
     

 

                         
    
    

חדשחדשחדשחדשהההה    שדי תפוחי�שדי תפוחי�שדי תפוחי�שדי תפוחי�     ספרספרספרספר     
        

        
        

        
        וזאת תורת האד�וזאת תורת האד�וזאת תורת האד�וזאת תורת האד�, , , , הוא ספר התקוני�הוא ספר התקוני�הוא ספר התקוני�הוא ספר התקוני�

אשר ית� אל לבו לשוב מעבירות שבידו אשר ית� אל לבו לשוב מעבירות שבידו אשר ית� אל לבו לשוב מעבירות שבידו אשר ית� אל לבו לשוב מעבירות שבידו 
בעודנו חי וכפר מאשר חטא על הנפש ושב בעודנו חי וכפר מאשר חטא על הנפש ושב בעודנו חי וכפר מאשר חטא על הנפש ושב בעודנו חי וכפר מאשר חטא על הנפש ושב 

        ורפא לוורפא לוורפא לוורפא לו
        

        
        

        נער� ונסדר על ידינער� ונסדר על ידינער� ונסדר על ידינער� ונסדר על ידי
        ))))שני שני שני שני ( ( ( ( הרב יוס� שבתאי הרב יוס� שבתאי הרב יוס� שבתאי הרב יוס� שבתאי 

        
        
        

הההה""""עעעעתשתשתשתש ברק  ברק  ברק  ברק בניבניבניבני
        

        יייי""""יצא לאור עיצא לאור עיצא לאור עיצא לאור ע

        מכו� ליהדות ולעזרה לנצרכי�מכו� ליהדות ולעזרה לנצרכי�מכו� ליהדות ולעזרה לנצרכי�מכו� ליהדות ולעזרה לנצרכי�""""

        """"שער יוס�שער יוס�שער יוס�שער יוס�

         בני ברק בני ברק בני ברק בני ברק3200320032003200. . . . דדדד....תתתת



 
 

 

        

        
        
        המסדרהמסדרהמסדרהמסדר        כתובת כתובת כתובת כתובת 

        
         בני ברק בני ברק בני ברק בני ברק3200320032003200ד ד ד ד """"תתתת, , , , יוס� שבתאייוס� שבתאייוס� שבתאייוס� שבתאי

        
POB. 3200 BENE BERAK ISRAEL 

        
        
        
        
        

                כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות
 

ALL RIGHTS RESERVED 

 

 

        

        

        

        מותר לצל� קטעי� לצור� פרטימותר לצל� קטעי� לצור� פרטימותר לצל� קטעי� לצור� פרטימותר לצל� קטעי� לצור� פרטי

        .... אבל לא לצור� מסחר אבל לא לצור� מסחר אבל לא לצור� מסחר אבל לא לצור� מסחר

        

        

        

        

            נדפס באר# ישראלנדפס באר# ישראלנדפס באר# ישראלנדפס באר# ישראל

Printed in Israel Land        

        



 
 

 

        

        

        מפתחותמפתחותמפתחותמפתחות
        הוראות למשתמש בספרהוראות למשתמש בספרהוראות למשתמש בספרהוראות למשתמש בספר

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ַהְקָ%ָמהַהְקָ%ָמהַהְקָ%ָמהַהְקָ%ָמה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ָמב(אָמב(אָמב(אָמב(א
        22222222הנוספי�                                 הנוספי�                                 הנוספי�                                 הנוספי�                                 הקדמה נוספת אודות התיקוני� הקדמה נוספת אודות התיקוני� הקדמה נוספת אודות התיקוני� הקדמה נוספת אודות התיקוני� 

                                                                                                                                                                    32323232                                                                                                                                                                            ....אאאא""""א זיעא זיעא זיעא זיע"""" להחיד להחיד להחיד להחידהלכות תשובההלכות תשובההלכות תשובההלכות תשובהממממ
                                                                                                                                                                                                                                44445555                                                                                                                                                                                                        ִעְנַי� ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+הִעְנַי� ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+הִעְנַי� ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+הִעְנַי� ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+ה

                                                                                                                                                                                                            47474747                                                                                                                                                                                                        ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+הְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+הְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+הְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+הֵסֶדר ְקִרי0ת ֵסֶדר ְקִרי0ת ֵסֶדר ְקִרי0ת ֵסֶדר ְקִרי0ת 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                57575757                                                                                                                                                                                ִעְנָי� �678ִ ֲחצ(תִעְנָי� �678ִ ֲחצ(תִעְנָי� �678ִ ֲחצ(תִעְנָי� �678ִ ֲחצ(ת

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        60606060                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ִ;ְר:(ת ַה9ַַחרִ;ְר:(ת ַה9ַַחרִ;ְר:(ת ַה9ַַחרִ;ְר:(ת ַה9ַַחר
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    62626262                                                                                        .                                               .                                               .                                               .                                               ֵסֶדר �678ִ ֲחצ(תֵסֶדר �678ִ ֲחצ(תֵסֶדר �678ִ ֲחצ(תֵסֶדר �678ִ ֲחצ(ת

                                                                                                                                                69696969                                                                                                                                                                                                ....ְוִת67נ(ְוִת67נ(ְוִת67נ(ְוִת67נ(, , , , ִעְנָי� ִא=6ר ֶזַרע ְלַבָ+ָלהִעְנָי� ִא=6ר ֶזַרע ְלַבָ+ָלהִעְנָי� ִא=6ר ֶזַרע ְלַבָ+ָלהִעְנָי� ִא=6ר ֶזַרע ְלַבָ+ָלה
                                                                                                                                                88883333                                                                                                                                                                                                                                                                            ....הההה�678ִ ַלֲעו(� ַהִ<%ָ �678ִ ַלֲעו(� ַהִ<%ָ �678ִ ַלֲעו(� ַהִ<%ָ �678ִ ַלֲעו(� ַהִ<%ָ 

                                                                                                                                                                    103103103103                                                                                                                                                                                                                                                                ....�678ִ ַלֲעו(� ַה@(ָיה�678ִ ַלֲעו(� ַה@(ָיה�678ִ ַלֲעו(� ַה@(ָיה�678ִ ַלֲעו(� ַה@(ָיה
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        .... למשתמש בספר זה למשתמש בספר זה למשתמש בספר זה למשתמש בספר זההוראותהוראותהוראותהוראות

אלא אלא אלא אלא , , , , כל שמות הקודש הנמצאי� בסוגרי� אסור להזכיר� בפהכל שמות הקודש הנמצאי� בסוגרי� אסור להזכיר� בפהכל שמות הקודש הנמצאי� בסוגרי� אסור להזכיר� בפהכל שמות הקודש הנמצאי� בסוגרי� אסור להזכיר� בפה. . . . אאאא
        ....יהרהר אות� במחשבתויהרהר אות� במחשבתויהרהר אות� במחשבתויהרהר אות� במחשבתו

    עושה התיקו�עושה התיקו�עושה התיקו�עושה התיקו� מה ש מה ש מה ש מה שהסכו� שלהסכו� שלהסכו� שלהסכו� של    פדיו� כל יו� מימי התענית הואפדיו� כל יו� מימי התענית הואפדיו� כל יו� מימי התענית הואפדיו� כל יו� מימי התענית הוא. . . . בבבב
    חי בצמצו�חי בצמצו�חי בצמצו�חי בצמצו�י שי שי שי שומומומומ, , , , וא� אי אפשר לו ית� כפי יכולתווא� אי אפשר לו ית� כפי יכולתווא� אי אפשר לו ית� כפי יכולתווא� אי אפשר לו ית� כפי יכולתו, , , , אוכל בכל יו�אוכל בכל יו�אוכל בכל יו�אוכל בכל יו�
 גר� לח� ע�  גר� לח� ע�  גר� לח� ע�  גר� לח� ע� KKKK240240240240 סעודה של כ סעודה של כ סעודה של כ סעודה של כמחירמחירמחירמחירלפחות לפחות לפחות לפחות ית� ית� ית� ית� , , , , ואי� ידו משגתואי� ידו משגתואי� ידו משגתואי� ידו משגת

ער� הכס� יורד יש לתת ער� הכס� יורד יש לתת ער� הכס� יורד יש לתת ער� הכס� יורד יש לתת ששששככככ. . . .  שקל שקל שקל שקל3333KKKK4444ככככשמחירו כיו� עולה שמחירו כיו� עולה שמחירו כיו� עולה שמחירו כיו� עולה , , , , לפת�לפת�לפת�לפת�
הרב יוס� הרב יוס� הרב יוס� הרב יוס� וכבר הדגיש רבינו וכבר הדגיש רבינו וכבר הדגיש רבינו וכבר הדגיש רבינו , , , , לפחות סכו� השוה לסעודה כזולפחות סכו� השוה לסעודה כזולפחות סכו� השוה לסעודה כזולפחות סכו� השוה לסעודה כזו

 ששיעור פדיו� זה הוא לדל שאי�  ששיעור פדיו� זה הוא לדל שאי�  ששיעור פדיו� זה הוא לדל שאי�  ששיעור פדיו� זה הוא לדל שאי� """"לשו� חכמי�לשו� חכמי�לשו� חכמי�לשו� חכמי�""""ספרו ספרו ספרו ספרו בבבבל ל ל ל """"חיי� זצחיי� זצחיי� זצחיי� זצ
, , , , משגת יביא מטבע שוה יותר כפי השגת ידומשגת יביא מטבע שוה יותר כפי השגת ידומשגת יביא מטבע שוה יותר כפי השגת ידומשגת יביא מטבע שוה יותר כפי השגת ידוומי שידו ומי שידו ומי שידו ומי שידו , , , , ידו משגתידו משגתידו משגתידו משגת

ומי שמוציא ממו� בקלות ומי שמוציא ממו� בקלות ומי שמוציא ממו� בקלות ומי שמוציא ממו� בקלות . . . . לללל""""עכעכעכעכ. . . . ורק הדל לא ימעיט מהשווי הזהורק הדל לא ימעיט מהשווי הזהורק הדל לא ימעיט מהשווי הזהורק הדל לא ימעיט מהשווי הזה
, , , , לתענוגי העול� הזה וכשמגיע לתקוני נפשו מתנהג הוא כדללתענוגי העול� הזה וכשמגיע לתקוני נפשו מתנהג הוא כדללתענוגי העול� הזה וכשמגיע לתקוני נפשו מתנהג הוא כדללתענוגי העול� הזה וכשמגיע לתקוני נפשו מתנהג הוא כדל

        . . . . אחריות פדיונו הוא עליו בלבדאחריות פדיונו הוא עליו בלבדאחריות פדיונו הוא עליו בלבדאחריות פדיונו הוא עליו בלבד
יהודה פתיא יהודה פתיא יהודה פתיא יהודה פתיא ' ' ' ' ר רר רר רר ר""""התקוני� בעקרו� מסודרי� לפי מה שכתב מוהתקוני� בעקרו� מסודרי� לפי מה שכתב מוהתקוני� בעקרו� מסודרי� לפי מה שכתב מוהתקוני� בעקרו� מסודרי� לפי מה שכתב מו. . . . גגגג
ועליה� נוספו שאר עניני� מתאימי� ועליה� נוספו שאר עניני� מתאימי� ועליה� נוספו שאר עניני� מתאימי� ועליה� נוספו שאר עניני� מתאימי� , , , , """"מנחת יהודהמנחת יהודהמנחת יהודהמנחת יהודה""""ל בספר ל בספר ל בספר ל בספר """"זצזצזצזצ

            ....מדברי מקובלי� נוספי�מדברי מקובלי� נוספי�מדברי מקובלי� נוספי�מדברי מקובלי� נוספי�

, , , , חשובי� מאוד לתקו�חשובי� מאוד לתקו�חשובי� מאוד לתקו�חשובי� מאוד לתקו�ששששכל התקוני� כוללי� טבילות במקוה כל התקוני� כוללי� טבילות במקוה כל התקוני� כוללי� טבילות במקוה כל התקוני� כוללי� טבילות במקוה . . . . דדדד
    יטבול בי�יטבול בי�יטבול בי�יטבול בי�', ', ', ', ומי שאי אפשר לו ללכת למקוה בגלל חולי וכדוומי שאי אפשר לו ללכת למקוה בגלל חולי וכדוומי שאי אפשר לו ללכת למקוה בגלל חולי וכדוומי שאי אפשר לו ללכת למקוה בגלל חולי וכדו

