי ָלםָ 
ְלַאְטְרָחא כּוֵלי ַהאי, ְקָרא ְשִלים הּוא, ְדָהא ְבַהאי ֵליְלָיא, ִזּוּוָגא 
ִעָלָאה ַקִדיָשא ִאְתַער ְוִאְשְתַכח, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, הּוא ַהַלְיָלה ַהֶזה 

א. ְלָכל ַלְיָי' ִשםּוִרים, ַמאי ִשםּוִרים. ְתֵרי, ִזּוּוָגא ְדִסיֲהָרא ְבִשְמשָ 
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ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלדֹוֹרָתם, ְדָהא ִמָכאן ּוְלָהְלָאה, ִאְתֲאָחדּו ְוִאְתַקָשרּו 
ְבִקשּוָרא ִדְשָמא ַקִדיָשא, ְוָנְפקּו ֵמְרשּוָתא ָאֳחָרא. ְבִגיֵני ַכְך 

ּו, ְוַעְייֵלי ְבַאְרָבָעה ֲעַשר, ְמַתְעֵני ַּגְרַמְייהּו, ּוְמַבֲעֵרי ָחֵמץ ִמֵביַנְייה
ִבְרשּוָתא ַקִדיָשא, ּוְכֵדין ִמְתַעְטֵרי ָחָתן ְוַכָלה, ְבִעְטרֹוי ְדִאיָמא 
 ִעָלָאה, ּוָבֵעי ַבר ָנש ְלַאֲחָזָאה ַּגְרֵמיּה ְדִאיהּו ַבר חֹוִרין. 

י ַאָבא, ָהֵני ַאְרַבע ַכֵסי ְדַההּוא ֵליְלָיא ֲאַמאי. ָאַמר ִרבִ  ָאַמר ִרִבי יֹוֵסי,
ָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא, ָלֳקֵביל ד' ְּגאּולֹות. ֲאָבל ַשִניר הּוא ְבִסְפָרא 
ְדַרב ֵייָסא ָסָבא, ְדָקָאַמר הֹוִאיל ְוִזּוּוָגא ַקִדיָשא ִאְשְתַכח ְבַהאי 

' ַדְרִּגין, ֵליְלָיא ְבָכל ִסְטִרין, ְוִזּוּוָגא הּוא ְבַאְרַבע ִקְשִרין, ְדִאימּון ד
ְוָלא ִמְתָנְרֵשי ָדא ִמן ָדא, ַכד ִזּוּוָגא ָדא ִאְשְתַכח, וֲאָנן ְבֶחְדָווָתא 
ִדְלהֹון ִאְתַעְרָנא, ְבִגין ְדָהא ָזֵכיָנא ְבהּו, ְדַמאן ְדָאִחיד ְבָדא, ָזֵכי 

ָלָוון, ּוָבֵעיָנן ְלֶמְעַבד ְבֹכָלא. ְוַעל ָדא ִאְשַתֵני ֵליְלָיא ָדא ִמָכל ְשָאר ֵלי
ְשָמא ְבֹכָלא, ּוְלֶמְחֵדי ְבַהאי ֵליְלָיא, ְבִגין ְדֶחְדְווָתא הּוא ְלֵעיָלא 
ְוַתָתא. ְועֹוד ָאַמר, ְדַאְרַבע ִאֵלין ַאְרַבע ְּגאּולֹות ָקֵריָנן ְלהּו. ַמאי 

ְתְקֵרי, ַהַםְלָאְך ַהּגֹוֵאל. ַטְעָמא. ְבִגין ְדַהאי ַדְרָּגא ַבְתָרָאה, ּגֹוֵאל אִ 
ְוָלא ִאְקֵרי ּגֹוֵאל, ֶאָלא ַעל ְיָדא ְדַדְרָגא ָאֳחָרא ִעָלָאה, ְדַקְייָמא ָעָלּה 
ְוָנִהיר ָלּה. ְוָדא ָלא ַאִניק ָלּה ְנהֹוָרא, ֶאָלא ְבִאֵלין ְתֵרין )ס''א באינון 

 ' ִאֵלין ַאְרַבע ְּגאּולֹות ִניְנהּו. דרגין( ַדְרִּגין ְדָעֵליּה. ִאְשְתַכח, ְדד
ָהא ְכִתיב )ס''א האי דכתיב( ִשְבַעת ִרִבי ְיהּוָדה ָשַאל ְלִרִבי ַאָבא, 

ָיִמים ְשאֹור ֹלא ִיָםֵצא ְבָבֵתיֶכם, ְוֶחְדָווָתא הּוא ָכל ִשְבָעה, ֲאַמאי 
ֹות, ְדִאְשְתַכח ח' יֹוִמין ָלא ִאְשְתִלים ַהֵלל ָכל ז' יֹוִמין, ְכמֹו ְבֺןכ

ַהֵליָלא, ִבְשִלימּו ְדֶחְדְווָתא ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. ָאַמר ֵליּה ַשִניר 
ָקַאָמְרת, ֲאָבל ְיִדיָעא הּוא, ְדָהא ָהָכא ָלא ִאְתָקָשרּו ִיְשָרֵאל ָכל ַכְך 

ַהאי ֵליְלָיא, ְדִזּוּוָגא ְבֹכָלא, ְכָמה ְדִאְתְקָשרּו ְלָבַתר. ְבִגין ַכְך בְ 
ִאְשְתַכח )בכל אינון דרגין עלאין( ְוֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ִאְשְתַכח, 
ְוִיְשָרֵאל ִאְתָקָשרּו ְבַההּוא ֶחְדָווָתא, ֲעִביְדָנא ְשִלימּו, ְוַהֵליָלא 

ְלהּו ִאְשְתִלים. )אבל באינון דרגין עלאין( ֲאָבל ְלָבַתר ַאף ַעל ַּגב ְדכֺ 
ִמְשַתְכֵחי, ַעד ְכַען ִיְשָרֵאל ָלא ִאְתָקָשרּו ְבהּו, ְוָלא ִאְתְנָרעּו 
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ְלִאְתַּגְלָייא ְרִשיָמא ַקִדיָשא, ְוָלא ַקִבילּו אֹוַרְייָתא, ְוָלא ָעאלּו ְבָמה 
יּה, ְדָעאלּו ְלָבַתר. ְבִגין ַכְך ַבֺןכֹות ְשִלימּו ְדֹכָלא ִאְשְתַכח בֵ 

ְוֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ַיִתיר, ֲאָבל ָהָכא ַעד ְכַען ָלא ָזכּו, ְוָלא ִאְשְתַכח 
ְשִלימּו ֵביּה ָכל ַכְך, ַאף ַעל ַּגב ְדִאְשְתָכחּו ָכל ז', ָלאו הּוא 
ְבִאְתַּגְלָייא, ְוִיְשָרֵאל ַעד ָלא ִאְתְקָשרּו ְבהּו ַכְדָקא ֲחֵזי. ְוַעל ָדא 

ְדָווָתא ְדֹכָלא ּוְשִלימּו ְדֲהֵליָלא ְבַהאי ֵליְלָיא, ְבִגין ַההּוא חּוָלָקא חֶ 
ְדִאְתְקָשרּו ֵביּה. ַמאי ַטֲעָמא. ְדֵכיָון ִדְבַההּוא ֵליְלָיא ִזּוּוָגא ִאְשְתַכח, 

א ְדִיְשָרֵאל, ָכל ִקשּוָרא ְדֹכָלא ִאְשְתַכח ְבִסְטָרא ְדִזּוּוָגא, ְוָלא ְבִסְטָר 
ְדַכד ִזּוּוָגא ִאְשְתַכח ָבּה ִמְשַתְכֵחי ִאֵלין ְתֵרין )ס''א תלת( ַדְרִּגין 
ְדַקְייִמין ָעָלה. ְוַכד ִאֵלין ִמְשַתְכֵחי, ָהא ָכל ּגּוָפא ִאְשְתַכח ְבהּו, 

ִאְשְתִלים, ְדָהא ְכֵדין  ּוְכֵדין ְשִלימּו ְדֹכָלא, ְוֶחְדָווָתא ִמֹכָלא, ְוַהֵליָלא
ִאְתַעְטָרת ִסיֲהָרא ְבֹכָלא. ֲאָבל ָלא ְלָבַתר, ְדָכל יֹוָמא ְויֹוָמא 
ִאְשַתְכֵחי, ְוִיְשָרֵאל ַעד ָלא ָזכּו ְבהּו, ָהא ָלאו ַהֵליָלא ְשֵליָמא, ְכמֹו 

א, ְוָהִכי הּוא ַוַדאי. ְבִזְמִנין ָאֳחָרִנין. ָאַמר ֵליּה ִרִבי ְיהּוָדה, ַשִניר הּו
ְוַהאי ִזְמָנא ָאֳחָרא ְשַמְעָנא ֵליּה ְבַהאי ַּגְווָנא, ְוַאְנֵשיָנא ִמֵלי. ַהְשָתא 
ִמָלה ָאֳחָרא ָבֵעיָנא ְלִמְנַדע, ָהא ֲחֵזיָנא ַבֶנַסח ז', ּוְבֺסכֹות ז', 

ֲאַמאי ָלא ִאְשְתָכחּו  ּוְשִלימּו ְדֶחְדָווָתא ְביֹוָמא ָאֳחָרא. ְבָשבּועֹות,
ֵביּה ז' ָיִמים, ְוָהא ָהָכא ִאְתָחזּון ַיִתיר ִמֹכָלא. ָנַתח ְוָאַמר, ּוִמי ְכַעְםָך 
ְכִיְשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ. ְוִכי ַמאי ְשָנא ָהָכא ְדִאְקרּון ִיְשָרֵאל ֶאָחד, 

ָחא ְדִיְשָרֵאל, ַאְתָייא ְלָפְרָשא, ַיִתיר ֵמֲאַתר ָאֳחָרא. ֶאָלא, ֵכיָון ִדְשבָ 
ָקָרא לֹון ֶאָחד, ְדָהא ְבָכל ֲאַתר ְשָבָחא ְדִיְשָרֵאל ֶאָחד הּוא. ַמאי 
ַטְעָמא. ְבִגין ְדָכל ְקִשירּו ְדִעָלֵאי ְוַתָתֵאי, ְבַהאי ֲאַתר ְדִאְקֵרי ִיְשָרֵאל 

ְלֵעיָלא, ְוִאְתְקַשר ְבָמה ִדְלַתָתא, ִאְשְתַכח. )ועוד( ְדִאְתְקַשר ְבָמה ִד 
ְוִאְתְקַשר ִבְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל. ְוַעל ָדא ִאְקֵרי ֹכָלא ֶאָחד. ּוַבֲאַתר ָדא 
ִאְשְתמֹוְדָעא ְמֵהיְמנּוָתא, ְוִקשּוָרא ְשֵליָמא, ְוִיחּוָדא ִעָלָאה ַקִדיָשא. 

ְמֵהיְמנּוָתא הּוא, ִקשּוָרא ְדֹכָלא. ּוְכִתיב ְוַעל ָדא, יֹוָמא ָדא, ִקשּוָרא ִד 
ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלַםֲחִזיִקים ָבּה ִאיָלָנא הּוא ְדִאְקֵרי ֶאָחד. ְוַעל ָדא ְבִגין 
ְדִאימּון ִמְתַקְשֵרי ַבֲאַתר ָדא, ִאְקֵרי ָהִכי. ְוֵעץ ַחִיים ֶאָחד הּוא ַוַדאי 
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ֵביּה ִאְתְקַשר, ְויֹוָמא )ס''א ושמא( ִדיֵליּה, ֶאָחד  ִאְקֵרי, ְבִגין ְדֹכָלא
ַוַדאי, ִקשּוָרא ְדֹכָלא, ְוֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוֵעץ 
ַהַחִיים ְבתֹוְך ַהָּגן, ְבתֹוְך ַמָםש, ִבְמִציעּות, ְוָאִחיד ְבָכל ִסְטִרין, 

א ֶנַסח ְוֺסכֹות, ְוהּוא ְבֶאְמָצִעיָתא. ְבִגין ְדִאיהּו ְוִאְתְקַשר ֵביּה. ְוַעל ָד 
ֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא, ְוָדא הּוא ְשָבָחא ְדאֹוַרְייָתא ְבַהאי יֹוָמא, ְוָלא 
ַיִתיר, ְשָבָחא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ְוִקשּוָרא ְדֹכָלא. ָאַמר ִרִבי ְיהּוָדה, ְבִריְך 

 ָנא, ְוָזֵכיָנא ְלָהֵני ִמיֵלי. ַרֲחָמָנא ְדָשִאילְ 
ֶחְדָווָתא ְוִשיָרָתא, ְזִמיִנין ִיְשָרֵאל ְלַשְבָחא ְלקּוְדָשא  ָאַמר ִרִבי ִיְצָחק,

ְבִריְך הּוא, ְכַהאי ְשָבָחא ִדְמַשְבֵחי ִיְשָרֵאל ְבֵליְלָיא ְדִפְסָחא, ְדְכֶנֶסת 
ה ְדַמְלָכא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַהִשיר ִיְהֶיה ִיְשָרֵאל ִאְתַקְדָשת ִבְקדּושָ 

ָלֶכם ְכֵליל ִהְתַקֶדש ָחג. ְכֵליל ִהְתַקֶדש ָחג ַדְייָקא. ָברּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם 
ּוְביֹום ַהִבכּוִרים ְבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָשה ַלְיָי'  ָאֵמן ְוָאֵמן.

ִיְהֶיה ָלֶכם ְוגֹו'. ַרִבי ִשְמעֹון ָנַתח, ָאז  ִמְקָרא ֹקֶדש ְבָשבּועֹוֵתיֶכם
ְיַרְמנּו ֲעֵצי ַהָיַער ִמִלְפֵני ְיָי' ִכי ָבא ִלְשנֹוט ֶאת ָהָאֶרץ. ַזָכָאה 
חּוָלֵקיהֹון ְדִאימּון ְדִמְשַתְדֵלי ְבאֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי, ְדַיְדִעין ָאְרחֹוי 

הּוא, ְוִאְתַאֲחָדן ִבְשֵמיּה )כל יומא(. ַווי ְלִאימּון ְדָלא  ְדקּוְדָשא ְבִריְך
ִמְשַתְדֵלי ְבאֹוַרְייָתא, ְדָהא ֵלית לֹון חּוָלָקא ִבְשָמא ַקִדיָשא, ְוָלא 
ִאְתַאֲחָדן ֵביּה, ָלא ְבַהאי ָעְלָמא, ְוָלא ְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ַמאן ְדָזֵכי 

ְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ְדָהִכי ָתֵניָנן, דֹוֵבב ִשְפֵתי ְיֵשִנים,  ְבַהאי ָעְלָמא, ָזֵכי
ַאף ַעל ַּגב ְדִאימּון ְבַההּוא ָעְלָמא, ִשְפָווַתְייהּו ְמַרְחָשן ַתָםן 

 אֹוַרְייָתא. 
ַעד ַהְשָתא ַאְקִריבּו ִיְשָרֵאל ְתבּוַאת ָהָאֶרץ, ְתבּוַאת ָהָאֶרץ  ָתא ֲחֵזי,

ְוִאְתַעְןקּו ֵביּה, ְוִאְתַקָשרּו ְבַההּוא ִקשּוָרא. ְוַאף ַעל ַּגב ְדִדיָנא  וַדאי.
ִאְשְתַכח, ִדיָנא ִבְשָלָמא ִאְשְתַכח ֵביּה. )ס''א דעלמא אתנהיג ביה( 
ְוַאְקִריבּו ְשעֹוִרים, ְבִגין ְדִאיהּו ַקְדָמָאה ִמָכל ְשָאר ְתבּוָאה, ּוִמן 

ה ִמְתָקְרָבא, ְוָלא ֵמַההּוא ְדִמְתָאֵחר, ְדָהא ֲאִחידּו ַקְדָמָאה, ַקְדָמָא
ְדִיְשָרֵאל ִאְתֲאָחדּו ֵביּה ְבקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ָהָכא הּוא. ָאַמר 
קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ֲאָנא ָיַהִבית ְלכּו ָמן ְבַמְדְבָרא, ֵמַההּוא ֲאַתר 
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ִתיב, ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים, ְוַאתּון ְדִאְקֵרי ָשַמִים, ִדכְ 
ְמָקְרִבין ַקַםאי ְשעֹוִרים. ְוָרָזא ְדִמָלה, ֹזאת תֹוַרת ַהְעָנֹאת, ָחֵסר. 
ַאְזֲהרּוָתא ְלָנֵשי ָעְלָמא, ְדָלא ִיְשטּון ְתחֹות ַבֲעֵליהֹון. ְוִאי ָלאו, ֶקַמח 

ְרָבא. ּוִמִםָלה ֲחָדא, ִאְשְתמֹוָדע ִמָלה ָאֳחָרא. ְשעֹוִרים ְזִמיָנא ְלקָ 
ַזָכָאה חּוָלֵקיהֹון ְדִיְשָרֵאל, ְדָהא ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ָלא ַשְקַרת ְבַמְלָכא 
ַקִדיָשא ְלָעְלִמין. ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ַתָּווַהת, ֲאֶשר ִתְשֶטה ִאָשה ַתַחת 

ִדיָנא ְדַהאי ִאְתָתא ֵמַאְתָרָהא ָקא ַאְתָייא. ּוַמאן הּוא  ִאיָשּה, ְבִגין ַכְך
ַאְתָרָהא ַההּוא ִדְכִתיב ָבּה ֵאֶשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרחֹוק ִמְנִניִנים 
ִמְכָרּה. ֵאֶשת ַחִיל ֲעֶטֶרת ַבֲעָלּה. ְוַההּוא ֶקַמח ְשעֹוִרים, ְדַאְייִתית 

ֹאת ִאְתְקֵרי, ָחֵסר, ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ָהִכי ִאְקֵרי. ַהִהיא ִאְתָתא, ִמְנַחת ְקנָ 
ְוַעל ָדא, ְבִפְנָחס ְכִתיב, ַתַחת ֲאֶשר ִקֵמא ֵלאֹלָהיו, ְדִקְנָאה ָהָכא 
ִאְתֲאָחד, ְדַמאן ִדְמַשֵער ְבַהאי ְבִרית, ִקְנָאה ִאְתָעַרת ָעֵליּה, ְוַעל ָדא 

א ֲחֵזי, ֶקַמח ְשעֹוִרים, ַהאי עֹוֶמר, ְדֵכיָון ְדֲהָוה ַקָמִאין נֹוְגִעין בֹו. תָ 
ָמָטא ְלֵריַחִין ִדְגרּוסֹות, ְמִפיִקין ִמֵמיּה ִעָשרֹון ְמנּוֶנה ְבי''ג ָנָנה. ְוָדא 
ֶשַבע ַשָבתֹות ְתִמימֹות, ְלָבַתר ְדַסְלִקין ֶשַבע ַשָבתֹות ִאֵלין, ָאָתא 

ְלִאְזַדְּווָגא ָבּה ִבְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל, ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת.  ַמְלָכא ַקִדיָשא
ּוְכֵדין ִאְתֲעָטר ַמְלָכא ְבִיחּוָדא ְשִלים, ְוִאְשְתַכח ֶאָחד ְלֵעיָלא ְוַתָתא. 

ין ְוַכד ַאְתַער ַמְלָכא ַקִדיָשא, ּוָמָטא ִזְמָנא ְדאֹוַרְייָתא. ָכל ִאימּון ִאיָלנִ 
ִדְמַבְכֵרי ִאַבְייהּו, ַסְלִקין ִשיָרָתא. ּוַמאי ַאְמֵרי ְבַשֲעָתא ִדְמַלְקֵטי 
ְלהֹון, ַנְתֵחי ְוַאְמֵרי, ְיָי' ַבָשַמִים ֵהִכין ִכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַבֹכל ָמָשָלה. 

תּו ָנַתח ָכף.  ְיָי' ְבַהָשַמִים ַחְסֶדָך. ּוְכִתיב, ְוָכל ֲעֵצי ַהָשֶדה ִיְמֲחאּו
ִמְזמֹור ִשירּו ַלְיָי' ִשיר ָחָדש ִכי ִנְפָלאֹות ָעָשה. ִשיר ָחָדש  ְוָאַמר,

ִאְקֵרי. ְבִגין ַכְך ְבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָשה. ָהָתם ִמְנַחת ְקָנאֹות, ָהָכא 
א. ִקשּוָרא ִמְנָחה ֲחָדָשה. ֲחָדָשה ְדִחדּוָשא ְדֹכָלא )ס''א דכלה( ָהכָ 

ְדֹכָלא ְדֵעיָלא ְוַתָתא, ִקשּוָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ְוַעל ָדא ַיֲעֹקב ְשֵליָמא 
ִאְתֲעָטר ְבִעְטרֹוי, ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת. ְוַכד ָמטּון ִבכּוִרים ְלַגֵבי 

ל ַההּוא ִאיָלָנא ַכֲהָנא, ֲהָוה ָבֵעי ַבר ָנש ְלֵמיַמר ּוְלָפְרָשא ִמִלין, עַ 
ְדַאְרָעא, ְדִאְשְתִלים ְכַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ִבְתֵריַסר ְתחּוִמין, ְבִשְבִעין 
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ַעְנִנין, ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ֵליּה ָלָבן ֲאַרָמָאה, ְדִאְתְנִגים ָעְלָמא ְבִגיֵניּה. 
ינֹוי )ס''א בבנוי( ְכָמה ְוקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ֵשִזיב ֵליּה, ְוִאְתַעָטר ְבִד 

ְדאֹוִקיְמָנא. ְבִגין ַההּוא ִאיָלָנא, ְדָכל ִקְשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ֵביּה 
ַתְלָייא. ְוַעל ָדא ִמְנָחה ֲחָדָשה ִאְתְקֵרי. ַמאי ַטְעָמא. ְבִגין ְדֶחְדָווָתא 

ִזְמָנא ַחְדתּוֵתי  ְדִעָלֵאי ְוַתָתֵאי הּוא, ְוֶחְדָווָתא ְדִסיֲהָרא. ּוְבָכל
 ְדִסיֲהָרא, ִקְשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא הּוא, ְוֶחְדָווָתא ִדיָלּה. 
ְלַמְלָכא ַדֲהוֹו ֵליּה ְבִנין, ּוְבַרָתא ֲחָדא, ַאְתִקין ְסעּוָדָתא ְלֺכְלהּו ְבִנין, 

ַמְלָכא, ָלא ִאְשְתַכַחת ַהִהיא ְבַרָתא ַעל ָנתֹוָרא. ַכד ָאָתאת, ַאְמַרת לְ 
ָמאִרי, ְלָכל ַאַחי ְזִמיַנת ְוָיָהַבת ְלָכל ַחד ָמאִנין ְיִדיָען, ְוִלי ָלא ָיָהַבת 
חּוָלָקא ֵביַנְייהּו. ָאַמר ֵליּה, ַחָיִיְך ְבָרִתי, ָמָנא ִדיָלְך ִיְשְתַכח ַעל ַחד 

ר ִביָדָהא ְתֵרין. ָהא ֹכָלא ִיְתנּון ָלְך ֵמחּוָלֵקיהֹון. ִאְשְתַכח ְלָבתַ 
חּוָלִקין, ַעל ַחד ְתֵרין ִמֹכָלא. ַכְך ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל, ִמֹכָלא ַנְטָלא 
חּוָלִקין, ְוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ַכָלה, ְכלּוָלא. ַכַכָלה ְדֺכְלהּו ְמַזְמִנין ָלּה 

תּוֵתי )נ''א ָמאִנין ְוחּוָלִקין ְוַתְכִשיִטין, ַכְך ִהיא ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל, ַחְד 
 ָתא ֲחֵזי,חדוותא( ִדיָלּה ְבֹכָלא, ְוֹכָלא ָיֲהִבין ָלּה חּוָלִקין ּוָמאִנין. 

ְבַשֲעָתא ְדַמְלָכא ַקִדיָשא ִאְשְתַכח ְבִעְטרֹוי, ֶחְדָווָתא ִדְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל 
ָרֵאל ְבִעְטִרין הּוא. ְוַכד אֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת, ִאְתַעְטָרת ְכֶנֶסת ִיְש 

ִעָלִאין, ּוְבִגין ְדָכל ִקְשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ִאְתְקַשר ְבַהאי ִאיָלָנא, ִאְקֵרי 
יֹום ֶאָחד. ִדְכִתיב, ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַלְיָי'. יֹום ֶאָחד ַוַדאי, 

א. ִקשּוָרא ִדְלֵעיָלא, ְדְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל יֹום ֶאָחד, ְבִקשּוָרא ִדְלֵעילָ 
ֵריָשא ְוגּוְלַגְלָתא ּומֹוֵחי. ִקשּוָרא ָאֳחָרא, ְתֵרין ְדרֹוִעין ְוגּוָפא. 
ַדֲאִחיָדן, )קשורא אחרא( ֵמֵחיָלא ְדֵריָשא. ְואֹוְקָמא ַרב ַהְמנּוָנא, 
)ס''א בתרין( ִבְתַלת ְקִשיִרין ַדֲאָבָהָתא )קשורא אחרא(. ְתֵרין 

ָייִמין )נ''א כוליין דלתתא( ְדִאְתְמָשכּו ִבְמַשח ְרבּות, )בקיומא( קַ 
ִבְתֵרין ַדְרִּגין, ְתֵרין ַנֲחִלין, ְלַאְכָנָשא ַזְרָעא, ְלַאָנָקא ְבַדְרָּגא ָאֳחָרא, 
ְבפּום ַאָםה. ִאיָלָנא ָדא, הּוא ּגּוָפא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְדָאִחיד ְלָכל ָהֵני, 

א ִמְתַקְשָרן ֵביּה, ְוהּוא ְבהֹון, ְוַעל ָדא ֹכָלא ַחד. ְוַכד ִאְזַדְווַגת ְוֹכלָ 
ְכִתיב  ָתא ֲחֵזי,ֵביּה ַמְטרֹוִניָתא, ְכֵדין הּוא ֶאָחד, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. 
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ַביֹום ַהְשִמיִני ֲעֶצֶרת. ַמאן ֲעֶצֶרת. ֶאָלא ְבַההּוא ֲאַתר, ְדֹכָלא 
ְשָרן ַכֲחָדא, ִאְקֵרי ֲעֶצֶרת, ַמאי ֲעֶצֶרת, )ס''א כנופיא כנישו( ִמְתקַ 

ְכִנישּו. ְוִאי ֵתיָמא ָהָכא ְדִאְקֵרי ֲעֶצֶרת, ַמאי ַטֲעָמא. ֶאָלא ְבָכל ִאימּון 
יֹוִמין, יֹוֵמי ְסעּוָדֵתי ְדַעְנֵפי ִאיָלָנא ֲהוֹו. ְוַעל ָדא, ִשְבִעים ָנִרים 

ַתר, ֶחְדָווָתא )דגופא( ְדִאיָלָנא ַמָםש, ְוֶחְדָווָתא ִאימּון. ְלבָ 
ְדאֹוַרְייָתא. ּוְבִגיֵניּה הּוא יֹוָמא ַחד ֲעֶצֶרת. ֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא, 
ֶחְדָווָתא ְדִאיָלָנא, ְדהּוא ּגּוָפא. ְוַעל ָדא ֵלית חּוָלָקא ְבַהאי יֹוָמא, 

ּוְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל. ְבִגין ָכְך, ֲעֶצֶרת ִתְהֶיה ֶאָלא ְלקּוְדָשא ְבִריְך הּוא 
ָלֶכם, ָלֶכם, ְוָלא ְלָאֳחָרא. )ס''א לבתר חדוותא דאלנא ממש 
ובגיניה הוא יומא חד ולית חולקא בהאי יומא אלא לקודשא 
בריך הוא וכנסת ישראל ועל דא כתיב עצרת תהיה לכם. אוף הכי 

נא דהוא גופא וכלא בהאי יומא חדוותא דארייתא חדוותא דאל
אשתכח ביה( ְדָהא ְבַשֲעָתא ְדַמְלָכא ִאְשְתַכח, ֹכָלא ִאְשְתַכח ֵביּה. 
ְוַעל ָדא ָתֵניָנן, ַבֲעֶצֶרת ַעל ֵנירֹות ָהִאיָלן, ְוָהא אּוְקמּוָה ְבִגין ָכְך 

ִתיב, ַמה כְ  . ָתא ֲחֵזי,ֶאָחד ִאְקֵרי, ֶאָחד ַוַדאי, ְכָמה ְדַאָמָרן
ִמםֹוְשבֹוֵתיֶכם ָתִביאּו ֶלֶחם ְתנּוָפה ְוגֹו', ֹסֶלת ִתְהֶייָנה ָחֵמץ 
ֵתָאֶפיָנה. ַמאי ְשָנא ָהָכא ָחֵמץ )בכנסת ישראל(, ֶאָלא ְבִגין ְדֹכָלא 
ֲאִחיָדן ֵביּה )וכן( ְבִאיָלָנא, ְדָהא ְבִאיָלָנא ֲאִחיָדן ַעְנִפין, ְבִאיָלָנא 

ִלין, ְקִליִפין, ִדיִנין ַסִּגיִאין ְבָכל ִסְטִרין, ֹכָלא ִאְשְתַכח ֵביּה. ֲאִחיָדן עָ 
ּוְבִגין ְדַהאי ִאיָלָנא, ְמַכֵנר ַעל ֵיֶצר ָהָרע, ְדהּוא ְבֵבי מֹוְתֵביּה ְדַבר 

 , ֵמַהאי ִאיָלָנא ִאְתָזנּו ָכל ְשָאר ִאיָלִנין ְלַתָתא.ָאַמר ִרִבי ֶאְלָעָזר ָנש.
ְוהּוא ִאְשָתְרָשא ַעל ַחד ַנֲהָרא ֲעִמיָקא, ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְוָלא ַנְסִקין 
ֵמימֹוי ְלָעְלִמין. ָעֵליּה ְכִתיב ְוָהָיה ְכֵעץ ָשתּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל 
ְיַשַלח ָשָרָשיו, ְוַעל ָדא ִאְקֵרי אֹוַרְייָתא, ֵעץ ַחִיים ִהיא ְוגֹו'. ּוַמאי 

ְמֶכיָה ְמאּוָשר. ָהא אּוְקמּוָה, ֲאָבל ְותֹוְמֶכיָה ְמאּוָשר, ְכָמה ְדַאְת ְותוֹ 
 ָאֵמר ְבָאְשִרי ִכי ִאְשרּוִני ָבנֹות. 

ְכִתיב  ַצו ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרָבִני ַלְחִמי ְוגֹו'.
מֹוַע ְבקֹול ְיָי ְוגֹו'. ֵלית ְרעּוָתא ַהֵחֶפץ ַלְיָי ְבעֹולֹות ּוְזָבִחים ִכְש 
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ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְדֵיחּוב ַבר ָנש, ְוַעל חֹוֵביּה ַיְקִריב ָקְרָבן. ֶאָלא 
ָקְרָבן ְדִאיהּו ְבִלי חֹוָבה, ָדא ִאיהּו ָקְרָבן ְשִלים, ְוִאְקֵרי ְשָלִמים, 

ִרִבי ַאָבא ל ַּגב ִדְמַכֵנר ַעל חֹוִבין. ְוָקְרָבן ָתִמיד אּוף ָהִכי, ְוַאף עַ 
ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשָבָרה ְוגֹו'. ַהאי ְקָרא אֹוְקמּוָה, ִדְרעּוָתא  ָנַתח,

ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ָלא ִאְתְרֵעי ְבָקְרָבן ְדַבר ָנש ַעל חֹובֹוי, ֶאָלא 
ַיְדֵעי ַמאי ָקַאְמֵרי, ְוָהִכי ְשַמְעָנא רּוַח ִנְשָבָרה. ּוְבֵני ָנָשא ָלא 

ִמבּוִציָנא ַקִדיָשא, ְדַכד ָאֵתי ַבר ָנש ְלִאְסַתֲאָבא ְבחֹובֹוי, ַאְמִשיְך 
ָעֵליּה רּוַח, ִמִןְטָרא ְדִמְסֲאָבא, ְוִאְתָּגֵאי ַעל ַבר ָנש, ְוָשִליט ָעֵליּה 

, ִאְתַּגָבר ְבֵחיֵליּה ְוִאְתָתַקף, ְלָכל ְרעּוָתא. ְוַההּוא ִסְטָרא ִמְסֲאָבא
ְוָשִליט ָעֵליּה ִלְרעּוֵתיּה. ָאֵתי ַבר ָנש ְוָשִליט ָעֵליּה ְלִאְתַדְכָאה, 

ְבִזְמָנא ְדֲהָוה ֵבי ַמְקְדָשא ַקָיים, ַאְקִריב ָקְרָבֵניּה, ָכל  ְמַדְכִאין ֵליּה.
ד ְדִאְתֲחָרט, ְוָתַבר ְלַההּוא רּוַח ִמּגֹו ַכָנָרה ִדיֵליּה ַתְלָייא ָעֵליּה, עַ 

ָּגאּוָתא ִדיֵליּה, ּוָמִאיְך ֵליּה. ְוָדא הּוא ְתִבירּו, ְדַההּוא ַדְרָּגא 
ְדִמְסֲאָבא. ְוַכד ִאְתַבר ַההּוא רּוַח ִמְסֲאָבא, ְוָקִריב ָקְרָבֵניּה, ָדא ִאיהּו 

. ְוִאי ָלא ִאְתַבר ַההּוא רּוַח, ָלאו ְדִאְתַקֵבל ְבַרֲעָוא ַכְדָקא ָיאּות
ָקְרָבֵניּה ְכלּום, ּוְלַכְלֵבי ִאְתְמַסר, ְדָהא ָקְרְבָנא ָדא ָלאו ְדקּוְדָשא 
ְבִריְך הּוא, ֶאָלא ִמַכְלֵבי. ּוְבִגין ָכְך ִזְבֵחי ֱאֹלִהים ַכְדָקא ָיאּות, הּוא 

ָחא ִמְסֲאָבא, ְוָלא ִיְשלֹוט. ְוַעל ָדא רּוַח ִנְשָבָרה, ְדִיְתַבר ַההּוא רּו
ַמאן ְדִיְתַבר ֵליּה ַכְדָקא ָיאּות, ָעֵליּה ְכִתיב, רּוַח הֹוֵלְך ְוֹלא ָישּוב. 
ִליֱהִוי ַההּוא ַּגְבָרא ְבַאְבָטחּוָתא, ְדָלא ְיתּוב ְלַגֵביּה ְלָעְלִמין. ֲהָדא 

ר ְוִנְדֶכה, ַההּוא ַּגְבָרא ְדָלא ִאְתָּגֵאי, הּוא ִדְכִתיב, ְוֹלא ָישּוב. ֵלב ִנְשבָ 
ְוָלא ִאְתַעֵמג ְבִעמּוִגין ְדָעְלָמא, ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה, ִביָקָרא ִאיהּו 
ְלַגֵביּה. ַצו ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל. ַמאי ַצו. ָדא ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְבִגין ְדָלא 

 ּוַח ִמְסֲאָבא, ְדִאיהּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָםש. ֵייעּול ַּגְרֵמיּה ְלִאְסַתֲאָבא ְבר
ָבאִתי ְלַגִמי ֲאחֹוִתי ַכָלה ְוגֹו'. ַהאי ְקָרא אֹוְקמּוָה,  ִרִבי ֶאְלָעָזר ָנַתח.

ֲאָבל ִאית ְסָתִרים ְבָקְרָבָנא )ס''א שית סדרין דקרבנא( ָהָכא, ְוֹכָלא 
אּות הּוא, ְדָשִרית ִמָלה, ְוַסָתְמת, ִאְתַמר. ָאַמר ֵליּה ַרִבי ִשְמעֹון, יָ 

ֵאיָמא. )ס''א נסתמת אמאי( ָאַמר, ְבִגין ַדֲחֵמיָנא ְבִסְפָרא ְדֲחנֹוְך 
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ִמָלה, ְואֹוִליְפָנא. ָאַמר, ֵאיָמא ַהִהיא ִמָלה ְדָחִמית ְוַשְמַעת. ָאַמר 
י ְלַגִמי, ְבִגין ְדָכל ֹכָלא ַחד ִמָלה, קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָאַמר ָדא, ָבאתִ 

ָקְרְבִנין ְדָעְלָמא ַכד ַסְלִקין, ֺכְלהּו ַעְייִלין ְלגֹו ִּגְנָתא ְדֵעֶדן ְבַקְדִמיָתא, 
ָרָזא ְדְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל. ְוֵהיַאְך ְבַקְדִמיָתא ְוִשירּוָתא ְדָקְרְבָנא, ְבַשֲעָתא 

ּוְנִכיסּו ּוְזִריקּו ְדָדֵמיּה ַעל ַמְדְבָחא. ְדַבר ָנש אֹוֵדי ֶחְטאֹוי ָעָלּה, 
ַהְשָתא ִאית ְלִאְסַתְכָלא, ֵהיַאְך ִאימּון רּוִחין ַקִדיִשין ִאְתֲהנּון ֵמַהאי. 
ּוַמאי ַטְעָמא ְדָקְרְבָנא ִדְבֵהָמה, ְוָהא ַיִתיר ֲהָוה ַסְגָיא, ְלַתְבָרא ַבר ָנש 

יּוְבָתא ַמאי ַטְעָמא ְנִכיסּו ִדְבֵהָמה, ַההּוא רּוָחא, ּוְלָאָתָבא ְבתִ 
ּוְלאֹוְקָדא ֵליּה ְבנּוָרא ְדַמְדְבָחא. ֶאָלא ָרָזא הּוא, ְבִגין ְדִאית ְבֵהָמה 
ִדְרִביָעא ַעל ֶאֶלף טּוִרין, ְוֶאֶלף טּוִרין ַאְכַלת ְבָכל יֹוָמא, ְוֺכְלהּו 

ָדא ָתֵניָנן, ְדִאית ְבִעיָרא ָאִכיל  ִאְקרּון ְבֵהמֹות ְבַהְרֵרי ָאֶלף. ְוַעל
ְבִעיֵרי. ּוִמַםה ֲהוֹו. ֵמֶאָשא. ְוֺכְלהּו ָלִחיְך לֹון ַהִהיא ְבֵהָמה ִבְלִחיָכא 
ֲחָדא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִכי ְיָי ֱאֹלֶהיָך ֵאש ֹאְכָלה הּוא ֵאל ַקָמא. ְוָכל 

ְשִנין, ִהיא ַעְבַדת ֵליּה ְּגִמיָעה ֲחָדא, ֲהָדא ַמָיא ְדַיְרֵדן, ְדַאְמָלא ְבִשית 
הּוא ִדְכִתיב, ִיְבָטח ִכי ַיִגיַח ַיְרֵדן ֶאל ִניהּו. ִסְתָרא ְדִמָלה, ֲחִמיָרא 
ְדָכל ָהֵני, ִעָעָרא ִויסֹוָדא ְלָהֵני ְבִעיֵרי ִדְלַתָתא. ְבִגין ְדרּוָחא ִמַמְייהּו 

י דבעירי מנייהו אתפשטו( ְלַתָתא, ְוִאְתָצָייר ִמְתַפְשָטא )ס''א דרוח
ַההּוא רּוָחא ְלַתָתא ִבְבִעיֵרי. ְוַכד ָחב ַבר ָנש, ַאְייֵתי ְבִעיָרא 
ְלָקְרְבָנא, ְוַההּוא רּוָחא ִדְבִעיָרא ָדא, ַסְלָקא ְוָתב ְלַאְתֵריּה, ּוִמְתָנַשט 

ְדִזיָנא ָדא, ִמְתָקְרִבין ְוַאְתָיין ַההּוא רּוָחא ְבֺכְלהּו. ְוָכל ִאימּון 
ְוִאְתַהְנָיין ֵמַההּוא ֶחְלָבא ְוָדָמא, ְדַההּוא ְלבּוָשא ְדרּוָחא ָדא, ְדָהא 
ִמִןְטָרא ִדְלהֹון ֲהָוה )בגין( ַההּוא רּוָחא )דלהון(. ְוֺכְלהֹון ִאְתַהנּו 

א ַבר ָנש. ְוָעאל ֶדֶרְך ְוֶשט, ְוִאְתָזנּו, ְוִאְתַעְבדּון ַסֵמיגֹוִרין ַעל ַההּו
ְכָמה ְדִאְתַמר. ּוְבִגין ָכְך ָקְרְבָנא ִמן ַהְבֵהָמה. ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון, ְבִריְך 
ְבִרי ְלקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ֲעָלְך ִאְתַמר ִיְשַמח ָאִביָך ְוִאֶםָך ְוָתֵגל 

יָלא. ְוִאֶםָך, ָדא ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל. ְוָתֵגל יֹוַלְדֶתָך. ִיְשַמח ָאִביָך, ִדְלעֵ 
יֹוַלְדֶתָך, ָדא ְבָרֵתיּה ְדִרִבי ִנְנָחס ֶבן ָיִאיר ֲחִסיָדא. ֶאְלָעָזר ְבִרי 
ֵאיָמא, ָהא קּוְרָבָנא ִדְבֵהָמה, ָקְרְבָנא ְדעֹוֵפי ַמאי. ִדְכִתיב, ְוִאם ִמן 
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ֵליּה, ָלא ֲחֵמיָנא, ֲאָבל ִאְסַתַכְלָנא ֵמַהאי  ָהעֹוף עֹוָלה ָקְרָבנֹו. ָאַמר
ִמָלה ִדְבֵהָמה, ִמָלה ְדעֹוֵפי. ְוָלא ֵאיָמא, ְבִגין ְדָלא ֲחֵמיָנא, ְוַעד ְכַען 
ָלא ְשַמְעָנא. ָאַמר ֵליּה ֶאְלָעָזר, ַיאּות ַאָמְרת. ֲאָבל ָרָזא ְדָקְרְבִנין 

ִאְתְמָסרּו ְלַגָלָאה, ַבר ְלַזָכֵאי ְקשֹוט, ְדָרָזא  ִסְתִרין ַסִּגיִאין ַתָםן, ְוָלא
ְדָמאֵריהֹון ָלא ִאְתַכֵןי ִמַמְייהּו. ִסְתָרא ְדָקְרְבִנין, ָדא ִאיהּו ִסְתָרא, 
ְלִאימּון ָמאִנין )ס''א חיון( ַקִדיִשין. ד' ִדיּוְקִנין ָחקּוִקין ְבִכֵןא, ְוָדא 

ַנְרָנָסא ְדַמְלָכא ַקִדיָשא. ְנֵני שֹור. ְנֵני ֶנֶשר. ְנֵני ִאיהּו כּוְרְסָייא ּו
ַאְרֵיה. ְנֵני ָאָדם. ְנֵני ָאָדם ְדָכִליל ְלֺכְלהּו. ְוָכל ַאְנִנין ִמְסַתְכִלין ִאֵלין 

ִרין ְלִאֵלין, ְוִאְתְכִליָלן ִאֵלין ְבִאֵלין, ּוִמַמְייהּו ִמְתַנְשָטן ְלַכָםה ִסְט 
ְוִרְבָוון, ֵעיָלא ְוַתָתא, ְדֵלית לֹון ִשיעּוָרא ּוִמְנָייָנא ְוֶחְשבֹון. ְנֵני שֹור, 
ִאְתְנָשט ִלְבִעיֵרי רּוָחא ִמֵמיּה, ְלַאְרְבָעה ַזְייִנין, ְוִאְתְכִליָלן ְבַחד, 

ְוִאֵלין ַקְייִמין ָנִרים, ּוְכָבִשים, ְוַעתּוִדים, ְוִעִזים.  ,ְוִאֵלין ִאימּון
ְלָקְרְבָנא. ּוְבִגין ְדִמְמהֹון ֲהוֹו, ִאימּון ַחָייִלין ַקִדיִשין ְדִמְתַנְשֵטי 
ֵמַההּוא ְנֵני שֹור, ִמְתָקְרִבין ִליסֹוָדא ִדְלהֹון, ְוִאְתֲהנּון ֵמַההּוא 

א ְדַהאי ָעְלָמא, ָלא ְיסֹוָדא ּוְלבּוָשא ִדְלהֹון. ְוִאי ָלא ַדֲהוּו ְלהּו ְיסֹוָד 
ִמְתָקְרִבין ַתָםן. ְכַגְווָנא ַדֲהִוי ַנְייָחא ִלְשִכיְנָתא ַקִדיָשא, ֵמרּוֵחיהֹון 
ְדַצִדיַקָייא, ְוִאְתְקִריַבת ְלַקְבָלא רּוָחא ְדַההּוא ַזָכָאה, ְוִאְתֲהָנָאת 

ֵלין ִאְתֲהנּון ִמִןְטָרא ִמֵמיּה, ְבִגין ְדִמָמּה ֲהָוה ַההּוא רּוַח. ַכְך אִ 
ִדְיסֹוָדא ִדְלהֹון, ְוִאְתֲהנּון ֵמַההּוא ְלבּוָשא ְדִמְתָקְרֵבי ֵליּה, )ס''א 
דהא( רּוַח ַמְלבּוָשא )ס''א כך אלין מתהנון מההוא לבושא 
דמתקרבו מסטרא דיסודא דלהון, דהא חלבא ודמא לבושא( 

ְך ִאְתֲהנּון ִמַמְייהּו. ְנֵני ֶנֶשר ִאְתְנָשט ְדרּוָחא ִדְלהֹון ֲהָוה. ּוְבִגין כָ 
ְלעֹוָפא רּוַח ִמֵמיּה. ְוֶנֶשר ִבְתֵרין ִסְטִרין ִאיהּו. ְוָרָזא ָדא ְועֹוף ְיעֹוֵפף, 
ְתֵרין רּוִחין. ּוְבִגין ַכְך ִאְתְנָשט ְוַנְחָתא )ס''א ונשר בתרין סטרין 

עופף, ובגין כך תרין רוחי איהו. ימינא ושמאלא ורזא דא ועוף י
מתפשטו מניה ונחתו( ִמיִמיָנא ּוִמְשָמאָלא ָקְרְבָנא ְדעֹוֵפי. ִמָכל 
ְסָטר ַדְכָיא, ָלא ִאְתְקִריב ֶאָלא יֹוָנה ְותֹוִרים, ְדִאימּון ִבְקשֹוט 

ְמֵהיָמָנא ְלִזּוּוַגְייהּו, ִמָכל ְשַאר עֹוִפין. ְוֵהם ִנְרָדִפין, ְוֹלא רֹוְדִפין. ּו
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ָדא ְלָדא, נּוְקָבא ְלַבר זּוגֹו. ְוַעל ָדא ָקְרְבָנא ִמַמְייהּו. ְוַנְחֵתי ּוִמְתָקְרֵבי 
ִאימּון רּוִחין ַקִדיִשין, ְוִאְתַהְנָיין ִמְיסֹוָדא ְוִעָעָרא ִדְלהֹון. ְוִאי ֵתיָמא, 

א ָדא, ְלַכָםה ִסְטִרין ֵהיְך ִאְתְנַשט ְזֵעיר ֵמַהאי יֹוָנה, אֹו ִמַשְפִנינָ 
ַחָייִלין ְדֵלית לֹון ִשיעּוָרא. אֹו ִמן ְבִעיָרא ֲחָדא אּוף ָהִכי. ָתא ֲחֵזי. 
ַחד ְשָרָגא ָדִקיק ָדִליק, ִאְתַמְלָייא ִמֵמיּה ָכל ָעְלָמא. תּו ָאָעא ָדִקיק, 

ין ְדָחִקיִקין ְבִכֵןא. ַאְדִליק ְלַרְבְרָבא. ַעד ָהָכא ָקְרְבָנא ִמְתֵרין ִסְטִר 
ַהְשָתא ִאית ְלִמְשַאל, ד' ִדיּוְקִנין ִאימּון, ְדָחקּוִקין ְבִכֵןא, ַמאי 
ַטְעָמא ֵלית ָקְרְבִנין ֵמַאֲחָרִנין. ֶאָלא וַדאי ִמֺכְלהּו ִאית ָקְרְבָנא. ַאְרֵיה 

, ַאְרֵיה ָנִחית ְוָעאל ָחקּוק ְבכּוְרְסָייא, ְבַשֲעָתא ְדָקְרְבָנא ְשִלים
ְבֶאָשא, ְוָאִכיל ְוִאְתנֲֵהי ִמַתָםן. ָאָדם ָחקּוק ְבכּוְרְסָייא, ָאָדם ִעָעָרא 
ְדֹכָלא, ּוַמְקִריב ַתָםן רּוֵחיּה ְוִנְשָמֵתיּה, ְוָאָדם ִעָלָאה ִאְתֲהֵני ֵמָאָדם 

ֵני ִמֵמיּה ִמִדיֵליּה ַמָםש, ַתָתָאה, ְוָכל ִזיָנא ִאְתְקִריב ְלִזיֵניּה, ְוִאְתהֲ 
ּוִמיסֹוָדא ִדיֵליּה. ְוִאי ֵתיָמא, ָהא ַאְרֵיה ְדֵלית ֵליּה ְיסֹוָדא ְלַתָתא 
ְבַההּוא ָקְרְבָנא. ַאְרֵיה ָכִליל ְבֺכְלהּו, ְדָהא ִליִמיָנא ֲהִוי, ּוְבִגין ָכְך 

א מניה( ִמִזיֵניּה, ְבִגין ָאִכיל ְבֺכְלהּו, ְוָכל ְשַאר ָלא ָאְכִלין )ס''
ִדיִמיָנא הּוא. ָהא ָכל ד' ִדיּוְקִנין ְדָחקּוִקין ַבִכֵןא, ִמְתָקְרִבין 
ְלָקְרְבָנא, ּוְבִגין ָכְך ֲהִוי ָקְרְבָנא ְשִלים. ְוַכד ִאְתֲהנּון ֵמִעָעָרא ִויסֹוָדא 

ִעָלִאין. ַכֲהֵני ְוֵליָוֵאי  ִדְלהֹון, ְכֵדין ַנַחת רּוַח ְלַאְדְלָקא בּוִציִנין
ְוִיְשָרֵאֵלי, ָיֲהֵבי )ס''א אינון( ְיסֹוָדא ְוִעָעָרא ְלִאימּון ַדְרִּגין ִעָלִאין 
ִדְלהֹון. ְוָכל ַדְרָּגא ָיִהיב ִליסֹוֵדיּה ד' ִדיּוְקִנין ְדכּוְרְסָייא ְבַקְדִמיָתא. 

ָקְרֵבי ִאימּון ְבַקְדִמיָתא ִזיָנא ְלִזיֵניּה. ִכְדַאָמָרן ִזיָנא ָלֳקֵבל ִזיֵניּה, ּוִמתְ 
ְנֵני שֹור ֺכְלהּו ָנִנים ְדִמְתָנְשָטן ְלִאימּון ִזיִנין ִכְדָקַאְמָרן, ֺכְלהּו 
ִמְתָקְרֵבי ְלִעָקָרא ִויסֹוָדא ִדְלהֹון. ְנֵני ֶנֶשר, ִכְדַאָמָרן. ְנֵני ַאְרֵיה, 

ם, ְדַמְקִריב רּוֵחיּה ְוִנְשָמֵתיּה ִמְתְקִריב ְלַגֵבי ָאָדם ִכְדַאָמָרן. ְנֵני ָאָד 
 ִעָלָאה.

ִמְתָקֵריב ְלַגֵבי ַכֲהָנא ִעָלָאה. ַההּוא  ַכֲהָנא ִדְמַיֵחד ְשָמא ַקִדיָשא,
ְדָעאל ְלֵבית ֹקֶדש ַהֳעָדִשים. ְוִאְתְקִריב ָדא, ְוַאְדִליק ְבִתעּוֵניּה 

ַאְנִנין )ס''א דאתוון(, ְלַקְדמּות ַכֲהָנא ִדְלַתָתא. ֵליָוֵאי ִדי ִבְנִהירּו ְד 
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ְמַנְּגֵני ְבֶחְדָוה, ַההּוא ִסְטָרא ִדְלהֹון ַחֵדי, ְוַאְנִהיר ַאְנִנין. ִיְשָרֵאל 
ְדָקִריב, )ס''א דקיימו( ַעל ָקְרְבָנא ִבְצלֹוָתא, ְדָהא ְצלֹוָתא ַעל ֹכָלא 

ר ְלַגַבְייהּו ִיְשָרֵאל ָסָבא )ס''א עילאה(, ְסָתָמא )ס''א ֲהָוה. ִאְתעַ 
חוטמא( ַקִדיָשא, ְוַאְנִהיר ַאְנִנין. ָכל ִזיָנא ְלִזיֵניּה, ְוָכל ִמָלה ָבַתר 
ְיסֹוָדא ִדיֵליּה ַאְזָלא ְוַאְתֲערּו ַדְרִּגין ַתָתִאין ְלַדְרִּגין ִעָלִאין, ְוַאף ַעל 

ּו ִמְתָעִרין, ְוַאְתֲערּו ַדְרִּגין ְדָחִקיִקין ַבִכֵןא, ְלַגֵבי ַדְרִּגין ַּגב ְדֺכְלה
ְדַאְרָעא, ְיסֹוָדא ִדְלהֹון. ְוִאימּון ַדְרִּגין ִעָלִאין ְדִמַטְםָרן, ֺכְלהּו ִמְתָעֵרי 

ְייהּו ְלֵמיַכל, ּוִמְתָקְרֵבי ִלְסעּוָדָתא, ּוִמְתַעְדֵני. ֲאָבל ֵלית ְרשּו ְלַחד ִממַ 
ָלא ְלַדְרֵּגי ִעָלֵאי, ְוָלא ְלַדְרֵּגי ַתָתֵאי, ּוְלִמְתֲהֵני שּום ֲהָנָאה, ְוָלא 

ְתֲהֵני, ְוָיִהיב לֹון ְלאֹוִשיט ְיָדא ְבָקְרָבָנא, ַעד ְדַמְלָכא ִעָלָאה ָאִכיל ְואִ 
ֵני ְוָאִכיל )כדקא ְלָבַתר ְדָיַהב לֹון ְרשּו, ָכל ַחד ְוַחד ִאְתהֲ ְרשּו. 

יאות(. ְוַהְיינּו ִדְכִתיב, ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְבָשִמי, ִאֵלין ִאימּון ַדְרִּגין 
ִעָלִאין. מֹוִרי ִעם ְבָשִמי, ַאְכֵלי ְוִאְתֲהֵני ַכְדָקא ָיאּות. )ס''א דא 

ֲעֹקב דרועא ימינא, בירכא שמאלא(. ָאַכְלִתי ַיְעִרי ִעם ִדְבִשי, ָדא יַ 
ְבָרֵחל, ָדא ֲאִכיָלה ַכְדָקא ָיאּות. ָשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי, ָדא ְדרֹוָעא 
ְשָמאָלא, ְבַיְרָכא ְיִמיָנא. ָהא ֺכְלהּו ַדְרִּגין )ס''א קרבנין( ִעָלִאין, 

ֲהָנָאה ְדִאְתֲהֵני ְבהּו ַמְלָכא ַקִדיָשא ְבַקְדִמיָתא. ְוָדא ֵמיְכָלא ִדיֵליּה וַ 
ִדיֵליּה. ַעד ָהָכא ֵמיְכָלא ְדַמְלָכא ִעָלָאה ְבַקְדִמיָתא. ִמָכאן ּוְלָהְלָאה, 
ָיִהיב ְרשּו ְלד' ִדיּוְקִנין ְדָחִקיִקין ְבכּוְרְסָייא, ּוְלָכל ִאימּון ְדִמְתָנְשָטן 

ֵרִעים ְשתּו  ִמַמְייהּו, ְלִאְתֲהֵני ּוְלֵמיַכל. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאְכלּו
ְוִשְכרּו דֹוִדים. ִאְכלּו ֵרִעים, ִאֵלין ִאימּון ַאְרַבע ִדיּוְקִנין ְדַאָמָרן. ְשתּו 
ְוִשְכרּו דֹוִדים, ָכל ִאימּון ְדִמְתַנְשֵטי ִמַמְייהּו, ְוֺכְלהּו ַאְכֵלי 

ַאְנִנין, ְוָעְלִמין ֺכְלהּו  ּוִמְתַנְשֵטי, ְוִאְתֲהנּון ַכְדָקא ָיאּות, ְוַאְנִהירּו
ְבֶחְדָוה, ְוָכל ַחד ְוַחד, ֵבין ַדְרִּגין ִעָלִאין, ּוֵבין ַדְרִּגין ַתָתִאין, ִביסֹוָדא 

ְדָקְרְבָנא ַכְדָקא ִדְלהֹון ִמְתָקְרִבין ּוִמְתֲהִנין. ָדא ִאיהּו ָרָזא ְוִסְתָרא 
י ַאָבא ּוְשַאר ַחְבַרָייא, ְוִאְשְתָטחּו ַקֵםיּה. ָאתּו ִרִבי ֶאְלָעָזר וִרבִ ֲחֵזי. 

ָאַמר ִרִבי ַאָבא, ִאְלָמֵלא ָלא ִאְתְמַסר אֹוַרְייָתא ְבטּוָרא ְדִסיַני, ֶאָלא 
ְדָאַמר קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ָהא ַבר יֹוָחאי אֹוַרְייָתא ְוִסְתִרין ִדיִלי, ַדֵיי 
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ְסָתַלק ִמן ָעְלָמא. ַמן ַיְנִהיר בּוִציִנין ְדאֹוַרְייָתא, ְלָעְלָמא. ַווי ַכד תִ 
ֹכָלא ִיְתֲחַשְך ֵמַההּוא יֹוָמא. ְדָהא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלָכא ְמִשיָחא, ָלא 

 ִליֱהֵוי ָדָרא ְכָדָרא ָדא, ְדַרִבי ִשְמעֹון ָשִרי ְבַגִּויּה. 
א, ָאִסיר ֵליּה ְלַבר ָנש ִלְטעֹום ְכלּום, ַעד ַעל ָרָזא ָד  ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון,

ְדֵייכּול ַמְלָכא ִעָלָאה, ּוַמה ִאיהּו. ְצלֹוָתא. ְצלֹוָתא ְדַבר ָנש, ְכַגְווָנא 
ָדא, ְבַקְדִמיָתא, ְמַזְמִנין ְלִדיּוְקִנין ְדָחִקיִקין ְבכּוְרְסָייא, ַעל ִאימּון 

רּוִחין ִדְלהֹון, ַעל עֹוֵפי ּוְבִעיֵרי, ְלָקְרְבָנא ִבְרָיין  ִבְרָיין, ְדִמְתַנְשֵטי
ְדרּוָחא ִדְלהֹון ְיסֹוָדא ְבַהאי ָעְלָמא ִמַמְייהּו, ְוַהְיינּו ָמה ַרבּו ַמֲעֶשיָך 
ְיָי, ְדָהא ִבְרָיין ְדִאְתַחְזָיין ְלָקְרְבָנא רּוָחא ִדיְלהֹון, ִמְתְנַשט ָעַלְייהּו 

ַבע ִדיּוְקִנין, ְמַזְםָנן ַעל ָקְרְבִנין ִאֵלין. ְוַהְיינּו ְדָקָאַמָרן, ְוָהאֹוַפִמים ַאְר 
ְוַחיֹות ַהֹעֶדש, ְוָכל ִאימּון ַחָייִלין ַאֲחָרִנין ְדָקא ִמְתַנְשֵטי ִמַמְייהּו. 

ַאֲהַבת עֹוָלם  ּוְלָבַתר ַכֲהָנא ַרָבא ְדָקא ְמַייֵחד ְשָמא ַקִדיָשא, ַהְיינּו
ַאֲהְבָתנּו ְוכּו'. ִיחּוָדא ְדָקא ְמַייֵחד, ַהְיינּו ְשַמע ִיְשָרֵאל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְיָי 
ֶאָחד. ּוְלָבַתר ֵליָוֵאי, ְדָקא ִמְתָעֵרי ְלִנּגּוָנא, ַהְיינּו ְוָהָיה ִאם ָשמֹוַע 

ּוָנא ְדֵליָוֵאי, ְבִגין ְלַאְסָתָרא ְוגֹו', ִהָשְמרּו ָלֶכם ֶנן ִיְפֶתה ְוגֹו'. ָדא ִנּג
ִסְתָרא )ס''א לאתערא סטרא( ָדא, ְבקֹוְרָבָנא ָדא. ּוְלָבַתר ִיְשָרֵאל, 
ָדא ֱאֶמת ְוַיִסיב ְוָנכֹון, ִיְשָרֵאל ָסָבא ְדַקְייָמא ַעל ָקְרְבָנא, )קרבנא 

ִאין ְדֹכָלא, ַקְייָמא עילאה הא דרגין( ְדִאיִהי י' ַדְרִּגין ִעָלִאין ְנִנימָ 
ַעל ָנתֹוָרא. ֲאָבל ֵלית ְרשּו ְלַחד ִמַמְייהּו ְלֵמיַכל, ּוְלאֹוִשיט ְיָדא 
ְלָקְרְבָנא, ַעד ְדַמְלָכא ִעָלָאה ָאִכיל. ְוַהְיינּו ג' ִראשֹונֹות, ְוג' 

, ּוְלָכל ִאימּון ַאֲחרֹונֹות. ֵכיָון ְדִאיהּו ָאִכיל, ָיִהיב ְרשּו ְלד' ִדיּוְקִנין
ִסְטִרין ְדִמְתָנְרָשן ִמַמְייהּו, ְלֵמיַכל. ְכֵדין ָאָדם, ְדִאיהּו ִדיּוְקָנא ְדָכִליל 
ָכל ְשַאר ִדיּוְקִנין, ָמִאיְך ְוָנִפיל ַעל ַאְננֹוי, ּוָמִסיר ַּגְרֵמיּה ְורּוֵחיּה 

ּון ִדיּוְקִנין, ְדָכִליל ָכל ִדיּוְקִנין, ְלַגֵבי ָאָדם ִדְלֵעיָלא, ְדַקְייָמא ַעל ִאימ
ְלַאְתָעָרא ֵליּה ָעֵליּה ַכְדָקא ֲחֵזי, ְוַהְיינּו ֵאֶליָך ְיָי ַנְפִשי ֶאָשא, 
ְלַאְתָעָרא )תלת( ִדיּוְקִנין ַאֲחָרִנין, ְוָכל ִאימּון ְדִמְתַנְשֵטי ִמַמְייהּו. 

ְיַרֵמנּו. ֹיאֵמרּו. ְיַדֵברּו. ְוֺכְלהּו ַאְכִלין  )תהלה לדוד( ְוַהְיינּו ַיִביעּו.
ְוִאְתַהְנָיין ָכל ַחד ְוַחד ַכְדָקא ֲחֵזי ֵליּה. ִמָכאן ּוְלָהְלָאה ֵליָמא ַבר ָנש 
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ָעאקּו ִדיֵליּה ֵביּה )ס''א דלביה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַיַעְנָך ְיָי ְביֹום 
ְדָיְתָבא ְבָעאקּו, ְלִאְתַהְנָכא ֺכְלהֹון ַסֵמיגֹוִרין ָצָרה. )עאקו( ְכעּוַבְרָתא 

 ָעֵליּה ְדַבר ָנש. ְוַעל ָדא ְכִתיב ַאְשֵרי ָהָעם ֶשָכָכה לֹו ְוגֹו'. 
, ָנַגע ֵביּה ֵאִלָיהּו, ָאַמר ֵליּה ְשָלָמא ַרִבי ִשְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ִלְטֶבְרָיא

ּה ַרִבי ִשְמעֹון, ְבַמאי ָקא ָעִסיק קּוְדָשא ְבִריְך ָעֵליּה ְדֹמר. ָאַמר ֵלי
הּוא ִבְרִקיָעא. ָאַמר ֵליּה ְבָקְרָבנֹות ָעִסיק, ְוָאַמר ִמִלין ַחָדִתין 
ִמְשָמְך, ַזָכָאה ַאְנְת, ַוֲאֵתיָנא ְלַאְקְדָמא ְלָך ְשָלם, ּוִמָלה ֲחָדא ָבֵעיָנא 

ָמא. ִבְמִתיְבָתא ִדְרִקיָעא ְשֶאְלָתא ָשִאילּו, ְלִמְשַאל ִמָנְך, ְלַאְסכְ 
ָעְלָמא ְדָאֵתי ֵלית ֵביּה ֲאִכיָלה ּוְשִתָיה, ְוָהא ְכִתיב ָבאִתי ְלַגִמי ֲאחֹוִתי 
ַכָלה ְוגֹו', ָאַכְלִתי ַיְעִרי ִעם ִדְבִשי ְוגֹו'. ַמאן ְדֵלית ֵביּה ֲאִכיָלה 

ר ָאַכְלִתי ַיְעִרי ִעם ִדְבִשי ָשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ּוְשִתָיה, ִאיהּו ָאמַ 
ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון, ְוקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ַמאי ָקא ָאִתיב לֹון. ָאַמר ֵליּה, 
ָאַמר קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ָהא ַבר יֹוָחאי ֵייָםא. ַוֲאֵתיָנא ְלִמְשַאל ִמָנְך. 

עֹון, ַכָמה ֲחִביבּו ִחֵבב קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ִלְכֶנֶסת ָאַמר ַרִבי ִשְמ 
ִיְשָרֵאל, ּוִמְןִגיאּו ִדְרִחימּו ְדָרִחים ָלּה, ָשֵני עֹוָבדֹוי ִמַםה ְדהּוא 
ָעִביד. ְדַאף ַעל ַּגב ְדָלאו אֹוְרחֹוי ְבֵמיְכָלא ּוִמְשְתָייא, ְבִגין 

. הֹוִאיל ְוָאֵתי ְלַגָבּה, ָעִביד ְרעּוָתּה. ַכָלה ְרִחימּוָתא, ָאִכיל ְוָשָתה
ַעְייַלת ַלחּוָנה, ּוָבָעת ְלֵמיַכל, ֵלית ִדין ְדֵייכּול ֲחָתָנּה ַבֲהָדּה, ַאף ַעל 
ַּגב ְדָלאו ָאְרֵחיּה ְלֶמְעַבד ָהִכי. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָבאִתי ְלַגִמי ֲאחֹוִתי 

ְלַגָבּה, ּוְלֵמיַעל ַבֲהָדּה ַלחּוָנה, ָאַכְלִתי ַיְעִרי  ַכָלה. הֹוִאיל ַוֲאֵתיָנא
ִעם ִדְבִשי ְוגֹו'. ְוַיְלֵפיָנן ִמָדִוד, ְדַזִםין ְלקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְוָשֵמי 
עֹוָבדֹוי ִמַםה ְדָאְרחֹוי ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְוקּוְדָשא ְבִריְך הּוא 

ְרעּוֵתיּה. ַזִםין ְלַמְלָכא ּוַמְטרֹוִניָתא ַבֲהֵדיּה, ֲהָדא הּוא ַקִביל ְוָעִביד 
ִדְכִתיב, קּוָמה ְיָי ִלְמנּוָחֶתָך ַאָתה ַוֲארֹון עּוֶזָך. ַמְלָכא ּוַמְטרֹוִניָתא 
ַכֲחָדא, ְבִגין ְדָלא ְלַאְפְרָשא לֹון, ָשֵמי ָמאִנין, ְוָשֵמי עֹוָבִדין ְדַמְלָכא. 

א הּוא ִדְכִתיב, ֹכֲהֶניָך ִיְלְבשּו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵמנּו ַבֲעבּור ָדִוד ֲהָד 
ְוגֹו', ֹכֲהֶניָך ִיְלְבשּו ֶצֶדק, ְלִוֶייָך ִמָבֵעי ֵליּה, ְדָהא ֶצֶדק ִמִןְטָרא 

ּה, ְדָהא ִרָמה ְדֵליָוֵאי ִאיהּו. ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵמנּו, ְלִוֶייָך ְיַרֵמנּו ִמָבֵעי ֵלי
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ְוִזְמָרה ְבֵליָוֵאי ִניְנהּו, ְוִאיהּו ָשֵמי ְוָאַמר, ֹכֲהֶניָך ַוֲחִסיֶדיָך, ְדִאימּון 
ִמִןְטָרא ִדיִמיָנא. ָאַמר ֵליּה קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ָדִוד ָלאו אֹוַרח ִדיִלי 

ב ְנֵני ְמִשיֶחָך. ִתעּוָנא ָהִכי. ָאַמר ָדִוד, ַבֲעבּור ָדִוד ַעְבֶדָך ַאל ָתשֵ 
ַדֲאָנא ַתִעיַנת, ָלא ְתָשֵנּה ֵליּה. ָאַמר ֵליּה, ָדִוד, הֹוִאיל ְוַזִמיַנת ִלי, 
ִאית ִלי ְלֶמְעַבד ְרעּוָתְך, ְוָלאו ְרעּוִתי. ְוַיְלֵפיָנן ֵמַהאי, אֹוְרָחא 

י ְלַגֵביּה, ִאית ֵליּה ְדָעְלָמא, ְדַמאן ִדְמַזֵםן ְלַאֲחָרא, ַההּוא ְדָאתֵ 
ְלֶמְעַבד ְרעּוֵתיּה, ַאף ַעל ַּגב ְדָלאו אֹוְרֵחיּה ְבַכְך. ַכְך ַוִיַעח ֵמַאְבֵני 
ַהָםקֹום ְוגֹו', הֹוִאיל ְוָאָתא ָחָתן ְלַגֵבי ַכָלה, ַאף ַעל ַּגב ְדָלאו 

ָיֲהָבּה ֵליּה ֲאָבִנין  אֹוְרֵחיּה ְלִמְשַכב. ֶאָלא ְבָכִרים ּוְכָסתֹות, ְוִאיִהי
ְלִמְשַכב, ֹכָלא ְיַקֵבל ִבְרעּוָתא ְדִלָבא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוִיְשַכב 
ַבָםקֹום ַההּוא, ַעל ִאימּון ֲאָבִנין, ַאף ַעל ַּגב ְדָלאו אֹוְרֵחיּה ְבַכְך. אּוף 

ב ְדָלאו ָאְרחֹוי ְבַכְך, ְבִגין ָנֵמי ָהָכא, ָאַכְלִתי ַיְעִרי ִעם ִדְבִשי ַאף ַעל ּגַ 
ְרִחימּו ְדַכָלה. ְוִעם ָכל ָדא ְבֵביָתא ְדַכָלה ְוָלא ַבֲאָתר ַאֲחָרא. 
ְבַאְתֵריּה ָלא ָאִכיל ְוָלא ָשֵתי, ַבֲאָתר ִדיָלּה ָאִכיל ְוָשֵתי. ֲהָדא הּוא 

א ְבִריְך הּוא ְלַאְבָרָהם, ִדְכִתיב, ָבאִתי ְלַגִמי. ַמְלֲאִכין ְדָשַדר קּוְדשָ 
ָלא ַאְכלּו ְוָלא ָשתּו ְבַאְתַרְייהּו, ְבִגין ַאְבָרָהם ַאְכלּו ְוָשתּו. ָאַמר ֵליּה, 
ִרִבי. ַחֶייָך, ִמָלה ָדא ָבֵעי קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ְלֵמיַמר, ּוְבִגין ְדָלא 

ְשָרֵאל, ָסִליק ִמָלה ְלַגְרָמְך, ְלֶמְחָזק ִטיבּו ְלַגְרֵמיּה, ַקֵםי ְכֶנֶסת יִ 
ַזָכָאה ַאְנְת ְבָעְלָמא, ְדָמאָרְך ִמְשְתַבח ָבְך ְלֵעיָלא. ְוָעָלְך ְכִתיב, ַצִדיק 

 מֹוֵשל ִיְרַאת ֱאֹלִהים. 
ִרִבי יּוָדִאי ָאַמר, ְבָקְרָבָנא ִאית ָעָשן,  ֶאת ָקְרָבִני ַלְחִמי ְלִאַשי ְוגֹו',

ת ֵריַח, ְוִאית ִניֹחַח. ָעָשן: ִאימּון ָמאֵרי ְדרּוְגָזא. ִדְכִתיב, ִכי ָאז ְוִאי
ְיְעַשן ַאף ְיָי. ִאימּון ִאְתֲהנּון ֵמָעָשן. ְוָעָשן רּוְגָזא, ְבחֹוָטָמא ִאיהּו. 

ּוא ֵריַח: ִאימּון ְדִאְקרּון ַתנּוִחין. ָאַמר ִרִבי ַאָבא, ַכַתנּוִחים. ֲהָדא ה
ִדְכִתיב, ְוֵריַח ַאֵניְך ַכַתנּוִחים. ֶאת ַהֶכֶבש ֶאָחד ַתֲעֶשה ַבֹבֶקר. ַמאי 
ַבֹבֶקר. ָדא ֹבֶקר ְדַאְבָרָהם. ִדְכִתיב, ַוַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבֹבֶקר. ְמָנָלן 

ר אֹור. ְדַהאי ֹבֶקר ְדַאְבָרָהם הּוא. ָאַמר ִרִבי ֶאְלָעָזר, ֵמָהָכא, ַהֹבקֶ 
ֹבֶקר אֹור ָלא ְכִתיב, ֶאָלא ַהֹבֶקר אֹור, ְוָדא אֹור ַקְדָמָאה, ְדָבָרא 
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קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ְבעֹוָבָדא ִדְבֵראִשית, ְוַעל ָדא ַתֲעֶשה ַבֹבֶקר, 
 ַבֹבֶקר ְדִאְשְתמֹוָדָעא. ְוָלֳקֵבל ֹבֶקר ְדַאְבָרָהם, ִאְתְקִריב ָקְרְבָנא ָדא.
ָקְרָבן ְדֵבין ָהַעְרַבִים, ָדא ִיְצָחק, ְוָלֳקֵבל ֶעֶרב ְדִיְצָחק ִאְתְקִריב. ְמָנָלן. 
ִדְכִתיב, ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלשּוַח ַבָשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב. ְוֶעֶרב ְדִיְצָחק הּוא, 

 ְוָהא אֹוִקיְמָנא. 
ֶמן ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִמְלֵעיָלא. ְבֶשֶמן, ְבַההּוא שֶ  ְבלּוָלה ְבֶשֶמן ָכִתית,

ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון, ָיאּות ַאְמַרת. ֲאָבל ַמאי ָכִתית. ֶאָלא ָרָזא ִעָלָאה 
ִאיהּו. ְדֵכיָון ְדִאיהּו ֶשֶמן, ַמאי ָכִתית. ֶאָלא ֶרֶמז הּוא ְדָקא ָרִמיז 

ן ָכִתית ַכְדָקא ָיאּות ָלּה, ָלא ְלַשְםָשא ְבנּוְקָבא, ְלַאְנְּגָדא ְלַגָבּה ֶשמֶ 
ֲהִוי ֶאָלא ָכִתית )ס''א אלא רזא עלאה הוא, דקא רמיז לאנגדא 
לגבה שמן כתית כדקא יאות לה(, ְלַאָנָקא ִמֵזיִתים, ְדִאימּון ַשְייִפין 

א. )לא ְדגּוָפא, ּוְלַאְמָשָכא ַההּוא ְנִגידּו ִמְלֵעיָלא, ְבָכל ַשְייָפא ְוַשְייפָ 
הוי אלא כתית( ְוַצִדיק ִאיהּו ְדָכִתיש ְכִתיִשין, ְוַאִניק ִמָכל ִאימּון 
ַשְייִפין ִעָלִאין, ְדִאימּון ֵזיִתין ַקִדיִשין, ְמַשח ְרבּו ְבִתיאּוְבָתא ְשִלים, 

ְבָלא ְלַגֵבי נּוְקֵביּה. ְוִאי ָלא ָכִתיש, ָלא ִינּוק ַההּוא ִמְשָחא, ֶאָלא 
ִתיאּוְבָתא ְדַשְייִפין, ְוַההּוא ְנִגידּו, ָלא ִאְתֲהֵני ִמֵמיּה נּוְקָבא, ְוָלא ֲהִוי 
ַכְדָקא ָיאּות, ַעד ְדְתֵהא ְבלּוָלה ִמֵמיּה ִמָכל ַשְייִפין. ְוַעל ָדא ְבלּוָלה 

 יָא ְמֵהיָמָנא,ָאַמר ַרעְ  ְבֶשֶמן ָכִתית, ְלִאְתֲהָנָאה ּוְלִאְתְזָנא ִמֵמיּה.
בּוִסיָנא ַקִדיָשא, ַכָםה ְמִתיִקין ִמיָלְך, ַוָדאי ִאְתַמר ָהָכא, ְבלּוָלה 
ְבֶשֶמן ָכִתית. ְוִאְתַמר ָהָתם, ְבאֹוַרְייָתא ְדְבַעל ֶנה, ְבלּוָלה ַבִמְקָרא, 

ְבֶשֶמן ָכִתית.  ַבִמְשָנה, ַבַתְלמּוד. ְועֹוד ִאית ָרָזא ִתְנָייָנא, ְבלּוָלה
ַוַדאי ָלאו אֹוַרְייָתא ִאיִהי ְבלּוָלה. ֶאָלא ְלַמאן ְדָסִביל ַכָמה ַמְכְתִשין 
ְבִגיָנּה. ְכָמה ְדאּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְדֵלית אֹוַרְייָתא ִמְתַקֶייֶמת, 

ְזַמן ֶשַאָתה ְמַכֵתת ֶאָלא ְבִמי ְשֵמִמית ַּגְרֵמיּה ָעָלּה. ְועֹוד ָאְמרּו, בִ 
ַרְגֶליָך ִמְםִדיָנה ַלְמִדיָנה, ִתְזֶכה ִלְראֹות ְנֵני ְשִכיָנה. ְועֹוד ְבלּוָלה 
ְבֶשֶמן ָכִתית, ָדא הּוא ִדְמַקֵיים ַנת ַבֶמַלח ֹתאַכל, ּוַמִים ַבְםשּוָרה 

א ִדְכִתיב, ְוהּוא ְמחֹוָלל ִתְשֶתה. ְועֹוד ְבלּוָלה ְבֶשֶמן ָכִתית, ֲהָדא הּו
ִמְנָשֵעינּו ְמדּוָכא ֵמֲעֹונֹוֵתינּו. ְועֹוד ְבלּוָלה ְבֶשֶמן ָכִתית, ָדא ַסִדיק 
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ַחי ָעְלִמין, ְדָנִגיד ִטִנין ַקִדיִשין, ְדִאימּון ִנירּוִרין ַכֵזיִתים, ִמםֹוָחא 
י'. ּוְשֵני ֶעְשרֹוִנים, י' י'. ּוְשֹלָשה ִעָלָאה, ְדִאימּון ַחד ִעָשרֹון ָלֳקֵבל 

ֶעְשרֹוִנים ַלָנר, י' י' י'. ְוִאימּון ִעָשרֹון ַלֶכֶבש, וב' ֶעְשרֹוִנים ָלַאִיל, 
ּוְשֹלָשה ֶעְשרֹוִנים ַלָנר. ְוָרָזא ְדִמָלה ָאְמרּו ְבַתֲעִניֹות, ֵאין ִטָנה 

ִלין ְכֶנְגָדּה ִטַנִיים. ְוִאימּון ְבָרָזא ָדא ֹג יֹוֶרֶדת ִמְלַמְעָלה, ֶשֵאין עוֹ 
ּוְרִמיזּו ִדיְלהֹון ְלָקֵבל ְתָלת מֹוִחין. ַחד מֹוַח ַהִזָכרֹון. ִתְנָייָנא מֹוַח 
ַהַמֲחָשָבה. ְתִליָתָאה מֹוַח ַהִדְמיֹון. ַהִדְמיֹון ְוַהִזָכרֹון ָסְלִקין ִמן ִלָבא 

ל ִלָבא ּוְמַקְבִלין ָלּה ָעַלְייהּו ְכַמְלָכא ְבִגין ְדָהאי ַהָמְחָשִבית ַנְחָתא עַ 
ָאָדם ְדִאיהּו ַמֲחָשָבה ְדָרִכיב ְוָשִליט ַעל ֵחיָוא ְתִליָתָאה ְוָנִחית ֲעָלּה 
ְלַגֵבי ְתֵרין ֵחיָוון ּוַפְתִחין ַגְדַפְייהּו ְלַקְבָלא ָלּה ְכגֹון חֹוֵלם ַעל ֵסיֵרי 

ֹוְלָתא ְוָדא ֶכֶתר ֶעְליֹון ַעל ָחְכָמה ּוִביָנה. ִעָשרֹון ּוְשֵני ִאְתֲעִביד ֶסג
ֶעְשרֹוִנים, ְרִמיִזין ִלְתַלת ֵחיָון ְדֶמְרַכְבָתא ִעָלָאה. ְדִאימּון: ְּגדּוָלה, 
ְּגבּוָרה, ִתְפֶאֶרת. ְשֹלָשה ֶעְשרֹוִנין, ְרִמיִזין: ְלֶנַסח, הֹוד, ְיסֹוד. 