יעשה התקו� ללא יעשה התקו� ללא יעשה התקו� ללא יעשה התקו� ללא , , , , וא� ג� זה אי אפשר לווא� ג� זה אי אפשר לווא� ג� זה אי אפשר לווא� ג� זה אי אפשר לו, , , , כשאי� ש� נשי�כשאי� ש� נשי�כשאי� ש� נשי�כשאי� ש� נשי�
, , , , ה רוש� גדול ותקו� בשמי�ה רוש� גדול ותקו� בשמי�ה רוש� גדול ותקו� בשמי�ה רוש� גדול ותקו� בשמי�כי כל חלק מהתקו� בפני עצמו עושכי כל חלק מהתקו� בפני עצמו עושכי כל חלק מהתקו� בפני עצמו עושכי כל חלק מהתקו� בפני עצמו עוש((((    ....טבילהטבילהטבילהטבילה

, , , , ואשה א� אי אפשר לה לטבול בעת התקו�ואשה א� אי אפשר לה לטבול בעת התקו�ואשה א� אי אפשר לה לטבול בעת התקו�ואשה א� אי אפשר לה לטבול בעת התקו�.) .) .) .) ויתק� ככל יכלתוויתק� ככל יכלתוויתק� ככל יכלתוויתק� ככל יכלתו
        ....כשתטבול בליל טהרתה תכוו� ג� על הצו�כשתטבול בליל טהרתה תכוו� ג� על הצו�כשתטבול בליל טהרתה תכוו� ג� על הצו�כשתטבול בליל טהרתה תכוו� ג� על הצו�

תעשה תעשה תעשה תעשה , , , , פנויה הנמצאת במקו� שלא מניחי� אותה להכנס למקוהפנויה הנמצאת במקו� שלא מניחי� אותה להכנס למקוהפנויה הנמצאת במקו� שלא מניחי� אותה להכנס למקוהפנויה הנמצאת במקו� שלא מניחי� אותה להכנס למקוה
, , , , ותטבול לטהרתהותטבול לטהרתהותטבול לטהרתהותטבול לטהרתה, , , , כשתנשאכשתנשאכשתנשאכשתנשאטוב שטוב שטוב שטוב שוווו, , , , בדיעבד התקו� ללא טבילותבדיעבד התקו� ללא טבילותבדיעבד התקו� ללא טבילותבדיעבד התקו� ללא טבילות

        ....תטבול ג� את הטבילות לתקוני� שעשתהתטבול ג� את הטבילות לתקוני� שעשתהתטבול ג� את הטבילות לתקוני� שעשתהתטבול ג� את הטבילות לתקוני� שעשתה
לילה ויו� לילה ויו� לילה ויו� לילה ויו�  להשיג חגורה משער עיזי� לחגור בו מתניו ב להשיג חגורה משער עיזי� לחגור בו מתניו ב להשיג חגורה משער עיזי� לחגור בו מתניו ב להשיג חגורה משער עיזי� לחגור בו מתניו בישתדלישתדלישתדלישתדל. . . . הההה

, , , , לא יעכב התקו� כדי למצא חגורה כזולא יעכב התקו� כדי למצא חגורה כזולא יעכב התקו� כדי למצא חגורה כזולא יעכב התקו� כדי למצא חגורה כזו, , , , אבל א� אי� לואבל א� אי� לואבל א� אי� לואבל א� אי� לו, , , ,  התקו� התקו� התקו� התקו�שלשלשלשל
            ....ושמא לא יפנהושמא לא יפנהושמא לא יפנהושמא לא יפנה, , , , כי כל יו� שמזרז תקונו הוא ריוח עצו�כי כל יו� שמזרז תקונו הוא ריוח עצו�כי כל יו� שמזרז תקונו הוא ריוח עצו�כי כל יו� שמזרז תקונו הוא ריוח עצו�



 
 

 

        

        ::::יֹאַמריֹאַמריֹאַמריֹאַמר, , , , קֶֹד� ֶ/Cְִלַ;/ Fַק ֶהָע6Fי ִמMְַער ִעIִי�קֶֹד� ֶ/Cְִלַ;/ Fַק ֶהָע6Fי ִמMְַער ִעIִי�קֶֹד� ֶ/Cְִלַ;/ Fַק ֶהָע6Fי ִמMְַער ִעIִי�קֶֹד� ֶ/Cְִלַ;/ Fַק ֶהָע6Fי ִמMְַער ִעIִי�

ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 , , , , ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJְלֵ/� ִיח6ד קOְדָ/א ְלֵ/� ִיח6ד קOְדָ/א ְלֵ/� ִיח6ד קOְדָ/א ְלֵ/� ִיח6ד קOְדָ/א 
, , , , ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאלְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאלְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאלְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל) ) ) ) הההה""""יהויהויהויהו((((ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� """"ה ְ;וה ְ;וה ְ;וה ְ;ו""""ְלַיֲחָדא יְלַיֲחָדא יְלַיֲחָדא יְלַיֲחָדא י, , , , 6ְדִחיל66ְדִחיל66ְדִחיל66ְדִחיל6

ֲהֵריִני מ6ָכ� ִלְל;/ Fַק ַעל ְ;Fִָרי ְ:ֵדי ְלַת�7ֵ ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ָ;א(ר(ת ֲהֵריִני מ6ָכ� ִלְל;/ Fַק ַעל ְ;Fִָרי ְ:ֵדי ְלַת�7ֵ ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ָ;א(ר(ת ֲהֵריִני מ6ָכ� ִלְל;/ Fַק ַעל ְ;Fִָרי ְ:ֵדי ְלַת�7ֵ ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ָ;א(ר(ת ֲהֵריִני מ6ָכ� ִלְל;/ Fַק ַעל ְ;Fִָרי ְ:ֵדי ְלַת�7ֵ ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ָ;א(ר(ת 
ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 . . . .  ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלהַה7ְד(ִ/י�ַה7ְד(ִ/י�ַה7ְד(ִ/י�ַה7ְד(ִ/י�

ֶ/Cְֵהא ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ֶ/Cְֵהא ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ֶ/Cְֵהא ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ֶ/Cְֵהא ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי , , , , ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
ְוָיִאיר6 0ְרַ;ע ֵמא(ת ק(ִצי� ְוָיִאיר6 0ְרַ;ע ֵמא(ת ק(ִצי� ְוָיִאיר6 0ְרַ;ע ֵמא(ת ק(ִצי� ְוָיִאיר6 0ְרַ;ע ֵמא(ת ק(ִצי� , , , , ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ִ;ְלִביַ/ת ַהMַקְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ִ;ְלִביַ/ת ַהMַקְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ִ;ְלִביַ/ת ַהMַקְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ִ;ְלִביַ/ת ַהMַק

יִ/י� ְ%ַתְלָי� ְ;גOְלָ@ְל8ָא ְ%ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ֶאל ְמק(� ַה7ְד9ָOה יִ/י� ְ%ַתְלָי� ְ;גOְלָ@ְל8ָא ְ%ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ֶאל ְמק(� ַה7ְד9ָOה יִ/י� ְ%ַתְלָי� ְ;גOְלָ@ְל8ָא ְ%ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ֶאל ְמק(� ַה7ְד9ָOה יִ/י� ְ%ַתְלָי� ְ;גOְלָ@ְל8ָא ְ%ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ֶאל ְמק(� ַה7ְד9ָOה ַק%ִ ַק%ִ ַק%ִ ַק%ִ 
    .).).).);;;;""""עָ עָ עָ עָ ((((י י י י """"ו הו הו הו ה""""י ויי ויי ויי וי""""ד הד הד הד ה""""יויויויו((((    ;;;;""""ה ְ%ִמ6Bי עָ ה ְ%ִמ6Bי עָ ה ְ%ִמ6Bי עָ ה ְ%ִמ6Bי עָ """"ְוִיְהי6 ְמִאיִרי� ִמ� ַהַויָ ְוִיְהי6 ְמִאיִרי� ִמ� ַהַויָ ְוִיְהי6 ְמִאיִרי� ִמ� ַהַויָ ְוִיְהי6 ְמִאיִרי� ִמ� ַהַויָ , , , , ִ:ְרצ(ְנ�ָ ִ:ְרצ(ְנ�ָ ִ:ְרצ(ְנ�ָ ִ:ְרצ(ְנ�ָ 

ג ג ג ג """"י סָ י סָ י סָ י סָ ה ְ%ִמ6Bה ְ%ִמ6Bה ְ%ִמ6Bה ְ%ִמ6B""""6ִמ� ַהַויָ 6ִמ� ַהַויָ 6ִמ� ַהַויָ 6ִמ� ַהַויָ     .).).).)גגגג""""סָ סָ סָ סָ ((((י י י י """"ו הו הו הו ה""""י ואי ואי ואי וא""""ד הד הד הד ה""""יויויויו((((, , , , גגגג""""ה ְ%ִמ6Bי סָ ה ְ%ִמ6Bי סָ ה ְ%ִמ6Bי סָ ה ְ%ִמ6Bי סָ """"ֶאל ַהַויָ ֶאל ַהַויָ ֶאל ַהַויָ ֶאל ַהַויָ 
ה ְ%ִמ6Bי ה ְ%ִמ6Bי ה ְ%ִמ6Bי ה ְ%ִמ6Bי """"6ִמ� ַהַויָ 6ִמ� ַהַויָ 6ִמ� ַהַויָ 6ִמ� ַהַויָ .) .) .) .) הההה""""מָ מָ מָ מָ ((((א א א א """"ו הו הו הו ה""""א ואא ואא ואא וא""""ד הד הד הד ה""""יויויויו((((, , , , הההה""""ה ְ%ִמ6Bי מָ ה ְ%ִמ6Bי מָ ה ְ%ִמ6Bי מָ ה ְ%ִמ6Bי מָ """"ֶאל ַהַויָ ֶאל ַהַויָ ֶאל ַהַויָ ֶאל ַהַויָ 

ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ) ) ) ) ����"""";ֶ ;ֶ ;ֶ ;ֶ ((((ה ה ה ה """"ו הו הו הו ה""""ה וה וה וה ו""""ד הד הד הד ה""""יויויויו((((    ....����""""ה ְ%ִמ6Bי ;ֶ ה ְ%ִמ6Bי ;ֶ ה ְ%ִמ6Bי ;ֶ ה ְ%ִמ6Bי ;ֶ """"ה ֶאל ַהַויָ ה ֶאל ַהַויָ ה ֶאל ַהַויָ ה ֶאל ַהַויָ """"מָ מָ מָ מָ 
ִויִהי ִויִהי ִויִהי ִויִהי : : : : ְנֵנה6ְנֵנה6ְנֵנה6ְנֵנה6ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(

נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 
        :::::(ְנֵנה6:(ְנֵנה6:(ְנֵנה6:(ְנֵנה6

        ::::יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6Bיֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6Bיֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6Bיֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B  ו  ו  ו  ו....ְוִיְרַח# ָיָדיוְוִיְרַח# ָיָדיוְוִיְרַח# ָיָדיוְוִיְרַח# ָיָדיו, , , , ִיְלַ;/ ַהMַק ַעל ְ;Fָר(ִיְלַ;/ ַהMַק ַעל ְ;Fָר(ִיְלַ;/ ַהMַק ַעל ְ;Fָר(ִיְלַ;/ ַהMַק ַעל ְ;Fָר(

ְלב6ֵ/יJ ִ:ְתַלג ִח6ָר ְלב6ֵ/יJ ִ:ְתַלג ִח6ָר ְלב6ֵ/יJ ִ:ְתַלג ִח6ָר ְלב6ֵ/יJ ִ:ְתַלג ִח6ָר , , , ,  ְיִתיב ְיִתיב ְיִתיב ְיִתיבָחֶזה ֲהוית ַעד ִ%י ָכְרְסָו� ְרִמיו ְוַע8ִיק י(ִמי�ָחֶזה ֲהוית ַעד ִ%י ָכְרְסָו� ְרִמיו ְוַע8ִיק י(ִמי�ָחֶזה ֲהוית ַעד ִ%י ָכְרְסָו� ְרִמיו ְוַע8ִיק י(ִמי�ָחֶזה ֲהוית ַעד ִ%י ָכְרְסָו� ְרִמיו ְוַע8ִיק י(ִמי�
: : : : ַ@ְלִ@B(ִהי נ6ר ָ%ִלקַ@ְלִ@B(ִהי נ6ר ָ%ִלקַ@ְלִ@B(ִהי נ6ר ָ%ִלקַ@ְלִ@B(ִהי נ6ר ָ%ִלק, , , , ָ:ְרְסֵיJ ְ/ִביִבי� ִ%י נ6רָ:ְרְסֵיJ ְ/ִביִבי� ִ%י נ6רָ:ְרְסֵיJ ְ/ִביִבי� ִ%י נ6רָ:ְרְסֵיJ ְ/ִביִבי� ִ%י נ6ר, , , , Fְ6ַער ֵראֵ/J ַ:ֲעַמר ְנֵקאFְ6ַער ֵראֵ/J ַ:ֲעַמר ְנֵקאFְ6ַער ֵראֵ/J ַ:ֲעַמר ְנֵקאFְ6ַער ֵראֵ/J ַ:ֲעַמר ְנֵקא

6ְב0ְבֵנט ַ;ד ַיְח@ֹר 6ְב0ְבֵנט ַ;ד ַיְח@ֹר 6ְב0ְבֵנט ַ;ד ַיְח@ֹר 6ְב0ְבֵנט ַ;ד ַיְח@ֹר , , , , ְ:תֶֹנת ַ;ד קֶֹד/ ִיְלָ;/ 6ִמְכְנֵסי ַבד ִיְהי6 ַעל ְ;Fָר(ְ:תֶֹנת ַ;ד קֶֹד/ ִיְלָ;/ 6ִמְכְנֵסי ַבד ִיְהי6 ַעל ְ;Fָר(ְ:תֶֹנת ַ;ד קֶֹד/ ִיְלָ;/ 6ִמְכְנֵסי ַבד ִיְהי6 ַעל ְ;Fָר(ְ:תֶֹנת ַ;ד קֶֹד/ ִיְלָ;/ 6ִמְכְנֵסי ַבד ִיְהי6 ַעל ְ;Fָר(
: : : : ִ;ְגֵדי קֶֹד/ ֵה� ְוָרַח# ַ;ַ-ִי� ֶאת ְ;Fָר( 6ְלֵבָ/�ִ;ְגֵדי קֶֹד/ ֵה� ְוָרַח# ַ;ַ-ִי� ֶאת ְ;Fָר( 6ְלֵבָ/�ִ;ְגֵדי קֶֹד/ ֵה� ְוָרַח# ַ;ַ-ִי� ֶאת ְ;Fָר( 6ְלֵבָ/�ִ;ְגֵדי קֶֹד/ ֵה� ְוָרַח# ַ;ַ-ִי� ֶאת ְ;Fָר( 6ְלֵבָ/�, , , , 6ְבִמְצֶנֶפת ַ;ד ִיְצנ6�ְֹבִמְצֶנֶפת ַ;ד ִיְצנ6�ְֹבִמְצֶנֶפת ַ;ד ִיְצנ6�ְֹבִמְצֶנֶפת ַ;ד ִיְצנֹ�

ְ;ָכל ֵעת ִיְהי6 ְבָגֶדיָ� ְ;ָכל ֵעת ִיְהי6 ְבָגֶדיָ� ְ;ָכל ֵעת ִיְהי6 ְבָגֶדיָ� ְ;ָכל ֵעת ִיְהי6 ְבָגֶדיָ� : : : : 8ְַכְ;ֵסִני 6ִמ9ֶֶלג 0ְלִ;י�8ְַכְ;ֵסִני 6ִמ9ֶֶלג 0ְלִ;י�8ְַכְ;ֵסִני 6ִמ9ֶֶלג 0ְלִ;י�8ְַכְ;ֵסִני 6ִמ9ֶֶלג 0ְלִ;י�    ,,,,8ְַחְ+ֵאִני ְבֵאז(ב ְוֶאְטָהר8ְַחְ+ֵאִני ְבֵאז(ב ְוֶאְטָהר8ְַחְ+ֵאִני ְבֵאז(ב ְוֶאְטָהר8ְַחְ+ֵאִני ְבֵאז(ב ְוֶאְטָהר
        ....ְוֶ/ֶמ� ַעל רֹאְ/ָ� 0ל ֶיְחַסרְוֶ/ֶמ� ַעל רֹאְ/ָ� 0ל ֶיְחַסרְוֶ/ֶמ� ַעל רֹאְ/ָ� 0ל ֶיְחַסרְוֶ/ֶמ� ַעל רֹאְ/ָ� 0ל ֶיְחַסר, , , , ְלָבִני�ְלָבִני�ְלָבִני�ְלָבִני�

טבע הכי טבע הכי טבע הכי טבע הכי  מ מ מ מ לכל פרוטה לכל פרוטה לכל פרוטה לכל פרוטהית�ית�ית�ית�, , , , בכל מקו� שכתוב לתת פרוטותבכל מקו� שכתוב לתת פרוטותבכל מקו� שכתוב לתת פרוטותבכל מקו� שכתוב לתת פרוטות. . . . וווו
        .... אגורות אגורות אגורות אגורות10101010ובאר# ישראל זה מטבע של ובאר# ישראל זה מטבע של ובאר# ישראל זה מטבע של ובאר# ישראל זה מטבע של . . . . שמשתמשי� בהשמשתמשי� בהשמשתמשי� בהשמשתמשי� בהקטנה קטנה קטנה קטנה 

 א� לא הספיק להשלי� התהלי� או האדרא ביו� הצו� ישתדל  א� לא הספיק להשלי� התהלי� או האדרא ביו� הצו� ישתדל  א� לא הספיק להשלי� התהלי� או האדרא ביו� הצו� ישתדל  א� לא הספיק להשלי� התהלי� או האדרא ביו� הצו� ישתדל ....זזזז    
        .... שאחריו שאחריו שאחריו שאחריוותותותותלהשלימו בשבתלהשלימו בשבתלהשלימו בשבתלהשלימו בשבת



 
 

 

        

האשה האשה האשה האשה ג� ג� ג� ג� , , , , בכל מקו� שכתוב להקי� התיבה של בית הכנסתבכל מקו� שכתוב להקי� התיבה של בית הכנסתבכל מקו� שכתוב להקי� התיבה של בית הכנסתבכל מקו� שכתוב להקי� התיבה של בית הכנסת. . . . חחחח
וא� אי� וא� אי� וא� אי� וא� אי� , , , , תשתדל לעשות זאת בשעות שאי� אנשי� בבית הכנסתתשתדל לעשות זאת בשעות שאי� אנשי� בבית הכנסתתשתדל לעשות זאת בשעות שאי� אנשי� בבית הכנסתתשתדל לעשות זאת בשעות שאי� אנשי� בבית הכנסת

אמר אמר אמר אמר ותותותות בבית  בבית  בבית  בבית כסאכסאכסאכסא� על � על � על � על """" תנ תנ תנ תנחחחחתניתניתניתני, , , , � התיבה כלל� התיבה כלל� התיבה כלל� התיבה כללבאפשרותה להקיבאפשרותה להקיבאפשרותה להקיבאפשרותה להקי
ג� זכר שהוא ג� זכר שהוא ג� זכר שהוא ג� זכר שהוא . . . . מזמור לדוד ואנא בכח ותקי� אותו שבע פעמי�מזמור לדוד ואנא בכח ותקי� אותו שבע פעמי�מזמור לדוד ואנא בכח ותקי� אותו שבע פעמי�מזמור לדוד ואנא בכח ותקי� אותו שבע פעמי�

וביו� אחר וביו� אחר וביו� אחר וביו� אחר , , , , כ�כ�כ�כ�ות ות ות ות עשעשעשעששתדל לשתדל לשתדל לשתדל לאנוס ולא יכול ללכת לבית כנסת יאנוס ולא יכול ללכת לבית כנסת יאנוס ולא יכול ללכת לבית כנסת יאנוס ולא יכול ללכת לבית כנסת י
יל� לבית הכנסת ויקי� התיבה שבע פעמי� ויאמר מזמור יל� לבית הכנסת ויקי� התיבה שבע פעמי� ויאמר מזמור יל� לבית הכנסת ויקי� התיבה שבע פעמי� ויאמר מזמור יל� לבית הכנסת ויקי� התיבה שבע פעמי� ויאמר מזמור , , , , כשיוכלכשיוכלכשיוכלכשיוכל

        ....לדוד ואנא בכחלדוד ואנא בכחלדוד ואנא בכחלדוד ואנא בכח
שות תקו� לעוונו לפחות שות תקו� לעוונו לפחות שות תקו� לעוונו לפחות שות תקו� לעוונו לפחות ישתדל לעישתדל לעישתדל לעישתדל לע, , , , מי שחטא יותר מפע� אחתמי שחטא יותר מפע� אחתמי שחטא יותר מפע� אחתמי שחטא יותר מפע� אחת. . . . טטטט

                                ....שלש פעמי�שלש פעמי�שלש פעמי�שלש פעמי�
                    ....ְוָיכ(ל ְלַע�9ְֵוָיכ(ל ְלַע�9ְֵוָיכ(ל ְלַע�9ְֵוָיכ(ל ְלַע�9ֵ, , , , ְ;י(� ַהP(� מ8ָ6ר ְ;ָכל ְמָלאָכהְ;י(� ַהP(� מ8ָ6ר ְ;ָכל ְמָלאָכהְ;י(� ַהP(� מ8ָ6ר ְ;ָכל ְמָלאָכהְ;י(� ַהP(� מ8ָ6ר ְ;ָכל ְמָלאָכה. . . . יייי

כ� כ� כ� כ� ((((, , , , יעשה הלימוד והפדיו� ג� ללא צו�יעשה הלימוד והפדיו� ג� ללא צו�יעשה הלימוד והפדיו� ג� ללא צו�יעשה הלימוד והפדיו� ג� ללא צו�, , , , חולה שאסור לו לצו�חולה שאסור לו לצו�חולה שאסור לו לצו�חולה שאסור לו לצו�. . . . יאיאיאיא

ח ח ח ח """"וראה ג� ברב פעלי� להריוראה ג� ברב פעלי� להריוראה ג� ברב פעלי� להריוראה ג� ברב פעלי� להרי. . . . ''''גגגג' ' ' ' א בספר יוס� בסדר סיא בספר יוס� בסדר סיא בספר יוס� בסדר סיא בספר יוס� בסדר סי""""א זיעא זיעא זיעא זיע""""כתב החידכתב החידכתב החידכתב החיד

" " " " תענית דיבורתענית דיבורתענית דיבורתענית דיבור""""וישתדל לעשות במקומו וישתדל לעשות במקומו וישתדל לעשות במקומו וישתדל לעשות במקומו     .).).).)הההה""""לללל' ' ' ' ח סיח סיח סיח סי""""ג אוג אוג אוג או""""א חא חא חא ח""""זיעזיעזיעזיע
ולא ידבר שו� דבר של חול ביו� זה ויהיה כולו קודש ללימוד ולא ידבר שו� דבר של חול ביו� זה ויהיה כולו קודש ללימוד ולא ידבר שו� דבר של חול ביו� זה ויהיה כולו קודש ללימוד ולא ידבר שו� דבר של חול ביו� זה ויהיה כולו קודש ללימוד 

א בקונטרס א בקונטרס א בקונטרס א בקונטרס """"יצחק אלפייה זיעיצחק אלפייה זיעיצחק אלפייה זיעיצחק אלפייה זיע' ' ' ' כ� כתב המקובל הקדוש חכ� כתב המקובל הקדוש חכ� כתב המקובל הקדוש חכ� כתב המקובל הקדוש ח((((    ,,,,ותפילהותפילהותפילהותפילה