ַהִםְשֶנה. ְרִביִעית ַהִהין: ָדא ַמְלכּות ַקִדיָשא, ה' ְרִביָעָאה ִמן ִמְרֶכֶבת 
''ד. ְדִאיהּו ַאְרַבע ַאְנֵני ָאָדם.   ֵשם ְידֹוָ

ַרְגָלא ְרִביָעָאה ְלֺכְרְסָייא ִעָלָאה, ְוִאיהּו עֹוָלה ָתִמיד  ְרִביִעית ַהִהין,
ְבָתא ִעָלָאה, ְדֵלית ָלּה סֹוף. ְלַגֵביּה ְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ַעד ַמֲחשַ 

 ּוְבִגין ָדא, עֹוָלה ָקא ַאְתָיא ַעל ִהְרהּור ַהֵלב. 
, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ַהִהיא ָתָגא ְדַזְרָקא, ִאיִהי ּוְבִחבּוָרא ַקְדָמָאה ָאַמר

יֵליּה יֹוד, ְרִביִעית. אּוף ָהִכי ַבַחָיה ִדְשָמּה ָאָדם, ְדַאְרַבע ַאְנִנין ִד 
''ד, ַמָעף שֹוָפר הֹוֵלְך ְסגֹוְלָתא. ְתַלת ֵחיָון, ְדִאימּון ְתֵריָסר  ְדִאימּון ְידֹוָ

עֹוַלת ָתִמיד, ִאיִהי ֶרֶגל ְרִביָעָאה  ּוְבִחבּוָרא ַקְדָמָאה,ְשָבִטין. 
ית ְלֺכְרְסָייא ִעָלָאה, ָדא עֹוָלה ָתִמיד ְבָכל יֹום, ֵמִאימּון יֹוִמין ִש 

ִדְבֵראִשית. ְבַשָבת ַעל ַחד ְתֵרין, ְבִגין ְדִיתֹוַסף ָבּה ְנִהירּו ּוְשֵליָמא 
 ַכְדָקא ָיאּות, ְוָהא ִאְתַמר. 

ַמְלכּו. ְבִשית ְסִפיָרן ִאיִהי עֹוָלה ָתִמיד ְלַגֵבי ו',  ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא,
ַבִביָנה. ּוְבָאן ְסִפיָרה ֵמִאימּון ִשית  ְדָאִחיד ְבהֹון. ֶבן ָי''ּה, ָּגִניז

ְסִליַקת ְלַגֵביּה. ְביֹוָמא ְתִליָתָאה, ְדִאְקֵרי ִתְפֶאֶרת. ִדְביֹום ַהַשָבת 
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ִאתֹוַסף ִעֵםיּה ֶנֶפש ְיֵתיָרה, ְדִאיִהי ִביָנה. ה' ִעָלָאה. י' אֹות ְבַשָבת, 
ְבֶכֶתר, ּוְבִגין ָדא, ִבְתִפַלת מּוַסף ֶכֶתר  ָחְכָמה ִעָלָאה. ֶמֶלְך ְמעּוָטר

 ִיְתנּו ְלָך. 
ְוִכי ַכָמה ֵריִשין ִאית ָלּה ְלִסיֲהָרא. ֶאָלא ִאימּון  ּוְבָראֵשי ָחְדֵשיֶכם,

ְתֵרין ְנקּוִדין, ְכַגְווָנא ָדא ְנקּוָדה ַתָתָאה ִסיֲהָרא, ְתֵרין ֵריִשין ִדיָלּה, 
ִדין ְדִאימּון ַעָלּה, ֶסגֹול. ְבַקְדִמיָתא ֲהָוה ֶכֶתר ֲעֵלי ְתֵרי ְתֵרין ְנקּו

ַמְלִכין ְכַגְווָנא ָדא, ַוֲהַות ְסגֹוְלָתא. ּוְלָבַתר ְדַאָמְרת ִאי ֶאְפָשר ִלְשֵני 
ְמָלִכים ְלִהְשַתֵמש ְבֶכֶתר ֶאָחד, ָאַמר ֵליּה ַהָעדֹוש ָברּוְך הּוא, ְלִכי 

י ֶאת ַעְצֵמְך. ּוְנִחיַתת ְלַרְגלֹוי ִדְתֵרין ְמָלִכים, ְכַגְווָנא ָדא ְוַהְיינּו ּוַמֲעִט 
ֶסגֹול, ַמה ַדֲהַות ְסגֹוְלָתא, ִאְתַהְדַרת ֶסגֹול. ְוָרָזא ְדִמָלה, ָלֳקֵבל ְתֵרין 

ם, ְוָלֳקֵבל ְנקּוִדין, ְדִאימּון ְתֵרין ְמָלִכים, ָקא ָרִמיז ָנִרים ְבֵני ָבָקר ְשַניִ 
ְנקּוָדה ֲעָטָרה ַעל ֵריַשְייהּו, ָאַמר, ְוַאִיל ֶאָחד, ְכמֹו ֶכֶתר ֶאָחד. ָבַתר 
ְדַאְמַרת ִאי ֶאְפָשר ִלְשֵני ְמָלִכים ֶשִיְשַתְםשּו ְבֶכֶתר ֶאָחד, ַאְזִעיַרת 

ָחק, ִאְתַהָדר ַּגְרָמּה אּוף ָהִכי, ּוְשִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת. ַאִיל ְדִיצְ 
ּוְבִגין ָדא ָשִעיר ִעִזים  ָשִעיר. ִאְתַהָנְך ֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ְוִאְתְזִעיר.

ֶאָחד ְלַחָטאת, ְוֹלא ָאַמר ְלעֹוָלה, ְלֶמֱהִוי ֶכֶתר. ּוְמָנָלן ְדִאית ְיִריָדה 
עֹוָלה ִעם  ַבַחָטאת, ֶשֶמֱאַמר ַוֵיֶרד ֵמֲעשֹות ַהַחָטאת. ַוֲאַמאי ָשַתף

ַחָטאת ַבְיִריָדה. ֶאָלא ְלאֹוְלָפא, ְדעֹוָלה ֲהַות ְבַקְדִמיָתא ִמַדת 
ָהַרֲחִמים, ּוְלָבַתר ִאְתַהְנַכת ְלִדיָנא ַבְיִריָדה, ְוִאְתְקִריַאת ַחָטאת, 

ַדאי, ְוֹכָלא ַחד. ּוְבִגין ָדא, ָהִביאּו ָעַלי ַכָנָרה, ָעַלי ֲהַות ִסיֲהָרא ֶכֶתר וַ 
ְכַגְווָנא ָדא ּוְלָבַתר ִאְתְמִעיַטת, ְוַנְחַתת ְלַרְגִלין ִדיֵליּה, ְכַגְווָנא ָדא 
ּוְבִזְמָנא ָדא ָהִביאּו ָעַלי ַכָנָרה, ִאיְתַמר ָבּה, ִהיא ָהעֹוָלה, ְסִליַקת 

ַהָשַמִים ֵמַרְגלֹוי. ְדִאְתַמר ָבּה, ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי. ְלֵמיַמר ָבּה, 
ִכְסִאי. ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא, ַצִדיק מֹוֵשל ִיְרַאת ֱאֹלִהים. ִדְמַהֵנְך ִדיָנא 
ְלַרֲחֵמי. ְוָרָזא ְדִמָלה, ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראש ִנָמה. ְכַגְווָנא 

ד. ְועֹוד, ֶכֶבש א' ּוְשֵני ְכָבִשים ְבנֵ  י ָשָנה ְתִמיִמים, ָדא, דוד''י. ְידֹוָ
ָלֳקֵבל ְתַלת ְסִפיָרן. ִשְבָעה ְכָבִשים ְבֵני ָשָנה, ָלֳקֵבל ֶשַבע ְסִפיָרן. 
ִשְבָעה ְכָבִשים, ִאימּון ז' יֹוִמין ְדִסיֲהָרא. ְבֵני ָשָנה, ְבנֹוי ְדִסיֲהָרא, 
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ּוְבָראֵשי ֹוִניֹות. ְדִאְקֵרי ָשָנה. ְדִאיִהי ֲחָדא ֵמִאימּון ָשִנים ַקְדמ
. ְוִכי ַכָמה ָראִשין ִאימּון ְלִסיֲהָרא. ְוָהא ֵלית ֵריָשא ָחְדֵשיֶכם ְוגֹו'

ְלִסיֲהָרא, ֶאָלא ִשְמָשא, ְדִאיהּו ֵריָשא ְלַגָבּה. ֶאָלא ָראֵשי ְתֵרין ְבָכל 
י ַעל ִסיֲהָרא. ְוַעל ָדא ַיְרָחא ְוַיְרָחא. ְוִאימּון ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף, ְדִמְתַחְדתֵ 

ָבעּו ְלַחְדָתא ָלּה. ָנִרים ְבֵני ָבָקר ְשַנִים, ִאֵלין ִאימּון ְדָאְמָרה ִסיֲהָרא, 
ְדֵהיְך ִיְשַתְמשּון ָבּה ַכֲחָדא, ְוַאְזִעיַרת ַּגְרָמּה ְתחֹוַתְייהּו. ְוַאִיל ֶאָחד, 

ְלָאן ָאִזיל. ֶאָלא ְבִגין ְדִאְתַער ַתָםן ָדא ַאִיל ְדִיְצָחק. ְוִכי ַאְבָרָהם 
ֵעָשו, ִאְתְכִניש ַאְבָרָהם, ְדָלא ֶיֱחֵמי ֵליּה, ּוַמאן ִאיהּו ָשִעיר ְדֹראש 
ֹחֶדש. ּוְבִּגין ְדַזִםין ְלִאְתֲעָרא ַתָםן ֵעָשו ְדִאיהּו ָשִעיר ִאְתְכִניש 

ן, ִיְצָחק, ִאְשְתַכח ַתָםן, ִדְרִחימּו ִדיֵליּה ַאְבָרָהם, ְוָלא ִאְשְתַכח ַתםָ 
ְלַגֵביּה, ְכַחְמָרא ַעל דּוְרְדֵייּה. ַיֲעֹקב ִאְשְתַכח ַתָםן, ְלַתְבָרא ַאְננֹוי. 

 יֹוֵסף ְדִאיהּו שֹור )ס''א שטן( ִדיֵליּה, ְלַגֵבי ָרֵחל. 
ה ִאְתְקִריאּו ַעל ֵשם ַחָםה, )נ''א ַוַדאי ְבֵני ָשנָ  ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא,

מלכות( ִאיָםא ַקִדיָשא, ְדִאְתַמר ָבּה ְנֵני ֹמֶשה ִכְפֵני ַחָםה. )ס''א 
סיהרא דאקרי שנה דאית בה שנ''ה יומין, כחושבן( ָשָנה ִאית ָבּה 

ָמאָלא. שס''ה יֹוִמין, ְכחּוְשַבן שס''ה ֹלא ַתֲעֶשה. ְוִאיהּו ַעל ָדא ִלְש 
ִאיָםא ִעָלָאה, ִסיֲהָרא ִביִמיָנא. ֲאסּוָרה ְבַרָתא ְלַאָבא ְדִאיהּו ִליִמיָנא 
ֶחֶסד. ְוִאיִהי ְכִליָלא מרמ''ח ִנקּוִדין. ִאְשְתַכח ו' ִעם ִאיָםא 
ִלְשָמאָלא. ְבַרָתא ִעם ַאָבא ִליִמיָנא ְדֶחֶסד. )ואיהי כלילא מרמ''ח 

ו' עם אימא, ברתא עם אבא לימינא( ְוָרָזא פקודין. אשתכח 
ְדִמָלה, ְבָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ. ָחְכָמה ַאָבא. ֶאֶרץ ְבַרָתא. כֹוֵנן ָשַמִים 
ְדִאיהּו ְבָרא, ִעם ִאיָםא ְדִאיהּו ְתבּוָנה, ְוַהאי ִאיהּו ידד''ו, ֲהָויֹות 

ין ְשִעיִרין ִאימּון, ְדִאְתַמר ְבֶאְמַצע. ְועֹוד ּוְשִעיר ִעִזים ֶאָחד, ְתֵר 
ָעַלְייהּו ְוָלַקח ֶאת ְשֵני ַהְשִעיִרים ְוגֹו' ּגֹוָרל ֶאָחד ַלְיָי ְוגֹוָרל ֶאָחד 
''ד  ַלֲעָזאֵזל. ָשִעיר ַלְיָי, ְבִגין ִמיעּוט ִסיֲהָרא, ְוִאיהּו ָשִעיר ֶאָחד ַלְידֹוָ

ָבל ָשִעיר ַדֲעָזאֵזל, ָלא ְכִתיב ְלַחָטאת. ֶאָחד: ִמִןְטָרא ְדִיחּוָדא. אֲ 
ֵביּה ֶאָחד, ָלא ָקְרָבן, ְוָלא ִאֶשה, ְוָלא עֹוָלה. ֶאָלא ְוִשַלח ְבַיד ִאיש 
ִעִתי ַהִםְדָבָרה. ְוִשַלח, ִכְדָאַמר ַיֲעֹקב ִמְנָחה ִהיא ְשלּוָחה ַלאֹדִני 
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א ְדָסָמֵא''ל, ְדָלא ִיְתְקִריב ְלֵעָשו. אּוף ָהִכי שֹוַחד, ְלַתְבָרא רּוְגזָ 
ְלַכְלָבא ְדִאיהּו ָרֵעב, ּוַמאן ְדָבֵעי ְדָלא ָנִשיְך  ְלַמְקְדָשא ְלַקְטְרָגא.

ֵליּה, ָיִהיב ֵליּה ִבְשָרא ְלֵמיַכל, אֹו ָנֲהָמא, ְוַיְשֵקי ֵליּה ַמָיא. ְוָרָזא 
ם ְוגֹו'. ּוְבָדא ִיְתָהַדר ְרִחימּו ְדִמָלה, ִאם ָרֵעב שֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלחֶ 

ְדַבר ָנש, ְדָלא ַדיי ְדָלא ָנִשיְך ֵליּה ְבַכָםה ִיןּוִרין, ֶאָלא ִאְתַהָדר 
ַוֲאַמאי ֲהוֹו ַשְלִחין ֵליּה ְבַיד  ְלֶמֱהִוי ֵליּה ַסֵמיגֹוָרא, ְוִאְתַהָדר ְרִחימֹוי.

ִרין ַאֲחָרִנין ֺכְלהּו ָמאֵרי מּוִמין, ִאיש ִעִתי, ָנִגים. ְבִגין ְדִסְט 
ְוִאְתְקִריאּו ְשִעיִרים, ִדְכִתיב, ּוְשִעיִרים ְיַרְעדּו ָשם. ְוִאְתַמר ְבהֹון, 
ְוֹלא ִיְזְבחּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלְשִעיִרים. ְדָעַלְייהּו ִאְתַמר, ִיְזְבחּו 

ָדא, ִאְתְנַרש ִמֹכָלא, ְונֹוֵשא ָכל חֹוִבין ַלֵשִדים ֹלא ֱאלֹוַּה. ּוְבָשִעיר 
ְדִיְשָרֵאל ָעֵליּה, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ְוָנָשא ַהָשִעיר ָעָליו ֶאת ָכל 
ֲעֹונֹוָתם. ְועֹוד, ָבַתר ְדָנִטיל ִאיהּו ְוָנָשא. קּוְדָשא ְבִריְך הּוא נֹוֵשא 

 ָשא: ָמטּוָלא. נֹוֵשא: ְסִליקּו ְדָמטּוָלא. ָעֹון. ַמאי ֵבין נֹוֵשא ְלָנָשא. נָ 
ְתַלת ַדְרִּגין ַקְדָמִאין ִדיָלּה, ְדָכל ַחד ְוַחד ֶעֶשר,  ּוְשֹלָשה ֶעְשרֹוִנים,

ְכַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ֶעְשרֹוִנים, ַחד ֵמֲעַשָרה. ּוְשִעיר ַחָטאת ֶאָחד, ֲאַמאי 
יהּו ַחָטאת, ּוִמִןְטָרא ְדַחָטאת הּוא. ָאַמר ִרִבי ִאְקֵרי ַחָטאת. ְבִגין ְדאִ 

ֶאְלָעָזר, ְוָהא ְכִתיב ַלְיָי. ֶאָלא ַלְיָי ִאְתְקִריב ַוַדאי, ִדְכִתיב ְלַכֵנר. 
ְלַתְבָרא ַאְנִנין, ְוֹכָלא ִיְתְקִריב ְלַמְקְדָשא, ֶאָלא ָיֲהֵבי חּוָלָקא ֲחָדא 

, ְוָלא ָאִחיד ִבְשַאר ָקְרְבִנין. ְוָדא ִאיהּו ְלחֹוֵדיּה, ְלָסָמֵאל, ְוָאִכיל ֵליּה
ְדָלא ִאְשְתַתף ַאֲחָרא ִעֵםיּה ְלֵמיַכל ֵביּה. ִאיהּו ִאְתֲהֵני ְבגֹו ְסעּוָדָתא 
ְדַמְלָכא ְבחּוָלָקא ָדא, ְוַעל ָדא ַחֵדי, ְוִאְתְנַרש ִמִיְשָרֵאל, ְוָלא 

ּו. ְוִאי ָלאו ְדֲהָוה ִמיעּוָטא ְדִסיֲהָרא, ָלא ֲהוֹו ָיֲהֵבי ְמַקְטְרָגא ָעַלְייה
ֵליּה ִבְסעּוָדָתא ְדַמְלָכא ְכלּום. ְוִכי ְבִמיעּוָטא ְדִסיֲהָרא ַמאי ָקא 
ָעִביד. ֶאָלא ְבִגין ְדָקִריב ְוָיִניק, ְוָנִטיל ֵחיָלא ְלַעֵםיּה, ִמּגֹו ְסָטר 

ְתְתַקף ֵביּה. ּוְבָשִעיר ָדא ִאְתְנַרש ִמֹכָלא, ְשָמאָלא ְדִסיֲהָרא, ְואִ 
ְוִאְתֲהֵני ְבַהאי. ּוְבִגין ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ַאְזִעיר ָלּה ְלִסיֲהָרא, 
ְמָקְרִבין ֵליּה ְלַהאי ָשִעיר, ְבִגין ְדִיְתְנַרש ִמָמּה, ְוָלא ִיְתְקִריב 

ן, ָהִביאּו ָעַלי ַכָנָרה. ָעַלי: ְבִגיֵני, ְדַאְזִעיַרת ְלַמְקְדָשא. ְוַעל ָדא ָתֵנינָ 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       239
 

 ָלּה, ְבִגין ִסַבת ִדיִלי ַאתּון ְצִריִכין ָדא. 
 ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף, ּוְבָראֵשי ָחְדֵשיֶכם, ִאימּון ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף.

ֲחנֹוְך ְדָאַמר, ְכָמה ִדְבֹראש ִדְמַחְדֵתי ַעל ִסיֲהָרא. ַאְשַכְחָנא ְבִסְפָרא ְד 
ֹחֶדש, ְדִאְתַדִכיַאת ִסיֲהָרא ְלִאְתָקְרָבא ְבַבְעָלּה, ִאְצְטִריְך ְלֵמיַהב 
ְלִסְטָרא ַאֲחָרא חּוָלָקא ֲחָדא, ְבַההּוא ִזיָנא ִדיָלּה. אּוף ָהִכי ָנֵמי 

ִאְתָקְרָבא ְבַבְעָלּה, ִאְצְטִריַכת ְלִאְתָתא, ְבַשֲעָתא ְדִאְתַדִכיַאת לְ 
ְלֵמיַהב חּוָלָקא ֲחָדא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ְבַההּוא ִזיָנא ִדיֵליּה. ּוַמאן 
ִאיהּו. ַההּוא חּוָלָקא טּוְפָרָהא ְבִטמּוָפא ִדְלהֹון. ּוְזֵעיר ֵמֵריש 

ָדא, ְוָלא ְדַשֲעָרא, ְבִגין ְדָבֵעי ְלַאְסְרָקא ֵריָשא, ּוְלַאְכְרָכא לֹון ָדא בְ 
ֵיִזיל ֲאַבְתָרּה ַההּוא ִסְטָרא ִביָשא, ְלַאְבָאָשא ָלּה, ְוִאְתְנַרש ִמָמּה ְבָכל 
ִסְטִרין. ּוַמה ַתֲעִביד, ֵמַההּוא ַשֲעָרא ְוטּוְפִרין. ְלָבַתר ְדַתְכִריְך לֹון 

ְבֵני ָנָשא, אֹו  ַכֲחָדא, ִאְצְטִריְך ְלָאָנָחא לֹון ַבֲאָתר ְדָלא ַעְבִרין ַתָםן
ְבגֹו חֹוִרין ַתָתִאין ַדֲחֵצָרא, ְוַתְגִניז לֹון ַתָםן. ְועֹוד ּוְבָראֵשי ָחְדֵשיֶכם 
ָאְמרּו ַרָבָנן ְדַמְתִניִתין, ְדַכד ֲהוֹו ְמַקְדִשין ַיְרִחין ַעל ִני ֵבית ִדין, ֲהוֹו 

ֲהוּו ַאְמִרין ָכֶזה ְרֵאה ְוַקֵדש. ַמִשיִאין ַמשּואֹות ְבָראֵשי ֶהָהִרים, וַ 
ְלִזְמִנין ִסֲהָרא ֲהַות ְכַגְווָנא ָדא ֲהָוה ִמְסַתְכָלא ְלֵעיָלא ְבַקְרָנא. 
ָנא ָדא ְלִזְמִנין ִמְסַתְכָלא ְלִמְזָרח  ּוְלִזְמִנין ִמְסַתְכָלא ְלַתָתא ְכגוֹוָ

ָנא ָדא כ ְלִזְמִנין ְלַמֲעָרב ְכגווָֹ  ָנא ָדא ְלִזְמִנין ְלָדרֹום ּוְלִזְמִנין ְכגוֹוָ
ַלָספֹון ְוַהאי ִאיהּו כ ִאְסַתְכלּוָתּה ִדיָלּה ְלִשית ִסְטִרין ְדָכִליל לֹון 
ִתְפֶאֶרת ְדִאיהּו ו' ְּגדּוָלה ְּגבּוָרה ִתְפֶאֶרת. ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד. ְנקּוָדא 

יא חּוט ְדַאְסַחר ָעָלּה, ִאיהּו ְדָנִגיד ָעֵליּה ִמְלגֹו, ִהיא ָחְכָמה. ְוַההִ 
ֶכֶתר. ְוַהִהיא ְנקּוָדא ִאיהּו ְלִזְמִנין ֲעָטָרה, ּוְלִזְמִנין ִכֵןא, ְלֵמיַתב 
ָעֵליּה, ְלִזְמִנין ְשַרְפָרף ַלֲהדֹום ַרְגָליו. ַוֲאַמאי ִאְתְקִריַאת ְלָבָנה. ַעל 

בּוָדה ַבת ֶמֶלְך ְנִניָמה. ֵשם ִלבּון ַהֲהָלָכה, ְדִאיִהי ִמְלגֹו, ָכל כְ 
ּוְבֶאָשא ְדִביָנה ְדָנִחית ָעָלה ִאיִהי ִמְתַלְבַנת. ְוָרָזא ְדִמָלה, ִאם ִיְהיּו 
ֲחָטֵאיֶכם ַכָשִנים ַכֶשֶלג ַיְלִבינּו. ּוַמאי ַדֲהַות ֲאֹדָני ִדיָנא, סּוָמָקא 

ִןְטָרא ְדֶחֶסד, ְדַתָםן ָחְכָמה, ִבְגבּוָרה, ְדַתָםן ִביָנה. ִאְתַלְבַנת ִמ 
ד. ּוַמה ָּגִרים ְלִאְתַהְנָכא ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי ַצִדיִקים  ְוִאְתַהְדַרת ְידֹוָ
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ְּגמּוִרים ְדִסיֲהָרא ִמִןְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ִאיִהי ְקִליָפא ִדיֵליּה 
ָהָרע, ִשְפָחה. ּוְשָפָלה ֵאיֶנָמה  ֲחשּוָכא, ִאם ַבֶהֶרת ְשחֹוָרה, ִהיא ֵיֶצר

ְוִהיא ֵכָהה, ְוֵלית ָלּה ִמִדיָלּה, ֶאָלא ַההּוא חּוט ְדָנִהיר ָבּה, ְדִאיהּו 
ִלָּוה ָלּה ְבֵליְלָיא, ְדִאיִהי ָּגלּוָתא. ְוִאְתֲעָבר ִמָמּה ִביָמָמא, ְדִאיהּו 

ֵאי ְשִמי ֶשֶמש ְצָדָקה ּוַמְרֵנא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְדֵביּה ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְר 
ִבְכָנֶפיָה. ֲאָבל ִסיֲהָרא ְדֵעץ ַהַחִיים, ַהִהיא ְנקּוָדה ִדְלָגו ִמָמּה, ִאיִהי 
ְכַמבּוָעא ְדֵלית ֵליּה ְנָסק, ִדְכִתיב ָבּה, ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶשר ֹלא ְיַכְזבּו 

ִבים ִמִןְטָרא ְדֶחֶסד, ְדַהְיינּו ַאֲהַבת ֵמיָמיו. ְוִאְתְקִריַאת ַאֶיֶלת ַאהָ 
עֹוָלם ַאֲהְבִתיְך ַעל ֵכן ְמַשְכִתיְך ֶחֶסד. ּוְתֵרין ַקְרָנִין ִאית ָלּה ִמן 
ָנא ָדא:  ְנהֹוָרא, ְכַגְווָנא ָדא ְלִזְמִנין ָהַאַחת ָּגבֹוַּה ִמן ַהֵשִנית ְכגוֹוָ

 ְלִזְמִנין ַקְרִנין ִאינּון ָשִוין. 
ְבַההּוא ִזְמָנא, ִאֵלין ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָמאֵרי  ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא,

ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ָמאֵרי ַקָבָלה, ָמאֵרי ָרֵזי תֹוָרה, ַשֲעָתא ְדִחיַקת לֹון. 
ְוַהאי ִאיהּו ְדָאַמר ְכַאָיל ַתֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים, ְדִאימּון ֲאִפיֵקי ַמִים 

אֹוַרְייָתא ְלַגֵבי ְשִכיְנָתא. ְוֵלית תֹוָרה, ֶאָלא ַעםּוָדא ְדֶאְמָסִעיָתא. ְד 
ִדיהֹון ִאֵלין ֲאִפיֵקי ַמִים, ְבַסֲעָרא ִביגֹוָנא ְבַעְניּוָתא, ְוִאֵלין ִאימּון 

ל יֹוַלְדֶתָך. ֲחָבִלים ִסיִרין ְדיֹוֵלָדה, ְדִאיִהי ְשִכיְנָתא, ְדִאְתַמר ָבּה, ְוָתגֵ 
ּוְבִאימּון ֲחָבִלים, ְתֵהא ְבַסֲעָרא ִדְלהֹון. ּוְבִאימּון ֲחָבִלים ְדַסְווַחת 
ְבהֹון, ִאְתָעַרת ִשְבִעין ַסְנֶהְדִרין ִדְלֵעיָלא, ַעד ְדִיְתַער קֹול ִדיָלּה ַעד 

''ה, ּוִמַיד קֹול ְיָי' ְיחֹוֵלל ַאָילֹות, ְדִאימּו ן ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְבתּולֹות ְיהֹוָ
ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה, ֺכְלהֹון ִיהֹון לֹון ִחיל ַכיֹוֵלָדה ַמָםש, ְבַדֲחִקין, 
ְדַדֲחָקא לֹון ַשֲעָתא, ְבַכָםה ְנִשיִכין ְדִיֶסר ָהָרע, ְדִחְוָיא ְדָנִשיְך לֹון 

ְתַחת ְלאֹוָלָדא ְמִשיָחא, ְבִגין ְבַכָםה ַדֲחִקין. ְבַההּוא ִזְמָנא ִאְתנַ 
ֲחָבִלים ְודֹוֲחִקים ְדַסִדיִקים, ּוָמאֵרי ִמדֹות, ּוָמאֵרי ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, 
ָמאֵרי בֹוֶשת ַוֲעָנָוה, ָמאֵרי ִיְרָאה ְוַאֲהָבה, ָמאֵרי ֶחֶסד, ַאְנֵשי ַחִיל 

ְדַדֲחָקא לֹון ַשֲעָתא. ְוַהאי  ִיְרֵאי ֱאֹלִהים, ַאְנֵשי ֱאֶמת, שֹוְנֵאי ָבַסע,
הּוא ְדאּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, דֹור ֶשֶבן ָדִוד ָבא, ַאְנֵשי ַחִיל 
ְיסֹוְבבּו ֵמִעיר ָלִעיר ְוָלא ְיחֹוָננּו, ְוִיְרֵאי ֵחְטא ִיָםֲאסּו, ְוָחְכַמת 
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ִתֵתן ִנְרָיה, ְוַהַיִין סֹוְפִרים ִתְסַרח, ּוְתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת, ְוַהֶּגֶפן 
ְביֹוֶקר. ּוֵמִאימּון ָקִלין ְדָיִהיַבת, ְדִאימּון ִשְבִעין, ָלֳקֵבל ִשְבִעין ֵתיִבין 
ְדַיַעְנָך ְיָי' ְביֹום ָסָרה, ִאְתַנְתַחת ַרְחָמּה, ְדִאיִהי ב', ְכִליָלא ִמְתֵרין 

יַלת ֵריָשּה ֵבין ִבְרָכָהא, ְדִאיהּו ֵביִתין, ְלאֹוָלָדא ב' ְמִשיִחין, ְוָאעִ 
ֵריָשא ִדיָלּה, ַעםּוָדא ְדֶאְמָסִעיָתא. ְתֵרין שֹוָקָהא, ֶנַסח ְוהֹוד, ְתֵרין 
ְנִביִאים. ִמַתָםן אֹוִליַדת ְתֵרין ְמִשיִחין. ְבַהִהיא ִזְמָנא ַוֶיֱחשֹוף 

י ֵתיָמא ִדְלע' ָתִחיל ּוְלב' ְשִנין ְיָערֹות, ִיְתַעָבר ָנָחש ֵמָעְלָמא  ְואִ 
אֹוִליַדת, ָבַתר ֶאֶלף ּוָמאָתן, ְכחּוְשַבן רע''ב. ָהא ְכִתיב ְבֶטֶרם ָתִחיל 
ָיָלָדה. ְוָרָזא ְדִמָלה, ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה עֹוד ְוגֹו'. ּוַמאי 

ִשְבִעין ּוְתֵרין ְשִנין, ָבַתר ֶאֶלף ְבֶטֶרם. ֶאָלא ֹקֶדם ְדִיְשְתִלימּו, 
ּוָמאָתן, ִאימּון ֲחָבִלים ְדיֹוֵלָדה, ִיְתָגְלָיין ב' ְמִשיִחין ְבָעְלָמא. 
ּוְבַההּוא ִזְמָנא ּוְבֵהיָכלֹו ֺכלֹו אֹוֵמר ָכבֹוד, ְוָהא אֹוְקמּוָה ָכבֹוד 

תֹוָרה ִיהֹון ִנְכָבִדים.  ֲחָכִמים ִיְנָחלּו. ְבַהִהיא ַשֲעָתא, ִאֵלין ָמאֵרי
ִאֵלין ִדְסִבילּו ַכָמה ֲחָבִלים ְוִסיִרין ַכיֹוֵלָדה, ַוֲהוּו ְמבּוִזין ֵבין ַעֵםי 
ָהָאֶרץ, ְיהֹון ִנְכָבִדים. ּוִמַיד ְיָי ַלַםבּול ָיָשב, ְלַרִשיֲעָיא. ֵאין ַמבּול 

ְפָתחּו ַמְעְיינֹות ְתהֹום ַוֲארּובֹות ְדנִ  ֶאָלא ִדיִנין ְדַמבּול. ְכַגְווָנא
ַהָשַמִים ִנְפְתחּו ְביֹוֵמי טּוְפָנא, אּוף ָהָכא ִיְתָערּון ִדיִנין ְלַגַבְייהּו 
ֵעיָלא ְוַתָתא, ַעד ְדֵלית סֹוף ְוַתְכִלית, ְוָכל ִבזּוִיין ּוְקָלָנא, ְדָעְבדּו 

ה ּוְלַעֵםיּה, ְוַכָםה  אּוִמין עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמָזלֹות ְדָעְלָמא, ְלֵשם ְיהֹוָ
ֵחרּוִפין ִדְסִבילּו ִיְשָרֵאל ִמַמְייהּו ַעל ֵשם ְיָי, ִמֺכְלהּו ָנִטיל נּוְקָמא 
קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְוַעל ָדא ִאְתְקֵרי, נֹוֵקם ְיָי ְונֹוֵטר ּוַבַעל ֵחָמה 

ן, ַמאן ִראשֹון. ָדא ִניָסן. ַתָםן אֹוִליַדת ְלַגַבְייהּו. ּוַבֹחֶדש ָהִראשוֹ 
ַהִהיא ַחָיה, ְלַקֵיים ַמה ְדאֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְבִניָסן ִנְגֲאלּו 
ּוְבִניָסן ֲעִתיִדין ְלִהָּגֵאל. ּוְבי''ד ִדיֵליּה, ַוֹיאֶמר ִכי ָיד ַעל ֵכס ָיּה, ַתָםן 

ַזְרָעא ְדֵעָשו ֲעָמֵלִקִיים, ְבַההּוא ִזְמָנא ִמְשכּו  אֹוֵמי ְלַאְעְבָרא ֵמָעְלָמא
ּוְקחּו ָלֶכם ֹסאן ְלִמְשְנחֹוֵתיֶכם ְוַשֲחטּו ַהָנַסח. ִמְשכּו: ָמַשְך ָידֹו ֶאת 
לֹוְסִסים. ְבַההּוא ִזְמָנא, ֹכה ָאַמר ְיָי ָלרֹוִעים ַהנֹוְשִעים ִבי. ְואֹוֵמר, 

ָרֵאל ֹלא ָיֹבאּו. ְוִאֵלין ִאימּון רֹוִעים ְדָעָנא, ַנְרָנֵסי ָדָרא. ְוֶאל ַאְדַמת ִיְש 
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ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ָעַלְייהּו, ִהֵמה ָאֹנִכי ְמַפֶתיָה ְוהֹוַלְכִתיָה ַהִםְדָבָרה. 
ן ְוִנְשַנְטִתי ִאְתֶכם ְוגֹו', ַכֲאֶשר ִנְשַנְטִתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְדָקִטיל לוֹ 

 ְבַמַכת ֹחֶשְך.
ִרִבי ַאָבא ָנַתח, ְכַאָיל ַתֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים  ּוַבֹחֶדש ָהִראשֹון ְוגֹו'.

ֵכן ַנְפִשי ַתֲערֹוג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים. ַהאי ְקָרא אֹוְקמּוָה, ְכִתיב ָהָכא ַאָיל 
ָבא )ואף על גב דאית ּוְכִתיב ָהָתם ַאֶיֶלת ְבִגין ְדִאית ְדַכר ְוִאית נּוְק 

דכר ונוקבא, כולא חד. האי איל, איהו אקרי דכר. ואיהו אקרי 
נוקבא. הדא הוא דכתיב כאיל תערוג ולא כתיב יערוג. וכלא חד. 
אילת השחר(. ַמאי ַאֶיֶלת ַהַשַחר. ֶאָלא ָדא ִאיִהי ַחָיה ֲחָדא 

ית ְכָווָתּה. ְבִגין ִדְבַשֲעָתא ַרֲחָמִנית, ְדֵלית ְבָכל ֵחיָון ְדָעְלָמא ַרֲחָמנִ 
ִדְדִחיַקת ָלּה ַשֲעָתא, ְוִאְצְטִריַכת ִלְמזֹוָנא ָלּה ּוְלָכל ֵחיָון. ִאיִהי ַאְזַלת 
ְלֵמָרִחיק ְלֹאַרח ְרִחיָקא. ְוָאִתיַאת ְואֹוִביַלת ְמזֹוָנא. ְוָלא ָבָעאת 

י. ְבִגין ְדִיְתַכְנשּון ְלַגָבּה ְלֵמיַכל, ַעד ְדֵתיֵתי ְוִתְתַהָדר ְלַאְתָרָהא. ֲאָמא
ְשַאר ֵחיָון, ּוְתָחֵלק לֹון ֵמַההּוא ְמזֹוָנא. ְוַכד ָאַתת, ִמְתַכְמִשין ְלַגָבּה 
ָכל ְשַאר ֵחיָון, ְוִהיא ַקְייָמא ְבֶאְמָצִעיָתא, ּוַפְלַגת ְלָכל ַחד ְוַחד. 

ף ְלֵביָתּה ְוגֹו'. ּוִמַםה ִדְפִליַגת ְוִסיָמן, ַוָתָקם ְבעֹוד ַלְיָלה ַוִתֵתן ֶטֶר 
לֹון, ִאיִהי ַשְבָעה, ְכִאלּו ָאְכָלה ַיִתיר ֵמיְכָלא ִמֹכָלא. ְוַכד ֵייֵתי ַצְפָרא 
ְדִאְקֵרי ַשַחר. ֵייֵתי ָלּה ֲחָבִלים ְדָגלּוָתא. ּוְבִגין ָדא, ִאְתְקִריַאת ַאֶיֶלת 

ְפָרא. ַדֲחָבִלים ָלּה ַכיֹוֵלָדה. ֲהָדא הּוא ַהַשַחר. ַעל ֵשם ַקְדרּוָתא ְדצַ 
ִדְכִתיב, ְכמֹו ָהָרה ַתְקִריב ָלֶלֶדת ָתִחיל ִתְזַעק ַבֲחָבֶליָה ְוגֹו'. ֵאיָמַתי 
ַנְלַּגת ְלהֹון. ַכד ַצְפָרא ָבֵעי ְלֵמיֵתי. ְבעֹוד ְדִאיִהי ֵליְלָיא, ְוַקְדרּוָתא 

ְדַאְת ָאֵמר, ַוָתָקם ְבעֹוד ַלְיָלה ַוִתֵתן ֶטֶרף ְסִליַקת ְלַאְנָהָרא. ְכָמה 
ְלֵביָתּה ְוגֹו'. ֵכיָון ְדַאְנִהיר ַצְפָרא, ֺכְלהּו ַשְבִעין ִבְמזֹוָנא ִדיָלּה. ְכֵדין, 
ָקָלא ֲחָדא ִאְתַער ְבֶאְמָצִעיָתא ִדְרִקיַע, ָקאֵרי ְבַחִיל ְוָאַמר, ְקִריִבין 

כּו. ְרִחיִקין. נּוקּו. ָכל ַחד ְוַחד ִליְכנֺש ְלַאְתֵריּה עּולּו ְלדּוְכַתְיי
ְדִאְתֲחֵזי ֵליּה. ֵכיָון ְדַאְנִהיר ִשְמָשא, ָכל ַחד ְוַחד ִאְתְכִניש ְלַאְתֵריּה. 
ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִתְזַרח ַהֶשֶמש ֵיָאֵספּון ְוגֹו'. ְוִאיִהי ַאְזַלת ִביָמָמא, 

ְבֵליְלָיא. ּוַפְלָּגא ְבַצְפָרא. ּוְבִגין ָכְך ִאְקֵרי, ַאֶיֶלת ַהַשַחר.  ְוִאְתַּגְלָיא
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ְלָבַתר ִאַתְתְקַפת ְכִגיָבר ְוַאְזַלת, ְוִאְקֵרי ַאָיל. ְלָאן ֲאָתר ַאְזַלת. ַאְזַלת 
ִשִתין ַנְרֵסי ֵמַההּוא  ֲאָתר ְדָנְפָקא, ְוָעאַלת ְלגֹו טּוָרא ַדֲחשֹוָכא. 

מן ארחת מזונא( ַאְזַלת ְבגֹו ַההּוא טּוָרא ַדֲחשֹוָכא, ָאַרח )ומת
ְלַרְגָלּה ִחְוָיא ֲחָדא ֲעִקיָמא, ְוָאִזיל ְלַרְגָלּה. ְוִאיִהי ַסְלָקא ִמַתָםן, ְלַגֵבי 
טּוָרא ִדְנהֹוָרא. ֵכיָון ְדָמַטת ַתָםן, ַזִםין ָלּה קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ִחְוָיא 

, ְוָנִפיק ּוְמַקְטְרָגא ָדא ְבָדא, ְוִאיִהי ִאְשְתִזיַבת. ּוִמַתָםן ַנְטַלת ַאֲחָרא
ְמזֹוָנא, ְוָתַבת ְלַאְתָרּה, ְבַפְלגּות ֵליְלָיא. ּוִמַנְלגּו ֵליְלָיא, ַשְרָיא 
ְלַפְלָגא, ַעד ִדְסִליַקת ַקְדרּוָתא ְדַצְפָרא. ֵכיָון ְדַאְנִהיר ְיָמָמא, ַאְזַלת, 

ָלא ִאְתֲחִזיַאת, ְכָמה ְדִאְתַמר. ּוְבַשֲעָתא ְדָעְלָמא ִאְצְטִריְך ְלִמְטָרא, וְ 
ִמְתַכְמִשין ְלַגָבּה ָכל ְשַאר ֵחיָון, ְוִהיא ְסִליַקת ְלֵריש טּוָרא ַרָמָאה, 

א ְוִאְתַעְטַפת ֵריָשָהא ֵבין ִבְרָכָהא, ְוָגַעת ּגֹוָעה ָבַתר ּגֹוָעה, ְוקּוְדשָ 
ְבִריְך הּוא ָשַמע ֹקָלּה, ְוִאְתְמֵלי ַרֲחִמין, ְוָחס ַעל ָעְלָמא. ְוִהיא ַנְחַתת 
ֵמֵריש טּוָרא, ְוָרֲהַטת, ּוְטִמיָרת ַּגְרָמָהא. ְוָכל ְשַאר ֵחיָוָתא ֲאַבְתָרָהא 

ִפיֵקי ָרֲהִטין, ְוָלא ַמְשְכִחין ָלּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְכַאָיל ַתֲערֹוג ַעל אֲ 
ָמִים. ַמאי ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים. ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֵמַהְנהּו ְדִאְתְיָבשּו, 

ְבַשֲעָתא ְדִאְתַעְבַרת, ַאְסִתיַמת,  ְוָעְלָמא ָצֵחי ַעל ַמָייא, ְכֵדין ַתֲערֹוג.
ַעד  ֵכיָון ְדָמָטא ִזְמָנא ְלֵמיַלד, ָּגָעאת ְוָרַמאת ָקִלין, ָקָלא ָבַתר ָקָלא,

ִשְבִעין ָקִלין, ְכחּוְשַבן ֵתיִבין ְדַיַעְנָך ְיָי ְביֹום ָצָרה, ְדִאיִהי ִשיָרָתא 
ְדעּוַבְרָתא ָדא. ְוקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָשַמע ָלּה, ְוַזִםין ְלַגָבּה. ְכֵדין 

טּוִרין, נּוֵמיּה ַאִניק ַחד ִחְוָיא ַרְבְרָבא, ִמּגֹו טּוֵרי ָחשּוְך ְוָאֵתי ֵבין 
ְמַלֲחָכא ְבַעְפָרא, ָמֵטי ַעד ַהאי ַאָיל, ְוָאֵתי ְוָנִשיְך ָלּה ְבַההּוא ֲאָתר, 
ְתֵרי ִזְמֵני. ִזְמָנא ַקְדָמָאה ָנִפיק ָדָמא, ְוִאיִהי ָלִחיְך. ִזְמָנא ִתְנָייָנא, 

יא, ְוִאְתַנְתַחת ְואֹוִליַדת. ָנִפיק ַמָייא ְוָשתּו ָכל ִאימּון ְבִעיָרן ִדי ְבטּוַריָ 
ְוִסיָמִנְך ַוַיְך ֶאת ַהֶןַלע ְבַמֵטהּו ַנֲעָמִים. ּוְכִתיב ַוֵתְשְת ָהֵעָדה 
ּוְבִעיָרם. ְבַההּוא ִזְמָנא ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָחס ָעָלּה ַעל עּוַבְרָתא 

ֹוֵלל ַאָילֹות ַוֶיֱחשֹוף ְדָנָחש )ס''א דחיה( ָדא. ַמה ְכִתיב, קֹול ְיָי ְיח
ְיָערֹות ְוגֹו', קֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאָילֹות, ִאימּון ַחָבִלין ְוִציִרין, ְלַאְתָעָרא 
ִאימּון ִשְבִעין ַקִלין. ִמַיד ַוֶיֱחשֹוף ְיָערֹות, ְלַאְעָבָרא )נ''א לאתערא( 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       244
 

יהּו ְלֵמיַהְך. ּוְבֵהיָכלֹו, ַמאי ַההּוא ָנָחש, ּוְלִאְתַּגְלָייא ַהִהיא ַחָיה ֵביַניְ 
ּוְבֵהיָכלֹו. ְבֵהיָכלֹו ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ָכל ִאימּון ָאְכלּוִסין, ַנְתִחין 

 ְוַאְמִרין ָכבֹוד. ַמאי ָכבֹוד. ָברּוְך ְכבֹוד ְיָי ִמְםקֹומֹו. 
ֶדש, ְדַהאי ַחָיה . ָדא ִאיהּו חֹ ּוַבֹחֶדש ָהִראשֹון, ַמאן ֹחֶדש ָהִראשֹון

ִאְתַּגְלָייא ֵביּה ְוִאַתְתְקַפת ֵביּה, ְוָנְפָקא ְלָעְלָמא ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום. 
ְבַאְרָבָעה ָעָשר, ִאֵלין ְשַאר ֵחיָווָתא, ְדִאימּון י' י' ְלָכל ְסָטר, ְבד' 

ד ְלָכל ְסָטר ְלַאְרַבע ִסְטִרין ְדָעְלָמא. ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי, ִאיהּו י', ְוחַ 
ִסְטִרין, ְוִאימּון ַאְרַבע ָעָשר. ֵכיָון ְדִאימּון ַאְרַבע, ִמְתַחְבָראן ּוִמְתַתְעָנן 
ִעם ִאימּון ֶעֶשר ִדְבִסְטָרא ִדיִמיָנא, ְכֵדין י''ד, ְבֶחְדָוה ְלִאְתַתְקָנא ַחָיה 

ָנָהא. ִרִבי ֶאְלָעָזר ָאַמר, ָדא )ס''א לאתקנא סיהרא חיה דא( ְבִתעּו
ַוַדאי ָהִכי הּוא. ְוָתא ֲחֵזי, ְכִתיב ִמְשכּו ּוְקחּו ָלֶכם ֹצאן ְוגֹו', ִמְשכּו, 
ַמאי ִמְשכּו. ְכַמאן ְדָמִשיְך ֵמֲאָתר ַאֲחָרא, ַלֲאָתר ָדא. ִמְשכּו יֹוִמין 

ין ִאימּון שס''ו, ְכחּוְשַבן ִעָלִאין ְלַגֵבי יֹוִמין ַתָתִאין. יֹוִמין ִעָלאִ 
ִמְשכּו. יֹוִמין ַתָתִאין, ִזְמִנין ְדִאימּון שנ''ה, ּוְבִזְמָנא, ְדִאְתַנֲהָרא 
ִסיֲהָרא ְבַאְשְלמּוָתא, ְסִליקּו ְלֶמֱהֵוי ִאימּון יֹוִמין שס''ה, ְכחּוְשַבן 

י יֹוִמין ַתָתִאין, ְלֶמֱהִוי ִמְשכּו ָחֵסר ַחד. ִמְשכּו יֹוִמין ִעָלִאין ְלַגבֵ 
ֺכְלהּו ַכֲחָדא ְבִחבּוָרא ֲחָדא. ּוַמאן ָמִשיְך לֹון. ִאימּון ֶעֶשר ְדִלְסַטר 
ְיִמיָנא, ִדְכִתיב ֶבָעשֹור. ֶבָעשֹור, ַבֲעָשָרה ִמָבֵעי ֵליּה, ַמאי ֶבָעשֹור. 

ָדא ְדַאְזָלא ְבֶאְמָצִעיָתא. ְכַגְווָנא ֶאָלא ט' ִאימּון ְלָכל ְסָטר, ּוְנקּוָדה חֲ 
ָדא, ְוַהִהיא ְנקּוָדה ֲאְשִליָמת ְלֶעֶשר ְוַעל ָדא ְבֲעשֹור ְכָמה ְדִאְתָמר 
ָזכֹור ְוָשמֹור ְלִשמּוָשא ַבֲעָשָרה ִאינּון יֹוִמין ֵתַשע ְבַההּוא ְנקּוָדה. 

א ְבִגין ְלִאְתַחְבָרא ֹזאת ָבֶזה ְלֵמֲהִוי ַלֹחֶדש ַהֶזה יֹוִמין ְדִלְסָטר ְיִמינָ 
ֹכָלא ַחד. ּוְבִזְמָנא ְדִאימּון ד' ִאְתְקָשרּו ְלד' ִסְטִרין )מתחברן( 
ַבֲהַדְייהּו. ְכֵדין אֹוִליַדת ַההּוא ַחָיה ְוִחְוָיא ָאִזיל ֵליּה ּוְבַההּוא ִזְמָנא 

אן ָלּה ָכבֹוד. ּוְכֵדין ִאְתַקָדש ְמַקְדִשין ְלֵעיָלא ְלַהאי ַחָיה ְוָקָר 
מֹוֲעָדא. ַמה ְדָלא ֲהָוה ַעד ַהְשָתא, ּוְכַען ָקָראן ָלּה ָכבֹוד, ֲהָדא הּוא 

 ִדְכִתיב, ּוְבֵהיָכלֹו ֺכלֹו אֹוֵמר ָכבֹוד. 
ן ַמאן ֵהיָכלֹו. ָדא ֵהיָכל ִעָלָאה ְנִניָמָאה, ְדַתָםן ִמְתַקְדָשא ֹכָלא. ַתםָ 
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ְמַקְדִשין ְלַמאן ְדָחֵזי ְלִאְתַקְדָשא. ֵהיְך ְמַקְדִשין ֵליּה ְבַההּוא ֵהיָכָלא. 
ְבַקְדִמיָתא ִאְתְנָתחּו ַתְרִעין, ְוַחד ַמְפְתָחא ְסִתיָמא, ַאְתִקין ּוָפַתח 

, ַתְרָעא ַחד, ִלְסַטר ָדרֹום, ְכֵדין ָעאל ַכֲהָנא ַרָבא ְבַההּוא ִנְתָחא
ְוִאְזְדָרז ְבֵהיְמֶיינֹוי, ְוִתעּונֹוי. ְוִאְתַעָטר ְבִעְטָרא ִדְקדּוָשה ּוְלִביש 
חֹוְשָנא ְוֱאפֹוָדא, ּוְמִעיָלא ְדִשְבִעין ָזִגין ְוִרםֹוִנין, ְדִאימּון ַנֲעמֹון ָזָהב 

ִציץ ֶנֶזר ַהֹעֶדש, ְוִרםֹון. ְוִציץ ִנְזָרא ְדקּוְדָשא ַעל ִמְצֵחיּה, ְדִאְתְקֵרי 
ְוִאְתְקַשט ְבד' ִבְגֵדי ָזָהב, ּוְבד' ִבְגֵדי ָלָבן. ְוַעל ַההּוא ִציץ מ''ב 
ַאְתָוון ְמַלֲהָטן ֵביּה, ּוְמַנְסָצן ָעֵליּה, ְוָנִהיר ָכל ַההּוא ֵהיָכָלא ִבְנהֹוִרין 

ָרא ְדִבְסַטר ָצפֹון, ִאְסְתַחר ַההּוא ַמְפְתָחא, ּוָפַתח ִסְטָרא ַאחֲ  ִעָלִאין.
ְכֵדין ָעאל ֵלִוי, ַמְעֵשָרא ְדַיֲעֹקב, ְדַאְפִריש ְלקּוְדָשא ְבִריְך הּוא. 
ְוִכמֹור ְדֶעֶשר ִניִמין ִעֵםיּה, ְוִאְתַעָטר ְבִעְטרֹוי, ּוְכֵדין ִאְסְתָחר 

ָעא ְדַקְייָמא ַמְפְתָחא, ּוָפַתח ְבַההּוא ֵהיָכָלא ַחד ַתְרָעא, ַההּוא ַתְר 
ְבֶאְמָצִעיָתא, ַעםּוָדא ְדִלְסַטר ִמְזָרח ָעאל ְוִאְתַעָטר ְבִשְבִעין ִעְטִרין, 
ְוִאְתַעָטר ְבַאְרַבע ַאְתָוון, ְדִאימּון ְתֵריָסר. ְוִאְתַעָטר ְבִגלּוִפין ְדָמאָתן 

ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא,  ְוע' ֶאֶלף ָעְלִמין, ְוִאְתַעָטר ְבִעְטִרין ְדַסְייֵפי
ְבַכָםה ְלבּוֵשי ְיָקר, ְבַכָםה ִעְטִרין ַקִדיִשין. ִאְסְתַחר ַההּוא ַמְפְתָחא, 
ּוָפַתח ֵליּה ָכל ַתְרִעין ְּגִניִזין, ְוָכל ַתְרִעין ִדְקדּוִשין ְטִמיִרין, ְוִאְתַקָדש 

. ִמְתְבָרְך ְבַכָםה ִבְרָכאן, ִמְתַעֵטר ְבַכָםה ְבהּו, ְוַקְייָמא ַתָםן ְכַמְלָכא
ִעְטִרין. ְכֵדין ַנְפֵקי ֺכְלהּו ְבִחבּוָרא ֲחָדא, ִמְתַעְטָרן ְבִעְטַרְייהּו ַכְדָקא 
ָיאּות. ֵכיָון ְדַנְפֵקי ִאְתַער ֵליּה ְבִקשּוטֹוי. ְוַהאי ַחָיה ִאְתָעָרא, 

, ִמּגֹו ְרִחימּו ְדִשיָרָתא, ֵהיְך ַאְזָעַרת ַּגְרָמּה ִמּגֹו ְוַאְזִעיַרת ַּגְרָמּה
ְרִחימּו ְדִשיָרָתא, ַאְזָעַרת ַּגְרָמּה ְזֵעיר ְזֵעיר, ַעד ְדִאְתָעֵביַדת ְנקּוָדה 
ֲחָדא. ֵכיָון ְדִאיִהי ַאְזִעיַרת ַּגְרָמּה, )בשירתא( ְכֵדין ְכִתיב, ַוֵיֶלְך ִאיש 

ַוִיַעח ֶאת ַבת ֵלִוי. ַבת ֵלִוי ַוַדאי, ִמִןְטָרא ִדְשָמאָלא. ֵהיַאְך ִמֵבית ֵלִוי 
ָאִחיד ָלּה. אֹוִשיט ְשָמאָלא ְתחֹות ֵריַשּה ִמּגֹו ֲחִביבּו. ְוִאי ֵתיָמא, 
ֵכיָון ְדִאיִהי ְנקּוָדה ֲחָדא, ֵאיְך ָיִכיל ְלַאֲחָדא ִבְנקּוָדה ְזֵעיָרא. ֶאָלא 

ֵעיָלא, ָכל ַמה ְדהּוא ִמָלה ְזֵעיָרא, ָדא תּוְשַבְחָתא, ְוָדא ִעלּוָייא  ְלַגֵבי
ְוַרב ִבְרבּו ִעָלָאה. ִמַיד ַכֲהָנא ַרָבא ִאְתַער ָלּה, ְוָאִחיד ָלּה, ְוָחִביק 
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ָלּה, ְדִאלּו ֲהַוות ַרְבְרָבא, ָלא ַיְכִלין ְלַאֲחָדא ְכַלל. ֲאָבל ֵכיָון 
ִעיַרת ַּגְרָמּה, ְוִאיִהי ְנקּוָדה ֲחָדא, ְכֵדין ֲאָחִדין ָבּה, ְוַסְלִקין ָלּה ְדַאזְ 

ְלֵעיָלא, ֵכיָון ְדַסְלִקין ָלּה, ְוָיְתָבא ֵבין ְתֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ְכֵדין ַההּוא 
ְנִשיִקין, ַעםּוָדא ְדַקְייָמא ְבֶאְמָצִעיָתא, ִאְתַחָבר ַבֲהָדּה ְבָחִביבּו ִד 

ִבְרִחימּו ְדִחבּוָרא ֲחָדא. ְכֵדין ַוִיַשק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל, ִבְרִחימּו ְדְנִשיִקין 
ִמְתַדְבָקן ָדא ְבָדא, ְבָלא ִנרּוָדא, ַעד ְדַנְקָטא ַנְפָשא ְדִעמּוִגין ַכְדָקא 

ְדָקא ָיאּות, ּוַבְעָיא ְלַפְקָדא ָיאּות. ְבַשֲעָתא ְדַנְקָטא ַנְפָשא ְדִעמּוִגין כַ 
ְלֵחיָלָהא, ִמְתַכְמִשין ֺכְלהּו, ְוַקְרָיין ָלּה ִמּגֹו ֵהיָכָלא ַקִדיָשא, ָכבֹוד 
ָכבֹוד ָכבֹוד. ְבֵהיָכָלא ַקִדיָשא ַאָבא ְוִאָםא, ַנְתֵחי ְוַאְמֵרי ְמקּוָדש 

ְדָקא ָיאּות. ּוְכֵדין ְכִתיב, ּוַבֹחֶדש ְמקּוָדש. ְכֵדין ַיְרָחא ִאְתַקָדש כַ 
ָהִראשֹון, ִראשֹון וַדאי, ְוַעל ָדא ִמְשכּו ְוגֹו'. ְוַעל ָדא ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש 
ַהֶזה, ְדִאְתַחָבר ִסיֲהָרא ְבִשְמָשא, ּוַמה ַדֲהַות )נקטא( ְנקּוָדה ֲחָדא, 

ְוִאְתַמְלָייא, ְוִאְתָעִביַדת ה', ַמְלָייא  ַכד ַנְחָתא ִאְתְנָשט ְזֵעיר ְזֵעיר,
  ִמָכל ִסְטִרין, ִמְתַקְדָשא ַכְדָקא ָיאּות.

ִמִלין ִאֵלין ְסִתיִמין, ְוָצִריְך ְלִמְפַתח לֹון ְלַגֵבי  ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא,
ַצֵער לֹון. ַחְבַרָייא, ְדַמאן ְדָסִתים לֹון ְּגִניִזין ְדאֹוַרְייָתא, ִאיהּו ְמ 

ִדְלַרִשיֲעָייא ְנהֹוִרין ְדָרִזין, ִאְתַחְזָרן לֹון ֲחשֹוִכין. ְוִאיהּו ָמְתָלא 
ְלָממֹוָנא ְדִאיהּו ָּגִניז, ַמאן ְדָחַפר ֵליּה, ַעד ְדַגֵלי ֵליּה, ְוָלאו ִאיהּו 

אן ְדִאיהּו ִדיֵליּה, ִאְתַהָדר ְבסּוְכְלָתנּוֵתיּה ַבֲחשֹוָכא ְוַקְבָלא. ּוְלמַ 
ִדיֵליּה, ָנִהיר ֵליּה. ּוְבִגין ָדא, ִאית ְלַבר ָנש ְלַגָלָאה ָרִזין ְסִתיִמין 

 ִדְבאֹוַרְייָתא. 
ט' ִאימּון ְלָכל ְסָטר, ָלֳקֵבל ט' ַיְרִחין ְדיֹוֵלָדה, ְכחּוְשַבן  ֶבָעשֹור:

' ִסְטִרין ְדָאת ד', א''ח. ַמאן יֹוֶלֶדת. ד' ִמן ֶאָחד. א''ח, ִאיהּו ט', ְלד
ְוִאימּון ַאְרָבִעים. א''ח ָזכֹור, ד' ָשמֹור. ָהא ַאְרְבִעין ּוְתֵרין. ִאְשְתַאר 
ָכבֹוד, ְדִאְתַמר ֵביּה ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוִאיהּו 

ד' ִסְטִרין, רנ''ו. ָכבֹוד ל''ב, ד' ִזְמִנין ְלָכל ְסָטר ְדָאת ד', ֲהֵרי ס''ד לְ 
ְואֹוְקמּוָה, ָכבֹוד ְלֵעיָלא, ל''ב ְלַתָתא. ּוְבִגין ָדא ְמַייֲחִדין ְבָכל יֹוָמא 
ְתֵרין ִזְמִנין, ְדַאָמָרן ְבהּו ְתֵרין ִזְמִנין ָכבֹוד, ְדִאיהּו ס''ד. ּוְתֵרין ִזְמִנין 
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ְשִלימּו ְדמ''ב ְשָמָהן.  ד' ד' ִמן ֶאָח''ד, ֲהֵרי ע''ב. ֲהֵרי ד' ְדֶאָח''ד,
ּוְשִלימּו ְדע''ב ְשָמָהן. ּוְבִגין ָדא ַאְמִרין ְבִמְזמֹור ְלָדִוד ִמי ֶזה ֶמֶלְך 

 ַהָכבֹוד ְיָי ִעזּוז ְוִגבֹור. ּוְבִזְמָנא ִתְנָייָנא ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבֹוד. 
א ִדְסָטר ָדרֹום )ד''א ִאְסְתַחר ַההּוא ֵהיָכָלא, ּוָפַתח ַתְרָעא ַאֲחָר 

צפון( ְבִשְבִעין ּוְתֵרין ִעְטִרין. ְלָבַתר ַאְפַתח ַתְרָעא ְתִליָתָאה, ִלְסַטר 
ִמְזָרח, ְבַחְמִשין )ותרין( ְנהֹוִרין, ְדַחְמִשין ַתְרִעין ְדִביָנה. ְלָבַתר 

'ב ִעְטִרין, ַאְפַתח ַתְרָעא ַאֲחָרא ְדִלְסַטר ָצפֹון )ד''א מערב(, ְבע'
ְוֺכְלהּו רמ''ח ְבחּוְשַבן ֵתיִבין ְדָפְרִשָיין ִדְקִריַאת ְשַמע. ּוַמה 
ִדְבַקְדֵמיָתא ַהִהיא ַחָיה ֲהַות ְזֵעיָרא, ְבַההּוא ִזְמָנא ִאְתְרִביַאת, ֲהָדא 

ָתָאה. הּוא ִדְכִתיב, ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו, ְדִאיהּו ָכבֹוד ִעָלָאה ְותַ 
ַכד ָמֵטי ְלַח''י ָעְלִמין, ְדֵביּה ח''י ִבְרָכאן ִדְצלֹוָתא, ּוָפַתח ֵביּה ֲאֹדָני 
ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהָלֶתָך. ְכֵדין ַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִאְתַחָבר 

ְוהֹוד, ְדָלשֹון ִאיהּו  ַבֲהָדּה ְבָחִביבּו ְדְנִשיִקין ְדִשְפָוון, ְוִאימּון ֶנַצח
ַצִדיק ֵביַנְייהּו. ְלשֹון ִלמּוִדים ְבַההּוא ִזְמָנא, ַוִיַשק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל, 
ְכֵדין ָקָראן ְלַהִהיא ַחָיה ָכבֹוד ְכבֹוד ַאָבא ְוִאיָםא, ְמקּוָדש ְמקּוָדש. 

ן ּוַבֹחֶדש ָהִראשֹון ִראשֹון ְכֵדין ַיְרָחא ִאְתַקְדָשא ַכְדָקא ָיאּות, ְכֵדי
ַוַדאי. ּוְכֵדין ִמְשכּו. ְוַעל ָדא ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ַהֶזה, ְדִאְתַחָבר ִסיֲהָרא 
ַקִדיָשא ְבִשְמָשא. ְדִאְתַמר ֵביּה, ִכי ֶשֶמש ּוָמֵגן ְיָי ֱאֹלִהים. ּוַמה 

ְתַמְלַאת ְבִסיֲהָרא, ּוְכֵדין ַדֲהַות ְנקּוָדה ְזֵעיָרא, )ס''א כגוונא דא( אִ 
ִאיִהי ַהֹחֶדש ָמֵלא. ְוִסיֲהָרא ִאְתַמְלָייא ְכַגְווָנא ָדא. ָמֵלא ָכל ָהָאֶרץ 

 ְכבֹודֹו. ְבַקְדִמיָתא ָחֵסר, ּוְכַען ִבְשִלימּו. 
ְדִאיהּו ִרִבי ִחָייא ָנַתח, ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש ֶנַסח ְוגֹו'. ִאיְמָרא 

ִנְסָחא ֲאַמאי. ֶאָלא ַדֲחָלא ְדִמְצָרֵאי, ְוֱאָלָהא ִדְלהֹון, ֲהָוה ִאְמָרא. 
ְבִגין ְדִמְצָרֵאי ַנְלִחין ְלַמַזל ָטֶלה, ּוְבִגין ָכְך ַנְלִחין ְלִאיְמָרא. ָתא 

ִים. ְוִכי ֲחֵזי, ְכִתיב ֵהן ִנְזַבח ֶאת תֹוֲעַבת ִמְצַרִים. ַמאי תֹוֲעַבת ִמְצַר 
ַעל ְדַשְנִאין ֵליּה, ְכִתיב תֹוֲעַבת ִמְצַרִים. ֶאָלא ַדֲחָלא ְדִמְצָרֵאי, 
ְוֱאָלָהא ִדיְלהֹון, ִאְקֵרי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים. ְכָמה ִדְכִתיב, ְכתֹוֲעֹבת 

ב, ַהּגֹוִים, ַדֲחָלא ִדְשַאר ַעִםין. ָתא ֲחֵזי ָחְכְמָתא ְדיֹוֵסף, ִדְכִתי
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ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָשה ֲאָנִשים, ְואֹוִליף לֹון ְלֵמיַמר, ַאְנֵשי ִמְקֶנה 
ָהיּו ֲעָבֶדיָך. ְוִכי ַמְלָכא ְדֲהָוה ַשִליט ַעל ָכל ַאְרָעא, ְוַאָבא ְלַמְלָכא, 

ֹון. ָעִביד ְכָדא, ְוָעִביד ַלֲאחֹוי ְדִיְשְנאּון ְלהֹון, ְוָלא ַיְחְשבּון ְלה
)למעבד להון רועי צאן( ֶאָלא ַוַדאי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ַדֲחָלא ְוֱאָלָהא 
ִדיְלהֹון ִאְקֵרי ָהִכי, ְוַעל ָדא ְכִתיב, ֵהן ִנְזַבח ֶאת תֹוֲעַבת ִמְצַרִים. 
ָאַמר יֹוֵסף, ָכל ֵמיַטב ִמְצַרִים ִהיא ֶאֶרץ ַרְעְמֵסס, ְוַהִהיא ַאְרָעא 

ֲחָלא ִדְלהֹון, ְלַרְעָיא ּוְלֵמיַהְך ְבָכל ִעמּוִגין ְדָעְלָמא. ְוָכל ַאְפִרישּו ְלַד 
ִמְצָרֵאי ָחִשיבּו ְלִאימּון ְדָרָעאן ְלַדֲחֵליהֹון, ְכַדֲחֵליהֹון. ַאֲעִביד ְלַאַחי 
ְדַיְרתּון ַהִהיא ַאְרָעא, ְוִיְסְּגדּון לֹון ִמְצָרֵאי, ְוַיְחְשבּון לֹון ַכְדָקא 

ּות. ְוַהְיינּו ִדְכִתיב, ִכי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָכל רֹוֵעה ֹצאן, ְמַחְשִבין לֹון ָיא
ְכַדֲחֵליהֹון. ָאַמר ִרִבי יֹוֵסי, ְוָהא ָתֵניָנן ְכָמה ְדִאְתְנַרע קּוְדָשא ְבִריְך 

ָרה ַמָםש, הּוא ֵמִאימּון ְדַפְלֵחי ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ָהִכי ִאְתְנַרע ֵמֲעבֹוָדה זָ 
ְוִכי יֹוֵסף ָעִביד ַלַאחֹוי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ָאַמר ֵליּה, ָלא ָעִביד יֹוֵסף 
ַלַאחֹוי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶאָלא ָעִביד לֹון ְלַשְלָטָאה ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה 

ן ִדיְלהֹון, ּוְלַאְכְנָיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ִדיְלהֹון ְתחֹות ְיַדְייהּו, ּוְלַרָדָאה לוֹ 
 ַבַםֵעל. 

ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְכגֹון ִליָשָנא ְדִאיהּו ַמֵעל ְלָכל ַאְנֵשי ֵביֵתיּה, 
ְוִאיהּו ִליָשָנא ְדָאת ו', ְוִאיהּו ַמֵטה ְדֵביּה ֶעֶשר אֹוִתיֹות, ּוֵביּה ָמָחא 

ֲהוֹו ִמִןְטָרא  קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ַעל ְידֹוי י' ָמָחאן. ּוְבִגין ְדָכל ָמָחאן
ְדה' ה', ִרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִמַמִין ֶשָכל ַמָכה ּוַמָכה ֶשֵהִביא ַהָעדֹוש 
ָברּוְך הּוא ַעל ַהִםְסִרים ְבִמְסַרִים ָהְיָתה ֶשל ָחֵמש ַמכֹות ְוכּו', ֱאמֹור 

ן, ָחֵמש ִזְמִנין ֵמַעָתה ְוכּו'. ְוָאת ה' ַסְלָקא ְבָאת י' ְלַחְמִשין ָמָחא
ַחְמִשין, ִאימּון ר''ן. ּוְבִגין ָדא, ְוַעל ַהָים ָלקּו ר''ן ַמכֹות. ָאַמר יֹוֵסף, 
ָכל ֵמיַטב ֶאֶרץ ִמְסַרִים ַרְעְמֵסס ִהיא, ְוַהִהיא ַאְרָעא ַאְפִרישּו ְלַדֲחָלן 

ָכל ִמְסָרֵאי ָחִשיבּון ִדְלהֹון, ְלַרְעָיא ּוְלֵמיַהְך ְבָכל ִעמּוִגין ְדָעְלָמא. וְ 
דרען לדחליהון כדחליהון ודא שאיל יוסף מפרעה לשלטאה 
אחוי על דהלן דמצראי דאתכפיין תחות ידיה כעבדים בתר 
מלכיהון למהוי כלהו מתכפיין תחות שם יי' מסטריהון ולא 
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שליט בעלמא אלא שם ידוד. ואתכפיין כל ממנן תחות ידיה 
 הדא הוא דכתיב,פרעא מנהון ולאחזאה לון דאיהו עתיד לאית

כד מטעיין לבריין  הוהי מצרים אעשה שפטים אני יהובכל אל
ועבדין גרמייהו אלוהות. ובגין דטלה ממנא דיליה איהו רב על 
כל ממנן דאלקים אחרים מני קב"ה לישראל ויקחו להם איש שה 
לבית אבות שה לבית ואשליט לון עליה ותפשי ליה תפיש 

ותרין ותלת. ולבתר דא אפיקו ליה לדינא בתפישה דלהון יומא 
לעיני כל מצראי לאחזאה דאלהא דלהון ברשו דישראל למעבד 

אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם  בגין דאביה דינא. 
צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו למהוי דן באש צלי ומני 

ועצם לא תשברו ובגין דא לזרקא לגרמיה דיליה בשוקא בבזוי 
מני ליומא ד' בתר דהוה תפיש ג' יומין קשור למעבד ביה בו ו

דינא ודא קשיא לון מכל מכתשין דמחא לון קב"ה על ידא 
ל ליה בתיאובתא כדרעיא מהימנא ולא עוד אלא דמני דלא למי

ומיד דחמאן גרמוי בשוקא ולא יכלין לשזבא ליה דא קשיא לון 
, ּוַמֶעְלֶכם ְבְיְדֶכם, ְלִאְתַכְפָייא ִמֹכָלא. ְוֹלא עֹוד, ֶאָלא ְדִאְתַמר ְבהּו

ָכל ַדֲחָלן ְדִמְסָרֵאי, ְתחֹות ְיַדְייהּו. ּוְבִגין ְדִאיְנהּו ְבכֹורֹות ְמָמָנן, 
ְכִתיב ַוְיָי ִהָכה ָכל ְבכֹור. ָבַתר ָכל ָדא ְכִתיב, ֹלא ִיָאֵכל ָחֵמץ ִשְבַעת 

ם עֹוִני. ּוְכִתיב ָכל ַמְחֶמֶסת ֹלא ֹתאֵכלּו. ָיִמים ֹתאַכל ָעָליו ַמסֹות ֶלחֶ 
ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ֲאַמאי ָמֵני ְדָלא ְלֵמיַכל ָחֵמץ ִשְבַעת יֹוִמין, 
ּוְלֵמיַכל ְבהֹון ַמָסה. ַוֲאַמאי ֹלא ִיָאֵכל, ַוֲאַמאי ֹלא ֹתאֵכלּו. ֶאָלא ז' 

ימּון ִמִןְטָרא ְדטֹוב ָוָרע, ֹכְכֵבי ֶלֶכת ְוִאימּון: שס''ם חנכ''ל. ְואִ 
ְנהֹוָרא ִדְלגֹו ַמָסה. ְקִליָפה ִדְלַבר ָחֵמץ. ְוִאימּון ָחֵמץ ְדַכר ַמְחֶמֶסת 
נּוְקָבא. ַמָסה ִדְלגֹו ְשמּוָרה. ְוִאימּון, ֶשַבע ַהְמָערֹות ָהְראּויֹות ָלֶתת 

ְשַמְרֶתם ֶאת ַהַםסֹות. ַמָסה ִאיִהי ָלּה ִמֵבית ַהֶםֶלְך. ְוִאְתַמר ָעַלְייהּו, ּו
ְשמּוָרה ְלַבְעָלּה, ְדִאיהּו ו'. ּוֵביּה ִאְתָעִביד ִמְסָוה. ּוַמאן ְדָנִטיר ָלּה 
ְלַגֵבי ָיּה, ִדְגִניִזין ְבמ''ץ ִמן ַמָסה, ְוִאימּון. י''ם ה''ץ. ּוָמֵני קּוְדָשא 

ָרכֹות ֵליל ֶנַסח, ְדִאימּון ֶשַבע ַהְמָערֹות ְבִריְך הּוא ְלָבֵרְך ָלּה ֶשַבע בְ 
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ִדיָלּה, שס''ם חנכ''ל. ּוָמֵני ְלַאְעְבָרא ִמְמהֹון ָחֵמץ ּוַמְחֶמֶסת, ְדִאימּון 
ֲעָנִנים ֲחשּוִכין ִדְמַכְןָיין ַעל ְנהֹוִרין, ְדִשְבָעה ֹכְכֵבי ֶלֶכת, ְדִאְתַמר 

ֶבָמה ְוֹלא נֹוַדע ִכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶבָמה ּוַמְרֵאיֶהן ְבהֹון ַוָתֹבאָנה ֶאל ִקְר 
ַרע, ָחשּוְך ַכֲאֶשר ַבְתִחָלה. ְדָכל ַכְך ֲחשֹוָכא ַדֲעָנִנין ִדְלהֹון, ְדָלא 
ַיְכִלין ְנהֹוִרין ְלַאְנָהָרא ְלהֹון, ּוְבִגין ָדא ְוֹלא נֹוַדע ִכי ָבאּו ֶאל 

ף, ִאי ִיְשְלטּון ַאַחי ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִדיְלהֹון, ָכל ָאַמר יֹוסֵ  ִקְרֶבָנה.
ֶשֵכן ְדִיְשְלטּון ַעל ַּגְרַמְייהּו, ּוְבִגין ָכְך אֹוִתיב לֹון ְבֵמיַטב ַאְרָעא, 
ְוַאְשִליט לֹון ַעל ָכל ַאְרָעא. ְוַעל ָדא ִאְמָרא ְדִאיהּו ֶנַסח ֲאַמאי. ֶאָלא 

י, ְוֱאָלָהא ִדיְלהֹון ֲהָוה ִאיְמָרא. ָאַמר קּוְדָשא ְבִריְך ַדֲחָלא ְדִמְצָראֵ 
הּוא, ִמְבָעשֹור ַלֹחֶדש ִסיבּו ַדֲחָלא ִדיְלהֹון ְדִמְצָרֵאי, ְוִתְפשּו ֵליּה, 
ִויֵהא ָאסּור ְוָתִפיש ִבְתִפיָשה ִדיְלכֹון, יֹוָמא ַחד ּוְתֵרין ְוג', ּוְביֹוָמא 

ְלִדיָנא, ְוִאְתְכָנשּו ָעֵליּה. ּוְבַשֲעָתא ְדִמְצָרֵאי ֲהוֹו  ד', ַאִניקּו ֵליּה
ַשְמִעין ָקל ַדֲחָלא ִדיְלהֹון, ְדָתִפיש ִבְתִפיָשה ְדִיְשָרֵאל, ְוָלא ַיְכִלין 
ְלֵשָזָבא ֵליּה, ֲהוֹו ָבָכאן, ַוֲהָוה ַקְשָיא ָעַלְייהּו, ְכִאילּו ַּגְרַמְייהּו 

ְלָקְטָלא. ָאַמר קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ִיְהֶיה ָתִפיש  ִאְתֲעִקידּו
ִבְרשּוַתְייכּו, יֹוָמא ָבַתר יֹוָמא, ַאְרָבָעה יֹוִמין, ְבִגין ִדֶיחמּון ָיֵתיּה 
ָתִפיש, ּוְביֹוָמא ְרִביָעָאה ַאִניקּו ֵליּה ְלָקְטָלא, ְוֶייחמּון ֵליּה ִמְצָרֵאי 

ין ֵביּה ִדיָנא, ְוָדא ַקְשָיא ְלהּו ִמן ָכל ַמְכְתֵשי ְדָעַבד ֵהיְך ַאתּון ַעְבִד 
לֹון קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ִאימּון ִדיִנין ְדַיַעְבדּון ְבַדֲחֵליהֹון. ְלָבַתר 
ַדְייִנין ֵליּה ְבנּוָרא, ִדְכִתיב, ְנִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ִתְשְרפּון ָבֵאש. ָאַמר 

ִריְך הּוא, ַאל ֹתאְכלּו ִמֶםמּו ָנא. ְדָלא ֵייְמרּון ִבְרעּוָתא קּוְדָשא בְ 
ּוְבִתיאּוְבָתא ְדָדַחְלָנא, ַאְכִלין ֵליּה ָהִכי. ֶאָלא ַאְתִקינּו ֵליּה ָצִלי, ְוֹלא 
ְמבּוָשל, ְדִאלּו ְמבּוָשל ְיֵהא ָטִמיר, ְוָלא ֶיחמּון ֵליּה, ֶאָלא ִתעּוָנא 

ְדֶיֱחמּון ֵליּה ָהִכי מֹוְקָדא ְבנּוָרא, ְבִגין ְדֵריֵחיּה נֹוֵדף. ְותּו ִדיֵליּה 
ֵריֵשיּה ָעֵליּה ָכפּוף ַעל ַקְרסּולֹוי, ְדָלא ֵייְמרּון ְדַחָיה אֹו ִמָלה ַאֲחָרא 

לּון הּוא, ֶאָלא ְדִיְשְתמֹוְדעּון ֵליּה ְדִאיהּו ַדֲחָלא ִדְלהֹון. ְותּו, ְדָלא ֵייכְ 
ֵליּה. ְבִתיאּוְבָתא, ֶאָלא ַעל ַשְבָעא, ֹאַרח ְקָלָנא ּוִבָזיֹון. ְותּו, ֶעֶצם ֹלא 
ִתְשְברּו בֹו, ֶאָלא ְדֶיֱחמּון ַּגְרמֹוי ָרָמאן ְבשּוָקא, ְוָלא ֵייְכלּון ְלֵשָזָבא 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       250
 

ַסִּגיִאין. תּו  ֵליּה. ְוַעל ָדא ְכִתיב, ּוֵבאֹלֵהיֶהם ָעָשה ה' ְשָפִטים. ִדיִנין
 ּוַמֶעְלֶכם ְבֶיְדֶכם, ְוָלא ַחְרָבא ְורֹוְמָחא ּוְשַאר ָמאֵני ְקָרָבא. 