        . . . . """"שערי דמעה לא ננעלושערי דמעה לא ננעלושערי דמעה לא ננעלושערי דמעה לא ננעלו""""וישתדל לבכות על חטאיו כי וישתדל לבכות על חטאיו כי וישתדל לבכות על חטאיו כי וישתדל לבכות על חטאיו כי .) .) .) .) היחיאליהיחיאליהיחיאליהיחיאלי
טבול  טבול  טבול  טבול  בתקוני� שצרי� לעשות פדיו� לגלגולי השלג וצרי� לבתקוני� שצרי� לעשות פדיו� לגלגולי השלג וצרי� לבתקוני� שצרי� לעשות פדיו� לגלגולי השלג וצרי� לבתקוני� שצרי� לעשות פדיו� לגלגולי השלג וצרי� ל. . . .  יב יב יב יב

א� אי� באפשרותו לטבול במי� א� אי� באפשרותו לטבול במי� א� אי� באפשרותו לטבול במי� א� אי� באפשרותו לטבול במי� , , , , במי� קרי� תמורת הגלגולי�במי� קרי� תמורת הגלגולי�במי� קרי� תמורת הגלגולי�במי� קרי� תמורת הגלגולי�
לא ימנע מלעשות התקו� ללא הטבילות וירח# לא ימנע מלעשות התקו� ללא הטבילות וירח# לא ימנע מלעשות התקו� ללא הטבילות וירח# לא ימנע מלעשות התקו� ללא הטבילות וירח# , , , , קרי� מחמת אונסקרי� מחמת אונסקרי� מחמת אונסקרי� מחמת אונס

וא� אי אפשר וא� אי אפשר וא� אי אפשר וא� אי אפשר , , , , כל גופו במי� קרי� כמספר הפעמי� שצרי� לטבולכל גופו במי� קרי� כמספר הפעמי� שצרי� לטבולכל גופו במי� קרי� כמספר הפעמי� שצרי� לטבולכל גופו במי� קרי� כמספר הפעמי� שצרי� לטבול
יעשה התקו� ג� ללא יעשה התקו� ג� ללא יעשה התקו� ג� ללא יעשה התקו� ג� ללא ' ' ' ' לו לרחו# במי� קרי� מחמת בריאות וכדולו לרחו# במי� קרי� מחמת בריאות וכדולו לרחו# במי� קרי� מחמת בריאות וכדולו לרחו# במי� קרי� מחמת בריאות וכדו

ומה ג� שכל חלק מהתקו� בפני ומה ג� שכל חלק מהתקו� בפני ומה ג� שכל חלק מהתקו� בפני ומה ג� שכל חלק מהתקו� בפני , , , , עני� זהעני� זהעני� זהעני� זהכי לא כל המקובלי� הזכירו כי לא כל המקובלי� הזכירו כי לא כל המקובלי� הזכירו כי לא כל המקובלי� הזכירו ((((. . . . זאתזאתזאתזאת

        ))))....עצמו עושה רוש� גדול בשמי� ויתק� ככל יכלתועצמו עושה רוש� גדול בשמי� ויתק� ככל יכלתועצמו עושה רוש� גדול בשמי� ויתק� ככל יכלתועצמו עושה רוש� גדול בשמי� ויתק� ככל יכלתו

 לעניי� יראי שמי� בלבד וא� יש לו  לעניי� יראי שמי� בלבד וא� יש לו  לעניי� יראי שמי� בלבד וא� יש לו  לעניי� יראי שמי� בלבד וא� יש לו צרי� ליתנ�צרי� ליתנ�צרי� ליתנ�צרי� ליתנ�כספי הפדיו� כספי הפדיו� כספי הפדיו� כספי הפדיו� . . . . יגיגיגיג
. . . . במשפחתו קרובי� כאלו הזקוקי� לצדקה ה� קודמי� לאחרי�במשפחתו קרובי� כאלו הזקוקי� לצדקה ה� קודמי� לאחרי�במשפחתו קרובי� כאלו הזקוקי� לצדקה ה� קודמי� לאחרי�במשפחתו קרובי� כאלו הזקוקי� לצדקה ה� קודמי� לאחרי�

וראוי ליתנ� לאברכי� בעלי משפחות העוסקי� בתורה הזקוקי� וראוי ליתנ� לאברכי� בעלי משפחות העוסקי� בתורה הזקוקי� וראוי ליתנ� לאברכי� בעלי משפחות העוסקי� בתורה הזקוקי� וראוי ליתנ� לאברכי� בעלי משפחות העוסקי� בתורה הזקוקי� 
        . . . . יי� בה� מצות צדקה והחזקת התורה ג� יחדיי� בה� מצות צדקה והחזקת התורה ג� יחדיי� בה� מצות צדקה והחזקת התורה ג� יחדיי� בה� מצות צדקה והחזקת התורה ג� יחדלפרנסת� שמקלפרנסת� שמקלפרנסת� שמקלפרנסת� שמק

וכל מי וכל מי וכל מי וכל מי , , , , במהדורה זו לא נדפסו טעמי המקרא בגלל שנוי התוכנהבמהדורה זו לא נדפסו טעמי המקרא בגלל שנוי התוכנהבמהדורה זו לא נדפסו טעמי המקרא בגלל שנוי התוכנהבמהדורה זו לא נדפסו טעמי המקרא בגלל שנוי התוכנה
        ....שיודע לקרא בטעמי� יקרא את הפסוקי� מתו� ספר ע� הטעמי�שיודע לקרא בטעמי� יקרא את הפסוקי� מתו� ספר ע� הטעמי�שיודע לקרא בטעמי� יקרא את הפסוקי� מתו� ספר ע� הטעמי�שיודע לקרא בטעמי� יקרא את הפסוקי� מתו� ספר ע� הטעמי�



 
 

 

        

יתבר� יתבר� יתבר� יתבר� ' ' ' '  החפ# בעילו� שמו לכבוד ה החפ# בעילו� שמו לכבוד ה החפ# בעילו� שמו לכבוד ה החפ# בעילו� שמו לכבוד הנדפס בסיוענדפס בסיוענדפס בסיוענדפס בסיועספר זה ספר זה ספר זה ספר זה 
לזיכוי הרבי� ולתיקו� הברית של כל העוסקי� והמסייעי� לזיכוי הרבי� ולתיקו� הברית של כל העוסקי� והמסייעי� לזיכוי הרבי� ולתיקו� הברית של כל העוסקי� והמסייעי� לזיכוי הרבי� ולתיקו� הברית של כל העוסקי� והמסייעי� 

        ילוי נשמת הנפטרי�ילוי נשמת הנפטרי�ילוי נשמת הנפטרי�ילוי נשמת הנפטרי�ולעולעולעולע    וווולהדפיסלהדפיסלהדפיסלהדפיס

        אלולאלולאלולאלול' ' ' ' נפטרה בנפטרה בנפטרה בנפטרה ב' ' ' ' ציו� תחיציו� תחיציו� תחיציו� תחיKKKKל בת בתל בת בתל בת בתל בת בת""""ולנטינה זולנטינה זולנטינה זולנטינה ז
'  '  '  '  ציו� תחיציו� תחיציו� תחיציו� תחיKKKKל בת בתל בת בתל בת בתל בת בת"""" ז ז ז זNELI)(((( נלי  נלי  נלי  נלי NELA )((((נלה נלה נלה נלה 

        ב אלולב אלולב אלולב אלול""""נפטרה כנפטרה כנפטרה כנפטרה כ
        ו ניס�ו ניס�ו ניס�ו ניס�""""ל Qנפטר כל Qנפטר כל Qנפטר כל Qנפטר כ""""יוס� חיי� ב� אפרת זיוס� חיי� ב� אפרת זיוס� חיי� ב� אפרת זיוס� חיי� ב� אפרת ז

        ט טבתט טבתט טבתט טבת""""ל נפטר כל נפטר כל נפטר כל נפטר כ""""כבד זכבד זכבד זכבד זברו� ב� יוברו� ב� יוברו� ב� יוברו� ב� יו
        שבטשבטשבטשבט' ' ' ' ל נפטר כל נפטר כל נפטר כל נפטר כ""""ב� מלכה זב� מלכה זב� מלכה זב� מלכה זניס� ניס� ניס� ניס� 

        ד שבטד שבטד שבטד שבט""""ל נפטרה יל נפטרה יל נפטרה יל נפטרה י""""יוכבד בת רחל זיוכבד בת רחל זיוכבד בת רחל זיוכבד בת רחל ז
        בבבב""""ו אדו אדו אדו אד""""ל נפטר כל נפטר כל נפטר כל נפטר כ""""ע ב� מיכל זע ב� מיכל זע ב� מיכל זע ב� מיכל זיהושיהושיהושיהוש

        לללל""""Q אורייב זQ אורייב זQ אורייב זQ אורייב ז))))BARIO((((בריו  בריו  בריו  בריו  רעייתו רעייתו רעייתו רעייתו פנחס ופנחס ופנחס ופנחס ו
        לללל""""מלכה חנוכוב זמלכה חנוכוב זמלכה חנוכוב זמלכה חנוכוב זרעייתו רעייתו רעייתו רעייתו אברה� ואברה� ואברה� ואברה� ו
        לללל""""רחל מורדכייב זרחל מורדכייב זרחל מורדכייב זרחל מורדכייב זרעייתו רעייתו רעייתו רעייתו פסח ופסח ופסח ופסח ו
        לללל""""מיכל שמאילוב זמיכל שמאילוב זמיכל שמאילוב זמיכל שמאילוב זרעייתו רעייתו רעייתו רעייתו שמואל ושמואל ושמואל ושמואל ו

        .... ה ה ה ה""""ת נ צ בת נ צ בת נ צ בת נ צ ב
        
****        
        

        י החפ# בעילו� שמו י החפ# בעילו� שמו י החפ# בעילו� שמו י החפ# בעילו� שמו """"סיוע להדפסת ספר זה נתר� עסיוע להדפסת ספר זה נתר� עסיוע להדפסת ספר זה נתר� עסיוע להדפסת ספר זה נתר� ע
         הנפטרי� הנפטרי� הנפטרי� הנפטרי�לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

 ))))דדדד""""תשעתשעתשעתשע''''הההה' ' ' ' א אדר אא אדר אא אדר אא אדר א""""יייי((((ל ל ל ל """"בה זבה זבה זבה זקבבוש בת פרנוס וווקבבוש בת פרנוס וווקבבוש בת פרנוס וווקבבוש בת פרנוס ווו
 ))))וווו""""תשנתשנתשנתשנ''''א ניס� הא ניס� הא ניס� הא ניס� ה""""ככככ((((ל ב� יישמוש ומקוראיו ל ב� יישמוש ומקוראיו ל ב� יישמוש ומקוראיו ל ב� יישמוש ומקוראיו """"איאיו זאיאיו זאיאיו זאיאיו ז

        לללל""""איוב ב� אברש וווסה זאיוב ב� אברש וווסה זאיוב ב� אברש וווסה זאיוב ב� אברש וווסה ז
        לללל""""וובה ב� וורקנש וביינה זוובה ב� וורקנש וביינה זוובה ב� וורקנש וביינה זוובה ב� וורקנש וביינה ז
        לללל""""דגנש בת טפטש ואנניה זדגנש בת טפטש ואנניה זדגנש בת טפטש ואנניה זדגנש בת טפטש ואנניה ז

         ה ה ה ה""""ת נ צ בת נ צ בת נ צ בת נ צ ב
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1111

        ַהְקָ%ָמהַהְקָ%ָמהַהְקָ%ָמהַהְקָ%ָמה

Pָבִיְת;(ֵנ� ָהHָד� ְוָיִבי� ַהַ-Fְִ:יל ִ:י ָהHָד� ה6א Oמ �BָOְורֹא/(   0ְרָצה ְ;ֶגֶדר ס

C(ת ְקַט<(ת ֶ/ל . ַמִ@יַע ַה9ַָמְיָמה O-:ַ 6י ָעָפר ִמ� ָהֲאָדָמה ַה:(ֵללF6פ( ָע@

ָ:ר, ַ;ְרֶזל, /6ָמ� Oֲאֶ/ר ְמִחיָר� , ַמְגֶנְזי�6 ְוָגְפִרית, 0ְ/ְלָג�, ַזְרָח�, ִסיד, ס

. ע(ֶלה ְסכ�6 ָקָט� ְמאֹד,  ְ;Hָד� ֵ;ינ(ִניָ:ֳחָמִרי� ִכיִמCִי� ְ;ַכ-6ת ַהִ<ְמֵצאת

ִ:י ַהֶ<ֶפ/ ַה9(ֶכֶנת ְ;ִקְר;( ִהיא ָהHָד� ָהֲאִמ8ִי , 0ְ� לֹא ֶזה ָ:ל ָהHָד�

  .ְ:ֶ/ֳחָמִרי� ֵאBֶה ה(ְפִכי� ִלְהי(ת @�6 6ַמְל;6/ 6ָמד(ר ְלֶנֶפ/ ר6ָחִנית ז(

, ְוַהַחי ֶ/ֵאינ( ְמַדֵ;ר, ַהP(ֵמחַ , ֶדת ֶאת ָהHָד� ִמ� ַה%(ֵמ�ֶנֶפ/ ז( ִהיא ַהְמַיחֶ 

6ְמצ6ָיה ִהיא , ִמFְָ:ל ְוַכ%(ֶמה, 6ַמְבִ%יָלה ֵ;י� Hָד� ְלִמְ/ֵנה6 ִ;ְתכ6נ(ת אִֹפי

ָחִנC(ת ְיֵתָרה ִמIֹאת ִנ8ְנ6 ָלHָד� ַהCְה6ִדי ע(ד ַ%ְר@(ת ר6. ְ;ָכל ְ;ֵני ָהHָד�

 ר6ַח 6ְנָ/ָמה ַהַ-ְבִ%יל(ת א(ָתנ6 ִמ� ,תִיח6ִדC ְ@ב(ה(ת ַהִ<ְקָרא(ת ְ;ֵ/� ֶנֶפ/

, ְוה(ְפכ(ת א(ָתנ6 ְלַע� ִיח6ִדי ֲאֶ/ר ְלָבָדד ִיְ/:ֹ� 6ַב@(ִי� לֹא ִיְתַח9ָב, ָהֲעִ-י�

Cב(ת א(ָתנ6 ְ;ִקCְ6 ְמַחBֶחֶדת ַה9(ֶמֶרת ַעל ְוַדְר@(ת ֵאO�6 ֶ%ֶרְ� ִהְתַנֲהג6ת ְמי

6ִמָ:א� ִהְתַחCְב6ֵתנ6 . ָ:ְ/ָר� ְוַהְ/Eָָעָת� ַעל ָהHָד� ע(ד ְ;ע(ד( ְ;ג6פ(

ג ִמְצ(ת ָהֲעFֵה ְוַהBֹא ַתֲעFֶה ַה@(ְרִמי� "ַהְמיOֶחֶדת ִ:ְיה6ִדי� ִלְ/מֹר 8ְַריַ 

6ְלִהְתַנְטֵרל , ַיֵחד 6ְלִהְתַק9ֵר ִע� ;(ֵרא ָהע(ָל� ְוָהHָד�ַל9(ְמָר� ְלִהְת 

ִמ@(ְרֵמי ֶטַבע ַהַ-ְפִריִעי� ָלHָד� ְלִהְתַעB(ת ְ;ע(ד( ְ;ג6פ( ֶאל ַחCֵי ַהֶ<ֶפ/ 

ְ/ָלִמי� O-ְלַגֵ;י ִכי ". ָ;ָדד ַיְנֶח<6 ְוֵאי� ִע-( ֵאל ֵנָכר' ה"ִ;ְבִחיַנת , ְוָהר6ַח ַה

, ג ַהִ-ְצ(ת 6ְמַקֵ;ל א(ר( ֵמָהר6ַח ְוַהְ<ָ/ָמה"ָהHָד� ַהCְה6ִדי ַה9(ֵמר ַעל 8ְַריַ 

ִ:י ֵאי� ָלֶה� , "ֵאל ֵנָכר"ְוִנְקָרִאי� ְ;ֵ/� , ִמְתַ@ְ-ִדי� ְלַגָ;יו :(ח(ת ַהֶ+ַבע

  .ְצָבא(ת ְ/מ(' ה, ח(ת ַהֶ+ַבע :�BָOֶ/ֵ:� ִנְדַ;ק ה6א ְ;ב(ֵרא :(, ְ/ִליָטה ָעָליו

ֱאלֶֹהיָ� ' ְ;ָ� ָ;ַחר ה, ֱאלֶֹהי�ָ ' ִ:י ַע� ָקד(/ 8ָ0ה ַלה"ַעל ִיח6ד ֶזה ֶנֱאַמר 

0ְ� . )דברי� ז(" ִלְהי(ת ל( ְלַע� ְסגBָOה ִמ:ֹל ָהַעִ-י� ֲאֶ/ר ַעל Eְֵני ָהֲאָדָמה

ֶאBָא ְלכֹל ֶהָחֵפ# ָ;J 6מ6ָכ� ,  ְלַע� ִיFְָרֵאלִיח6ִד6Cת ז( ִנ8ֶֶנת לֹא ַרק

J;ָ ַח ֶאל ָהָע� ַהַ-ֲחִזיקEֵ8ַַקֵ;ל ָעָליו ִ;ְפֵני ֵ;ית ִ%י� ָ:ֵ/ר , ְלִהְסCְ/ֶ 6ִבְתַנאי

ג ַהִ-ְצ(ת "ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ ֲחֵפָצה ְלִהְתַק9ֵר ִע� ַע� ֶזה ְוִלְ/מֹר ֶאת 8ְַריַ 

ִמְצָטֵר� ה6א ָלֶנַצח ְלַדְר@(ת , ְוHז ְל0ַחר ִמיָלה 6ְטִביָלה ַ:ִ%י�, ל ְיֵמי ַחCָיו:ָ 

  .ֵ;ית ִיFְָרֵאל, ְצָבא(ת' ְוה6א ֵ@ר ַהPֶֶדק ַהִ<ְלֶוה ְלַנֲחַלת ה, ֵאBֶה
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, 6ת ֱאָלִקCִי�ַ%ְר@(ת ָהר6ַח ְוַהְ<ָ/ָמה ה(ְפכ(ת ֶאת ָהHָד� ְלַבַעל 8ֶֹכ� 6ַמְ/ָמע

Hָד� . ֲאֶ/ר /(ָרה ָעָליו ר6ַח ַה7ֶֹד/ 6ַמְ/ָרה ָעָליו ַחCֵי ר6ַח ְוַ/ְלָוה ְגב(ִהי�

ָ+ל ָעָליו ַוֲאֶ/ר ֲעב6ָרJ ִנְ/ַלח ָלע(ָל�  O-ֵדַע ֶאת ;(ְרא( ְוֶאת ַה8ְַפִקיד ַה)Cַה

Hָד� ַ;ַעל ְ/ֵלמ6ת ,  ְבָ/ִרי� 6ְרכH/6ָד� ַהC(ֵדַע ְלַהֵ;ל 8ֲַענ6ֵגי, ַהIֶה

ְוַיַחד ִע� זֹאת Hָד� ַמֲעFִי ַהַחי ְוע(ֵבד ְוי(ֵצר ִמ8(ְ� ַהָ:ָרה ֶ/Iֶה , ְ;ִמ%(ָתיו

Hָד� ַהְמעָֹרב ". ָלֶ/ֶבת ְיָצָרJ"ֶאBָא " לֹא תֹה6 ְבָרJH"ְרצ(� ;(ֵרא ָהע(ָל� וְ 

, ַוֲאֶ/ר ַה7ֶֶ/ר ֶ/B( ִע� ְ;ֵני ֵבית( ָהד6ק 6ְמבָֹר�ְ , י(ֶתיהָ ְ;ַחCֵי ֶחְבָרה 6ַבעֲ 

Pָב 0ְרָצה Oמ �BָOָהע(ֵמד ִ;ְ/8ֵי ַרְגַלִי� ֵאיָתנ(ת ַעל ַה7ְַרַקע , ִ;ְבִחיַנת ס

ֲהָבַנת 6ְבִ/6Bב ָלֶזה רֹא/( ַמִ@יַע ַה9ַָמְיָמה ;ַ , ַהְ-ִציא6ִתית ֶ/ל ָהע(ָל� ַהIֶה

ִאי/ "6ְבִהְ/Bְ8ַב6ת( ָבֶה� ה(ֵפְ� ִלְהי(ת . ַה:(ח(ת ָהר6ָחִנCִי� 6ַמְ/ָמע6ָת�

, ה6א ִ;ְבִחיַנת ִאי/, ְ%ַהְינPְ;ַ 6ָרִכי� ָה0ְרִצCִי�, ְ:ֶ/ֵ-ֶחְצי( 6ְלַמָ+ה" ֱאלִֹקי�

  .6ֵמֶחְצי( 6ְלַמְעָלה ה6א ִ;ְבִחיַנת ֱאלִֹקי�

ֶאBָא ַחCֵי ַהֶ<ֶפ/ ָהר6ַח , 8ְַכִלית ָהHָד� ֵאינ( ִק6Cמ( ַהִפיִסי ְ;ע(ָלֵמנ6

ְל0ַחר ִהEְָרָד� ֵמַה@�6 ְוִהָ-ְצא6ָת� ִ;ְ/ֵלמ6ת ְמיOֶחֶדת ְ;ע(ָל� 0ֵחר , ְוַהְ<ָ/ָמה

י� ַהְיֵ/ר ְלת(ְ� ַהַ=B(� 6ְכֵ/� ֶ/ַהַ-ֲעָבר ֵמְר/6ת ָהַרִ; , ר6ָחִני ַהַ-ְתִאי� ָלֶה�

J6ָתC8(ֶאֶמת ְ;ָקְטִב J6ִני ה6א ֶאל ַהִ<ְכָנס, ֵאיָנCי6ַכל , 6ְפר(ְזד(ר ֵ;יַנִי� ִח );

ֵ:� ַהֶ<ֶפ/ ְזק6ָקה , ְלַהְתִקי� 6ְלָתֵא� ַעְצמ( ֶאל י(ְ/ֵבי ַהַ=Bְ;ַ �)Bב6/ 6ָבֲאִויָרה

ְתִחBָה ְלִהְת8ֵEַַח 6ְלַעPֵב ָלJ ֶאת ִיח6ָדH:ְ Jָד� ַה9(ֶנה ִמִ-ְ/ֵנה6 ְלע(ָל� ֶזה ִ; 

ְ;ע(ָל� ֶזה ִנְפ8ִָחי� ִ;ְפֵני ַהֶ<ֶפ/ ֶאְפָ/רCO(ת ִ;ְל8ִי . ְ;ת(ְ� 0ְלֵפי ְנָפ/(ת

ְגָ;ל(ת ְלִהְת8ְEַח6ת Oִמְתר(ֶמֶמת   ַהֶ<ֶפ/,ְ:ֶ/ַ;+(ב. ַרעֵה� ְלט(ב ְוֵה� לְ , מ

6ִמְת0ֶחֶדת ִע� ָהר6ַח ְוַהְ<ָ/ָמה 6ַמMִיָגה :(ח(ת %ִ0יִרי� ֵמָה0ְטמ(ְסֵפיָרה 

ַהֶ<ֶפ/ , 6ָבַרע. ָהר6ָחִנית ָ;J ִהיא 8ְִצָטֵרְ� ְלִהָ-ֵצא ְל0ַחר ִהEְָרָדה ֵמַה@�6

6ְל0ַחר , ה ַה6/7ְִרי� ֵאֶליָה 6ִמְתַע6ֶֶתתִנְכֶרֶתת ִמַ@ְרֵעיֵני ָהר6ַח ְוַהְ<ָ/מָ 