ָאַמר ִרִבי ְיהּוָדה, ָהא אֹוְקמּוָה, ְדִמְצָרֵאי ַנְלֵחי ְלַמָזל ָטֶלה, ּוְבִגין ָכְך 
ן, ְוָלא ִאיְמָרא. ַנְלִחין ְלִאיְמָרא. ָאַמר ִרִבי יֹוֵסי, ִאי ָהִכי, ָטֶלה ִיְפְלחּו

ָאַמר ֵליּה, ֹכָלא ַנְלִחין, ֶאָלא ַמָזל ָטֶלה ָנִחית ְוָסִליק ְבָטֶלה ְוִאיְמָרא, 
ּוְבִגין ָכְך ַנְלִחין ְלֹכָלא. ָאַמר ֵליּה ָהִכי ְשַמְעָנא, ְדָכל ְבִעיָרא ַרָבא 

ְדָשא ְבִריְך הּוא )ס''א דצאן( ַדֲחָלא ִדְלהֹון ֲהָוה, ְוַעל ָדא ָקִטיל קּו
ָכל ְבכֹור ְבֵהָמה. ְוָהא ִאְתַמר ְדִאֵלין ִאימּון ַדְרִּגין ִדְלֵעיָלא, ְדִאְקרּון 
ָהִכי. ָאַמר ִרִבי ֶאְלָעָזר, ְכִתיב ָכל ַמְחֶמֶצת ֹלא ֹתאֵכלּו, ּוְכִתיב ֹלא 

ִבי ִשְמעֹון, ֶאְלָעָזר ֵיָאֵכל ָחֵמץ. ֶאָלא ָדא ְדַכר, ְוָדא נּוְקָבא. ָאַמר ַר 
ְבִרי, ְבָדא ְכִתיב ֹלא ֹתאֵכלּו, ּוְבָדא ְכִתיב ֹלא ֵיָאֵכל, ֲאַמאי ָלא ְכִתיב 
ֹלא ֹתאְכלּו. ֶאָלא, נּוְקָבא ְדִאיִהי ַאְסִטיַאת ָאְרָחָהא, ְבַאְזָהָרה וַדאי, 

ַבָעָשה. ְוַעל ָדא ְכִתיב, ֹלא ְדַכר ְדִאיהּו ָאִחיד ְבחּוָטא ְדַדְכיּו ַיִתיר, בְ 
ֵיָאֵכל, ֹלא ֹתאֵכלּו. ָאַמר ֵליּה ַאָבא, ְוָהא ְכִתיב ֹלא ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ. 
ָאַמר ֵליּה, ַאְסֵּגי ָתִבין ְיֵתיִרין ִליָקָרא ְלָקְרְבָנא. ֲאָבל ְבַקְדִמיָתא 

א ֹתאְכלּו, ְדהּוא ַקְשָיא ְבַבָעָשה ֹלא ֵיָאֵכל. ֲאָבל ְלָבַתר ְבַאְזָהָרה, ֹל
ִמַתְרַווְייהּו. ַמְחֶמֶצת ַמאי ַטְעָמא. ְבִגין ְדֵריָחא ְדמֹוָתא ִאית ַתָםן. 
ָחֵמץ, ְדַכר. ַמְחֶמֶצת, נּוְקָבא. ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות, ְבֵריָשא ְוֵסיָפא 

ֵמץ ַבֶנַסח, ִאיהּו ְדֵתיָבה, ִתְשַכח ָלּה. ּוְבִגין ָדא ַמאן ְדָאִכיל חָ 
ַאְקִדיַמת ֵליּה מֹוָתא, ְוִליְנַדע ְדִמית הּוא ְבָעְלָמא ֵדין, ּוְבָעְלָמא 
ְדָאֵתי, ְכִתיב ְוִנְכְרָתה ַהֶמֶפש ַהִהיא. ַמָסה, ֲאַמאי )ס''א אתקריאת 

ֹיאַמר מצה(. ֶאָלא ָהִכי ָתֵניָנן, ַשַדי: ְבִגין ְדָאַמר ְלעֹוָלמֹו ַדי, ְד 
ְלָצרֹוֵתינּו ַדי. אּוף ָהִכי ַמָסה, ְבִגין ְדָקא ְמַשֵדד ְדַמְבָרַחת ְלָכל 
ִסְטִרין ִביִשין, ְוָעִביד ְקָטָטה ְבהּו, ְכַגְווָנא ְדַשַדי ִדְמזּוָזה, ְדַמְבִריַח 

ל ִמְשְכֵני ְלֵשִדים ּוַמִזיִקים ְדַתְרָעא, אּוף ָהִכי ִאיִהי ַמְבָרַחת לֹון ִמכָ 
ְקדּוָשה, ְוָעִביד ְמִריָבה ּוְקָטָטה ְבהּו. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ַמָןה 
ּוְמִריָבה. ַעל ָדא ְכִתיב ַמָסה. ְוָהא ַמָןה ְבָסֶמְך ִאיהּו. ֶאָלא ַתְרּגּומֹו 

 ְדַמָןה, ִאיהּו ָמצּוָתא. 
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ָקֶנה ֲעַדת ַאִביִרים ְבֶעְגֵלי ַעִםים. ִרִבי ִשְמעֹון ָנַתח ְוָאַמר, ְּגַער ַחַית 
ְּגַער ַחַית, ָדא ַחָיה ְדִאְתֲאָחד ָבּה ֵעָשו. ָקֶנה: ָתֵניָנן, ִדְביֹוָמא ְדָנַסב 
ְשֹלֹמה ַמְלָכא ַבת ַנְרֹעה, ָבא ַּגְבִריֵאל, ָנַעץ ָקֶנה ְבַיָםא ַרָבא, ְוָעֵליּה 

. ַמאי ָקֶנה. ָדא ְדכּוָרא ְדַהאי ַחָיה ִביָשא, ְדִאית ִאְתְבֵני ַקְרָתא ְדרֹוִמי
ֵליּה ִסְטָרא ְזֵעיָרא ְבַאֲחדּוָתא ִדְקדּוָשה. ְוָדא ִאיהּו ָקֶנה, ְדָנִעיץ 
ְבַיָםא ַרָבא. ּוְבִגין ָכְך ִאיִהי ַשְלָטא ַעל ָעְלָמא, ְוַעל שּוְלָטנּו ָדא 

ּו. ָקֶנה, שּוְלָטנּוָתא ְוֹראש ְלָכל ַמְלְכָוון. תּו ְכִתיב, ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמל
ָקֶנה, ְדַזִםין קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ְלַתְבָרא ֵליּה ְכָקֶנה ָדא. ָתא ֲחֵזי, 
ְבִמְצַרִים ִאיִהי ַשְלָטא, ּוִמָנּה ַנְפקּו ַכָמה ֺשְלָטִנין ְלִזַמְייהּו, ְוֹכָלא 

יָון ְדָתַבר ָלּה קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ַאִניק ָחֵמץ ְוָאִעיל ְבָרָזא ְדָחֵמץ, כֵ 
ַמָסה. ְבָמה. ְבחּוָטא ְזֵעיָרא ִמֹכָלא, ָתַבר ח' ָחֵמץ, ְוִאְתָעִביד ַמָסה. 
ִאימּון ַאְתָוון. ֶאָלא ְדָתַבר ח' ְדַהאי ַחָיה, ְדִאְקֵרי ָחֵמץ. ְוַעל ָדא ִאְקֵרי 

ְדנֹוַח ְלַאְתְבָרא ְכָקֶנה ָדא. ְבָמה ִאְתַבר. ְבחּוָטא ְזֵעיָרא ַחַית ָקֶנה, 
ְכִניָמא, ָתַבר ח' ְוִאְתֲעָבר ֵמֵאיָתָנּה, ַוֲהָוה ַמָסה. ְוַעל ָדא ְכִתיב, ְּגַער 
ַחַית ָקֶנה, ָּגַער ָבּה קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְוַאְתַבר ח' ָחֵמץ, ְוִאְתָעִביד 

''א ואתעבר ח' חמץ ואתאביד( ְוַזִםין קּוְדָשא ְבִריְך הּוא. ה'. )ס
ְלַתְבָרא ֵליּה ְלַההּוא ָקֶנה, ְכַגְווָנא ָדא, ַיְתָבר ַרְגֵליּה ְדק' ִמָקֶנה, 
ְוִיְשְתַאר ִהֵמה. ִהֵמה ְיָי ֱאֹלִהים ְבָחָזק ָיֹבא ּוְזרֹועֹו מֹוְשָלה לֹו ִהֵמה 

עּוָלתֹו ְלָפָניו. ַמאי ּוְפעּוָלתֹו. ָדא ֹנַעל ְדַהִהיא ק' ְשָכרֹו ִאתֹו ּופְ 
)ס''א פעולה דההוא חמץ( ְדַיְתַבר ָלּה, ְוִאיִהי ְנעּוָלה ְלָפָניו, ִאיהּו 

 ִראשֹון ְלִציֹון ִהֵמה ִהָמם ְוגֹו'.  .ַיְעַבר ַרְגֵליּה, ִויֵהא ִהֵמה
ַער ַחַית ָקֶנה ֲעַדת ַאִביִרים ְבֶעְגֵלי ַעִםים. ִרִבי ִשְמעֹון ָנַתח ְוָאַמר, ּגְ 

ְּגַער ַחַית ָקֶנה, ָדא ָקֶנה ְדִאְתֲאָחד ֵביּה ֵעָשו, ְדִאיִהי ַקְרָתא ְדרֹוִמי 
ַרְבָתא, ְדָנַעץ ַּגְבִריֵאל ָקֶנה ְבַיָםא ַרָבא, ּוָבנּו ָעֶליָה ְכָרְך ָּגדֹול ְדרֹוִמי. 

ְוַכד ִייֵתי נּוְרָקָנא ְלִיְשָרֵאל, ִיְתַבר ֵליּה. ֲהָדא הּוא  ָקֶנה ְדָחֵמץ.
ִדְכִתיב ְּגַער ַחַית ָקֶנה ֲעַדת. ּוִמְתַעָבר ִמַיד ָחֵמץ ֵמָעְלָמא. ַמְחֶמֶסת 
ִדיֵליּה רֹוִמי. ְוִיְתַּגְלָיא ַמָסה ְבָעְלָמא, ְדִאיִהי ֵבי ַמְקְדָשא ְדַבִית 

ֵשִני. ָאַמר בּוִסיָנא ַקִדיָשא )ס''א רעיא מהימנא(,  ִראשֹון ּוַבִית
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ְדִאימּון ָלֳקֵבל ַבת ַעִין ָיִמין, ּוַבת ַעִין ְשֹמאל. ְוִאימּון ָלֳקֵבל )לחם 
משנה( רֹוִמי ַרָבִתי, רֹוִמי ְזֵעיָרא. ָלֳקֵבל ְתֵרין ֲעָנִנין, ִדְמַכְןָיין ַעל 

אָלא. ְוִאימּון ָלֳקֵבל ְשאֹור ְוָחֵמץ. ְוַעד ְדִאֵלין ַבת ֵעיָנא ְיִמיָנא ּוְשמָ 
ִיְתַבֲערּון ֵמָעְלָמא ַבל ִיָרֶאה ּוַבל ִיָםֵסא ַחד ִמַמְייהּו, ַבִית ִראשֹון ְוֵשִני 
ָלא ִיְתַּגְלָיין ְבָעְלָמא. ְוַאְסָווָתא ַדֲעָנָנא ֵעיָנא, ְדַאֲחִשיְך ְלַבת ֵעיָנא 

אל, ַמה ְיֵהא ַאְסָווָתא ִדְלהֹון. ָמָרה ְדֶעְגָלא. ְוַהְיינּו ָיִמין ּוְשמֹ 
)ישעיה כז( ָשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָשם ִיְרָבץ. ָשם ִיְרֶעה ֵעֶגל, ָדא ָמִשיַח 
ֶבן יֹוֵסף, ְדִאְתַמר ֵביּה )דברים לג( ְבכֹור שֹורֹו ָהָדר לֹו. ְוָשם ִיְרָבץ, 

ִוד. ַחד ַאְעָבר רֹוִמי ַרָבִתי. ְוַחד ַאְעָבר רֹוִמי ְזֵעיְרָתא. ָדא ָמִשיַח ֶבן ָד 
ְוַגְבִריֵא''ל ְדִמיָכֵאל ָלֳעְבַלְייהּו ִאימּון. ּוְבִגין ָדא ח', ְדִאיהּו חּוָטא 
ְזֵעיָרא, ָתַבר ָלּה, ְוֵייעּול ה' ְבַאְתָרָהא. ִדְבַקְדֵמיָתא ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו. 

ָטנּוָתא ְדרֹוִמי, ָוסּוף ְלָכל ַמְלִכין, ְדָעִתיד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָקֶנה ֺשלְ 
ְלַתְבָרא ֵליּה. ְּגַער ַחַית ָקֶנה, ְּגַער ַחָיה ִביָשא, ח' ִמן ָחֵמץ, ְוַאְתַבר 

ת ַרְגֵליּה ִמן ַמְחֶמֶסת, ְדִאְתַמר ָבּה ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות. ְועֹוד ְּגַער ַחיַ 
ָקֶנה, ַיְתַבר ֶרֶגל קֹוף ִמן ָקֶנה, ְוִיְשְתַאר ִהֵמה. ִמָיד ִהֵמה ְיָי ֱאֹלִהים 
ְבָחָזק ָיֹבא, ִראשֹון ְלִסיֹון ִהֵמה ִהָמם ְוִלְירּוָשַלם ְמַבֵשר ֶאֵתן. ִהֵמה: ס' 

ֵבית ַיֲעֹקב ָבַתר ֶאֶלף ּוָמאָתן. ְוָאַמר בּוִסיָנא ַקִדיָשא, ָכל ַהֶמֶפש לְ 
ִשִשים ָוֵשש. ִשִשים, ְלַאְתָערּוָתא ְדָמִשיַח ִראשֹון. ָוֵשש, 
ְלַאְתָערּוָתא ְדָמִשיַח ֵשִני. ִאְשָתֲארּו ו' ָשִנים ְלע''ב, ְלַקֵיים ְבהּו, 

ת ֵשש ָשִנים ִתְזַרע ָשֶדָך ְוֵשש ָשִנים ִתְזמֹור ַכְרֶמָך ְוָאַסְפָת אֶ 
ְתבּוָאָתּה, ְדִאְתַמר ֹקֶדש ִיְשָרֵאל ַלְיָי ֵראִשית ְתבּוָאֹתה. ִאם ֵכן, ַמה 
ְכִתיב ְלֵעיל ָרנּו ְלַיֲעֹקב ִשְמָחה. ֶאָלא ַאְרַבע ְּגאּולֹות ֲעִתיִדין ְלֶמֱהִוי, 

ַבע ִנמֹות ָלֳקֵבל ַאְרַבע כֹוסֹות ְדֶפַסח. ְבִגין ְדִיְשָרֵאל ְמפּוָזִרין ְבַאְר 
ָעְלָמא, ְוִאימּון ִדיהֹון ְרחֹוִקין ֵמאּוִמין, ַאְקִדימּו ְלָרנּו. ְוִתְנָייִנין, 
ְלִשִתין. ּוְתִליָתִאין, ְלִשִתין ְוִשית. ּוְרִביָעִאין ְלע''ב. ּופּוְרָקִנין ִאֵלין, 

ד ְדָרִכיב ָעַלְייהּו. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִכי  ִיהֹון ְבַאְרַבע ֵחיָון, ְבֵשם ְידֹוָ
ִתְרַכב ַעל סּוֶסָך ַמְרְכבֹוֶתיָך ְישּוָעה. ְדָלֳקְבַלְייהּו, ִיְתַער ְלַתָתא ַאְרַבע 
ד ִיְמלֹוְך  ד ָמָלְך, ְידֹוָ ד ֶמֶלְך, ְידֹוָ ְדָגִלין, ּוְתֵריָסר ְשָבִטין. ְבָרָזא ַדְידֹוָ
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ּון, ָלֳקֵבל ְתֵריָסר ְשָבִטין, ְוי''ב ַאְנִנין ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְתֵריָסר ַאְתָוון ִאימ
ִדְתַלת ֲאָבָהן, ְדִאְתַמר ָעַלְייהּו ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶמְרָכָבה. ְוִאימּון ֶעֶשר 
ְשָבִטין, ֶאֶלף ְשִנין. ְתֵרין ְשָבִטין, ָמאָתן ְשִנין. ּוִםי''ב ַאְתָוון, ַתְלָיין 

ן ע''ב ְשִנין, ָבַתר ֶאֶלף ּוָמאָתן. ְוִאימּון כ''ד, ְלָכל ע''ב ְשָמָהן, ְדִאימּו
ַחָיה ִמְתַלת ֵחיָון. כ''ד ָרָזא ִדיֵליּה, ְוָקָרא ְזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר. ְוִאימּון 
ְתַלת ִכתֹות, ִמן כ''ד סּורֹות. ַכת ַאַחת אֹוֶמֶרת ָקדֹוש, ְוַכת ִתְנָייָנא 

ְתִליָתָאה אֹוֶמֶרת ָקדֹוש. ִמַיד ִאְתַער ְשָמאָלא אֹוֶמֶרת ָקדֹוש, ְוַכת 
 ְבמ''ב ַאְתָוון, ְדָעַבד ִדיָנא ַבֲעָמֵלק. 

ִכי ִיָעֵרא ַקן ִסנֹור ְלָפֶניָך ַבֶדֶרְך ָמאֵרי ִמְקָרא. ְבָכל ֵעץ, ָמאֵרי ִמְשָנה. 
ָנא. ִאית ְדַאְמֵרי, ְבָכל ֵעץ, ְדִאימּון ָכֶאְפרֹוִחים, ִדְמַקְמִנין ְבַעְנֵפי ִאילָ 

ִאֵלין ִיְשָרֵאל. ְדִאְתַמר ְבהּו, ִכי ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעִםי. אֹו ַעל ָהָאֶרץ, 
ִאֵלין ָמאֵרי תֹוָרה )ד''א משנה(, ְדִאְתַמר ְבהּו, ַעל ָהָאֶרץ ִתיָשן ְוַחִיי 

ֹוִחים: ִאֵלין ִנְרֵחי ְכהּוָנה. אֹו ַסַער ִתְחֶיה ּוַבתֹוָרה ַאָתה ָעֵמל. ֶאְפר
ֵביִסים: ִאֵלין ְדָזן לֹון קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ִמַעְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד ֵביֵסי 
ֵכִנים. ְוָהֵאם רֹוֶבֶסת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים, ְבִזְמָנא ַדֲהוֹו ְקֵרִבין ָקְרְבִנין. 

ים. ָחַרב ֵבי ַמְקְדָשא, ּוָבְטלּו ַמה ְכִתיב ֹלא ִתַקח ָהֵאם ַעל ַהָבנִ 
ָקְרְבִנין, ַמה ְכִתיב, ַשֵלח ְתַשַלח ֶאת ָהֵאם. ְוָגלּו ַהָבִנים, ְוַהְיינּו ְוֶאת 
ַהָבִנים ִתַעח ָלְך, ִמִןְטָרא ָדא' ְדָאת ו', ְדִאיהּו עֹוָלם ָארֹוְך ְדִאְתַמר 

ָת ָיִמים, ְלעֹוָלם ֶשֺכלֹו ָארֹוְך. ּוַבֲאָתר ֵביּה ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרכְ 
ְדָקְרְבִנין, ַתִעינּו ְסלֹוִתין, ּוְמַסְפְסִפין ְבָקִלין ְדִשיִרין. ְבקֹול ִדְקִריַאת 
ְשַמע, ְלַגֵבי ַעםּוָדא ְדֶאְמָסִעיָתא ְדִאיהּו ְלֵעיָלא. ְדָהא ִאיָםא ּוְבַרָתא 

ִמַיד ְדָנִחית, ַקְשִרין ֵלּה ִבְבַרָתא, ְדִאיִהי ַיד ֵכָהה, ְלֶמֱהִוי ְבָגלּוָתא, ּו
ָקִשיר ו' ִעם ה', ְבִשית ְסִפיָראן. ִמָיד ְמַלֲחִשין ְלַגֵבי ָחְכָמה, ָברּוְך 
ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֶאָח''ד ָכבֹו''ד, ִגיַמְטִרָיא מ''ה ִמן 

ָנִחית ֵליּה ְלַגֵבי ִאָםּה, ּוִמַיד ְדָנִחית, ַקְשִרין ֵליּה ַעָםא ָחְכָמה. ְד 
ְבִקשּוָרא ִדְתִפיִלין ְדֵריָשא. ּוְבִגין ָדא ְבַאְרַבע ָנְרִשָיין ִדְתִפיִלין, 

ִליל ַקֶדש ִלי, ָחְכָמה. ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך, ִביָנה. ְשַמע ִיְשָרֵאל ִתְפֶאֶרת, כָ 
ו' ְסִפיָרן, ְבִשית ֵתיִבין. ְוָהָיה ִאם ָשמֹוַע, ַמְלכּות, ַיד ֵכָהה. ְסלֹוָתא 
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ד, ְדַסְנַדְלפֹון קֹוֵשר ָכל ְסלֹוִתין,  ֶכֶתר כ' ַעל ֵריֵשיּה, ֵאין ָקדֹוש ַכידֹוָ
א פתורא( ְוָעִביד לֹון ֶכֶתר. ְבַההּוא ִזְמָנא ָסִריְך ְלַסְדָרא ְמנֹוָרא )ס''

ִלְסעּוָדָתא ְדַמְלָכא, ּוַמְשְכָנא ּוְמַנְרָתא ַוֲארֹוָנא ּוַמְדְבָחא, ְוָכל ִמיֵני 
ִשםּוָשא ְדֵביָתא ְדַמְלָכא. ְוָלאו ָבַתר ָנתֹוָרא ַאְזֵליָנן ְדָלאו עֹוָבָדא 

ְדִאיהּו עֹוָבֵדי ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְדָלא ַאְזֵליָנן ֶאָלא ָבַתר ָנתֹוָרא 
ְידֹוי ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְדִאיהּו ְשִכיְנֵתיּה. ִמְשָכן ִדיֵליּה, ָנתֹוָרא 

ְכִליָלא  ִדיֵליּה, ְמַנְרָתא ִדיֵליּה, ֲארֹוָנא ִדיֵליּה, ַמְדְבָחא ִדיֵליּה, ִאיִהי
ִאימּון ִדְמַתְקֵני ַחְמָרא  ִאיְנהּו ִמָכל ָמאֵני ִשםּוָשא ְלַמְלָכא ִעָלָאה.

ְוָנֲהָמא ְדַמְלָכא ִעָלָאה, ְדִאְתַמר ְבהּו ֶאת ָקְרָבִני ַלְחִמי ְלִאַשי, ְדֵלית 
ְלָקְרָבא ֵליּה ְלַגֵביּה ֶאָלא ִאֵלין ְדִאְתְקִריאּו ִאֵשי ְיָי. ּוְבִגין ָדא ֶאת 

ִאְתַמר, ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי. ְוִאְתְקֵרי  ָקְרָבִני ַלְחִמי ְלִאַשי. ְדָעֵליּה
ה, ִיָשא  ה, ָיֵאר ְיהֹוָ ֶלֶחם ַהָנִנים, ְדִאימּון י''ב ַאְנִנין, ְיָבֶרְכָך ְיהֹוָ
ה, ְתֵריָסר ַאְנִנין ִדְתַלת ֵחיָון. ַמאי ֶלֶחם ְדִאֵלין ָנִנים. ָדא ַנֲהָמא  ְיהֹוָ

''א ָוא''ו ֵה''א. ְוִאית ֵליּה ַנֲהָמא ְבַאְרַבע ְדָאָדם, ְדִאיהּו יֹו''ד הֵ 
ד. ַהאי ַנֲהָמא ְדָפתֹוָרא ְדַמְלָכא,  ַאְנִנין, ְדִאימּון ַאְרַבע ַאְתָוון ְידֹוָ
ִאיהּו ֹסֶלת ְנִקָיה. ִכְבָשן ִדיֵליּה, ְדאֹוֶפה ֵביּה ַנֲהָמא, ְשִכיְנָתא. ַתָםן 

ם. ּוְבִגין ָדא, ֵאין בֹוְסִעין ֶאָלא ֵמֲאָתר ְדָגַמר ִאְתְבַשל ְוִאְשְתִלי
ִבשּוָלא. ְכַגְווָנא ִדְשִלימּו ְדֶפִרי, ִאיהּו ְּגַמר ִבישּולֹו. ְוַהאי ִאיהּו 
ד, ְדִאיהּו ֶלֶחם ַהָנִנים. ֲאֹדָני, ִכְבָשן ִדיֵליּה.  ֲאֹדָני, ְּגַמר ּוְשִלימּו ַדְידֹוָ

בּוָשה ְתחֹות ַבְעָלּה. ּוְבִגיָנּה ִאְתַמר, )שמות יט( ְוַהר ִסיַני ְדִאיִהי כְ 
ָעָשן ֺכלֹו ִמְנֵני ֲאֶשר ָיַרד ָעָליו ְיָי ָבֵאש ַוַיַעל ֲעָשנֹו ְכֶעֶשן ַהִכְבָשן. 
ְוֹלא ְכִכְבָשן ְדֵאש ְדֶהְדיֹוט, ֶאָלא ְכִכְבָשן, ְדֵביּה ָכַבש ַרֲחָמיו 
ְלַעֵםיּה, ַכד ְמָסִלין ּוָבעּון ָבעּוִתין, ֵכן ִיְכְבשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַכַעְסָך. 
ּוֵביּה ִכְבֵשי ְדַרֲחָמָנא ָלָםה ָלְך. ּוְבַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא, ִאית ֹסֶלת ִדְיָהב 

ְמָלִכים. ֵמיְכָלא ֵליּה ַמְלָכא, ְלִאימּון ְדִאְתַמר ָעַלְייהּו, ָכל ִיְשָרֵאל ְבֵני 
ְדַסִדיַקָייא. ְוִאית ַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא, ְדִאיהּו ְנסֹוֶלת, ְלִאימּון ַעְבִדין 
ּוְשָפחֹות, ְדֵבי ַמְלָכא. ּוְבִגין ָדא ְבַמְטרֹוִניָתא ִאְתַמר ַוָתָקם ְבעֹוד 

ִאימּון ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ַלְיָלה ַוִתֵתן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה, ְד 
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ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ְבֵמיְכָלא ְדַמְלָכא, ַוֲעִשיִרית ָהֵאיָפה סֹוֶלת ַוַדאי, 
ְוָדא יֹו''ד ִמן ֲאֹדָני, ִאיִהי ֲעִשיִרית. ְוָדא ֹסֶלת ְדֵהיְכָלא ְדַמְלָכא 

 ַאְשְבַחת )ד''א דמיכלא דמלכא אשתכחת(. 
ִדיָשא, ַאְנְת ְוִרִבי ֶאְלָעָזר ְבָרְך, ְוִרִבי ַאָבא, ְוִרִבי קּום בּוִסיָנא קַ 

ְיהּוָדה, ְוִרִבי יֹוֵסי, ְוִרִבי ִחָייא, ְוִרִבי יּוָדִאי, ְלַתְעָנא דֹורֹוָנא ְלַמְלָכא, 
הּוא ּוְלָקְרָבא ָכל ֵאָבִרין, ְדִאימּון ִיְשָרֵאל, ָקְרְבִנין ְלקּוְדָשא ְבִריְך 

ַההּוא ְדִאְתְקֵרי ְנָשָמה, ְלַגֵבי ֵאָבִרים ְשִכיְנָתא ַקִדיְשָתא, ֵאש ֶשל 
ָּגבֹוַּה. ְדָאִחיד ְבֵעִסים, ְדִאְתְקִריאּו ֲעֵסי ָהעֹוָלה, ְדִאימּון ֵעץ ַהַחִיים 

תֹוָרה,  ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע. ֲעֵסי ַהֹעֶדש ִאְתְקִריאּו, ִאימּון ָמאֵרי
ְדִאְתֲאִחיַדת ְבהֹון אֹוַרְייָתא, ְדִאְתַמר ָבּה ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ָכֵאש ְנֺאם 
ְיָי. ְוִאְתַמר ָבּה, עֹוָלה ַלְיָי, ָקְרָבן ַלְיָי, ִאֶשה ַלְיָי, ְוִאְתַמר ֶאת ָקְרָבִני 

ֶאָלא ַלְיָי, ַמאי ִניהּו, ַלְחִמי ְלִאַשי. ְוָהא ְכִתיב ְדֵלית ְלָקְרָבא ָקְרָבן 
ֶאת ָקְרָבִני ַלְחִמי ְלִאַשי. ֶאָלא ָאְרָחא, ְדַמאן ְדָקִריב דֹורֹוָנא, ְלִמְקַרב 
ֵליּה ְלַמְלָכא, ּוְלָבַתר ִאיהּו ָנִליג ֵליּה, ְלַמאן ְדָבֵעי. אּוף ָהִכי 

א, ְדִאיהּו ַלְחמֹו, ִיְשָרֵאל, ַמְקִריִבין אֹוַרְייָתא ְלקּוְדָשא ְבִריְך הּו
ְוִאיהּו ִיינֹו, ְוִאיהּו ָבָשר ִדיֵליּה, ְוִאְתַמר ָבּה, ֶעֶסם ֵמֲעָסַמי ּוָבָשר 
ִמְבָשִרי. ְבַשר ֹקֶדש, ְדאֹוְקמּוָה ָעָלה ָמאֵרי ְמִתיְבָתאן, ְבָבָשר ַהיֹוֵרד 

אי ָעִביד ֵמַההּוא דֹורֹוָנא. ִמן ַהָשַמִים ֲעְסֵקיָנן. קּוְדָשא ְבִריְך הּוא מַ 
ְלַמְלָכא ְדָאִכיל ַעל ָנתֹוָרא. ְדַקְרִבין ַעל ָנתֹוֵריּה ִמָכל ִמין ָוִמין, 
ֹסֶלת, ּוֵבינֹוִני, ּוְפסֹוֶלת. ְוִאיהּו ָנִליג ִמָנתֹוֵריּה, ְלָכל ָמאֵרי ְסעּוָדָתא, 

יּה. ּוֵמַההּוא ַנֲהָמא, ְדִאיהּו ְלָכל ַחד ַכְדָקא ָיאּות, ַעל ְיֵדי ְמָמָנן ִדילֵ 
ֹסֶלת, ְדַמְלָכא ָאִכיל, ִאיהּו ָמֵני ְלֵמיַהב ְלִאימּון ִדְרִחיִמין ַּגֵביּה. ֲהָדא 
הּוא ִדְכִתיב, ֶאת ָקְרָבִני ַלְחִמי ְלִאַשי ֵריַח ִנחֹוִחי. ְדַהְיינּו ִאֵשי ְיָי 

יה )לכו לחמו בלחמי ְוַנֲחָלתֹו יאֵכלּון )ודא הוא ההוא דאתמר ב
ושתו ביין מסכתי.( ַהאי ִאיהּו ִמִןְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחִיי. ֲאָבל ִמִןְטָרא 
ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ַמִני ְלֵמיַהב ֵבינֹוִני, ְלַמְלָאִכים. ּוְפסֹוֶלת 

ין ְדַמְלָכא. ְואֹוף ַלֵשִדין ּוַמִזיִקין, ְדִאימּון ְמַשְםִשין ְלסּוְסָוון ּוְלָפַרְשיָ 
ְכַמְלָאִכים. ְמַשְםִשין  ָהִכי ְדָפָרִשין ְדַמְלָכא, ֲהוֹו ָמאֵרי ִמְשָנה ְדִאימּון
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לֹון ֵשִדים ְיהּוָדֵאי, ְדִאימּון ְרִשיִמין ְבאֹות ַשַדי, )ס''א באות י'( 
ְתְקִריאּו ֵשִדים עֹוְבֵדי ְוִאית ֵשִדין ּוַמִזיִקין ִמִןְטָרא ִדְמָסֳאבּו, ְדאִ 

כֹוָכִבים ּוַמָזלֹות. ְוֶזה ְלעּוַמת ֶזה ָעָשה ָהֱאֹלִהים. ּוְבִגין ָדא ָאְמרּו 
ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְדִאימּון ג' ִמיִנין ִמיַמְייהּו, ַחד ִמין ִדְלהֹון ְכַמְלָאֵכי 

ְתִליָתאי, ִכְבִעיָרן. ְוִאית ְבהֹון ַהָשֵרת. ּוִמין ִתְנָייָנא, ִכְבֵני ָאָדם. ּוִמין 
ַחִכיִמין ְבאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְוִדְבַעל ֶנה. ִאְתְקֵרי יֹוֵסף ִשיָדא, ַעל ֵשם 
ְדאֹוִליד ֵליּה ֵשד. ְוָלאו ְלַמָּגָנא ָאְמרּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ִאם ָהַרב 

ּו ִמִניהּו. ְוַאְשְמָדאי ַמְלָכא, דֹוֶמה ְלַמְלַאְך ְיָי ְסָבאֹות תֹוָרה ְיַבְקש
הּוא ְוָכל ִמְשַנְחֵתיּה, ָהא אֹוִקיְמָנא ְדִאימּון ֵשִדין ְיהּוָדִאין, 
ְדִאְתַכְפָיין ְבאֹוַרְייָתא, ּוִבְשָמָהן ְדאֹוַרְייָתא. ּוְבֵני ַאֲהֹרן, ְבִגין 

, ְדֺכְלהּו ָקְרְבִנין ַאף ַעל ַּגב ַדֲעִריכּו ָקְרְבֵנהֹון, ְבִגין ָדא ִאְתֲעָנשּו
ְדִאְתְקִריבּו ְלַגֵבי ַמְלָכא, ִאיהּו ָנִליג לֹון ְלָכל ַחד ַכְדָקא ֲחֵזי. ְוָנַטל 

 ְלחּוָלֵקיּה ַמה ְדִאְתֲחִזי ֵליּה. 
ּוְבִחבּוָרא ַקְדָמָאה ּוְביֹום ַהִבכּוִרים ְבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָשה ְוגֹו'. 
ָאַמר ִרִבי ַאָבא, יֹום ַהִבכּוִרים, ַמאן יֹום. ָדא ָנָהר ַהיֹוֵצא ִמֵעֶדן, 
ְדִאיהּו יֹוָמא ֵמִאימּון ְבכֹוִרין ִעָלִאין. ְוָדא ִאיהּו ְדאֹוַרְייָתא ַתְלָיא 

ֵיי, ֵביּה, ְוִאיהּו ַאִניק ָכל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא. ּוְבִגין ְדִאיהּו ִאיָלָנא ְדחַ 
 ין ִאְצְטִריכּו ְלַאְייָתָאה. ְנִרי ִאיָלנִ 

ּוְביֹום ַהִבכּוִרים ְבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָשה ְוגֹו'. ִרִבי ַאָבא ָאַמר, יֹום 
ַהִבכּוִרים ִאימּון ִבכּוִרים ִעָלִאין ְדאֹוַרְייָתא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, 

ִביא ְוגֹו'. ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ְכַגְווָנא ֵראִשית ִבכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָ 
ִדְבכֹוִרים ְלִאְםהֹון, אּוף ָהִכי ִאְתְקִריאּו ֵנירֹות ִבכּוִרים, ְדֵפירֹות 

 ָרֵאל ַקְדמֹוִנים ּוִבכּוִרים ְדִאיָלִנין,  ְכִבכּוָרה ַבְתֵאָנה, ָהִכי ִיְש 
ִמין ְדָעְלָמא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֹקֶדש קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ִמָכל אּולְ 

ה  ''ד ְוגֹו'. ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ְבהֹון, ָתִביא ֵבית ְיהֹוָ ִיְשָרֵאל ַלְידֹוָ
ֱאֹלֶהיָך. ּוְבִגין ָדא אּוִמין עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמָזלֹות, ְדִאְתַמר ְבהֹון 

אּוף ָהִכי ו'  ֶיֱאָשמּו ָרָעה ָתֹבא ֲאֵליֶהם. ַוֹיאְכלּו ֶאת ִיְשָרֵאל ְבָכל ֶנה.
ְדָכִליל ִשית ְסִפיָרָאן, ְוִאיהּו ֶבן י''ד, ִאְתְקֵרי ְבֹכ''ר. ְוָכל ַעְנִפין 
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ְדָנְפִקין ִמֵמיה ִדְבהֹון ָראִשין, ְכַגְווָנא ָדא ִאְתְקִריאּו ִבכּוִרים. ו' ִאיהּו 
ִעָלִאין, ְוַההּוא ָנָהר ָנִפיק ִמֵעֶדן. ְוָדא ִאיהּו ָנָהר, ֵמִאימּון ִבכּוִרים 

ְדאֹוַרְייָתא ַתְלָייא ֵביּה. ְוַכד ָנִפיק ַנְפֵקי ָכל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּוְבִגין 
ְדִאיהּו ִאיָלָנא ְדַחֵיי אֹוַרְייָתא, ֲהָדא הּוא )נ''א חדא היא( ִדְכִתיב, 

ם ָבּה. ּוִפעּוִדין ִדיָלּה ַדְמָיין ְלִאיָבא ְנִרי ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלַםֲחִזיִקי
ְדִאיָלִנין, ִאְצְטִריכּו ְלַאְייָתָאה. ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוִאי ֵתיְמרּון 
ֲאַמאי ִבכּוִרים, ִדְלהֹון ִאְתְקִריאּו ִמְנָחה ֲחָדָשה, ִמִשית ַיְרִחין ְלִשית 

ְתַמר ֵביּה ִכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה ִלְתַשע ַיְרִחין, אֹו ַיְרִחין. ּוִמַבר ָנש ְדאִ 
ְלִשְבָעה. ּוְבִעיָרא אּוף ָהִכי, ִשְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ַתַחת ִאםֹו ּוִמיֹום 
ה, ְלָקְרָבא ָקְרְבָנא ֳקָדם ְיָי.  ַהְשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַבן ִאֶשה ַליהֹוָ

ה, ְוָכל ִכמּוָיין ִדיֵליּה, ֲאַמאי ִאְתְקִריאּו ְועֹוד ְסִפיָראן , ְבהֹון ֵשם ְיהֹוָ
ְבֵשם ֵחיָון. ֶאָלא ִמְנָחה ֲחָדָשה ְבֹאַרח ָרָזא, ָדא ְשִכיְנָתא. ִמִשית 
ַיְרִחין ְלִשית ַיְרִחין, ִאימּון ִשית ְסִפיָראן, ְדִאְתְקִריאּו ָשִנים ַקְדמֹוִניֹות 

ַאת ָעְלָמא, ְדִאימּון ִשיָתא ַאְלֵפי ְשִנין ֲהִוי ָעְלָמא, ִמִןְטָרא ִלְבִרי
ְדִאיָםא ִעָלָאה. ּוִמִןְטָרא ְדִאיָםא ַתָתָאה, ִאְתְקִריאּו ַיְרִחין. ּוְבִגין 
ְדַקְדמּו ְלָעְלָמא, ְוָכל ִבְרָיין, ִאְתְקִריאּו ִבכּוִרים. ּוְשִכיְנָתא ִמְנָחה 

ה, ִמִןְטָרא ְדַחָיה, ְדִאְתַמר ָבּה ּוְדמּות ְנֵניֶהם ְנֵני ָאָדם. ְוִאיהּו ֲחָדשָ 
ְתַשע ְלֶחְשבֹון ְזֵעיר ְדֲחנֹוְך. ִאיהּו ַבר ָנש ְדִאְתְייִליד ִלְתַשע ַיְרִחין 

ן בּוְכָרא, ְדעּוָבָרא, ְדִאיִהי ֲעִשיָרָאה. ּוְבָדא ָכִליל ִמֺכְלהּו, ְוִאְתְקֵרי בֵ 
ַעל ֵשם אֹות ְבִרית, ְדִאיהּו י', ִטָנה ַקְדָמָאה ְדִאְתְמַשְך ִמֵמיּה ֶזַרע 
יֹוֶרה ַכֵחץ. ְדִאיהּו ו', ְוִאיהּו י', ָסִליק ַעל ו', ְכִאיָבא ְדָסִליק ַעל 

ַכָםה ְתֵאִנים ַעְנָנא ְדִאיָלָנא. ְוַאף ַעל ַּגב ְדַכָםה ַעְנִפין ִאית ְבִאיָלָנא, וְ 
ָעַלְייהּו, ִאימּון ְדַאְקִדימּו ְבַקְדִמיָתא, ִאְתְקִריאּו ִבכּוִרים. ִאֵלין ִאימּון 
ֵריִשין ְדֺכְלהּו. ְכַגְווָנא ִדְלהֹון ִאְתַמר ְשאּו ְשָעִרים ָראֵשיֶכם. ְשאּו 

אש ָכל ֲעַדת ְבֵני ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶלה. ְשאּו ֶאת רֹ 
ִיְשָרֵאל. ְשאּו ְשָעִרים ָראֵשיֶכם. ְשָעִרים ִאֵלין, ִאימּון ַחְמִשין ַתְרִעין 
ְדִביָנה. ְדִאיִהי ְמִתיְבָתא ִדְלֵעיָלא. ּוְשאּו ִנְתֵחי עֹוָלם, ִדְמִתיְבָתא 

ֹוף ִמְתַנֵשא. ֲהָדא הּוא ַתָתָאה, ְדָכל ַמאן ְדִאְשְתַדל ְבאֹוַרְייָתא ְלס
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ִדְכִתיב, ִאם ָנַבְלָת ְבִהְתַנֵשא. ְואֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ָכל ַהְמַנֵבל 
ַעְצמֹו ַעל ִדְבֵרי תֹוָרה, ְלסֹוף ִמְתַנֵשא, ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהָכבֹוד, ְוֵלית 

ָתא ְדִאְתְקִריַאת ָכבֹוד, ָכבֹוד ֶאָלא תֹוָרה. ֵמָהָכא, ַמאן ְדָיִליף אֹוַרְיי
ִאְקֵרי ֶמֶלְך. ְוָלא ֵתיָמא ְבַההּוא ָעְלָמא ְדָאֵתי ְוָלא ַיִתיר, ֶאָלא ֶמֶלְך 
ִבְתֵרין ָעְלִמין, ְבִדיּוְקָנא ְדָמאֵריּה. ּוְבִגין ָדא ָכפּול ְנסּוָקא ְתֵרין 

י הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבֹוד. ְשאּו ִזְמִנין, ַחד ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבֹוד. ִתְנָייָנא ִמ 
ְשָעִרים ָראֵשיֶכם, ַמאי ָראֵשיֶכם ְתֵרין ִזְמִנין. ִאימּון ֵחיָון ְדֶמְרַכְבָתא 

 ִעָלָאה, ְוֵחיָון ְדֶמְרַכְבָתא ַתָתָאה. 
ָרא ִרִבי ִשְמעֹון ָנַתח ְקָרא ְוָאַמר, ְשאּו ְשָעִרים ָראֵשיֶכם ְוגֹו'. ַהאי ְק 

אֹוְקמּוָה ְוִאְתַמר. ֲאָבל ְשאּו ְשָעִרים ָראֵשיֶכם, ִאֵלין ִאימּון ַתְרִעין 
ִעָלִאין, ַתְרִעין ְדָסְכְלָתנּו ִעָלָאה. ְוִאימּון ַחְמִשין ַתְרִעין. ָראֵשיֶכם, 
ִאימּון ָראִשים ַמאן ִאימּון. ֶאָלא, ָכל ַחד ְוַחד, ִאית ֵליּה ֵריָשא 

ִאְתַנְשָטא ּוְלֵמיַעל ָדא ְבָדא, ּוְלַאְכְלָלא ָדא ְבָדא. ַאְשַכְחָנא לְ 
ְבִסְפָרא ְדֲחנֹוְך, ְשאּו ְשָעִרים, ִאֵלין ִאימּון ַתְרִעין ִדְלַתָתא ֵמֲאָבָהן, 

ֵאל, ְוִאימּון ְתָלָתא ַבְתָרִאין. ָראֵשיֶכם: ִאֵלין ִאימּון ָראֵשי ַאְלֵפי ִיְשָר 
ְוִאימּון ֲאָבָהן ִעָלֵאי, ְוִאימּון ָראִשין ְדִאימּון ַתְרִעין. ּוְבִגין ִאֵלין ְדִאימּון 
אֹוַפִמים, ְדָסֲחָרן ְוַנְטִלין לֹון ַעל ַכְתַפְייהּו, ַאְמֵרי ְשאּו ְשָעִרים 

ְייכּו, ְוָשְלָטִנין ָראֵשיֶכם, ְשאּו ְלַמאן. ְלָראֵשיֶכם. ְדִאימּון ָראִשין ָעלַ 
ָעַלְייכּו. ְוִהָמְשאּו ִנְתֵחי עֹוָלם. ִאֵלין ִאָםָהן ְוַאְרַבע ִאימּון ִדְלַתָתא. 
ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהָכבֹוד, ָדא ַמְלָכא ִעָלָאה ְדֹכָלא, ְדִאיהּו ֶמֶלְך ֵמַההּוא 

אֹות. ַוָיֹבא, ְלָאן ֲאָתר. ָכבֹוד, ְדָנִהיר ְלִסיֲהָרא, ּוַמאן ִאיהּו. ְיָי ְצבָ 
ְלֵמיַעל אֹוַרְייָתא ַבֲארֹוָנא, ְבִחבּוָרא ֲחָדא, ַכְדָקא ָיאּות. ְוֵכיָון ְדַהאי 
ָעאל ְלַאְתֵריּה, ַכִדין אֹוַרְייָתא ָעאל ַבֲארֹוָנא. ְוִאְתַחָבר ִחבּוָרא ֲחָדא, 

, ִמְתַחְברּו ְלָפְרָשא ִמיִלין אֹוַרְייָתא ִעָלָאה, ְבאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶנה
ְסִתיִמין. ֵאיָמַתי. ְבָשבּועֹוֵתיֶכם. ְלִמְנָייָנא ְדַאתּון מֹוִנין. ִדְבָכל 
ַשֲעָתא ְדִיְשָרֵאל ַעְבִדין חּוְשָבִנין ְלַיְרִחין ְוִזְמִנין, קּוְדָשא ְבִריְך הּוא 

ַאְעַבר ָכרֹוָזא, ָהא ָבָני ְלַתָתא, ַקְדשּו ַאְתִקין ֵתיָבה ּגֹו ִאימּון ְרִקיִעין, וְ 
ַיְרָחא, ַקְדשּו ִזְמָנא, ִאְתַקָדשּו ֺכְלכּו ְלֵעיָלא. ְוָעִביד ְלָכל ֵחיֵלי 
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ְדִבְשַמָיא, ְדִמְתַקְדִשין ַכֲחָדא ְבַעָםא ַקִדיָשא, ְוֺכְלהּו ַנְטֵרי ַכֲחָדא, 
ָשבּועֹוֵתיֶכם, ְלִמְנָייָנא ְדַאתּון מֹוִנין ִאימּון ְנִטיָרא ֲחָדא, ְוַעל ָדא בְ 

ֶשַבע ַשָבתֹות. ּוְכֵדין ָמִשיְך קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְמִשיכּו ְדֶשַבע ַדְרִּגין 
ְלַתָתא, ְבַההּוא ַדְרָּגא ְדִאְתֲאָחד ְבהּו, ְבִאימּון ֶשַבע ַשָבתֹות. )ס''א 

. וכדין משיך קודשא בריך הוא, משיכו באינון שבע שבתות
דשבע דרגין דלעילא, בההוא דרגא לתתא דאתאחד באינון שבע 
א, ְוָהא ִשיָתא ִאימּון ְוָלא ַיִתיר. ֶאָלא ְכֵדין ִאיָםא  יֹמָ שבתות(. ְוִאי ֹתֵ

ָלּה, ָיְתָבא ַעל ֶאְפרֹוִחין, ְוִאְשְתָכַחת ְרִביָעא ָעַלְייהּו. ַוֲאָנן ְמַפְרִחין 
ְוַנְטִלין ִאימּון ִשית ְבִנין. ְבַהאי ַדְרָּגא ִדְלַתָתא, ְלַקְייָמא ִדְכִתיב, ַשֵלח 
ְתַשַלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהָבִנים ְוגֹו'. ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָאַמר, ְבַהאי 

ה חּוָמֵשי יֹוָמא, ָלא ַנְטִלין ִיְשָרֵאל ֶאָלא ָחֵמש ְבִנין, ְוִאימּון ֲחִמשָ 
תֹוָרה. ְוִאי ֵתיָמא ִשית ִאימּון. ֶאָלא ֶשַבע ִאימּון, ְבַחד ִצנֹוָרא 
ְדִאְשְכַחת ֵבין ַּגְדָפָהא ְדִאיָםא. ְוִיְשָרֵאל, ַיְדֵעי ְלֵמיָצד ֵציָדא ָטָבא, 

א, ַההּוא ַרָבא ְוַיִעיָרא. ַמה ָעְבֵדי. ַמְנֵקי ִמְתחֹות ַּגְדָפָהא ְדִאָםהָ 
ִצנֹוָרא, ִבְלִחישּו ְדפּוָמא ְמַלֲחשּו ְלַגָבּה, ְלִחישּו ָבַתר ְלִחישּו. 
ְוַההּוא ִצנֹוָרא ְדָחִייש )ס''א דרחים( ְלִאימּון ְלִחיִשין, ּוְלִאימּון ָקִלין, 

ָםָהא, ָזִקיף ְדָקא ְמַלֲחֵשי ְלַגָבּה. ְוַאף ַעל ַּגב ְדִאיִהי ְתחֹות ַּגְדֵני אִ 
ֵריָשא ְוִאְסַתְכַלת ְלַגֵבי ַההּוא ְלִחישּו ְדָקָלא, ּוַפְרַחת ְלַגַבְייהּו, 
ְוַנְפַקת ִמְתחֹות ַּגְדָפָהא ְדִאיָםא. ֵכיָון ְדִיְשָרֵאל ַנְטֵלי ָלּה, ַאְתִקיפּו 

ְפַרח ְוֵתִזיל. ִמַיד ַנְטֵלי ָבּה, ְוַלֲחִשין ָלּה, ְוַקְשִרין ָלּה ְבִקשּוָרא ְדָלא תִ 
ָלּה ִיְשָרֵאל ְבַההּוא ִקשּוָרא, ְוִאיִהי ָבָעאת ְלִמְפַרח ּוְלֵמיַזל, ְוָלא 

ּוְבעֹוד ְדִהיא ְקִשיָרא ִביַדְייהּו, ִאימּון ְמַלֲחֵשי  ָיִכיַלת ְלֵמיָזל ָלּה.
ת ְלֵעיָלא, ְוַנְחַתת. ְוָכל ְבַקֵליהֹון, ְוִאיִהי ְמַצְפְצָפא ַבֲהַדְייהּו, ּוַפְרחַ 

ִאימּון ְבִנין ִדְתחֹות ַּגְדֵני ִאְםהֹון, ֵכיָון ְדַשְמֵעי ַההּוא ִצְפֺצָפא 
ְדַאֲחְתהֹון, ּוְלִחישּו ְדַההּוא ָקָלא, ִמַיד ַנְפֵקי ִמְתחֹות ַּגְדָפָהא 

ֵאל ַנְטֵלי לֹון, ְוַאְחֵדי ְדִאְםהֹון, ּוַפְרֵחי ְלַגֵבי ַההּוא ִצנֹוָרא, ְוִיְשָר 
ְבהּו. ְוִאְלָמֵלא ַההּוא ִצנֹוָרא ְדָקא ַאְחֵדי ְבַקְדִמיָתא, ִאימּון ָלא ַנְרֵחי 
ְלַגַבְייהּו ְלָעְלִמין, ְוָלא ַיְכִלין ְלַאֲחָדא ְבהּו. ֵהיְך ָצִדין ֵציָדה ְדַהאי 
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ַיִעיָרא ְבֶחְדָווה, ְוָכל ִעמּוִגין,  ִצָנָרא ַקִדיָשא. ְמַתְעִנין ְלָקָמא ֵמיְכָלא
ְוָעאִלין ְלֵבי ְכִנְשָתא ּוְלֵבי ִמְדָרָשא, ּוְמַצְפְצָפן ְלַגָבּה ְבַקל ְלִחישּו 
ַכְדָקא ָיאּות. ְוִאיִהי ִדְמַטְםָרא ְתחֹות ַּגְדָפָהא ְדִאיָםא, ַזְקָפת ֵריָשא, 

ְפצּוִפין ְלַגָבּה ַכְדָקא ָיאּות. ַנְפַקת ּוַפְרַחת ְוָחָמאת ָנתֹוִרין ְמֺתְעָנן, ְוצִ 
ְלַגַבְייהּו ְכָמה ְדִאְתַמר, ּוָבה ֲאָחִדין ָכל ִאימּון ְבִנין. ּוְמַשְלִחין 
ְלַההּוא ִדְרִביָעא ָעַלְייהּו ְוַאְזַלת. ְבִגין ְדָהא ִמן ְרִקיָעא ְשִביָעָאה 

ְך ַאל ִתְדרֹוש. ָשַלח ֵליּה, ְדָלא ִתיכֹול ּוְלֵעיָלא, ַבְמכּוֶןה ִמםָ 
ְלַאְדְבָקה ְוַעל ָדא ְכִתיב, ַשֵלח ְתַשַלח ְוגֹו'. ִמְקָרא ֹקֶדש, ָדא ְקִריָאה 
ְוִצְפצּוָפא, ְדַעְבִדין ְלַההּוא ִצָנָרא ַקִדיָשא ְבַקְדִמיָתא. ְוֵכיָון ְדַאְחִדין 

ִאְקרּון ִמְקָרֵאי ֹקֶדש. ַהאי ִצָנָרא ִאְקֵרי ֹקֶדש, ָבּה ְשַאר יֹוִמין, 
ִדְכִתיב, ִכי ֹקֶדש ִהיא ָלֶכם. ּוְבִגין ְדִאיִהי ֹקֶדש, ִאיִהי ָקְרָאה ְלכּוְלהּו 
ְוַאְתָיין ְלַגָבּה. ּוְבִגין ַכְך ִאְקרּון ִמְקָרֵאי ֹקֶדש. ִאיִהי ָקְרָאה, ְוִיְשָרֵאל 

ָדּה, ּוְקָרָאן אּוף ָהִכי. ְוַעל ָדא ִאימּון ַאְתָיין ְלַגַבְייהּו, ְמַצְפְצָפן ַבהֲ 
ְוַאְחֵדי ְבהּו. ְבִגין ַכְך ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי ֹקֶדש ֲאֶשר ִתְקְראּו 
אֹוָתם. ִמְקָרֵאי ֹקֶדש, ְבִצְפצּוָפא ִדְלהֹון, ּוְבַההּוא ִצָנָרא ַקִדיָשא 

 ָקָרא לֹון. ֹקֶדש, ְד 
ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ִמִלין ִאֵלין, ַכָמה ְסִתיִמין ִאימּון, ְלַמאן ְדָלא 
ָיַדע, ְוַגְלָיין ְלַמאן ְדָיַדע ְבהּו. ַוַדאי ַההּוא ִסנֹוָרא ִאיהּו ְשִכיְנָתא. ֵקן 

, ְדִאיָםא ָיְתָבא ִדיָלּה, ָדא ֵבי ַמְקְדָשא. ְוִיְשָרֵאל ִאימּון ֶאְפרֹוִחין
ָעַלְייהּו. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )דברים כב( ְוָהֵאם רֹוֶבֶסת ַעל 
ָהֶאְפרֹוִחים, ְוִאימּון ָמאֵרי ִמְשָנה, ְדַפְרִחין ְבִפעּוִדין ִדיָלּה. אֹו 
ֵביִסים, ִאימּון ָמאֵרי ִמְקָרא. ּוְבִזְמָנא ְדָחבּו ִיְשָרֵאל, ְוִאְתָחִריב ֵבי 
ַמְקְדָשא, ַמה ְכִתיב. ַשֵלח ְתַשַלח ֶאת ָהֵאם, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, 
ּוְבִפְשֵעיֶכם ֺשְלָחה ִאְםֶכם. ְוִאימּון ָמאֵרי ִשיָתא ִסְדֵרי ִמְשָנה ְכִתיב 
ְבהּו, ְוֶאת ַהָבִנים ִתַעח ָלְך. ְדִאימּון ִשית, ִמִןְטָרא ְדִשית ְבִנין 

ת ִאיָםא ִעָלָאה, ְדִאימּון ְבִשית ֵתיִבין ִדְקִריַאת ְשַמע. אֹו ְבִשית ִדְתחוֹ 
ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֶאָחד ַהַםְרֶבה ְוֶאָחד ַהַםְמִעיט ּוִבְלַבד ֶשְיַכִּוין ִלבֹו 
ַלָשַמִים. ְוַקְשִרין לֹון ְבִקְשִרין ִדְתִפִלין, ַעל ֵריָשא ְוַעל ְדרֹוָעא. 
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ְבַמאי ַנְטִלין ְבִנין ְבַכָםה ִסְפסּוִפין ְדַקִלין ִדְקִריַאת ְשַמע. ּוְלָבַתר ּו
ַלֲחִשין ִבְלִחישּו ִבְסלֹוָתא ַדֲחַשאי, ְלַגֵבי ִאיָםא ּוְבַרָתא, ְוִאימּון ה' 

א ה' ִעָלָאה, ה', ְוַנְחִתין ְלַגֵביּה ו', ְבֶקֶשר ִדיֵליּה ְדִאיהּו יו''ד. ְוַשְריָ 
ַעל ו', ְתִפִלין ַעל ֵריֵשיּה. ה' ְזֵעיָרא, ָנַחת ְלַגֵבי י', ְדִאיהּו ֶקֶשר ְדה' 
ִעָלָאה, ַעל ֹראש ו', ְוִאיהּו ו', ֶקֶשר ִעָםּה ְבה' ְדָיד ֵכָהה. ּוְבִגין ָדא, 

אֹו ֵביִסים, ִאֵלין. ֶאְפרֹוִחים ִמִןְטָרא ְדָאת ו', ָכִליל ו' ִסְדֵרי ִמְשָנה. 
ָמאֵרי ִמְקָרא, ְדִאְתַמר ָעַלְייהּו, ֶבן ה' ָשִנים ְלִמְקֵרא, ְוָדא ה'. ְבִנין 
ִמִןְטָרא ְדֶבן ָי''ּה, ִאֵלין ָמאֵרי ַקָבָלה. ָעַלְייהּו ִאְתַמר ֹלא ִתַעח ָהֵאם 

ְוִאְתַמר ָעַלְייהּו,  ַעל ַהָבִנים. ּוָמאֵרי ַקָבָלה, ִאימּון ָמאֵרי ַתְלמּוד.
ְוִשַמְנָתם. ְואֹוְקמּוָה ָמאֵרי ָמְתִניִתין, ַאל ִתְקֵרי ְוִשַמְנָתם, ֶאָלא 
ְוִשַלְשָתם, ְדִאימּון ְשִליש ַבִמְקָרא, ְשִליש ַבִםְשָנה, ְשִליש ַבַתְלמּוד. 

ֶניָך ַבֶדֶרְך, ְבָמאֵרי ִמְקָרא. ְוָעִשיָת ְוָרָזא ְדִמָלה, ִכי ִיָעֵרא ַקן ִסנֹור ְלפָ 
ְמנֹוַרת ָזָהב ָטהֹור. ָהא אֹוְקמּוָה, ְוָעִשיָת ְמנֹוַרת, ְכָלל. ָזָהב, ְנָרט. 
ִמְקָשה, ְכָלל. ְוַכָםה ִמְקָרִאין ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ִאימּון ַמְרִבין 

י, ַמְרִבין, ַאל ִתְקֵרי ַמה. ֶאָלא ּוְמַמֲעִטין, ְכגֹון ִריָבה ּוִמיֵעט. אּוף ָהכִ 
ֵמָאה. אּוף ָהִכי, ַאל ִתְקֵרי ְוִשַמְנָתם, ְוִשַלְשָתם. ֶאָלא ְוַדְרֵשיָנן ִמֵמיּה, 
ְשִליש ַבִמְקָרא, ְשִליש ַבִמְשָנה, ְשִליש ַבַתְלמּוד. ִכְדִאיָתא 

ֹמֶשה, ַכַלת ַדְרִשיָנן ֵביּה. ִאי ֵתיָמא  ְבִקדּוִשין. אּוף ָהִכי, ְביֹום ַכֹּלת
ְדַדְרֵשיָנן לֹון ִמְמהֹון. ֵכיַסד ֵמַאְלָפא ֵביָתא, ְוָלא ֵמַעְסָמן ְדִאימּון ֵלית 
לֹון ְרשּו, ְלאֹוָסָפא, ְוָלא ְלִמְגַרע אֹות ִמֵמיּה, )דהיא ו'( אֹו ְלַאְחְלָפא 

ִתיב ַכלֹות ָמֵלא ְבאֹוַרְייָתא. ַמאן ָיִהיב לֹון ָאת ָדא ְבָאת ַאֲחָרא. ָהא כְ 
ְרשּות ְלִמְגַרע אֹות ִמֵמיּה, ְדהּוא ו', ָהא ָלא ִאית ָהָכא ִמָלה 
ְדִאְתַחָליף ְבַאְלָפא ֵביָתא. ֶאָלא ַעל ִאֵלין ֵתיִבין ֲחֵסִרין, ְדִאימּון 

ַעל ָכל ֵנירּוִשין ְדַיְכִלין ְלֶמְעַבד ְמֵלִאים. ּוְמֵלִאים, ְדִאימּון ֲחֵסִרים. וְ 
ְלַקְשָטא ַכָלה ְבַתְכִשיִטין ִדיָלּה, קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ָמֵמי ְלֶמְעַבד, 
ְכָמה ְדֵייְמרּון, ּוְלֶמֱהִוי ַמֲאִמין לֹון, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַעל ִני ַהתֹוָרה 

ָמאֵני ְלבּוִשין ְדַמְלכּוָתא, ְוָעִביד ִמְמהֹון  ֲאֶשר יֹורּוָך. ְלאּוָמן ְדָחַתְך
ֲחִתיָכן ַסִּגיִאין, ִאימּון ְדַיְדִעין ַאְתִרין ְדָחֵסִרין ִאֵלין ֲחִתיכֹות, אֹו ִאֵלין 
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ְדִמְשַתֲאִרין, ִאימּון ְמַתְעִנין ִאימּון ְלבּוִשין, ְוָשְוָין ִאימּון ֲחִתיכֹות 
ֲאָתר ְדִמעּוִטין, ַוֲחִתיכֹות ְדִאימּון ְמַעִטין, מֹוִסיִפין ְדִאתֹוְסָפן, בַ 

ָעַלְייהּו, ְוַהאי ִאיהּו ַעל ִני ַהתֹוָרה ֲאֶשר יֹורּוָך. ְוִאי ֵתיָמא, ִאי ַכְך 
הּוא, ַמאי ִאיהּו ִדְלִזְמִנין ָטֵעי ַחד ִמַמְייהּו, ְוֵייָםא ַהְדֵרי ִבי. ֶאָלא ַעד 

הֹוָרָאה ֵמַהִהיא ִמָלה ְדחֹוְלִקין ָעָלּה, ָיִכיל ַההּוא ְדַאְקֵשי ְדָיַעְבֵדי 
ָעָלּה, ְלֵמיַמר ַהְדֵרי ִבי. ְדָלא ָכל ְמָפְרֵקי ַתְכִשיִטין ְדַכָלה, ַיְדִעין 
ַבֲחִתיכֹות ְלָאן ַאְזָלן, ַעד ִדְיֵהא ְנָסק ַעל בּוְרֵייּה, ִנרּוִקין ַדֲהָלכֹות 

ֵייהֹון. ְמנֹוָרה, ֶשַבע בֹוִסיִנין ִדיָלּה, ֵאת ֶשַבע ַהְמָערֹות ַעל בּוְר 
ָהְראּויֹות ָלֶתת ָלּה ִמֵבית ַהֶםֶלְך. ָלֳקֵבל ִשי''ן ִדְתַלת ָראִשין ש. 
ְושי''ן ְדַאְרַבע ָראִשין ִדְתִפיִלין. ְוִאימּון ָלֳקֵבל ז' ִבְרָכאן ִדְקִריַאת 

ן ַבַשַחר ְמָבֵרְך ְשַתִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ּוָבֶעֶרב ְשַמע, ְדִאימּו
ְמָבֵרְך ְשַתִים ְלָפֶניָה ּוְשַתִים ְלַאֲחֶריָה. ְלָבַתר, ַכֲהָנא ַרָבא ַבֲעבֹוָדה, 

ין ִדְמַשֵםש ְבַכְנֵפי ִמְסָוה, ַנֲעמֹוִנים ְוִרםֹוִנים, ִאימּון ִקְשִרין ְוחּוְליָ 
 ְוִסיץ ְתִפיִלין, ִמַתָםן ְוֵאיָלְך ְוָעִשיָת ִמְזֵבַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת. 

ָנַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, )ד''א רבי שמעון( ְוָאַמר, ְכִתיב ְבַפְרְשָתא ָדא, 
ְוִהְקַרְבֶתם ִאֶשה עֹוָלה ַלְיָי. ְואֹוְקמּוָה, ְדעֹוָלה ָלִאִשים. ּוְבִגין ָכְך 

ַמְך עֹוָלה ְלִאֶשה. ְועֹוד אֹוְקמּוָה, ְדֵלית עֹוָלה ַאְתָיא ֶאָלא ַעל סָ 
ִהְרהּור ַהֵלב. ַוַדאי, ָכל ָקְרְבִנין ָלא ַאְתָיין, ֶאָלא ְלַכְנָרא. ָכל ָקְרְבָנא 
ְוָקְרְבָנא, ַעל ָכל ֵאָבִרין ְדַבר ָנש, ְכפּום ַההּוא ֵחְטא ְדַההּוא ֵאֶבר. ַעל 
ִטִנין ְדמֹוָחא, עּוגֹות ַמסֹות ִכי ֹלא ָחֵמץ. ִאי ָזִריק ִטִנין ַקְדָמִאין, 
ֹקֶדם ְדַאְחִמיסּו, ַבֲאָתר ְדָלאו ִדיֵליּה. ְוַעל ִאֵלין ְדַאְחִמיסּו, ְוָזִריק לֹון 

ימּון ַבֲאָתר ְדָלא ִאְסְטִריְך, ָסִריְך ְלַאְייָתָאה ָעַלְייהּו ֶלֶחם ָחֵמץ, ְואִ 
ַלְחִמי תֹוָדה ָהִכי ֲהוֹו, ִמְמהֹון ָחֵמץ, ּוִמְמהֹון ַמָסה. ָנִרים ִמִןְטָרא 
ְדִדיָנא, ְכָבִשים ְוֵאיִלים ְוַעתּוִדים ְוִעִזים. ְבִגין ְדִאימּון ַאְנֵני ְדשֹור, 

ָספֹון. ְשִחיָטה ֺכְלהּו ְשִחיָטָתן ַבָספֹון, ְוִקבּול ָדָמן ִבְכֵלי ָשֵרת בַ 
ְוַקָבָלה ּוְזִריָקה ֺכָלם ַבָספֹון. ְלַבְןָמא ִמַדת ַהִדין, ְדָאֵתי ְלֵבית ִדין 
ִמִןְטָרא ִדְגבּוָרה. ֵבית ִדין ַהָּגדֹול ִמִןְטָרא ִדְגבּוָרה, ְדַתָםן ִביָנה. 

ּון שֹוְפֵכי ָדִמים ְלִמְסָוה, ֵבית ִדין ַהָעָטן, ִמִןְטָרא ְדַמְלכּות. ְוָכל ִאימ
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ִאימּון ִמִןְטָרא ִדְגבּוָרה. ּוַמה ְדאֹוְקמּוָה, עֹוַלת ַשַבת ְבַשַבתֹו ְוָלא 
ְבַשָבת ָאֳחָרא, ְבִגין ְדָעַבר יֹומֹו ָבֵטל ָקְרָבנֹו. ְדָקְרָבן דֹוָחה ַשַבת, 

יהּו ֶאָשא ְקדֹוָשה. ְדָכל ֵאש ְדָקְרְבִנין ְוַאְדִליק ֵאש ְבַשָבת, ְבִגין ְדאִ 
ִאיהּו ֹקֶדש, ְוַשָבת ֹקֶדש, ֲאִחיָדן ָדא ְבָדא. ֲאָבל ֵאש ְדחֹול, ָאִסיר 
ְלַאֲחָדא ֵליּה ַבֹעֶדש, ּוְבִגין ָדא ָמֵני לֹון ְלִיְשָרֵאל, ֹלא ְתַבֲערּו ֵאש 

ָבת. ְדַהאי ִאיהּו ִכְלַאִים ְדטֹוב ָוָרע. ְבֹכל מֹוְשבֹוֵתיֶכם ְביֹום ַהשַ 
ּוְבַשָבת ְדַשְלָטא ִאיָלָנא ְדַחִיי, ְדֵלית ֵביּה ַתֲערֹוֶבת, )אסיר לאבערא 
ביה דחולין, דהאי אש דחולין דטומאה ולא דחולין דטהרה( 

ן חּוִלין ְוחּוִלין ְדָטֳהָרה ָאִסיר ְלָעְרָבא ְבֵאש ִדְקדּוָשה. ָכל ֶשכֵ 
ְדטּוְמָאה, ְדָאִסיר ְלָעְרָבא לֹון ִבְקדּוָשה. אּוף ָהִכי ָכל ָקְרְבִנין, 
ִאְתְקִריאּו ְבַשר ֹקֶדש. ְוָכל ָקְרְבִנין ְדָכל ִמין, ִאית ְבהֹון חּוִלין 

ֵבין ְדָטֳהָרה, ְוִאית ְבהֹון ֹקֶדש ְוֹקֶדש ַהֳעָדִשים. ְוָרָזא, ְדִאית ֶהְפֵרש 
ֹקֶדש ְלֹקֶדש, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוִהְבִדיָלה ַהָנֹרֶכת ָלֶכם ֵבין ַהעֹוֶדש 
ּוֵבין ֹקֶדש ַהֳעָדִשים. אּוף ָהָכא ֶאשֹות ְדָקְרְבִנין, ָלאו ִאימּון ָשִוין. 

ֵאש ֲעֵצי  ְדֵאש ֶשל ָּגבֹוַּה ְמקּוָדש ֵמֵאש ְדֹקֶדש ִדְלַתָתא. ְדִאְתְקֵרי
ַהֹעֶדש, אֹו ֵאש ְבַשר ַהֹעֶדש. ְוֶאָשא ְדקּוְדָשא, ִאית ֵביּה ַהְפָרָשה 
ְלֵבין ֵאש ֶהְדיֹוט. ַאף ַעל ַּגב ְדאֹוְקמּוָה ָעֵליּה, ְדִמְצָוה ְלָהִביא ִמן 

ֵריּה. ַהֶהְדיֹוט, ַאף ַעל ַּגב ְדִאית ֵאש ְדקּוְדָשא, ְדָכל ַחד ָצִריְך ְלַאתְ 
ּוַמְתָלא ִאְמִתילּו ִיְשָרֵאל ַקְדָמֵאי ְלַהאי ָרָזא ִיְשָרֵאל. )נ''א ישראל 
אמתילו להאי. דהא ישראל בכלל( ִאְתְקִריאּו ְמָלִכים ְכָמה 
ְדאֹוְקמּוָה, ָכל ִיְשָרֵאל ְבֵני ְמָלִכים. ֲאָבל ַכד ֲהוֹו ָעאִלין ְלֵבי 

ְבַאְתֵריּה, ַכְדָקא ָיאּות ֵליּה. אּוף ָהִכי ָכל  ַמְקְדָשא, ָכל ַחד ַשְרָייא
ָקְרְבִנין ָלאו ִאימּון ָשִוין, ְדַאף ַעל ַּגב ִדְבכּוְלהּו ְכִתיב ָקְרָבן ַלְיָי, 
ִאיהּו ָנִליג ֹכָלא ָכל ַחד ְוַחד ַכְדָקא ָיאּות. ְוָרָזא ָדא, ִאְשְתמֹוַדע 

ָאַמר בּוִציָנא ַקִדיָשא,  ְקִריִבין לֹון ִיְשָרֵאל ֳקָדם ְיָי. ְבָפֵרי ֶהָחג, ַדֲהוֹו 
קּום ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִמְשָנָתְך, ְדַאְנְת ַוֲאָבָהן ְיֵשֵני ָעָפר ִאְתְקרּון, ְדַעד 
 ְכַען ֲהִויתּון ִמְשַתְדִלין ְבאֹוַרְייָתא, ְבִאימּון ְיֵשִנים ַבִמְשָנה, ְדִאְתַמר
ְבהֹון ַעל ָהָאֶרץ ִתיָשן. ּוְביֹום ַהִבכּוִרים ְבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָשה 
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ה. ַאתּון ִאימּון )בני( ִבכּוִרים ִדְשִכיְנָתא, ּוְבעֹוָבִדין ִדְלכֹון,  ַליהֹוָ
ִאיִהי ִאְתַחְדַשת ִבְצלֹוִתין ַדֲאָבָהן ְבָכל יֹוָמא. ְדאֹוְקמּוָה ָמאֵרי 

ְתִניִתין, ְתִפלֹות ְכֶנֶגד ָאבֹות ִתְקנּום. ּוְבְקִריַאת ְשַמע ְדָאַמר ַרְעָיא מַ 
ְמֵהיָמָנא ְשַמע ִיְשָרֵאל, ְואֹוְקמּוָה ָכל ַהעֹוֵרא ְקִריַאת ְשַמע ְבָכל יֹום, 

כֹון, ְכִאלּו הּוא ְמַקֵיים ְוָהִגיָת בֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה. וַדאי ִבְצלֹוִתין ִדלְ 
ִבְקִריַאת ְשַמע ִדְלכֹון, ְשִכיְנָתא ִאיִהי ִאְתַחְדַשת ַקֵםיּה ְדקּוְדָשא 
ה. ִבְצלֹוִתין  ְבִריְך הּוא. ּוְבִגין ָדא, ְוִהְקַרְבֶתם ִמְנָחה ֲחָדָשה ַליהֹוָ

ַחֶדֶשת. ְדִאימּון ַבֲאָתר ְדָקְרְבִנין. ְבָאן ָקְרְבִנין ִדְצלֹוִתין ִאיִהי ִמתְ 
ְבָשבּועֹוֵתיֶכם. ְדַהְיינּו ָשבּועֹות, ְדֵביּה ַמַתן תֹוָרה, ְוִאְתְקֵרי ֲחִמִשים 
יֹום ָלעֹוֶמר. ּוֵביּה ִשְבָעה ָשבּועֹות, ִמִןְטָרא ְדַההּוא ְדִאְתַמר ֵביּה, 

ְשַבע ְסִפיָרן, ֶשַבע ַביֹום ִהַלְלִתיָך, ְוִאיִהי ַמְלכּות ַכָלה. ְכִליָלא ִמ 
ְכִליָלא ַבִביָנה, ְדִאיִהי ִאְתַנְשַטת ְבה' ְסִפיָראן ְלַחְמִשין. ְיסֹוד ָכל, 

ֵמֲחִמִשים, ֺכְלהּו  ָכ''ל ה'. ְכִליָלא ,ָכלּול ֵמִאֵלין ַחְמִשין. ַכָל''ה
ְבַלַעת ְבגֹו ִנְבָלִעים ְבגֹו ֲחִמִשים, ָחְכָמה ְדִאיִהי, י' ִעָלָאה, מּו

ַחְמִשין. ה' ִזְמִנין ֶעֶשר. ה' ִביָנה. י' ָחְכָמה. ֶעֶשר ִזְמִנין ה' ַהְיינּו 
ַחְמִשין ּוְבחּוְשָבן ָכ''ל. ּוְבחּוְשָבן ָי''ם. ְוִאיהּו ַים ַהתֹוָרה. ְמקֹוָרא 

ַעל ְשָמּה ִדיֵליּה ֶכֶתר, ְדֵלית ֵליּה סֹוף. ְשַאר ְסִפיָראן, ִאְתְקִריאּו 
ִשְבַעת ָיִמים. ּוַמְלכּות ַים סּוף, סֹוף ְדָכל ָיִמים. ּוְבִגין ָדא ְדִאימּון 
ַחְמִשין, ֶשַבע ָשבּועֹות, ִמְנָחָתם ְשֹלָשה ֶעְשרֹוִנים, ּוְשֵני ֶעְשרֹוִנים. 

ָתם ֹסֶלת ֲחֵמש, ְדִאימּון ֲחֵמש ִזְמִנין ֶעֶשר. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּוִמְנחָ 
ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְשֹלָשה ֶעְשרֹוִנים ַלָנר ָהֶאָחד ּוְשֵני ֶעְשרֹוִנים ָלַאִיל 
ָהֶאָחד ִעָשרֹון ִעָשרֹון ַלֶכֶבש ָהֶאָחד ְלִשְבַעת ַהְכָבִשים. ְוִשְבַעת 

ם ִשית ַהְכָבִשים, ָלֳקֵבל ֶשַבע ַשָבתֹות ְתִמימֹות ִתְהֶייָנה. ָכל ַחד עִ 
 יֹוִמין ִדיֵליּה. 

ּוֶבָעשֹור ַלחֹוֶדש ַהְשִביִעי, ְדִאיהּו ִתְשֵרי. ִמְקָרא ֹקֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם, 
ָדא יֹום ַהִכנּוִרים. ְדִאיהּו ֲעִשיִרי י', ָכִליל ֵמֲעֶשֶרת ְיֵמי ְתשּוָבה. 

ה'. )מאי מקרא קדש. יהיה ְוַתִעינּו ֵביּה ה' ְצלֹוִתין, ְלַחְבָרא ָלּה ִעם 
לכם דא יום הכפורים דאיהי עשירי י', כליל מעשרת ימי תשובה. 
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ותקינו ביה ה' צלותין, לחברא עם ה'( ַמאי ִמְקָרא ֹקֶדש. ְלַאְפְרָשא 
ֵליּה ִמְשַאר יֹוִמין, ְדִאית ְבהּו נּוְלָחָנא ְדחֹול. ּוְבִגין ָדא, ָכל ְמֶלאֶכת 

ְדיֹוִמין ְדִאית ְבהֹון ְמֶלאֶכת חֹול, ִאימּון ִמִןְטָרא שּו. ֲעבֹוָדה ֹלא ַתעֲ 
ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע. ְדִאְתַהָנְך ִמַםֶטה ְלָנָחש, ּוִמָנָחש ְלַמֶטה. ְלָכל 
ַחד ְכפּום עֹוָבדֹוי, ְוָדא ְמַטְטרֹון ַמֶטה, ָנָחש, ָסָמֵאל. ֲאָבל ְבַהאי 

ֹום ַהִכנּוִרים ְדִאְתְקֵרי ֹקֶדש, ַשְלָטא ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְדָלא יֹוָמא ְדִאיהּו י
ִאְשְתַתף ִעֵםיּה ָשָטן ּוֶפַגע ָרע. ּוִמִןְטֵריּה ֹלא ְיגּוְרָך ָרע. ּוְבִגין ָדא, 
ֵביּה ַנְייִחין ַעְבִדין ְבִאיָלָנא ְדַחֵיי, )נ''א ואשתתפן גביה( ּוֵביּה ַנְפָקן 

ִאימּון ְדִאית ָעַלְייהּו ְּגַזר ִדין, ְבֶנֶדר  ירּות, ֵביּה ַנְפֵקי ִמֺשְלְשֵליהֹון.ְלחֵ 
ּוִבְשבּוָעה, ּוְבִגין ָדא ַתִעינּו ְלֵמיַמר ֵביּה, ָכל ִנְדֵרי ְוֵאיָסֵרי ְוכּו', 

ּוְבִגין ָדא כּוְלהֹון ְיהֹון ְשִביִתין ּוְשִביִקין ָלא ְשִריִרין ְוָלא ַקָייִמין. 
''ד, ְדִאיהּו ִתְפֶאֶרת. ּוְשבּוָעה ַדֲאֹדָני, ְדִאיהּו ַמְלכּות.  ֵנֶדר ַדְידֹוָ
ְדַעְבדּו ַעל ָּגלּוָתא ִדְלהֹון, ְבָחְכָמה ּוִביָנה ְיהֹון ְשִביִקין ּוְשִביִתין ָלא 

ֵאל. ְדֶחֶסד ִאיהּו ַמִים. ְשִריִרן ְוָלא ַקָייִמין, ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְבֵני ִיְשָר 
ְּגבּוָרה ֵאש. ִתְפֶאֶרת ַאִּויר. ּוְבִגין ָדא אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֵהֶתר 
ְנָדִרים נֹוְרִחים ַבֲאִויר. ּוְבִגין ִדְשבּוָעה ִמַםְלכּות, ְדִאיִהי ְלַתָתא 

עֹוִלים. ְועֹוד אֹוְקמּוָה, ָכל ִמיֵמיּה. אֹוְקמּוָה, ְנָדִרים ַעל ַּגֵבי ְשבּועֹות 
ַהִמְשַבע ְכִאילּו ִנְשַבע ַבֶםֶלְך ַעְצמֹו. ְוָכל ַהמֹוֵדר ְכִאילּו נֹוֵדר ְבַחֵיי 
''ד. ּוְבִגין ָדא ִכי ִידֹור  ַהֶםֶלְך. ַהֶםֶלְך ַעְצמֹו, ֲאֹדָני. ַחֵיי ַהֶםֶלְך, ְידֹוָ

''ד.   ֶנֶדר ַלְידֹוָ
י ִאית ָרָזא ַאֲחָרא, ַחֵיי ַהֶםֶלְך, ָחְכָמה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ְואֹוף ָהכִ 

ה, ְדִאיהּו ִתְפֶאֶרת. ְכִאילּו  ַהָחְכָמה ְתַחֶיה ְבָעֶליָה. ָכל ַהמֹוֵדר ַבְיהֹוָ
נֹוֵדר ַבָחְכָמה, ְדִאיהּו יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א, ַחֵיי ַהֶםֶלְך. ְוָכל 

ַבאֹדָני, ְכִאילּו ִנְשַבע ַבֶםֶלְך ַעְצמֹו. ַעְצמֹו ָדא ִאיָםא ִעָלָאה, ַהִמְשַבע 
ְכִאילּו ִנְשַבע ָבּה, ְדִאיִהי ֶעֶצם ַהָשַמִים ָלטֹוַהר. ִמִןְטָרא ְדֶחֶסד, 
ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי. ּוָבָשר ִמְבָשִרי, ִמִןְטָרא ִדְגבּוָרה, ָדא ַמְלכּות. 

ָמה ְדִאיִהי ַחֵיי ִתְפֶאֶרת, ִאיהּו ָסִליק ְלִאְתְקֵרי ָאָדם, ֲהָדא הּוא ּוְבָחכְ 
ִדְכִתיב, ְכִתְפֶאֶרת ָאָדם. ְוִאְתַמר ְביֹום ַהִכנּוִרים. ְוִעִמיֶתם ֶאת 
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ַנְפשֹוֵתיֶכם. ּוֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי ַהֶזה ְתַעמּו ֶאת ַנְפשֹוֵתיֶכם. 
יּה ה' ִעמּוִיים, ְבִגין ְדִתְתַלֵבן ה' ְזֵעיָרא ְבה' ִעָלָאה, ְדִאיהּו ַתִעינּו בֵ 

ה' ְצלֹוִתין. ְלַקֵיים ְבִיְשָרֵאל, ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַכָשִנים ַכֶשֶלג 
ַיְלִבינּו. ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא ְדָלשֹון ֶשל ְזהֹוִרית, ְבִגין ְדָכל חֹוִבין 

ָרֵאל ָמטּון ְלַגֵבי ַמְלכּות. ּוְתשּוָבה ְדִאיִהי ִביָנה, ְמַלֶבֶנת לֹון. ְדִיְש 
ְבִגין ְדִאְתַמר ָבּה, ַהשֹוֵכן ִאָתם ְבתֹוְך טּוְמאֹוָתם. ְוד' ִבְגֵדי ָלָבן, ְוד' 
ָנהי. ְוַתִעינּו ִלְתקֹוַע שֹוָפר ְביֹום  ִבְגֵדי ָזָהב ְלִמְלַבש, ְיֲאהדֹוָ

ִכנּוִרים, ְלַסְלָקא קֹול ְדִאיהּו ו', ְלֵחרּות. ְדִאְתַמר ָבּה, ְבָכל ָצָרָתם הַ 
לֹו ָצר, ְבא', ּוְבו', ְקֵרי ּוְכִתיב. ַוֲעבֹוַדת יֹום ַהִכנּוִרים ִאיִהי 

 ַבֲאִריכּות, ְוִאיִהי ְכִליָלא ִמְתַלת ַדְרִּגין, ְבַמֲחָשָבה ִדבּור ּוַמֲעֶשה. 
ְדִאיִהי ִתְשֵרי, ִמְקָרא ֹקֶדש  ֲחִמָשה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי ְוגֹו',בַ 

ִיְהֶיה ָלֶכם ָכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה ֹלא ַתֲעשּו ְוַחּגֹוֶתם אֹותֹו ַחג ַלְיָי 
ָדא  ִשְבַעת ָיִמים ְוגֹו'. ַבֲחִמָשה ָעָשר, ִמִןְטָרא ְדָי''ּה. ְוַחּגֹוֶתם אֹותֹו,

אֹות ו', ַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. )ח''ג חסד גבורה( ִשְבַעת ָיִמים, 
ִמִןְטָרא ְדַבת ֶשַבע, ְדִאיִהי ַמְלכּות. ֲאָבָהן, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְוַאֲהֹרן, 
ָדִוד ּוְשֹלֹמה, ָהא ִאימּון ֶשַבע, ָלֳקֵבל ֶשַבע ְסִפיָראן. ֲאָנא ָבֵעיָנא 

ְלכֹון ֺסָכה, ְדִאיִהי ִאיָםא ִעָלָאה, ְלַסְכָכא ָעַלְייהּו, ְכִאָםא ַעל  ְלַתְעָנא
ְבִנין. ּוְבִגין ז' ְסִפיָראן ָאַמר ְקָרא, ִכי ַבֺןכֹות הֹוַשְבִתי ֶאת ְבֵני 
ִיְשָרֵאל, ְבַמְפָקנּוְתהֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ְבז' ֲעָנֵני ָכבֹוד. סּוָכה )אית 
באת ו', בסוכות חסר ו', דאתמר בה בסכת תשבו שבעת ימים, 
איהי אימא אבל סוכה( ְבָאת ו', ִאיהּו ְבָרָזא )דתיבין( ִדְתֵרין ְבִנין, 
ָנהי. ְתֵרין ְכרּוִבים,  ד ֲאֹדָני. ְוָהִכי ָסִליק סּוָכ''ה ְבחּוְשַבן ְיֲאהדֹוָ ְידֹוָ

ַכנֹוֶרת ּוְפֵניֶהם ִאיש ֶאל ָאִחיו. ְוִאית ְדֵהם סֹוְכִכים ְבַכְנֵפיֶהם ַעל הַ 
ַעְשָרה ְטָפִחים ַבְכרּוִבים ִמַתָתא ְלֵעיָלא, ֵמַרְגֵליהֹון ַעד ֵריֵשיהֹון, 
ּוֵמֵריֵשיהֹון ְוַעד ַרְגֵליהֹון, ְוַשְרָיין ַעל ֶטַפח ְדִאיהּו י'. ְוַעְשָרה ַעְשָרה 

ֵעיָלא, ַהְיינּו יֹו''ד. ּוְבִגין ָכְך, ִשיעּוָרא ֵמֵעיָלא ְלַתָתא, ּוִמַתָתא לְ 
ְדֺןָכה ָאְמרּו ַרָבָנן, ֹלא ָנחּות ֵמֲעָשָרה, ְוֹלא ְלַמְעָלה ֵמֶעְשִרים. ֺסָכה 
ַהֲעשּוָיה ְכִכְבָשן ִמִןְטָרא ְדִאיָםא, ָעָלּה ִאְתַמר, ְוַהר ִסיַני ָעָשן ֺכלֹו 
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ָעָליו ְיָי ָבֵאש ַוַיַעל ֲעָשנֹו ְכֶעֶשן ַהִכְבָשן. )ואוקמוה ִמְנֵני ֲאֶשר ָיַרד 
מאי והחיות רצוא ושוב, כאור היוצא מפי הכבשן( ְוֹכָלא ַחד. 
ְוֺסָכה ִתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם, ִדְסַכְך ָבֵעיָנן. ּוְסַכְך ִאְתָעִביד ַלֵצל. ְדִאְתַמר 

ֹלא ְבֵצל ֺסַכת ֶהְדיֹוט, ְדָאִגין ַעל ּגּוָפא ֵביּה, ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן. וְ 
ִמִשְםָשא. ֶאָלא ֵצל ְלַאָּגָנא ַעל ִנְשְמָתא. ְבִצלֹו ִחַםְדִתי ְוָיַשְבִתי. ֲאֶשר 
ָאַמְרנּו ְבִצלֹו ִנְחֶיה ַבּגֹוִים. ֵצל ִעם ם', ִאיִהי ֶצֶלם. ְדִאְתַמר ֵביּה, ַאְך 

ִאיש. ם' ְסתּוָמה ִאית ָלּה ַאְרָבָעה ְדָפנֹות. ּוַמה  ְבֶצֶלם ִיְתַהֶלְך
ְדאּוְקמּוָה ְשַתִים ְכִהְלָכָתן ּוְשִליִשית ֲאִפילּו ֶטַפח. ּוְלַמאן ְדָאַמר 
ְשֹלָשה ְכִהְלָכָתן ּוְרִביִעית ֲאִפילּו ֶטַפח. ְוִאימּון ְבִגין ָדא, ְתֵרין, ְתַלת, 

ַשע, ֶטַפח ִאיִהי ֲעִשיָרָאה, ְלַאְשְלָמא ָכל ֶחְסרֹון. ּוְבִגין ַאְרַבע, ָהא תֵ 
ָדא, ִשיעּור ֺסָכה ֹלא ָנחּות ֵמֶעֶשר, ְדִאיִהי ַמְלכּות, ֲעִשיָרָאה ְדָכל 
ַדְרִּגין. ְוָלא ְלַמְעָלה ֵמֶעְשִרין, ְדִאיִהי כ', ֶכֶתר ֶעְליֹון, ְדָלא ַשְלָטא 

בֹוד ִעָלָאה, ָעֵליּה ָאַמר ֹמֶשה, ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְכבֹוֶדָך. ֵביּה ֵעיָנא. כָ 
ְוָאִתיב ֵליּה קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ֹלא תּוַכל ִלְראֹות ֶאת ָנָני. ְוֵלית 
ָכבֹוד, ְבָלא כ'. ּוְבִגין ָדא ִשֵערּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָלֳקְבַלְייהּו, ֺסָכה 

ִמִןְטָרא ְדָאת ב', ְכִמין גא''ם, ִמִןְטָרא ְדָאת ג'.  ַהֲעשּוָיה ְכָמבֹוי,
ְכִמין ְצִריף, ִמִןְטָרא ְדָאת ד'. ְוֶשַבע ַאְתָוון ִאימּון, ְבִגין ָדא כפר''ת. 
כ', ִכְבָשן. ב', בּוְרָגִנין. ּוְשַאר ֺסכֹות. ְוֺכְלהּו ְרִמיֵזי ְלַגֵבי ָמאֵרי 

ַאָרָכא ְבהֹון. ְוִאימּון ָלֳקְבַלְייהּו ִשְבָעה ֹכְכֵבי ֶלֶכת, ַמְתִניִתין. ְוֵלית לְ 
ְוִאימּון ְדַכר ְונּוְקָבא. ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריאּו ז' ְכפּולֹות. ְכגֹון ִשְבָעה 
ַשְרִּגין ִדְמַנְרָתא, ְדִאְתַמר ָבּה ֶשַבע ַביֹום ִהַלְלִתיָך. ָהִכי ִשְבָעה 

ה מּוָצקֹות. ָהִכי ִשְבָעה ְסִפיָראן ְכפּולֹות. ְוִשְבָעה יֹוֵמי ְוִשְבעָ 
ְבֵראִשית ְלַתָתא, ִשְבָעה ְלֵעיָלא, ֵאין ָכל ָחָדש ַתַחת ַהָשֶמש. לּוָלב 
ָדא ַצִדיק. ְדָדֵמי ְלחּוט ַהִשְדָרה, ְדֵביּה ח''י חּוְלָיין, ָלֳקֵבל ח''י 

. ְוִאימּון ָלֳקֵבל ח''י ִבְרָכאן ִדְצלֹוָתא. ָלֳקֵבל ְשֹמֶנה ִנְענּוִעין ְדלּוָלב
ֲעַשר ַאְזָכרֹות, ְדָהבּו ַלְיָי ְבֵני ֵאִלים. ָלֳקֵבל ְשֹמֶנה ֲעַשר ַאְזָכרֹות 
ִדְקִריַאת ְשַמע. ְוִנְענּוַע ְלִשית ִסיְטִרין, ְבחּוְשַבן ו'. ְתַלת ִנְענּוִעין 

ִאימּון ח''י. לּוָלב ַבָיִמין, ָכִליל ִשָשה ִמיִנין )דאינון( ג'  ְבָכל ִסְטָרא,
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ֲהַדִןין, ְּגדּוָלה ְּגבּוָרה ִתְפֶאֶרת. ְוַדְמָיין ִלְתַלת ְּגָווֵני ֵעיָנא. ב' ַבֵדי 
ֲעָרבֹות, ֶנַצח ְוהֹוד. ְוַדְמָיין ִלְתֵרין ִשְפָוון. לּוָלב, ְיסֹוד, דֹוֶמה 

ֵביּה ִקיּום ְדָכל ַּגְרִמין. ְוָעֵליּה ָאַמר ָדִוד, )תהלים לה( ָכל ַלִשְדָרה. ְד 
ַעְצמֹוַתי ֹתאַמְרָמה ְיָי ִמי ָכמֹוָך. ֶאְתרֹוג, ַמְלכּות. דֹוֶמה ְלִלָבא. ְדֵביּה 
, ִהְרהּוִרין. ְוִנְענּוִעין ְדַהֵלל, ִאימּון ְמשּוָתִפין ְבִנְענּוִעין ִדְנִטיַלת לּוָלב

ְוִאימּון ח''י ְבָאָנא. ח''י ח''י, ְבהֹודּו ְתִחָלה ָוסֹוף. ח''י ִדְנִטיַלת 
לּוָלב, ֲהֵרי ע''ב. ּוְבִגין ָדא לּוָלב ְבחּוְשַבן ח''ס, ְוד' ִמיִנין ְדלּוָלב, 
ָהא ֶחֶסד, ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ּוְבִגין ָדא ַתִעינּו לּוָלב ַבָיִמין, ְלִסְטָרא 

ֶחֶסד. ֶאְתרֹוג ְלִסְטָרא ִדְגבּוָרה, ִלְשָמאָלא ִלָבא. ּוְבִגין ָדא ֶאְתרֹוג ְד 
ַהדֹוֶמה ַלֵלב, ַתִעינּו ְלֶמֱהִוי ְבַיד ְשֹמאל. ְכָמה ְדאּוְקמּוָה, לּוָלב 
ַבָיִמין, ְוֶאְתרֹוג ִבְשֹמאלֹו. ִאימּון ָלֳקֵבל ָזכֹור ְוָשמֹור. ּוַמאן ָנִטיל 

ְרַווְייהּו. ַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. לּוָלב ִביִמיֵניּה, ְוֶאְתרֹוג ִבְשָמאֵליּה. תַ 
ָאתּו ֲאָבָהן, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְוַאֲהֹרן ְוָדִוד ּוְשֹלֹמה, ּוָבִריכּו ֵליּה, 

ִשית, ְוָאְמרּו ֵליּה, ַאְנְת בּוִציָנא ַקִדיָשא, ְוַחְבַרָייא ִדיָלְך ְדִאימּון 
ָלֳקֵבל ִאימּון ז'. ְוַאְנְת בּוִציָנא ַקִדיָשא ֵנר ַמֲעָרִבי ְבֶאְמַצע, ְדָכל ִשית 
ֵנרֹות ְנִהִרין ִמָנְך. ְבָכל ַחד ִאְתַמר ֵביּה, ֵנר ְיָי ִנְשַמת ָאָדם. ְוַרְעָיא 

ד, ְבָלא ִנרּוָדא ְמֵהיָמָנא ָנִהיר ָבְך, ְוַאְנְת ְבַחְבַרָייא ִדיָלְך, ְוֹכָלא חַ 
ְכָלל. ּוִמַתָםן ְוִאיָלְך ִמְתַנְשִטין ַעְנִפין ְלָכל ָמאֵרי ָחְכְמָתא, ַאְשִלים 
ִמִלין ַדֲחבּוָרא ַקְדָמָאה ִדיָלְך ְלַאְעְטָרא לֹון. ָנַתח בּוִציָנא ַקִדיָשא 

יּוְכלּו ְלַכבֹות ֶאת ְוָאַמר, ְבִחבּוָרא ַקְדָמָאה ִאְתַמר ַמִים ַרִבים ֹלא 
ָהַאֲהָבה ְוגֹו'. ַמאי בּוז. יֹוָמא ִתְנָייָנא, ְויֹוָמא ְשִתיָתָאה, ְויֹוָמא 
ְשִביָעָאה ְדסּוכֹות. ִדְבהֹון ֲהוֹו ְמַנְןִכים ַמִים ְוַיִין. ְדֶשַבע יֹוִמין 

ם, ְלַכְנָרא ַעל ְדסּוכֹות, ְבהֹון ָהיּו ַמְקִריִבין ִיְשָרֵאל ִשְבִעים ָנִרי
ִשְבִעין ְמָמָנן, ְבִגין ְדָלא ִיְשְתַאר ָעְלָמא ָחרּוב ִמַמְייהּו. ֲהָדא הּוא 
ִדְכִתיב, ּוַבֲחִמָשה ָעָשר יֹום ְוִהְקַרְבֶתם עֹוָלה ִאֶשה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי 

ִני ָנִרים י''ב. ּוַביֹום ָנִרים ְבֵני ָבָקר ְשֹלָשה ָעָשר ְתִמיִמים. ּוַביֹום ַהשֵ 
ַהְשִליִשי י''א. ּוַביֹום ָהְרִביִעי ֲעָשָרה. ּוַביֹום ַהֲחִמיִשי ָנִרים ִתְשָעה. 
ּוַביֹום ַהִשִשי ָנִרים ְשֹמֶנה. ּוַביֹום ַהְשִביִעי ִשְבָעה. ְוֺכְלהּו ִשְבִעין. 
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ֵסִרים. ֶאָלא ָהָכא ָקא ָרִמיז, ַוָתַנח ּוְבָכל יֹוָמא ֲהוֹו ָחֵסִרים. ֲאַמאי חָ 
ַהֵתיָבה ַבֹחֶדש ַהְשִביִעי. ּוַמה ָהָתם ְביֵמי טֹוָפָנא, ְוַהַםִים ָהְלכּו 
ָהלֹוְך ְוָחסֹור. אּוף ָהִכי ְבִתְשֵרי, ְדִאיהּו ַיְרָחא ְשִביָעָאה, ְדֵביּה ַכָמה 

ּוִרים, ֺסָכה ְולּוָלב ֶאְתרֹוג, ִמיִנין ִנקּוִדין, ֹראש ַהָשָנה ְויֹום ַהִכנ
ְדלּוָלב שֹוָפר. ְשִכיְנָתא ִעָלָאה ַשְרָייא ַעל ִיְשָרֵאל, ְדִאיִהי ְתשּוָבה, 
סּוָכה. ֶאְתרֹוג, ְוקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ְדִאיהּו לּוָלב. ִמַיד ְוַהַםִים ָהיּו 

ן ְדִיְשָרֵאל, אּוף ָהִכי ִמְתַמֲעִטין ְמָמָנן ָהלֹוְך ְוָחסֹור, ִמְתַמֲעִטין חֹוִבי
ְדִאימּון ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה, ִדְמָמָנן ָעַלְייהּו, ְדַדְמָיין ְלֵמי טֹוָפָנא. ְכָמה 
ְדאֹוְקמּוָה, ָעָשה ֲעֵבָרה ַאַחת ָקָנה לֹו ַקֵטיגֹור ֶאָחד. ְבַההּוא ִזְמָנא 

ן ָנִרים ִדְלהֹון, ִמְתַמֲעִטין ְמָמָנן ְדע' ְדִמְתָמֲעִטין חֹוִבין, ִמְתַמֲעִטי
אּוִמין, ִמְתַמֲעִטין ע' אּוִמין, ִמְתַמֵעט טּוָבא ִדְלהֹון. ֵתיַבת ֹנַח, ָמֵני 
קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְלַאֲעָלא ִעֵםיּה ְשַנִים ְשַנִים ִשְבָעה ִשְבָעה ָזָכר 

ֹנַח, ְוַעל ָכל ִאימּון ְדָעאִלין ִעֵםיּה ּוְנֵקָבה, ְלָקְרָבָנא, ְלַאָּגָנא ַעל 
ַלֵתיָבה. אּוף ָהִכי ִאֵלין ִדְמַנְטִרין ַחִּגין ּוְזַמִנין, ְדִאימּון ָיִמים טֹוִבים, 
ְשַנִים ְשַנִים ִשְבָעה ִשְבָעה, ְשַנִים ְשַנִים ְתֵרין יֹוִמין ְדֹראש ַהָשָנה, 

ֹות, ּוְבִגין ְדִאימּון ְתֵרין ִמַמְייהּו ְבָסֵפק, ָהא ִאית ּוְתֵרין יֹוִמין ְדָשבּוע
ְשֵני ְיֵמי ַהנּוִרים ְבַאְתַרְייהּו. ִשְבָעה ִשְבָעה, ז' יֹוִמין ְדֶפַסח, ז' יֹוִמין 
ְדסּוכֹות. ֹנַח ָלֳקֵבל יֹום ַהַשָבת, ְוַהאי ִאיהּו ִמָכל ַהַחי. ֺסָכה ָקא 

ּו ְדִיְשָרֵאל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוֺסָכה ִתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ֲאִגיָנת ָעַלְייה
ֵמֹחֶרב. ֺסָכה ָקא ֲאִגיָנת. ַמה ֵתיַבת ֹנַח ְלַאָּגָנא, אּוף ָהִכי ֺסָכה 
ְלַאָּגָנא.  ְועֹוד ִמָכל ַהַחי, ח''י ִבְרָכאן ִדְצלֹוָתא, ֵמִאימּון ט' ט', 

ְשְתִלימּו י' ְסִפיָראן ֵמֵעיָלא ְלַתָתא, ּוִמַתָתא ִבְרָכָתא ְדִמיִנין ָבּה אִ 
ְלֵעיָלא. ְוִאיהּו ָלֳקֵבל ֹנַח. ְועֹוד ִמָכל ַהַחי, ְשִכיְנָתא ֲאִגיָנת ַעל ִאֵלין 
ְדַנְטִרין י', אֹות ַשָבת ִבְתחּוָמא ִדיֵליּה, ְדִאיהּו ח' ֲאָלִפים, ְתֵרין 

ד, ִמָכל ַהַחי, ִאֵלין ְדַנְטִרין י' אֹות ְבִרית, ְדִאיהּו ַאְלִפין ְלָכל ַצד. ְועוֹ 
ְבח' יֹוִמין, ְדִאְתַמר ָעַלְייהּו, ּוַביֹום ַהְשִמיִני ִיםֹול ְבַשר ָעְרָלתֹו. 
ְועֹוד, ִמָכל ָהַחי, ִאֵלין ְדַנְטִרין אֹות י', ְתִפִלין ִבְתַמְנָייא ָנַרְשָיין. 

ְדִאיִהי סּוָכה, ֲאִגיָנת ָעַלְייהּו, ּוְפִריַשת ַּגְדָנָאה ָעַלְייהּו, ְשִכיְנָתא 
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ְכִאָםא ַעל ְבִנין, ּוְבִגין ָדא ַתִעינּו ְלָבְרָכא, ַהנֹוֵרס סּוַכת ָשלֹום 
ָעֵלינּו. ּוְבִגין ָדא ְבַיְרָחא ְשִביָעָאה, ְדֵביּה ָכל ִנעּוִדין ִאֵלין, ַמִים 

ם ֹלא יּוְכלּו ְלַכבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה. ַעם ִיְשָרֵאל ַבֲאבּוהֹון ַרִבי
ֶשַבָשַמִים. ְוֵלית ַמִים ַרִבים, ֶאָלא ָכל אּוִמין ּוְמָמָנן ִדְלהֹון. ִאם ִיֵתן 
ִאיש, ְדִאיהּו ָסָמֵאל, ָכל ַמה ְדִאית ֵליּה ְבָעְלָמא ֵדין, ְבִגין ְדִיְשָתַתף 

ּוַביֹום ַהְשִמיִני ֲעֶצֶרת ַנר  ין ִנקּוִדין ִעם ִיְשָרֵאל, בֹוז ָיבּוזּו לֹו.ְבִאלֵ 
ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד, ָהא אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְלַמְלָכא ְדַזִםין 
אּוְשִניִזין, ְלָבַתר ְדָשַלח לֹון, ָאַמר ְלִאֵלין ְבֵני ֵביָתא ִדיֵליּה, ֲאָנא 

תּון ַמְעִביד ְסעּוָדה ְקַטָמה. ּוַמאי ֲעֶצֶרת. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ֶזה ְואַ 
ַיְעצֹור ְבַעִםי, ְוֵלית ֶעֶצר ֶאָלא ַמְלכּות. ִמִןְטָרא ִדְשִכיְנָתא ִעָלָאה, 
ָעִביד ְסעּוָדָתא ַרְבְרָבא, ּוִמִןְטָרא ְדַמְלכּוָתא, ְסעּוָדָתא ְזֵעיָרא. 

ֶמְעַבד ִיְשָרֵאל ִעָםּה ֶחְדָוה, ְוִאְתְקִריַאת ִשְמַחת תֹוָרה. ְונֹוֲהִגין לְ 
ּוְמַעְטָרן ְלֵסֶפר תֹוָרה ְבֶכֶתר ִדיֵליּה, ֶרֶמז ֵסֶפר תֹוָרה ְלִתְפֶאֶרת, 

ָאַמר ִרִבי ֶאְלָעָזר, ַאָבא, ֲאַמאי ִמִןְטָרא  ְשִכיְנָתא ֲעֶטֶרת ִתְפֶאֶרת.
ִםין ְלָכל ְמָמָנן ְדָכל אּוִמין, ּוִמִןְטָרא ִדְשִכיְנָתא ְדִאָםא ִעָלָאה, זַ 

ַתָתָאה, ָלא ַזִםין ֶאָלא ְלאּוָמה ְיִחיָדה, ָלֳקֵבל ַנר ְיִחיָדא. ָאַמר ֵליּה 
ְבִרי, ַשִניר ְשִאיַלת. ְבִגין ְדַמְלכּות ִאיִהי ְרִמיָזא ִלְבַרָתא, ְדִאיִהי 

יָה ְוִאָםּה. ְוִאיִהי ֲארּוָסה ְוָלא ְנשּוָאה. ָלאו אֹוַרח ְצנּוָעה ְבֵבית ָאבִ 
ַאְרָעא, ְלֵמיַכל ִעם אֹוְשִניִזין. ֲאָבל ִאיָםא ְדִהיא ְנשּוָאה, אֹוַרח 
ַאְרָעא ִאיהּו )למיכל עם אורחי( ָבַתר ִדַמְזִםין ַבְעָלּה אֹוְשִניֵזי, 

ְוִאי ִאימּון אּוְשִניִזין נְֺכָרִאין, ָלא ְלֵמיַכל ַעל ָנתֹוָרא ִעם ַבְעָלּה. 
ַאְכֵלי ִעְםהֹון, ָלא ַאָבא, ְוָלא ִאָםא, ְוָכל ֶשֵכן ְבַרָתא. ּוְבִגין ַכְך 
ִבְסעּוָדָתא ְדִשְבִעין ְמָמָנן, ָלא ִאְשְתַתף ְלֵמיַכל ִעְםהֹון, ַחד ִמן ָמאֵרי 

 ִאין. ָאַמר ֵליּה וַדאי ְכַען ִאְתַייְשַבת ִמָלהַמְלָכא, ְבִגין ְדִאימּון נּוְכָר 
 ְבִלָבִאי, ַעל בּוְרֵייּה. 

עֹוַלת ָתִמיד, ָדא ְשִכיְנָתא, ִדְסִליַקת ְלֵעיָלא ְבַההּוא ַדְרָּגא, ְדִאְתַמר 
ל. ָבּה ֶעֶרב ָובֹוֶקר ְבָכל יֹום ָתִמיד, ְואֹוְמִרים ַנֲעַמִים ְשַמע ִיְשָראֵ 

ְוִאיִהי ְסִליַקת ְבַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְדִאיהּו ָתִדיר ִעָםּה ְבָלא ִנרּוָדא 
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ְכָלל. ּוְלָאן ְסִליַקת. ְלֲאָתר ְדִאְתְּגָזַרת ִמַתָםן, ְדִאיהּו ֵאין סֹוף, ְוִאיהּו 
ָּגבֹוַּה ַסְלָקא. ָּגבֹוַּה ִמָכל ְסִפיָראן. ּוְבִגין ָדא אֹוְקמּוָה. עֹוָלה ֺכָלּה לַ 

ְוַכד ִאיִהי ְסִליַקת, ֲאִחיָדן ָבּה ָכל ְסִפיָרן, ְוִאימּון ַסְלִקין ִעָםּה. ּוַמאי 
ְסִליקּו ִדיָלּה. ְלֵריַח ִניֹחַח, ְלֵמיַהב ֵריָחא ָטָבא ֳקָדם ְיָי, ּוְלָבַתר ִאְתַמר 

ַמְלָיא ַכָנָרה ִמָכל חֹוִבין ָבּה, ַוֵיֶרד ֵמֲעשֹות ַהַחָטאת ְוָהעֹוָלה. ַנְחַתת 
ְדִיְשָרֵאל. ְוָהא ְסִליקּו ִדיָלּה ִאיהּו, ְבַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. אּוף ָהִכי 
ְנִחיתּו ִדיָלּה ִאיהּו ֵביּה, ְוָכל ַחָייִלין ִדיָלּה, ּוְבִגין ָדא ִאְקֵרי ֺסָלם, 

ד. ְדֵביּה ָכל ַהָווָיין )נ''א כנויין( ַסְלִק  ין ְוַנְחִתין, ְדִאימּון ַתְלָיין ִמן ְידֹוָ
ד. ְוִאְתְקִריַאת ָקְרָבן, ַעל  ּוְבִגין ָדא, ָכל ָקְרְבִנין ְוִעָלָוון ִאימּון ַלְידֹוָ
ד. ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ָעָלּה, ָקְרָבנֹו  ֵשם ְדִאְתְקִריבּו ָבּה ָכל ִכמּוִיין ַלְידֹוָ

ד, ָנחּות ִמָמּה. ַקֲעַרת ֶכֶסף  ַאַחת. ֵלית ַדְרָּגא ְדִאְתְקִריב ְלַגֵבי ְידֹוָ
ְוֵלית ְצלֹוָתא ּוִפעּוָדא ִמָכל ִנקּוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ְוָכל ָקְרְבִנין ְוִעָלָוון, 
ד,  ְדִאימּון ְלַבר ִמָמּה. ְבָכל ַדְרִּגין ִדְסִפיָראן ָלא ִמְתַקְבָלן ֳקָדם ְידֹוָ

ַבר ִמָמּה. ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ָעָלּה, ְבֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹעֶדש. ּוְבִגין לְ 
ָדא ָאַמר ָנִביא, ִכי ִאם ְבֹזאת ִיְתַהֵלל ַהִםְתַהֵלל. ִאיִהי ְשָלִמים, 

ד, ְבָכל ַדְרָּגא ְוַדְרָּגא. ִאיִהי ה'. ֲאֹדָני. י' ַד  ד. ְשִלימּו ִדְשָמא ַדְידֹוָ ְידֹוָ
ִאיִהי ה' ִמן ֱאֹלִהים. ִאיִהי ה' ִמן ֶאְהֶיה. י' ִמן ַשַדי. סֹוף ְדָכל ֲהָוָיה 
ְוִכמּוי. ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ָבּה, סֹוף ָדָבר ַהֹכל ִנְשָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיֵרא 

ימּו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְשמֹור. ִאיִהי סֹוף ֵמֶעֶשר ְסִפיָראן, ַים סּוף. ְשלִ 
ְדִעָלִאין ְוַתָתִאין. ִאיהּו ַתְרָעא ְלַאֲעָלא ְלָכל ָחְכְמָתא, ְלָכל ִכמּוי 
ַוֲהָוָיה, ּוְלַאֲעָלא ְבָכל ְסִפיָרה ּוְסִפיָרה, ְיִדיָעה ְדֹכָלא. ּוָפחּות ִמיָנּה, 

ִאְתַמר,  ֵלית ְרשּו ְלשּום ִבְרָיה, ְלַאְשָּגָחא ְלשּום ְיִדיָעה ָבעֹוָלם. ָעָלּה
 ַלְיָי ַצִדיִקים ָיֹבאּו בֹו. ֶזה ַהַשַער 

ִאיהּו ֵשם מ''ב ַאְתָוון, ִדְבהֹון ִאְתְבִריאּו ִעָלִאין ְוַתָתִאין. )ואלין 
אינון אתוון כנויין לאתוון דהוויין דבהון אתבריאו עלאין( ִאיִהי 

ד ֶאל ְיֵרָאיו. ִאְתְקִריַאת ַעִין ִמִןְטָרא ִדיִמיָנא, ִהֵמה ֵעין יְ  דֹוָ
ְוִאְתְקִריַאת ֹאֶזן ִמִןְטָרא ִדְשָמאָלא, ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוֲשָמע. 
ְוִאְתְקִריַאת ֵריַח ִמִןְטָרא ְדַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ְוִאְתְקִריַאת ֶנה, 
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ִנעּוָדא ת ִמַּגְרָמּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֶנה ֶאל ֶנה ֲאַדֶבר בֹו. ִאְתְקִריַא
ָאֹנִכי, ִמִןְטָרא ְדֶכֶתר, ְדִאיהּו ַאִי''ן ֵמֱאֹלֵהינּו. ָאֹנִכי ֵביּה כ',  ַקְדָמָאה

ֶכֶתר. ּוֵביּה ַאִין. ְוֶכֶתר ִאְתְקֵרי ִמִןְטָרא ְדִאיָםא ִעָלָאה. ְדִאְדַכר ְלַגָבּה 
ִאיִהי ַב''ת ִמן ְבֵראִשית, ַחְמִשין ִזְמִנין ְיִציַאת ִמְצַרִים ְבאֹוַרְייָתא. וְ 

ִדְכִליָלא ֶעֶשר ֲאִמיָרן, ִמִןְטָרא ְדָחְכָמה ַבת י', ְבָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ. 
ְבַאָבא ָיַסד ְבַרָתא. ְוִאיהּו ָנִתיב ֹלא ְיָדעֹו ָעִיט, ְדָכִליל ל''ב ְנִתיבֹות, 

ָאה, ְדִאְתְקֵרי ָכבֹוד. ְוַכד ְדִאימּון ל''ב ֱאֹלִהים ִמִןְטָרא ְדִאיָםא ִעלָ 
ִאְתְכִליָלן ִבְבַרָתא, ִאְתְקֵרי ל''ב. ּוְבִגין ָדא ָכבֹוד ְלֵעיָלא, ל''ב 
ְלַתָתא. ְוי' ִדְבָרן ִאְתְייִהיבּו. ֲחֵמש ְבלּוָחא ֲחָדא, ַוֲחֵמש ְבלּוָחא 

. ְוה' ֵמַעמּוָדא ִתְנָייָנא. ִאיִהי ָכִליל לֹון, ה' ִמֶכֶתר ַעד ְּגבּוָרה
ְדֶאְמָצִעיָתא, ַעד ְבַרָתא. ְוִאימּון ה' ה'. ְוִכי ִאית ְלַמְלָלא ַבֲעַשָרה 
ִניֹות. ֶאָלא ָכִליל לֹון ְבַבת ְיִחיָדה י' ְוִאְתָעִבידּו ֺכְלהּו ֲחָדא. אּוף 

ָתַתף ַעד )ס''א ָהִכי ו', ִאְתְקֵרי קֹול, ְוָלא ִאְשְתמֹוְדִעין ֵביּה, ַעד ְדִאְש 
ִאיִהי ִנעּוָדא עם( ִדבּור. ּוְבִגין ָדא, קֹול ְדָבִרים ַאֶתם שֹוְמִעים. 

ִמִןְטָרא ִדְגבּוָרה, ִיְרָאה ְבחּוְשָבן. ּוְרִמיָזא ְבִמַלת ְבֵראִשית,  ִתְנָיָנא
, ַוַדאי ְדָלא ָעְמדּו ָיֵרא ֹבֶשת. ְואֹוְקמּוָה, ַמאן ְדֵלית ֵליּה ֹבֶשת ָנִנים

ְדִאְתְקֵרי ַאֲהַבת  ִאיִהי ִנעּוָדא ְתִליָתָאה,ֲאָבֲהתֹוי ַעל טּוָרא ְדִסיַני. 
ֶחֶסד. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבִתיְך ַעל ֵכן ְמַשְכִתיְך 

ֹכל ֹכל. ְוָרָזא ָחֶסד. ַאֲהָבה ְכִליָלא ֵמֲאָבָהן, ְדִאְתְקֵרי ְבהֹון ַבֹכל מִ 
ְוִאיִהי ִנעּוָדא ְדִמָלה, ָזַכְרִתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְכלּולֹוָתִיְך. 

ִיחּוד, ִמִןְטָרא ְדַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְשַמע ִיְשָרֵאל. ְוִאיִהי  ְרִביָעָאה,
ן ְשַמע ִיְשָרֵאל. ּוְבִגיָנּה כ''ה כ''ה ַאְתָוון, ִעֵםיּה ְבִשית ֵתיִבין, ְדִאימּו

ָאַמר ַאְבָרָהם ֵנְלָכה ַעד כ''ה ְוִנְשַתֲחְוה. ֹכ''ה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב. 
ַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְוִאיִהי ד', ְשִלימּו ְדִיחּוָדא ִדיֵליּה,  ,ִאיהּו א''ח

ִאימּון א' ֵאין סֹוף. ְלַאְשְלָמא ֵביּה ֶאָחד. א''ח, ָכִליל ט' ְסִפיָראן, ְד 
ח' ְתַמְנָיא ְסִפיָראן, ֵמָחְכָמה ַעד ְיסֹוד. ד' ַמְלכּות, קֹוָצא ִדיָלּה, ָבּה 
ִאְשְתִלימּו ְלֲעַשָרה, ְדִאימּון יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א. ד' ְכִליָלא ְמד' 

ד.  ַלְיָלה. ִאיִהי ְוָהִגיָת בֹו יֹוָמם וָ  ִנעּוָדא ֲחִמיָשָאהַאְתָוון ְידֹוָ
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אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ִמִןְטָרא ְדֶחֶסד. ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶנה ִמִןְטָרא 
ִדְגבּוָרה. ִדְבהֹון ָחְכָמה ּוִביָנה. ְכָמה ְדאּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, 

ִעיָתא ָכִליל ָהרֹוֶצה ְלַהְחִכים ַיְדִרים. ְלַהֲעִשיר ַיְצִנין. ְוַעםּוָדא ְדֶאְמצָ 
ַתְרַווְייהּו, ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי ָשַמִים, ָכִליל ֵאש ּוַמִים, ֵאש ִדְגבּוָרה, 
ּוַמִים ְדֶחֶסד. ּוְבִגין ָדא ֶכֶתר, ְדִאיִהי ַכף, ַעָשָרה ַעָשָרה ַהַכף ְבֶשֶקל 

ַכף, ַעל ו'. ְוַהְיינּו ַהֹעֶדש. ְדִאימּון יה''ה, ְתַלת ַאְתָוון, ִאְתָעִבידּו 
ְכֶנֶגד ֶכֶתר תֹוָרה, ו' ַהְיינּו ֵסֶפר תֹוָרה, ַכף ֲעָטָרה ַעל ֵריֵשיּה. ְוֹכָלא 

''ד, כ''ו ְבחּוְשַבן.  ִאיִהי ְתִפָלה ֶשל ַיד,  ִנעּוָדא ְשִתיָתָאה,ְידֹוָ
ָהה, ִמֶכֶתר ְוַעד ִבְדרֹוָעא ְשָמאָלא. ּוִמִןְטָרא ִדְגבּוָרה ה' ְדַיד כֵ 

ְּגבּוָרה, ה' ְסִפיָראן, ְוִאימּון ְתִפיִלין ְדֵריָשא ְדַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. 
ִנעּוָדא ְוִאיִהי ֶקֶשר ְתַלת ְרצּועֹות, ְדִאימּון ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד. ְוִאיִהי 

ָנא ְוַרֲחֵמי. ְבנּוָרא, ִמְצַות ִציִצית, ָכִליל ְתֵכֶלת ְוָלָבן, ִדי ְשִביָעָאה,
ֶאָשא ִחָּווָרא ָלא ָאִכיל. ְתֵכָלא, ָאִכיל ְוָשֵצי,  ַוֹתאַכל ֶאת ָהעֹוָלה. 
ִחָּוור ִמיִמיָנא, ְתֵכֶלת ִמְשָמאָלא, ַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִיחּוד ֵבין 

, ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ַתְרַווְייהּו, ָירֹוק. ְבִגין ָדא אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין
ֶאת ְשַמע ְבַשְחִרין ִמֶשַיִכיר ֵבין ְתֵכֶלת ְלָלָבן. ּוְבִגין ָדא ַתִעינּו ָנָרַשת 

ְמזּוָזה.  ְוִאיִהי ִנעּוָדא ְתִמיָנָאה,ִציִצית, ְלִמְקֵרי ָלּה ְבִיחּוָדא. 
א ְדֶאְמָצִעיָתא, ְדַאְתָוון ְשִכיְנָתא ִאְתְקִריַאת ְמזּוָזה, ִמִןְטָרא ְדַעםּוָד 

''ד. ּוִמִןְטָרא ְדַצִדיק, ָרָזא ִדְבִרית, ִאְתְקֵרי ַשַדי. ַשַדי חֹוָתָמא  ַדְידֹוָ
ד.   ְדַמְלָכא, ְדִאיהּו ְידֹוָ

ְשִכיְנָתא ִאְתְקִריַאת אֹות ְבִרית, ִמִןְטָרא ְדַצִדיק  ִנעּוָדא ְתִשיָעָאה,
. ֹזאת אֹות ַהְבִרית. ֵביִני, ַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּוֵבין ְבֵני ְיסֹוד עֹוָלם

ִיְשָרֵאל, ֶנַצח הֹוד. אֹות, ָדא ַצִדיק. ִהיא, ָדא ְשִכיְנָתא. ִכי ֵשֶשת 
ָיִמים ָעָשה ְיָי ֶאת ַהָשַמִים, ִמֶכֶתר ַעד ַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ְדֵלית 

ר, ֶאָלא ִמִןְטָרא ְדָאת ו'. ְוֵלית ְשִביִעי, ֶאָלא ִמִןְטָרא ִשית ְבָכל ֲאתָ 
ְדָאת י', ֲעָטָרה ַעל ֵריֵשיּה ָחְכָמה ִעָלָאה. אֹות הּוא. ָחְכָמה ַתָתָאה, 
אֹות ִהיא. ְוַתִעינּו ְלִמְגַזר ִלְתַמְנָיא, ְדִאימּון ח', ִמן ָחְכָמה ַעד ְיסֹוד. 

ְזֵעיָרא, ְלַסְלָקא ָלּה ַעד ֶכֶתר, ְלֶמֱהִוי ֲעָטָרה ַעל  ְלַקְבָלא ְבהֹון י'
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ֵראֵשיהֹון. ְוַתִעינּו ְלָשּוּוָיא ַלָעְרָלה ְבָמָנא ְדַעְפָרא, ְלַקֵיים ְוָנָחש ָעָפר 
ְוָשְמרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהַשָבת. ְשִכיְנָתא  ִנעּוָדא ֲעִשיָרָאה,ַלְחמֹו. 

ת ַשָבת, ִמִןְטָרא ִדְתַלת ַדְרִּגין ִעָלִאין ְדִאימּון ש', ג' ִכְתִרין: ִאְתְקִריַא
ֶכֶתר, ָחְכָמה, ּוִביָנה. ְוִאיִהי ַבת, ְרִביָעָאה לֹון. ִשית יֹוִמין, ֵמֶחֶסד ַעד 
ְיסֹוד, ְבהֹון ַתֲעֶשה ְמָלאָכה, ְבִגין ְדִבְנָייָנא ַמְתִחיל ֵמֶחֶסד, ֲהָדא הּוא 
ִדְכִתיב, עֹוָלם ֶחֶסד ִיָבֶנה. ֲאָבל ִמִביָנה ּוְלֵעיָלא, ִאיִהי ְמנּוָחה ְוֹעֶנג 

ִאיִהי ִאְתְקִריַאת ְצלֹוָתא  ִנעּוָדא ַחד ָסר,ּוְשִביָתה ְלָכל עֹוָבָדא. 
ְדַשֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִבית, ִמִןְטָרא ִדְתַלת ֲאָבָהן, ְוִאיִהי ְתִפַלת ָכ''ל 

ֵלית ָכל, ֶאָלא ַצִדיק ִדְכִתיב, ִכי ֹכל ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ, ְוִתְרֵּגם  ֶנ''ה,
יֹוָנָתן ֶבן עּוִזיֵאל, ְדָאִחיד ִבְשַמָייא ּוְבַאְרָעא. ֶנ''ה ְכחּוְשַבן ִמיָלה. 
ּוַמה ְבִרית ֵביּה ִמְתַיֲחִדין ְדַכר ְונּוְקָבא ִדְלַתָתא, אּוף ַבְיסֹוד, 
ִמְתַייֵחד ָחָתן ְוַכָלה ִדְלֵעיָלא, הּוא ַחי ָעְלִמין ָכִליל ַח''י ִבְרָכאן, 
ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְבָרכֹות ְלֹראש ַצִדיק. ּוְבִגין ָדא, ָכל ַהכֹוֵרַע כֹוֵרַע 

''ד,  ֵביּה ְבָברּוְך ְוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ַבֵשם. ָדא ְשִכיְנָתא, ְבֵשם ַדְידֹוָ
קּום  ,ָצִריְך ְלַזְקָפא ְשִכיְנָתא. ַהִהיא ְדִאְתַמר ָבּה, ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף

ְבתּוַלת ִיְשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ַדְרָּגא ַאֲחָרא, ּוְבִגין ָדא ַביֹום ַההּוא ָאִקים 
''ד זֹוֵקף כְ  פּוִפים. ֶאת ֺסַכת ָדִוד ַהמֹוֶפֶלת. ַההּוא ְדִאְתַמר ֵביּה, ְידֹוָ

ִאיִהי ִאְתְקִריַאת ַחג ַהַםסֹות, ְוַחג ַהָשבּועֹות, ְוַחג  ִנעּוָדא ְתֵריָסר,
ַהֺןכֹות, ִמִןְטָרא ְדג' ֲאָבָהן. וֹראש ַהָשָנה ִמִןְטָרא ִדיָלּה, ִדיָנא 

, ַמַתן ְדַמְלכּוָתא ִדיָנא. ְוִאית ְדֵייָמא, ֶנַסח ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ָשבּועֹות
תֹוָרה, ְדִאְתְייִהיַבת ְבַמְדְבָרא, ְדִאיהּו ְמָמָנא ָעֵליּה שֹור, ִמִןְטָרא 

ְקִריַאת ְשַמע.  ִנעּוָדא ְתֵליַסר,ִדְגבּוָרה. ֺסכֹות ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֺסכֹוָתה. 
ין, ְבָכל ְוִאית ְלִמְנַדע, ְדִאיהּו ִאְתְקֵרי ָחָכם ְבָכל ִמיֵני ָחְכמֹות. ּוֵמבִ 

ִמיֵני ְתבּונֹות. ְוָחִסיד, ְבָכל ִמיֵני ֲחָסִדים. ְוִגבֹור, ְבָכל ִמיֵני ְּגבּורֹות. 
ְויֹוֵעץ, ְבָכל ִמיֵני ֵעצֹות. ְוַצִדיק, ְבָכל ִמיֵני ְצָדקֹות. ָוֶמֶלְך, ְבָכל ִמיֵני 

ין ַדְרִּגין, ַמְלכּות. ַעד ֵאין סֹוף. ַעד )ס''א כתר( ֵאין ֵחֶקר. ּוְבָכל ִאלֵ 
ְבַחד ִאְקֵרי ַרֲחָמן. ּוְבַחד ִאְקֵרי ַדָיין. ְוָהִכי ְבַכָםה ַדְרִּגין, ַעד ֵאין 
סֹוף. ִאי ָהִכי ִשמּוי ִאית, ֵבין ַרֲחָמן ְלַדָיין. ֶאָלא קֹוֶדם ְדָבָרא ָעְלָמא, 
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ֲהוֹו ֲעִתיִדין ִאְתְקֵרי הּוא ְבָכל ִאֵלין ַדְרִּגין, ַעל ֵשם ִבְרָיין ַד 
ְלִהָבְראֹות, ְדִאי ָלאו ִבְרָיין ְדָעְלָמא, ֲאַמאי ִאְתְקֵרי ַרחּום ַדָיין, ֶאָלא 
ַעל ֵשם ִבְרָיין ַדֲעִתיִדין. ּוְבִגין ָדא, ָכל ְשָמָהן, ִאימּון ִכמּוִיין ִדיֵליּה. 

א ִנְשְמָתא, ְבִדיּוְקָנא ִדיֵליּה, ַעל ֵשם עֹוָבִדין ִדיֵליּה. ְכַגְווָנא ָדא, ָבָר 
ְדִאְתְקִריַאת ַעל ֵשם ְנעּולֹות ִדיָלּה, ְבָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְדגּוָפא, 
ְדִאְתְקֵרי ָעְלָמא ְזֵעיָרא. ְכַגְווָנא ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ִאְתְנִהיג ְבָכל ִבְרָיין. 

ָתא, ְכפּום עֹוָבדֹוי ְדָכל ֵאֶבר ּוְבָכל ָדָרא, ְכפּום עֹוָבדֹוי. ַכְך ִנְשְמ 
ְוֵאֶבר. ַההּוא ֵאֶבר ְדָעִביד ֵביּה ִנעּוָדא, ִאְתְקֵרי ִנְשְמָתא, ְלַגֵבי ֶחְמָלה 
ְוִחְסָדא ִחָמא ְוַרֲחֵמי. ּוְבַההּוא ֵאֶבר ְדָעִביד ֵביּה ֲעֵביָרה, ִאְתְקֵרי 

ֵהא ֲאָבל ְלַבר ִמן ּגּוָפא, ְלַמאן תְ  ִנְשְמָתא ְלַגֵבי, ִדיָנא ְוֵחיָמה ָוָכַעס.
אּוף ָהִכי ָמאֵרי ָעְלָמא, ֹקֶדם ְדָבָרא ָעְלָמא, ֶחְמָלה, אֹו ַאְכָזִריּות. 

ּוָבָרא ִבְרָיין ִדיֵליּה, ְלַמאן ִאְתְקֵרי ַרחּום ְוַחמּון אֹו ַדָיין. ֶאָלא ָכל 
ְתְקֵרי ְבהֹון, ֶאָלא ַעל ֵשם ִבְרָיין ְשָמָהן ִדיֵליּה, ִאימּון ִכמּוִיין, ְוָלא אִ 

ְדָעְלָמא, ּוְבִגין ָדא, ַכד ָמאֵרי ָדָרא ִאימּון ָטִבין, ִאיהּו ִאְתְקֵרי 
''ה ְבִמַדת ַרֲחִמים. ְוַכד ָמאֵרי ָדָרא ִאימּון ַחָייִבין,  ְלַגַבְייהּו, ְיהֹוָ

ָרא, ּוְלָכל ַבר ָנש, ְכפּום ִמָדה ִאְתְקֵרי ֲאֹדָנ''י ְבִמַדת ַהִדין. ְלָכל ָד 
ִדיֵליּה. ֲאָבל ָלאו ְדִאית ֵליּה ִמָדה ְוָלא ֵשם ְיִדיַע. ְכַגְווָנא ִדְסִפיָראן, 
ְדָכל ְסִפיָרה ִאית ָלּה ֵשם ְיִדיַע, ּוִמָדה, ּוְגבּול, ּוְתחּום. ּוְבִאֵלין 

ַאְמִליְך ְבהֹון, ְוִאְתְקֵרי ְבהֹון, ְשָמָהן ָמאֵרי ָעְלָמא ִאיהּו ִאְתְנַשט, וְ 
ְוִאְתַכֵןי ְבהֹון, ְוָדר ְבהֹון, ְכִנְשְמָתא ְלַגֵבי ֵאָבִרים ְדגּוָפא. ּוַמה ִרבֹון 
ָעְלִמין, ֵלית ֵליּה ֵשם ְיִדיַע ְוָלא ֲאָתר ְיִדיַע, ֶאָלא ְבָכל ִסְטָרא 

ְשְמָתא ֵשם ְיִדיַע, ְוָלא ֲאָתר ְיִדיַע, שּוְלָטנּוֵתיּה. אּוף ָהִכי ֵלית ָלּה ְלנִ 
ְבָכל ּגּוָפא ֶאָלא ְבָכל ְסָטר שּוְלָטנּוֵתיּה, ְוֵלית ֵאֶבר ָננּוי ִמָמּה. ּוְבִגין 
ָדא, ֵלית ְלַרְשָמא ָלּה ְבַחד ֲאָתר, ְדִאי ָלאו ָהא ָחֵסר שּוְלָטנּוָתא 

ִבְשָמא ַחד, אֹו ִבְתֵרין, אֹו ְבג'.  ִבְשַאר ֵאָבִרים. ְוָלא ְלִאְתְקֵרי ָלּה
ְלֵמיָמר ְדִאיִהי ָחְכָמה ִמִביָנה, ְוִאית ָלּה ַדַעת, ְוָלא ַיִתיר. ְדִאי ָעִביד 
ָהִכי, ָהא ָחֵסר ָלּה ִמְשַאר ַדְרִּגין. ָכל ֶשֵכן ְלָמאֵרי ָעְלָמא, ְדֵלית 

ְתְקֵרי ֵליּה ִבְשָמָהן, אֹו ְלַשָמָאה ֵליּה ְלַרְשָמא ֵליּה ַבֲאָתר ְיִדיַע, אֹו ְלאִ 
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ְבהֹון, אֹו )ס''א לשלשא( ְלַשְלָטָאה ֵליּה ְכגֹון ַדְרָּגא ְדֶמְרַכְבָתא, 
ְדִאְתַמר ָבּה ְקדּוָשה ְלָך ְיַשֵלשּו, ְדָכל ַדְרִּגין ְדָכל ַמְרְכבֹות ִדיֵליּה, 

ֹון ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶםְרָכָבה, ְדִאימּון ְדמּות ַאְרֵיה ִאימּון ְמשּוָלִשים, ְכג
שֹור ֶנֶשר, ְדִאימּון ֶמְרָכָבה ְלָאָדם. ְדִאְתַמר ָעֵליּה, ּוְדמּות ְנֵניֶהם ְנֵני 
ָאָדם. ּוִמִןְטָרא ְדנּוְקָבא, ִאימּון ַשְלִטין ַעל ָאָדם, ְונּוְקָבא ִאיִהי 

ְייהּו. ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ָעָלּה, ְקדּוָשה ְלָך ְיַשֵלשּו. ְואֹוף ֶמְרָכָבה ְלַגבַ 
''ו. הְדִאימּון ַאְנִנין ְדֵחיָון, ְמשּוָלִשין, ְכַגְווָנא ָדא: י ָהִכי ַאְתָוון,

 הו''י. וה''י. ה' ְרִביָעָאה, ְקדּוָשה ְלָך ְיַשֵלשּו. ִאיִהי ְשָלִמים ְדֺכְלהּו,
'' . ֲאָבל ְלָמאֵריּה ְדֹכָלא, ֵלית ְלַשְלָשא הְלַאְשְלָמא ְבֺכְלהּו ֵשם ְידֹוָ

ֵביּה ִבְשָמָהן, ְוָלא ְבַאְתָוון, ֶאָלא ִאיהּו ִאְתְקֵרי ְבָכל ְשָמָהן, ְוֵלית 
ִמין. ֵליּה ֵשם ְיִדיַע. ְוָכל ֵשם ְוֵשם ַאְסִהיד ָעֵליּה, ְדִאיהּו ֲאדֹון ָכל ָעלְ 

ַאְסִהיד ָעֵליּה ֲאֹדָני. ְוֵלית ְדַיְדִעין ְדִאית ַבר ָנש, ְדָיִרית ג' ֵמָאה 
ְוֶעֶשר ָעְלִמין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֶיש. ְכפּום ַדְרָּגא 

 ִדיֵליּה, ְדִאְתְקֵרי ֵיש ֵמַאִין. ְוָדא ָחְכָמה ִעָלָאה. 
ָלא ָיִרית ֶאָלא ָעְלָמא ַחד, ְכפּום ַדְרָּגא ִדיֵליּה, ְכָמה ְוִאית ַבר ָנש ְד 

ְדאֹוְקמּוָה, ָכל ַצִדיק ְוַצִדיק ֵיש לֹו עֹוָלם ִבְפֵני ַעְצמֹו. ְוָהִכי ָיִרית 
ָעְלִמין ָכל ַבר ָנש ִמִיְשָרֵאל, ְכפּום ַדְרָּגא ִדיֵליּה ְלֵעיָלא. ֲאָבל ְלָמאֵרי 

ֵלית ְלַרְשָמא ֵליּה ָעְלִמין ְבחּוְשָבן, ֶאָלא ֲאדֹון ָכל ָעְלִמין, ָעְלָמא, 
''ה, ִמֵמיּה ַתְלָייא ָכל ֲהָוָיין,  ְוֲאֹדָנ''י ָקא ָסִהיד ָעֵליּה. אּוף ָהִכי ְיהֹוָ
ְוִאיהּו ְוָכל ֲהָוָיין ִדיֵליּה, ָסֲהִדין ַעל ָמאֵרי ָעְלָמא, ְדִאיהּו ֲהָוה ֹקֶדם 

ָוָיין. ְוִאיהּו ְבתֹוְך ָכל ֲהָוָיה. ְוִאיהּו ְלַאַחר ָכל ֲהָוָיה. ְוָדא ָרָזא, ָכל הֲ 
ה, ְוִיְהֶיה. ִדיָנא, ְבִהנּוְך ַאְתָוון ֲאֹדָנ''י.  ְדָסֲהִדין ַהָוָיין ָעֵליּה, ָהָיה, הֹוְ

א ִדיָנא. ֵשם ּוְבִגין ָדא ָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִדיָנא ְדַמְלכּותָ 
ֵא''ל ָסִהיד ַעל ָמאֵרי ְדֹכָלא, ְדֵלית ְיכֹוֶלת ְלָכל ֵשם, ַוֲהָוָיה ְוַדְרָּגא. 
ָכל ֶשֵכן ִלְשַאר ִבְרָיין, ָנחּות ִמֵמיּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְכָלא ֲחִשיָבין 

ָסִעיד ַעל ֱאָלהּות ּוְכִמְצְבֵיּה ָעֵביד ְבֵחיל ְשַמָיא ְוגֹו'. ֱאֹלִהי''ם, 
ִדיֵליּה, ְדִאיהּו ֱאֹלִהי''ם ִואלֵהי ָהֱאֹלִהים, ְוִאיהּו ֱאלֹוַּה ַעל ֹכָלא, 
ְוֵלית ֱאלֹוַּה ָעֵליּה. ְצָבאֹו''ת, ָסִהיד ָעֵליּה ְכִדְכִתיב, ּוְכִמְצְבֵייּה ָעִביד 
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ְלעֹוָלם ַדי ָעַמד  ְבֵחיל ְשַמָיא. ַשַד''י, ָסִהיד ָעֵליּה, ְדַכד ִאיהּו ָאַמר
ִבְתחּוֵמיּה, ְוָלא ִאְתְנָשט ַיִתיר. ְואּוף ְלַמָיא ְורּוָחא ְוֶאָשא. ְואֹוף 
ָהִכי, ָכל ֲהָוָיה, ְוֵשם, ָסֲהִדין ָעֵליּה. ְדַכד ֲהָוה ִאיהּו ָיִחיד קֹוֶדם 

ן ִאֵלין, אֹו ְדָבָרא ָעְלָמא, ֲאַמאי ֲהָוה ִאיהּו ָצִריְך ְלִאְתְקֵרי ִבְשָמהָ 
ִבְשַאר ִכמּוִיין, ְכגֹון ַרחּום ְוַחמּון ֶאֶרְך ַאַנִים ְוגֹו', ַדָיין ַאִםיץ ָחָזק. 
ְוַסִּגיִאין ְבָכל ִאימּון ְשָמָהן ְוִכמּוִיין, ִאְתְקֵרי ַעל ֵשם ָכל ָעְלִמין ּוִבְרָיין 

. אּוף ָהִכי ִנְשְמָתא, ַעל ִדְלהֹון, ְלַאֲחָזָאה שּוְלָטנּוֵתיּה ָעַלְייהּו
שּוְלָטנּוָתא ְדָכל ֵאָבִרים ְדגּוָפא, ַאְמִתיל ָלּה ְלַגֵביּה. ָלאו ְדִאיִהי 
ַאְדְמָיא ֵליּה ִאיִהי ְבַעְצָמּה, ְדהּוא ָבָרא ָלּה, ְוֵלית ֵליּה ֱאלֹוַה ָעֵליּה 

ּוִיים ּוִמְקִרים ְוִסבֹות, ְדָבָרא ֵליּה. ְועֹוד, ִנְשְמָתא ִאית ָלּה ַכָמה ִשמ
ְדִאְתְקִריאּו ָלּה. ַמה ְדָלאו ָהִכי ְלָמאֵרי ֹכָלא. ּוְבִגין ָדא ִהיא ַאְדְמָיא 
ְבָשְלָטנּוָתא ִדיָלּה ַעל ָכל ֵאָבֵרי ּגּוָפא, ֲאָבל ָלא ְבִמָלה ַאֲחָרא. ְועֹוד, 

ד ַרָבִתי, ַהְיינּו ֵע''ד, ֵבין ְשַמע ִיְשָרֵאל, ֵשם ע' ַרָבִתי, ד' ִמן ֶאָח''
ֵש''ם ִמן ְשַמע, א''ח ִמן ֶאָח''ד. ֵעד ְיָי ָבֶכם. ְוַעל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ִדְמַיֵחד אֹותֹו ָבעֹוָלם. ְוַעל ֵכן ָאַמר ָדִוד, ָאֹנִכי ֶאְשַמח ַבְיָי, ש''מ ִמן 

ָבִתי, ד' ָבֵתי ְתִפיִלין, ְשַמע, א''ח ִמן ֶאָח''ד, ֲהֵרי ֶאְשַמח. ְועֹוד. ד' ַר 
ְדָמַנח ְלהֹון א''ח, ְוִאְתֲעָטר ְבהּו, ְוִאימּון ְנֵאר ַעל ֵריֵשיּה. ְוִאימּון 
''ד  יהו''ה )ס''א יהה''ו(, י' ֲעָטָרא ַעל ה', ְדִאיִהי ְבַרָתא, ְוַהְיינּו ְידֹוָ

ָםא ִעָלָאה, ֲעָטָרה ַעל ו', ְבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ, ַאָבא ָיַסד ְבַרָתא. ה', אִ 
ְדִאיהּו ְבָרא, ְוַהְיינּו כֹוֵנן ָשַמִים ִבְתבּוָנה. ְבִאָםא כֹוֵנן ְבָרא. ְוַהאי 
ִאיהּו ְדעֹוָלם ַהָבא ֵאין בֹו ֹלא ֲאִכיָלה ְוֹלא ְשִתָיה, ֶאָלא ַצִדיִקים 

א ִאיִהי ְתִפָלה ֶשל ַיד, ּוְבַרתָ  ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְבָראֵשיֶהם.יֹוְשִבים 
ְתִפִלין ְדֵריָשא ַעל ֹראש  ֵכָה''ה. י' ֶקֶשר ִדיֵליּה. ה' ִעָלָאה ִאיָםא,

''ד, ְדִאיהּו ַקֶדש ִלי. ְוָהָיה ִכי  ִתְפֶאֶרת. ְתִפִלין ִדיֵליּה, ְכֵסֶדר ְידֹוָ
ָמא ְדָאֵתי, ֲהָויֹות ְבֶאְמַצע, ְיִבֲאָך. ְשַמע. ְוָהָיה ִאם ָשמֹוַע. ֲאָבל ְבָעלְ 

ְדִאימּון ה' ה'. ּוְבִגין ָדא ָאַמר ַהָנִביא, )ירמיה ט( ְבֹזאת ִי''ְתַהֵלל 
''ד. ּוְבִגין ָדא אֹוְקמּוָה  ַה''ִמְתַהֵלל ַה''ְשֵכל ְו''ָידֹוַע אֹוִתי ִכי ֲאִני ְידֹוָ

ָאָנָחא ְתֵרי זּוֵגי ִדְתִפֵלי. ְוָדא ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְדִאית ְבֵריָשא ֲאָתר, לְ 
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ָזֵכי ִלְתֵרין ִנקּוִדין, ְדאֹוְקמּוָה ָעַלְייהּו, ֹלא ָכל ָאָדם זֹוֶכה ִלְשֵתי 
שּוְלָחנֹות. י' ָחְכָמה. ה' ִביָנה. ו' ַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ה' ַמְלכּות 

ְתָוון, ָדא ֶכֶתר ִריֲהָטא ְדֵריָשא ַקִדיָשא. ֵריָשא ְדִאְתַעָטר ְבַאְרַבע ַא
ְדַאְסַחר לֹון, ְוַכֵןי לֹון. ַאֲהָבה ֶחֶסד ְקִריַאת ְשַמע, ִדְשִקיָלא 
ְלאֹוַרְייָתא, ְדִאְתְייִהיַבת ִמיִמיָנא. ְתִפִלין ֹעז, ִמְשָמאָלא ִדְגבּוָרה. 

ִמְצָוה, ֶנַצח ְוהֹוד, ְתֵכֶלת ַעםּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ָכִליל ֹכָלא, ַכְנֵפי ְד 
ְוָלָבן. ְמזּוָזה ָרִשים ַשַדי, ַצִדיק. ּוְשִכיְנָתא ַתְרָעא ִדְמזּוָזה, ֶזה ַהַשַער 
''ד. ְועֹוד ש' ְתַלת ְרצּועֹות. ד' ֶקֶשר ֶשל ְתִפיִלין ֵמֲאחֹורֹוי. י'  ַלְידֹוָ

''ד ִמְלגֹו, ְדִאיִהי ד' ֶקֶשר ִדְתִפִלין ְדָיד. ּוְבִגין ָדא שַ  ַד''י ִמְלַבר, ְידֹוָ
ָנְרִשָיין. דד' ָראִשין ֶרֶמז לד' ָבֵתי ִדְתִפיִלין, ַשַד''י אֹות ִדיֵליּה עֹוֶלה 
מטטרו''ן. ְועֹוד. י' ָחְכָמה ַקֶדש ִלי. ה' ִביָנה, ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך. ו' 

ְלִשית ְסִפיָרן, ִשית ַעְנִפין ְדִאיָלָנא, ְדָכַלל  ְשַמע, ִשית ֵתיִבין, ְרִמיָזא
לֹון ִתְפֶאֶרת. ה' ְוָהָיה ִאם ָשמֹוַע ַמְלכּות. ִאֵלין ִאימּון ְדֵריָשא, ְדִאיהּו 
ֶכֶתר, כ', ֵאין ָקדֹוש ַכְיָי ִכי ֵאין ִבְלֶתָך. ַשַדי, ָרִמיז ְרצּוֵעי ּוָבֵתי 

''ד ִמְלגֹו, ַשַד''י ְוִקְשֵרי ִדְתִפִלי ן ִמְלַבר. אּוף ָהִכי ַבְםזּוָזה, ְידֹוָ
ִמְלַבר, ְדַאְרַבע ָראִשין ִעם ד' ָרִמיז לד' ָבֵתי ּוְלֶקֶשר ְתִפִלין ֵמָאחֹור 
ד' ְכפּוָלה אּוף ֲהִכי ש' ְכפּוָלה, י' ֶקֶשר ְדָיד ֵכָהה ְדִאיהּו ֵביָתא 

( ְדַשַד''י ִאיהּו מֹוָחא דאּוְקמּוַה ָעֵליּה ַבָםקֹום ֲחִמיָשָאה ד' )ס''א י'
ְשמֹוחֹו ֶשל ִתינֹוק רֹוֶפס בֹו, ְוָדא ִתינֹוק יֹוֵנק ִמְשֵדי ִאםֹו ַשַד''י. 
''ד.  ְתִפִלין ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ֶכֶתר. ּוַמאי ִניהּו ֶכֶתר ְדָמאֵרי ָעְלָמא. ְידֹוָ

ה. ה' ִביָנה. ו' ִתְפֶאֶרת. ָכִליל ִשית ְסִפיָרין. ה' ְדִאיהּו: י' ָחְכמָ 
ָּגדֹול ֲאֶשר לֹו ַמְלכּות. ּוְבִגין ָדא ּוִמי ְכַעְםָך ְכִיְשָרֵאל ִכי ִמי ּגֹוי 

ֱאֹלִהים ְקרֹוִבים ֵאָליו, ַכְיָי ֱאֹלֵהינּו ְבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו. ַאְרַבע ְקָרֵאי, 
ָנהי, ֺכְלהּו ְרִשיִמין  ְבכ', ָרָזא ְדָאת כ': י' י'. ְדִאיִהי י' י' ִמן ְיֲאהדֹוָ

ַעָשָרה ַעָשָרה ַהַכף ְבֶשֶקל ַהֹעֶדש, כ' ִמן ֶכֶתר, ְכִליָלא ֵמֶעֶשר 
ְסִפיָראן, ְכִליָלן ֵמֵעיָלא ְלַתָתא, ּוֵמֶעֶשר ְסִפיָראן ִמַתָתא ְלֵעיָלא. 

ִים ֲאֶשר ֵמַעל ַהָשָמִים, ַמִים ֶעְליֹוִנים ְזָכִרים, ַמִים ְוִאֵלין ִאימּון, ְוַהםַ 
ַתְחתֹוִנים ְנֵקבֹות. ְוָעַלְייהּו ָאַמר ִרִבי ֲעִקיָבא ְלַתְלִמיָדיו, ְכֶשַתִּגיעּו 
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ְלַאְבֵני ַשִיש ָטהֹור, ַאל ֹתאְמרּו ַמִים ַמִים, ֶשָמא ִתְסַתְכנּו ְבַנְפְשֶכם. 
ימּון ַמִים ְכַמְשָמָען. ֶאָלא ִאיהּו אֹור נֹוֵבַע. ּוְבִגין ָדא, ִאְדמּו ְדָלאו אִ 

ְלַמִים נֹוְבִעים. ְוַהאי ְנהֹוָרא ֵלית ֵליּה ְנָסק, ְוֹלא ִקצּוץ, ּוִפרּוד. ּוְבִגין 
 ְדִאימּון ִמֶכֶתר, ִאְתְקִריָאן ֶשֵאין ָלֶהם סֹוף, ְדֶכֶתר ֵאין סֹוף ִאְתְקֵרי. 

 
 דרא רבא קדישאהא

ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ְלַחְבַרָייא, ַעד ֵאיַמת ֵניִתיב ְבַקְייָמא ְדַחד  ַתְנָיא,
ַסְמָכא. ְכִתיב ֵעת ַלֲעשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו תֹוָרֶתָך. יֹוִמין ְזִעיִרין, ּוָמאֵרי 

ְזִעיִרין ִאימּון.  ְדחֹוָבא ָדִחיק. ָכרֹוָזא ָקאֵרי ָכל יֹוָמא, ּוְמַחְצֵדי ַחְקָלא
ְוִאיְנהּו ְבשּוֵלי ַכְרָמא. ָלא ַאְשְּגָחן, ְוָלא ַיְדִעין, ְלָאן ֲאָתר ָאְזִלין ְכָמה 
ְדָיאּות. ִאְתָכָנשּו ַחְבַרָייא ְלֵבי ִאָדָרא, ְמלּוָבִשין ַשְרָיין ַסְייֵפי ְורּוְמֵחי 

ֵעיָטא, ְבָחְכְמָתא. ְבסּוְכְלָתנּו. ִביֵדיכֹון, ִאְזְדָרזּו ְבִתעּוֵניכֹון. בְ 
ְבַדְעָתא. ְבֵחיזּו. ְבַיִדין. ְבַרְגִלין. ַאְמִלכּו ֲעֵליכֹון ְלַמאן ְדִבְרשּוֵתיּה 
ַחֵיי ּומֹוָתא. ְלִמְגַזר ִמִלין ִדְקשֹוט. ִמִלין ְדַקִדיֵשי ֶעְליֹוִנין ַצְייֵתי ְלהּו, 

ְלִמְנַדע ְלהּו. ָיִתיב ַרִבי ִשְמעֹון ּוָבָכה, ְוָאַמר ַוֲחָדאן ְלִמְשַמע ְלהּו, ּו
ּו ַתָםן ִאְשִתיקּו. ָקם וַווי ִאי ָּגֵליָנא, ַווי ִאי ָלא ָּגֵליָנא. ַחְבַרָייא ְדהֲ 

ִרִבי ַאָבא ְוָאַמר ֵליּה, ִאי ִניָחא ַקֵםיּה ְדֹמר ְלַגָלָאה, ָהא ְכִתיב סֹוד ְיָי 
ַחְבַרָייא ִאֵלין ַדֲחִלין ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא ִאימּון, ּוְכַבר  ִליֵרָאיו, ְוָהא

 ָתאָנא,ָעאלּו ְבִאָדָרא ְדֵבי ַמְשְכָנא, ִמְמהֹון ָעאלּו, ִמְמהֹון ַנְפקּו. 
ִאְתָמנּו ַחְבַרָייא ַקֵםיּה ְדַרִבי ִשְמעֹון, ְוִאְשְתָכחּו, ִרִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריּה. 

ִבי ַאָבא. ְוִרִבי ְיהּוָדה. ְוִרִבי יֹוֵסי ַבר ַיֲעֹקב. ְוִרִבי ִיְצָחק. ְוִרִבי ְוִר 
ִחְזִקָיה ַבר ַרב. וִרִבי ִחָייא. ְוִרִבי יֹוֵסי. ְוִרִבי ֵייָסא. ְיִדין ָיַהבּו ְלַרִבי 

ִאיָלֵני ְוָיְתבּו. ִשְמעֹון, ְוֶאְצְבָען ַזְקפּו ְלֵעיָלא. ְוָעאלּו ְבַחְקָלא ֵביֵני 
ָקם ַרִבי ִשְמעֹון ְוַצֵלי ְצלֹוֵתיּה, ָיִתיב ְבַגַּווְייהּו ְוָאַמר, ָכל ַחד ְיַשִּוי 
ְידֹוי ְבתּוְקני. ַשוּו ְיַדְייהּו, ְוָנִסיב לֹון ָנַתח ְוָאַמר ָארּור ָהִאיש ֲאֶשר 

ם ַבָןֶתר ְוָעמּו ֺכָלם ְוָאְמרּו ַיֲעֶשה ֶפֶסל ּוַמֵןָכה ַמֲעֵשה ְיֵדי ָחָרש ְושָ 
 ָאֵמן. 

, ֵעת ַלֲעשֹות ַלְיָי, ֲאַמאי ֵעת ַלֲעשֹות ַלְיָי. ָנַתח ַרִבי ִשְמעֹון ְוָאַמר
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ִמשּום ְדֵהֵפרּו תֹוָרֶתָך. ַמאי ֵהֵפרּו תֹוָרֶתָך, תֹוָרה ִדְלֵעיָלא. ְדִאיִהי 
ִתעּונֹוי ָדא. ּוְלַעִתיק יֹוִמין ִאְתַמר. ְכִתיב ִמְתַבְטָלא ִאי ָלא ִיְתֲעִביד בְ 

ַאְשֶריְך ִיְשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך. ּוְכִתיב, ִמי ָכמֹוָך ָבֵאִלים ְיָי . ָקָרא ְלִרִבי 
ֶאְלָעָזר ְבֵריּה, אֹוְתֵביּה ַקֵםיּה, ּוְלַרִבי ַאָבא ִמִןְטָרא אֹוֲחָרא, ְוָאַמר 

. ַעד ַהְשָתא ִאְתְתָקנּו ַקָייִמין. ִאְשִתיקּו, ַשְמֵעי ֲאָנן ְכָלָלא ְדכֹוָלא
ָקָלא, ְוַאְרכּוָבָתן ָדא ְלָדא ַנְקָשן. ַמאי ָקָלא. ָקָלא ִדְכנּוְפָייא ִעָלָאה 

ָהָתם  ְדִמְתַכְמֵפי. ַחֵדי ַרִבי ִשְמעֹון ְוָאַמר, ְיָי ָשַמְעִתי ִשְמֲעָך ָיֵראִתי
ֶמֱהִוי ָדִחיל. ֲאָנן ַבֲחִביבּוָתא ַתְלָייא ִמְלָתא, ִדְכִתיב, ֵיאֹות ֲהָוה לְ 

ְוָאַהְבָת ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך, ּוְכִתיב ֵמַאֲהַבת ְיָי ֶאְתֶכם, ּוְכִתיב ָאַהְבִתי 
 ֶאְתֶכם ְוגֹו'. 

ה , הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגֶלה ןֹוד ְוֶנֱאַמן רּוַח ְמַכןֶ ַרִבי ִשְמעֹון ָנַתח ְוָאַמר
ָדָבר. הֹוֵלְך ָרִכיל, ַהאי ְקָרא ַקְשָיא, ִאיש ָרִכיל ִמָבֵעי ֵליּה ְלֵמיַמר, 

הֹוֵלְך. ֶאָלא ַמאן ְדָלא ִאְתְייָשב ְברּוֵחיּה, ְוָלא ֲהִוי ְמֵהיָמָנא,  יַמא
ַבר. ַההּוא ִמָלה ְדָשַמע ָאִזיל ְבַגִוויּה ְכִחיְזָרא ְבַמָיא, ַעד ְדָרֵםי ֵליּה לְ 

ַמאי ַטְעָמא. ִמשּום ְדֵלית רּוֵחיּה רּוָחא ְדִקיּוָמא. ֲאָבל ַמאן ְדרּוֵחיּה 
רּוָחא ְדִקיּוָמא, ֵביּה ְכִתיב, ְוֶנֱאַמן רּוַח ְמַכֶןה ָדָבר. ְוֶנֱאַמן רּוַח, 
 ִקיּוָמא ְדרּוָחא. ְברּוָחא ַתְלָייא ִמְלָתא. ּוְכִתיב, ַאל ִתֵתן ֶאת ִניָך

ַלֲחִטיא ֶאת ְבָשֶרָך. ְוֵלית ָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ֶאָלא ְבָרָזא. ְוִכי ִאי ְבִמֵלי 
ָעְלָמא ִאְצְטִריְך ָרָזא. ְבִמִלין ָרִזין ְדָרַזָייא ְדַעִתיק יֹוִמין, ְדָלא 

ַרִבי  ִאְתַמְסָראן ֲאִפילּו ְלַמְלָאִכין ִעָלִאין ַעל ַאַחת ַכָםה ְוַכָםה. ָאַמר
ִשְמעֹון, ִלְשַמָיא ָלא ֵאיָמא ְדֵיִציתּון ְלַאְרָעא ָלא ֵאיָמא ְדִתְשַמע, 

 ְדָהא ֲאָנן ִקיּוֵמי ָעְלִמין.
ַכד ָנַתח ַרִבי ִשְמעֹון ְבָרֵזי ְדָרִזין, ִאְזַדְעָזע ַאְתָרא,  ָתָנא ָרִזין ְדָרִזין,

ָזא ּוָפַתח ְוָאַמר, ְכִתיב ְוֵאֶלה ַהְםָלִכים ַוֲחֵבִרין ִאְתַחְלָחלּו. ַּגֵלי ְבָר 
ֲאֶשר ָמְלכּו ְבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיְשָרֵאל. ַזָכִאין ַאתּון 
ַצִדיַקָייא, ְדִאְתְגֵלי ְלכֹון ָרֵזי ְדָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ְדָלא ִאְתַּגְלָיין 

ַמאן ַיְשַּגח ְבַהאי, ּוַמאן ִיְזֶכה ְבַהאי, ְדהּוא ְלַקִדיֵשי ֶעְליֹוִנין, 
ַסֲהדּוָתא ַעל ְמֵהיְמנּוָתא ְדֹכָלא ְצלֹוָתא ְבַרֲעָוא ְיֵהא, ְדָלא ִיְתֲחָשב 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       282
 

ְלחֹוָבא ְלַגָלָאה ָדא. ּוַמה ֵייְמרּון ַחְבַרָייא, ְדַהאי ְקָרא ַקְשָיא הּוא, 
ב ָהִכי, ְדָהא ֲחֵזיָנן ַכָמה ְמָלִכים ֲהוֹו, ַעד ְדָהא ָלא ֲהָוה ֵליּה ְלִמְכתַ 

ְדָלא ֵייתּון ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְוַעד ָלא ְיִהי ַמְלָכא ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ּוַמה ִאְתֲחֵזי 
ָהָכא, ּוְבָדא ַאְתֲערּו ַחְבַרָייא. ֶאָלא ָרָזא ְדָרִזין הּוא, ְדָלא ַיְכִלין ְבֵני 

 ָתאָנא,ְלִאְשְתמֹוַדע ּוְלִמְרַחש ְבַדֲעַתְייהּו ְבַהאי. ָנָשא ְלִמְנַדע ּו
ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין, ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין, ַעד ָלא ַזִםין ִתעּונֹוי ְוִעטּוֵרי 
 ִעטּוִרין, ֵשירּוָתא ְוִסיּוָמא ָלא ֲהָוה. ַוֲהָוה ַמְגִליף ּוְמַשֵער ֵביּה.