ה6א ֲאֶ/ר ִ%ֵ;ר ַה8ַָ<א . ִהEְָרָדה ֵמַה@�6 ֵאיָנJ מ(ֵצאת ֶאת ְמק(ָמJ ָהר6ָחִני

ַהְתֵק� , ע(ָל� ַהָ;א %(ֶמה ִלְטַרְקִלי�, ע(ָל� ַהIֶה %(ֶמה ִלְפר(ְזד(ר: "ְוHַמר

ִא� ז(ֶכה ו ).א"כ, ד"אבות פ(" ר ְ:ֵדי ֶ/8ִָ:ֵנס ַלְטַרְקִלי�ַעְצְמָ� ַ;Eְר(ְזד(

ז(ֶכה ה6א ְלַהָ:ָרת( , ָהHָד� 6ְמַי9ֵר Hְרח(ָתיו ְוה(ֵלְ� ַ;ֶ%ֶרְ� ָהע(ָלה ֵ;ית ֵאל

ז(ֶכה , (ְו�0 ִ:י 0ֲחֵרי מ(ת. ְוָח/ ִהְתַע6Bת ְוז(�ְ , ְ;ַדְר@(ת ֵאBֶה ְ;ע(ד( ְ;ג6פ(

ִנְפ8ֶה ה6א 0ֲחֵרי ַהָ;ָרק , ְוִא� ָחִליָלה. ה6א ְלִהַ%ֵ;ק ְ;0ְרצ(ת ַהַחCִי�
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ַלֲחצֹב ;(ר(ת , ְמק(ר ַמִי� ַחCִי�', ַהְמַסְנֵור ֶ/ל ָהע(ָל� ַהIֶה ְוע(ֵזב ֶאת ֶ%ֶרְ� ה

ִהֵ<ה Eְָרט ְלָכְ� , ( ִמ+(ָבה6ַמְזִניַח ַנְפ/, ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�

, ָ:ב(ד, ֶ/ַחCָיו ָ;ע(ָל� ַהIֶה ַהִ-ְתַנֲהִלי� ְ;ַדְרָ@ה ְנמ6ָכה ֲאֶ/ר 8ֲַא(ת ְ;Fִָרי�

ְוֵאי� ַטַע� ְוֵעֶרְ� ֲאִמ8ִי ְלַחCָיו , ַמִ+י� א(ת( ְו/(ְלִטי� ָעָליו' ָממ(� ְוַכ%(

ָ%ה, <6 ָוָהְלHה6ְמנ6ַחת ַהֶ<ֶפ/ ִמ-ֶ  OקEְ �)ֵעת ֲאֶ/ר ָי/(ב ֶהָעָפר ֶאל , ְ;בֹא י;ְ

ִ:י Hז ִסְבל( ַהִ<ְצִחי , ְוָהר6ַח 6/8ָב ֶאל ָהֱאלִֹקי� ֲאֶ/ר ְנָתָנJ, ָהHֶר# ְ:ֶ/ָהָיה

6ִמי ֶ/Bֹא , תֶ/ֵ:� ִמי ֶ/Bֹא ָטַרח ְ;ֶעֶרב ַ/ָ;ת ַמה Cֹאַכל ְ;ַ/;ָ , ֵאי� ְלָתֲאֵרה6

ְל0ַחר ַסCְמ( חֹק , 6ִבְזֵ;ז ְזַמ<( ְ;ִמFְָחִקי�, ָלַמד ְ;ֵבית ַהֵ=ֶפר Hְרח(ת ַחCִי�

ל "ְוֶזה6 ה6א ַהִ<ְקָרא ִ;ְל/(� ֲחזַ , ִל-6ָדיו ֵ:יַצד ִיְ/Bֵ8ַב הוא ַ;ַחCִי�

<(� ְ;מ( ָיָדיו ְ;ֶהְתֵא� ְלִנ68ק( ְוָכל Hָד� ע(Fֶה ל( ֶאת ַהֵ@יִה , "ֵ@יִה<(�"

ִמְ-ק(ר(ת ָהר6ַח ְוַהְ<ָ/ָמה ְוִהEְָרד( ֵמֶה� ַעל ְיֵדי ִ;+6ל ִמְצ(ת ֲעFֵה ֶ/ִ<ְתַחCֵב 

6ְכֵ/� ֶ/ָ:ל ִנ68ק ִמַ-ְרִ:יֵבי ַהָ-ז(� . ָ;ֶה� ַוֲעֵבר(ת ַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה

ְלָ/הַהIְק6ִקי� ְלג Oָד� י(ְצִרי� חH6ְכָכל ֶ/ַהִ<68ק , ְסַחְרחֶֹרת ְוַכ%(ֶמה, �6 ָה

, ֵ:� ה6א ְ;ַמְרִ:יֵבי ַהָ-ז(� ָהר6ָחִנCִי�, ָ:ְ� ֶהֶרס ַה@�6, ִמַ-ְרִ:יֵבי ַהָ-ז(� ָ@ד(ל

ֵרס ר6ָחִנ6Cת( ֶ/ל ֲאֶ/ר ַהִ<68ק ֵמֶה� ַמֲחִלי/ ְוה(, ג ִמְצ(ת ְוַעְנֵפיֶה�"8ְַריַ 

ֵ:יָו� ֶ/ה6א ָ/ק6ַע ְ;עֶֹמק , ְוִא� ְ;ע(ד( ְ;ג6פ( ֵאינ( ַמְרִ@י/ זֹאת. Hָד�

, ָ/ָגה ְבַדְר:(ֵמִבי� ה6א ַעד ֵהיָכ� ָטָעה וְ , ִהֵ<ה ְל0ַחר ִהEְָרד( ֵמַה@�6, 8ֲַא(ָתיו

9ְ 6ְבָמק(� ֶ/  Oה6א ָערֹ� ְוָיֵח�, ֵני עֶֹנגֲאֵחִרי� י(ְ/ִבי� ְמד �ְBֵא(י ְלא(ת( . ְיַה

ֶאBָא , ְולֹא ע(ד, ְוַחCֵי ֶנַצח ְ;ַחCֵי ָ/ָעה, Hָד� ֶ/ֶהֱחִלי� ֶאֶב� ַיֲהל(� ְ;ֶאֶב� ִ@יר

 �6@;ַ Jְולֹא (ֶ/ַ<ְפ/( ֲאֶ/ר ִהיא ֶ/ָחָ/ה ְ;ָכל ַה8ֲַענ6ג(ת ָהֲאס6ר(ת ְ;ע(ָד

 8ְִס;ֹל ֳעָנִ/י� ָקִ/י� 6ָמִרי� ַעל )ֶ/Bְלֹא ֶנֶפ/ ֵאינ( ָח/ ְ:ל�6, �6 ַהָ@ְלִמיַה@

  .ְוָתח6/ ְ;ָכל ַהֵ=ֶבל ְוַהPַַער ְ:כֹל ֲאֶ/ר 8ְִס;ֹל ְ;ע(ָדJ ַ;@�6, ַמֲעFֶיהָ 

ַמְ/ִקיַע ֶאת ֵמיַטב ַ:ְסH , )Eָד� ַהְמַ/Eֵ# 6ְמַיEֶה ֶאת ֵ;ית(, ַ;<ַֹהג ֶ/ָ;ע(ָל�

ִא� ֶזה ֲחַדר ַה9ֵָנה א( , ְלָפֵאר 6ְלר(ֵמ� ֶאת ֲחָדָריו ֲאֶ/ר ָ;ֶה� ֵיֵ/ב רֹב ַהIְַמ�

�)B=ַר(ְזד(ר ֵריק 6ָמֵלא , ַהִ-ְטָ;ח ְו�0 ֶאת ַהEְְמָנ� ֵאינ( ַמְ/ִאיר ֶאת ַהHְו

0ְ� ָ:ל ה(ָצא(ת ַהEְר(ְזד(ר לֹא ַיִ@יע6 , ְמַק9ֵטְו�0 א(ת( ה6א ְמַיEֶה 6, ַטַחב

ְוִא� ִנְרֶאה Hָד� ַהַ-ְ/ִקיַע ֶאת ָ:ל . ֶאBָא ַלֲאח6ִזי� ;(ְדִדי� ֵמה(ָצא(ת ַהִ%יָרה

 ְוִא6B ֶאת ַהֲחָדִרי� ֲאֶ/ר ִיְצָטֵרְ� ִלְחי(ת ָ;ֶה�, א(נ( ְוה(נ( ְ;ִי6Eי ַהEְר(ְזד(ר

ִהֵ<ה ִנְלַעג ְוָנב(ז , רֹב ְזַמ<( ַמְזִניַח ה6א 6ַמְ/ִאיָר� ֵריִקי� ַ@ְלמ6ִדי� ְוק(ְדִרי�
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ְוָלָ-ה לֹא ָנב(ז ְלַעְצֵמנ6 ַ:ֲאֶ/ר Hנ6 , ְל/(ֶטה ָ:מ(ה6 ַהַ-ֲחִלי� ִע7ָר ְ;ָטֵפל

ְמר(ת ְיִדיָעֵתנC/ֶ 6(� ָיב(א ט(ְרִחי� ָ:ל ָיֵמינ6 ַעל Eְר(ְזד(ר ָהע(ָל� ַהIֶה לַ 

ֲאֶ/ר , 6ַמְפִקיִרי� Hנ6 ֶאת ַהֲחָדִרי� ָהִע7ִָרCִי� ֶ/ל ָהע(ָל� ַהָ;א, ְוַנַעְזֵבה6

ְוִא� ַעל ִ;ְגד( Hָד� ַמְקEִיד ְלַנ7(ת( , ה6א ִע7ַר ַהַחCִי� ַהִ<ְצִחCִי� ְ;ע(ָל� Hרֹ�ְ 

� ְוַקל ָוחֶֹמר ַעל ִנְ/ָמת( ֲאֶ/ר ִהיא ֵחֶלק ֱאל(Jַ ִמַ-ַעל ָ:ל ֶ/:ֵ , ִמָ:ל ְרָבב

ְו0ל יֹאַמר Hָד� ִלְכֶ/0ְזִקי� H/6ב ְוֶאEֶָנה ַוֲאַת�7ֵ ֶאת ִנְ/ָמִתי . ְוִהיא ִנְצִחית

 ִ:י ִמBְַבד ַהֶהְפֵסד ֶ/ל ַטַע� ַחCֵי ָהע(ָל� ַהֶזה, ְ:ֵדי ִלְז:(ת ָלע(ָל� ַהָ;א

Bִָבי� ְ;טַֹהר 6ְמנ6ַחת ֶנֶפ/ ָהHָד� ַהְ-ַק�Cֵ 8(ָרה 6ִמְצ(ֶתיהָ  O/ִמי , ְ:ֶ/ֵה� ְמ

ִמי ָעֵרב ל( ֶ/Cְִהֶיה ָ/ֵל� ְ;ַדְע8( , ְו�0 ִא� ַיִ@יעַ . ָעֵרב ל( ֶ/Cִַ@יַע ִליֵמי ַהIְִקָנה

6ְכָבר Hַמר ְ/לֹמֹה ְ;ָחְכָמת( . א ִיEֶָנהְוֶ/ָ-א לֹ, 6ְבכֹח( ָל/6ב 6ְלַת�7ֵ ַמֲעFָיו

ַעד ֲאֶ/ר לֹא ָיבֹא6 ְיֵמי ָהָרָעה ְוִהִ@יע6 , 6ְזכֹר ֶאת ;(ְרֶאיָ� ִ;יֵמי ְ;ח6רֶֹתי�ָ "

ֶאת ָהֱאלִֹקי� ְיָרא ְוֶאת ִמְצ(ָתיו ... ָ/ִני� ֲאֶ/ר 8ֹאַמר ֵאי� ִלי ָבֶה� ֵחֶפ#

Hקהלת יב(" ָד�ְ/מ(ר ִ:י ֶזה ָ:ל ָה.(  

ֶ/ֵ:� ַעל ָיָדJ ָ/ָבה ַהֶ<ֶפ/ ְלִנְקי(ָנJ ִ:ְבי(� , 8ֲַהִליְ� ִנ67י ַהֶ<ֶפ/ ִנְקָרא 6/8ְָבה