ַנְרָסא, ּוָבה ְּגִליף ְוִשיֵער ַמְלִכין. ְוִתעּונֹוי ָלא  ּוָפִריס ַקֵםיּה ַחד
ִאְתְקָיימּו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוֵאֶלה ַהְםָלִכים ֲאֶשר ָמְלכּו ְבֶאֶרץ ֱאדֹום 
ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיְשָרֵאל. ַמְלָכא ַקְדָמָאה, ִלְבֵני ִיְשָרֵאל 

ִליפּו  ִבְשָמָהן ִאְתְקרּון. ְוָלא ִאְתְקָיימּו, ַעד ְדָאַנח ַקְדָמָאה. ְוֺכְלהּו ִדגְ 
ְלהּו, ְוַאְצַנע ְלהּו, ּוְלָבַתר ִזְמָנא הּוא ִאְסְתַלק ְבַההּוא ַנְרָסא, 
ְוִאְתְתַען ְבִתעּונֹוי. ְוָתאָנא, ַכד ָסִליק ִבְרעּוָתא, ְלִמְבֵרי אֹוַרְייָתא 

ִנין, ְוַאְנָקה, ִמַיד ָאְמָרה ַקֵםיּה, ַמאן ְדָבֵעי ְטִמיָרא ְתֵרי ַאְלֵפי ְש 
ִבְצִניעּוָתא ָתאָנא ְלַאְתְקָנא ּוְלֶמְעַבד ְיַתֵען ְבַקְדִמיָתא ִתעּונֹוי. 

ְדִסְפָרא, ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין, ִסְתָרא ְדִסְתִרין ָטִמיר ִדְטִמיִרין, ִאְתְתַען 
ָבא ְדָסִבין, ַעִתיק ֵמַעִתיִקין, ָטִמיר ִמְטִמיִרין, ְוִאְזְדַמן, ְכַחד סָ 

ּוְבִתיקּונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע. ָמאֵרי ְדִחָּוור ְכסּו ְוֵחיזּו בּוִסיָטא ְדַאְננֹוי 
ָיִתיב ַעל כּוְרְסָייא ִדְשִביִבין, ְלַאְכְנָייא לֹון. ַאְרַבע ְמָאה ַאְלֵפי 

ט ִחָּווָרא ְדגּוְלַּגְלָתא ְדֵרישֹוי. ּוִמְנִהירּו ְדַהאי ִחיָּווָרא, ָעְלִמין, ִאְתְנשָ 
ַיְרֵתי ַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ד' ְמָאה ָעְלִמין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, 

ַיְתִבין ְתֵליַסר  ְבגּוְלַּגְלָתא,ַאְרַבע ֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף עֹוֵבר ַלןֹוֵחר. 
בֹוא ָעְלִמין, ְדַנְטִלין ֲעלֹוי ַרְגִלין, ְוַסְמִכין ֲעלֹוי. ּוֵמַהאי ַאְלֵפי ִר 

ּגּוְלַּגְלָתא ָנִטיף ַטָלא, ְלַההּוא ִדְלַבר, ּוַמְלָייא ְלֵריֵשיּה ְבָכל יֹוָמא, 
ִדְכִתיב, ֶשֹראִשי ִנְמָלא ָטל. ּוֵמַההּוא ַטָלא ְדַאְנַער ֵמֵריֵשיּה, ַההּוא 

ְלַבר, ִיְתֲערּון ֵמַתָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ִדְכִתיב ִכי ַטל אֹורֹות ְדִאיהּו 
ְנהֹוָרא ְדִחַווְרָתא ְדַעִתיָקא. ּוֵמַההּוא ַטָלא, ִמְתַקְייִמין  ,ַטֶלָך, אֹורֹות

יף ַקִדיֵשי ֶעְליֹוִנין. ְוהּוא ָמָנא ְדַטְחֵני ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוָנִט 
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ַההּוא ַטָלא ְלַחְקָלא ְדַתנּוִחין ַקִדיִשין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוַתַעל 
ִשְכַבת ַהָטל ְוִהֵמה ַעל ְנֵני ַהִםְדָבר ַדק ְמחּוְסָנס. ְוֵחיזּו ַההּוא ַטָלא 

ין ְבַגָּווּה. ִחָּוור. ְכַהאי ַּגְווָנא ְדַאְבִנין ִדְבדֹוְלָחא, ְדִאְתַחְזָייא ָכל ַּגְוונִ 
 ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוֵעינֹו ְכֵעין ַהְבדֹוַלח. 

ַהאי ּגּוְלַּגְלָתא. ִחָּווָרא ִדיֵליּה, ַאְנִהיר ִלְתֵליַסר ִעיָבר ְּגִליִפין 
ְבַסֲחָרנֹוי. ְלַאְרַבע ִעיָבר ְבִסְטָרא ַחד, ּוְלַאְרַבע ִעיָבר ְבִסְטָרא ָדא, 

ד ֹוי. ּוְלַאְרַבע ִעיָבר ְבִסְטָרא ָדא, ְלִסְטָרא ְדֲאחֹוָרא. ְוחַ ְבִסְטָרא ְדַאְננ
ּוֵמַהאי ִאְתְנָשט אֹוְרָכא ְדַאְננֹוי, ִלְתַלת ְמָאה ְלֵעיָלא ְדגּוְלַּגְלָתא. 

ְוִשְבִעין ִרבֹוא ָעְלִמין. ְוַההּוא ִאְתְקֵרי ֶאֶרְך ַאַנִים. ְוַהאי ַעִתיָקא 
ְתְקֵרי ֲאִריָכא ְדַאְנִנין. ְוַההּוא ִדְלַבר ִאְתְקֵרי ְזֵעיר ַאְנִנין. ְדַעִתיִקין אִ 

ָלֳקְבֵליּה ְדַעִתיָקא ָסָבא, ֹקֶדש ֳקָדִשים ְדֺקְדַשָיא. ּוְזֵעיר ַאְנִנין ַכד 
ין ִאְסָתַכל ְלַהאי, ֹכָלא ִדְלַתָתא ִאְתְתַען, ְוַאְננֹוי ִמְתַנְשִטין ַוֲאִריכִ 

ּוֵמַהאי ּגּוְלַּגְלָתא, ַשֲעָתא ְכָמה ְדַעִתיָקא.  ְבַההּוא ִזְמָנא, ֲאָבל ָלא ָכל
ָנִפיק ַחד ִעיָבר ִחיָּור ְלגּוְלַּגְלָתא ִדְזֵעיר ַאְנִנין, ְלַתְעָנא ֵריֵשיּה. 

ְוָכל ּגּוְלַּגְלִתין ּוֵמַהאי ִלְשַאר ּגּוְלַּגְלִתין ִדְלַתָתא, ְדֵלית לֹון חּוְשָבָנא. 
ָיֲהִבין ֲאָגר ִחיַוְרָתא ְלַעִתיק יֹוִמין. ַכד ָעאִלין ְבחּוְשָבָנא ְתחֹות 
ַשְרִביָטא. ְוָלֳקֵביל ָדא, ֶבַקע ַלגּוְלּגֹוֶלת ְלַתָתא, ַכד ָעאִלין 

ָתא ִעָלָאה ְקרּוָמא ַדֲאִויָרא ְדָחְכמְ  ְבַחָלָלא ְדגּוְלַּגְלָתא, ְבחּוְשָבָנא.
ְסִתיָמה ְדָלא ָנַסק. ְוַהאי ָלא ְשִכיַח ְוָלא ִאְתְנַתח. ְוַהאי ְקרּוָמא 
ִאְתַחְנָייא ַעל מֹוָחא ְדִאיהּו ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה. ּוְבִגיֵני ַכְך ִאְתַכְןָיא 

יהּו ַהאי ָחְכְמָתא ְבַההּוא ְקרּוָמא, ְדָלא ִאְתַנְתָחא. ְוַהאי מֹוָחא, ְדאִ 
ְוִאְשְתִכיְך ְבַאְתֵריּה, ַכֲחָמר ַטב ַעל  ַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה. ָשִקיט

דּוְרְדֵייּה, ְוַהְיינּו ְדָאְמֵרי ָסָבא ַדְעתֹוי ָסִתים, ּומֹוֵחיּה ָסִתים ְוָשִכיְך. 
ְתְנַשט ִנין, ּוְבִגיֵני ַכְך מֹוֵחיּה אִ נְזֵעיר ַאבִ ְוַהאי ְקרּוָמא ִאְתְנָסק 

ְוָנִפיק ִלְתָלִתין ּוְתֵרין ְשִביִלין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן. 
ַמאי ַטְעָמא. ִמשּום ִדְקרּוָמא ִאְתְנָסק, ְדָלא ְמַחְנָיא ַעל מֹוָחא. 

יֹוִמין  ְוַהְיינּו ְדָתֵניָנן ְבֵרישּוֵמי ַאְתָוון, ָתי''ו ָרִשים ִרישּוָמא ְלַעִתיק
 ְדֵלית ִדְכָווֵתיּה. 
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ְבגּוְלַּגְלָתא ְדֵריָשא, ַתְלָיין ֶאֶלף ַאְלִפין ִרבֹוא, ְוִשְבַעת  ָתאָנא,
ַאְלִפין, ַוֲחֵמש ְמָאה קֹוֵצי ְדַשְעֵרי, ִחָּוור ְוָנִקי, ְכַהאי ַעְמָרא ַכד ִאיהּו 

ַאֲחָזָאה ִעְרבּוְבָיה ְבִתעּונֹוי. ֶאָלא ָנִקי, ְדָלא ִאְסְתַבְך ָדא ְבָדא. ְדָלא לְ 
ֹכָלא ַעל בּוְרֵייּה, ְדָלא ָנִפיק ִניָמא ִמִניָמא, ְוַשֲעָרא ִמַשֲעָרא. ְוָכל 
קֹוָצא ְוקֹוָצא, ִאית ֵביּה ַאְרַבע ְמָאה ָוֶעֶשר ִניֵמי ְדַשְעֵרי, ְכחּוְשַבן 

ט ְבַאְרַבע ְמָאה ָוֶעֶשר ָעְלִמין. ְוָכל ָקדֹו''ש. ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ָלִהי
ָעְלָמא ְוָעְלָמא ָסִתים ְוָגִניז, ְוֵלית ְדֵיָדע לֹון, ַבר ִאיהּו. ְוָלִהיט 
ְלארבע ְמָאה ָוֶעֶשר ִעיָבר. ּוְבָכל ִניָמא ְוִניָמא, ִאית ַמבּוָע ְדָנִפק 

א, ְלִניִמין ִדְזֵעיר ַאְנִנין. ִמםֹוָחא ְסִתיָמָאה, ְוָנִהיר ְוָנִגיד ְבַההּוא ִנימָ 
ּוֵמַהאי ִמְתַען מֹוֵחיּה. ּוְכֵדין, ָנִגיד ַההּוא מֹוָחא, ִלְתָלִתין ּוְתֵרין 
ְשִביִלין. ְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ִמְתַלֲהָטן, ְוַתְלָיין. ִמְתַתְעָנן ְבִתעּוָנא 

ַּגְלָתא. ִמְתַתְקֵני קֹוֵצי ְדִניִמין, ָיֶאה, ְבִתעּוָנא ַשִניָרא. ְמַחְנָיין ַעל ּגּולְ 
ָכל ִניָמא ְוִניָמא,  ְוָתאָנא,ֵמַהאי ִסְטָרא, ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ַעל ּגּוְלַּגְלָתא. 

ַםבּוַע ְדָנְפִקין ִמםֹוָחא ְסִתיָמָאה. ְוָתאָנא, ִמַשְערֹוי ִד ִאְקֵרי ְמִשיָכא 
ִאי ִדיָנא ִאי ַרֲחֵמי. ִמַכד ַעְבִרין ֲעלֹוי ְדַבר ָנש, ִאְשְתמֹוַדע ַמאי הּוא, 

יעֵניּה ּוִבְגִביֵני ִד ַאְרְבִעין ְשִנין. ַוֲאִפילּו ַכד ִאיהּו עּוֶלם, ְבַשְעֵריּה בְ 
קֹוִצין ְדַשֲעֵרי, ַתְלָיין ְבִתעּוֵני ַנְקֵיי ַכֲעַמר ְנֵקא ַעד ִכְתנֹוי. ַעד ֵעינֹוי. 

א ַדְעָתְך. ֶאָלא ַעד ֵריֵשי ְדִכְתנֹוי, ְדָלא ִאְתֲחֵזי קּוְדָלא. ִכְתנֹוי ַסְלקָ 
ִמשּום ִדְכִתיב, ִכי ָפנּו ֵאַלי עֹוֶרף ְוֹלא ָפִנים. ְוַשֲעָרא ָסִליק ֲאַבְתרֹוי 

 ָאְזֶניָךוְנקּוחֹות  יהיו נא עיניך ְדאּוְדִנין, ְדָלא ְלַחְנָייא ֲעלֹוי, ִדְכִתיב
 . קשובות

ַשֲעָרא ְדָנִפיק ִמָבַתר אּוְדנֹוי, כּוֵליּה ְבִשעּוָלא. ָלא ָנִפיק ָדא ִמן ָדא, 
ִתעּוָנא ְשִלים. ִתעּוָנא ָיֶאה. ִתעּוָנא ַשִניָרא. ָתִאיב ְלֵמחֵמי. 

י ִנין, ְלֵמֱחמֵ נִתיאּוְבָתא ְוֶחְדָווָתא ְדַצִדיַקָייא, ְדִאימּון ִבְזֵעיר ַא
ִניִמין  תלת עשרּוְלִאְתַדְבָקא ְבִתעּונֹוי. ְדַעִתיָקא ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא. 

ְדַשְעִרין, ַקְייֵמי ֵמַהאי ִסְטָרא, ּוֵמַהאי ִסְטָרא ְדגּוְלַּגְלָתא, ָלֳקֵביל 
יָקא ַאְננֹוי. ּוְבִאימּון ַשְרָיין ַשְעֵרי ְלִאְתַנְלָגא. ֵלית ְשָמאָלא ְבַהאי ַעתִ 

ְסִתיָמָאה, ֹכָלא ְיִמיָנא. ִאְתֲחֵזי ְוָלא ִאְתֲחֵזי. ָסִתים ְוָלא ָסִתים. ְוַהאי 
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ְבִתעּונֹוי, ָכל ֶשֵכן ֵביּה. ְוַעל ַהאי, ָתִאיבּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלָצְרָפא 
ְנִנין ְדִאְקֵרי ְבִלְבהֹון, ִדְכִתיב, ֲהֵיש ְיָי ְבִקְרֵבנּו ִאם ָאִין. ֵבין ְזֵעיר ַא

ְיָי, ּוֵבין ָאִריְך ַאְנִנין ְדִאְקֵרי ַאִי''ן. ֲאַמאי ִאְתֲעָנשּו. ִמשּום ְדָלא 
ַעְבדּו ַבֲחִביבּוָתא, ֶאָלא ְבִנְסיֹוָנא. ִדְכִתיב, ְוַעל ַנןֹוָתם ֶאת ְיָי ֵלאֹמר 

 ֲהֵיש ְיָי ְבִקְרֵבנּו ִאם ָאִין. 
ָאִזיל ַחד ָאְרָחא ְדָנִהיר ְלָמאָתן ְוִשְבִעין ָעְלִמין.  ֵרי,ְבַפְלגּוָתא ְדַשעְ 

ּוִמֵמיּה ָנִהיר ָאְרָחא ִדְזֵעיר ַאְנִנין, ִדְנִהיִרין ֵביּה ַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא 
ְדָאֵתי. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְואֹוַרח ַצִדיִקים ְכאֹור נֹוַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד 

ם. ַההּוא ָאְרָחא ִאְתָנְרָשא ְלִשית ֵמָאה ּוְתֵליָסר אֹוְרִחין ְנכֹון ַהיוֹ 
ִנין. ִדְכִתיב ֵביּה ָכל ָאְרחֹות ְיָי ֶחֶסד נְדאֹוַרְייָתא, ְדָפִליג ִבְזֵעיר ַא

 ְוֱאֶמת ְוגֹו'. 
 הּואַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ְרעּוָתא ִדְזֵעיר ַאְנִנין ָלָקְבֵלי הַ  ִמְצָחא ְדגְֺלַּגְלָתא

ְוַההּוא להם לפני ה', ְרעּוָתא ִדְכִתיב ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָתִמיד ְלָרצֹון 
ִמְצָחא ְדִאְקֵרי ָרצֹון, הּוא ִּגלּוָייא ְדָכל ֵריָשא ְוגּוְלַּגְלָתא, ְדִמְתַכְןָייא 

הֹון ְבַאְרַבע ְמָאה ְוֶעְשר ָעְלִמין. ְוַכד ִאְתַּגְלָיא, ִאְתַקְבָלא ְצלֹותְ 
ְדִיְשָרֵאל. ֵאיָמַתי ִאְתַּגְלָיא. ָשִתיק ַרִבי ִשְמעֹון. ָשַאל ִתְנָיינּות 
ֵאיָמַתי. ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ְלִרִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריּה, ֵאיָמַתי ִאְתַּגְלָיא. ָאַמר 

ָמא. ָאַמר ֵליּה ְבַשֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְדַשְבָתא. ָאַמר ֵליּה ַמאי ַטעְ 
ֵליּה, ִמשּום ְדַהִהיא ַשֲעָתא ְביֹוֵמי ְדחֹול, ַתְלָיא ִדיָנא ְלַתָתא ִבְזֵעיר 

ִנין. ּוְבַשְבָתא ִאְתַּגְלָיא ִמְצָחא ְדִאְתְקֵרי ָרצֹון. ְבַהִהיא ַשֲעָתא נַא
א. ֲהָדא הּוא ִאְשְתִכיְך רּוְגָזא. ְוִאְשְתַכח ַרֲעָוא, ּוִמְתַקְבָלא ְצלֹותָ 

ִדְכִתיב, ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלָך ְיָי ֵעת ָרצֹון. ְוֵעת ָרצֹון ֵמַעִתיק יֹוִמין, 
ְלַגָלָאה ִמְצָחא. ּוְבִגין ָכְך ִאְתָתַען ַהאי ְקָרא, ְלֵמיְמֵריּה ִבְצלֹוָתא 

, ְבִריְך ְבִרי ְדִמְנָחה ְבַשְבָתא. ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ְלִרִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריּה
. ָתא ְלַעִתיק יֹוִמין, ַרֲעָוא ְדִמְצָחא ִתְשַכח ְבַשֲעָתא ְדִתְצְטִריְך ֵליּה

, ִבְשָאר ִדְלַתָתא, ַכד ִאְתְּגֵלי ִמְצָחא ִאְשְתַכח חּוְצָנא, ֲהָדא הּוא ֲחֵזי
ְוָהָכא ַכד ִאְתְּגֵלי  ִדְכִתיב ּוֵמַצח ִאָשה זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאְנְת ִהָכֵלם.

ּוְבָתא ְוַרֲעָוא ְשִלים ִאְשְתַכח, ְוָכל רּוְגִזין ִאְשְתָככּו אִמְצָחא, ִתי
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ּוִמְתַכְפָיין ַקֵםיּה. ֵמַהאי ִמְצָחא ַנֲהִרין ַאְרַבע ְמָאה ָבֵתי ִדיִנין. ַכד 
ֵםיּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאְתַּגְלָייא ַהאי ֵעת ָרצֹון, ֺכְלהּו ִמְשַתְכִכין קַ 

ִדיָנא ְיִתיב. ְוָתאָנא, ַשֲעָרא ָלא ָקִאים ְבַהאי ֲאָתר, ִמשּום ְדִמְתַּגְלָייא, 
ְוָלא ִאְתַכְןָייא. ִאְתַּגְלָיא, ְדִיְסַתְכלּון ָמאֵרי ְדִדיָנא, ְוִיְשַתְככּון. ְוָלא 

 ְתֲעִבידּו. יִ 
ְנָשט ְבָמאָתן ְוִשְבִעין ַאְלִפין ְנהוִרין ַהאי ִמְצָחא ִאתְ  ָתאָנא,

בּוִציִנין ֵמֵעֶדן ִעָלָאה. ְדַתְנָיא, ִאית ֵעֶדן ְדָנִהיר ְלֵעֶדן. ֵעֶדן ִעָלָאה ד
ָלא ִאְתַּגְלָייא, ְוהּוא ָסִתים ִבְסִתיָמא ְוָלא ִמְתָנְרָשא ְלָאְרִחין 

ִמְתְנַרש ִבְשִבילֹוי, ִלְתָלִתין ּוְתֵרין  ִכְדָקַאְמָרן. ְוַהאי ֵעֶדן ִדְלַתָתא,
ְשִביִלין. ְוַאף ַעל ַּגב ְדִמְתְנַרש ַהאי ֵעֶדן ִבְשִבילֹוי, ֵלית ְדֵיַדע ֵליּה, 

ִנין. ְוֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ֵלית ְדֵיַדע ֵליּה, ְוָלא ְשִבילֹוי, נַבר ַהאי ְזֵעיר ַא
ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרָכּה ְוהּוא  ַבר ַההּוא ֲאִריְך ַאְנִנין.

ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמּה. ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרָכּה, ָדא ֵעֶדן ִדְלַתָתא, ְדָיַדע ְזֵעיר 
ִנין. ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמּה, ָדא ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ְדָיַדע ַעִתיק יֹוִמין, נַא

  ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא.
ִמְשַתְנָיין ִמְשַאר ַעְייִנין, ֵלית ְכסּוָתא ַעל ֵעיָנא.  ֵעינֹוי ְדֵריָשא ִחָּווָרא,

ְוֵלית ְּגִביִנין ַעל ֵעיָנא. ַמאי ַטְעָמא. ִדְכִתיב ִהֵמה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָשן 
ּוחֹות. שֹוֵמר ִיְשָרֵאל. ִיְשָרֵאל ִדְלֵעיָלא. ּוְכִתיב ֲאֶשר ֵעיֶניָך ְנק

ְוָתאָנא, ָכל ַמה ְדָאֵתי ְבַרֲחֵמי, ֵלית ְכסּוָתא ַעל ֵעיָנא, ְוֵלית ְּגִביִנין 
 ַעל ֵעיָנא. ָכל ֶשֵכן ֵריָשא ִחָּווָרא, ְדָלא ָבָעא ִמיִדי. 

. ָאַמר ֵליּה ְלנּוֵני ַיָםא, ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון ְלִרִבי ַאָבא ְלָמאי ִהיא ְרִמיָזא
ת ְכסּוָתא ַעל ֵעיָנא, ְוֵלית ְּגִביִנין ַעל ֵעיָנא, ְוָלא ַנְייִמין, ְוָלא ְדֵלי

ַבְעָיין ְנטּוָרא ַעל ֵעיָנא. ָכל ֶשֵכן ַעִתיָקא ְדַעִתיָקא, ְדָלא ָבֵעי ְנטּוָרא. 
א ְוָכל ֶשֵכן ְדִאיהּו ַמְשַּגח ְלֹכָלא, ְוֹכָלא ִמְתָזן ֵביּה ְוָלא ָנִאים. ֲהָד 

הּוא ִדְכִתיב, ִהֵמה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָשן שֹוֵמר ִיְשָרֵאל, ִיְשָרֵאל 
 ִדְלֵעיָלא. 

ְכִתיב ִהֵמה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו. ּוְכִתיב ֵעיֵני ְיָי ֵהָםה ְמשֹוְטִטים ְבָכל 
ְוִעם ָכל ָדא ִנין. ָהא ַבֲאִריְך ַאְנִנין. נָהָאֶרץ. ָלא ַקְשָיא, ָהא ִבְזֵעיר ַא
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ְתֵרי ַעְייִנין ִאימּון ְוִאְתַחָזרּו ְלָחד, ֵעיָנא ְדִאיִהי ִחָּוור ְבגֹו ִחָּוור ְוִחָּוור 
 ְדָכִליל ָכל ִחָּוור. 
ָנִהיר ְוָסִליק, ְוָנִחית ְלִאְסַתְכָלא ְדָסִריר ִבְצרֹוָרא.  ִחָּווָרא ַקְדָמָאה,

, ְוַאְדִליק ְתַלת בֹוִציִנין ְדִאְקרּון: הֹוד. ָתאָנא, ָבַטש ַהאי ִחיָּוָרא
 ְוָהָדר. ְוֶחְדָוה. ְוַלֲהִטין ְבֶחְדָווָתא ִבְשֵלימּוָתא. 

ָנִהיר, ְוָסִליק ְוָנִחית, ּוָבַטש ְוַאדִליק ְתַלת בֹוִציִנין  ִחָּווָרא ִתְנָייָנא,
ֲהִטין ִבְשֵלימּוָתא ַאֲחָרִנין, ְדִאְקרּון ֶנַצח ָוֶחֶסד ְוִתְפֶאֶרת, ְולַ 

 ְבֶחְדָווָתא. 
ָלִהיט ְוָנִהיר, ְוָנִחית ְוָסִליק, ְוָנִפיק ִמְןִתימּוָתא  ִחָּווָרא ְתִליָתָאה,

ְדמֹוָחא, ּוָבַטש ְבבּוִציָנא ֶאְמָצִעיָתא ְשִביָעָאה. ְוַאִניק ָאְרָחא 
ְלַתָתא. ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ְלמֹוָחא ַתָתָאה, ּוִמְתַלֲהָטן ֺכְלהּו בֹוִציִנין ִד 

ָיאּות הּוא, ְוַעִתיק יֹוִמין ִיְפַקח ֵעיָנא ָדא ֲעָלְך, ְבַשֲעָתא ְדִתְצְטִריְך 
 ֵליּה. ָתאָנא ִחָּוור ְבגֹו ִחָּוור. ְוִחָּוור ְדָכִליל ָכל ִחָּוור. 

ִציֵני ְדִלְסַטר ָנִהיר, ְוָסִליק. ְוָנִחית ִלְתַלת בּו ִחָּווָרא ַקְדָמָאה,
ְשָמאָלא, ְוַלֲהִטין ְוַאְסַחן ְבַהאי ִחָּווָרא, ְכַמאן ְדַאְסֵחי ּגּוֵפיּה 

 ְבבּוְסִמין ָטִבין, ּוְבֵריִחין, ַעל ַמה ַדֲהוֹו ֲעלֹוי ְבַקְדִמיָתא. 
יָנא. ָנִחית, ְוָסִליק, ְוָנִהיר ִלְתַלת בֹוִציֵני, ְדִלְסַטר ְיִמ  ִחָּווָרא ִתְנָייָנא,

ְוַלֲהִטין ְוַאְסִחין ְבַהאי ִחָּווָרא, ְכַמאן ְדַאְסֵחי ְבבּוְסִמין ָטִבין 
 ּוְבֵריִחין, ַעל ַמה ַדֲהוֹו ֲעלֹוי ְבַקְדִמיָתא. 

ָנִהיר ְוָסִליק ְוָנִחית, ְוָנִפיק ְנִהירּו ְדִחָּווָרא, ִדְלגֹו  ִחָּווָרא ְתִליָתָאה,
ְבַשְעָרא אּוָכָמא, ַכד ִאְצְטִריְך. ּוְבֵריָשא.  ְלגֹו ִמן מֹוָחא, ּוָבַטש

ּוְבמֹוָחא ְדֵריָשא. ְוָנִהיר ִלְתַלת ִכְתִרין ְדִאְשָתָארּו, ְכָמה ְדִאְצְטִריְך 
ְלַגָלָאה. ִאי ִניָחא ַקֵםי ַעִתיק ְסִתיָמא ְדֹכָלא. ְוָתאָנא ָלא ָסִתים ַהאי 

תחזרו ְלָחד. ֹכָלא הּוא ְיִמיָנא. לית ביה ֵעיָנא. וִאימּון ְתֵרין  וא
ְשָמאָלא. ָלא ָנִאים ְוָלא ַאְדִמיְך, ְוָלא ָבֵעי ְנִטירּוָתא. ֵלית ַמאן ְדָאִּגין 
ָעֵליּה. הּוא ַאִּגין ַעל ֹכָלא, ְוהּוא ַאְשַּגח ַעל ֹכָלא. ּוֵמַאְשָּגחּוָתא 

א, ִאי ֵעיָנא ָדא ַאְסִתים ִרְגָעא ֲחָדא, ְדַהאי ֵעיָנא ִמְתְזָנן ֺכְלהּו. ָתאנָ 
ָלא ַיְכִלין ְלַקְייָמא ֺכְלהּו, ְבִגין ָכְך ִאְקֵרי ֵעיָנא ְנִקיָחא. ֵעיָנא ִעָלָאה. 
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ֵעיָנא ַקִדיָשא. ֵעיָנא ְדַאְשָּגחּוָתא. ֵעיָנא ְדָלא  ַאְדִמיְך ְוָלא ָנִאים. 
ֵעיָנא ְדהּוא ִקיּוָמא ְדֹכָלא. ְוַעל ַהאי ְכִתיב  ֵעיָנא ְדהּוא ְנטּוָרא ְדֹכָלא.

טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָרְך, ַאל ִתְקֵרי ְיבֹוָרְך ֶאָלא ְיָבֵרְך. ְדַהאי ִאְתְקֵרי טֹוב 
ַעִין, ּוִמֵמיּה ְמָבֵרְך ְלֹכָלא. ְוָתאָנא, ֵלית ְנִהירּו ְלֵעיָנא ַתָתָאה, 

ֵמאּוָכמּוָתא ַבר ַכד אתסחי ֵמַהאי ְנהֹוָרא  ְלִאְסַתֲחָאה ֵמַאְדִמימּוָתא
ִחָּווָרא ְדֵעיָנא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי טֹוב ַעִין. ְוֵלית ְדָיַדע ַכד ָנִהיר ֵעיָנא 
ִעָלָאה ָדא ַקִדיָשא ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ַתָתָאה ָדא. ַבר ִאיהּו. ּוְזִמיִנין 

ְלֵמֱחֵמי ָדא ְברּוָחא ְדָחְכְמָתא, ֲהָדא הּוא ַצִדיַקָייא, ַזָכֵאי ֶעְליֹוִנין, 
ִדְכִתיב, ִכי ַעִין ְבַעִין ִיְראּו. ֵאיָמַתי. ְבשּוב ְיָי ִציֹון. ּוְכִתיב ֲאֶשר ַעִין 
ְבַעִין ִנְרָאה ַאָתה ְיָי. ְוִאְלָמֵלא ֵעיָנא ָטָבא ִעָלָאה, ְדַאְשַּגח ְוַאְסֵחי 

 ָיִכיל ָעְלָמא ְלֵמיָקם ִרְגָעא ֲחָדא. ְלֵעיָנא ַתָתָאה, ָלא 
ָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ַאְשָּגחּוָתא ְדֵעיָנא ַתָתָאה, ַכד ַאְשַּגח 
ְנִהירּו ִעָלָאה ֵביּה, ְוָעִייל ַההּוא ְנִהירּו ְדִעָלָאה ְבַתָתָאה. ְדִמֵניּה ָנִהיר 

ִין ְבַעִין ִנְרָאה ַאָתה ְיָי. ְכִתיב ִהֵמה ֵעין ֹכָלא ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֲאֶשר עַ 
ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו. ּוְכִתיב ֵעיֵני ה' ֵהָםה ְמשֹוְטִטים ְבָכל ָהָאֶרץ. ָזכּו, ֵעין ְיָי 
ֶאל ְיֵרָאיו, ֵעיָנא ִדְלֵעיָלא. ָלא ָזכּו, ֵעיֵני ְיָי ֵהָםה ְמשֹוְטטֹות, ֵעיָנא 

, ִמְנֵני ַמה ָזָכה יֹוֵסף ְדָלא ַשְלָטא ֵביּה ֵעיָנא ִביָשא, ִדְלַתָתא. ְדַתְנָיא
ִמְנֵני ֶשָזָכה ְלִאְשַתְּגָחא ְבֵעיָנא ָטָבא ִעיָלָאה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֵבן 
נֹוָרת יֹוֵסף ֵבן נֹוָרת ֲעֵלי ָעִין. ֲאַמאי הּוא ֵבן נֹוָרת. ֲעֵלי ָעִין. ְכלֹוַמר 

ת ַעִין ְדִאְשְתַגח ֵביּה. ּוְכִתיב טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָרְך, ַמאי ַעל ִסבַ 
ַטְעָמא. ִכי ָנַתן ִמַלְחמֹו ַלָדל. ַמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ַחד. ָתא ֲחֵזי, ְבֵעיֵניּה 
ְדַתָתָאה ִאית ֵעיָנא ְיִמיָנא, ְוִאית ֵעיָנא ִדְשָמאָלא. ְוִאימּון ְתֵרי, ִבְתֵרי 

וֵני. ֲאָבל ָהָכא, ֵלית ֵעיָנא ְשָמאָלא. ְוַתְרַווְייהּו ְבַדְרָּגא ַחד ַסְלֵקי, ְּגוָ 
ְוֹכָלא ְיִמיָנא. ּוְבִגיֵני ַכְך, ֵעיָנא ַחד, ְוָלא ְתֵרין. ְוָתאָנא, ֵעיָנא ָדא, 

ר, ְדהּוא ֵעיָנא ְדַאְשָּגחּוָתא. ְנִקיָחא ָתִדיר. ַחְייָכא ָתִדיר. ְוַחָדא ָתִדי
 בתלתא, ירוק, ִדְכִליָלן ְבסּוָמָקא ּוְבאּוָכָמא ּובְ אְדָלא ֲהִוי ָהִכי ְלַתתָ 

ַגְבָהָנא סּוְטָרא ַעל ֵעיָנא. ְוַעל ָדא  הְּגָווֵני, ְוָלא ֲהִוי ָתִדיר ְנִקיָחא ְדֵלי
 . ְנַקח ְיָי ֵעיֶניָך. ַכד ִאְתְנַקח, ִאיתאדניְכִתיב, עּוָרה ָלָםה ִתיַשן 
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ְלַמאן ְדִאְתְנַקח ְלָטב. ּוְלַמאן ְדָלא ִאְתְנַקח ְלָטב. ַווי ְלַמאן 
ְדִאְתְנַקח ְוֵעיָנא ִאְתֲעָרב ְבסּוָמָקא, ְוסּוָמָקא ִאְתֲחֵזי ָלֳקְבֵליּה, 
ּוְמַכְןָיא ֵעיָנא. ַמאן ִיְשְתִזיב ִמֵמיּה. ֲאָבל ַעִתיק יֹוִמין, ָטָבא ְדֵעיָנא. 

ֹו ִחָּוור. ִחָּוור ְדָכִליל ָכל ִחָּווֵרי. ַזָכָאה חּוָלֵקיּה, ְלַמאן ִחָּוור ְבג
ְדִיְשַּגח ִעָלִויּה, ַחד ִחָּוור ִמַמְייהּו. ְוַעל ָדא ַוַדאי ְכִתיב טֹוב ַעִין הּוא 

ְשֵמיּה  ָתאָנא, ְיבֹוָרְך. ּוְכִתיב ֵבית ַיֲעֹקב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְבאֹור ְיָי.
יָקא ָסִתים ִמֹכָלא, ְוָלא ִמְתְנַרש ְבאֹוַרְייָתא, ַבר ִמן ֲאָתר ַחד, ְדַעתִ 

ִנין ְלַאְבָרָהם, ִדְכִתיב, ִבי ִנְשַבְעִתי ְנֺאם ְיָי. ְנֺאם נְדאֹוֵמי ְזֵעיר ַא
 ִדְזֵעיר ַאִנין. ּוְכִתיב, ְבָך ְיָבֵרְך ִיְשָרֵאל, ִיְשָרֵאל ִדְלֵעיָלא. ּוְכִתיב
ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ְבָך ֶאְתָנָאר, ִיְשָרֵאל ָקָאַמר ָדא. ְוָתֵניָנן ַעִתיק יֹוִמין 

 ֲאָמרֹו ְוַהאי ְוַהאי ַשִניר. 
 ַתְנָיא, ְכִתיב ָחֵזה ֲהִוית ַעד ִדי ָכְרָסָוון ְרִמיו ְוַעִתיק יֹוִמין ְיִתיב.

ּוָדה, קּום ְבִקיּוָמְך ְוַאְתִקין ָכְרָסָוון ְרִמיו, ַמאן הּוא. ָאַמר ְלַרִבי ְיה
ָאַמר ִרִבי ְיהּוָדה, ְכִתיב כֹוְרְסֵייּה ְשִביִבין ִדינּור. ְוַעִתיק  ָכְרְסָייא ָדא.

יֹוִמין ְיִתיב ַעל ַהאי ֺכְרְסָייא. ַמאי ַטְעָמא. ְדַתְנָיא ִאי ַעִתיק יֹוִמין ָלא 
יל ְלִאְתַקְייָמא ָעְלָמא, ִמַעֵםי ַההּוא ָיִתיב ַעל ַהאי ָכְרְסָייא, ָלא ָיכִ 

כּוְרְסָייא. ַכד ְיִתיב ַעִתיק יֹוִמין ָעֵליּה אתַכְפָייא ַההּוא כּוְרְסָייא, 
ּוַמאן ְדָרִכיב ַשִליט. ְבִעיָדָנא ְדָנִטיל ֵמַהאי ֺכְרְסָייא, ְוָיִתיב ַעל 

ְרִמיּו, ְדָלא ַשְלָטא ֶאָלא ִאיהּו כּוְרְסָייא ַאֲחָרא, כּוְרְסָייא ַקְדָמָאה 
ְדָרִכיב ֵביּה ַעִתיק יֹוִמין. ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון ְלִרִבי ְיהּוָדה, ִיְתְתַען 
ָאְרָחְך, ְוֵייֵתי ָבְך ֵמַעִתיק יֹוִמין. ְוָתא ֲחֵזי ְכִתיב ֲאִני ְיָי ִראשֹון ְוֶאת 

 חֹוָטָמא.ְוהּוא ָסִתים ִמָכל ִסְטרֹוי. ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הּוא. ֹכָלא הּוא, 
ָתאָנא, ְבחֹוָטָמא ִאְשְתמֹוַדע ַנְרצּוָפא. ְוָתא ֲחֵזי ַמה ֵבין ַעִתיָקא, 

ִנין. ָדא ָמאֵריּה ְדחֹוָטָמא ֵמַחד נּוְקָבא ַחִיין, ּוֵמַחד נּוְקָבא נִלְזֵעיר ַא
ַדְשָקא, ְדֵביּה ָנִשיב רּוָחא ְדַחֵיי, ַחִיין ְדַחִיין. ַהאי חֹוָטָמא. הּוא ַנְר 

ִנין. ְוָקֵריָנן ֵליּה ְסִליָחה. ְוהּוא ַנַחת רּוַח, ִאְתַבְןמּוָתא נִלְזֵעיר ַא
ִנין. נְדרּוָחא. ְדרּוָחא ְדָנִפיק ֵמִאימּון נּוְקֵבי, ַחד רּוָחא ָנִפיק ִלְזֵעיר ַא

ן. ְוַחד רּוָחא ְדַחֵיי, ְדֵביּה ַזִםין ְלַזָמָנא ְלַאְתָעָרא ֵליּה ְבִגְנָתא ְדֵעֶד 
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ִלְבֵריּה ְדָדִוד, ְלִמְנַדע ָחְכְמָתא. ּוֵמַההּוא נּוְקָבא, ִאְתַער ְוָנִפיק רּוָחא 
 ִמםֹוָחא ְסִתיָמָאה, ְוַזִםין ְלַאְשָרָאה ַעל ַמְלָכא ְמִשיָחא, ִדְכִתיב,

ְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ַדַעת ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיָי רּוַח חָ 
רּוִחין, ְוָהא רּוָחא ֲחָדא ַאְמֵריָנן. ֲאַמאי  ארבעְוִיְרַאת ְיָי. ָהא ָהָכא 

ְתַלת. קּום ִרִבי יֹוֵסי ְבִקיּוָמְך. ָקם ִרִבי יֹוֵסי ְוָאַמר. ְביֹומֹוי ְדַמְלָכא 
, ֲאִליף ִלי ָחְכְמָתא, ִדְכִתיב, ְוֹלא ְיַלְםדּו ְמִשיָחא, ָלא ֵייְמרּון ַחד ְלַחד

עֹוד ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו ְוגֹו', ִכי ֺכָלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְעַטָמם ְוַעד ְּגדֹוָלם. 
ּוְבַההּוא ִזְמָנא, ִיְתַער ַעִתיק יֹוִמין, רּוָחא ְדָנִפיק ִמםֹוָחא ְסִתיָמָאה 

א, ָכל רּוִחין ִדְלַתָתא ִיְתֲערּון ִעֵםיּה. ּוַמאן ְדֹכָלא, ְוַכד ִיְשלֹוף ָד 
ִנין. ְוִאימּון ִשיָתא רּוִחין נִאימּון. ִאימּון ִכְתִרין ַקִדיִשין ִדְזֵעיר ַא

לן תלת אחרנין ִדְכִתיב רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה ירוחין דכל תלתִאימּון ד
ִיְרַאת ְיָי. ְדָתֵניָנן, ְכִתיב ַוֵיֶשב ְשֹלֹמה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ַדַעת וְ 

ַעל ִכֵןא ְיָי. ּוְכִתיב ֵשש ַמֲעלֹות ַלִכֵןא. ּוַמְלָכא ְמִשיָחא ַזִםין ְלֵמיַתב 
ְבִשְבָעה. ִשיָתא ִאימּון ְורּוָחא ְדַעִתיק יֹוִמין ְדָעַלְייהּו, ָהא ִשְבָעה. 

 ר ֵליּה ַרִבי ִשְמעֹון, רּוֲחָך ָינּוח ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְכָמה ְדִאְתַמר. ָאמַ 
ְוִכי ַאְרַבע   .ָתא ֲחֵזי, ְכִתיב ֹכה ָאַמר ְיָי ֵמַאְרַבע רּוחֹות ֹבִאי ָהרּוחַ 

ִאימּון.  תלתרּוֵחי ָעְלָמא, ַמאי ַעְבֵדי ָהָכא. ֶאָלא ַאְרַבע רּוֵחי ִיְתֲערּון. 
א ְסִתיָמא ַאְרַבע, ְוָהִכי ֲהוֹו. ְדַכד ִינּוק ָדא, ָנְפִקין ְורּוָחא ְדַעִתיקָ 

ִעֵםיּה ְתָלָתא, ִדְכִליָלן ְבגֹו ְתָלָתא ַאֲחָרִנין. ְוַזִםין קּוְדָשא ְבִריְך הּוא 
ְלַאָנָקא ַחד רּוָחא ְדָכִליל ִמֺכְלהּו. ִדְכִתיב ֵמַאְרַבע רּוחֹות ֹבִאי 

ע רּוחֹות ֹבִאי ָלא ְכִתיב ָכאן, ֶאָלא ֵמַאְרַבע רּוחֹות ֹבִאי. ָהרּוַח. ַאְרבַ 
ּוְביֹוֵמי ְדַמְלָכא ְמִשיָחא, ָלא ִיְצָטְרכּון ְלֵמיַלף ַחד ְלַחד, ְדָהא רּוָחא 
ִדְלהֹון ְדָכִליל ִמָכל רּוִחין. ְיִדיַע ֹכָלא. ָחְכָמה ּוִביָנה ֵעָצה ּוְגבּוָרה 

ַאת ְיָי. ִמשּום רּוָחא ִדְכִליָלא ִמָכל רּוֵחי. ְבִגין ָכְך ְכִתיב, ַדַעת ְוִיְר 
ֵמַאְרַבע רּוחֹות, ְדִאימּון ַאְרַבע ִדְכִליָלן ְבִשְבָעה ַדְרִּגין ִעָלִאין 
ְדַאָמָרן. ְוָתאָנא, ְדֺכְלהּו ְכִליָלן ְבַהאי רּוָחא ְדַעִתיָקא ְדַעִתיִקין, 

יק ִמםֹוָחא ְסִתיָמָאה ְלנּוְקָבא ְדחֹוָטָמא. ְוָתא ֲחֵזי, ַמה ֵבין ְדָנפִ 
חֹוָטָמא ְלחֹוָטָמא. חֹוָטָמא ְדַעִתיק יֹוִמין ַחִיין ִמָכל ִסְטרֹוי. חֹוָטָמא 
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ִדְזֵעיר ַאִנין, ְכִתיב, ָעָלה ָעָשן ְבַאנֹו ְוֵאש ִמִניו ֹתאֵכל. ָעָלה ָעָשן 
ֵמַההּוא ָעָשן ָדִליק נּור, ַכד ָסִליק ְתָנָנא ְלָבַתר. ֶּגָחִלים ָבֲערּו ְבַאנֹו, ּו

ֵמאֹותֹו ָעָשן. ֵמַההּוא חֹוָטָמא, ֵמַההּוא ֶאָשא.  ,ִמֶםמּו. ַמהּו ִמֶםמּו
ָתאָנא, ַכד ֲהָוה ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָבֵעי ְלַצָלָאה ְצלֹוֵתיּה, ָאַמר ְלַבַעל 

ֲאִני ִמְתַנֵלל, ְלַבַעל ַהחֹוֶטם ֲאִני ִמְתַחֵמן. ְוַהְיינּו ִדְכִתיב, ַהחֹוֶטם 
ּוְתִהָלִתי ֶאחָטם ָלְך, ַהאי ְקָרא ַעִתיק יֹוִמין ֲאָמרֹו. ָתָנא, אֹוְרָכא 

ָעְלִמין, ִאְתַמְלָיין ִמן ַההּוא  וחמשה ושבעיןְדחֹוָטָמא, ְתַלת ְמָאה 
ִנין. ַהאי תּוְשַבְחָתא ְדִתעּוָנא נְבִקן ִבְזֵעיר ַאחֹוָטָמא. ְוֺכְלהּו ִמְתַד 

ְדחֹוָטָמא הּוא. ְוָכל ִתעּוֵני ְדַעִתיק יֹוִמין, ִאְתָחזּון ְוָלא ִאְתָחזּון, 
 ִאְתָחזּון ְלָמאֵרי ִמִדין, ְוָלא ִאְתָחזּון ְלֹכָלא. 

יט ְידֹוי ְבִדיְקָנא ַיִעיָרא ַווי ַמאן ְדאֹוִש  ָנַתח ַרִבי ִשְמעֹון ְוָאַמר,
ִעָלָאה, ְדָסָבא ַקִדיָשא, ְטִמיָרא ּוְסִתיָמא ִמֹכָלא ִדיְקָנא ְדַהִהיא 
תּוְשַבְחָתא. ִדיְקָנא ְדָסִתים ְוַיִעיר ִמָכל ִתעּונֹוי. ִדיְקָנא ְדָלא ַיְדִעין 

ְחָתא ְדָכל תּוְשָבִחין. ִדיְקָנא ִעָלִאין ְוַתָתִאין. ִדיְקָנא ְדִהיא תּוְשבַ 
ְדָלא ֲהִוי ַבר ָנש ְנִביָאה ְוַקִדיָשא ְדִיְקַרב ְלֵמֱחֵמי ֵליּה. ִדיְקָנא ְדִהיא 
ַתְלָייא ְבַשֲערֹוי ַעד ַטבּוָרא ְדִלָבא. ִחָּווָרא ְכַתְלָּגא ַיִעיָרא ְדַיִעיִרין. 

ְמנּוָתא ִדְמֵהיְמנּוָתא ְדֹכָלא. ָתאָנא, ִבְצִניעּוָתא ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין. ְמֵהי
ְדִסְפָרא, ְדַהאי ִדיְקָנא ְמֵהיְמנּוָתא ְדֹכָלא, ָנִפיק ֵמאּוְדנֹוי, ְוָנִחית 
סֹוֲחָרֵניּה ְדפּוָמא ַקִדיָשא, ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי, ְבַתְקרּוְבָתא ְדבּוְסָמא 

ַיִעיָרא ְוָנִחית ְבִשעּוָלא, ְוָחֵפי ַעד ַטבּוָרא. הּוא ָטָבא, ִחָּווָרא ְד 
ִדיְקָנא ַיִעיָרא, ְמֵהיָמָנא ְשֵליָמא, ְדַנְגִדין ֵביּה ְתַלת ֲעַשר ְנִביִעין, 

 ַמבּוִעין ִדְמַשח ְרבּות ָטָבא, ִבְתַלת ֲעַשר ִתעּוִנין ִמְתַתְעָנא. 
ֵען ַשֲעָרא ִמְלֵעיָלא, ְוָשאִרי ֵמַההּוא ִתעּוָנא ִמְתתַ  ִתעּוָנא ַקְדָמָאה.

ִדְשַער ֵריֵשיּה, ְדָסִליק ְבִתעּונֹוי ְלֵעיָלא ֵמאּוְדנֹוי, ְוָנִחית ִמַעֵםי 
 ִנְתָחא ְדאּוְדִנין, ְבַחד חּוָטא ְבִשעּוָלא ָטָבא, ַעד ֵריָשא ְדפּוָמא. 

ָתַען ַשֲעָרא ֵמֵריָשא ְדפּוָמא, ַעד ֵריָשא ַאֲחָרא ִמתְ  ִתעּוָנא ִתְנָייָנא.
 ְדפּוָמא, ְבִתעּוָנא ָשִקיל. 

ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא, ִמְתחֹות ְתֵרין  ִתעּוָנא ְתִליָתָאה.
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נּוְקִבין, ָנִפיק ַחד אֹוְרָחא, ְוַשֲעָרא ִאְתְנַסק ְבַההּוא ָאְרָחא, ּוַמְלָיא 
אי ִּגיָסא, ּוֵמַהאי ִּגיָסא ַשֲעָרא, ְמִתעּוָנא ְשִלים סֹוֲחָרֵניּה ְדַההּוא ֵמהַ 

 אֹוְרָחא. 
ִמְתָתַען ַשֲעָרא ְתחֹות נּוָמא, ֵמֵריָשא ֲחָדא ְלֵריָשא  ִתעּוָנא ְרִביָעָאה.

 ֲחָדא, ְבִתעּוָנא ְשִלים. 
ָאְרָחא ַאֲחָרא, ְבִשעּוָלא  ְתחֹות נּוָמא ָנִפיק ִתעּוָנא ֲחִמיָשָאה.

ְדָאְרָחא ִדְלֵעיָלא, ְוִאֵלין ְתֵרין ָאְרִחין ְרִשיִמין ַעל נּוָמא, ִמָכאן 
 ִמָכאן. 

ִמְתַתֵען ַשֲעָרא, ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמְלַרע ְלֵעיל ְלֵריָשא  ִתעּוָנא ְשִתיָתָאה.
ְסָמא ָטָבא, ַעד ֵריָשא ְדפּוָמא ִדְלֵעיָלא. ְדפּוָמא. ְוָחֵפי ַתְקרּוְבָתא ְדבּו

 ְוָנִחית ַשֲעָרא ְלֵריָשא ְדִפְתָחא ְדאֹוְרָחא ַתָתָאה ְדפּוָמא. 
ָנִסיק ַשֲעָרא, ְוִאְתָחְזן ְתֵרין ַתנּוִחין, ְבַתְקרּוְבָתא  ִתעּוָנא ְשִביָעָאה.

חֵזי. ְבִגיֵניהֹון ִאְתְקָיים ָעְלָמא, ֲהָדא ְדבּוְסָמא ָטָבא, ַשִניָרן ְוָיָאן ְלמֵ 
 הּוא ִדְכִתיב, ְבאֹור ְנֵני ֶמֶלְך ַחִיים. 

ָנִפיק ַחד חּוָטא ְדַשְעֵרי סֹוֲחָרֵני ְדִדיְקָנא, ְוַתְלָיין  ִתעּוָנא ְתִמיָנָאה.
 ְבִשעּוָלא ַעד ַטבּוָרא. 

ְרִבין ַשְעֵרי ִדיְקָנא, ִעם ִאימּון ַשְעֵרי ִמְתָעֵרי ּוִמְתעָ  ִתעּוָנא ְתִשיָעָאה.
 ְדַתְלָיין ְבִשעּוָלא, ְוָלא ַנְפֵקי ָדא ִמן ָדא. 

ַנְחִתין ַשְעֵרי ְתחֹות ִדיְקָנא. ְוַחְנָיין ִבְגרֹוָנא ְתחֹות  ִתעּוָנא ֲעִשיָרָאה.
 ִדיְקָנא. 

ן ִניָמא, ּוִמְתַשְעָרן ְבִשיעּוָרא . ְדָלא ָנְפִקין ִניָמא ִמ ִתעּוָנא ַחד ָסר
. ְדָלא ַתְלָיין ַשְעֵרי ַעל נּוָמא, ּופּוָמא ִאְתְנֵני ִתעּוָנא ְתֵריָסר ְשִלים.

 ִמָכל ִסְטרֹוי. ְוָיָאן ַשְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה. 
ן ּוִמָכאן, ִביָקָרא ְדַתְלָיין ַשַעָרן ִבְתחֹות ִדיְקָנא, ִמָכא ִתעּוָנא ְתֵליַסר.

ָיָאה, ִביָקָרא ַשִניָרא. ְמַחְנָיין ַעד ַטבּוָרא. ָלא ִאְתֲחֵזי ִמָכל ַאְנֵני 
ַתְקרּוָבא ְדבּוְסָמא, ַבר ִאימּון ַתנּוִחין ַשִניִרין ִחָּווִרין, ְדַמִנִקין ַחִיין 

ְתֵליָסר ִתעּוִנין ִאֵלין, ַנְגִדין ִנין. בִ נְלָעְלָמא, ּוְמַחְזָיין ֵחדּו ִלְזֵעיר ַא
ְוָנְפִקין ְתֵליַסר ַמבּוִעין ִדְמַשח ְרבּות, ְוַנְגִדין ְלָכל ִאימּון ִדְלַתָתא. 
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ּוְנִהִרין ְבַההּוא ִמְשָחא. ּוְמִשיִחין ֵמַההּוא ִמְשָחא, ְדִבְתֵליָסר ִתעּוִנין 
ֵלין ִאְתְרִשים ִדיְקָנא ַיִעיָרא, ְסִתיָמָאה ִאֵלין. ִבְתֵליָסר ִתעּוִנין אִ 

ְדֹכָלא, ְדַעִתיק ְדַעִתיִקין. ִמְתֵרי ַתנּוִחין ַשִניָרן ְדַאְננֹוי, ְנִהיִרין 
ַאְננֹוי ִדְזֵעיר ַאְנִנין, ְוָכל חיזור ְושּוָשן ְדִאְשַתְכָחן ְלַתָתא, ְנִהיִרין 

ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא. ִתעּוִנין ְתֵליַסר ִאֵלין, ִאְשְתָכחּו ּוִמְתַלֲהִטין ֵמַההּוא 
ְבִדיְקָנא, ּוִבְשֵלימּות ִדיְקָנא ְבִתעּונֹוי, ִאְתְקֵרי ַבר ָנש ֶנֱאָמן. ְדָכל 

 ְדָחֵמי ִדיְקֵניּה, ָתֵלי ֵביּה ְמֵהיְמנּוָתא. 

עּוִנין ִאֵלין ְדַתְלָיין ְבִדיְקָנא ָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ְתֵליַסר תִ 
ַיִעיָרא, ִבְשִביָעָאה ִמְשַתְכֵחי ְבָעְלָמא, ּוִמְתַנְתֵחי ִבְתֵליָסר ַתְרֵעי 
ְדַרֲחֵמי. ּוַמאן ְדאֹוִשיט ְיֵדיּה ְלאּוָמָאה, ְכַמאן ְדאֹוֵמי ִבְתֵליָסר ִתעּוֵני 

ִנין ְבַכָםה. ָאַמר ְלִרִבי ִיְצָחק, נין. ִבְזֵעיר ַאנִ נִדיְקָנא. ַהאי ַבֲאִריְך ַא
קּום ְבִקיּוָמְך, ְוַסְלֵסל ְבַסְלְסָלא ְדִתעּוָנא ְדַמְלָכא ַקִדיָשא ֵהיַאְך 
ִיְתַתְענּון. ָקם ִרִבי ִיְצָחק, ָנַתח ְוָאַמר, ִמי ֵאל ָכמֹוָך נֹוֵשא ָעֹון ְועֹוֵבר 

ֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאנֹו, ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא, ַעל ֶנַשע, ִלְש 
ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו, ִיְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו, ְוַתְשִליְך ִבְמצּולֹות ָים ָכל ַחֹטאָתם, 
ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו, ֵמיֵמי 

אָנא, ְתֵליַסר ְמִכיִלין ִאְתָחזּון ָהָכא, ְוֺכְלהּו ָנְפִקין ִמְתֵליַסר תָ  ֶקֶדם,
ַמבּוִעין ִדְמַשח ְרבּות ְדִתיעּוֵני ִדיְקָנא ַקִדיָשא, ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין. 
ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין. ָתָנא, ִתעּוָנא ְדִדיְקָנא ָטִמיר ְוָסִתים, ָטִמיר ְוָלא 

 . ָסִתים ְוָלא ָסִתים. ְבִתעּונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע. ָטִמיר
ִתעּוָנא ַקְדָמָאה. ָהא ָתֵניָנן, ְדָכל ַשֲעָרא ְוַשֲעָרא ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ָלא 

ְקָנא, ְמִתעּוָנא תִמְתַדְבָקא ְלֲחֵבְרָתה. ְוָשֲארּו ִניִמין ְדִדיְקָנא ְלַאתְ 
ָכא ִאית ְלִאְסַתְכָלא, ִאי ָכל ִניִמין ִדְשַער ֵריָשא, ִדְשַער ֵריָשא. הָ 

ְוִניִמין ְדִדיְקָנא ַיִעיָרא ִעָלָאה, ְבַחד ִניָמא ִאְתְכָללּו, ֲאַמאי ִאֵלין 
ֲאִריִכין, ְוִאֵלין ָלא ֲאִריִכין. ֲאַמאי ִניִמין ְדִדיְקָנא ָלא ֲאִריִכין כּוֵלי 

ֵלין ְדֵריָשא ָלא ַקְשָיין, ֶאָלא ְשִעיִעין. ֶאָלא, ָכל ַהאי, ְוַקְשָיין. ְואִ 
ִניִמין ְשִקיִלין ְדֵריָשא ְוִדיְקָנא. ְדֵריָשא ֲאִריִכין ַעל ַכְתִפין, ְלֵמיַגד 

ִנין, ֵמַההּוא ְמִשיָכא ְדמֹוָחא, ְלמֹוָחא ִדיֵליּה. נְלֵריָשא ִדְזֵעיר ַא
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 ֹו ַקְשָיין. ְוַעל ָדא ִאְתָחזּון ְלֶמֱהִוי ְרִכיֵכי. ּוְבִּגיֵני ַכְך ָלא ֲהו
ָתאָנא, ַמאי ִדְכִתיב, ָחְכמֹות ַבחּוץ ָתֹרָמה. ּוְלַבןֹוף ְכִתיב, ָבְרחֹובֹות 
ִתֵתן קֹוָלּה. ַהאי ְקָרא ָלאו ֵריֵשיּה ֵסיֵפיּה, ְוָלאו ֵסיֵפיּה ֵריֵשיּה. ֶאָלא 

ִנין, נה, ַכד ָנִגיד ִמםֹוָחא ְסִתיָמָאה ַדֲאִריְך ַאָחְכמֹות ַבחּוץ ָתֹרמָ 
ִנין, ְבִאימּון ִניִמין. ְכִאלּו ִמְתַחְבָראן ְלַבר, ְתֵרין נְלמֹוָחא ִדְזֵעיר ַא

מֹוִחין, ְוִאְתָעִביד ַחד מֹוָחא, ְבִגין ְדֵלית ִקיּוָמא ְלמֹוָחא ַתָתָאה, 
ִעָלָאה. ְוַכד ָנִגיד ֵמַהאי ְלַהאי, ְכִתיב ִתֵתן ֶאָלא ְבִקיּוָמא ְדמֹוָחא 

קֹוָלּה ַחד. ּוְבִגין ְדָנִגיד ִמםֹוָחא ְלמֹוָחא ְבִאימּון ִניִמין  ִאימּון ָלא 
ִאְשְתָכחּו ְקִשיִשין. ַמאי ַטְעָמא. ִמשּום ְדִאי ִאְשַתְכחּו ְקִשיִשין, ָלא 

הֹון. ְבִגיֵני ַכְך, ֵלית ָחְכְמָתא ָנְפָקא ִמַבר ָנש ָנִגיד ָחְכְמָתא ְלמֹוָחא בְ 
ְדִאיהּו ְקִשיָשא ּוָמאֵרי ְדרּוְגָזא. ִדְכִתיב, ִדְבֵרי ֲחָכִמים ְבַנַחת 
ִנְשָמִעים. ּוֵמָהָכא אֹוִליְפָנא, ַמאן ְדַשְערֹוי ְדֵריֵשיּה ְקִשיָשן, ָלאו 

. ְוַעל ָדא ִאימּון ֲאִריֵכי, ְלֵמיֵתי תֹוַעְלָתא ָחְכְמָתא ִמְתַיְשָבא ִעֵםיּה
ְלֹכָלא. ַמאי ְלֹכָלא. ְלֵמיַעל ַעל חּוָטא ְדִשְדָרה, ְדִמְתַשְקָיין ִמן 
מֹוָחא. ּוְבִגין ָדא ָלא ָתֵלי ַשֲעָרא ְדֵריָשא ַעל ַשֲעָרא ְדִדיְקָנא. 

ּוְדִנין ַלֲאחֹורֹוי, ְוָלא ָתֵלי ַעל ְדַשֲעָרא ְדֵריָשא ָתֵלי ְוָסִליק ַעל א
ִדיְקָנא, ִמשּום ְדָלא ִאְצְטִריְך ְלִאְתָעְרָבא ִאֵלין ְבִאֵלין. ְדֺכְלהּו 

 ִמְתָנְרָשן ְבָאְרַחְייהּו. 
ָתאָנא, ֺכְלהּו ַשְעֵרי ֵבין ְדֵריָשא, ֵבין ְדִדיְקָנא, ֺכְלהּו ִחָּווֵרי ְכַתְלָּגא. 

ָתאָנא, ִאיְנהּו ְדִדיְקָנא ְקִשיָשֵאי ֺכְלהּו. ַמאי ַטְעָמא. ִמשּום ְדִאימּון וְ 
ַתִעיָפא ְדַתִעיִפין, ְלַאֲחִסין ִאימּון ְתֵליַסר ְמִכיָלן, ֵמַעִתיק ְדַעִתיִקין. 

ּון. ְדָלא ַוֲהֵני ְמִכיָלן ִמַעֵםי אּוְדנֹוי ַשְרָיין, ַוֲהֵני ְמִכיָלן ְסִתיָמן ִאימ
ִיְתָעְרבּון ְבַאֲחָרִנין. ְוִאי ֵתיָמא ְדֵלית ַאֲחָרִנין ְכָווַתְייהּו. ָלא. ְדַתְנָיא 
ְתֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא: ִמי ֵאל ָכמֹוָך, ַחד. נֹוֵשא 

, ַאְרַבע. ֹלא ָעֹון, ְתֵרי. ְועֹוֵבר ַעל ֶנַשע, ְתַלת. ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ 
ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאנֹו, ָחֵמש. ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא, ִשית. ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו, 
ִשְבָעה. ִיְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו, ְתַמְנָיא. ְוַתְשִליְך ִבְמצּולֹות ָים ָכל 

ַחד ָסר.  ַחֹטאָתם, ִתְשָעה. ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ַעְשָרה. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם,
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ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו, ְתֵריָסר. ֵמיֵמי ֶקֶדם, ְתֵליַסר. ָלֳקֵביל ָדא, 
ארך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, ֵאל ַרחּום ְוַחמּון 

ִאימּון ְלַתָתא. ְוִאי ֵתיָמא, ֹמֶשה ֵאיְך  נושא עוון ופשע וחטאה ונקה
ין. ֶאָלא, ֹמֶשה ָלא ִאְצְטִריְך, ֶאָלא ְלֲאָתר ְדִדיָנא ָלא ָאַמר ִאֵלין ִעָלאִ 

ִאְשְתַכח, ּוַבֲאָתר ְדִדיָנא ִאְשְתַכח, ָלא ָבֵעי ָהִכי ְלֵמיַמר. ּוֹמֶשה ָלא 
ָאַמר, ֶאָלא ְבִעיָדָנא ְדִיְשָרֵאל ָחאבּו, ְוִדיָנא ֲהָוה ַתְלָייא, ּוְבִגיֵני ַכְך 

ֶאָלא ַבֲאָתר ְדִדיָנא ִאְשְתַכח. ֲאָבל ְבַהאי ֲאָתר,  ָלא ָאַמר ֹמֶשה,
ִסדּוָרא ִדְשָבָחא ְדַעִתיק יֹוִמין ְמַסֵדר ְנִביָאה. ְוִאימּון ְתֵליָסר ִתעּוִנין 
ְדִדיְקָנא ִעָלָאה ַקִדיָשא, ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין, ַתִעיִפין, ְלַתְבָרא 

ְזֵרי ִדיִנין. ַמאן ָחֵמי ִדיְקָנא ִעָלָאה ַקִדיָשא, ְטִמיָרא ּוְלַאְכְנָייא ָכל ּגִ 
ִדְטִמיִרין ְדָלא ַאְכִסיף ִמֵמיּה. ּוְבִגין ָכְך, ָכל ַשֲערֹוי ְקִשיִשין, ְוַתִקיִפין 
ְבִתעּונֹוי. ְוִאי ֵתיָמא, ִאי ָהִכי ָהא ַשְעֵרי ִדְלַתָתא, ִאימּון אּוָכֵמי, ֲאַמאי 

א ֲהוֹו ָדא ְכָדא. ְדַתְנָיא ְכִתיב, ְקוּוסֹוָתיו ַתְלַתִלים ְשחֹורֹות ָכעֹוֵרב. לָ 
ּוְכִתיב, ּוְשַער ֵריֵשיּה ַכֲעַמר ְנֵקא. ָלא ַקְשָיא, ָהא ְבִדיְקָנא ִעָלָאה, 

ֵאל, ָהא ְבִדיְקָנא ַתָתָאה. ְוַעל ָדא, ַכד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיְשָר 
ִאְתְייִהיַבת ְבֵאש ְשחֹוָרה ַעל ַּגֵבי ֵאש ְלָבָנה. ְוִעָעָרא ְדִמָלה ִמשּום 
ְדָהֵני ַשְעֵרי ְבִגין ְדִמםֹוָחא ִאְשְתָכחּו ְלִאְתַמְשָכא ְלמֹוָחא ִדְלַתָתא 

עּונֹוי ִדיְקָנא ִבְלחֹודֹוי הּוא. ְוָכל תִ  ,ְוִאימּון ְלֵעיָלא ִמן ִדיְקָנא
 ִבְלחֹוֵדיהֹון ִאְשְתָכחּו. ִדיְקָנא ִבְלחֹודֹוי. ְוַשְעֵרי ִבְלחֹוַדְייהּו. 

ִתעּוָנא ְדָשאִרי ֵמֵריָשא ְדַשֲעֵרי ְדֵריָשא. ְוָתאָנא, ָכל  ִתעּוָנא ַקְדָמָאה
ְוָהָכא ָלא ָנִריש ִתעּוֵני ִדיְקָנא ָלא ִאְשְתָכחּו ֶאָלא ִמםֹוָחא ְדֵריָשא, 

ָהִכי, ְדָהא ָלא ֲהִוי. ֶאָלא ִתעּוָנא ָדא, ְדָנִחית ִמן ֵריָשא ְדַשְעֵרי 
ְדֵריָשא, ָהִכי ִאְשְתַכח. ּוֵמַהאי ִדיְקָנא ִאְשְתמֹוַדע, ָכל ַמה ַדֲהִוי 

ְזָקא, ְדָכִליל ָכל ֶאֶלף ָעְלִמין ְדַחִתיִמין ְבִעְזָקא ְדַדְכָיא. עִ ְם ְבֵריָשא, 
ִעְזִקין. אֹוְרָכא ְדָכל ַשֲעָרא, ְדָנִחית ִמַעֵםי אּוְדנֹוי, ָלא ֲהִוי ֲאִריָכא. 
ְוָלא ִאְתְדַבק ָדא ְבָדא, ְוָלא  ַנְחִתין. ִאֵלין ַשֲעִרין. ִמַכד ַנְגִדין 

, ְתָלִתין ְוַחד קֹוֵצי, ִאְתַמְשָכן ְוַתְלָיין. ְוִשירּוָתא ְדִתעּוָנא ַקְדָמָאה
ְשִקיָלן, ִאְתַמְשָכן ַעד ֵריָשא ְדפּוָמא. ּוְתַלת ְמָאה ְוִתְשִעין ִניִמין 
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ִאְשְתָכחּו ְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ְתָלִתין ְוַחד קֹוֵצי ְשִקיִלין, ַדֲהוּו 
ְשָבן ֵא''ל. ַמהּו ְבִתעּוָנא ַקְדָמָאה ַתִעיִפין, ְלַאְכְנָייא ְלַתָתא, ְכחּו

ֵא''ל. ַתִעיף ָיכֹול. ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, ִמְתָנְרִשין ְתָלִתין ְוַחד 
ָעְלִמין, ַתִעיִפין ָשְלִטין, ְלִאְתָעְייָנא ְתָלִתין ְוַחד ְבַהאי ְסָטר, ְוְתָלִתין 

ש ְלֶאֶלף ָעְלִמין ְוַחד ְבַהאי ְסָטר. ְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא ִמֵמיּה, ִמְתְנַר 
ִדְכִסיִפין ְלִעדּוָנא ַרָבא. ְוֹכָלא ָסִתים ְבֵריָשא ְדִדיְקָנא, ְדָכִליל 
ַתִעיָפא, ּוְכִליָלן ְבַהאי ֵא''ל. ְוִעם ָכל ָדא, ַהאי ֵא''ל ִאְתַכְפָייא 

. ֲאַמאי ַעד ְִּאְתְכַלל ְוִאְתָנַשט ֵביּה ְלַרֲחֵמי, ְדַרֲחֵמי ְדַעִתיק יֹוִמין
. ַמאי ִדיָנא ְיִתיב. פתיחונּוָמא. ִמשּום ִדְכִתיב, ִדיָנא ְיִתיב ְוִסְפִרין 

ְיִתיב ְלַאְתֵריּה ְדָלא ַשְלָטא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֶנֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגבֹור. 
ין. ְוָרָזא ֵאל ְדהּוא ִּגבֹור, ְוִאְתְבָסם ְבִדיְקָנא ַקִדיָשא ְדַעִתיק יֹוִמ 

ִדְכִתיב, ִמי ֵאל ָכמֹוָך ְבַעִתיק יֹוִמין ִאְתַמר, ְבִתעּוָנא ַקְדָמָאה ְדִדיְקָנא 
 ַקִדיָשא ִעָלָאה. 
ְדָנִפיק ְמִתקּוָנא ַקְדָמָאה, ַשִליט ְוָנִחית. ְוָסִליק  ָעְלָמא ַקְדָמָאה,

יִסין. ּוִמֵמיּה ִמְתַאֲחִדין, ְבִקְסָטא ְלֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרבֹוא ִרְבָבן ָמאֵרי ְתִר 
 ִעְזָקא ַרָבא. ְד 

ְדָנִפיק ֵמַהאי ִתעּוָנא. ַשִליט ְוָנִפיק, ְוָנִחית ְוָסִליק,  ָעְלָמא ִתְנָייָנא.
ְלִשְבָעה ְוַחְמִשין ֶאֶלף ַדְרִּגין, ָמאֵרי ִדיָבָבא. ּוִמְתַאֲחָדן ִמֵמיּה, 

 א ְבִחיָּוָרא. ְלַאְכְנָייא ְבקּוְדלָ 
ְדָנִפיק ֵמַהאי ִתעּוָנא ַשִליט ְוָנִחית, ְוָסִליק  ְלִשָתה  ָעְלָמא ְתִליָתָאה.

בוסיטא כִשִעין ַאְלִפין ָמאֵרי ִדיָלָלה, ּוִמְתַאֲחָדן ִמֵמיּה תְ וְ 
ָרא לקוסטירא, ּוֵמַהאי ִתעּוָנא, ִמְתַכְפָיין ֺכְלהּו, ּוִמְתַבְןָמן ִבְמִרי

ְדִדְמִעין, ְדִמְתַבְןִמין ְבַיָםא ַרָבא. ַמאן ָחֵמי ִתעּוָנא ָדא, ְדִדיְקָנא 
ַקִדיָשא, ִעָלָאה, ַיִעיָרא, ְדָלא ַאְכִסיף ִמֵמיּה. ַמאן ָחֵמי ְטִמירּוָתא 

ִעְטִרין ְדקֹוִצין ְדַשְעֵרי ְדַתְלָיין ֵמַהאי ָסָבא. ְיִתיב ְבִעיְטָרא ְדִעְטִרין, 
ְדָכל ִעְטִרין. ִעְטִרין ְדָלא ִאְתָכָללּו ְבִעְטִרין. ִעְטִרין ְדָלא ִכְשַאר 
ִעְטִרין. ִעְטִרין, ְדִעְטִרין ִדְלַתָתא ִמְתַאֲחָדן ִמְמהֹון. ּוְבִגין ָכְך, ָהֵני 

עּוֵני ְדִאְתְתַקן, ִתעּוִנין, ִאימּון ִתעּוִנין ִדְלַתָתא ִמְמהֹון ִמְתַאֲחִדין תִ 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       297
 

 ,ְדִאְצְטִריְך ְלִאְתָבְרָכא, ַמאן ְדָבֵעי ְבָרָכה. ְדָכל ִתעּוִנין ְדִאְתְתַקן
ְבָקְבֵלהֹון ִבְרָכאן ִמְשַתְכִחין ְוִאְתָעִביד ַמה ְדִאְתָעִביד. ֹכָלא ָכִליל 

ִנין ְדַמְלָכא ַתִעיָפא, ַעִתיָקא, ְבָהֵני ִתעּוִנין. ֹכָלא ַזְקָפן ָלָקְבֵליה ִתעּו
 ְסִתיָמא ְדֹכָלא. ְוֺכְלהּו ִאְתַבְןָמן ִמִתעּוִנין ִאֵלין. 

ִאי ַעִתיק ְדַעִתיִקין, ַקִדיָשא ְדַקִדיִשין, ָלא ִאְתְתַען ְבִאֵלין  ָתאָנא.
ָלא ֲהִוי ֹכָלא ֲהִוי. ְוַתְנָיא, ִתעּוִנין, ָלא ִאְשְתָכחּו ִעָלִאין ְוַתָתִאין. ְוכֹ 

ְוָכל ִזְמָנא ִדְתֵליָסר  ,ַעד ַכָמה ְזִהיִרין ִאֵלין ִתעּוֵני ְדִדיְקָנא. ַעד ְתֵליַסר
ִאֵלין ִמְשַתְכִחין, ְזִהיִרין ִאֵלין ִדְלַתָתא. ְוֹכָלא. ְבחּוְשָבָנא ְדִאֵלין 

א ְדַמְלָכא ַעִתיָקא ַיִעיָרא ִמֹכָלא. ֹכָלא ְבַחד ְתֵליַסר, ִאְשְתַכח ִדיְקנָ 
ִאיהּו ְטִמיָרא ְוַיִעיָרא.ּוְבִגין ְדִאיהּו ַיִעיָרא ּוְטִמיָרא ִמֹכָלא, ָלא ִאְדַכר 
ֵביּה ְבַאָתר ְדאֹוַרְייָתא ְוָלא ִאְתַגְלָייא. ּוַמה ִדיְקָנא ִאְתַגְלָייא. ִדיְקָנא 

ָבא ִעָלָאה. ּוֵמַהאי ִדיְקָנא, ָנִחית ְלִדיְקָנא ְדַכֲהָנא ַרָבא ְדַכֲהָנא ַר 
ִדְלַתָתא. ִדיְקָנא ְדַכֲהָנא ַרָבא ִבְתַמְנָיא ִתעּוִנין ִאְתָתַען. ּוְבִגין ַכְך, 
ְתַמְנָיא ִתעּוִנין ְלַכֲהָנא ַרָבא, ַכד ִמְשָחא ָנִחית ַעל ִדְקֵניּה, ֲהָדא הּוא 
ִדְכִתיב, ַכֶשֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראש יֹוֵרד ַעל ַהָזָקן. וְמָנא ָלן. ִדְכִתיב, 
ֶשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד. ַּגם ְלַרבֹות ֹכֵהן ָּגדֹול ִדְלַתָתא. ְדָכל ִזְמָנא 

ֹול ְדַכֲהָנא ַרָבא ִדְלַתָתא, ְמַשֵםש ִבְכהּוָנא ַרָבא, ִכְבָיכֹול ֹכֵהן ָּגד
ִדְלֵעיָלא, ְמַשֵםש ִבְכהּוָנא ַרָבא. ָדא ִתעּוָנא ַחד, ְדִדיְקָנא ְדַעִתיָקא 
ְסִתיָמא ְדֹכָלא. ָאַמר ֵליּה ִרִבי ִשְמעֹון, ָיאּות ַאְנְת ִרִבי ִיְצָחק, ְלֵמֱחֵמי 

ן, ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין. ְבָיִקיָרא ְדִתעּוֵני ְדִדיְקָנא, ּוְסַבר ַאֵני ְדַעִתיק יֹוִמי
 ַזָכָאה חּוָלָקְך, ְוַזָכָאה חּוָלִקי ִעְםכֹון ְבָעְלָמא ְדָאֵתי. 

ִמְתָתַקן ַשֲעָרא, ֵמֵריָשא ְדפּוָמא, ַעד ֵריָשא ַאֲחָרא  ִתעּוָנא ִתְנָייָנא.
יּוָמְך, ְואֹוִקיר ְדפּוָמא, ְבִתעּוָנא ָשִקיל. קּום ִרִבי ִחְזִקָיה, ְוָקִאים ְבִק 

ְיָקָרא ְדִתעּוָנא ָדא ְדִדיְקָנא ַקִדיָשא. ָקם ִרִבי ִחְזִקָיה, ָשאֵרי ְוָאַמר, 
ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְתשּוָקתֹו ִמי ָּגַרם ֶשֲאִני ְלדֹוִדי. ִמשּום ְדָעַלי 

ַיִעיָרא ְדבּוִציָנא ְתשּוָקתֹו. ִמְסַתֵכל ֲהִויָנא, ַוֲארּו ָחִמית, ְנהֹוָרא 
ִעָלָאה, ָנִהיר ְוָסִליק ִלְתַלת ְמָאה ַוֲחִמָשה ְוֶעְשִרין ִעיָבר. ְוַחד ָחשֹוְך 
ֲהָוה ִאְתָסֵחי ְבַההּוא ְנהֹוָרא, ְכַמאן ְדִאְתְסֵחי ְבַההּוא ַנֲהָרא ֲעִמיָקא, 
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ר, ִמָםה ְדָעלֹוי. ְוָסִליק ְדֵמימֹוי ִמְתַנְלִגין, ּוְנִהִרין, ְוַנְגִדין ְלָכל ִעיבָ 
ַההּוא ְנהֹוָרא, ִבְשָפָתא ְדַיָםא ִעָלָאה ֲעִמיָקא, ְדָכל ִנְתִחין ָטִבין 
ְוַיִעיִרין, ְבַההּוא ִנְתָחא ִאְתַנְתָחן. ֲאָנא ָשִאיל ֵמֶהם ִנְשָרא ְדָחֵמית. 

הּוא ִתעּוָנא ִתְנָייָנא.  ָנְתחּו ְוָאְמרּו, נֹוֵשא ָעֹון ֲחֵמיָתא. ָאַמר, ָדא
ָיִתיב. ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון, ָהִאיָדָנא ִאְתַקַשר ָעְלָמא. ְבִריְך ַאְנְת ִרִבי 

 ִחְזִקָיה, ְלַעִתיָקא ְדַעִתיִקין. 
ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון, ֺכְלהּו בּוִציִנין ַחְבִרין, ְדַאְתָיין ְבַהאי ִעְזָקא 

ְסַהְדָנא ָעַלי ְשַמָייא ִעָלִאין ְדִעָלִאין, ְוַאְרָעא ַקִדיָשא ַקִדיָשא. ַא
ִעָלָאה ְדִעָלָאה. ַדֲאָנא ָחֵמי ַהְשָתא, ַמה ְדָלא ָחָמא ַבר ָנש, ִמיֹוָמא 
ְדָסִליק ֹמֶשה ִזְמָנא ִתְנָייָנא ְלטּוָרא ְדִסיַני. ַדֲאָנא ֲחֵמיָנא ַאְנָנִאי 

ְנהֹוָרא ְדִשְמָשא ַתִעיָפא, ְדַזִםין ְלֵמיַנק ְבַאְסָווָתא ְלָעְלָמא. ְנִהיִרין, כִ 
ִדְכִתיב, ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְשִמי ֶשֶמש ְצָדָקה ּוַמְרֵנא ִבְכָנֶפיָה. ְועֹוד 

א ַדֲאָנא ְיַדְעָנא ְדַאְנָנאי ְנִהיִרין, ּוֹמֶשה ָלא ָיַדע ְוָלא ִאְסָתַכל. ֲהָד 
הּוא ִדְכִתיב, ּוֹמֶשה ָלא ָיַדע ִכי ָקַרן עֹור ָנָניו. ְועֹוד, ַדֲאָנא ָחֵמי 
ְבֵעיַני, ְתֵליַסר ְמִכיִלין ְּגִליִפין ַקָםאי, ּוְנִהיִרין ְכבּוִציִנין. ְוַכד 
ִאְתְנִריש ָכל ַחד ִמַמְייהּו ִמנּוֵמיכֹון, ִאְסָתִליק ְוִאְתְתַקן, ְוִאְתַעָטר 
ְוִאְתָטַםר ִבְטִמירּוָתא ְדִתעּוֵני ְדִדיְקָנא, ְוָכל ַאֲחָרִנין ִאְשַתֲאָרן. 
ּוְבעֹוד ְדָכל ַחד ִמְתְנַרש ְבפּוַמְייכּו, ָנִהיר ְוִאְתַעָטר ְוָיִתיב ְכַמְלָכא 

א ְבגֹו ֵחיֵליּה. ְוַכד ִאְסְתָיים ְלִאְתָנְרָשא, ָסִליק ְוִאְתַעָטר ְבִעְטָר 
ַקִדיָשא, ְוִאְתָתַען ְוִאְתָטַםר, ְוָיִתיב ְבִתעּונֹוי ְדִדיְקָנא ַקִדיָשא, ְוֵכן 
ְלָכל ַחד ְוָחד. ִאְזְדָרזּו ַחְבִרין ַקִדיִשין, ְדָהא ְבִקיּוָמא ָדא, ָלא ְיֵהא 

אֹוִקיר ִתיקּוָנא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלָכא ְמִשיָחא. קּום ִרִבי ִחְזִקָיה ִתְנָיינּות. וְ 
 ְתִליָתָאה, ְדִדיְקָנא ַקִדיָשא.

ָנא, ַעד ָלא ָקם ִרִבי ִחְזִקָיה, ָקָלא ָנַפק ְוָאַמר, ֵאין ַמְלָאְך ֶאָחד אתָ 
ֹות. ִאְתְרִגיש ַרִבי ִשְמעֹון ְוָאַמר, ַוַדאי ָכל ַחד יעֹוֶשה ְשֵתי ְשִליח

י ֶאְלָעָזר ְבִרי, ְוִרִבי ַאָבא, ִאְשְתִלים ְוַחד ְבַאְתֵריּה. ַוֲאָנא, ְוִרבִ 
 ְשֵליָמָתא ִעָלָאה. 

קּום ִרִבי ִחָייא. ָקם ִרִבי ִחָייא, ָנַתח ְוָאַמר, ָואֹוַמר ֲאָהּה ְיָי ֱאֹלִהים 
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ִהֵמה ָלא ָיַדְעִתי ַדֵבר ִכי ַנַער ָאֹנִכי. ְוִכי ִיְרִמָיה ָלא ֲהָוה ָיַדע ְלַמְלָלא, 
ָהא ַכָמה ִמלּוִלין ַנְפֵקי ִמנּומֹוי, ַעד ָלא ָאַמר ָדא. ְוהּוא ָאַמר ִמָלה וְ 

ְכִדיָבא, ִדְכִתיב ִהֵמה ֹלא ָיַדְעִתי ַדֵבר. ֶאָלא ַחס ְוָשלֹום ְדִאיהּו ָאַמר 
ַעל ָדא. ֶאָלא ָהִכי ָתאָנא, ַמה ֵבין ִדבּור ַלֲאִמיָרה. ֲאִמיָרה הּוא ְדָלא 
ָבֵעי ְלַאְרָמא ָקָלא, ִדבּור, ָבֵעי ְלַאְרָמא ָקָלא, ּוְלַאְכְרָזא ִמִלין. 
ִדְכִתיב, ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים ֵאת ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר. ְוָתאָנא, ָכל 
ָעְלָמא ָשְמעּו ַההּוא ִדבּור, ְוָכל ָעְלָמא ִאְזַדֲעָזעּו. ּוְבִגין ַכְך ְכִתיב 

ַדֵבר, ְוָלא ְכִתיב ַוֹיאֶמר. אּוף ָהָכא ְכִתיב ִהֵמה ֹלא ָיַדְעִתי ַדֵבר, ַויְ 
ְלַאְכְרָזא ִמָלה ּוְלאֹוָכָחא ְברּוַח ֺקְדָשא ְלָעְלָמא. ִאי ָהִכי, ָהא ְכִתיב 
ַוְיַדֵבר ְיָי ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר. ֶאָלא, ַמאן הּוא ְנִביָאה ִעָלָאה ְכֹמֶשה, 

ָזָכה ַבר ָנש ְכָווֵתיּה. ְדהּוא ָשַמע ִדבּור ְבַהְכָרָזה, ְוָלא ָדִחיל,  ְדָלא
ְוָלא ִאְזַדְעָזע. ּוְשַאר ְנִביִאים ִאְזַדֲעָזעּו, ֲאִפילּו ַבֲאִמיָרה, ְוַדֲחִלין 

ְוָתאָנא, ִתעּוָנא ַקְדָמָאה ְדִדיְקָנא, ְוִתְנָייָנא ְלָאָתָבא   ִבְדִחילּו.
ִליָתָאה. ִדְכִתיב, ֶהן ָכל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ָשֹלש ִעם ָּגֶבר. ִלתְ 

ִתעּוָנא ְוָתא ֲחֵזי ִדְתֵרין ִתעּוִנין ַקְדָמִאין ְלֵמיֵתי ְלְתִליָתָאה ֲהוּו ְדהּוא 
ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא, ִמְתחֹות ְתֵרין נּוְקִבין. ָנִפיק  ְתִליָתָאה.

ד ָאְרָחא, ְוַשֲעָרא אתפסק ְבַההּוא ָאְרָחא. ֲאַמאי ִאְתְנָסק. ִמשּום חַ 
ְדַהאי אֹוְרָחא ִאְתָתַען ְלַאְעְבָרא ֵביּה. ּוְבִגין ַכְך, ְיִתיב ְתחֹות נּוְקֵבי 

אֹוְרָחא, ִמשּום  חֹוָטָמא ַהאי אֹוְרָחא. ְוַשֲעָרא ָלא ִאְתַרֵבי ְבַהאי
עֹוֵבר ַעל ֶנַשע, ְלֵמיַהב ַאְעְבָרא ַעד נּוָמא ַקִדיָשא, ְדֵייָםא ִדְכִתיב וְ 

ָסַלְחִתי. ָתאָנא, ַכָמה ַעְרִקיָסאֹות ְמַחָכאן ְלַההּוא נּוָמא, ְוָלא ִאְתְּגֵלי 
ְלָחד ִמַמְייהּו, ְדָהא ִאְסְתַלק ְוִאְתַעָטר, ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע. ָתאָנא, 

ָתא ְדִסְפָרא, ַמהּו ִדְכִתיב ֶנַשע. ָזכּו עֹוֵבר, ֹלא ָזכּו ֶנַשע. האי ִבְצִניעּו
ִנין, ַכד ָנִחית ַההּוא נֵבין ַהאי ְלַהאי. ִבְזֵעיר ַא הִנין. מַ נִבְזֵעיר ַא

אֹוְרָחא ִמְתחֹות נּוְקֵבי חֹוָטמֹוי, ְכִתיב, ַוִיַחר ַאף ְיָי ָבם ַוֵיַלְך. ַמאי 
ְך. ְדָנִפיק רּוָחא ְדרּוְגָזא ֵמִאימּון נּוְקֵבי, ּוַמאן ְדַאְשַכח ַקֵםיּה, ַוֵילַ 

ָאִזיל ְוָלא ִאְשְתַכח. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִכי רּוַח ְיָי ָנְשָבה בֹו ְוֵאיֶנמּו 
ֲהֵרם. ִנין ְכִתיב, ְועֹוֵבר ַעל ֶנַשע. ּוְכִתיב, ְורּוַח ָעְבָרה ַוְתטַ נְבֲאִריְך ַא
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ְוָתאָנא, ָהָכא ְכִתיב, עֹוֵבר ַעל ֶנַשע ְבַההּוא ָאְרָחא. ָהָתם, ְוָעַבר ְיָי 
ִלְנּגֹוף ֶאת ִמְצַרִים. ַזָכָאה חּוָלֵקיּה ְדַמאן ְדָזֵכי ְלַהאי. ְוָדא הּוא 

יֵקי. ִתעּוָנא ְתִליָתָאה, ְדִדיְקָנא ַיִעיָרא ַקִדיָשא ִעָלָאה ַעִתיָקא ְדַעתִ 
ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון, ַוַדאי קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ַיְסֵּגי ְלאֹוָטָבא ָלְך, ְוֶיְחֵדי 
ְלַאָּגָנא ֲעָלְך. ְוָתאָנא, ַמאי ִדְכִתיב, שֹוש ָאִשיש ַבְיָי, ְבַעִתיק יֹוִמין 

ִאְתְּגֵלי ַהאי ְבַשֲעָתא ְד  ָתאָנא,ִאְתַמר. ְדָהא הּוא ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא. 
אֹוְרָחא ְדִדיְקָנא ְדַעִתיק יֹוִמין. ֺכְלהּו ָמאֵרי ִדיָבָבא ִויָלָלה, 
ּוָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ְסִתיִמין ּוְשִתיִקין, ְוֵלית ְדִיְפַתח ִנְטָרא ְלַאְבָאָשא. 

ִחיד ְוַאְזַהר ִמשּום ְדַהאי אֹוְרָחא ִאְתַגְלָייא ְלַתְעָנא. ּוֵמַהאי, ַמאן ְדָא
 ְלַשְתָקָאה, ְלַהאי אֹוְרָחא ְרִשים, ְדהּוא ִסיָמָנא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא. 

ִמְתָתַקן ַשֲעָרא ְתחֹות נּוָמא, ֵמֵריָשא ֲחָדא ְלֵריָשא  ִתעּוָנא ְרִביָעָאה,
ָנָשאָת ֲחָדא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר וְ 

ְתִפָלה ְבַעד ַהְשֵאִרית ַהִמְמָצָאה. ַהִמְמָצָאה ַמָםש. ְשֵאִרית ִדְכִתיב, 
 ְשֵאִרית ִיְשָרֵאל ֹלא ַיֲעשּו ַעְוָלה. 

ָנִפיק אֹוְרָחא ַאֲחָרא ִמְתחֹות נּוָמא, ֲהָדא הּוא  ִתעּוָנא ֲחִמיָשָאה.
קּום ִרִבי יֹוֵסי. ָקם ִרִבי יֹוֵסי, ָנַתח ִדְכִתיב, ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאנֹו. 

ְוָאַמר, ַאְשֵרי ָהָעם ֶשָכָכה לֹו ַאְשֵרי ָהָעם ֶשְיָי ֱאֹלָהיו. ַאְשֵרי ָהָעם 
ֶשָכָכה לֹו. ַמהּו ֶשָכָכה לֹו. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ַוֲחַמת ַהֶםֶלְך ָשָכָכה, 

ָשִכיְך ְברּוְגֵזיּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוִאם ָשִכיְך ֵמרּוְגֵזיה. ָדָבר ַאֵחר. 
ָכָכה ַאְת עֹוֶשה ִלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹוג. ָדא הּוא ִדיָנא ְדִדיָנא. ַאְשֵרי 

ָדָבר ַאֵחר, ֶשָכָכה, ְשָמא ְדָכִליל ָכל  ָהָעם ֶשְיָי ֱאֹלָהיו, ַרֲחֵמי ְדַרֲחֵמי.
ְך הּוא ַמְעַבר רּוְגֵזיּה, ַוֲאַנח ֵביּה ִלְזֵעיר ַאְנִנין, ְשָמָהן, ְוקּוְדָשא ְבִרי

ּוַמֲעִביר ַעל ָכל ִאימּון ִדְלַבר. ְדַתְנָיא, ָאְרָחא, ִעָלָאה ְדִדיְקָנא ַקִדיָשא, 
ְדִאיהּו ָנִחית ְתחֹות נּוְקֵבי ְדחֹוָטָמא ְדַעִתיֵקי. ְוַהאי ָאְרָחא ִדְלַתָתא. 

ימּון ְבֹכָלא. ָדא ְלֵעיָלא, ְוָדא ְלַתָתא. ְלֵעיָלא, עֹוֵבר ַעל ְשִקיָלן אִ 
ְדָלא ִאית  ,ֶנַשע. ְלַתָתא, ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאנֹו. ְוָתֵניָנן, ֹלא ֶהחִזיק

ֲאָתר ְלֵמיַתב. ְכָמה ִדְלֵעיָלא ָיִהיב ַאְתָרא ְלַאְעְבָרא. ַכְך ְלַתָתא, ָיִהיב 
 ְבָרא. ֲאָתר ְלַאעְ 
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ָנא, ְבָכל ֲאָתר ִדְבַהאי ַעִתיָקא ְטִמיָרא ְדֹכָלא ָאְרָחא ִאְתַּגְלָייא, אתָ 
ַטב ְלֺכְלהּו ִדְלַתָתא, ְדָהא ִאְתֲחֵזי ֵעיָטא ְלֶמְעַבד ַטב ְלֹכָלא. ַמאן 

א ְדָסִתים ְוָלא ִאְתַּגְלָייא, ֵלית ֵעיָטא, ְוֵלית ַמאן ְדֵיַדע ֵליּה, ֶאָלא הּו
ִבְלחֹודֹוי. ְכָמה ְדֵעֶדן ִעָלָאה, ֵלית ְדֵיַדע ֵליּה ֶאָלא הּוא ַעִתיָקא 
ְדַעִתיֵקי. ְוַעל ַהאי ְכִתיב, ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶשיָך ְיָי ְמֹאד ָעְמקּו 
ַמְחְשבֹוֶתיָך. ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ִיְתַתְענּון עֹוָבָדְך ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ֵמִעם 

 יָקא ְדַעִתיִקין. ַעתִ 
ִמְתָתֵקן ַשֲעָרא ְוָסִליק ִמְלַרע ְלֵעיָלא, ְוָחֵפי  ִתעּוָנא ְשִתיָתָאה.

ַתְקרּוְבָתא ְדבּוְסָמא ָטָבא ַעד ֵריָשא ְדפּוָמא ִדְלֵעיָלא. ְוָנִחית ַשֲעָרא 
ֵייָסא ְוַאְתִקין ְלֵריָשא ְדִפְתָחא ְדָאְרָחא ַתָתָאה ְדפּוָמא. קּום ִרִבי 

ִתעּוָנא ָדא. ָקם ִרִבי ֵייָסא, ָנַתח ְוָאַמר, ְוַחְסִדי ֵמִאֵתְך ֹלא ָימּוש, 
ּוְכִתיב ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִתיְך, ָהֵני ְקָרֵאי ַקְשָיין ֲאַהְדֵדי. ְוָלא ַאְקשּו, 

ִאית ֶחֶסד ִדְלַבר. , וְ וְדָתֵניָנן, ִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד. ִאית ֶחֶסד ִדְלּגָ 
, ָהא ְדַאָמָרן ְדַעִתיָקא ְדַעִתיִקין, ְוהּוא ָסִתים ְבִסְטָרא ָדא וֶחֶסד ִדְלּגָ 

ְדִדיְקָנא, ְדִאְקֵרי ְנַאת ַהָזָקן. ְוָלא ָבֵעי ַבר ָנש ְלַחְבָלא ַהאי ִסְטָרא, 
ין ָכְך, ְבֹכֵהן ִדְלַתָתא ְכִתיב ְדַעִתיק יֹוִמין. ּוְבגִ  וִמשּום ַהאי ֶחֶסד ִדְלּגָ 

ֵביּה, ֹלא ִיְקְרֺחה ָקְרָחה ְבֹראָשם ּוְפַאת ְזָקָנם ֹלא ְיַגֵלחּו. ַמאי ַטְעָמא. 
ְבִגין ְדָלא ְלַחְבָלא אֹוְרחֹוי ְדֶחֶסד ְדַעִתיָקא, ְדֹכֵהן ִמִןְטָרא ָדא ָקא 

ְבֹכָלא ִאְצְטִריְך ֶחֶסד ְלִאְתַרְבָאה  ָאֵתי. ְוָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא,
ּוְלִמְבֵני, ְוָלא ְלַקְטָעא ֵליּה, ְוָלא ִאְשְתֵצי ֵמָעְלָמא. ְוַהאי ִדְכִתיב 
ְוַחְסִדי ֵמִאֵתְך ֹלא ָימּוש, ֶחֶסד ְדַעִתיק יֹוִמין. ּוְבֶחֶסד עֹוָלם, ֶחֶסד 

ְזֵעיר ַאְנִנין, ִדְכִתיב, ָאַמְרִתי ָרא ִד תְדִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם, ְוַהאי הּוא ַא
עֹוָלם ֶחֶסד ִיָבֶנה. ְוַהאי ֶחֶסד ְדַעִתיק ְדַעִתיִקין, הּוא ֶחֶסד ִדְקשֹוט. 
ְוֶחֶסד ִדְקשֹוט ָלאו ְבַחֵיי ּגּוָפא ִאְתַמר, ֶאָלא ְבַחֵיי ְדִנְשְמָתא. ּוְבִגין 

. ָדא הּוא ִתעּוָנא ְשִתיָתָאה ְדִדיְקָנא ָכְך ְכִתיב, ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא
 ַיִעיָרא, ְדַעִתיק ְדַעִתיֵקי. 

ָנִסיק ַשֲעָרא, ְוִאְתָחְזן ְתֵרין ַתנּוִחין ְבִתְקרּוְבָתא  ִתעּוָנא ְשִביָעָאה.
ּוַח ְדבּוְסָמא, ַשִניָרן ְוָיָאן ְלֵמחֵזי. ָנַתח ַרִבי ִשְמעֹון ְוָאַמר, ְכַתנ
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ַבֲעֵצי ַהַיַער ְוגֹו'. ַמה ַתנּוַח ֶזה ָכִליל ִבְתַלת ְּגָווֵני, ַכְך קּוְדָשא ְבִריְך 
הּוא, ְתֵרין ַתנּוִחין ָכִליל ִשיָתא ְּגָווֵני, ּוְתֵרין ַתנּוִחין ִאֵלין, ְדִאימּון 

ִתעּוִנין ַדֲאֵמיָנא. ִתעּוָנא ְשִביָעָאה, ִאימּון ְכָלָלא ְדָכל ִשיָתא 
ּוְבִגיֵניהֹון ִאְתָקָיים ְבאֹור ְנֵני ֶמֶלְך ַחִיים. ְוָתאָנא, ֵמָהֵני ַתנּוִחין 

ִנין. ְכִתיב ָיֵאר ְיָי ָנָניו נָנְפִקין ַחִיין ְלָעְלָמא, ּוְמַחְזָיין ֵחידּו ִלְזֵעיר ַא
ְבאֹור ְנֵני ֶמֶלְך ִאֵלין ִאימּון ְתֵרין ֵאֶליָך. ּוְכִתיב ְבאֹור ְנֵני ֶמֶלְך ַחִיים. 

ַתנּוִחין ְדִתְקרֹוְבָתא ְדבּוְסָמא ַדֲאֵמיָנא. ָיֵאר ְיָי ָנָניו ֵאֶליָך, ָנִנים 
ִדְלַבר, ְדַכד ְנִהִרין ִמְתָבֵרְך ָעְלָמא. ְוָתאָנא, ָכל ְזַמן ְדָהֵני בֹוִציֵני 

א ִמְתָבֵרְך, ְוָלא ִאְשְתַכח רּוְגָזא ְבָעְלָמא. ּוָמה ִדְלַבר ְנִהיִרין, ָכל ָעְלמָ 
ִאי ָהֵני ִדְלַבר ַכְך. ְתֵרין ַתנּוִחין ִדְנִהִרין ְתִדיָרא, ְדַחָדאן ְתִדיָרא ַעל 
ַאַחת ַכָםה ְוַכָםה. ַתְנָיא, ַכד ִאְתַּגְלָיין ְתֵרין ַתנּוִחין ִאֵלין, ִאְתֲחֵזי 

ִנין ְבֶחְדָווָתא. ְוָכל ִאימּון בּוִציִנין ִדְלַתָתא, ְבֶחְדָווָתא. ְוָכל ְזֵעיר אַ 
ִאימּון ִדְלַתָתא, ְנִהִרין, ְוָכל ָעְלִמין ַחָדאן, ּוְשֵליִמין ִמָכל ְשֵלימּוָתא. 

ַשֲעָתא ְוֹכָלא ַחָדאן ּוְנִהִרין. ְוָכל ִטיבּו ָלא ָנִסיק. ֺכְלהּו ִאְתַמְלָיין בְ 
ָנִנים ִדְלַבר, ִאית ְזַמן  ָתא ֲחֵזי,ֲחָדא, ֺכְלהּו ַחָדאן ְבַשֲעָתא ֲחָדא. 

ִדְנִהִרין, ְוִאית ְזַמן ְדָלא ְנִהִרין. ּוְבִגין ָכְך ְכִתיב, ָיֵאר ְיָי ָנָניו ֵאֶליָך. 
א ַכד ִאְתַּגְלָיין ָיֵאר ָנָניו ִאָתנּו ֶסָלה. ִמְכָלל ְדָלא ֲהִוי ְתִדיָרא. ֶאלָ 

ַתנּוִחין ִדְלֵעיָלא. ָתאָנא, ִאֵלין ַתנּוִחין ִדְסִתיִמין, ְנִהיִרין ְוִחָּווִרין 
ְתִדיָרא. ּוִמְמהֹון ְנִהיִרין ִלְתַלת ְמָאה ְוִשְבִעין ִעיָבר. ְוָכל ִשיָתא 

א הּוא ִדְכִתיב, ָישּוב ִתעּוִנין ַקְדָמִאין ִדְבִדיְקָנא ֵביּה ְכִליָלן. ֲהָד 
ְיַרֲחֵמנּו. ָישּוב, ִמְכָלל ְדִזְמִנין ְטִמיִרין, ְוִזְמִנין ִאְתַּגְלָיין. ָהָכא, הּוא 
ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו. ּוְבַהאי ִדְלַתָתא, הּוא ְוֱאֶמת. ָדא הּוא ִתעּוָנא 

  ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין.ְשִביָעָאה, ְדָכִליל ִשיָתא, ִבְתֵרין ַתנּוִחין ִדבְ 
ָנִפיק ַחד חּוָטא ְדַשְעֵרי סֹוֲחָרֵניּה ְדִדיְקָנא, ְוַתְלָיין  ִתעּוָנא ְתִמיָנָאה.

ְבִשעּוָלא ַעד ַטבּוָרא. קּום ֶאְלָעָזר ְבִרי, ַאְתִקין ִתעּוָנא ָדא. ָקם ִרִבי 
ַמָזל, ַוֲאִפילּו ֵסֶפר תֹוָרה ָנַתח ְוָאַמר, ַהֹכל ָתלּוי בְ  הֶאְלָעָזר ְבֵרי

ָבֵהיָכל. ִמָלה ָדא אֹוִקיְמָנא ְבִסְפָרא ִדְצִניעּוָתא, ְוָהָכא ִאית 
ְלִאְסַתְכָלא, ְוִכי ַהֹכל ָתלּוי ְבַמָזל, ְוָתֵניָנן, ֵסֶפר תֹוָרה ֹקֶדש, ְוַנְרֵתקֹו 
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ל ֶזה ְוָאַמר ָקדש ָקדש ָקדש, ּוְכִתיב ְוָקָרא ֶזה אֶ  .ֹקֶדש, ְוַהֵהיָכל ָקדש
ָהא ְתַלת ִאימּון. ְוֵסֶפר תֹוָרה. ָלֳקְבֵליהֹון, ַנְרְתקֹו ֹקֶדש, ְוַהֵהיָכל 
ֹקֶדש, ְוהּוא ָקדש. ְוַהתֹוָרה ִנְתָנה ְבָשֹלש ְקדּושֹות. ְבָשֹלש ַמֲעלֹות, 

ַהֹכל ְבֵסֶפר וַוֲארֹון ְוֵהיַכל  ְבָיִמים ְשֹלָשה, ּוְשִכיָנה ְבָשֹלש, לּוחֹות
תֹוָרה ַתְלָיא, ְוִאיהּו ַתְלָיא ְבַמָזל, ּוְכִתיב ּוֵמאֹותֹות ַהָשַמִים ַאל 
ֵתָחתּו. ַמאן ְדִאיהּו ִבְקדּושֹות ַהָללּו ֶלֱהֵוי ַתְלָיא ְבַמָזָלא. ֶאָלא ָהִכי 

חּוָטא ַיִעיָרא ַקִדיָשא, ְדָכל ַשְעֵרי אֹוִקיְמָנא ְבִסְפָרא ִדְצִניעּוָתא, ַהאי 
ְדִדיְקָנא ַתְלָיין ֵביּה, ִאְתְקֵרי ַמָזל. ַמאי ַטְעָמא. ִמשּום ְדָכל ָקְדֵשי 
קֹוָדִשין ְדקּוְדַשָיא, ְבַהאי ַמָזָלא ַתְלָיין. ְוֵסֶפר תֹוָרה, ַאף ַעל ַּגב 

ר ִקדּוִשין ַעד ְדָעִייל ָלֵהיָכל. ֵכיָון ְדִאיהּו ָקדֹוש ָלא ָחל ָעֵליּה ֶעשֶ 
ְדָעִייל ָלֵהיָכל, ִאְתְקֵרי ָקדֹוש ְבֶעֶשר ְקדּושֹות. ְכַגְווָנא ָדא ְדָלא 
ִאְתְקֵרי ֵהיָכל, ֶאָלא ַכד ִאְתַחְבָרן ֶעֶשר ְקדּושֹות. ְוָתאָנא, ַהֹכל ָתלּוי 

א ַקִדיָשא, ְדָכל ַשֲעִרין ַתְלָיין ֵביּה. ְבַמָזל, ְדִאיהּו ַהאי חּוָטא ַיִעיָר 
ֲאַמאי ִאְתְקֵרי ַמָזל. ִמשּום ְדִמֵמיּה ַתְלָיין ַמָזֵלי, ּוַמְזֵלי ִמֵמיּה ִעָלִאין 
ְוַתָתִאין. ּוְבִגין ָכְך ִאיהּו ַתְלָייא. ּוֵביּה ַתְלָיין ָכל ִמֵלי ְדָעְלָמא ִעָלִאין 

ֲאִפילּו ֵסֶפר תֹוָרה ֶשָבֵהיָכל, ְדִמְתַעֵטר ְבֶעֶשר ְקדּושֹות, ְוַתָתִאין. וַ 
ָלא ָנִפיק ִמְכָלֵליּה ִעם ְשַאר ִקדּוִשין ְוֺכְלהּו ַתְלָיין ְבַהאי. ּוַמאן 
ְדָחֵמי ְלַהאי ִתעּוָנא, ִאְתַכְבָשן חֹוֵביהֹון ִמַעֵםיּה ּוִמְתַכְפָיין, ֲהָדא 

ִתיב, ִיְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו. ָאַמר ֵליּה ַרִבי ִשְמעֹון, ְבִריְך ְבִרי הּוא ִדכְ 
 ְלקּוְדָשא ְדַקִדיִשין, ַעִתיק ִמֹכָלא. 

ִמְתָעְרִבין ַשְעֵרי ִעם ִאימּון ַשְעֵרי ְדַתְלָיין, ְוָלא  ִתעּוָנא ְתִשיָעָאה.
ָקם ִרִבי ַאָבא ְוָאַמר, ִאֵלין ַשְעֵרי  ָנְפִקין ָדא ִמן ָדא. קּום ִרִבי ַאָבא,

ְדִמְתָעְרִבין ִעם ִאימּון ְדַתְלָיין, ִאְקרּון ְמצּולֹות ָים. ִמשּום ְדַנְפֵקי 
ִמםֹוְתֵרי מֹוָחא, ּוֵמַהאי ַאְתָרא ְרִמיּו, ָכל ָמאֵרי ְדַתְבִעין חֹוֵבי ִדְבֵני 

 ְמעֹון, ְבִריְך ְתֵהא ְלַעִתיק יֹוִמין. ָנָשא ּוִמְתַכְפָיין. ָאַמר ַרִבי ִש 
ַנְחִתין ַשְעֵרי ְתחֹות ִדיְקָנא, ְוַחְנָיין ִבְגרֹוָנא ְתחֹות  ִתעּוָנא ֲעִשיָרָאה.

ִדיְקָנא. קּום ִרִבי ְיהּוָדה. ָקם ִרִבי ְיהּוָדה ָנַתח ְוָאַמר, ּוָבאּו ִבְמָערֹות 
ִמְנֵני ַנַחד ְיָי ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו. ִמְנֵני ַנַחד ְיָי, צּוִרים ּוִבְמִחלֹות ָעָפר 
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ָהא ִאְתְיַדע ְדַמאן ְדִאיהּו ְלַבר, ַנַחד ְיָי ִאְתְקֵרי. ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו, ִאימּון 
ַשְעֵרי ִדְתחֹות ִדיְקָנא, ְוִאְתְקרּון ֲהַדר ְּגאֹונֹו, ְתֵרי. ִתעּוָנא ֲעִשיָרָאה, 

ְדָלא ַנְפֵקי ִניָמא ִמן ִניָמא, ֶחֶסד  ְוַחד ָסר,ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב. ִתֵתן 
 ְלַאְבָרָהם. 

ְדָלא ַתְלָיין ַשְעֵרי ַעל נּוָמא, ּופּוָמא ִאְתְנֵני ִמָכל  ִתעּוָנא ִדְתֵריָסר.
א, ִסְטִרין, ְוָיִאין ַשְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה, ְבִגין ְדָלא ִאְשְתַכח ַטְרחּותָ 

ְכָמה ְדִאְצְטִריְך. ַטְרחּוָתא ְבַמאי ָקא ַמְייֵרי. ִדיָנא. ַבֲאָתר ִדיָנא 
ַטְרחּוָתא ִאְשְתַכח. ְוִכי ַשְעֵרי ְדִדיְקָנא ִטְרָחא ִאימּון, אֹו ִדיָנא ִאימּון, 

א ִדְזֵעיר ְוָהא ֹכָלא ַרֲחֵמי ִאְתָחזּון. ֶאָלא ְדָלא ִאְתְטַרח ְבִישּוָבא ְדרּוחָ 
ִנין. ְדָתאָנא ֵמַהאי נּוָמא ַקִדיָשא ִעָלָאה, ֹקֶדש ֳקָדִשים, ָנְשָבא נַא

ִנין. נרּוָחא. ַמאי רּוָחא. רּוָחא ְדִאיְתַרק ֵביּה, ְדִמְתְלַבש ֵביּה ְזֵעיר ַא
ּוָחא ָנִפיק, ּוֵמַהאי רּוָחא ִמְתַלְבִשין ָכל ִאימּון ִדְלַתָתא. ְוַכד ַההּוא ר

ִאְתְנַרש ִלְתָלִתין ְוִשְבָעה ֶאֶלף ִעיָבר. ְוִאְתָנַשט ָכל ַחד ִבְלחֹודֹוי 
ְלַאְתֵריּה, ְוָכל ַמאן ְדִאְתֲחֵזי ְלִאְתַלְבָשא ִמֵמיּה ִאְתָלַבש. ְוַעל ָדא 

ּה ָנִפיק, ְוָלא ַשֲעִרין ָלא ִאְשְתָכחּו ַעל נּוָמא ַקִדיָשא, ִמשּום ְדרּוֵחי
ְוָדא הּוא  ָבֵעי ִמָלה ַאֲחָרא ְלִאְתָעְרָבא ֵביּה, ּוְלָקְרָבא ַבֲהֵדיּה.

ְטִמירּוָתא ְדֹכָלא, ְדָלא ִאְתְדַבק ָלא ְלֵעיָלא ְוָלא ְלַתָתא. ְוהּוא ָסִתים 
ְוָלא ֲהָוה ִבְסִתיָמא ִדְסִתיִמין ְדָלא ִאְתְיַדע. ָדא הּוא ְדָלא ִאְתָתַען, 

ֵביּה ִתעּוָנא. ּוְבִגין ַכְך, רּוָחא ְדָנִפיק ְלַבר מההוא דלבר, ּוִמְתַלְבִשין 
ֵביּה ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ִאְתְקֵרי ֶנה ְיָי. ֲאָבל ְבַהאי ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין ָלא 

ְך ַשֲערֹוי ְשִקיִלין ִאְתְנַרש. ְוֵלית ַמאן ְדֵיַדע רּוֵחיּה ַבר ִאיהּו. ּוְבִגין כַ 
סּוֲחָרֵנא ְדפּוָמא, ּופּוָמא ִאְתְנֵני ִמָכל ִסְטרֹוי. ּוְבַהאי ִאְתְרִחיצּו 
ֲאְבֲהָתָנא, ְלִאְתַלְבָשא ְבַהאי רּוָחא, ְדִמְתָנַשט ְלַכָםה ִעיָבִרין, ַבֲאָתר 

ָנא ַקִדיָשא ִעָלָאה ְוָדא הּוא ִתעּו ְדָכל ַשְעֵרי ְשִקיִלין ְבסֹוֲחָרנֹוי
ִדְתֵריָסר. ְדִמָכאן ִאְשֶתְלָשלּו ְתֵריָסר ְתחּוִמין ְלֵעיָלא. ְתֵריָסר 
ְתחּוִמין ְלַתָתא. ְתֵריָסר ְתחּוִמין לְתֵריָסר ִשְבֵטי ֲאָבָהָתא. ֲהָדא הּוא 

 ִדְכִתיב ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו. 
ַתְלָיין ַשְעֵרי ִדְתחֹות ִדיְקָנא ִמָכאן ּוִמָכאן, ִביָקָרא . ִתעּוָנא ִדְתֵליָסר
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ָיָאה, ּוִביָקָרא ַשִניָרא, ְוַחְנָיין ַעד ַטבּוָרא ְוָלא ִאְתַחְזָיין ֵמַאְנֵני 
 ַתְקרּוָבא ְדבּוְסָמא, ַבר ִאימּון ַתנּוִחין ַשִניָרן ִחָּווִרין. 

ָאה חּוָלֵקיּה ְדַמאן ְדִאְשְתַכח ְבַהאי ִאָדָרא ַזכָ  ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון,
ַקִדיָשא ִעָלָאה ַדֲאָנן ֵביּה. ַזָכָאה חּוָלֵקיּה ְבָעְלָמא ֵדין, ּוְבָעְלָמא 
ְדָאֵתי. ַדֲאָנן ַיְתִבין ִבְקדּוָשא ִעָלָאה, ֶאָשא ִעָלָאה ַאְסַחר ָלן ְוָהא ָכל 

ְדִדיְקָנא ַקִדיָשא ִאְתָתָקנּו, ְוִאְתַעְטרּו ְוַאְסֲחרּו  ִתעּוִנין ִעָלִאין
ְלדּוְכַתְייהּו. ְוַהאי ִתעּוָנא ִדְתֵליָסר, הּוא ִתעּוָנא ָיָאה, ְדֵביּה ֲאִחיָדן 
ֹכָלא. ֺכְלהּו ִמְתַכְןִפין ְלִמְזַקף ֵריָשא ָלֳקְבֵליּה. ִמֵמיּה ַתְלָיין ָכל ִאימּון 

ִנין ֲאִחיָדן. ִמֵמיּה ַתְלָיין ִעָלִאין ְוַתָתִאין, ְוָכל ִּגְנִזין ִעָלִאין נְזֵעיר ַאְדבִ 
ְוַתָתִאין ְּגִניִזין ֵביּה, ּוֵביּה ְכִליָלן. ְוִאיהּו ַמָזָלא ְדִמְתַזָלא ִמֵמיּה ֹכָלא, 

 ין, ָדא ַאְשִלים ְלֹכָלא. ָדא הּוא ִתעּוָנא ְשֵליָמָתא, ְדַאְשִלים ְלָכל ִתעּונִ 
ִאֵלין ִתעּוִנין ִאְקרּון ְיֵמי ֶקֶדם, יֹוִמין ַקְדָמִאין ְדַקְדָמֵאי.  ָתאָנא,

ִנין, ִאְקרּון  ְיֵמי עֹוָלם. ְוָתאָנא, ִאֵלין נְוִאימּון ְדִאְשְתָכחּו ִבְזֵעיר ַא
ִדיְקָנא ְדַעִתיָקא ְדַעִתיִקין, ְיֵמי ֶקֶדם, ֺכְלהּו ִמְתָתְקָנן ְבִתעּוָנא ְד 

ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין. ְוַהאי ִדְתֵליָסר ָכִליל ְלהֹון, ְכָמה ְדִאְתַמר. ְוָדא 
יֹוָמא ָלא ִאְתְכִליל ַבֲהַדְייהּו, ֶאָלא הּוא ָכִליל ֹכָלא. ּוְבַההּוא ִזְמָנא 

ָלא, ַההּוא ִאְתְקֵרי יֹום ֶאָחד, ְדִאְתַער ַעִתיק יֹוִמין ְבִתקּוִנין ִדְלֵעי
ְדֵביּה ַזִםין ְלאֹוִקיר ִדיְקֵניּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע 
ַלְיָי. הּוא ִבְלחֹודֹוי ַיִתיר ִמֹכָלא. הּוא ְדָכִליל ֹכָלא, הּוא ְדִאְתְקֵרי 

ית יֹום ִאית ַלְיָלה ְדֵלית יֹום ְבָלא ִבְשָמא ְיִדיָעא. ְדָתֵניָנן, ַבֲאָתר ְדאִ 
ַלְיָלה. ּוִמשּום ְדַההּוא ִזְמָנא, ְזַמן ְיֵהא ִדְיָקָרא ְדִדיְקָנא, ְוהּוא 
ִבְלחֹודֹוי ִיְשְתַכח. ָלא ִאְתְקֵרי ָלא יֹום ְוָלא ַלְיָלה. ְדֵלית יֹום ִאְקֵרי, 

ֵרי, ֶאָלא ִמִןְטָרא ִדיָלן. ּוִמשּום ֶאָלא ִמִןְטָרא ִדיָלן. ְוֵלית ַלְיָלה ִאְק 
ְדַהאי ִתעּוָנא ָכִליל ֹכָלא, ָלא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתֲחֵזי ִמֵמיּה, ּוִמֵמיּה ָנִגיד 
ִמְשָחא ִדְרבּוָתא ִלְתֵליַסר ִעיָבר ַמבּוִעין. ְלָכל ִאימּון ִדְלַתָתא, ִדְנִהִרין 

יָסר ִתעּוִנין ִאֵלין ִאְתַתְקָנא ִדיְקָנא ַקִדיָשא ְבַההּוא ִמְשָחא. ִבְתלֵ 
ִעָלָאה, ְוִאֵלין ִתעּוִנין ִדְבַהאי ִדיְקָנא, ִמְתַתְעָנן ְוַנְחָתן ְלַכָםה ִעיָבר. 
ְוָלא ִאְתָחזּון ֵהיְך ִמְתַנְשִטין ְוֵהיְך ָנְפִקין, ִמֹכָלא ַאְסִתימּו, ּוִמֹכָלא 
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ּו. ֵלית ְדָיַדע ֲאָתר ְלַהאי ַעִתיָקא, ִבְפִשיטּוָתא ִדְלהֹון ֺכְלהֹון ִאְתַטָמר
ְכִליָלן, ְכָמה ְדִאְתַמר, ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע. ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר. ָעֵליּה 
ִאְתְקֵרי, ֲאִני ְיָי הּוא ְשִמי ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאֵתן. ּוְכִתיב הּוא ָעָשנּו 

ֹלא ֲאַנְחנּו. ּוְכִתיב ְוַעִתיק יֹוִמין ְיִתיב. ְבַאְתֵריּה ְיִתיב ְוֵלית ְיִדיַע וְ 
 ִתי. אֵליּה. ְיִתיב ְוָלא ְשִכיַח, ּוְכִתיב אֹוְדָך ַעל ִכי נֹוָראֹות ִנְפלֵ 

ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ְלַחְבַרָייא, ַכד ִאְתְנִריס ְנִריָסא ָדא, ְדַאתּון ָחָמאן 
ָנא, ֲאָנא ֲחֵמיָנא ְדַנְחתּו ֹכל ִתעּוִנין ְבַגָּווה, ּוְנִהירּו ְבֲאָתר ָדא. ְוַחד ֲעלָ 

ָנרֹוְכָתא בּוִציָנא ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְנִריָסא ְבַאְרַבע ַסְמִכין, 
 . ְלַאְרַבע ִעיָבר

ְפָיא ִביֵדיּה. ַסְמָכא ַחד הּוא ָיִתיב ִמַתָתא ְלֵעיָלא, ְוַחד ַמְגרוֹ 
ּוְבַמְגרֹוְפָיא ַאְרַבע ַמְפְתִחי ְשִניָנן ִמָכל ִסְטרֹוי. ּוִמְתַאֲחָדן ַנְרָסא, 
ְוַנְחִתין ָלּה ֵמֵעיָלא ְלַתָתא. ְוֵכן ְלַסְמָכא ִתְנָייָנא, ּוְתִליָתָאה ּוְרִביָעָאה. 

ַסְמִכי ּוִמְתַנֲהִרין ּוֵבין ַסְמָכא ְלַסְמָכא, ֲאִחיָדן ִתְמֵניָסר ַרְגֵלי ְד 
ְבבּוִציָנא ִדְגִליָפא ְבַההּוא ְנִריָסא. ְוֵכן ְלַאְרַבע ִעיָבר. ַוֲחֵמיָנא ִאֵלין 
ִתעּוִנין ִדְנִהִרין ָעָלּה, ַוֲהוּו ְמַחָכאן ִמֵלי ְדפּוָמָנא, ְלִאְתַעְטָרא 

ַתְעָנן ִמנּוָמָנא, ָכל ַחד ּוְלִאְסַתְלָקא ָכל ַחד ְבַאְתֵריּה. ְוַכד ֲהוֹו ִמתְ 
ְוַחד ָסִליק ְוִאְתַעָטר ְוִאְתָתַען ְבַההּוא ִתעּוָנא ְדִאְתְתַקן ָהָכא, ִמָכל 
נּוָמא ְדַחד ִמיָנן. ּוְבַשֲעָתא ְדַחד ִמיָנן ָנַתח נּוָמא, ְלַתְעָנא ְבַההּוא 

ֶכה ְלִמָלה ְדָנִפיק ִמנּוֵמיכֹון, ִתעּוָנא, ַההּוא ִתעּוָנא ֲהָוה ְיִתיב ּוְמחַ 
ּוְכֵדין ַסְלָקא ְבדּוְכֵתיּה ְוִאְתַעָטר. ְוָכל ַסְמִכין ִמָכאן ּוִמָכאן, ַחָדאן 
ַעל ְדַשְמִעין ַמה ְדָלא ָיְדעּו, ְוַצְייִתין ְלַקֵליכֹון. ַכָמה ְרִתיִכין ַקְייִמין 

ן ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְדֺכְלהּו ִמֵלי ְדַנְפֵקי ָהָכא ְבִגיֵניכֹון. ַזָכִאין ַאתּו
ִמנּוֵמיכֹון, ֺכְלהּו ִמִלין ַקִדיִשין. ִמִלין ַכְשָרן ְדָלא ַאְסָטאן ִליִמיָנא 

קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ַחֵדי ְלִמְשַמע, ְוַצִיית ְלָהֵני ִמֵלי, ַעד ו ְוִלְשָמאָלא.
י ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ֵתיְמרּון ִזְמָנא ַאֲחָרא ָכל ָהֵני ְדהּוא ַאְגָמר ִדיָנא, ִד 

הולך לדודי ִמֵלי ַקִדיִשין. ָעַלְייכּו ְכִתיב, ְוִחֵכְך ְכֵיין ַהטֹוב 
דֹוֵבב ִשְפֵתי ְיֵשִנים. ַמאי דֹוֵבב ְשָפַתי ְיֵשִנים. ְדֲאִפילּו  למישרים

וַתְיכּו אֹוַרְייָתא ַקֵםיּה. ַהְשָתא ִאְתָתָקנּו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְמַרְחָשן ִשְפוָ 
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ִנין, ֵהיְך ִיְתָתַען, ְוֵהיְך נְוִאְתָכְוונּו ַדְעָתא, ְלִמְתָקן ִתעּונֹוי ִדְזֵעיר ַא
ִיְתַלָבש ְבִתעּונֹוי ִמִתעּוֵני ַעִתיק יֹוִמין, ַקִדיָשא ְדַקִדיִשין, ְטִמיָרא 

ִמיָרא ִמֹכָלא. ְדַהְשָתא חֹוָבָתא ָעַלְייכּו, ְלִמְגַזר ִדיָנא ִדְטִמיִרין, ְט 
 קּוְשָטָאה ָיֶאה ְוַשִניָרא ּוְלַאְתְקָנא ָכל ִתעּוִנין ַעל בּוְרֵייּהֹון. 

ִנין ִאְתָתָענּו. ְוִאְתָנָשטּו נִנין, ִמִתקּוֵני ַדֲאִריְך ַאנִתעּוֵני ִדְזֵעיר ַא
א ֵביּה רּוָחא ִדְטִמיָרא פָ ַמְשלְ וְ ַבר ָנש, די ִמָכאן ּוִמָכאן, ְכֵחיזּו ִתעּונוֹ 

ְדָכל ְטִמיִרין. ְבִגין ְלֵמיַתב ַעל כּוְרְסָייא, ִדְכִתיב, ְוַעל ְדמּות ַהִכֵןא 
ְדמּות ְכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה. ְכַמְרֵאה ָאָדם ְדָכִליל ָכל 

ִנין. ְכַמְרֵאה ָאָדם ְדָכִליל ָכל ְשָמָהן. ְכַמְרֵאה ָאָדם ְדֵביּה ִדיּוְק 
ְסִתיִמין ָכל ָעְלִמין ִעָלִאין ְוַתָתִאין. ְכַמְרֵאה ָאָדם ְדָכִליל ָכל ָרִזין 
ְדִאְתַאָםרּו ְוִאָתְתָקנּו ַעד ְדָלא ִאְבֵרי ָעְלָמא, ְוַאף ַעל ַּגב ְדָלא 

  ִאְתָקָיימּו.
ָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין ַעד ָלא ַזִםין ִתעּונֹוי, 
ָבאֵני ַמְלִכין, ָכֵנס ַמְלִכין, ּוְמַשֵער ַמְלִכין, ְוָלא ֲהוֹו ִמְתַקְייֵםי, ַעד 
ְדָדֵחי לֹון, ְוַאְצַנע לֹון ְלָבַתר ִזְמָנא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוֵאֶלה 

ְםָלִכים ֲאֶשר ָמְלכּו ְבֶאֶרץ ֱאדֹום. ְבֶאֶרץ ֱאדֹום, ְבֲאָתר ְדָכל ִדיִנין הַ 
ִמְתַקְייִמין ַתָםן, ְוֺכְלהּו ָלא ִאְתָקָיימּו. ַעד ְדֵריָשא ִחָּווָרא ַעִתיָקא 

, ַתִעין ָכל ְדַעִתיִקין ִאְתָתַען. ַכד ִאְתָתַען, ַתִעין ָכל ִתעּוִנין ִדְלַתָתא
ִתעּוִנין ְדִעָלִאין ְוַתָתִאין. ִמָכאן אֹוִליְפָנא, ָכל ֵריָשא ְדַעָםא, ְדָלא 
ִאְתָתַען הּוא ְבַקְדִמיָתא, ֵלית ַעָםא ִמְתַתְקָנא. ְוִאי ִאיהּו ִמְתַתָען, 

א, ָלא ַיְכִלין ַעָםא ֺכְלהּו ִמְתַתְעָנן. ְוִאי ִאיהּו ָלא ִמְתַתֵען ְבַקְדִמיתָ 
ְלִאְתַתְעָנא. ְמָנָלן. ֵמַעִתיק יֹוִמין. ְדַעד ָלא ִאְתָתַען הּוא ְבִתעּונֹוי, ָלא 
ִאְתְתָענּו ָכל ִאימּון ְדָבעּו ְלִאְתַתְעָנא, ְוֺכְלהּו ָעְלִמין ִאְתֲחָרבּו. ֲהָדא 

ן ְבעֹור. ַוִיְמלֹוְך ֶבֱאדֹום, ָרָזא הּוא ִדְכִתיב, ַוִיְמלֹוְך ֶבֱאדֹום ֶבַלע בֶ 
ֲחָדא הּוא. ֲאָתר ְדָכל ִדיִנין ִמְתַקְטִרין ַתָםן, ְוַתְלָיין, ִמַתָםן. ֶבַלע ֶבן 
ְבעֹור, ָתאָנא הּוא ִּגְזַרת ִדיָנא, ַתִעיָפא ְדַתִעיִפין, ִדְבִגיֵניּה ִמְתַקְטָרן 

א ִויָלָלה. ְוֵשם ִעירֹו ִדְנָהָבה. ַמאי ִדְנָהָבה. ֶאֶלף ַאְלִפין ָמאֵרי ִדיָבבָ 
ְכלֹוַמר ִדין ָהָבה. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ַלֲעלּוָקה ְשֵתי ָבנֹות ַהב ַהב. ֵכיָון 
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ְדָסִליק ְלִאְתַיְשָבא ֵביּה ָלא ָקִאים, ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם, ְוֺכְלהּו 
ַטֲעָמא. ִמשּום ְדָאָדם ָלא ִאְתָתַען. ְדִתעּוָנא ָעְלִמין ִאְתֲחָרבּו. ַמאי 

ְדָאָדם ְבִדיּוְקֵניּה, ָכִליל ֹכָלא, ְוָיִכיל ֹכָלא ְלִאְתַיְשָבא ֵביּה. ּוְבִגין 
ְדִתעּוָנא ָדא ְדָאָדם, ָלא ִאְשְתַכח. ָלא ָיִכילּו ְלֵמיָקם ּוְלִאְתַיְשָבא, 

ְתְבָטלּו ַסְלָקא ַדְעָתְך ְוָהא ֺכְלהּו ְבָאָדם ִאְתְכִליָלן. ְוִאְתְבָטלּו. ְואִ 
ֶאָלא ִאְתְבָטלּו ְוִאְסַתָלקּו ֵמַההּוא ִתעּוָנא, ַעד ְדֵייֵתי ִתעּוָנא ְדָאָדם. 
ְוַכד ָאָתא ַהאי ִדיּוְקָנא, ִאְתֵּגָלפּו ֺכְלהּו, ְוִאְתֲחָזרּו ְלִקיּוָמא ַאֲחָרא. 

ְמהֹון ִאְתְבָסמּו, ּוִמְמהֹון ָלא ִאְתְבָסמּו ְכָלל. ְוִאי ֵתיָמא ְוָהא ְכִתיב ִמ 
ַוָיָמת, ַוָיָמת. ְדִאְתְבָטלּו ְלַגְמֵרי. ָלאו ָהִכי, ֶאָלא ָכל ַמאן ְדָנִחית 

ַוָיָמת ִמַדְרָּגא ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ֵביּה, ָקאֵרי ֵביּה ִמיָתה. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, 
ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ְדָנַחת ִמַדְרָּגא ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ָקם ֵביּה. ְוֵכיָון ְדִאְתָתַקן 
ָאָדם, ִאְתְקרּון ִבְשָמָהן ַאֲחָרִנין, ְוִאְתְבָסמּו ְבִקיּוָמא ֵביּה, ְוַקְייִמין 

ִמן ַקְדָמִאין, ַבר ַההּוא ְבדּוְכַתְייהּו. ְוֺכְלהּו ִאְתְקרּון ִבְשָמָהן ַאֲחָרִנין 
ִדְכִתיב ֵביּה, ְוֵשם ִאְשתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַבת ַמְטֵרד ַבת ֵמי ָזָהב. ַמאי 
ַטְעָמא. ִמשּום ְדָהֵני ָלא ִאְתְבָטלּו ִכְשַאר ַאֲחָרִנין. ִמשּום ְדֲהָוה ְדַכר 

ַכר ְונּוְקָבא. ּוְבִגין ָכְך ְונּוְקָבא. ְכַהאי ְתָמָרא, ְדָלא ַסְלָקא ֶאָלא ְד 
ַהְשָתא ְדִאְשְתָכחּו ְדַכר ְונּוְקָבא, ָלא ְכִתיב ְבהּו ִמיָתה ְכַאֲחָרִנין, 
ְוִאְתְקָיימּו. ֲאָבל ָלא ִאְתָיָשבּו, ַעד ְדִאְתְתַקן ִדיּוְקָנא ְדָאָדם, ְוֵכיָון 

ּו ְוִאְתְקָיימּו ְבִקיּוָמא ַאֲחָרא, ְדִאְתְתַקן ִדיּוְקָנא ְדָאָדם, ִאְתֲחָזר
 ְוִאְתְייָשבּו. 

ָתאָנא, ַכד ָסִליק ִבְרעּוָתא ְדֵריָשא ִחָּווָרא, ְלֶמְעַבד ְיָקָרא ִליָקֵריּה, 
ַתִעין ְוַזִםין ְוַאִניק ִמבּוִציָנא ְדַקְרִדינּוָתא, ַחד ִניצֹוָצא, ְוִאְתָנַשט 

ין ִעיָבר. ְוִניצֹוָצא ָקִאים, ְוָשאִרי ָנִפיק ֲאִויָרא ִלְתַלת ְמָאה ְוִשְבעִ 
ַדְכָיא ּוִמְתַּגְלְּגָלא, ְוִאְתָנַשט ְוָנִפיק ַחד ּגּוְלַגְלָתא ַתִעיָפא, ְלַאְרַבע 
ִסְטִרין. ּוְבַהאי ֲאִויָרא ַדְכָיא, ִאְשְתִאיב ִניצֹוָצא ְוִאְתֲאָחד, ְוָכִליל 

א ַדְעָתְך. ֶאָלא ִאְתָטַמר ֵביּה. ּוְבִגין ַכְך, ַהאי ֵביּה. ֵביּה ַסְלקָ 
ּגּוְלַּגְלָתא ִאְתָנַשט ְבִסְטרֹוי, ְוַהאי ֲאִויָרא הּוא ָטִמיר ִדְטִמיִרין 

ְבַהאי ּגּוְלַּגְלָתא ִאְתָנָשטּו ֶאָשא ִמְןַטר  ְדַעִתיק יֹוִמין ְברּוָחא ְדָגִניז
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ַטר ַחד. ַוֲאִויָרא ַדְכָיא ָקִאים ָעֵליּה ֵמַהאי ְסָטר. ַחד, ַוֲאִויָרא ִמןְ 
ְוֶאָשא ַדְכָיא ָקִאים ֵמַהאי ְסָטר. ַמאי ֶאָשא ָהָכא. ֶאָלא ָלאו הּוא 
ֶאָשא, ֲאָבל ניצוצא ָדא ְדִאְתְכִליל ַבֲאִויָרא ַדְכָיא, ָנִהיר ְלָמאָתן 

ֹוי ִאְשְתַכח, ּוְבִגין ָדא, ַהאי ּגּוְלַגְלָתא, ְוִשְבִעין ָעְלִמין, ְוִדיָנא ִמִןְטר
 ִאְתְקֵרי ּגּוְלַּגְלָתא ַתִעיָפא.

ְבגּוְלַּגְלָתא ָדא, ַיְתִבין ִתְשָעה ַאְלֵפי ִרבֹוא ָעְלִמין, ְדַנְטִלין ֲעלֹוי 
א, ְדִאְתְמֵלי ְוַסְמִכין ֲעלֹוי. ְבַהאי ּגּוְלַּגְלָתא, ָנִטיף ַטָלא ֵמֵריָשא ִחיָּווָר 

ִמֵניּה ָתִדיר. ּוֵמַהאי ַטָלא ְדַאְנַער ֵמֵריֵשיּה ְזִמיִנין ֵמיַתָייא ְלַאֲחָיָאה. 
ְוהּוא ַטָלא ְדִאְתְכִליל ִבְתֵרי ְּגָווֵני, ִמִןְטָרא ְדֵריָשא ִחיָּוָרא, ִחיָּוור 

ַייְשָבן ְבַהאי ֵריָשא ִדְזֵעיר ְבַגִוויּה ְדָכִליל ֺכְלהּו ִחיָּווֵרי ֲאָבל ַכד ִאתְ 
ִנין, ִאְתֲחֵזי ֵביּה סּוָמָקא. ְכַהאי ְבדֹוְלָחא ְדִאיהּו ִחיָּוור, נַא

ְוִאְתַחְזָייא ַּגְווָנא סּוָמָקא ְבַגְווָנא ִחיָּווָרא. ּוְבִגין ַכְך ְכִתיב, ְוַרִבים 
י עֹוָלם ְוֵאֶלה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון ִמְיֵשֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו ֵאֶלה ְלַחיֵ 

 אעֹוָלם. ְלַחֵיי עֹוָלם, ְבִגין ְדִאְתֲחִזיאּו ְלַההּוא ִחיָּווָרא, ְדָאֵתי ִמְסַטר
ְדַעִתיק יֹוִמין, ֲאִריָכא ְדַאְנִנין. ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם, ְבִגין 

ִנין. ְוֹכָלא ָכִליל ְבַההּוא ַטָלא, נְדִאְתֲחִזיאּו ְלַההּוא סּוָמָקא ִדְזֵעיר ַא
ְתֵרין. ְוַההּוא ַטָלא  ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִכי ַטל אֹורֹות ַטֶלָך. אֹורֹות

ְדָנִטיף, ָנִטיף ָכל יֹוָמא ְלַחְקָלא ְדַתנּוִחים. ְכְגָווֵני ִחיָּווָרא ְוסּוָמָקא. 
וֵני, ְלַהאי ְסָטר ּוְלָהאי ְסָטר. ּוֵמַהאי ַהאי ּגּוְלַּגְלָתא ַאְנִהיר ִבְתֵרי ְּגוָ 
ַחְמִשין ִרבֹוא ָעְלִמין. ּוְבִגין למאה וֲאִויָרא ַדְכָיא, ִאְתָנָשטּו ַאְננֹוי 

ִנין. ּוְבַשֲעָתא ְדִאְצְטִריְך, ִאְתְנָשטּו ַאְננֹוי נַכְך ִאְתְקֵרי ְזֵעיר ַא
ְדַעִתיִקין,  אְדַאְשַּגח ְבַאְננֹוי ְדַעִתיקֵ ַוֲאִריִכין ְבַההּוא ִזְמָנא, ְבִגין 

ְוָחֵייס ְלָעְלָמא. ּוֵמַהאי ּגּוְלַּגְלָתא, ָנִפיק ַחד ִעיָבר, ְלָכל ִאימּון 
ֲאָגר ִחיַוְרָתא ְלַעִתיק יֹוִמין. ַכד ָעאִלין ְבחּוְשָבָנא,  ןִדְלַתָתא. ְוָיֲהִבי

ל ָדא. ֶבַקע ַלגּוְלֹּגֶלת ְלַתָתא, ַכד ָעאִלין ְתחֹות ַשְרִביָטא. ְוָלֳקֵבי
 ְבחּוְשָבָנא. ְוַהאי ֶבַקע ֲאָגר ִחיַוְרָתא, ִאְשְתַכח ִמֵמיּה ְלַעִתיק יֹוִמין.

ַחָלִלין ִאְשְתָכחּו, ְדַשְרָייא מֹוָחא ְבהּו,  תלת ַבַחָלֵליּה ְדגּוְלַּגְלָתא,
יא ָעַלְייהּו. ֲאָבל ָלא ְקרּוָמא ְקִשיָשא ְסִתיָמא ּוְקרּוָמא ָדִקיק ַחְפיָ 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       301
 

ְכַעִתיק יֹוִמין. ּוְבִגין ָדא, ַהאי מֹוָחא ִאְתְנָשט ְוָנִהיר ִלְתָלִתין ּוְתֵרין 
ְוָתאָנא, ִבְתַלת ַחָלִלין  ְשִביִלין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן.

 ארבעְרָייא. ֵמַחָלָלא ַחד ִמְתְבַקע ַחד ַמבּוָעא לְ ְדגּוְלַּגְלָתא מֹוָחא שַ 
ִסְטִרין, ְוָנִפיק ֵמַההּוא מֹוָחא ְדַשְרָייא ְבַהאי ַחָלָלא, ְתָלִתין ּוְתֵרין 

ִמְתְבַקע ּוִמְתָנַשט ַחד  ֵמַחָלָלא ִתְנָייָנא, ְשִביִלין רּוִחין ְדָחְכְמָתא.
ַתְרִעין. ֵמִאֵלין ַחְמִשין ַתְרִעין,  ִחין ַחְמִשיןַמבּוָעא ַאֲחָרא. ּוִמְתַנתְ 

ִאְתַאֲחָדן ַחְמִשין יֹוִמין ְדאֹוַרְייָתא. ַחְמִשין ְשִנין ְדיֹוְבָלא. ַחְמִשין 
ֶאֶלף ָדִרין, ְדַזִםין קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ְלָאָתָבא רּוֵחיּה ֵליּה, ּוְלַשְרָייא 

 ֵביּה. 
ָנְפִקין ֶאֶלף ַאְלִפין ִאָדִרין ְוַאְכַסְדָרִאין, ְדַדְעָתא  ִליָתָאה,ֵמַחָלָלא תְ 

ַשְרָייא ָעַלְייהּו, ְוָדֵרי ְבהּו. ְוַהאי ַחָלָלא ָשֵרי ֲחָלֵליה ֵבין ַהאי ַחָלָלא 
ּוֵבין ַהאי ַחָלָלא, ְוִאְתַמְלָיין ִמְתֵרין ִסְטִרין. ָכל ִאימּון ִאָדִרין. ֲהָדא 

ִמְתַנְשִטין ְבָכל  תלתא ִדְכִתיב, ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָםְלאּו. ְוִאֵלין הּו
ּגּוָפא, ְלַהאי ִסְטָרא ּוְלַהאי ִסְטָרא. ּוְבִאימּון ָאִחיד ָכל ּגּוָפא ְוָאִחיד 

 ְבהּו ּגּוָפא ִמָכל ִסְטרֹוי. ּוְבָכל ּגּוָפא ִאְתַנְשָטן ְוִאְשַתְכָחן. 
גּוְלַּגְלָתא ְדֵריָשא, ַתְלָיין ֶאֶלף ַאְלֵפי ִרבֹוא ְוִרבֹוא ִרְבָבן בְ  ָתאָנא,

קֹוֵצי ְדַשְעֵרי אּוָכָמן, ּוִמְסַתְבִכין ָדא ְבָדא, ּוִמְתָעְרִבין ָדא ְבָדא. ְוֵלית 
ֲאָבן. חּוְשָבָנא ְלִניִמין ְדָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, ַדֲאִחיָדן ֵביּה ַדְכָיין ּוְמסַ 

ּוִמָכאן ִאְתַאֲחָדן ַטֲעֵמי אֹוַרְייָתא, ְבַדְכָיא ִבְמָסֲאָבא. ְבָכל ִאימּון 
ִסְטִרין ְדִאימּון ַדְכָיין, ְבָכל ִאימּון ִסְטִרין ְדִאימּון ִמְסָאָבן. ַיְתִבין קֹוֵצי 

ין. ּוְבָכל קֹוָצא ִמְסַתְבִכין ְוַתִקיִפין. ִמְמהֹון ְשִעיִעין, ּוִמְנהֹון ַתִעיפִ 
ְוקֹוָצא, ַיְתִבין ִניִמין ִתִלין ַעל ִתִלין. ִמְתַלֲהָטן ְוַתְלָיין ְכִגיָבר ַתִעיף, 
ָמאֵרי ַנַצח ְקָרִבין. ְבִתעּוָנא ָיֶאה ְבִתעּוָנא ַשִניָרא ַתִעיָפא ַרְבְרִבין 

 ִדְכִתיב, ָבחּור ָכֲאָרִזים. ְוַתִקיִפין. ֲהָדא הּוא 
ִמְתַתְעִנין קֹוִצין ְדַשְעֵרי, ְוַתְלָיין ִתִלין ַעל ִתִלין, ֵמַהאי ִסְטָרא ְלַהאי 
ִסְטָרא, ַעל ּגּוְלֹּגְלָתא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְקוּוסֹוָתיו ַתְלַתִלים. ְוָתאָנא 

ְתַלת ַרֲהֵטי ַיְתִבין ִתֵלי ִתִלין, ִמשּום ִדְמִשיִכין ִמַםבּוִעין ַסִּגיִאין, ִד 
מֹוָחא. ִמַםבּוָעא ַחָלָלא ַחד ְדגּוְלַּגְלָתא, ִאְתַמְשָכן ַשְעֵרי 
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ִבְמִשיכּוָתא, ּוִמְתָעְבִדין ִתִלין, ְדַתְלָיין ִמַכָםה ַמבּוִעין, ְדִאְתַמְשָכן 
ִאְתַמְשָכן ֵמַהאי ַחָלָלא. ֵמַחָלָלא ִתְנָייָנא, ַנְפֵקי ַחְמִשין ַמבּוִעין, וְ 

ַשְעֵרי ֵמִאימּון ַמבּוִעין ִבְמִשיכּוָתא, ְוִאְתָעְבִדין ִתִלין, ְדַתְלָיין 
ּוִמְתָעְרִבין ְבקֹוִצין ַאֲחָרִנין. ֵמַחָלָלא ְתִליָתָאה, ָנְפֵקי ֶאֶלף ַאְלִפין 

ְלהּו. ּוְבִגין ָכְך ִאָדִרין ְוַאְכַסְדָרִאין, ְוִאְתַמְשָכן ַשְעֵרי ִבְמִשיכּוָתא ִמכֺ 
תלת ִאימּון קֹוִצין, ִתִלין ַעל ִתִלין. ְוֺכְלהּו ְמִשיָכן ְדִאְתַמְשָכן ִמ 

ַחָלִלין ְדמֹוָחא ְדגּוְלַּגְלָתא. ְוָכל ִאימּון ִניִמין ְוָכל ִאימּון קֹוֵצי ַתְלָיין 
ִתיב, ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְשָמע. ְוַחְנָיין ְלִסְטָרא ְדאּוְדִנין. ּוְבִגין ָכְך כְ 

ּוְבַהאי ִתִלין, ַתְלָיין ְיִמיָנא ּוְשָמאָלא, ְנהֹוָרא ַוֲחשֹוָכא, ַרֲחֵמי ְוִדיָנא. 
 ְוָכל ְיִמיָנא ּוְשָמאָלא ָתֵלי ְבַהאי, ְוָלא ְבַעִתיָקא. 

ִמְתַאֲחָדא ֵמַההּוא ְבַפְלגּוָתא ְדַשְעֵרי, ִאְתֲחֵזי ַחד אֹוְרָחא ָדִקיק, ְד 
ָאְרָחא ְדַעִתיק יֹוִמין. ּוֵמַההּוא ָאְרָחא, ִאְתָנְרָשן ִשית ְמָאה ּוְתֵליָסר 
ָאְרִחין, ְדִאְתַנְלגּון ְבָאְרִחין ְדִפקּוֵדי ְדאֹוַרְייָתא. ִדְכִתיב, ָכל ָאְרחֹות 

א, ְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, ְיָי ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְלנֹוְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדֹוָתיו. ָתנָ 
ִמְתַאֲחָדן ֶאֶלף ַאְלִפין ָמאֵרי ִדיָבָבא ִויָלָלה, ְדַתְלָיין ְבָכל קֹוָצא 
ְוקֹוָצא ֵמִאימּון ַתִעיִפין. ּוֵמִאימּון ְשִעיִעין ָמאֵריהֹון ְדַמְתְקָלא, ְבִגין 

 ָכְך ִאית ְיִמיָנא ְוִאית ְשָמאָלא. 
ָתא. ַאְשָּגחּוָתא ְדַאְשָּגחּוָתא. ְוָלא ִמְתַּגְלָייא, ַבר ִמְצָחא ְדגּוְלַּגלְ 

ַההּוא ִזְמָנא, ִדְצִריִכין ַחָייַבָיא ְלִאְתַנְעָדא, ּוְלַעְייָנא ְבעֹוָבֵדיהֹון. 
ְוָתאָנא, ַכד ִאְתַּגְלָייא ַהאי ִמְצָחא, ִאְתֲערּו ָכל ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ְוָכל 

יָנא ִאְתְמַסר. ַבר ַהִהיא ַשֲעָתא, ַכד ְסִליקּו ְצלֹוְתהֹון ָעְלָמא ְבִד 
ְדִיְשָרֵאל ְלַקֵםי ַעִתיק יֹוִמין, ּוָבֵעי ְלַרֲחָמא ַעל ְבנֹוי, ַּגֵלי ִמְצָחא 

ִנין, ְוִאְשְתִכיְך ִדיָנא. ְבַהאי נְדַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ְוָנִהיר ְבַהאי ִדְזֵעיר ַא
ִפיק ַחד ַשֲעָרא, ְדִמְתְנָשט ֵביּה ִמםֹוָחא ְדַאִניק ַחְמִשין ִמְצָחא, נָ 

ַתְרִעין. ְוַכד ִאְתְנָשט, ִאְתֲעִביד ִמְצָחא ְדַאְשָּגחּוָתא, ְלַחָייֵבי ָעְלָמא, 
ְלִאימּון ְדָלא ִמְתַכְןֵפי ְבעֹוָבֵדיהֹון. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּוֵמַצח ִאָשה 

ָיה ָלְך ֵמַאְנְת ִהָכֵלם. ְוַתְנָיא, ַשֲעָרא ָלא ָקִאים ְבַהאי ֲאָתר זֹוָנה הָ 
ַשֲעָתא בְדִמְצָחא, ְבִגין ְדִאְתַּגְלָייא ְלִאימּון ְדַחִסיִפין ְבחֹוַבְייהּו. וְ 
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ְדִמְתַער קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ְלִאְשַתְעְשָעא ִעם ַצִדיַקָייא, ְנִהיִרין 
ִנין, ּוִמְתַּגְלָיא ִמְצֵחיּה, נִהי ְדַעִתיק יֹוִמין, ְבַאְננֹוי ִדְזֵעיר ַאַאְננוֹ 

ְוָנִהיר ְלַהאי ִמְצָחא, ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי ֵעת ָרצֹון. ְוָכל ַשֲעָתא ְוַשֲעָתא 
ִנין ִאְתַּגְלָייא, ִאְתַּגְלָייא ִמְצָחא נְדִדיָנא ָתֵלי, ְוַהאי ִמְצָחא ִדְזֵעיר ַא

, ַהאי ָתאָנאַעִתיָקא ְדַעִתיִקין, ְוִאְשְתִכיְך ִדיָנא, ְוָלא ִאְתָעִביד. ְד 
ִמְצָחא, ִאְתָנָשט ְבָמאָתן ֶאֶלף סּוָמֵקי ְדסּוָמֵקי, ְדִאְתַאֲחָדן ֵביּה, 

ִנין, ִאית ְרשּוָתא נּוְכִליָלן ֵביּה. ְוַכד ִאְתַּגְלָייא ִמְצָחא ִדְזֵעיר ַא
ּו ְלַחָרָבא. ְוַכד ִאְתַּגְלָייא ִמְצָחא ְדַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ְדָנִהיר ְלַהאי ְלֺכְלה

ִמְצָחא, ְכֵדין ֺכְלהּו ִמְשַתְכִכין. ְוַתְנָיא, ֶעְשִרין ְוַאְרַבע ָבֵתי ִדיִנין 
ן, הּוא ִמְשַתְכִחין ְבַהאי ִמְצָחא, ְוֺכְלהּו ִאְקרּון ֶנַצח ּוְבַאְתָוון ְרצּוִפי

ֶמַצח. ְוִאית ֶמַצח ְוִאית ֶנַצח ְדִאימּון ְנָצִחים. ְוַהְיינּו ִדְתָנן ֶנַצח 
 ְנָצִחים. ְוִאימּון ְבִמְצָחא, ּוִמְתַנְשָטן ִמְמהֹון ְבגּוָפא, ְבַאְתִרין ְיִדיָען.

ֵחם ִכי ֹלא , ַמאי ִדְכִתיב, ְוַגם ֵנַצח ִיְשָרֵאל ֹלא ְיַשֵער ְוֹלא ִימָ ַתְנָיא
ָאָדם הּוא ְלִהָמֵחם. ַהאי ָרָזא אֹוִקיְמָנא, ָכל ַההּוא ֶנַצח ְדִאְתְנַשט 
ְבגּוָפא, ִזְמִנין ְדָתֵלי ַעל ָעְלָמא ְלֵמיָדן, ְוָתב ּוִמְתָחֵרט ְוָלא ָעִביד 

ָאָדם,  ִדיָנא, ִאי ַתְייִבין. ַמאי ַטְעָמא. ִמשּום ְדָקֵאי ְבדּוְכָתא ְדִאְקֵרי
ְוָיִכיל ְלִאְתָחְרָטא. ֲאָבל ִאי ְבֲאָתר ְדִאְתְקֵרי ֹראש, ִאְתֲחֵזי ְוִאְתַּגְלָייא 
ַהאי ֶנַצח, ָלאו הּוא ִעיָדן ַוֲאָתר ְלִאְתָחְרָטא. ַמאי ַטְעָמא. ִמשּום 

, ְדָלא ֲהָוה ֵמֲאָתר ְדִאְקֵרי ָאָדם, ְדָהא ָלא ִאְתְּגֵלי ַנְרצּוָפא ְוחֹוָטָמא
ֶאָלא ִמְצָחא ִבְלחֹודֹוי. ּוַבֲאָתר ְדָלא ִאְשְתַכח ַנְרצּוָפא, ָלא ִאְקֵרי 

 ָאָדם. ּוְבִגין ָכְך ֹלא ָאָדם הּוא ְלִהָמֵחם ְכֶנַצח ְדִבְשַאר ִתעּוֵני ּגּוָפא. 
א, ְדַעל ֵעינֹוי ְדֵריָשא, ִמְשַתְנָיין ִמְשָאר ַעְייִנין, ְשִרקּוָתא ִדְבַּגְבתָ 

ִריֵסי ַעְייִנין, ְמַכֲחָלן ְבאּוָכֺמָתא, ַתְלָיין ִתִלין ַעל ִתִלין ְדַשְעֵרי, 
ְוִאימּון ִתעּוָנא ְדַעל ַעְייִנין, ְבֵריָשא ְדִמְצָחא, ּוִמְתַאֲחָדן ִמַתְרַווְייהּו 

ַעְייִנין, ַלֲהִטין ֶאֶלף ֶשַבע ְמָאה ַאְלֵפי ָמאֵרי ְדַאְשָּגחּוָתא. ִבְכסּוָתא ְד 
ְוַאְרַבע ְמָאה ִרבֹוא, ְדִמְתַאֲחָדן ִבְגִביִנין ְדִאיְנהּו ְכסּוָתא. ְוַאְשָגחּוָתא 
ְדֵעיָנא ְדַעִתיק יֹוִמין ָעַלְייהּו. ּוְבַשֲעָתא ְדַסְלִקין ִאימּון ְכסּוָתא, 

ַנְעָחן ֵעינֹוי, ְוָחָמאן ְלֵעיָנא ִאְתֲחֵזי ְכַמאן ְדִאְתַער ִמְשָנֵתיּה, ְוִאתְ 
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ְנִקיָחא, ְוִאְתָסָחן ְבַחד ִחָּווָרא ְדֵעיָנא ָטָבא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, 
רֹוֲחצֹות ֶבָחָלב. ַמאי ֶבָחָלב. ְבִחָּווָרא ַקְדָמָאה דעינא טבא. ּוְבַהִהיא 

ֵלי ָדִוד, עּוָרה ָלָםה ַשֲעָתא ִאְשְתַכח ַאְשָּגחּוָתא ְדַרֲחֵמי. ְוַעל ָדא צַ 
ָהִקיָצה. ְדִיְפַקח ֵעינֹוי, ְוִיְתָסחּון ְבַההּוא ִחָּווָרא. ְוָכל  אדניִתיָשן 

ִזיְמָנא ְדֵעינֹוי ָלאו ִמְתַנְקָחן, ָכל ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין, ַכְפָיין ְלהּו 
ָנא ְדִיְפַקח ֵעינֹוי, ִיְתָסָחן ְלִיְשָרֵאל, ּוְשַאר ַעִםין ַשְלִטין ָעַלְייהּו. ּוְבִזְמ 

ְבֵעיָנא ָטָבא, ְוַרֲחֵמי ַעל ִיְשָרֵאל. ְוִאְסְתַחר ֵעיָנא, ְוָעִביד נּוְקִמין 
ִבְשַאר ַעִםין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה. ָהִעיָרה ְלִאְתָסָחָאה 

ימּון ְדַכְפָיין לֹון. ֵעינֹוי ְבַהִהיא ִחָּווָרא. ָהִקיָצה ְלֶמְעַבד נּוְקִמין ְלאִ 
ַכד ִאְתַנְקָחן, ִאְתָחזּון ַשִניִרין ְכָהֵני יֹוִנים, ְבסּוָמק ְואּוָכם ְוָירֹוק, 
ִחָּוור ָלא ִאְתְּגֵלי, ֶאָלא ְבִזְמָנא ְדִאְסָתַכל ְבֵעיָנא ָטָבא, ּוִמְסְתָחאן ָכל 

 ִאימּון ַּגְווִנין, ְבַההּוא ִחָּוור. 
ּוֵמִאימּון ַּגְווִנין ְדִמְתַּגְלָיין, ָנְפִקין ִשְבָעה ַעְייִנין ְדַאְשָּגחּוָתא. ְדַנְפֵקי 
ֵמאּוָכָמא ְדֵעיָנא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִשְבָעה ֵעיָנִים. 

ין, ַמאן ֶאֶבן ַאַחת. אּוָכֺמָתא ְדֵעיָנא. ִמןּוָמָקא, ָנְפִקין ִשְבָעה ְרִהיִט 
ְדַסְמִכין ִלְסַטר ְשָמאָלא, ּוִמְתַלֲהִטין ְבֶאָשא ְדִלְסַטר ָצפֹון, 
ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתַנְשָטא ְבָעְלָמא, ְלַגָלָאה ָאְרִחין ְדַחָייַבָיא ֲהָדא הּוא 
 ִדְכִתיב, ִכי ְיָי ֵעיָניו ְמשֹוְטטֹות, ְבָכל ָהָאֶרץ. ִמירֹוָקא, ָנְפִקין ִשְבָעה
ְטִהיִרין ְדִקְטָרא ְדִלְסַטר ָדרֹוָמא, ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתַנְשָטא ְבָעְלָמא, 
ְלַגָלָאה ָאְרִחין ְועֹוָבִדין ִדְבֵני ָנָשא, ֵבין ַטב ֵבין ִביש, ִדְכִתיב, ִכי 

ְלהּו ֵעיָניו ַעל ַדְרֵכי ִאיש. ְוַכד ִאְסְתָחאן ְבִחָּווָרא, ִמְשַתְכִחין כֺ 
ְלַאְשָּגָחא ְלָכל ָמאֵרי ְקשֹוט, ְלאֹוָטָבא ָעְלָמא ְבִגיֵנהֹון. ְוָכל 
ַאְשָּגחּוָתא ְדַההּוא ִחָּווָרא, ֲהִוי ְלַטב ַעל ִיְשָרֵאל. ְוַאְשַּגח ְבסּוָמָקא 

ְלאֹוָטָבא  ְלַמאן ְדָעאִקין ְלהּו. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָרֹאה ָרִאיִתי. ָרֹאה
ִאיִתי ְלַנְקָמא לֹון, ִמְדָעִקין לֹון, ּוְבִגין ַכְך ְכִתיב, עּוָרה ָלָםה לֹון. ָר 

ָהִקיָצה ַאל ִתְזַנח ָלֶנַצח. עּוָרה, ְוָהִקיָצה, ְתֵרי  אדניִתיַשן 
 ַאְשָּגחּוָתא. ְתֵרי ְנִקיִחין. ְתֵרי ָטָבן. ַרֲחֵמי ְונּוְקִמין. 

ֹו סּוָמָקא ָכִליל ְוָסִתים ָכל סּוָמִקין, ַּגְווָנא ַקְדָמָאה, סּוָמָקא ְבג
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ִמָעֵמיּה ָלא ִאְתָחזן. סֹוֲחָרֵניּה ְדַההּוא סּוָמָקא, ַאְסַחר ַחד חּוָטא 
ַּגְווָנא ִתְנָייָנא, אּוָכָמא. ְכַאְבָנא ַחד ְדָנִפיק  אּוָכָמא, ְוָאִקיף ֵליּה.

ַרָבא. ְוַכד ָנִפיק ַהאי ַאְבָנא, ִמְתהֹוָמא, ַחד ְזַמן ְלֶאֶלף ָשִנים, ְבַיָםא 
ָאֵתי ִרְּגָשא ְוֺתְקָפא ַעל ַיָםא. ְוָקֵליּה ְדַיָםא, ְוַגְלַּגלֹוִהי ַאְזִלין, 
ְוִאְשַתְמעּו ְלנּוָנא ַרָבא, ְדִאְקֵרי ִלְוָיָתן. ְוָנִפיק ִמְתהֹוָמא. ְוַהאי ַאְבָנא 

ִפיק ְלַבר. ְוִהיא אּוָכָמא, ְדָכל אּוָכִמין ִמְתַּגְלְּגָלא ְבתּוְקָפא ְדַיָםא, ְונָ 
ְסִתיִמין ָקֵמיּה. ְוַכְך ִהיא אּוָכמּוָתא ְדֵעיָנא אּוָכָמא, ְדָכִליל ְוָסִתים 
ָכל ְשַאר אּוָכִמין. ְוסּוֲחָרֵניּה ְדַההּוא אּוָכָמא, ַאְסַחר ַחד חּוָטא 

 סּוָמָקא, ְוָאִקיף ְלַההּוא אּוָכָמא. 
ִליָתָאה. ְירֹוָקא ִדירֹוֵקי, ְדָכִליל ְוָסִתים ָכל ְירֹוִקין. ַּגְווָנא תְ 

ּוְבסֹוֲחָרֵניּה ְדַההּוא ְירֹוָקא, ַאְסָחרּו ְתֵרין חּוִטין. חּוָטא סּוָמָקא 
ִלְסַטר ַחד. ְוַחד חּוָטא אּוָכָמא ִלְסַטר ַחד. ְוַאִעיִפין ְלַההּוא ְירֹוָקא. 

ְוִאְסְתָחי ֵעיָנא, ָכל ִאימּון ַּגְווִנין ָלא ִמְשַתְכִחין, ְוַכד ִאְסְתַחר ִחָּווָרא, 
ָלא ִאְתֲחֵזי ַבר ַההּוא ִחָּווָרא, ְדָנִהיר ֵמַעִתיק וּוִמְשַתְעִעין ְלַתָתא 

 ִדְלַתָתא. יֹוִמין. ּוְנִהיִרין ִמֵמיּה ָכל ִאימּון 
וָרא ִבְלחֹודֹוי. ּוְבִגין ַכְך ְוֵלית ַּגְווָנא ִאְתַחְזָייא, ַבר ַההּוא ִחּוָ 

ִאְסְתָלקּו ָכל ָמאֵריהֹון ְדסּוָמָקא ְואּוָכָמא, ְדִאימּון ְתאֹוִמין ַכֲחָדא. 
ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִשַמִיְך ְכֵעֶדר ַהְעצּובֹות ֶשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה ֶשֺכָלם 

ָתא ְדֵעיָנא ַקִדיָשא ַמְתִאימֹות. ַמאי ִמן ָהַרְחָצה. ֵמַההּוא ַאְסחּו
ִעָלָאה. ֶשֺכָלם ַמְתִאימֹות. ִמְתָעְרָבן ָדא ְבָדא, ְוִאְתַדְבָקן ָדא ְבָדא. 
ּוַמה ְדָאַמר ִשַמִיְך ְכֵעֶדר ַהְעצּובֹות, ְוַאְת ַאְמַרת ֶשֺכָלם ַמְתִאימֹות. 

ַעְייִנין, ַכד ַאְסָחן ְבִחַווְרָתא ְכלֹוַמר, ִחָּווָרא ִדְלהֹון, ְכַההּוא ִחָּווָרא ְד 
ְדֵעיָנא ִעָלָאה. ְוָדא ְזִמיִנין ְלִמְנַדע ַצִדיַקָייא, ְלֵמחֵזי ְברּוָחא 
ְדָחְכְמָתא, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ִכי ַעִין ְבַעִין ִיְראּו. ֵאיָמַתי ְבשּוב ְיָי ִציֹון. 

ַאָתה ְיָי, ּוְכֵדין ְנִקיחּוָתא ְדַעְייִנין ְלַטב.  ּוְכִתיב ֲאֶשר ַעִין ְבַעִין ִנְרָאה
ְוִאית ְנִקיחּוָתא ְדַעְייִנין ְלַטב. ְוִאית ְנִקיחּוָתא ְדַעְייִנין ְלִביש. ְכָמה 

א ָהָכא ְלַטב, ּוְלִביש. הָ  .ִדְכִתיב, ְנַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה שֹוְממֹוֵתינּו
רּוָשַלם ָנְוה ַשֲאָנן ֹאֶהל ַבל ִיְצָען ַבל ִיַןע ּוְכִתיב ֵעיֶניָך ִתְרֶאָנה יְ 
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 ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח ָהא ָהָכא ְלַטב ּוְלִביש. ְדָלא ִאְתָעִביד ָדא ְבָלא ָדא. 
ָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ַמהּו ֵעיֶניָך ִתְרֶאָנה ְירּוָשַלם ָנְוה ַשֲאָנן. אתָ 

ֲאָנן הּוא, ְוָהא ְכִתיב ֶצֶדק ָיִלין ָבה. ּוַבֲאָתר ם ָנְוה שַ יְוִכי ְירּוָשלַ 
ְדִאְשְתַכח ֶצֶדק, ָלאו ָשִקיט, ְוָלאו ַשֲאָנן הּוא. ֶאָלא ֵעיֶניָך ִתְרֶאָנה 
ְירּוָשַלם ָנְוה ַשֲאָנן, ָנְוה ַשֲאָנן, ְלַעִתיק יֹוִמין ִאְתַמר, ְדַההּוא ֵעיָנא 

ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדָלא ָנִטיל ֵמַאְשָּגחּוָתא ָדא, ָשִקיט ְוַשֲאַנן. ֵעיָנא ְד 
ְלַאְשָּגחּוָתא ַאֲחָרא. ּוְבִגין ַכְך ְכִתיב ֵעיֶנָך ִתְרֶאיָמה ָחֵסר יֹו''ד, ְוָלא 
ֵעיֶניָך. ּוַמה ְדָאַמר ְירּוָשַלם ְוָלא ִציֹון, ָהִכי ִאְצְטִריְך, ְלַאְכְנָייא 

ה ּוְלַרֲחָמא ָעָלּה. דכתיב צדק ילין בה דבה ְלִדיָנא, ְדִאְשְתַכח בָ 
אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי ְוָתאָנא, ְכִתיב ֵעיֵני ה' 

ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶהיָך  השתא ֱאֹלֶהיָך ָבּה ֵמֵרִשית ַהָשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָשָנה,
ימינא  ודאית בה בגין ְלַטב ּוְלִביש בהְנִקיחּוָתא ְדַעְייִנין  וכדין ָבּה

ושמאלא, דינא ורחמי ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ִיְשְתַכח ָבּה ֵעיָנא ַחד ְדַרֲחֵמי. 
ֵעיָנא ְדַעִתיָקא ְדַעִתיִקין ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּוְבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים 

ְוִאית  ֲאַקְבֵצְך. ֵכיָון ְדָאַמר ַרֲחִמים, ַמהּו ְּגדֹוִלים. ֶאָלא ִאית ַרֲחֵמי,
ַרֲחֵמי. ַרֲחֵמי ְדַעִתיק ְדַעִתיִקין, ִאימּון ִאְקרּון ַרֲחִמים ְּגדֹוִלים. ַרֲחֵמי 
ִדְזֵעיר ַאְנִנין, ִאְקרּון ַרֲחִמים ְסָתם. ּוְבִגין ָכְך ּוְבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים 

 ֲאַקְבֵצְך, ְדַעִתיק יֹוִמין. 
ְווִנין ִמַמְייהּו, ְבסּוָמָקא ְואּוָכָמא, ָשָראן ָתאָנא ְבָהֵני ַעְייִנין, ִבְתֵרין ּגַ 

ְתֵרין ִדְמִעין. ְוַכד ָבֵעי קּוְדָשא ְדקּוְדִשין ְלַרֲחָמא ַעל ִיְשָרֵאל, ָאִחית 
ְתֵרין ִדְמִעין, ְלִאְתַבְןָמא ְבַיָםא ַרָבא. ַמאן ַיָםא ַרָבא. ַיָםא ְדָחְכְמָתא 

 ְדִיְתְסחּון ְבַנֲהָרא ְבַמבּוָעא ְדָנִפיק ֵמָחְכָמָתא ַרָבא, ִעָלָאה. ְכלֹוַמר
 ּוְמַרֵחם ְלהּו ְלִיְשָרֵאל. 

חֹוָטָמא. ָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, חֹוָטָמא ִדְזֵעיר ַאְנִנין. ְבחֹוָטָמא 
ְכִתיב, ָעָלה ִאְשְתמֹוַדע ַנְרצּוָפא. ְבַהאי חֹוָטָמא ִאְתָנְרָשא ִמָלה ִד 

ָעָשן ְבַאנֹו, ָעָלה ָעָשן ְבַאנֹו ְבַהאי ְתָנָנא, ִאְתְכָללּו ֶאָשא, ְוַגֲחֵלי 
ְדנּוָרא. ְדֵלית ְתָנָנא ְבָלא ֶאָשא, ְוָלא ֶאָשא ְבָלא ְתָנָנא. ְוֺכְלהּו 

ְתַלת ִאֵלין,  ֵמחֹוָטמֹוי. ְוָתאָנא, ַכד ִאְתַחָברּו ןִאְסְתִליקּו ְוָנְפֵקי
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ִדְכִליָלן ְבַהאי ְתָנָנא, ְדָנִפיק ֵמחֹוָטָמא. ִאְתָקַמט חֹוָטָמא, ְוָנִשיב 
ְוָנִפיק ְתָנָנא אּוָכָמא ְוסּוָמָקא. ּוֵבין ְתֵרי ְּגָווֵני. ְוָקֵריָנן ֵליּה, ַאף 

ִתי ִמְנֵני ָהַאף ְוֵחיָמה ּוַמְשִחית. ְוִאי ֵתיָמא ַאף ְוֵחיָמה ְכִתיב, ִכי ָיגֹוְר 
ְוַהֵחיָמה, ְדִאימּון ְתָנָנא אּוָכָמא ְוסּוָמָקא, ַמְשִחית ְמָנא ָלן. ִדְכִתיב, 
ִלְפֵני ַשֵחת ְיָי ֶאת ְסדֹום ְוֶאת ֲעמֹוָרה. ַשֵחת ַהַםְשִחית, ְבנּוָרא ָדִליק 

ַאְנִנין. ְוִאְסְתָלקּו  מֹוְקָדא. ְוָתאָנא, ָחֵמש ְּגבּוָראן ִאימּון, ְבַהאי ְזֵעיר
ְלֶאֶלף ְוַאְרַבע ְמָאה ְּגבּוָראן. ּוִמְתַנְשָטאן ְבחֹוָטמֹוי. ְבפּוָמא. 

ִבְדרֹועֹוי. ִבָיִדין. ְבֶאְצְבִעין. ּוְבִגין ָכְך ְכִתיב, ִמי ְיַמֵלל ְּגבּורֹות ְיָי.  
ְּגדּוָלה ְוַהְּגבּוָרה. ֶאָלא ְכִתיב ָהָכא ְּגבּורֹות, ּוְכִתיב ָהָתם, ְלָך ְיָי הַ 

ָהִכי ָתאָנא, ַכד ִאְתַחְבָראן ֺכְלהּו ְּגבּוָראן ַכֲחָדא, ִאְתְקֵרי ְּגבּוָרה 
ֲחָדא. ְוֺכְלהּו ְּגבּוָראן, ְשִריָאן ְלַנְחָתא ֵמחֹוָטמֹוי. ּוֵמַהאי ַתְלָיין, ֶאֶלף 

ּוְבַהאי ְתָנָנא ְדַאִניק  ְוַאְרַבע ְמָאה ִרבֹוא, ְלָכל ַחד ִמַמְייהּו.
ֵמחֹוָטמֹוי, ַתְלָיין ֶאֶלף ְוַאְרַבע ְמָאה ִדְסַטר ְּגבּוָרה ָדא. ְוֺכְלהּו 
ְּגבּוָראן ַתְלָיין ֵמַהאי חֹוָטָמא, ִדְכִתיב, דֹור ְלדֹור ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך 

בּוָראן ִמְתַלֲהָטן ְוַכד ָשאֵרי ְּגבּוָרה ָדא, ֺכְלהּו ּגְ בורותיך יגידו. ְוג
ְוָשָטאן, ַעד ְדַנְחָתן ְלַלַהט ַהֶחֶרב ַהִםְתַהֶנֶכת. ְכִתיב, ִכי ַמְשִחיִתים 

ֶאת וֲאַנְחנּו ֶאת ַהָםקֹום ַהֶזה. ּוְכִתיב ִלְפֵני ַשֵחת ְיָי ֶאת ְסדֹום 
ִכי ָתאָנא, ֲעמֹוָרה. ּוְכִתיב, ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה. ֶאָלא הָ 

ֹלא ַדָיין ָלְרָשִעים ְוכּו', ֶאָלא ִדְמַהְנֵכי ִמַדת ַרֲחִמים ְלִמַדת ַהִדין. 
ְוֵהיַאְך ְמַהְנֵכי, ְוָהא ְכִתיב ֲאִני ְיָי ֹלא ָשִניִתי. ֶאָלא ְבָכל ִזְמָנא ְדַעִתיק 

, ַרֲחִמין ַרְבְרִבין אְליָ ְדַעִתיֵקי, ֵריָשא ִחָּווָרא, ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ִאְתּגַ 
ִנין נִאְשְתָכחּו ְבֹכָלא. ּוְבַשֲעָתא ְדָלא ִאְתַּגְלָייא, ָכל ַזְייִנין ִדְזֵעיר ַא

ְזִמיִנין, ְוִכְבָיכֹול ַרֲחֵמי, ָעִביד ִדיָנא, ַההּוא ַעִתיָקא ְדֹכָלא. ְדַתְנָיא, 
ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ֺכְלהּו בֹוִציֵני  ַכד ִאְתַּגְלָייא ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין,

ְדִאְתְקרּון ִבְשָמא ָדא, ְנִהיִרין. ְוַרֲחֵמי ִאְשְתָכחּו ְבֹכָלא. ּוְבַשֲעָתא 
ְדָלא ִאְתְּגֵלי ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין, ְוָלא ִאְתַנֲהָרן ִאֵלין בֹוִציֵני. ִמְתָעִרין 

אן ָּגִרים ְלַהאי ִדיָנא. ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ְדָלא ִדיִנין, ְוִאְתָעִביד ִדיָנא. מַ 
ִאְתְּגֵלי, ּוְבִגין ָכְך ְמַהְנִכין ַחָייַבָיא ַרֲחֵמי ְלִדיָנא. ּוָמה ְדָאַמר ָהָכא, 
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ִנין ִאְתַמר. ּוַמְשַמע ִדְכִתיב ִמן נֵמֵאת ְיָי ִמן ַהָשָמִים. ִבְזֵעיר ַא
ַרֲחֵמי ְוִדיָנא. ְלַאָנָקא ַמאן ְדֵלית ֵביּה ִדיָנא ַהָשָמִים, ֵאש ּוַמִים. 

 ְכַלל. 
ָתאָנא, ַהאי חֹוָטָמא ְזֵעיר. ְוַכד ָשאֵרי ְתָנָנא ְלַאָנָקא, ָנִפיק ִבְבִהילּו, 
ְוִאְתָעֵבד ִדיָנא. ּוַמאן ְמַעֵכב ְלַהאי חֹוָטָמא ְדָלא ָיִפיק ְתָנָנא, חֹוָטָמא 

יָשא, ְדהּוא ִאְקֵרי ֶאֶרְך ַאַנִים ִמֹכָלא. ְוַהְיינּו ָרָזא ְדַעִתיָקא ַקִד 
ְיָי ָנִסיק ַטֲעָמא ְבַגַווְייהּו. ְבֺכְלהּו ֲאָתר ִדְשָמא ַאְדַכר ְתֵרי  ,ְדָתֵניָנן, ְייָ 

ַיֲעֹקב.  ,ַאְבָרָהם. ַיֲעֹקב, ִזְמֵני, ָנִסיק ַטֲעָמא ְבַגַווְייהּו, ְכגֹון ַאְבָרָהם
ְשמּוֵאל. ֺכְלהּו ָנִסיק ַטֲעָמא ְבַגַווְייהּו. חּוץ ִמֹםֶשה ֹמֶשה,  ,ְשמּוֵאל

ְדָלא ָנִסיק ַטֲעָמא ְבַגַווְייהּו. ַמאי ַטְעָמא. ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם, ַבְתָרָאה 
ַכְך ְשִלים, ַקְדָמָאה ָלא ְשִלים, ְדַהְשָתא ְשִלים ְבֶעֶשר ִנְסיֹוֵני, ּוְבִגין 

ָנִסיק ַטֲעָמא ְבַגַווְייהּו, ְדַהְשָתא ָלא ֲהָוה ִאיהּו ִכְדַקְדֵמיָתא. ַיֲעֹקב 
ַיֲעֹקב, ַבְתָרָאה ְשִלים, ַקְדָמָאה ָלא ְשִלים, ְדַהְשָתא ִאְתָבָשר ְביֹוֵסף, 

א ִאיָלָנא ְוָשַראת ָעֵליּה ְשִכיְנָתא. ְועֹוד, ְדַהְשָתא ִאְשְתִלים ְבַאְרעָ 
ַקִדיָשא ְכַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ִבְתֵריַסר ְתחּוִמין, ְבִשְבִעין ַעְנִפין, ַמה 
ְדָלא ֲהָוה ְבַקְדִמיָתא. ּוְבִגיֵני ַכְך, ַבְתָרָאה ְשִלים, ַקְדָמָאה ָלא ְשִלים, 

יק ְבַגִויּה. ַמאי ּוָפִסיק ַטֲעָמא ְבַגַווְייהּו. ְשמּוֵאל ְשמּוֵאל, ַטֲעָמא ָנסִ 
ַטְעָמא. ַבְתָרָאה ְשִלים, ַקְדָמָאה ָלא ְשִלים, ְדַהְשָתא הּוא ְנִביָאה, 
ְוקֹוֶדם ָלֵכן ָלא ֲהָוה ְנִביָאה. ֲאָבל ֹמֶשה ֹמֶשה, ָלא ַאְפִסיק ַטֲעָמא 

אֹותֹו ִכי  ְבַגַווְייהּו, ְדִמיֹוָמא ְדִאְתְיִליד, ְשִלים ֲהָוה. ִדְכִתיב, ַוֵתֶרא
ְיָי, ָנִסיק ַטֲעָמא ְבַגַּווְייהּו, ַקְדָמָאה ְשִלים,  ,טֹוב הּוא. אּוף ָהָכא ְייָ 

ַבְתָרָאה ְשִלים ְבֺכְלהּו. ּוֹמֶשה, ַבֲאָתר ִדיָנא ָאַמר, ְלַנְחָתא לֹון 
ָמה ֵחיָלא ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא, ַרֲחִמין ִלְזֵעיר ַאְנִנין. ְדָהִכי ָתֵניָנן, כַ 

ְדֹמֶשה, ְדָאִחית ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ְלַתָתא. ְוַכד ִאְתְּגֵלי ַעִתיָקא ִבְזֵעיר 
ִנין, ֹכָלא ְבַרֲחֵמי ִאְתָחזּון. ְוחֹוָטָמא ִאְשְתִכיְך, ָוֶאָשא ּוְתָנָנא ָלא נַא

ִבְתֵרין נּוְקִבין ָנִפיק, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ּוְתִהָלִתי ֶאחָטם ָלְך. ְוָתאָנא, 
ְדחֹוָטָמא, ְבַחד נּוְקָבא ָנִפיק ְתָנָנא, ָלִהיט, ּוִמְשַתְעָעא ְבנּוְקָבא 
ִדְתהֹוָמא ַרָבא. ּוֵמָחד נּוְקָבא, ָנִפיק ֶאָשא ְדאֹוִקיד ְבַשְלהֹובֹוי, 
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. ּוַמאן ּוִמְתַלֲהָטא ְבֶאֶלף ְוַאְרַבע ְמָאה ָעְלִמין ְדִבְסַטר ְשָמאָלא
ְדָגִרים ְלָקְרָבא ְבַהאי, ִאְקֵרי ֵאש ְיָי. ֶאָשא ְדַאְכָלא ְואֹוִקיד ָכל ְשַאר 
ֶאִשין. ְוַהאי ֶאָשא ָלא ִאְתְבָסם, ֶאָלא ְבֶאָשא ְדַמְדְבָחא. ְוַהאי ְתָנָנא 

 ְרְבָנא. ְדָנִפיק ִממּוְקָבא ַאֲחָרא, ָלא ִאְתְבָסם ֶאָלא ִבְתָנָנא ְדקָ 
ְוֹכָלא ַתְלָייא ְבחֹוָטָמא, ְבִגין ַכְך ְכִתיב, ַוָיַרח ְיָי ֶאת ֵריַח ַהִמיֹחַח. 
ְדֹכָלא ְבחֹוָטָמא ַתְלָיין, ְלָאְרָחא ַהאי חֹוָטָמא, ִבְתָנָנא, ְוֶאָשא 

ר ַאף ְיָי. ְוָחָרה סּוָמָקא. ּוְבִגין ַכְך ִאְתַקָבל ְבַרֲעָוא. ְוַהאי ִדְכִתיב, ַוִיחַ 
ִנין ִאְתַמר, ְוָלא נַאף ְיָי. ְוָחָרה ַאִני. ֶנן ֶיחֶרה ַאף ְיָי. ֹכָלא ִבְזֵעיר ַא

 ְבַעִתיָקא. 
ָתאָנא, ְכִתיב ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוֲשַמע ַהאי ִאיהּו אּוְדָנא ְדִאְתָעִביד 

ּה. ְואּוְדָנא ִאְתָעִביד ְבִרשּוֵמי ְתחֹות ַשְעֵרי. ְוַשְעֵרי ַתְלָיין ָעֵלי
 ְרִשיִמין ְלָגאו. ְכָמה ְדֲעִביד ַדְרָּגא ְבַעִקיָמא, ַמאי ַטְעָמא ְבַעִקיָמא

ַטב  יה מוחא ביןמוחא ויבחין בבבגין דיתעכב קלא לאעלא 
אֵרי ְוָתאָנא, ֵמַהאי ֲעִקיָמא ִדְבגֹו אּוְדִנין, ַתְלָיין ָכל ִאימּון מָ  .ּוִביש

ְדַגְדִפין, ִדְכִתיב ְבהּו, ִכי עֹוף ַהָשַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהעֹול ּוַבַעל ְכָנַפִים 
ַחְלֵלי ְדמֹוָחא, ְלַהאי נּוְקָבא  תלתַיִּגיד ָדָבר. ְבגֹו אּוְדָנא, ָנִטיף ִמ 

ִריף ְדאּוְדִנין. ּוֵמַההּוא ְנִטיָפא, ָעֵייל ָקָלא ְבַההּוא ֲעִקיָמא, ְוִאְתצְ 
ְבַההּוא ְנִטיָפא, ֵבין ַטב ּוֵבין ִביש. ָטב, ִדְכִתיב, ִכי שֹוֵמַע ֶאל 
ֶאְביֹוִנים ְיָי. ִביש, ִדְכִתיב, ַוִיְשַמע ְיָי ַוִיַחר ַאנֹו ַוִתְבַער ָבם ֵאש ְיָי. 

א ִדְנִטיָפא ְוַהאי אּוְדָנא ָסִתים ְלַבר. ַוֲעִקיָמא ָעֵייל ְלגֹו, ְלַההּוא נּוְקבָ 
ִמן מֹוָחא, ְבִגין ְלִמְכַנש ָקָלא ְלָגאו, ְדָלא ִינּוק ְלַבר, ִויֵהא ָנִטיר 
ְוָסִתים ִמָכל ִסְטרֹוי. ְבִגין ָכְך הּוא ָרָזא. ַווי ְלַההּוא ִדְמַגֵלי ָרִזין, 

ְתְתַקן ְלִמְכַנש ְדַמאן ִדְמַגֵלי ָרִזין ְכִאילּו ַאְכִחיש ִתעּוָנא ִדְלֵעיָלא. ְדאִ 
ְבַשֲעָתא ְדַצְווִחין ִיְשָרֵאל ְבָעאָקא,  ַתְנָיא,ָרִזין, ְוָלא ִיְנקּון ְלַבר. 

ְוַשְעֵרי ִמְתַּגְלָיין ֵמַעל אּוְדִנין, ְכֵדין ָעֵייל ָקָלא ְבַההּוא נּוְקָבא ְדָנִטיף 
חֹוָטָמא. ְוִאְתְזַער חֹוָטָמא, ִמםֹוָחא, ְוָכַנש ְבמֹוָחא. ְוָנִפיק ְבנּוְקֵבי ְד 

ְוִאְתַחָםם, ְוָנִפיק ֶאָשא ּוְתָנָנא ֵמִאימּון נּוְקִבין, ּוִמְתָעִרין ָכל ְּגבּוָראן, 
ָסִליק , ְוָעִביד נּוְקִמין. ְוַעד ָלא ָנְפִקין ֵמִאימּון נּוְקִבין ֶאָשא ּוְתָנָנא
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מֹוָחא ְוַנְגִדין ְתֵרין ִדְמִעין א ְד שַההּוא ָקָלא ְלֵעיָלא, ּוָבַטש ְבֵרי
ְמַעְייִנין, ְוָנַפק ִמְמִחירֹוי ְתָנָנא ְוֶאָשא, ְבַההּוא ָקָלא ְדָנִגיד לֹון ְלַבר. 

ַההּוא ָקָלא ְדָעִייל ְבאּוְדִנין, ִאְתַמְשָכאן ּוִמְתָעָרן כּוֵלי ַהאי, ּוְבִגין ְמ 
ַחר ַאנֹו ַוִתְבַער ָבם ֵאש ְיָי. ְבַהִהיא ְשִמיָעה ַכְך ְכִתיב, ַוִיְשַמע ְיָי ַויִ 
ִשית  ָנא, ְכִתיב ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָךאא. תָ לָ וֹ כְדַההּוא ָקָלא, ִאְתַער 

ְמָאה ֶאֶלף ִרבֹוא ִאימּון ָמאֵריהֹון ְדַגְדִפין, ְדַתְלָיין ְבִאֵלין אּוְדִנין. 
ַמר ַהֵטה ְיָי ָאְזְנָך, ָאְזְנָךְוֹכָלא ִאְתְקרּון ָאְזֵני  ִנין נִבְזֵעיר ַא ְיָי. ּוַמה ְדִאְ

ִמִןְטָרא ְדַחד ַחָלָלא ְדמֹוָחא ַתְלָיין אּוְדִנין. ּוֵמַחְמִשין ַתְרִעין  ִאְתַמר.
ְדָנְפִקי ֵמַההּוא ַחָלָלא, אית ַתְרָעא ַחד, ְדָנִגיד ְוִאְתְנַתח ְבַההּוא 

ּוִמִןְטָרא ְדִאְתַנְשטּוָתא ְדַההּוא ַחָלָלא, ְדַחְמִשין , אּוְדָנאנּוְקָבא ְד 
אּוְדָנא ָקֵרי ועל דא בְ ַתְרִעין ִאְתַנְשט ְבגּוָפא, ַבֲאָתר ְדִלָבא ַשאֵרי, 

 ,ֵביּה ְבִחיָנה, ּוְבִלָבא ָקֵרי ֵביּה ְבִחיָנה, דכתיב כי אזן מלין תבחן
 ִמשּום ְדֵמֲאָתר ַחד ִמְתַנְשִטין.  ,ות וכליותבוחן לבווכתיב 

ָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ְכָמה ְדאּוְדָנא ָדא ַאְבִחן ֵבין ַטב ּוֵבין 
ִביש, ַכְך ֹכָלא. ְדִבְזֵעיר ַאִנין ִאית ִסְטָרא ְדָטב ּוִביש. ְיִמיָנא 

אּוְדָנא ְכִליל ְבמֹוָחא ּוִמשּום ְדִאְתְכִלל ּוְשָמאָלא. ַרֲחֵמי ְוִדיָנא. ְוַהאי 
ְבמֹוָחא ַבֲחָלָלא ַחד. ִאְתְכִליל ְבָקָלא ְדָעִייל ֵביּה. ּוְבאּוְדָנא ָקֵרי ֵביּה 

ִאְשְתַכח  .ְכלֹוַמר, ָהֵבן ,ְשִמיָעה. ּוִבְשִמיָעה ִאְתְכִליל ִביָנה. ְשַמע
ְתַקל. ּוִמִלין ִאֵלין ְלָמאֵריהֹון ְדָמאִרין ְדֹכָלא ְבַחד ַמְתְקָלא אִ 

 ִאְתְיָהָבן, ְלִמְשַמע ּוְלִאְסַתְכָלא ּוְלִמְנַדע. 
ְכִתיב, ְיָי ָשַמְעִתי ִשְמֲעָך ָיֵראִתי, ַהאי ְקָרא ִאְשְתמֹוַדע, ְדַכד  ָתא ֲחֵזי,

ים ַעל ִתעּוִנין ִאֵלין, ְִּביָאה ַקִדיָשא, ָשַמע, ְוִאְסָתַכל, ְוָיַדע, ְוָקאִ 
ַקֵםיּה, ַהאי מ אְכִתיב ָיֵראִתי, ַתָםן הּוא ָיאּות ְלַדֲחָלא ּוְלִאַתָבר

ַכד ִאְסָתַכל ְוָיַדע ַמה ְכִתיב. ְיָי ָנָעְלָך ְבֶקֶרב וִנין ִאְתַמר. נִבְזֵעיר ַא
, ֲאָתר ְדִיְשְתַכח, ְיָי  בֹכלדָשִנים ַחֵייהּו. ַהאי ְלַעִתיק יֹוִמין ִאְתַמר. 

ְיָי, ְביֹו''ד ֵה''א ְתֵרי ִזְמֵני, אֹו ְבָאֶלף ָדֶל''ת, ְויּו''ד ֵה''א, ַחד ִלְזֵעיר 
ִנין, ְוַחד ְלַעִתיָקא ְדַעִתיִקין. ְוַאף ַעל ַּגב ְדֺכְלהּו ַחד, ְוַחד ְשָמא נַא

. ְבִזְמָנא ִדְכִתיב ְיָי ֱאֹלִהים. ִאְקרּו. ְוָתֵניָנן ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ֵשם ָמֵלא
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ְדַהאי הּוא ֵשם ָמֵלא ְדַעִתיק ְדֹכָלא, ְוִדְזֵעיר ַאְנִנין. ְוֹכָלא הּוא ֵשם 
ָמֵלא ִאְקֵרי. ּוְשַאר ָלא ִאְקֵרי ֵשם ָמֵלא, ְכָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַוִיַטע ְיָי 

א. ּוְבָכל ֲאָתר, ְיָי ֱאֹלִהים, ִאְתְקֵריא ֱאֹלִהים, ֵשם ָמֵלא ִבְנִטיעת ִּגְנתָ 
ַההּוא ִזְמָנא ִאְתָערּון ַרֲחִמין בְיָי, ֹכָלא הּוא ִבְכָלָלא. וְ  ,ֵשם ָמֵלא. ְייָ 

ְבֹכָלא. ְיָי ָנָעְלָך ְבֶקֶרב ָשִנים ַחֵייהּו, ְלַעִתיק יֹוִמין ִאְתַמר. ַמאן 
ב ָשִנים, ִאימּון ָשִנים ַקְדמֹוִניֹות, ְדִאְקרּון ִנין. ְבֶעֶר נָנָעְלָך. ְזֵעיר ַא

ְיֵמי ֶקֶדם, ְוָלא ִאְקרּון ְשנֹות עֹוָלם. ָשִנים ַקְדמֹוִניֹות ִאימּון ְיֵמי ֶקֶדם. 
ְשנֹות עֹוָלם ִאֵלין ְיֵמי עֹוָלם. ְוָהָכא ְבֶקֶרב ָשִנים, ַמאן ָשִנים. ָשִנים 

ִנין. ְדָכל ְנִהירּו ִדיֵליּה נְלַמאן. ַחֵייהּו ִלְזֵעיר ַאַקְדמֹוִניֹות. ַחֵייהּו 
ֵמִאימּון ָשִנים ַקְדמֹוִניֹות ִאְתָקָיימּו, ּוְבִגין ָכְך ָאַמר ַחֵייהּו. ְברֹוֶגז 
ַרֵחם ִתְזכֹור, ְלַההּוא ֶחֶסד ִעָלָאה ְדַעִתיָקא ְדַעִתיִקין, ְדֵביּה ִאְתַער 

 א, ְלַמאן ְדָבֵעי ְלַרֲחָמא, ּוְלַמאן ְדֵיאֹות ְלַרֲחָמא. ַרֲחִמין ְלֹכלָ 
ָתאָנא, ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון, ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְשַמָיא, ּוְלָכל ִאֵלין ְדָעָלָנא 
ַקְייִמין. ְדַחָדאן ִמִלין ִאֵלין, ְבֺכְלהּו ָעְלִמין. ְוַחָדאן ְבִלָבִאי ִמָלי, 

ְכָתא ִעָלָאה ִדְפִריָסא ֲעָלָנא, ִמְתַטְםִרין, ְוַסְלִקין, ְוָגִניז ְלהּו ּוְבגֹו ָנרוֹ 
ַעִתיָקא ְדֹכָלא, ָּגִניז ְוָסִתים ִמֹכָלא. ְוַכד ָשֵריָנא ְלַמְלָלא, ָלא ֲהוֹו 
ַיְדִעין ַחְבַרָיא, ְדָכל ָהֵני ִמִלין ַקִדיִשין ִמְתָעִרין ָהָכא. ַזָכָאה 

כֹון ַחְבַרָייא ְדָהָכא. ְוַזָכָאה חּוָלִקי ִעְםכֹון, ְבָעְלָמא ֵדין חּוָלֵקי
 ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. 

, ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים ַבְיָי ֱאֹלֵהיֶכם. ַמאן ַעָםא ָנַתח ַרִבי ִשְמעֹון ְוָאַמר
ֹוָך, ּוְכִתיב ִמי ַקִדיָשא ְכִיְשָרֵאל, ִדְכִתיב בהּו ַאְשֶריָך ִיְשָרֵאל ִמי ָכמ

ָכֹמָכה ָבֵאִלם ְיָי. ִמשּום ְדִאְתַדְבקּוָתא ִדְלהֹון הּוא ִבְשָמא ַקִדיָשא 
ְבָעְלָמא ֵדין. ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ַיִתיר ֵמָהָכא. ְדָהָתם ָלא ִמְתָנְרָשן 

א הּוא ִדְכִתיב ִמֵמיּה, ֵמַההּוא ְצרֹוָרא ִדְצִריִרין ֵביּה ַצִדיַקָיא, ֲהָד 
 ַלְיָי, ֶאָלא ַבְיָי ַמָםש.  ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים ַבְיָי, ְוָלא ְכִתיב ַהְדֵבִקים 

ַכד ָנִחית ִמן ִדיְקָנא ַיִעיָרא ִעָלָאה, ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ָסִתים  ָתאָנא,
ִנין. נְזֵעיר ַאְוָטִמיר ִמֹכָלא, ִמְשָחא ִדְרבּות ַקִדיָשא, ְלִדיְקָנא ִד 

ִאְתָתַען ִדיְקָנא ִדיֵליּה, ְבִתְשָעה ִתעּוִנין. ּוְבַשֲעָתא ְדָנִהיר ִדיְקָנא 
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ִנין, ַנְגִדין ְתֵליַסר נְדַעִתיִקין, ְבַהאי ִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַא ַיִעיָרא ְדַעִתיָקא
. ּוִמְשַתְכִחין ֵביּה, ֶעְשִרין ַמבּוִעין ְדִמְשָחא ִעָלָאה, ְבַהאי ִדיְקָנא

ּוְתֵרין ִתעּוִנין. ּוִמֵמיּה ַנְגִדין, ֶעְשִרין ּוְתֵרין ַאְתָוון דאורייתא ִדְשָמא 
ִדיְקָנא ָלא ִאְשְתַכח, ְוֹלא ָאַמר ְשֹלֹמה ֶאָלא  אמַ ית יַקִדיָשא. ְואִ 

ִסְפָרא, ָכל ַמה ְדַאְטָמר ְוָגִניז, ְלָחָייו. ֶאָלא ָהִכי ָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְד 
ְוָלא ִאְדַכר ְוָלא ִאְתַּגְלָייא. ַההּוא ִמָלה ֲהִוי ִעָלָאה ְוַיִעיָרא ִמֹכָלא, 
ּוְבִגין ָדא הּוא ָסִתים ְוָגִניז. ְוִדיְקָנא ִמשּום ְדהּוא ְשָבָחא ּוְשֵלימּוָתא, 

ְוָתאָנא, ַהאי  ֵזיּה ְקָרא, ְוָלא ִאְתַּגְלָייא.ְוַיִקירּוָתא ִמָכל ַנְרצּוָפא, ַּגנְ 
ִנין, ָנִפיק נִדיְקָנא ְדִאיהּו ְשֵלימּוָתא ְדַפְרצּוָפא ְוַשִנירּוָתא ִדְזֵעיר ַא

א תא ְדבּוְסָמא. ַמאי ַתְקרּובָ תֵמאּוְדנֹוי, ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי, ְבַתְקרֹובָ 
ר ְלָחָייו ַכֲערּוַגת ַהבֹוֶשם. ְבִתְשָעה ִתעּוִנין, ְדבּוְסָמא. ְכָמה ְדַאְת ָאמֵ 

ִאְתָתַען ַהאי ִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאְנִנין. ְבַשֲעֵרי אּוָכֵמי, ִמַתְתְקָנא ְבִתעּוָנא 
 ַשִניר. ְכִגָבר ַתִעיף ַשִניר ְלֵמֱחֵזי. ִדְכִתיב, ָבחּור ָכֲאָרִזים. 

. ְמַתְתָען ַשֲעָרא ִמְלֵעיָלא, ְוָנִפיק ַההּוא ִניצֹוָצא ָאהִתעּוָנא ַקְדמָ 
בּוִציָנא ְדַקְרִדינּוָתא, ְוָנִפיק ִמְכָלָלא ַדֲאִויָרא ַדְכָיא, ּוָבַטש ִבְתחֹות 
ַשֲעָרא ְדֵריָשא, ִמְתחֹות קֹוִצין ְדַעל אּוְדִנין. ְוָנִחית ִמַעֵםי ִנְתָחא 

 ִניֵמי ַעל ִניֵמי, ַעד ֵריָשא ְדפּוָמא. ְדאּוְדִנין 
ָנִפיק ַשֲעָרא, ְוָסִליק ֵמֵריָשא ְדפּוָמא, ַעד ֵריָשא  ִתעּוָנא ִתְנָייָנא.

ַאֲחָרא ְדִפְתָחא ְדפּוָמא. ְוָנִחית ִמְתחֹות נּוָמא, ַעד ֵריָשא ַאֲחָרא, 
 ִניִמין ַעל ִניִמין, ְבִתעּוָנא ַשִניָרא. 

ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא, ִמְתחֹות ְתֵרין  ּוָנא ְתִליָתָאה.ִתע
נּוְקִבין, ָנִפיק ַחד ָאְרָחא, ְוַשֲעִרין ְזִעיִרין ַתִעיִפין, ַמְלָיין ְלַההּוא 
ָאְרָחא, ּוְשַאר ַשֲעִרין ַמְלָיין ֵמַהאי ִּגיָסא, ּוֵמַהאי ִּגיָסא, סֹוֲחָרֵניּה 

א. ְוָאְרָחא ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַתָתא ְכַלל, ֶאָלא ַההּוא ָאְרָחא ְדַההּוא ָאְרחָ 
 ִדְלֵעיָלא, ְדָנִחית ַעד ֵריָשא ְדִשְפָוון, ְוַתָםן ְשִקיָעא ַההּוא ָאְרָחא. 

ָנִפיק ַשֲעָרא, ְוִאְתָתַען, ְוָסִליק ְוָחֵני ְבִעְלעֹוי  ִתעּוָנא ְרִביָעָאה.
 ּוְסָמא. ְדִתְקרֹוָבא ְדב

ָנִסיק ַשֲעָרא, ְוִאְתַחְזָיין ְתֵרין ַתנּוִחין, ִמָכאן  ִתעּוָנא ֲחִמָשָאה.
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ּוִמָכאן, סּוָמָקן ְכַהאי ַוְרָדא סּוָמָקא. ּוִמְתַלֲהָטן ְבָמאָתן ְוִשְבִעין 
 ָעְלִמין, ְדִמְתַלֲהִטין ִמַתָםן 

ַחד חּוָטא ְבַסֲחָרֵניּה ְדִדיְקָנא, ְוַתְלָיין ָנִפק ַשֲעָרא כְ  ִתעּוָנא ְשִתיָתָאה.
 ַעד ֵריָשא ְדֵמעֹוי, ְוָלא ָנִחית ַעד ַטבּוָרא. 

ְדָלא ַתְלָיין ַשְעֵרי ַעל נּוָמא, ּופּוָמא ִאְתְנֵני ִמָכל  ִתעּוָנא ְשִביָעָאה.
  ִסְטרֹוי. ְוַיְתִבין ַשְעֵרי ְבִתעּוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה.

ְדַנְחִתין ַשְעֵרי ִבְתחֹות ִדיְקָנא, ִדְמַחְנָיין ְקָדָלא,  ִתעּוָנא ְתִמיָנָאה.
ְדָלא ִאְתַחְזָיא. ֺכְלהּו ַשְעֵרי ְדִקיִקין, ִניִמין ַעל ִניִמין. ַמְלָיין ִמָכל 

 ִסְטרֹוי.
א ְמַעְלָייא, ַעד ְדאתמשכן ַשְעֵרי ֺכְלהּו ְבִשעּולָ  ִתעּוָנא ְתִשיָעָאה.

ִאימּון ַשְעֵרי ְדַתְלָיין. ֺכְלהּו ְבִשעּוָלא ַשִניר, ְכַחד ִּגיָבר ַתִעיף, ָמאֵרי 
ָנַצח ְקָרִבין. ְבִתְשָעה ִתעּוִנין ִאֵלין, ַנְגִדין ְוָנְפִקין ִתְשָעה ַמבּוִעין 

ְרבּות, ַנְגִדין ְלָכל ִאימּון  ִדְמַשח ְרבּות ִדְלֵעיָלא. ּוֵמַההּוא ְמַשח
ִדְלַתָתא. ִתְשָעה ִתעּוִנין ִאֵלין ִאְשְתָכחּו ְבִדיְקָנא ָדא. ּוִבְשֵלימּות 
ִתעּוָנא ְדִדיְקָנא ָדא, ִאְתְקֵרי ִּגיָבר ַתִעיף. ְדָכל ַמאן ְדָחֵמי ִדיְקָנא 

ְּגבּוָרה ַתִקיָפא. ַעד ָכאן ִתעּוָנא ַקְייָמא ְבִקיּוֵמיּה, ַתְלָייא ֵביּה 
 ִנין. נְדִדיְקָנא ִעָלָאה ִדְזֵעיר ַא

ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון ְלִרִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריּה, קּום ְבִרי ַסְלֵסל ִתעּוָנא 
ְדִדיְקָנא דמלכא ַקִדיָשא, ְבִתעּונֹוי ִאֵלין. ָקם ִרִבי ֶאְלָעָזר, ָנַתח 

ַעד ִמְבטֹוַח ִבְנִדיִבים.  ,, ִמן ַהֵםַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיּהְוָאַמר
ָתָנא, ָהָכא ִתְשָעה ִתעּוִנין ִדְבִדיְקָנא ָדא. ְלָהֵני ִתעּוִנין ִאְצְטִריְך ָדִוד 

ֵכיָון  ָתא ֲחֵזי,ַמְלָכא, ְבִגין ְלַנְצָחא ִלְשַאר ַמְלִכין, ְוִלְשַאר ַעִםין. 
ְדָאַמר ָהֵני ִתְשָעה ִתעּוִנין, ְלָבַתר ָאַמר ָכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְבֵשם ְיָי ִכי 
ֲאִמיַלם. ָאַמר, ָהֵני ִתעּוִנין ַדֲאֵמיָנא, ְלַמאי ִאְצְטִריְכָנא. ִמשּום ְדָכל 

ִנין, ְדִאימּון ֵשם ְיָי, ּגֹוִים ְסָבבּוִני. ּוְבִתעּוָנא ְדִדיְקָנא ָדא, ִתְשָעה ִתעּו
ָנא אַאֵשִצינּון ִמן ָעְלָמא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְבֵשם ְיָי ִכי ֲאִמיַלם. ְותָ 

ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ִתְשָעה ִתעּוִנין ָאַמר ָדִוד, ָהָכא, ִשיָתא ִאימּון 
ם. ְוִאי ֵתיָמא ְתֵרין ִבְשָמא ַקִדיָשא. ְדִשית ְשָמָהן ֲהוֹו, ּוְתַלת ָאָד 
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ָנא ִשיָתא אִאימּון. ְתָלָתא ֲהוֹו, ְדָהא ְנִדיִבים ִבְכַלל ָאָדם ֲהוֹו. תָ 
ְשָמָהן, ִדְכִתיב: ִמן ַהֵםַצר ָקָראִתי ָיּה, ַחד. ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיּה, ְתֵרין. ְיָי 

טֹוב ַלֲחסֹות ַבְיָי, ֲחִמָשה. ִלי ֹלא ִאיָרא, ְתַלת. ְיָי ִלי ְבעֹוְזָרי, ַאְרַבע. 
טֹוב ַלֲחסֹות ַבְיָי, ִשיָתא. ָאָדם ְתַלת, ִדְכִתיב: ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא ַמה 
ַיֲעֶשה ִלי ָאָדם, ַחד. טֹוב ַלֲחסֹות ַבְיָי ִמְבטֹוַח ָבָאָדם, ְתֵרי. טֹוב 

ֵזי ָרָזא ְדִמָלה, ִדְבָכל ַלֲחסֹות ַבְיָי ִמְבטֹוַח ִבְנִדיִבים, ְתַלת. ְוָתא חֲ 
ֲאָתר ְדִאְדַכר ָאָדם ָהָכא, ָלא ִאְדַכר ֶאָלא ִבְשָמא ַקִדיָשא. ְדָהִכי 
ִאְתֲחֵזי. ִמשּום ְדָלא ִאְקֵרי ָאָדם, ֶאָלא ְבָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליּה. ּוַמאי 

ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם,  ִאְתֲחֵזי ֵליּה. ְשָמא ַקִדיָשא. ִדְכִתיב, ַוִייֶצר ְייָ 
ְבֵשם ָמֵלא, ְדהּוא ְיָי ֱאֹלִהים. ְכָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליּה ּוְבִגין ָכְך ָהָכא ָלא 

ָנא, ְכִתיב ִמן ַהֵםַצר ָקָראִתי ָיּה אִאְדַכר ָאָדם ֶאָלא ִבְשָמא ַקִדיָשא. ְותָ 
ָלֳקֵביל ְתֵרי ִעְלעֹוי, ְדַשְעֵרי ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיּה, ְתֵרי ִזְמֵני ָי''ּה ָי''ּה, 

ִאְתַאֲחָדן ְבהּו. ּוִמְדָחָמא ְדַשְעֵרי ִאְתַמְשָכאן ְוַתְלָיין, ָשאֵרי ְוָאַמר ְיָי 
ִלי ֹלא ִאיָרא. ְיָי ִלי ְבעֹוְזָרי. ִבְשָמא ְדָלא ָחֵסר. ִבְשָמא ְדהּוא 

ַמה ְדָאַמר ַמה ַיֲעֶשה ִלי ָאָדם, ַקִדיָשא. ּוִבְשָמא ָדא, ַאְדַכר ָאָדם. ּו
ָהִכי הּוא. ְדָתָנא ָכל ִאימּון ִכְתִרין ַקִדיִשין ְדַמְלָכא, ַכד ִאְתַתְקָנן 

דאישתליף ְבִתעּונֹוי. ִאְתְקרּון ָאָדם. ִדיּוְקָנא ְדָכִליל ֹכָלא. ּוַמה 
 ה'הוה ְדֵביּה, ִאְתְקֵרי יִאְתְקֵרי ְשָמא ַקִדיָשא. ְוַתְעָרא ּומַ  מתערא

ְוִאְתְקֵרי ָאָדם ִבְכָלָלא ְדַתְעָרא, ּוַמה ְדֵביּה. ְוִאֵלין ִתְשָעה ִתעּוִנין 
ְדָאַמר ָדִוד ָהָכא, ְלַאְכְנָעא ַשְנאֹוי ְבִגין ְדַמאן ְדָאִחיד ִדיְקָנא 

ַמה ְדָבֵעי ִמן ַמְלָכא. ַמְלָכא ְדַמְלָכא, ְואֹוִקיר ֵליּה ְבָיִקירּו ִעָלָאה, ָכל 
ָעִביד ְבִגיֵניּה. ַמאי ַטְעָמא ִדיְקָנא, ְוָלא ּגּוָפא. ֶאָלא ּגּוָפא ָאִזיל ָבַתר 

איהו עיקרא דכל  נא דדיק ִדיְקָנא, ְוִדיְקָנא ָלא ָאִזיל ָבַתר ּגּוָפא.
א תליא. וכולא בדיקנ ָאִזיל ָבַתר ִדיְקָנא וכל הידורא דגופא ּוָפאּג

ּוִבְתֵרי ְּגָווֵני ָאֵתי ַהאי חּוְשָבָנא, ַחד ִכְדַקאְמָרן. ְתֵרין: ִמן ַהֵםַצר 
ָקָראִתי ָיּה, ַחד. ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיּה, ְתֵרי. ה' ִלי ֹלא ִאיָרא, ְתַלת. ַמה 

שֹוְנָאי, ַיֲעֶשה ִלי ָאָדם, ַאְרַבע. ה' ִלי ְבעֹוְזָרי, ָחֵמש. ַוֲאִני ֶאְרֶאה בְ 
ִשיָתא. טֹוב ַלֲחסֹות ַבה', ִשְבָעה. ִמְבטֹוַח ָבָאָדם, ְתַמְנָייא. טֹוב 
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 ַלֲחסֹות ַבְיָי ִמְבטֹוַח ִבְנִדיִבים, ִתְשָעה. 
ִמן ַהֵםַצר ָקָראִתי ָי''ּה, ַמאי ָקא ַמְייֵרי ֶאָלא ָדִוד, ָכל ָמה ְדָאַמר 

א ָדא ָקָאַמר. ִמן ַהֵםַצר ָקָראִתי ָיּה, ֵמֲאָתר ָהָכא, ַעל ִתעּוָנא ְדִדיְקנָ 
ְדָשאִרי ִדיְקָנא ְלִאְתַנְשָטא, ְדהּוא ֲאָתר ָדִחיק, ִמַעֵםי ִנְתָחא ְדאּוְדִנין 

ְתחֹות ַשְעֵרי ְדֵריָשא. ּוְבִגין ָכְך ָאַמר ָי''ּה ָי''ה ְתֵרי ִזְמֵני. מֵמֵעיָלא, 
ט ִדיְקָנא, ְוָנִחית ֵמאּוְדנֹוי, ְוָשאִרי ְלִאְתַנְשָטא, ָאַמר ּוַבָתר ְדִאְתְנשַ 

ְוָכל ַהאי ִאְצְטִריְך ָדִוד  קְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא, ְדהּוא ֲאָתר ְדָלא ָדִחי
ְלַאְכָנע ְתחֹוֵתיּה ַמְלִכין ְוַעִםין, ְבִגין ְיָקָרא ְדִדיְקָנא ָדא. ְוָתאָנא 

ָרא, ָכל ַמאן ְדָחֵמי ְבֶחְלֵמיּה ְדִדיְקָנא ְדַבר ָנש ִעָלָאה ִבְצִניעּוָתא ְדִספְ 
ָאִחיד ִביֵדיּה, אֹו ְדאֹוִשיט ְיֵדיּה ֵליּה. ִיְנַדע ִדְשִלים הּוא ִעם ִעָלֵאי, 
ְוַאְרֵמיה ְתחֹוֵתיּה ִאימּון ִדְמַצֲעִרין ֵליּה. ָתָנא, ְמַתְתָען ִדיְקָנא ִעָלָאה 

 ָעה ִתעּוִנין, ְוהּוא ִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאִנין, ְבִתְשָעה ִתעּוִנין ְמַתְתָעןְבִתְש 
ְמַתְתָען ַשֲעָרא ֵמֵעיָלא, ְוָנִפיק ִמַעֵםי ִנְתָחא  ִתעּוָנא ַקְדָמָאה.

יִמין ַעל ְדאּוְדִנין, ִמְתחֹות קֹוֵצי ְדַתְלָיין ַעל אּוְדִנין, ְוַנְחִתין ַשְעֵרי, נִ 
ִניִמין, ַעד ֵריָשא ְדפּוָמא. ָתאָנא, ָכל ִאֵלין ִניִמין ִדְבִדיְקָנא, ַתִעיִפין 
ַיִתיר ִמָכל ִניִמין ְדקֹוִצין ְדַשְעֵרי ְדֵריָשא, ְוַשְעֵרי ְדֵריָשא ֲאִריִכין 

ּוִמְנהֹון ְקִשיִשין.  ְוָהֵני ָלאו ֲאִריִכין, ְוַשְעֵרי ְדֵריָשא, ִמְמהֹון ְשִעיֵעי,
ּוְבַשֲעָתא ְדִאְתַמְשָכן ַשְעֵרי ִחָּווֵרי ְדַעִתיק יֹוִמין, ְלַשְעֵרי ִדְזֵעיר 

ִנין. נִנין, ְכִתיב, ָחְכמֹות ַבחּוץ ָתֹרָמה. ַמאי ַבחּוץ. ְבַהאי ְזֵעיר ַאנַא
ְעָתְך. ֶאָלא ֵאיָמא ַאְרַבע ְדִמְתַחְבַרן ְתֵרי מֹוֵחי. ְתֵרי מֹוֵחי ַסְלָקא ַד 

ִנין, ְוִאְשְתָכחּו ִבְתַלת ַחָלֵלי נמֹוֵחי. ְתַלת מֹוֵחי ַדֲהוֹו ִבְזֵעיר ַא
ְדגּוְלַּגְלָתא ְוַחד מֹוָחא ָשִקיט ַעל בּוְרֵייּה, ְדָכִליל ָכל ְתַלת מֹוֵחי. 

ן, ְבַשֲעֵרי ִחָּווֵרי. ְלַהאי ְזֵעיר ְדִאְתְמָשְך ִמֵמיּה ְמִשיָכן ְכִליָלן ְשִקילָ 
ִנין. נִנין ִלְתַלת מֹוֵחי ְדֵביּה. ּוִמְשַתְכָחן ַאְרַבע מֹוֵחי ְבַהאי ְזֵעיר ַאנַא

ְבִגין ַכְך ִאְשְתִלימּו ַאְרַבע ָנָרִשיֹות ִדְכִתיִבין ַבְתִפיִלין, ְדִאְתְכִליל 
ִנין. נַעִתיק יֹוִמין, ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין, ּוְזֵעיר ַאְבהּו ְשָמא ַקִדיָשא ְד 

ְדַהאי הּוא ְשֵלימּוָתא ִדְשָמא ַקִדיָשא. ִדְכִתיב, ְוָראּו ָכל ַעֵםי ָהָאֶרץ 
ִכי ֵשם ְיָי ִנְקָרא ָעֶליָך ַוִיְראּו ִמֶםָך. ֵשם ְיָי. ֵשם ְיָי ַמָמש, ְדִאימּון 
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י ָבֵתי ִדְתִפיִלין. ּוְבִגין ָכְך, ָחְכמֹות ַבחּוץ ָתֹרָמה. ְדָהָכא ַאְרַבע ְרִהיטֵ 
ִמְשַתְכִחין. ְדָהא ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין, ְסִתיָמא ִדְסִתיִמין, ָלא ִאְשְתַכח, 
ְוָלא ַזִםין ָחְכְמָתא ִדיֵליּה, ִמשּום ְדִאית ָחְכְמָתא ְסִתיָמא ְדֹכָלא ְוָלא 

ִנין. נִאְתְנַרש. ּוְבִגין ְדִאְתַחָברּו ַאְרָבָעה מֹוִחין ְבַהאי ְזֵעיר ַא
ִאְתַמְשָכן ַאְרַבע ַמבּוִעין ִמֵמיּה ְלַאְרַבע ִעיָבר, ּוִמְתָנְרָשן ֵמַחד 

 ִגין ָכְך ִאימּון ַאְרַבע. ַמבּוָעא, ְדָנִפיק ְמֺכְלהּו. ּובְ 
ָתא ְדִאְתְכִליָלא ְבַאְרַבע, ִאְתַמְשָכא ְבָהֵני ַשְעֵרי, ְוָתאָנא, ַהאי ָחְכְמ 

ְדִאימּון ַתְלָיין ִתִלין ַעל ִתִלין. ְוֺכְלהּו ַקְשָיין ְוַתִקיִפין, ְוִאְתַמְשכּו 
ְוַנְגִדין ֻּ ָכל ַחד ְלִסְטרֹוי. ְוֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרבֹוא ִרְבָבן ַתְלָיין, ִמַמְייהּו 
ְדֵליְתהֹון ְבחּוְשָבָנא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְקוּוסֹוָתיו ַתְלַתִלים. ִתֵלי 
ִתִלים. ְוֺכְלהּו ַקְשָיין ְוַתִקיִפין ְלִאְתְבָרא, ְכַהאי ַחָלִמיש ַתִעיף. 

ֹות ּוְכַהאי ִטְנָרא ְדִאיִהי ַתִעיָפא. ַעד ְדַעְבִדין נּוְקִבין ּוַמבּוִעין ִמְתח
ַשֲעָרא, ְוַנְגִדין ַמבּוִעין ַתִעיִפין ְלָכל ִעיָבר ְוִעיָבר ְלָכל ְסָטר ּוְסָטר. 
  ּוְבִגין ְדָהֵני ַשְעֵרי אּוָכֵמי ַוֲחשֹוָכן, ְכִתיב ְמַגֶלה ֲעמּוקֹות ִמִמי ֹחֶשְך.

ֵריָשא, ִמשּום ָנא, ָהֵני ַשְעֵרי ְדִדיְקָנא ַתִעיִפין ִמְשַאר ַשְעֵרי ְד אְותָ 
ְדָהֵני ִבְלחֹוַדְייהּו ִמְתָנְרָשן ּוִמְשַתְכָחן, ְוִאימּון ַתִעיִפין ְבאֹוְרַחְייהּו. 
ֲאַמאי ַתִעיִפין. ִאי ֵתיָמא, ִמשּום ְדֺכְלהּו ִדיָנא, ָלאו ָהִכי, ְדָהא 

ַנְחִתין ְתֵליַסר ַמבּוֵעי ְבִתקּוִנין ִאֵלין ִאְשְתָכחּו ַרֲחֵמי ּוְבַשֲעָתא ְד 
ַנֲהֵרי ְדִמְשָחא, ִאֵלין ֺכְלהּו ַרֲחֵמי. ֶאָלא ָתאָנא, ָכל ָהֵני ַשְעֵרי 
ְדִדיְקָנא, ֺכְלהּו ַתִעיִפין. ַמאי ַטְעָמא. ָכל ִאימּון ְדַרֲחֵמי, ַבְעָיין ְלֶמֱהִוי 

ימּון ְדִאיְנהּו ִדיָנא, ָהא ַתִעיִפין ַתִעיִפין. ְלַאְכְנָייא ְלִדיָנא. ְוָכל אִ 
ִאימּון. ּוֵבין ַכְך ּוֵבין ַכְך ַבְעָיין ְלֶמֱהִוי ַתִעיִפין, ִמְתֵרין ִסְטִרין. ַכד 
ָבֵעי ָעְלָמא ַרֲחִמין, ַרֲחֵמי ַתִעיִפין ְוַנְצִחין ַעל ִדיָנא. ְוַכד ָבֵעי ִדיָנא, 

ל ַרֲחֵמי. ּוְבִגין ָכְך ַבְעָיין ְלֶמֱהִוי ַתִעיִפן ִמְתֵרין ִדיָנא ַתִעיף, ְוָנַצח עַ 
ִסְטִרין, ְדַכד ָבעּו ַרֲחֵמי, ַשְעֵרי ְדִאימּון ְבַרֲחֵמי, ַקְייִמין ּוִמְתַחְזָיא 
ִדיְקָנא ְבִאימּון ַשְעֵרי, ְוֹכָלא ֲהוֹו ַרֲחֵמי. ְוַכד ַבְעָייא ִדיָנא, ִאְתַחְזָייא 

ְקָנא ְבִאימּון ַשְעֵרי. ְוֹכָלא ִאְתַקָיים ְבִדיָנא. ְוַכד ִאְתַּגְלָייא ִדיְקָנא ִדי
ַקִדיָשא ִחָּווָרא, ָכל ָהֵני ְוָכל ָהֵני ִמְתַנֲהִרין ּוִמְסַתְחָיין, ְכַמאן 
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ְבַרֲחֵמי, ְדִאְסְתֵחי ְבַנֲהָרא ֲעִמיָקא ִמָםה ְדֲהָוה ֵביּה. ְוִאְתְקָיימּו ֺכְלהּו 
ְוֵלית ִדיָנא ִאְשְתַכח, ְוָכל ָהֵני ִתְשָעה ַכד ַנֲהִרין ַכֲחָדא, ֺכְלהּו 
ִאְסַתְחָיין ְבַרֲחֵמי. ּוְבִגין ָכְך ָאַמר ֹמֶשה ִזְמָנא ַאֲחָרא, ְיָי ֶאֶרְך ַאַנִים 

, ִאימּון ִתְשָעה ְוַרב ֶחֶסד. ְוִאלּו ֱאֶמת ָלא ָקָאַמר. ִמשּום ְדָרָזא ְדִמָלה
ִנין. ְוַכד ָאַמר ֹמֶשה ִזְמָנא נְמִכיָלן ְדַנֲהִרין ֵמַעִתיק יֹוִמין ִלְזֵעיר ַא

ִתְנָייָנא, ִתְשָעה ִתעּוִנין ָאַמר. ְוִאיְנהּו ִתעּוֵני ִדיְקָנא ְדִמְשַתְכֵחי ִבְזֵעיר 
ין ֵביּה. ּוְבִגין ָכְך ֱאֶמת ַתְלָייא ִנין, ְוַנְחִתין ֵמַעִתיק יֹוִמין ְוַנֲהִר נַא

 ְבַעִתיָקא, ְוַהְשָתא ָלא ָאַמר ֹמֶשה ְוֱאֶמת. 
ִנין, ֺכְלהּו ְקִשיֵשי, ִתִלין ַעל ִתִלין. נָנא, ַשְעֵרי ְדֵריָשא ִדְזֵעיר ַאאתָ 

ִמְשַתְכִחין ֵביּה,  ְוָלא ְשִעיִעין. ְדָהא ֲחֵמיָנא ִדְתַלת מֹוֵחי ִבְתַלת ֲחָלֵלי
ּוְנִהִרין ִמםֹוָחא ְסִתיָמָאה. ּוִמשּום ְדמֹוָחא ְדַעִתיק יֹוִמין, ָשִקיט 
ְוָשִכיְך ַכֲחָמר ַטב ַעל דּוְרְדֵייּה, ַשֲערֹוי ֺכְלהּו ְשִעיִעין, ּוְמִשיִחין 

ר ְנֵקא. ְוַהאי ִדְזֵעיר ֵראֵשּה ַכֲעמַ ושער ִמְשָחא ַטב. ּוְבִגין ָכְך ְכִתיב, כְ 
ְקִשיִשין. ְדָהא ֺכְלהּו ַתְלָיין ְוָלא ִמְתַקְמֵטי,  ִנין, ְקִשיִשין ְוָלאנַא

ּוְבִגין ָכְך ָחְכְמָתא ָנִגיד ְוָנִפיק. ֲאָבל ָלא ָחְכְמָתא ְדָחְכְמָתא, ְדִאיִהי 
מֹוֵחיּה ְדַעִתיק יֹוִמין, ַבר  ְדֵלית ְדָיַדע ןְשִכיָכא ּוְשִקיָטא. ְדָהא ָתֵנינָ 

ִנין ִאְתַמר. ָאַמר נִאיהּו. ְוַהאי ִדְכִתיב, ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרָכּה, ִבְזֵעיר ַא
ִרִבי ִשְמעֹון, ְבִריְך ְבִרי ְלקּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְבָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא 

 ְדָאֵתי. 
ק ַשֲעָרא, ְוָסִליק ֵמֵריָשא ְדפּוָמא, ַעד ֵריָשא ָנִפי ִתעּוָנא ִתְנָייָנא.

ַאֲחָרא ְדִפְתָחא ְדפּוָמא, ְוָנִחית ִמְתחֹות נּוָמא, ַעד ֵריָשא ַאֲחָרא, 
ִניִמין ַעל ִניִמין, ְבִתעּוָנא ַשִניר. קּום ִרִבי ַאָבא. ָקם ִרִבי ַאָבא, ָנַתח 

עָֻּנא ְדַמְלָכא, אתחזי דיָנא ָדא ִמְתָתַען בְ ְוָאַמר, ַכד ִתעּוָנא ְדִדיְק 
ְכִגָבר ַתִעיף ַשִניר ְלֵמחֵזי, ַרב ְוָשִליט, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָּגדֹול 
ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹכַח. ְוַכד ִאְתְבָסם ְבִתעּוָנא ִדיְקָנא ַיִעיָרא ַקִדיָשא, 

ירּו ִדיֵליּה, ֵאל ַרחּום. ְוַהאי ִתעּוָנא ִתְנָייָנא ְוִיְשַּגח ֵביּה, ִאְקֵרי ִבְנהִ 
ַכד ָנִהיר ִבְנִהירּו ְדַעִתיק יֹוִמין, ִאְקֵרי ַרב ֶחֶסד. ְוַכד וִאְתָתַען, 

ִמְסַתְכֵלי ָדא ְבָדא, ִאְתְקֵרי ְבִתעּוָנא ַאֲחָרא ְוֱאֶמת. ְדָהא ְנִהירּו 
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ן ִאְתְקֵרי ָדא ִתעּוָנא ִתְנָייָנא, ְכַגְווָנא ַאְנֵניה. ְוָתאָנא, נֹוֵשא ָעוֹ 
 ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא. ֲאָבל ִמשּום ַההּוא אֹוְרָחא ְדָנִפיק, 

ְתחֹות ְתֵרין נּוְקִבין ְדחֹוָטָמא, ְוַשֲעִרין ַתִעיִפין  ְבִתעּוָנא ְתִליָתָאה
ְקרּון ָהָכא נֹוֵשא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ְזִעיִרין ַמְלָיין ְלַההּוא אֹוְרָחא. ָלא ִאתְ 

ֶנַשע, ְוִאְתְקָיימּו ְבֲאָתר ַאֲחָרא. ְוַתְנָיא, ְתַלת ְמָאה ְוִשְבִעין ְוָחֵמש 
ֲחָסִדים, ְכִליָלן ְבֶחֶסד ְדַעִתיק יֹוִמין, ְוֺכְלהּו ִאְקרּון ַחְסֵדי ַקְדָמֵאי. 

ים. ְוֺכְלהּו ְכִליָלן ְבֶחֶסד ְדַעִתיָקא ִדְכִתיב, ַאֵיה ֲחָסֶדיָך ָהִראשֹונִ 
ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדֹכָלא. ְוֶחֶסד ִדְזֵעיר ַאִנין ִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם. 
ּוְבִסְפָרא ִדְצִניעּוָתא, ְקֵרי ֵביּה ְלֶחֶסד ַקְדָמָאה ְדַעִתיק יֹוִמין ַרב ֶחֶסד. 

ן ָכְך ְכִתיב ָהָכא, ְוַרב ֶחֶסד. ּוְכִתיב, ּוִבְזֵעיר ַאִנין, ֶחֶסד ְסָתם. ּוְבִגי
נֹוֵצר ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְסָתם. ְואֹוִקיְמָנא, ַהאי ַרב ֶחֶסד, ַמֵטה ְכַלֵני 
ֶחֶסד, ְלַנֲהָרא ֵליּה, ּוְלֲאְדָלָקא בֹוִציֵני. ְדָתָנא ַהאי אֹוְרָחא ְדָנִחית 

ין ְזִעיִרין ַמְלָיין ְלַההּוא ָאְרָחא, ְתחֹות ְתֵרין נּוְקִבין ְדחֹוָטָמא, ְוַשְעִר 
ָלא ִאְקֵרי ַההּוא ָאְרָחא עֹוֵבר ַעל ֶנַשע, ְדֵלית ֲאָתר ְלַאְעְבָרא ֵליּה 

הּוא ֲאָתר דִבְתֵרי ְּגָווֵני. ַחד ִמשּום ַשְעֵרי ְדִאְשְתַכח ְבַההּוא ָאְרָחא, 
ַאְעְבָרא ְדַההּוא אֹוְרָחא ַעד  ַקְשָיא ְלַאְעְבָרא. ְוַחד, ִמשּום ְדָנִחית

ֵריָשא ְדפּוָמא, ְוָלא ַיִתיר. ְוַעל ָדא ְכִתיב, ִשְפתֹוָתיו שֹוַשִמים, 
סּוָמִקין ְכַוְרָדא, נֹוְטפֹות מֹור עֹוֵבר, סּוָמָקא ַתִעיף, ְוַהאי אֹוְרָחא 

ָבֵעי ְלַאְגְזָמא, ְתֵרי ְדָהָכא, ִבְתֵרי ְּגָווֵני ֹלא ִאְתְבָסם. ִמָכאן ַמאן ְד 
 ִזְמֵני ָבַטש ִביֵדיּה ְבַהאי אֹוְרָחא. 

ָנִפיק ַשֲעָרא, ְוִאְתָתַען, ְוָסִליק ְוָחֵני ְבִעְלעֹוי,  ִתעּוָנא ְרִביָעָאה
הֹוד  ,ְבִתְקרּוְבָתא ְדבּוְסָמא. ַהאי ִתעּוָנא ָיֶאה ְוַשִניָרא, ְלִאְתַחְזָיא

ְוַתְנָיא, הֹוד ִעָלָאה, ָנִפיק ְוִאְתַעָטר ְוָנִגיד ְלִאְתַאֲחָדא  ְוָהָדר הּוא 
ְבִעְלעֹוי, ְוִאְתְקֵרי הֹוד ָזָקן. ּוֵמַהאי הֹוד ְוָהָדר, ַתְלָיין ִאֵלין ְלבּוֵשי, 
ְדִאְתָלַבש ְבהּו, ְוִאימּון נּוְרִניָרא ַיִעיָרא ְדַמְלָכא. ִדְכִתיב, הֹוד ְוָהָדר 

ָבְשָת, ִתעּוִנין ְדִאְתָלַבש ְבהּו, ְוִאְתָתַען ְבַהאי ִדיּוְקָנא ְדָאָדם, ַיִתיר לָ 
ָתאָנא ַהאי הֹוד, ַכד ִאְתְנַהר ִבְנִהירּו ְדִדיְקָנא ִעָלָאה, וְ ִמָכל ִדיּוְקִנין. 

ֹון ֵמַהאי ִּגיָסא, ְוִאְתָנַשט ִבְשַאר ִתעּוִנין ְנִהיִרין. ַהאי הּוא נֹוֵשא עָ 
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ְועֹוֵבר ַעל ֶנַשע ֵמַהאי ִּגיָסא. ּוְבִגין ָכְך, ְלָחָייו ְכִתיב. ּוִבְצִניעּוָתא 
ְדִסְפָרא ִאְקֵרי, הֹוד ְוָהָדר ְוִתְפֶאֶרת. ְדָהא ִתְפֶאֶרת הּוא עֹוֵבר ַעל 

ְפֶאֶרת ָלא ֶנַשע, ֶשֶמֱאַמר ְוִתְפַאְרתֹו ֲעבֹור ַעל ֶנַשע. ֲאָבל ַהאי תִ 
אֹוִקיְמָנא, ֶאָלא ְבִתעּוָנא ְתִשיָעָאה, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ְוִתְפֶאֶרת 

ְבַמְתְקָלא ַחד  ,ַבחּוִרים ֹכָחם. ְוַתָםן ִאְקֵרי ִתְפֶאֶרת. ְוַכד ִאְתְתַקל
ֵמַעִתיָקא  ַסְלִקין. ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון, ֵיאֹות ַאְנְת ִרִבי ַאָבא, ְלִאְתָבְרָכא

 ַקִדיָשא, ְדָכל ִבְרָכאן ָנְפִקין ִמֵמיּה. 
ָנִסיק ַשֲעָרא, ְוִאְתָחזּון ְתֵרין ַתנּוִחין ִמָכאן  ִתעּוָנא ֲחִמיָשָאה.

ּוִמָכאן, סּוָמָקן ְכַהאי ַוְרָדא סּוָמָקא. ּוִמְתַלֲהָטן ְבָמאָתן ְוִשְבִעין 
ִחין, ַכד ְנַהִרין ִמְמִהירּו ִדְתֵרין ַתנּוִחין ַקִדיִשין ָעְלִמין, ָהֵני ְתֵרי ַתנּו

ִעָלִאין ְדַעִתיָקא, ִאְתְמַשְך סּוָמָקא, ְוָאֵתי ִחיָּוָרא. ְבַהאי ְכִתיב, ָיֵאר ְיָי 
ָנָניו ֵאֶליָך ִויֺחֶמָך. ְדַכד ְנַהִרין ִמְתְבָרְך ָעְלָמא. ּוְבַשֲעָתא ְדִאְתֲעִבדּו 

ָקא, ְכִתיב ִיָשא ְיָי ָנָניו ֵאֶליָך, ְכלֹוַמר ִיְסָתַלק. ְוָלא ִיְשְתַכח סּומָ 
רּוְגָזא ְבָעְלָמא. ָתאָנא, ֺכְלהֹון ְנהֹוִרין ְדִאְתַנֲהָרן ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא, 

 עֹוָלם.  ִאְתְקרּון ַחְסֵדי ַקְדָמֵאי. ּוְבִגין ִאימּון, ַנֲהִרין ָכל ִאימּון ַחְסֵדי
ָנִפיק ַשֲעָרא, ְכַחד חּוָטא ְדַשֲעֵרי ְבַסֲחָרֵניּה  ִתעּוָנא ְשִתיָתָאה.

ְדִדיְקָנא. ותליין עד רישא דמעוי ולא נחית עד טבורא, תנא תקונא 
דא הוא דאקרי ְנַאת ַהָזָקן ְוִאיהּו ַחד ֵמָחֵמש ֵנִאין, ְדַתְלָיין ְבֶחֶסד, 

ָלא ַהאי ֶחֶסד, ְכָמה ְדִאְתַמר. ּוְבִגין ַכְך, ֹלא ַתְשִחית ְוָלא ִאְבֵעי ְלַחבְ 
 ֵאת ְנַאת ְזָקֶנָך ְכִתיב. 

ְדָלא ַתְלָיין ַשֲעָרא ַעל נּוָמא, ּופּוָמא ִאְתְנֵני ִמָכל  ִתעּוָנא ְשִביָעָאה.
ם ִרִבי ְיהּוָדה. ִסְטרֹוי, ְוַיְתִבין ַשְעִרין ְבִתעּוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה. קּו

ָקם ִרִבי ְיהּוָדה ָנַתח ְוָאַמר, ִבְגֵזיַרת ִעיִרין ִנְתָּגָמא. ְכָמה ֶאֶלף ִרְבָבן 
ן ּוִמְתַקְייָמן ְבַהאי נּוָמא, ְוַתְלָיין ִמֵמיּה, ְוֺכְלהֹון ִאְקרּון ֶנה. בִמְתְנשָ 

יק ֵמַההּוא רּוָחא ְדָנפִ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּוְברּוַח ִניו ָכל ְצָבָאם. ּו
 ִמנּוָמא, ִמְתַלְבָשן. 

ָכל ִאימּון ִדְלַבר, ַתְלָיין ֵמַהאי נּוָמא. ּוֵמַהאי נּוָמא ַכד ִאְתָנָשט ַהאי 
, ְוֺכְלהּו ֶנה ְיָי ִאְתְקרּון. ירּוָחא, ִמְתַלְבָשן ֵביּה ַכָמה ְנִביֵאי ְמֵהיְמנָ 
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יק, ָלא ִאְתָעְרָבא ִמָלה ַאֲחָרא ְוֺכְלהּו ְמַחָכאן ּוַבֲאָתר ְדרּוָחא ָנפִ 
ְלִאְתַלְבָשא ְבַההּוא רּוָחא ְדָנִפיק. ְוַהאי ִתעּוָנא ַשִליָטא ַעל ֺכְלהּו 
ִשיָתא. ִמשּום ְדָהָכא ִמְתַקְייָמן ֺכְלהּו ּוִמְתַאֲחָדן. ּוְבִגיֵני ַכְך ַשְערֹוהי 

יּה ְדפּוָמא. ְוִאְתְנֵני ִמָכל ִסְטרֹוי, ְוַהאי ִתעּוָנא ְשִקיִלין סֹוֲחָרנֵ 
ַשִליָטא ַעל ֺכְלהּו ִמשּום ְדָהָכא ִמְתַקְייָמן ֺכְלהּו ּוִמְתַאֲחָדן. ָאַמר 

 ַרִבי ִשְמעֹון, ְבִריְך ַאְנְת ְלַעִתיָקא ַקִדיָשא. 
ִבְתחֹות ִדיְקָנא, ְמַחְנָיין ְקָדָלא ְדָלא  ְדַנְחִתין ַשְעֵרי ִתעּוָנא ְתִמיָנָאה

ִאְתֲחֵזי. ְדַתְנָיא, ֵאין ְלַמְעָלה ֹלא ֹעֶרף ְוֹלא ִעפֹוי, ּוְבִזְמָנא ְדַאָּגח 
ְקָרֵבי ִאְתֲחֵזי. ִמשּום ְלַאֲחָזָאה ְּגבּוְרָתא. ְדָהא ָתֵניָנן, ֶאֶלף ָעְלִמין 

ְכִתיב, ֶאֶלף ַהָםֵגן ָתלּוי ָעָליו ֹכל ִשְלֵטי ִאְתַאֲחָדין ִמֵמיּה, ֲהָדא הּוא ִד 
ַהִּגבֹוִרים. ְוֶאֶלף ַהָםֵגן ָרָזא הּוא. ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ֹכל ִשְלֵטי 

 ַהִּגבֹוִרים ְדָאתּו ִמְןַטר ְּגבּוָרה ַחד, ֵמִאימּון ְּגבּוָראן. 
י ְבִשעּוָלא ַמְלָיא, ִעם ִאימּון ַשְעֵרי ְדִאְתַמְשָכן ַשְעֵר  ִתעּוָנא ְתִשיָעָאה.

ְדַתְלָיין, ֺכְלהּו ְבִשעּוָלא ַשִניר, ְכַחד ִּגיָבר ַתִעיף, ָמאֵרי ַנְצָחן 
ְקָרַבָייא. ִמשּום ְדֺכְלהּו ַשְעֵרי ִאְתַמְשָכן ָבַתר ִאימּון ְדַתְלָיין. ּוְכָלָלא 

ְדַתְלָיין. ְוֹכָלא ִאְתְמַשְך, ְוַעל ָדא ְכִתיב, ִתְפֶאֶרת  ְדֺכְלהּו ְבִאימּון
ְכִתיב ָבחּור ָכֲאָרִזים, ְכִגיָבר ָעִביד ְּגבּוָראן, ְוָדא הּוא וַבחּוִרים ֹכָחם. 

 ֲחֵמי. ִתְפֶאֶרת, ֵחיָלא ּוְגבּוְרָתא ְוַר 
, ְוָכל ָהֵני ִמִלין, ָבֵעיָנא ָנא, ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ָכל ָהֵני ִתעּוִניןאתָ 

ְלַגָלָאה ְלָמאֵריהֹון ְדִאְתָקלּו ְבַמְתְקָלא, ְוָלא ְלִאימּון ְדָעאלּו ולא 
נפקו ֶאָלא ְלִאֵלין ְדָעאלּו ְוַנְפקּו, ְדָכל ָמֵאן ְדָעִייל ְוָלא ָנִפיק, ַטב 

ִנין, נְדַעִתיִקין, ּוְזֵעיר ַא ֵליּה ְדָלא ִאְבֵרי. ְכָלָלא ְדָכל ִמִלין, ַעִתיָקא
ֹכָלא ַחד. ֹכָלא ֲהָוה. ֹכָלא ֲהִוי. ֹכָלא ְיֵהא. ָלא ִיְשַתֵני. ְוָלא ִמְשָתֵני. 
ְוָלא ְשָנא. ִאְתָתַען ְבִתקּוִנין ִאֵלין. ִאְשְתִלים ִדיּוְקָנא ְדָכִליל ָכל 

ֵניה ְכַהאי ִדיּוְקִנין. ִדיּוְקָנא ְדָכִליל כָ  ל ְשָמָהן. ִדיּוְקָנא ְדִאְתֲחֵזי ְבגוֹוַ
ִדיּוְקָנא ָלאו ַהאי ִדיּוְקָנא ֲהִוי, ֶאָלא ְכֵעין ַהאי ִדיּוְקָנא. ַכד ִאְתַחְבָרן 
ִעְטִרין ְוִכְתִרין, ְכֵדין הּוא ַאְשְלמּוָתא ְדֹכָלא. ְבִגין, ְדִדיּוְקָנא ְדָאָדם, 

יּוְקָנא ְדִעָלִאין ְוַתָתִאין ְדִאְתְכָללּו ֵביּה. ּוְבִגין ְדַהאי ִדיּוְקָנא ֲהִוי ִד 
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ָכִליל ִעָלִאין ְוַתָתִאין, ַאְתִקין ַעִתיָקא ַקִדיָשא ִתעּונֹוי, ְוִתעּוָנא ִדְזֵעיר 
אי ְלַהאי. ֹכָלא ִנין, ְבַהאי ִדיּוְקָנא ְוִתעּוָנא. ְוִאי ֵתיָמא ַמה ֵבין הַ נַא

ן רחמי ּוִמָכאן ִאְשְתַכח טהּוא ְבַמְתְקָלא ֲחָדא, ֲאָבל ִמָכאן ִאְתָנשָ 
ִדיָנא. ּוִמִןְטָרא ִדיָלן ֲהוֹו ַשְנָיין ָדא ִמן ָדא. ְוָרִזין ִאֵלין ָלא ִאְתְמָסרּו, 

יו. ְכִתיב ַוִייֶצר ְיָי ַבר ִלְמַחְסֵדי ַחְקָלא ַקִדיָשא. ּוְכִתיב סֹוד ְיָי ִליֵרָא
ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם, ִבְתֵרי יֹוִדי''ן. ַאְשִלים ִתעּוָנא ּגֹו ִתעּוָנא, ַטְבְרָקא 
ְדגּוְשַנְנָקא. ְוָדא הּוא ַוִייֶצר. ְתֵרין יֹוִדין ָלָםה. ָרָזא ְדַעִתיָקא 

י ָצר. ָצר צּוָרה ְבגֹו צּוָרה. ִנין. ַוִייֶצר, ַמאנַקִדיָשא, ְוָרָזא ִדְזֵעיר ַא
ּוַמהּו צּוָרה ְבגֹו צּוָרה. ְתֵרין ְשָמָהן, ְדִאְתְקֵרי ֵשם ָמֵלא, ְיָי ֱאֹלִהים. 
ְוָדא הּוא ָרָזא ִדְתֵרין יֹוִדי''ן ְדַוִייֶצר, ְדָצר צּוָרה ּגֹו צּוָרה. ִתעּוָנא 

 ְשָמא ְשִלים, ְיָי ֱאֹלִהים. ִד 
ְתְכִלילּו. ְבִדיּוְקָנא ִעָלָאה ָדא, ְדִאְקֵרי ָאָדם. ְדָכִליל ְדַכר ּוְבָמה אִ 

ְונּוְקָבא. ְוַעל ָדא ְכִתיב ֶאת ָהָאָדם ְדָכִליל ְדַכר ְונּוְקָבא. ֶאת: ְלַאָנָקא 
ְקָנא. ּוְלִמְסֵּגי ִזיָנא ְדָנִפיק ִמֵמיּה. ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה: ִדיּוְקָנא ְבגֹו ִדיּו

ַוִיַנח ְבַאָניו ִנְשַמת ַחִיים: ַטְבְרָקא ְדגּוְשַנְנָקא ּגֹו ְבגֹו. ְוָכל ָדא 
ָלָםה. ְבִגין ְלִאְשַתְלָפא ּוְלַעְייָלא ֵביּה ָסִתים ִדְסִתיָמא ִעָלָאה, ַעד 

ַתְלָיין ֵמַהִהיא  סֹוָפא ְדָכל ְסִתיִמין. ִנְשְמָתא, ְדָכל ַחֵיי ְדֵעיָלא ְוַתָתא
ִנְשְמָתא, ּוִמְתַקְייֵמי ָבּה. ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפש ַחָיה, ְלַאְתְרָקא, ּוְלַעְייָלא 
ְבִתקּוִנין ְכַגְווָנא ָדא, ּוְלַאְשְלָפא ְלַהִהיא ִנְשְמָתא. ִמַדְרָּגא ְלַדְרָּגא ַעד 

יא ִנְשְמָתא ִמְשַתְכָחא ְבֹכָלא, סֹוָפא ְדָכל ַדְרִּגין. ְבִגין ִדיֱהִוי ַההִ 
ּוִמְתַנְשָטא ְבֹכָלא. ּוְלֶמֱהִוי ֹכָלא ְבִיחּוָדא ַחד. ּוַמאן ְדָפִסיק ַהאי 
ִיחּוָדא ִמן ָעְלָמא, ְכַמאן ְדָפִסיק ִנְשְמָתא ָדא, ּוְמחֵזי ְדִאית ִנְשְמָתא 

ְתֵצי הּוא ְודּוְכָרֵניה ִמן ָעְלָמא ְלָדֵרי ַאֲחָרא, ַבר ֵמַהאי. ּוְבִגין ַכְך, ִיְש 
 ָדִרין. 

ְבַהאי ִדיּוְקָנא ְדָאָדם, ַשאִרי ְוָתִקין ְכָלָלא ְדַכר ְונּוְקבא. ַכד ִאְתָתַען 
ַהאי ִדיּוְקָנא ְבִתעּונֹוי, ָשאֵרי ֵמַחדֹוי, ִמֵבין ְתֵרין ְדרֹוִעין. ְבֲאָתר 

י ְדִדיְקָנא, ְדִאְתְקרּון ִתְפֶאֶרת. ְוִאְתָנַשט ַהאי ִתְפֶאֶרת, ְדַתְלָיין ַשְעֵר 
ְוָתִקין ְתֵרין ַחִדין, ְוִאְשְתַלף ַלֲאחֹורֹוי, ְוֲעַבד ּגּוְלַגְלָתא ְדנּוְקָבא. 
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ֹכָלא ְסִתיָמא ִמָכל ִסְטרֹוי. ְבַשְעָרא ְבַפְרצּוָפא ְדֵריָשא. ּוִבְכָלָלא ֲחָדא 
ָעִבידּו ְבַהאי ִתְפֶאֶרת, ְוִאְקֵרי ָאָדם ְדַכר ְונּוְקָבא. ֲהָדא הּוא ִאתְ 

 ִדְכִתיב, ְכִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלֶשֶבת ָבִית. 
, ַתְלָייא ַחד קֹוָצא ְדַשְעֵרי ַכד ִאְתְבֵרי ַנְרצּוָפא ְדֵריָשא ְדנּוְקָבא

יָשא ְדנּוְקָבא. ְוִאְתֲערּו ַשְעֵרי ִנין, ְוָתֵלי ַעד ֵר נֵמֲאחֹורֹוי ִדְזֵעיר ַא
ְבֵריָשָהא, ֺכְלהּו סּוָמֵקי ִדְכִלָלן ְבגֹו ְּגָווֵני, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוַדַלת 
ֹראֵשְך ָכַאְרָגָמן. ַמהּו ַאְרָּגָמן. ְּגָווֵני ִדְכִליָלן ְבגֹו ְּגָווֵני. ָתאָנא, 

ּוָרא ְדִלָבא, ְוָנִקיב ְוִאְתֲעָבר ְבִגיָסא ִאְתָנַשט ַהאי ִתְפֶאֶרת ִמַטב
ַאֲחָרא, ְוָתִקין ַנְרצּוָפא ְדנּוְקָבא ַעד ַטבּוָרא. ּוִמַטבּוָרא ָשאֵרי, 
ּוְבַטבּוָרא ְשִלים. תּו ִאְתְנָשט ַהאי ִתְפֶאֶרת, ְוַאְתִקן ֵמעֹוי ִדְדכּוָרא, 

ָכל ִסְטָרא ְדַרֲחֵמי. ְוָתאָנא, ְבָהֵני ֵמיַעי ְוָעִייל ְבַהאי ֲאָתר ָכל ַרֲחִמין, וְ 
ִאְתַאֲחָדן, ִשית ֵמָאה ֶאֶלף ִרבֹוא ָמאֵרי ְדַרֲחֵמי. ְוִאְתְקרּון ַבֲעֵלי 

 ָתאָנא,ֵמיַעיין. ִדְכִתיב, ַעל ֵכן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ַאַרֲחֶמנּו ְנֺאם ְיָי. 
ַרֲחֵמי  ִליל ְבִדיָנא, ְוִאְתָנַשטַהאי ִתְפֶאֶרת, ָכִליל ְבַרֲחֵמי, ְוכָ 

ִבְדכּוָרא, ְוִאְתֲעָבר ְוָנִקיב ונהיר ִלְסַטר ַאֲחָרא, ְוָתִקין ֵמיעֹוי ְדנּוְקָבא, 
ְוִאְתְתָקנּו ְמָעָהא ְבִסְטָרא ְדִדיָנא. ָתאָנא, ִאְתָתַקן ְדכּוָרא ְבִסְטֵריה, 

ּוִנין ִדְכִליָלן ֵביּה, ּוִמְנהֹון ְלגֹו, ּוִמְמהֹון ְבָמאָתן ּוְתַמְנָיא ְוַאְרְבִעין ִתע
ְלַבר. ִמְמהֹון ַרֲחֵמי. ּוִמְמהֹון ִדיָנא. ֺכְלהּו ְדִדיָנא, ִאְתֲאָחדּו ְבִדיָנא 
ַדֲאחֹורֹוי, ְדנּוְקָבא ִאְתַנָשַטת ַתָםן. ְוִאְתַאֲחדּו ְוִאְתָנָשטּו ְבִסְטָרָהא. 

ָשה ֶעְרָייָתא ִאְתַּגְלָיין ָבה, ְבִסְטָרא ְדִדיִנין ֲחִמָשה. ְוִדיִנין ְוָתאָנא, ֲחִמ 
ֲחִמָשה ִאְתַנְשָטן, ְבָמאָתן ְוַאְרְבִעין ּוְתַמְנָיא ָאְרִחין. ְוָהִכי ָתאָנא, 

ָשה קֹול ְבִאָשה ֶעְרָוה. ֵשָער ְבִאָשה ֶעְרָוה. שֹוק ְבִאָשה ֶעְרָוה. ַיד ְבאִ 
ֶעְרָוה. ֶרֶגל ְבִאָשה ֶעְרָוה. ְדַאף ַעל ַּגב ִדְתֵרין ִאֵלין ָלא ַשְניּוָה 

 ַחְבָרָנא, ּוְתֵרין ִאֵלין ַיִתיר ֵמֶעְרָוה ִאימּון.
ְוָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ִאְתָנַשט ְדכּוָרא ְוִאְתָתַען ְבִתעּונֹוי. 

ִדְכסּוָתא ַדְכָיא. ְוָהַאי ַהְוָיא ַאָםה ַדְכָיא. ָאְרֵכיּה ִאְתָתַען ִתעּוָנא 
ְדַההּוא ַאָםה, ָמאָתן ְוַאְרְבִעין ּוְתַמְנָיא ָעְלִמין. ְוֺכְלהּו ַתְלָיין ְבפּוָמא 
ְדַאָםה, ְדִאְתְקֵרי יֹו''ד. ְוֵכיָון ְדִאְתַּגְלָייא יֹו''ד נּוֵמיּה ְדַאָםה, ִאְתְּגֵלי 
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ֶסד ִעָלָאה. ְוַהאי ַאָםה ֶחֶסד הּוא ְדִאְתְקֵרי, ְוָתֵלי ְבַהאי נּום ַאָםה. חֶ 
ְוָלא ִאְקֵרי ֶחֶסד, ַעד ְדִאְתַּגְלָייא יֹו''ד ְדפּום ַאָםה. ְוָתא ֲחֵזי, ְדָלא 
ִאְתְקֵרי ַאְבָרָהם ְשִלים ְבַהאי ֶחֶסד, ַעד ְדִאְתַּגְלָייא יֹו''ד ְדַאָםה. 

ָון ְדִאְתְּגֵלי ִאְקֵרי ְשִלים, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִהְתַהֵלְך ְלָפַני ְוְהֵיה ְוֵכי
ָתִמים, ָתִמים ַמָםש. ּוְכִתיב ָוֶאְהֶיה ָתִמים לֹו ָוֶאְשַתְםָרה ֵמֲעֹוִני. ַמאי 

א ָקא ַמְייֵרי, ֵריָשא ְוֵסיָפא. ֶאָלא ָכל ְדַגֵלי ַהאי יֹו''ד, ְוִאְסְתַמר ְדלָ 
ַעְייֵליּה ְליֹו''ד ִבְרשּוָתא ַאֲחָרא. ִליֱהִוי ְשִלים ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוֶלֱהִוי 
ָצִריר ִבְצרֹוָרא ְדַחֵיי. ַמאי ִבְרשּוָתא ַאֲחָרא. ִדְכִתיב, ּוָבַעל ַבת ֵאל 

ְבִגלּוָייא ֵנָכר. ּוְבִגין ַכְך ְכִתיב, ָוֶאְהֶיה ָתִמים לֹו, ְדֵכיָון ְדהּוא ָתִמים 
ְדיֹו''ד, ָוֶאְשַתְםָרה ֵמֲעֹוִני. ְוֵכיָון ְדִאְתְנַשט ַאָםה ָדא, ִאְתְנָשט ְסָטר 
ְּגבּוָרה ֵמִאימּון ְּגבּוָראן ְדנּוְקָבא, ְוִאְשְתַקע ְבנּוְקָבא ַבֲאָתר ַחד, 

. ּוְבַההּוא ֲאָתר ִאְקֵרי ְוַאְרִשם ְבֶעְרָייָתא, ְכסּוָתּה ְדָכל ּגּוָפא ְדנּוְקָבא
ֶעְרָוה ְדָכָלא. ֲאָתר ְלַאְצְנָעא ְלַההּוא ַאָםה, ְדִאְקֵרי ֶחֶסד. ְבִגין 
ְלִאְתַבְןָמא ְּגבּוָרה ָדא ְדָכִליל ָחֵמש ְּגבּוָראן, ְבַהאי ֶחֶסד ְדָכִליל 

ם ָדא ְבָדא, . ֶחֶסד ְיִמיָנא, ְּגבּוָרא ְשָמאָלא. ִאְתְבסָ םְבָחֵמש ֲחָסִדי
ְוִאְקֵרי ָאָדם, ָכִליל ִמְתֵרין ִסְטִרין. ּוְבִגין ַכְך, ְבֺכְלהּו ִכְתִרין ִאית 

ָתאָנא, ַעד ָלא ַזִםין ִתעּונֹוי ְדַמְלָכא,  ְיִמיָנא ּוְשָמאָלא, ִדיָנא ְוַרֲחֵמי. 
ִנין ְלִאְתַקְייָמא. ַההּוא ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין, ָבָנה ָעְלִמין, ְוַאְתִקין ִתעּו

נּוְקָבא ָלא ִאְתַבְסָמא, ְוָלא ִאְתְקָיימּו, ַעד ְדָנִחית ֶחֶסד ִעָלָאה 
ְוִאְתְקָיימּו, ְוִאְתְבָסמּו ִתעּוֵני נּוְקָבא, ְבַהאי ַאָםה ְדִאְקֵרי ֶחֶסד. ֲהָדא 

ץ ֱאדֹום, ֲאָתר ְדָכל הּוא ִדְכִתיב, ְוֵאֶלה ַהְםָלִכים ֲאֶשר ָמְלכּו ְבֶאֶר 
ְתָקן ֹכָלא, ְוָנִפיק ַהאי תִדיִנין ִמְשַתְכִחין ַתָםן ְוָלא ִאְתְבָסמּו, ַעד ְדַא

ֶחֶסד, ְוִאְתְיָשב ְבפּוָמא ְדַאָםה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוָיָמת ַוָיָמת, ְדָלא 
ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ְדִדיָנא ִאְתְקָיימּו, ְוָלא ִאְתְבָסמּו, ִדיָנא ְבִדיָנא. 

ֺכְלהּו, ְוָהא ְכִתיב ַוִיְמלֹוך ַתְחָתיו ָשאּול ֵמְרחֹובֹות ַהָמָהר, ְוָהא ָלא 
ִאְתֲחֵזי ִדיָנא. ְדָתֵניָנן, ְרחֹובֹות ַהָמָהר ִאיהּו ִביָנה, ְדִמיָנּה ִמְתַנְתִחין 

ין, ְלִשית ִסְטֵרי ָעְלָמא. ָתאָנא, ֺכְלהּו ַחְמִשין ַתְרִעין ִדְנהֹוִרין ּובּוִצינִ 
ִדיָנא, ַבר ֵמָחד ְדִאְתַקָיים ַבְתָרָאה, ְוַהאי ָשאּול ֵמְרחֹובֹות ַהָמָהר, ָדא 
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הּוא ַחד ִסְטָרא, ְדִאְתָנָשט ְוָנִפיק ֵמְרחֹובֹות ַהָמָהר. ְוֺכְלהּו ָלא 
ּו, ֶאָלא ְדָלא ִאְתָקָיימּו ְבַההּוא ַמְלכּו, ִאְתָקָיימּו, ָלא ֵתיָמא ְדִאְתָבָטל

ַעד ְדִאְתַער ְוִאְתָנַשט ַהאי ַבְתָרָאה ְמֺכְלהּו, ִדְכִתיב ַוִיְמלֹוְך ַתְחָתיו 
ֲהַדר. ַמאי ֲהַדר. ֶחֶסד ִעָלָאה. ְוֵשם ִעירֹו ָנעּו, ַמאי ָנעּו. ְבַהאי ָנִעי 

ְדקּוְדָשא ְוֵשם ִאְשתֹו ְמֵהיַטְבֵאל, ְבָכאן  ַבר ָנש ְדָזֵכי ְלרּוָחא
ִאְתְבָסמּו ָדא ְבָדא, ְוִאְתְקֵרי ִאְשתֹו, ַמה ְדָלא ְכִתיב ְבֺכְלהּו. 
ְמֵהיַטְבֵאל, ִאְתַבְסמּוָתא ְדָדא ְבָדא. ַבת ַמְטֵרד, ִתעּוִנין ְדִמְןַטר 

ְוִאְתְכִלילּו ָדא ְבָדא, ֵמי ָזָהב: ַרֲחֵמי  ְּגבּוָרה. ַבת ֵמי ָזָהב, ִאְתְבָסמּו
ִאְתָתא ִבְדכּוָרא. ְבִסְטרֹוי, ִאְתָנְרָשן ִבְדרֹוִעין,  אְוִדיָנא. ָכאן ִאְתַדְבק

 ַבשֹוִקין.
ְדרֹוִעין ִדְדכּוָרא, ַחד ְיִמיָנא, ַחד ְשָמאָלא ְדרֹוָעא ַקְדָמָאה ְתַלת 

ְדרֹוִעין. ְוִאְתְכִלילּו ַסְלָקא  תריןֵביּה, ְוִאְתְכִלילּו  ִקְשִרין ִאְתָקָשרּו
ַדְעָתְך. ֶאָלא ְתַלת ִקְשִרין ִביִמיָנא, ְוְתַלת ִקְשִרין ִבְשָמאָלא. ְתַלת 
ִקְשִרין ִדיִמיָנא, ִאְתְכִליָלן ְבְתַלת ִקְשִרין ִדְשָמאָלא. ּוְבִגין ָכְך, 

ִתיב ֶאָלא ַחד. ֲאָבל ְיִמיָנא, ָלא ְכִתיב ֵביּה ְזרֹוַע, ֶאָלא ְדרֹוָעא ָלא כְ 
ְיִמיְנָך ְיָי. ְיִמין ְיָי ִאְתְקֵרי, בְתַלת ִקְשִרין ַדֲאָבָהָתא ְדַאֲחִסינּו 
ְלחּוָלֵקיהֹון. ְוִאי ֵתיָמא ָהא ִבְתַלת ֲחָלִלין מֹוָחא ְדגּוְלַּגְלָתא 

, ֺכְלהּו ְתַלת ִמְתַנְשִטין, ּוִמְתַקְשָרן ְבָכל ּגּוָפא, ִמְשַתְכִחין. ָתאָנא
ן ִבְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ּוְבִגין ַכְך יְוָכל ּגּוָפא ִאְתְקַשר ְבָהֵני ְתַלת, ּוִמְתַקְשָר 

ָתִאיב ָדִוד ְוָאַמר, ֵשב ִליִמיִני. ִמשּום ְדהּוא ִאְתַחָבר ִעְםהֹון 
ְוָיִתיב ַתָםן ְלכּוְרְסָיא ְשֵליָמָתא. ּוְבִגין ַכְך ְכִתיב ֶאֶבן ַדֲאָבָהָתא, 

ָמֲאסּו ַהבֹוִנים ְוגֹו', ִמשּום ְדָיִתיב ִליִמיָנא. ַהְיינּו ִדְכִתיב, ְוָתנּוַח 
ְוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלָך ְלֵקץ ַהָיִמין, ְכלֹוַמר, ְכַמאן ְדָזֵכי ַלֲחִביבּוָתא 

ָכָאה חּוָלֵקיּה, ְדַמאן ְדָפִריש ַמְלָכא ְיִמיֵניּה. ְוָקִביל ֵליּה ְדַמְלָכא. זַ 
ּוְדרֹוָעא ָלא  ְתחֹות ְיִמיֵניּה. ְוַהאי ְיִמיָנא ַכד ְיִתיב, ִקְשִרין ִאְתַנְשָטּו.

אֹוִשיט ְיֵדיּה ִבְתַלת ְקִשיִרין ְדַאָמָרן. ְוַכד ִמְתָעִרין ַחָייַבָיא, 
ְשָטן ְבָעְלָמא, ִמְתָעִרין ְתַלת ַאֲחָרִנין, ְדִאימּון ִדיָנא ַקְשָיא, ּוִמְתנַ 

ְואֹוִשיט ְדרֹוָעא ְוַכד אֹוִשיט ְדרֹוָעא, ַיד ְיִמיָנא הּוא, ֲאָבל ִאְתְקֵרי 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       334
 

ְזרֹוַע ְיָי, ְזרֹוֲעָך ַהְנטּוָיה ְבִזְמָנא ְדְתַלת ִאֵלין ִאְתְכִליָלן בְתַלת 
ן, ִאְקֵרי ֹכָלא ְיִמיָנא, ְוָעִביד ִדיָנא ְבַרֲחֵמי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַאֲחָרִני

ְיִמיְנָך ְיָי ֶנְאָדִרי ַבֹכַח ְיִמיְנָך ְיָי ִתְרַעץ אֹוֵיב, ְבִגין ְדִמְתֲעִרן ַרֲחֵמי 
ִרבֹוא, א ְיִמיָנא ִמְתַאֲחָדן ְתַלת ְמָאה ְוִשְבִעין ֶאֶלף ַד ְבהּו. ְוָתאָנא, ְביְ 

ְדִאְקרּון ְיִמיָנא. ּוְמָאה ְוִתְמִנין ַוֲחִמָשה ֶאֶלף ִרבֹוא, ִמְזרֹוַע ְדִאְקֵרי 
רֹוָעא, ְוַהאי ְוַהאי ִאְקֵרי ִתְפֶאֶרת, ְד ְזרֹוַע ְיָי. ֵמַהאי ּוֵמַהאי ַתְלָייא 

. ִדְכִתיב, ִדְכִתיב, מֹוִליְך ִליִמין ֹמֶשה, ָהא ְיִמיָנא. ְזרֹוַע, ָהא ְשָמאָלא
ְזרֹוַע ִתְפַאְרתֹו, ָדא ְבָדא. ְוָתאָנא, ִביָדא ְשָמאָלא, ִמְתַאֲחָדן ַאְרַבע 
ְמָאה ְוַחְמִשין ִרבֹוא ָמאֵרי ְתִריִסין, ִמְתַאֲחָדן ְבָכל ֶאְצְבָעא ְוֶאְצְבָעא. 

ְשַתְכִחין. נּוק ּוְבָכל ֶאְצְבָעא ְוֶאְצְבָעא ֶעֶשר ַאְלִפין ָמאֵרי ְתִריִסין ִמ 
ַוֲחשֹוב, ַכָמה ִאימּון ְדִביָדא. ְוַההּוא ְיִמיָנא ִאְקֵרי ִסיּוָעא ַקִדיָשא, 
ְדָאִתי ִמְדרֹוָעא ִּיִמיָנא, ִמְתַלת ִקְשִרין. ִדְכִתיב ְוִהֵמה ָיִדי ִעָםְך. 

ָמאֵריהֹון  ּוִמְתַאֲחָדן ֵמַהאי, ֶאֶלף ְוַאְרַבע ְמָאה ְוָחֵמש ַאְלִפין
ְדִסיּוִעין ְבָכל ָעְלָמא. ְוִאְקרּון ַיד ְיָי ִעָלָאה. ַיד ְיָי ַתָתָאה. ְוַאף ַעל ַּגב 

רֹוָעא, ַוֲהִוי ְד ִדְבָכל ֲאָתר ַיד ְיָי ְשָמאָלא. ָזכּו ְיִמין ְיָי, ִאְתְכִלל ְיָדא בִ 
 ה. ִסיּוָעא, ְוִאְקֵרי ָיִמין. ְוִאי ָלאו, ַיד ְיָי ַתָתָא

ַכד ִמְתָעִרין ִדיִנין ַקְשָיין ְלַאֲחָתא ְבָעְלָמא, ָהָכא ְכִתיב, סֹוד  ָתאָנא,
ְוָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ְדָכל ִדיִנין ְדִמְשַתְכִחין  ְיָי ִליֵרָאיו.

ְשַתְכִחין ִמְדכּוָרא, ַתִעיִפין ְבֵריָשא, ְוַנְייִחין ְבסֹוָפא. ְוָכל ִדיִנין ְדמִ 
ִממּוְקָבא, ַנְייִחין ְבֵריָשא, ְוַתִעיִפין ְבסֹוָפא. ְוִאְלָמֵלא ְדִאְתָעֵבידּו 

ל ָעְלָמא ְלִמְסַבל. ַעד ְדַעִתיק ְדַעִתיֵקי ְסִתיָמא ְדֹכָלא, יַכֲחָדא, ָלא ַיכְ 
ד ָנִריש לֹון, ָנִריש ָדא ִמן ָדא, ְוָחַבר לֹון ְלִאְתַבְןָמא ַכֲחָדא. ְוכַ 

ִנין, ּוָפִריש ְלנּוְקָבא ֵמֲאחֹורֹוי ְדִסְטרֹוי, נָאִניל דּוְרִמיָטא ִלְזֵעיר ַא
ְוַאְתִקין ָלּה ָכל ִתעּוָנָהא, ְוַאְצְנָעא ְליֹוָמא ִדיֵליּה, ְלֵמיָתָהא ִלְדכּוָרא. 

ָהָאָדם ַוִייָשן. ַמהּו ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוַיֵנל ְיָי ֱאֹלִהים ַתְרֵדָמה ַעל 
. ַוִיַעח ַאַחת אדניַוִייָשן. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, עּוָרה ָלָםה ִתיָשן 

ִמַסְלעֹוָתיו, ַמאי ַאַחת. ָדא ִהיא נּוְקָבא. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ַאַחת ִהיא 
ַרֲחֵמי ְוֶחֶסד,  יֹוָנִתי ַתָםִתי, ְוַסְלָקא, ְוִאְתַתְקָנא. ּוְבַאְתָרָהא ְשִקיעַ 
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ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוִיְסגֹור ָבָשר ַתְחֶתָמה. ּוְכִתיב ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב 
ָהֶאֶבן ִמְבַשְרֶכם ְוָנַתִתי ָלֶכם ֵלב ָבָשר. ּוְבַשֲעָתא ְדָבָעא ְלֵמיַעל 

ים לֹון, ָאַתת ַשְבָתא ֲהָוה ָבֵרי רּוִחין ְוֵשִדין ְוִעְלעּוִלין, ְוַעד ָלא ִסיֵ 
ַמְטרֹוִניָתא ְבִתעּוָנָהא, ְוָיִתיַבת ַקֵםיּה. ְבַשֲעָתא ְדָיִתיַבת ָקֵםיּה, ֲאָנח 
לֹון ְלִאימּון ִבְרָייאן, ְוָלא ִאְשְתִלימּו. ֵכיָון ְדַמְטרֹוִניָתא ַיְתַבת ִעם 

יַנְייהּו, ַמאן הּוא ִנין, ַמאן ֵייעּול בֵ נִנין ְבַאנַמְלָכא, ְוִאְתַחָברּו ַא
לה עונתן של תלמידי יְדִיְקַרב ַבֲהַדְייהּו. בגין כך סתימא דמ

חכמים דידעי רזא דנא משבת לשבת. ְוַכד ִאְתַחְברּו, ִאְתְבָסמּו ָדא 
ְבָדא. יֹוָמא ְדֹכָלא ִאְתְבָסם ֵביּה. ּוְבִגין ָכְך, ִאְתְבָסמּו ִדיִנין ָדא ְבָדא, 

ָקנּו ִעָלִאין ְוַתָתִאין. ְוָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ָבָעא ַעִתיָקא ְוִאְתתְ 
ַקִדיָשא ְלֵמֱחֵזי, ִאי ִאְתְבָסמּו ִדיִנין, ְוִאְתְדָבקּו ְתֵרין ִאֵלין ָדא ְבָדא, 
ְוָנַפק ִמִןְטָרא ְדנּוְקָבא ִדיָנא ַתִעיָפא, דלא יכיל עלמא למסבל 

ב, ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָּוה ִאְשתֹו ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֶאת ַקִין ְוָלא ֲהָוה ִדְכִתי
ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסַבל, ִמשּום ְדָלא ִאְתַבְןַמת, ְוִחְוָיא ַתִעיָפא ַאִטיל 
ָבה זּוֲהָמא ְדִדיָנא ַקְשָיא, ּוְבִגין ָכְך ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלִאְתַבְןָמא. ְוַכד 
ָנִפיק ָדא ַקִין ִמְןַטר ְדנּוְקָבא, ָנַפק ַתִעיף ַקְשָיא, ַתִעיף ְבִדינֹוי, ַקְשָיא 
ְבִדינֹוי. ֵכיָון ְדָנַפק ִאְתֲחָלָשת ְוִאְתַבְןַמת. ָבַתר ָדא, ַאִניַקת ַאֲחָרא 

ל ִדיִנין ָלא ְבִסיָמא ַיִתיר, ְוָסִליק ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ַתִעיָפא ַקְשָיא, ְוכָ 
 ִאְתָעְרבּו ָקֵמיּה. 

ָתא ֲחֵזי, ַמה ְכִתיב, ַוְיִהי ִבְהיֹוָתם ַבָשֶדה. ַבָשֶדה: ְדִאְשְתמֹוַדע 
ְלֵעיָלא. ַבָשֶדה ְדִאְקֵרי ָשֶדה ְדַתנּוִחים. ְוָנַצח ַהאי ִדיָנא ַלֲאחּוה, 

ֵייּה ְוַאְטְמֵריּה ְתחֹוֵתיּה. ַעד ְדִאְתַער ִמשּום ְדֲהָוה ַקְשָיא ִמֵמיּה, ְוַאְכנְ 
ְבַהאי קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְוַאְעְבֵריּה ִמַעֵםיּה. ְוַשְקֵעיּה ְבנּוְקָבא 
ִדְתהֹוָמא ַרָבא. ְוָכִליל ַלֲאחּוי ְבִשעּוָעא ְדַיָםא ַרָבא, ִדְמַבֵןם ִדְמִעין 

ין ִנְשָמִתין ְלָעְלָמא, ֱאיָנש ְלפּום אֹוְרחֹוי. ְוַאף ִעָלִאין. ּוִמְמהֹון ַנְחתִ 
ַעל ַּגב ִדְטִמיִרין ִאימּון. ִמְתַנְשִטין ָדא ְבָדא, ְוִאְתֲעִבידּו ּגּוָפא ַחד 
ּוֵמַהאי ּגּוָפא, ַנְחִתין ִנְשָמְתהֹון ְדַרִשיַעָייא ַחָייַבָיא, ַתִקיֵפי רּוָחא. 

ֲחָדא ַסְלָקא ַדְעָתְך. ֶאָלא ָדא ְלִסְטרֹוי, ְוָדא ְלִסְטרֹוי. ִמַתְרִוויהֹון כַ 
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ַזָכִאין ִאימּון ַצִדיַקָייא, ִדְמַשְלֵפי ִנְשָמְתהֹון ֵמַהאי ּגּוָפא ַקִדיָשא 
ְדִאְקֵרי ָאָדם, ְדָכִליל ֹכָלא, ֲאָתר ְדִעְטִרין ְוִכְתִרין ַקִדיִשין ִמְתַחְבָראן 

ָלא ַזָכִאין אתון חברייא ְדָכל ָהֵני ִמִלין כְ ן, ִבְצרֹוָרא ְדַאתְ ַתםָ 
ַקִדיִשין, ְדִאְתָמרּו ְברּוַח ַקִדיָשא ִעָלָאה, רּוַח ְדָכל ַקִדיִשין ִעָלִאין 
ִאְתַכְלָלן ֵביּה, ִאְתַּגְלָיין ְלכּו. ִמִלין ְדִעָלִאין ְוַתָתִאין ַצְייִתין ְלהּו, 

ָכִאין ַאתּון ָמאֵריהֹון ְדָמאִרין, ְמַחְצֵדי ַחְקָלא, ְדִמִלין ִאֵלין ִתְנְדעּון זַ 
ִנין, ֵעיָנא ְבֵעיָנא. נִנין ְבַאנְוִתְסַתְכלּון ְבהּו, ְוִתְנְדעּון ְלָמאֵריכֹון ַא

ָיַדְעָת ַהיֹום ּוְבָהֵני ִמִלין ִתְזכּון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, וְ 
. ְיָי: ַעִתיק יֹוִמין הּוא כי ה' הוא האלהים ַוֲהֵשבֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך

 ָהֱאֹלִהים. ְוֹכָלא הּוא ַחד, ְבִריְך ְשֵמיּה ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא. 
 ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון, ֲחֵמיָנא ִעָלִאין ְלַתָתא, ְוַתָתִאין ְלֵעיָלא. ִעָלִאין
ְלַתָתא, ִדיּוְקָנא ְדָאָדם, ְדהּוא ִתעּוֵני ִעָלָאה, ְכָלָלא ְדֺכְלהּו. ָתאָנא, 
ְכִתיב ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ְדָכִליל ִשית ְבַקְרטּוָפא ַכֲחָדא. ְוַהאי הּוא 

 ִדְכִתיב, שֹוָקיו ַעםּוֵדי ֵשש. 
ָאָדם ִאְתְכִלילּו ִכְתִרין ִעָלִאין, ִבְכַלל ְוָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, בָ 

ּוִבְפַרט. ּוְבָאָדם ִאְתְכִלילּו ִכְתִרין ַתָתִאין, ִבְפָרט ּוְכָלל. ִכְתִרין ִעָלִאין 
ִבְכַלל, ְכָמה ְדִאְתַמר ְבִדיּוְקָנא ְדָכל ָהֵני דיוקנין. ִבְפָרט: ְבֶאְצְבָען 

ֶנֶגד ָחֵמש. ִכְתִרין ַתָתִאין, ְבֶאְצְבִעין ְדַרְגִלין ְדִאימּון ִדְיִדן, ָחֵמש כְ 
ְנָרט ּוְכָלל. ְדָהא ּגּוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי ַבֲהַדְייהּו. ְדִאימּון ְלַבר ִמּגּוָפא. 
ּוְבִגין ָכְך ָלא ֲהוֹו ְבגּוָפא. ְדגּוָפא ַאְעִדיּו ִמַמְייהּו. ִאי ָהִכי, ַמאי 

דּו ַרְגָליו ַביֹום ַההּוא. ֶאָלא ַרְגָליו ְדגּוָפא, ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ְוָעְמ 
ְלֶמְעַבד נּוְקִמין ְוִאְקרּון ַבֲעֵלי ַרְגַלִים. ּוִמְמהֹון ַתִעיִפין. ּוִמְתַאֲחָדן 

עּוֵני ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ִדי ְלַתָתא, ְבִכְתִרין ַתָתִאין. ָתאָנא, ָכל ִאימּון תִ 
ִדְלֵעיָלא, ִדְבגּוָפא ַקִדיָשא, ְכָלָלא ְדָאָדם, ִאְתְמִשיְך ָדא ִמן ָדא, 
ּוִמְתַאֲחָדן ָדא ְבָדא, ְוַאְשקּון ָדא ְלָדא. ְכָמה ְדִאְתְמָשְך ָדָמא ְבִקְטִפין 

ָרא, ְוִאימּון ְדָוִריִדין ְלָדא ּוְלָדא, ְלָהָכא ּוְלָהָכא, ֵמֲאָתר ָדא ְלֲאָתר ַאחֲ 
ַמְשִקין ְדגּוָפא ַאְשְקָיין ָדא ְלָדא, ְמַנֲהִרין ָדא ְלָדא. ַעד ְדַאְנִהירּו 
ֺכְלהּו ָעְלִמין, ּוִמְתָבְרָכאן ְבִגיֵניהֹון. ָתאָנא, ָכל ִאימּון ִכְתִרין ְדָלא 
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ֲאָבן ָכל ַמאן ְדִיְקַרב ִאְתְכִללּו ְבגּוָפא, ֺכְלהּו ְרִחיִקין ּוְמָסֲאִבין, ּוְמסַ 
 ְלַגֵביהֹון, ְלִמְנַדע ִמְמהֹון ִמִלין. 

ָתאָנא, ַמאי ִתיאּוְבָתא ִדְלהֹון ְלַגֵבי ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ֶאָלא ִמשּום 
ְדָחָמן ְבהּו ּגּוָפא ַקִדיָשא, ּוְלִאְתַכְלָלא ְבהּו ְבַההּוא ּגּוָפא. ְוִכי ֵתיָמא, 

ִכי, ָהא ַמְלָאִכין ַקִדיִשין ְוֵליְתהֹון ִבְכָלָלא ְדגּוָפא. ָלא. ְדַחס ִאי הָ 
ְוָשלֹום ִאי ֶליֱהוֹון ְלַבר ִמְכָלָלא ְדגּוָפא ַקִדיָשא, ָלא ֲהוֹו ַקִדיִשין ְוָלא 

ִים. ִמְתַקְייֵמי. ּוְכִתיב ּוְגִוָייתֹו ְכַתְרִשיש. ּוְכִתיב ְוַגבֹוָתם ְמֵלאֹות ֵעינַ 
ְוָהִאיש ַּגְבִריֵאל. ֺכְלהּו ִבְכָלָלא ְדָאָדם. ַבר ֵמָהֵני ְדֵליְתהֹון ִבְכָלָלא 
ְדגּוָפא, ְדִאימּון ִמְסֲאִבין, ּוְמַסֲאָבן ָכל ַמאן ְדִיְקַרב ַבֲהַדְייהּו. ְוָתאָנא, 

ְכִחין, ְוַנְפקּו ֺכְלהּו ֵמרּוָחא ִדְשָמאָלא, ְדָלא ִאְתְבָסם ְבָאָדם ִמְשתַ 
ִמְכָלָלא ְדגּוָפא ַקִדיָשא, ְוָלא ִאְתָדָבקּו ֵביּה. ּוְבִגין ָכְך ֺכְלהּו ִמְסֲאִבין 
ְוַאְזִלין ְוָטאִסין ָעְלָמא, ְוַעְייִלין ְבנּוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרָבא, ְלִאְתַדְבָקא 

ְדגּוָפא ִדְלַתָתא.  אִפיק ִבְכָללְבַההּוא ִדיָנא ַקְדָמָאה ְדִאְקֵרי ַקִין, ְדנָ 
ְוָשאִטין ְוָטאִסין ָכל ָעְלָמא, ּוַפְרָחן ְוָלא ִמְתַדְבָקאן ִבְכָלָלא ְדגּוָפא, 
ּוְבִגיֵני ַכְך ִאימּון ְלַבר, ִמָכל ַמִשְרָיין ִדְלֵעיָלא ְוַתָתא. ִמְסֲאִבין ִאימּון. 

מֹוָשבֹו. ּוְברּוָחא ְדִאְקֵרי ֶהֶבל, ְדִאְתָבָןם  ְבהּו ְכִתיב ִמחּוץ ַלַםֲחֶנה
ַיִתיר ִבְכָלָלא ְדגּוָפא ַקִדיָשא. ָנְפִקין ַאֲחָרִנין ְדִמַבְסָמן ַיִתיר, 
ּוִמְתַדְבָקן ְבגּוָפא, ְוָלא ִמְתַדְבָקן. ֺכְלהּו ַתְלָיין ַבֲאִויָרא ְוָנְפִקין ֵמַהאי 

ן ִמְסֲאִבין. ְוַשְמִעין ַמה ְדַשְמִעין ֵמֵעיָלא, ּוִמַמְייהּו ַיְדֵעי ְכָלָלא ְדִאֵלי
 ְלַתָתא ְדָקַאְמֵרי ְלהּו. 

ְוָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ֵכיָון ְדִאְתְבָסמּו ְלֵעיָלא ְכָלָלא ְדָאָדם, 
ִליָתָאה, ְוָנַפק ּגּוָפא ַקִדיָשא, ְדַכר ְונּוְקָבא. ִאְתַחָברּו ִזְמָנא תְ 

ִאְתַבְןמּוָתא ְדֹכָלא. ְוִאְתְבָסמּו ָעְלִמין ִעָלִאין ְוַתָתִאין. ּוִמָכאן 
ִאְשָתְכָלל ָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתָתא, ִמִןְטָרא ְדגּוָפא ַקִדיָשא. ּוִמְתַחְבָרן 

ּוָפא. ּוְמַשְלָפא רּוָחא, ָעְלִמין, ּוִמְתַאֲחָדן ָדא ְבָדא, ְוִאְתָעִבידּו ַחד ּג
ְוַעְייָלא ְבַחד ּגּוָפא. ּוְבֺכְלהּו ָלא ִאְתֲחֵזי ֶאָלא ַחד. ָקדש ָקדש ָקדש 

 ְיָי ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו. ְדֹכָלא הּוא ַחד ּגּוָפא. 
ַרֲחֵמי. ְוִאְתַבְןַמת ָתאָנא, ֵכיָון ְדִאְתְבָסמּו ָדא ְבָדא, ִאְתָקָשרּו ִדיָנא וְ 
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נּוְקבא ִבְדכּוָרא. ּוְבִגיֵני ַכְך ָלא ַסְלָקא ָדא ְבֹלא ָדא, ְכַהאי ָתָמר, 
ְדָלא ַסְלָקא ָדא ְבֹלא ָדא. ְוַעל ַהאי ָתֵניָנן, ַמאן ְדַאִניק ַּגְרֵמיּה ְבַהאי 

י ָעְלָמא, ָלא ָעֵייל ָעְלָמא ִמְכָלָלא ְדָאָדם, ְלָבַתר ַכד ָנִפיק ֵמַהא
ִבְכָלָלא ְדָאָדם, ְדִאְקֵרי ּגּוָפא ַקִדיָשא. ֶאָלא ְבִאימּון ְדָלא ִאְקרּון 

 ְוָנִפיק ִמְכָלָלא ְדגּוָפא. ָאָדם, 
ַתְנָיא, תֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶשה ָלְך ִעם ְנקּודֹות ַהָכֶסף, ְדִאְתְבָסמּו ִדיָנא 

יָנא, ְדָלא ֲהוֹו ֵביּה ַרֲחֵמי. ְוַעל ַהאי ְכִתיב, ָנאוּו ְבַרֲחֵמי. ְוֵלית ִד 
ִדְכִתיב, תֹוֵרי ָזָהב  הֹ ְלָחַיִיְך ַבתֹוִרים ַצָּואֵרְך ַבֲחרּוִזים. ַבתֹוִרים: ְכמ

ַבֲחרּוִזים: ְכָמה ִדְכִתיב, ִעם ְנקּודֹות ַהָכֶסף. ַצָּואֵרְך,  .ַנֲעֶשה ָלְך
ּוְקָבא, ָדא ַמְטרֹוִניָתא ִאְשְתַכח ֵבי ַמְקְדָשא ִדְלֵעיָלא, ִבְכָלָלא ְדנ

ִוְירּוָשַלם ִדְלַתָתא ּוַמְקְדָשא. ְוָכל ָדא ִמְדִאְתְבָסַמת ִבְדכּוָרא, 
ְוִאְתָעִביד ְכָלָלא ְדָאָדם, ְוָדא הּוא ְכָלָלא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ַמאי 

ִאְשְתַכח ָכל ְמֵהיְמנּוָתא. ְוָתאָנא, ַמאן ְדִאְקֵרי  ְמֵהיְמנּוָתא. ִדְבַגִּויּה
ָאָדם, ְוִנְשְמָתא ַנְפַקת ִמֵמיּה, ּוִמית. ָאִסיר ְלֵמיַבת ֵליּה ְבֵביָתא, 
ְלֶמְעַבד ֵליּה ִליָנה ַעל ַאְרָעא, ִמשּום ְיָקָרא ְדַהאי ּגּוָפא, ְדָלא ִיְתֲחֵזי 

ָדם ִביָקר ַבל ָיִלין, ָאָדם ְדהּוא ָיָקר ִמָכל ְיָקָרא, ֵביּה ְקָלָנא, ִדְכִתיב, ָא
ַבל ָיִלין. ַמאי ַטְעָמא. ִמשּום ְדִאי ַיַעְבדּון ָהִכי, ִנְמַשל ַכְבֵהמֹות 
ִנְדמּו. ַמה ְבִעיֵרי ָלא ֲהוֹו ִבְכָלָלא ְדָאָדם, ְוָלא ִאְתֲחֵזי ְבהּו רּוָחא 

ִעיֵרי, ּגּוָפא ְבָלא רּוָחא, ְוַהאי ּגּוָפא, ְדהּוא ַקִדיָשא, אּוף ָהָכא ִכבְ 
ְיָקָרא ְדֹכָלא, ָלא ִיְתֲחֵזי ֵביּה ְקָלָנא. ְוָתאָנא ִבְצִניעּוָתא ְדִסְפָרא, ָכל 
ַמאן ְדָעִביד ִליָנה ְלַהאי ּגּוָפא ַקִדיָשא, ְבָלא רּוָחא, ָעִביד ְנִגימּוָתא 

ָהא ְבִגין ָדא, ָלא ָעִביד ִליָנה ְבַאְתָרא ַקִדיָשא, ְבגּוָפא ְדָעְלִמין. ְד 
 ְבַאְרָעא ְדֶצֶדק ָיִלין ָבּה,  

ָתאָנא, ַוִיְראּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ְבנֹות ָהָאָדם. ִאימּון ְדִאְטַמרּו, ְוָנְפלּו 
ִתיב ְבנּוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרָבא. ֶאת ְבנֹות ָהָאָדם, האדם הידוע. ּוכְ 

ְוָיְלדּו ָלֶהם ֵהָםה ַהִּגבֹוִרים ֲאֶשר ֵמעֹוָלם. ֵמַההּוא ְדִאְקֵרי עֹוָלם. 
ִכְדָתֵניָנן ְיֵמי עֹוָלם. ַאְנֵשי ַהֵשם, ִמְמהֹון ַנְפקּו רּוִחין ְוֵשִדין ְלָעְלָמא, 

ין ַאֲחָרִנין. ְלִאְתַדְבָקא ְבַרִשיַעָייא. ַהְמִפיִלים ָהיּו ָבָאֶרץ, ְלַאָנָקא ִאלֵ 
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ְדָלא ֲהוֹו ָבָאֶרץ. ַהְמִפיִלים: ַעָז''א ְוַעָזֵא''ל ֲהוֹו ָבָאֶרץ. ְבֵני ָהֱאֹלִהים 
 ָלא ֲהוֹו ָבָאֶרץ. ְוָרָזא הּוא ְוֹכָלא ִאְתַמר. 

ְכִתיב ַוִיָמֵחם ְיָי ִכי ָעָשה ֶאת ָהָאָדם ָבָאֶרץ, ְלַאָנָקא ָאָדם ִדְלֵעיָלא, 
ִנין ִאְתַמר. ַוִיְתַעֵסב ֶאל נָלא ֲהִוי ָבָאֶרץ. ַוִיָנֶחם ְיָי ַהאי ִבְזֵעיר ַאְד 

ִלבֹו, ַוֶיְעַצב ֹלא ֶנֱאַמר. ֶאָלא ַוִיְתַעֵסב, ִאיהּו ִאְתֲעָסב, ְדֵביּה ַתְלָייא 
ִתיב, ֶאָלא ִמְלָתא. ַלֲאנּוֵקי ִמַםאן ְדָלא ִאְתֲעָסב. ֶאל ִלבֹו, ְבִלבֹו ָלא כְ 

 ֶאל ִלבֹו. ְכַמאן ְדִאְתֲעָסב ְלָמאֵריּה, ְדַאְחֵזי ַהאי ְלִלָבא ְדָכל ִלִבין. 
ַוֹיאֶמר ְיָי ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאֶשר ָבָראִתי ֵמַעל ְנֵני ָהֲאָדָמה. ְלַאָנָקא 

ָלאו ְלַאָנָקא ְכָלל.  ָאָדם ִדְלֵעיָלא. ְוִאי ֵתיָמא ָאָדם ִדְלַתָתא ִבְלחֹודֹוי.
ִמשּום ְדָלא ָקִאים ָדא ְבָלא ָדא. ְוִאְלָמֵלא ָחְכָמה ְסִתיָמא ְדֹכָלא, 
ֹכָלא ִאְתָתַען ְכֵמֵריָשא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֲאִני ָחְכָמה ָשַכְנִתי ָעְרָמה. 

ִתעּוָנא ְדָאָדם, ָלא  ַאל ִתְקֵרי ָשַכְנִתי, ֶאָלא ְשַכָנִתי ְוִאְלָמֵלא ַהאי
ָקִאים ָעְלָמא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְיָי ְבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ. ּוְכִתיב ְונח 

 ָמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ְיָי. 
ְוָתאָנא, ֺכְלהּו מֹוִחין ַתְלָיין ְבַהאי מֹוָחא. ְוַהָחְכָמה הּוא ְכָלָלא 

ְדָבּה ִאְתָתִקיף ְוִאְתָתַען ִתעּוָנא , הְדֹכָלא הּוא. ְוָדא ָחְכָמה ְסִתיָמא
ְדָאָדם, ְלִאְתַייְשָבא ֹכָלא ַעל ִתעּוֵניּה, ָכל ַחד ְבַאְתֵריּה. ֲהָדא הּוא 
ִדְכִתיב,  ַהָחְכָמה ָתעֹוז ֶלָחָכם ֵמֲעָשָרה ַשִליִטים, ְדִאימּון ִתעּוָנא 

ָנא ִדְלגֹו, ִמֵמיּה ָקִאים רּוָחא. הדא ְשֵליָמא ְדָאָדם. ְוָאָדם הּוא ִתעּו
הוא דכתיב, כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב, דאיהו 

ּוְבַהאי ִתעּוָנא ְדָאָדם, ִאְתֲחֵזי ְשֵלימּוָתא ְמֵהיְמנּוָתא . בלגו לגו
ו ְדֹכָלא, ְדָקִאים ַעל כּוְרְסָייא. ִדְכִתיב, ּוְדמּות ְכַמְרֵאה ָאָדם ָעָלי

ִמְלָמְעָלה. ּוְכִתיב ַוֲארּו ִעם ֲעָנֵני ְשַמָיא ְכַבר ֱאָנש ָאֵתה ֲהָוא ְוַעד 
ַעִתיק יֹוַמָיא ְמָטה ּוְקָדמֹוִהי ַהְקְרבּוִהי. ַעד ָכאן ְסִתיָמאן ִמִלין. 
 ּוְבִריָרן ַטֲעִמין. ַזָכָאה חּוָלֵקיּה ְדַמאן ְדָיַדע ְוַיְשַגח ְבהֹון. ְוָלא ִיְטֵעי

ּוְמַחְצֵדי ן ְבהֹון. ְדִמִלין ִאֵלין ָלא ִאְתְיִהיבּו, ֶאָלא ְלָמאֵרי ָמארי
ַחְקָלא, ְדָעאלּו ְוַנְפקּו. ִדְכִתיב, ִכי ְיָשִרים ַדְרֵכי ְיָי ְוַצִדיִקים ֵיְלכּו ָבם 

 ּופֹוְשִעים ִיָכְשלּו ָבם. 
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יּה ְוָאַמר, ִאי ְבִמִלין ִדיָלן, ָתאָנא, ָבָכה ַרִבי ִשְמעֹון, ְוָאִרים ַקלֵ 
ְדִאְתַּגְלָיין ָהָכא, ִאְתְּגִניזּו ַחְבַרָייא ְבִאָדָרא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוִאְסְתָלקּו 
ֵמַהאי ָעְלָמא, ָיאּות ְוַשִניר ֲהָוה, ְבִגין ְדָלא ִאְתַּגְלָיין ְלַחד ִמְבֵני 

ִבי, ְדָהא ַּגֵלי ָקֵםיּה ְדַעִתיָקא ְדַעִתיִקין, ָעְלָמא. ָהָדר ְוָאַמר, ַהְדִרי 
ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ְדָהא ָלא ִליָקָרא ִדיִלי ֲעִביְדָנא, ְוָלא ִליָקָרא 
ְדֵבית ַאָבא, ְוָלא ִליָקָרא ְדַחְבַרָייא ִאֵלין, ֶאָלא ְבִגין ְדָלא ִיְטעּון 

ִכןּוָפא ְלַתְרֵעי ַנְלְטרֹוי, ְוָלא ִיְםחּון ִביֵדיהֹון. ְבאֹוְרחֹוי, ְוָלא ַיֲעלּון בְ 
 ַזָכָאה חּוָלִקי ִעְםהֹון, ְלָעְלָמא ְדָאֵתי.

ָנא, ַעד ָלא ַנְפקּו ַחְבַרָייא ֵמַההּוא ִאָדָרא, ִמיתּו ִרִבי יֹוֵסי ַבִרִבי אתָ 
ְבַרָייא, ַדֲהוֹו ַנְטִלין לֹון ַיֲעֹקב, ְוִרִבי ִחְזִקָיה, ְוִרִבי ֵייָסא. ְוָחמּו חַ 

ַמְלֲאִכין ַקִדיִשין ְבַההּוא ַנְרָסא. ְוָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ִמָלה, ְוִאְשְתָככּו. 
ָצַווח ְוָאַמר, ֶשָםא ַחס ְוָשלֹום ְּגֵזָרה ִאְתְּגַזר ֲעָלָנא ְלִאְתַעְמָשא, 

ִמיֹוָמא ְדָקִאים ֹמֶשה ַעל טּוָרא  ְדִאְתְגֵלי ַעל ְיָדָנא ַמה ְדָלא ִאְתְּגֵלי
ְדִסיַני, ִדְכִתיב, ַוְיִהי ָשם ִעם ְיָי ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים ַלְיָלה. ַמה 

 ִאי ְבִגין ָדא ִאְתֲעָנשּו. ֲאָנא ָהָכא. 
ִאֵלין ָשַמע ָקָלא, ַזָכָאה ַאְנְת ַרִבי ִשְמעֹון, ַזָכָאה חּוָלָקְך ְוַחְבַרָייא, 

ְדַקְייִמין ַבֲהָדְך, ְדָהא ִאְתְּגֵלי ְלכֹון ַמה ְדָלא ִאְתְּגֵלי ְלָכל ֵחיָלא 
ִדְלֵעיָלא, ֲאָבל ָתא ֲחֵזי, ְדָהא ְכִתיב, ִבְבכֹורֹו ְיַיְןֶדָמה ּוִבְצִעירֹו ַיִסיב 

ַנְפַשְתהֹון ְבַשֲעָתא ְדָלֶתיָה. ְוָכל ֶשֵכן ְדִבְרעּו ַסִּגי ְוַתִעיף, ִאְתָדָבקּו 
ָדא ְדִאְתְנִסיבּו. ַזָכָאה חּוָלֵקיהֹון, ְדָהא ִבְשֵלימּוָתא ִאְסָתָלקּו. ָתאָנא, 

ִאְתְרִגישו ִעָלִאין ְוַתָתִאין, ְוָקָלא ִאְתַער , ְבעֹוד ְדִאְתַּגְלָיין ִמִלין ִאֵלין
ין ַעִתיִקין ְלַתָתא ִאְתַּגְלָיין, ְוַעד ְבָמאָתן ְוַחְמִשין ָעְלִמין ְדָהא ִמלִ 

ְדִאֵלין ִמְתַבְןָמן ִנְשָמַתְייהּו ְבִאימּון ִמִלין, ַנְפָקא ִנְשָמַתְייהּו 
ִבְנִשיָקה, ְוִאְתַקָשר ְבַההּוא ַנְרָסא, ְוַנְטִלין ְלהּו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, 

ין. ִמשּום ְדָעאֺלן ְוָלא ַנְפקּו ִזְמָנא ְוַסְלִקין לֹון ְלֵעיָלא. ַוֲאַמאי ִאלֵ 
 ַאֲחָרא ִמן ַקְדַמת ְדָנא, ְוֺכְלהּו ַאֲחִריֵני ָעאלּו ְוַנְפקּו. 

ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון, ַכָמה ַזָכָאה חּוָלֵקיהֹון ְדָהֵני ְתָלָתא, ְוַזָכָאה 
ְנָיינּות ְוָאַמר, ְוַאֶתם חּוָלָקָנא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְבִגין ָדא. ָנַפק ָקָלא תִ 
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ַהְדֵבִקים ַבְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיים ֺכְלֶכם ַהיֹום. ָקמּו ְוַאְזלּו. ְבָכל ֲאָתר 
ַדֲהוֹו ִמְסַתְכֵלי ָסִליק ֵריִחין. ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ְשַמע ִמיָמּה, ְדָעְלָמא 

ְדֺכְלהּו, ְוָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְבֵני ָעְלָמא  ִמְתְבָרְך ְבִגיָנן. ַוֲהוּו ַנֲהִרין ַאְננֹוי
 ְלִאְסַתְכָלא ְבהּו. 

ָתאָנא, ֲעָשָרה ָעאלּו, ְוֶשַבע ַנְפקּו, ַוֲהָוה ַחֵדי ַרִבי ִשְמעֹון. ְוִרִבי ַאָבא 
ָעִציב. יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ַרִבי ִשְמעֹון ְוִרִבי ַאָבא ִעֵםיּה, ָאַמר ַרִבי 
ִשְמעֹון ִמָלה, ְוָחמּו ְלִאֵלין ְתָלָתא ַדֲהוֹו ַמְייִתין ְלהֹון ַמְלֲאִכין 
ִעָלִאין, ּוְמַחְזָיין ְלהּו ְּגִניִזין ְוִאָדִרין ִדְלֵעיָלא, ְבִגין ְיָקָרא ִדְלהֹון. 

 ִבי ַאָבא. ַוֲהוּו ַעְייֵלי לֹון ְבטּוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא. ַנח ַדְעֵתיּה ְדִר 
ָתאָנא, ֵמַההּוא יֹוָמא ָלא ַאְעדּו ַחְבַרָייא ִמֵבי ַרִבי ִשְמעֹון. ְוַכד ֲהָוה 
ַרִבי ִשְמעֹון ְמַגֶלה ָרִזין, ָלא ִמְשַתְכִחין ַתָםן ֶאָלא ִאימּון. ַוֲהָוה ָקאֵרי 

יב, ִשְבָעה ֵאֶלה ֵעיֵני ְיָי ְלהּו ִרִבי ִשְמעֹון, ִשְבָעה ֲאָנן ֵעיֵני ְיָי. ִדְכתִ 
ְוָעָלן ִאְתַמר. ָאַמר ִרִבי ַאָבא, ֲאָנן ִשיָתא בֹוִציֵני, ְדַנֲהָראן 
ִמְשִביָעָאה. ַאְנְת הּוא ְשִביָעָאה ְדֹכָלא. ְדָהא ֵלית ִקיּוָמא ְלִשיָתא, 

הּוָדה ָקאֵרי ֵליּה ַשָבת, ַבר ִמְשִביָעָאה. ְדֹכָלא ָתֵלי ִבְשִביָעָאה. ִרִבי יְ 
ְדֺכְלהּו ִשיָתא ִמֵמיּה ִמְתָבְרִכין, ִדְכִתיב, ַשָבת ַלְיָי, ֹקֶדש ַלְיָי, ַמה 

 ַשָבת ַלְיָי ֹקֶדש, אּוף ַרִבי ִשְמעֹון ַשָבת ַלְיָי ֹקֶדש. 
ֵריּה ְדַשְעֵרי, ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון, ַתַּווְהָנא ַעל ַההּוא ַחִגיר ַחְרָצן, ָמא

ֲאַמאי ָלא ִאְשְתַכח ְבֵבי ִאָדָרא ִדיָלן, ְבִזְמָנא ְדִאְתַּגְלָיין ִמִלין ִאֵלין 
ַקִדיִשין. ַאְדָהִכי, ָאָתא ֵאִלָיהּו, ּוְתַלת ַקְטפֹוֵרי ְנִהיִרין ְבַאְננֹוי. ָאַמר 

ר ְבַקְרדּוָטא ְּגִליָפא ֵליּה ַרִבי ִשְמעֹון, ַמאי ַטְעָמא ָלא ְשִכיַח מֹ 
ְדָמאֵריּה, ְביֹוָמא ְדִהלּוָלא. ָאַמר ֵליּה, ַחֶייָך ִרִבי ֶשַבע יֹוִמין 
ִאְתְבִרירּו ַקֵםיּה קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ָכל ִאימּון ְדֵייתּון ְוִיְשַתְכֺחן 

נא הוינא זמין תמן, ואָלא ַעִייְלתּון ְבֵבי ִאָדָרא ִדְלכֹון,  דִעֵםיּה, עַ 
ין ָקִטיר ְבַכְתפי ְוָלא ָיִכיְלָנא, ְדַההּוא יֹוָמא וכדּוָבֵעיָנא ְלִאְשַתְכָחא, 

ָשַדְרִני קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ְלֶמְעַבד ִנִןין ְלַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ְוַחְברֹוי, 
הּו ְבִנָןא, ְדָרֵמיָנא ְלהּו ְדִאְתְמָסרּו ְבַאְרמֹוָנא ְדַמְלָכא, ְוַאְרִחיְשָנא לְ 

כֹוָתָלא ְדֵהיָכָלא ְדַמְלָכא, ְוִאְתְקָטרּו ְבִקְטרֹוי, ְדִמיתּו ַאְרָבִעים 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       342
 

ַוֲחִמָשה ַנְרַדְשֵכי. ַוֲאִניְקָנא ְלַרב ַהְמנּוָנא ְוַחְברֹוי ְוָרֵמיָנא לֹון 
ְייהּו ָנֲהָמא ּוַמָייא, ְדָלא ַאְכלּו ְלִבְקַעת אֹונֹו, ְוִאְשְתִזיבּו. ְוַזִמיְנָנא ַקםַ 

ְתָלָתא יֹוִמין. ְוָכל ַההּוא יֹוָמא ָלא ָבִדיְלָנא ִמַמְייהּו. ְוַכד ַתְבָנא, 
ַאְשַכְחָנא ַנְרָסא ְדָנְטלּו ָכל ִאימּון ַסְמִכין, ּוְתַלת ִמן ַחְבַרָייא ֲעָלּה, 

קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ֵמִהלּוָלא ְדַרִבי ְוָשִאיְלָנא לֹון. ְוָאְמרּו חּוָלָקא ְד 
ִשְמעֹון ְוַחְברֹוי. ַזָכָאה ַאְנְת ַרִבי ִשְמעֹון, ְוַזָכָאה חּוָלָקְך, ְוחּוָלָקא 
ְדִאימּון ַחְבַרָייא ְדַיְתִבין ַקָםְך. ַכָמה ַדְרִּגין ִאְתָתָקנּו ְלכֹון ְלָעְלָמא 

ין ִדְנהֹוִרין ְזִמיִנין ְלַנֲהָרא ְלכּו. ְוָתא ֲחֵזי, יֹוָמא ֵדין ְדָאֵתי. ַכָמה בֹוִצינִ 
ְבִגיָנְך ִאְתַעָטרּו ַחְמִשין ִכְתִרין ְלִרִבי ִנְנָחס ֶבן ָיִאיר ָחמּוְך. ַוֲאָנא 
ֲאִזיְלָנא ִעֵםיּה ְבָכל ִאימּון ַנֲהֵרי ְדטּוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא, ְוהּוא 

ִרין ַצִדיַקָייא ְבַקְרטּוָפא ייר דּוְכֵתיּה, ְוִאְתָתַען. ָאַמר ֵליּה, ְקטָבִר 
ְדִעְטִרין, ְבֵריש ַיְרֵחי ּוִבְזַמֵמי ְוַשָבֵתי, ַיִתיר ִמָכל ְשַאר יֹוִמין. ָאַמר 

ּוִמֵדי  ֵליּה, ְוַאף ָכל ִאימּון ִדְלַבר, ִדְכִתיב, ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדש ְבָחְדשוֹ 
ַשָבת ְבַשַבתֹו. ִאי ִאֵלין ַאְתָיין, ָכל ֶשֵכן ַצִדיַקָייא. ִמֵדי ֹחֶדש 
ְבָחְדשֹו, ָלָםה. ִמשּום ְדִמְתַעְטֵרי ֲאָבָהָתא ְרִתיָכא ַקִדיָשא. ּוִמֵדי 

ֹוִמין, ִדְכִתיב, ַשָבת ְבַשַבתֹו, ְדִמְתַעָטר ְשִביָעָאה ְדָכל ִאימּון ִשיָתא י
ְוַאְנְת הּוא ַרִבי ִשְמעֹון, ְשִביָעָאה  ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְשִביִעי.

ְדִשיָתא, ְתֵהא ִמְתַעָטר ּוִמְתַעָדש ַיִתיר ִמֹכָלא. ּוְתַלת ִעדּוִנין 
ִדיַקָייא ְלִאְתַעְדָנא ְדִמְשַתְכִחין ִבְשִביָעָאה, ְזִמיִנין ַחְבַרָייא ִאֵלין צַ 

ְבִגיָנְך ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ּוְכִתיב ְוָקָראָת ְלַשָבת ֹעֶנג ִלְקדֹוש ְיָי ְמכּוָבד. 
ַמאן הּוא ְקדֹוש ְיָי. ָדא ִרִבי ִשְמעֹון ֶבן יֹוָחאי, ְדִאְקֵרי ְמכּוָבד 

 ְבָעְלָמא ֵדין, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. 

 קדישאא רבעד כאן האדרא 

בסוף הלילה יקרא תהלים ב' פעמים שעולה כמנין כפ"ר, ואחר 
 כך יאמר תפילה זו.

ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ִהֵמה ֲאִני ָבא ְבבֶשת ָנִנים ָיֵרא ְוָחֵרד. ְוִאם ַחס 
ַעי ְוָשלֹום ִנְתַחַיְבִתי ָכֵרת ְבֵבית ִדיָנְך ַהֶסֶדק ַעל ַחֹטאַתי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפשָ 



 

 

 

 תפוחים             תיקון הקרישדי                       343
 

ַהְמֺרִבים. ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ֶשְיֵהא ָחשּוב ַצֲעִרי ֶשִמְצַטַעְרִתי ַבַלְיָלה 
ַהֶזה ְוָנַדְדִתי ֵשָנה ֵמֵעיַני, ְוַתְשִּגיַח ָעַלי ְבֵעין ֶחְמָלֶתָך ַהִהיא ֵעיָנא 

נּום ְוֹלא ִייַשן ְנִקיָחא ְדָלא ָנִאים, ְוִתיר ַתִדיר. ֶשֶמֱאַמר "ִהֵמה ֹלא יָ 
ֹשֵמר ִיְשָרֵאל", ְוִתְקַרע ֹרַע ְּגַזר ִדיִני, ּוְתָחֵמִני ּוְתָבְרֵכִני ֵמאֹוַצר ַהֶכֶסף 
ָהעֹוֵמד ִליִמין ָהֶעְליֹון, ְוִתֵתן ִלי ֲאִני ַעְבְדָך ַחִיים ֲאֺרִכים ַלֲעֹסק 

ש ִלי ְבֵעיַני ִתעּון ִלְפַגם ְבתֹוָרְתָך יֹוָמם ָוַלְיָלה. ְוִיְהֶיה ַהַסַער ֶשיֵ 
ָהְראּות ֶשָנַגְמִתי ְבַעְיִנין ִעָלִאין, ַוֲאֶשר ָהַרע ְבֵעיֶניָך ָעִשיִתי. ִויֺתַען 
ַהְנָגם ַההּוא ְבָכל ַהְםקֹומֹות ֶשָנַגְמִתי ֵמַאְרַבע עֹוָלמֹות ֲאִצילּות 

ֹעֶנש ִחבּוט ַהֶעֶבר ֵמַהַםְלָאְך ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה. ְוַתִסיֵלִני מֵ 
ַהְמַשֵבר ֶאת ֵעיֵני ָהָאָדם ַאַחר ְנִטיָרתֹו ַבֶעֶבר, ְוֶאָנֵטר ֵמאֹותֹו ַהַסַער. 
ְוַתְשִניַע ָעַלי ִמֶשַפע ַהטֹוב ִמֶכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִסיֵלִני ִמָכֵרת ְדיֹוֵמי 

ָּגדֹול ְוַהמֹוָרא )אל"ד( ְכֶשהּוא ָכלּול ִעם ְוָכֵרת ְדָשֵני. ּוְלַמַען ִשְמָך הַ 
ְמקֹורֹו )אאהליד"ה( ֶשְתַבֵטל ֵמָעַלי ָכל ְּגֵזרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות. ְוִיְהֶיה 
ִלםּוד ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך. ְוִתֵתן ִבי ֹכַח ַלֲעֹמד ַעל 

ְוַלְהּגֹות ְבִאְמֵרי תֹוָרֶתָך ְוִלְהיֹות ִמן ַהִםְשָמר ְוִלְלֹמד ָתִמיד ְלָפֶניָך 
ָהעֹוְבִדים ְלָפֶניָך ְבֵלב ָשֵלם ּוְבֶנֶפש ֲחֵפָצה ְולֹוְמִדים תֹוָרה ִלְשָמּה 
ְוִלְבֹרר ָכל ִניצֹוצֹות ַהְעדֹושֹות ֶשִמְתַנְזרּו ֵבין ַהְעִלנֹות ַעל ָיִדי 

ֲחָדא ְשִכיְנָתא ְבַבְעָלּה ּוְלַאָעָמא ָיָתּה ּוְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהְעֺדָשה, ְליַ 
ֵמַעְפָרא, ְוָלֵתת ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְלַדֵבק ַנְפֵשנּו ְורּוֵחנּו ְוִנְשָמֵתנּו 
ְלָעְבדֹו ּוְלִיְרָאה אֹותֹו ְבֵלָבב ָשֵלם. ִויִהי ֹנַעם ַאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו 

ה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו: ָברּוְך ְיֹהָוה ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְננָ 
 ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:

ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ָיָהָוָה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַאב ָהַרֲחִמים, 
ֲאדֹון ַהְןִליחֹות, ֶשִאם ִנְגָזר ָעַלי, ַחס ְוָשלֹום, ְלִהָכֵרת ְבִהָכֵרת 

ִעים, ֶשִיְכְבשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַכֲעֶסָך ְוִיֹּגלּו ַרֲחֶמיָך ָעַלי, ֶשְיֵהא ְרשָ 
ָחשּוב ַצֲעִרי ֶשִמְצַטַעְרִתי ַהַלְיָלה ַהֹזאת ְוִקַםְטִתי ֵשָנה ֵמֵעיַני ִלְקֹרַע 
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י ֹרַע ְּגַזר ִדיִני )ְיַכֵוון ְבֵשם "קר"ע שט"ן"( ְוָנָהר יּוַצק ְיסֹוִדי. ֲאנִ 
ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאְשְבָעה ְבָהִקיץ ְתמּוָנֶתָך. ְוָתחּוס ּוְתַרֵחם ָעַלי. 
ְוַאל ַתְכִריֵתִני ֹלא ָכֵרת ְדיֹוֵמי ְוֹלא ָכֵרת ְדָשֵני. ְוֹלא ִתָכֵרת ַנְפִשי 

ֵּוג ְבַבת ִמְלַהֲעלֹות ַמִיין נּוְקִבין ְלַמְעָלה. ְוֹלא ִתָכֵרת ַנְפִשי ִמְלִהְזַד 
זּוָגּה ֹלא ָבעֹוָלם ַהֶזה, ְוֹלא ְבעֹוַלם ַהְמָשמֹות ְבִהָכֵרת ְרָשִעים, ַחס 
ְוָשלֹום. ְוַתְשִניַע ָעֵלינּו אֹור ְישּוָעה ְוַרֲחִמים ִמֶכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִסיל 

ַנִמים ַלֲעבֹוָדֶתָך. ִמָםֶות ַנְפִשי ּוְלַהֲחיֹוֵתִני ַחִיים ֲאֺרִכים ְדֵשִנים ְוַרעֲ 
ּוְתַזֵכִני ְלָמקֹום ֶשָהרּוחֹות ְוַהְמָשמֹות ֶנְחָצבֹות ִמָשם, ְוֶאְזֶכה ִלְהיֹות 
ֵמָהעֹוִלים ְוַהזֹוִכים ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָבא. ּוְבֹכַח ִשְמָך ַהָעדֹוש 

ל ְּגֵזרֹות ָקשֹות )אאהליד"ה( ְתַבֵטל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָכל ְבֵני ֵביֵתינּו כָ 
ְוָרעֹות. ְוַתְשִּגיַח ָעֵלינּו ְבֵעין ֶחְמָלֶתָך ֶשֶמֱאַמר בֹו "ִהֵמה ֹלא ָינּום ְוֹלא 
ִייַשן ֹשֵמר ִיְשָרֵאל". ְוִיְהֶיה ַהַסַער ֶשָמַדְדִתי ֵשָנה ֵמֵעיַני ַבַלְיָלה 

ִעָלִאין ְוָהַרע ְבֵעיֶניָך ָעִשיִתי, ַהֹזאת ְלִתעּון ַמה ֶשָנַגְמִתי ְבַעְייִנין 
ְוֶאָנֵטר ִמְלִהְתַּגְלֵּגל ַנְפִשי ְבעֹוף ַהִמְקָרא ָרָאה ַבֲעֹון ָהְראּות. ּוְפֵצִני 
ְוַהִסיֵלִני ֵמֹעֶנש ִחבּוט ַהֶעֶבר ֵמַהַםְלָאְך ַהְמַשֵבר ֵעיֵני ָהְרָשִעים 

ֵשָנה ֵמֵעיַני ֶאָנֵטר ֵמאֹותֹו ַהַסַער ְוָתנּוַח  ַבֶעֶבר. ּוַבַסַער ֶשָמַדְדִתי
 ַנְפִשי ְבִמְשְכנֹות ִמְבַטִחים.

ְוִהֵמה ַהתֹוָרה ַהְעדֹוָשה ֶשָבּה ִנְתַעַןְקִתי ַהַלְיָלה ַהְעדֹוָשה ַהֹזאת ִהיא 
נּו, ֵהָםה ִנְפֵלאת, ְוַהֵשמֹות ַהְעדֹוִשים ַהיֹוְצִאים ִמָכל ַמה ֶשָעִרי

ַיְמִליצּו טֹוב ַבֲעֵדנּו ְלַקְבֵלנּו ִבְתשּוָבה ְוִלְקֹרַע ֹרַע ְּגַזר ִדיֵננּו, ְוִנָנֵטר 
ִמָכל ַצַער. ְוָכל ַהְמַקְטְרִגים ֲאֶשר ִנְבְראּו ַבֲעֹונֹוֵתינּו ִיָםחּו ְבֹכַח 

ֲעָמֵלנּו ְוַאל ַתִביט תֹוָרְתָך ַהְעדֹוָשה. ָאָמא ְיֹהָוה יאהדונהי, ַהֵבט בַ 
ְבַמֲעֵלנּו ְוָתֹבא ְלָפֶניָך ַשְוָעֵתנּו. ֵלב ִנְשָבר ְוִנְדֶכה ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה. 
ְוֵיְצאּו ַמִים ַחִיים ִמֹּלֶבן ָהֶעְליֹון ֶדֶרְך ְרחֹובֹות ַהָמָהר ְלַקו ָהֶאְמָצִעי. 

ֵרנּו ִמָכל ְנָשֵעינּו. ְוַאָתה ְנַהר ְנָלָגיו ְיַשְםחּו ִעיר ֱאֹלֵהינּו ְלַטהֲ 
ְבטּוְבָך ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוִיֶפן ִמְצָחא ְדָאִריְך ַאְנִנין ַרֲעָוא ְדָכל ַרָעִוין, 
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ְבֶמַצח ְזֵעיר ַאְנִנין. ְוֵעיָנא ְדָאִריְך ַאְנִנין, ְבֵעיָנא ִדְזֵעיר ַאְנִנין. ּוְבֵכן 
יּו ְכֹלא ָהיּו, ִכי ַאָתה ָחֵפץ ִבְתשּוַבת ִיְתַבְטלּו ָכל ַהִדיִנים ְוהָ 

ָהְרָשִעים. ָחֵמנּו ַוֲעֵננּו ּוְשַמע ְתִפָלֵתנּו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון 
 ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:

 

שה'   ספר זה יצא בתרומת הנדיבים הי"ו
 ימלא משאלות  לבם לטובה ולברכה

 לע"נ מרדכי הכהן בן רחל ז"ל

 לע"נ ציון בן רבקה אשורי ז"ל

 לע"נ ישראל בן צפורה ושמעון ז"ל

 לע"נ דוד חי בן דואלט ז"ל

 לע"נ גורג'יה בת חביבה ז"ל

 לע"נ רצון בן סעדיה וזוהרה ז"לגב' ציונה לוי תחי' 

 לע"נ אברהם בן בכמל ז"ל

 לע"נ שרה בת רוזה ז"ל

 לע"נ יעקב בן אסתר ז"ל

 "נ אסתר בת רבקה ז"ללע

 לע"נ חנה בת פורטונה ז"ל



  
 

 

 

 ללע"נ משה ישמבל בן בריטל ז"

 לע"נ בנימין בן שרה ביילא ז"ל

 לע"נ צבי הירש בן גיטא ז"ל

 ת נ צ ב " ה

 
 
 

 להצלחת ורפואת
 דוד חי בן אסדנק  איאסו

 
 ולישועת ורפואת בסטל  בת בוסנה, 

 אסדנק בת בריטל, 
 יפית בת בריטל.

 
 ש בת ישארגלרפואת עלמנ

 
ולהצלחת  בניה אטלה, מוקט, פנטלאו,אייצ'או, 

 סלינואה.
 

להצלחת זוהר בת לירון שתגדל בבריאות 
 ובתוי"ש

 
 

 