J6ת ַעל ְיֵדי ת(ָרה 6ִמְצ(ת, ִה6ְָלָדCת ָ;ר6ָחִנ)Bִלי מ6ָכ� ְלִהְתַע:ְ Jְוִלְהי(ָת ,

ֲאֶ/ר ֶזה 8ְַכִלית ִ;יHָתJ , ַחCִי� ְל0ַחר ִהEְָרָדJ ֵמַה@�6ְוָלא(ר ְ;א(ר Eְֵני ֶמֶלְ� 

ְרֶ:ֶבת ִמ9ְֵני ֲחָלִקי�. ָלע(ָל� ַהIֶה Oיו . א: 6ְת/6ָבה ז( מHֲחָרָטה ֵ:ָנה ַעל ֲחָט

ֵ;י� ְוִא� ָחָטא ַ@� ִ;ְדָבִרי� ֶ/ , ְוַקָ;ָלה ְלֵהִטיב ַמֲעFָיו ְוִהְתַנֲהג6ת( ֶ;ָעִתיד

ֶ/Cְַקֵ;ל ַעל ַעְצמ( ְלָהִ/יב ְ;פַֹעל ֶאת ֲאֶ/ר ַמִ@יַע ַלֲחֵבר( , Hָד� ַלֲחֵבר(

, ְ%ַהְינCִ/ֶ 6ְתַוֶ%ה ֵ;ינ( ְלֵבי� ֱאלָֹקיו, ַה6%6ִי. ב. 6ְלַב7ֵ/ ַ@� ֶאת ְסִליָחת(

6ב(ְ/ִתי , ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִיִתיְוָהָרע , Eַָ/ְע8ִי, ָעִויִתי, ָחָטאִתי: ְויֹאַמר ְ;ִפיו

. 6ְמַקֵ;ל ֲאִני ַעל ַעְצִמי ֶ/Bֹא H/6ב ְלִכְסָלה, ִמַ-ֲעFַי ְוִנְכַלְמ8ִי ֵמֲע(נ(ַתי

ַמְתִחיָלה ַנְפ/( ְלִהָ+ֵהר 6ְלִהְתָקֵרב , 6ִמCָד ַ:ֲאֶ/ר ְמַהְרֵהר ָהHָד� ִ;ְת/6ָבה ז(

JHיומ6ְכֶ/ . ִחיַנת ַצִ%יק ָ@מ6רְוה6א ִ;ְב , ְלב(ְרEִִנְתֶקֶנת ַנְפ/(, (ִציא ַה6%6ִי ִמ.  

ְוֵה� ְ;ַהְפָרַדת ָהע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� , E(ֵג� ה6א ֵה� ְ;ַנְפ/(, ח(ֵטא ָהHָד�:ֶ/ 

�6ָ ְ:ֶנֶגד ִנְ/ָמת(, ְוַהְ/Eָָעָת� ָ;ע(ָל� ַהIֶה O6ב( ֵמִרְ/ע( ַעל 6ְב/. ַ;ֵחֶלק ַהְמכ

ְו�0 ַעל Eִי ֵכ� . ַוֲהֵרי ה6א ְ;ֶגֶדר ַצִ%יק ָ@מ6ר, ְיֵדי ִו6%י ַוֲחָרָטה ִנְתֶקֶנת ַנְפ/(

. ְוֵי/ ֶ/ֵאי� ִמְתַ:Eְִרי� ֶאBָא ְל0ַחר ְזַמ�, ֵי/ ֲעֵבר(ת ֶ/ֵה� ִמְתַכEְִרי� ִמCָד

, ה ֶ/ֵאי� ֲעֵליֶה� ִח6Cב ָ:ֵרת ְוָעFָה ְת/6ָבהָעַבר Hָד� ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵ , ֵ:יַצד
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". /6ב6 ָ;ִני� /(ָבִבי� ֶאְרEָא ְמ/6ב(ֵתיֶכ�"ְוָעָליו ֶנֱאַמר , ִמCָד מ(ֲחִלי� ל(

ְוִא� ָעַבר ַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה ֶ/ֵאי� ָ;ֶה� ָ:ֵרת ְולֹא ִמיַתת ֵ;ית ִ%י� ְוָעFָה 

ְוHז ְקד9ַOת ַהC(� , /6ָבת( 8(ָלה ְוע(ֶמֶדת ַעד ֶ/Cִַ@יַע י(� ַהִ:6Eִרי�8ְ , ְת/6ָבה

ִ:י ַבC(� ַהIֶה ְיַכEֵר ֲעֵליֶכ� "6ְבֵא6B ֶנֱאַמר , ְ;ֵצר�6 6/8ְָבת( ְמַ:Eְִרי� ל(

� ְ:ִרית(ת 6ִמ8(ת ָעַבר ַעל ִא=6ִרי� ֶ/ָעְנָ/ ". ְלַטֵהר ֶאְתֶכ� ִמָ:ל ַח+ֹאֵתיֶכ�

6/8ְָבה ְוי(� ַהִ:6Eִרי� 8(ִלי� ְוִי=6ִרי� ֶ/Cָב(א6 ל( , ֵ;ית ִ%י� ְוָעFָה ְת/6ָבה

6ְלע(ָל� ֵאי� ִמְתַ:Eֵר ל( ַ:Eָָרה ְגמ6ָרה ַעד , ְל0ַחר י(� ַהִ:6Eִרי� ְמַכEְִרי�

6ָפַקְד8ִי ְ;ֵ/ֶבט Eְִ/ָע� 6ִבְנָגִעי� "ְבֵא6B ֶנֱאַמר Cָ/ֶ ,6ב(א6 ָעָליו ִי=6ִרי�

,  6/8ְָבת( ְוי(� ַהִ:6Eִרי� ְוִי=6ִרי�,ְוַהְמַחBֵל ֶאת ַה�9ֵ ְ;ַמֲעFָיו". ֲע(ָנ�

ַעד ִא� ְיכEַOר ֶהָע(� ַהIֶה ָלֶכ� "ְוָעָליו Hַמר ַהָ:ת6ב . ְיַכEְר6 ָעָליו ְ;י(� מ(ת(

ת�6 Oהלכות תשובה פרק ב"רמב(". 8ְמ �'.(  

 ֵאיָנJ ֶאBָא ְלִתEָ:ַ, �67ָרה ז( ַהָ;Hה ַעל ְיֵדי ִו6%י ַוֲחָרָטה ְוי(� ַהִ:6Eִרי�

ְ;ֵעינ( , ֲאָבל ַהֵ<ֶזק ָלע(ָלמ(ת ָהר6ָחִנCִי� ֶ/ִ<ְגָר� ֵעֶקב ַהֵחְטא. ְוִזכ6ָכה, ַנְפ/(

. א( ָ;ע(ָל� ַהIֶה א( ָ;ע(ָל� ַהָ;א, נ( ִמְתַ:Eֵר ֶאBָא ַעל ְיֵדי ִי=6ִרי�ְוֵאי, ע(ֵמד

ֲאָבל ִא� , ְ:ֶ/Bֹא ִת�7ֵ ֶאת ַהEְָג� ֶ/ָ;ע(ָלמ(ת ְ;ַחCָיו, ַ;ֶ-ה ְ%ָבִרי� ֲאמ6ִרי�

, Hה ָלHָד� ֵעֶקב ִנH6Mיוַהַ:Eָָרה ַה;ָ ו (.ְמזOָ-� ה6א ְלַחCֵי ָהע(ָל� ַהָ;א, 7ְ8ִָנ�

 אי� זה אלא במי ששב בתשובה שלמה וג� "ָחָת� ִנְמָחִלי� ֲע(נ(ָתיו"ְוִכְל/(ָנ� 

וג� אז אי� מחילה זו פוטרת אותו , זכה לשאת את בת זוגו שמשרש נשמתו

אלא מהייסורי� שהיו ראויי� לבא עליו עקב חטאיו בעול� הזה אבל אינה 

  ).ל� הבא אלא על ידי ייסורי� או תקוני נפשמועילה לנקותו לעו

6Bת ֵא)COה ְ;0ַחת ִמ9ְלֹ/ ֶאְפָ/רFֶַג� ָהע(ָלמ(ת ַנֲעEְ �678ִ , ָהִרא/(ָנה ִא�

ֶ/Hז ִמCָד ִע� , ֱאלָֹקיו ְוִיְר0ת ָהר(ְממ6ת' ָ/ב ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמה ֵמ0ֲהַבת ה

ְוֵאינ( ִנְצָרְ� לֹא , 6ְזד(נ(ָתיו ה(ְפִכי� ִלְזכCO(ת, ל ַמֲעFָיו6/8ְָבת( ִנ7ַ8ְִני� :ָ 

ְלי(� ַהִ:6Eִרי� ְולֹא ְלִי=6ִרי� ְ:ֵדי ְלַת�7ֵ ֶאת ַנְפ/( א( ֶאת ָהע(ָלמ(ת ֶ/Eַָג� 

ִני ַסְ-כ6: "ְוָעָליו ַהָ:ת6ב א(ֵמר, ְוַה:ֹל ַעל ְמק(מ( ִנ�7ַ8ְ ִמCָד, ָ;ֶה�

ִא� ָ/ב , ַה9ְִנCָה ".ָ;ֲאִ/י/(ת ַרEְד6ִני ַ;6E8ִַחי� ִ:י ח(ַלת 0ֲהָבה Hִני

ֶ/Hז , 6/8ְָבה ְרִגיָלה ִמ8(ְ� ַהָ:ָרה ְ;ֶדֶרְ� ַה8(ָרה ְוַהִ-ְצָוה ְוֶרֶג/ ֶ/ל קֶֹד/

ְוHז Eְ �678ִַג� ָהע(ָלמ(ת ,  ְלֵעילֶיְ/ָנ� ָ:ל 0ְרָ;ַעת ִח6Bֵקי ַהַ:Eָָרה ֶ/ֵהֵבאִתי

ֲאָבל ֵי/ ֶ%ֶרְ� ְ/ִליִ/ית  ,ֵיָעֶ/ה ַעל ְיֵדי ִי=6ִרי� ָ;ע(ָל� ַהIֶה א( ָ;ע(ָל� ַהָ;א
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6ְבִי=6ִרי� ֶ/ל , ְוה6א ִא� Cְִֶתַעֶ<ה ַעל ַח+ֹאָתיו, ְלַת�7ֵ ֶאת ָ:ל ַהִ<ְצָרְ� �678ִ

6ָבֶזה ִיEֵָטר ַ@� ֵמַהCִ=6ִרי� , ֶ/ֶלג ַהִ<ְצָרִכי� ַעל ֵחֶלק ֵמָהֲעֵבר(תִ@ְל@6ֵלי 

  .ַהPְִריִכי� ָלבֹא ְלִת�67 ָהע(ָלמ(ת EַFֶַג� ָ;ֶה�

ִמְסEַר 8ֲַעִנC(ת ֵאBֶה ְקצ6ִבי� ֵה� ְלָכל ָע(� ְוָע(� ְלִפי ֶחְ/;(� 6ִמְסEַר ְ/מ(ת 

י ַה7ָד(/ "6ְכִפי ֶ/9ֲִעָר� ְוִח9ְָב� ַרֵ;נ6 ָהֲארִ , ְפְ@מ6 ַעל ְיֵדי ֶחְטא(ַה7ֶֹד/ ֶ/<ִ 

6ַמִ@יִעי� ְלַעFְר(ת , ַעל Eִי ַמה 7ִ9ֵֶ;ל ֵמֵאִלCָה6 ַהָ<ִביא ָזכ6ר ַל+(ב, ל"ַזצַ 

י ֶאְפָ/ר ָלHָד� ְ;ָיֵמינ6 0ְ� ֱהי(ת ְוִא . 6ֵמא(ת 8ֲַעִנC(ת ְלִת�67 ָ:ל ֵחְטא ְוָע(�

ָ;ִלי� @6ֵרי ָהֲארִ , ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ַהְרֵ;ה ָיִמי� Oְלִהְתַע<(ת , ל"י זַ "7ְ8ִנ6 ַהְ-ק

ְוִלְפ%(ת ְ/Hר ָיִמי� ְ;ֶכֶס� ְמִחיר ֲאִכיַלת ְסעOָ%ה 0ַחת , י(� ֶאָחד ַעל ָ:ל ֵחְטא

6/Eָ ִריְ� ְלִהְתַע<(ת ַעל ֶחְטא(ֶ/ל ֶלֶח� 6ַמֲאָכלPָ/ֶ ִמי�Cָט ְלָכל י(� ִמ ,

ְוִנְרָצה ל( ְלַכEֵר ָעָליו ֵמֲאֶ/ר , ְוֶנְחָ/ב ל( Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ַתֲעִני(ת ַעְצָמ�

  .ְוִנְסָלח ל(, ָחָטא ַעל ַהֶ<ֶפ/ ְוַעל Eְַג� ָהע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני�

ָרִאיִתי ְלָהִביא ָ:א� ֶאת ִ%ְבֵרי ָהַרב ַהָ@ד(ל ,  ֶאת ָהHמ6ר ְלֵעילְ:ֵדי ְלַהְמִחי/

ִ;ְ/ַנת : ְוֶזה ְל/(נ( )ו"א(ת פ(" ִמְנַחת ְיה6ָדה"ל ְ;ִסְפר( "ְיה6ָדה ְפַתCָא ַזצַ ' ר

ַחCֵי ג ַמֲעFֶה ֶ/ָ;א ֵאַלי ָזֵק� ֶאָחד ְוHַמר ִלי ֶ/ה6א ָ;א ַעל ַ:Bָת( ְ; "התרפ

. ְוֵאינ( ָיכ(ל ַלֲעF(ת 8ֲַעִנC(ת ְוִס@6ִפי�, ְור(ֶצה ָל/6ב 6ְלַת�7ֵ ַמֲעFָיו, ְבנ(

ַלְיָלה ְוי(� ְ:י(� , ַהִא� ֵאיְנָ� ָיכ(ל ְלִהְתַע<(ת ְלָפח(ת י(� ֶאָחד, Hַמְר8ִי ל(

בֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ְוַקֵ;ל ָעֶליָ� ֵלְ� 6ְט , Hַמְר8ִי ל(. Hַמר ִלי ֵה�, ַהִ:6Eִרי�

8ָר , ְלִהְתַע<(ת 8ֲַעִנית ֶ/ל ֶעFְִרי� ְו0ְרַ;ע ָ/ע(ת ַעל ָע(� ַהִ<ְזָ:ר Oַרק ֶ/8ָ0ה מ

6ְבי(� ַה8ֲַעִנית ;ֹא ֶאְצִלי ִע� ַמע(ת Eְִדי(� ְ/לֹ/ ֵמא(ת , ְ;ָכל ֲעCַFִת ְמָלאָכה

ְוֶאֱעFֶה ,  8ֲַעִנC(ת ַהִ<ְצָרִכי� ְלִת�67 ֲע(� ַהָ;א ַעל ֵאֶ/ת ִאי/ְוֶעFְִרי� ְוָחֵמ/

ְוָהַלְ� 0ְרַ;ע 0-(ת , ִנְכַנְסנ6 ְלֶחֶדר, ְוַכֲאֶ/ר ָ;א ֵאַלי. ְוֵכ� ָעFָה, ְלָ� �678ִ

ר ַה6%6ִי ָמַסר ְ;ָיִדי ְו0ַחר ְ@מַ , ְוָעַמד ְוִהְתַוָ%ה ֶאת ַה6%6ִי ַהִ<ְזַ:ר ְלֵעיל, ָיֵח�

ֵהא ְלָ� ֵא6B ַהַ-ע(ת Eְִדי(� ְ/לֹ/ ֵמא(ת ֶעFְִרי� , ֶאת ֶ:ֶס� ַהEְִדי(� ְוHַמר ִלי

ְרֶ/ה ְלַחBְָק� ִלְצָדָקה, ַוֲחֵמ/ ַה8ֲַעִנC(ת Oְוַכֲאֶ/ר ִקַ;ְל8ִי ַהָ-ע(ת . ְו8ָ0ה מ

ַקֵ;ל ֶאת ֵא6B ַהָ-ע(ת ִמCַד Eְל(ִני ֶ;� Eְל(ִני ֶ/ְ<ָתָנ� ֲהֵריִני ְמ , Hַמְר8ִי, ִמCָד(

, ִלְצָדָקה ְ;ַעד Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת ֶ/ִ<ְתַחCֵב ְלִהְתַע<(ת ִמEְֵני ֶ/9ַָכב ִע� ַ:Bָת(

ֶבֶלת ֶ/8ְִהֶיה ֲח/, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6' ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ה O6ָבה 6ְמק

ְלָפֶניָ� Eְִדי(� ֵא6B ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעָ<ה Eְל(ִני ֶ;� Eְל(ִני ַעל ֲע(נ(ָתיו 
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ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת ִיְתָ;ֵרר ַעל , ַמָ-/

� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ ַהC(ֵצא ִמEָס6ק ַחִיל ָ;ַלע ַוְיִקיֶא<6 ְיֵדי ִמְצַות ַהPְָדָקה ְלַמעַ 

 6ְ/ַמע ֶאת 8ְִפBֵָתנ6 ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ . ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל)ו"חב(

6ְלִפי . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה,  ִ:י 8ָ0ה /(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה)א"ארארית(

ָלֵכ� ֶהֱחַזְר8ִי , ֶ/ַהIֵָק� ַהה6א ה6א ִאי/ ָעִני ְוָלָוה ַהָ-ע(ת ֵמֲאֵחִרי�, ְנ8ִיֶ/ֵהבַ 

ְולֹא ָנַטְל8ִי ֵמֶה� ִ:י ִא� ְ/8ֵי ְפר6ט(ת , ל( ֶאת ָ:ל ַהָ-ע(ת ְ;ת(ַרת ְצָדָקה

י ַ;ֲחל(� ֶ/ע(ֵמד ְוָרִאיִת , ְוהֵ<ה 0ַחר ְ/8ֵי ָ/ִני� ִנְפַטר א(ת( ָזֵק� .ִ;ְלַבד

ַרק ֶ/Bֹא ָעFָה ְת/6ָבה ִ:י , ְוָרא6 ֶ/ה6א ַ;ַעל 6/8ְָבה, ְ;ֵבית ִ%י� ֶ/ל ַמְעָלה

ְולֹא ִדְ;ר6 ִע-( , ְולֹא ַ@� ַעל ִא=6ר ַ:Bָת(, ִא� ַעל ִא=6ר ֵאֶ/ת ִאי/ ְלַבד

, ְ;ַצד ַהֵ;ית ִ%י� ְוָיַ/ב ל( ַעל ִ;ְרָ:יוְוה6א ֵמַעְצמ( ִנְכַנס ְ;ֵחֶדר ֶ/ , ָ%ָבר

ְוֵתֶכ� 6ִמCָד ָיְרד6 ְ/לָֹ/ה ַמְלHִכי� , ְוַהֵ;ית ִ%י� ִהְגִ;יה6 ֵעיֵניֶה� ְלַמְעָלה

ֵמָהָרִקיַע ֶ/Bְַמְעָלה ֵמַהֵ;ית ִ%י� ְוָע6F ל( ִנ68ַח ַ;ִ@יד ֶ/B( ְוֵהִסיר6 ֶאת 

ַעד ָ:א� . ְוִרEְא6 א(ת( ְלַגְמֵרי ְוָיְצאEְ ,6ָג� ֶ/ל ִא=6ר ַ:Bָת(ַהֲחל6ָדה ְוהַ 

6ִמIֶה ֵיַדע ָהHָד� ֶאת ְיַקר 8ְִפֶאֶרת ַה6/8ְָבה ַ:ָ-ה ִהיא . ָרִאיִתי ַ;ֲחל(�

ַכ� ַה7ֶַלע ֵמא(ת ָ/ִני� ֶ/ָהָיה ָרא6י ִלְהי(ת ְ; י ִהPִיָלה ְלא(ת( ָזֵק� ִמ :ִ , ְ@ד(ָלה

ל ֶ/Cָָפה ָ/ָעה 0ַחת ִ;ְת/6ָבה "ְוָלֵכ� Hְמר6 ֲחזַ . 6ְבִגְל@6ִלי� /(ִני� 6ַבֵ@ִהיָנ�

  ).ַעד ָ:א� ְל/(נ((6ְבַמֲעFִי� ט(ִבי� ָ;ע(ָל� ַהIֶה ִמָ:ל ַחCֵי ָהע(ָל� ַהָ;א 

ה ֲעֵבר(ת @(ְרִמי� ְלִס6Bק ְ/לָֹ/ " )פרשת שמות(HְְמרI;ַ 6ַֹהר ַה7ָד(/ 

ְוַהָ;א , ְוֵחְטא ַהְ/ָחַתת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה, ְוֵה� ֲע(� ַהִ<ָ%ה, ַה9ְִכיָנה ֵמַה8ְַח8(ִני�

ָכל ָמק(� לְ 6. 6ִמְתBְEִַלי� ְוֵאיָנ� ַנֲעִני�' ְוַהְ;ִרC(ת ק(ְרִאי� ַלה. ַעל ַה@(ָיה

  ". ְמָגֵר/ ה6א ֶאת ַה9ְִכיָנה ִמ�9ָ,  ֵמֲחָטִאי� ֵא6B ה(ֵל�ְ ֶאָחדֶ/Hָד� ֶ/ָחָטא ְ; 

6ְמבHֹר ה6א ְ;ָכל ִסְפֵרי , ְוֵאי� צֶֹרְ� ְלה(ִסי� ְ;ִעְנַי� חֶֹמר ַהEְָג� ְוָעְנ/(

ָ;ִלי� Oה ה6א ְוַהָ;א ַעל ַהִ<%ָ . ְוַג� ַ;8ְַלמ6ד ֶהֱאִריכ6 ְ;ִעְנָי� ֶזה, ַה-6ָסר ְוַהְ-ק

ְוִנְכֶרֶתת ַנְפ/( ַהְ+ה(ָרה ִמְ-ק(ר ַהַחCִי� ַהְ+ה(ִרי� ָהר6ָחִנCִי� , ְ;ִהָ:ֵרת

ְמHה ְלב(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי� O+ַרֲחָמָנא , ְוי(ֶרֶדת ִלְמק(� ַה

ְמַרת ַהִ<ָ%ה ֶ/ָ@ְזר6 ֶ/ַעל ִא=6ר ַקל ִמ ) שבת יג(ְוHְמר6 ַ;ְ@ָמָרא . ִלְצָל� Oְדר(ת ח@ִ

לֹא ָחס6 , ְוָעַבר 8ְַלִמיד ָחָכ� ְוָגד(ל ַ;8(ָרה ַעל ְ@ֵזָרָת�, ֲחָכִמי� ְלִה9ֶָמר ;(

ַוֲע(נ(ת ֵא6B ֵה� . ָעָליו ִמ9ַָמִי� ַוֲהָרג6ה6 ַ;ֲחִצי ָיָמיו ִ;ְגַלל ֵחְטא ֶזה

Bָהֵמַהְ%ָבִרי� ָהִע7ִָרCִי� Oְגֵמי ַהְ;ִרית ֶנֱאַמר ,  ַהְ-ַעְ:ִבי� ֶאת ַהְ@אEִ ֵאי� "ְוַעל
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 .)נדה יג(ל "6ְכָבר Hְמר6 ֲחזַ ". ַצִ%יק ָ;Hֶר# ֲאֶ/ר ַיֲעFֶה ט(ב ְולֹא ֶיֱחָטא

ְ� 6ְכִא6B /(פֵ , ְוִדינ( ְ:ע(ֵבד ֲעב(ָדה ָזָרה, ֶ/ַה-(ִציא ֶזַרע ְלַבָ+ָלה ַחCָב ִמיָתה

ִ<י� ְולֹא 6ַבֲעב6ר ָע(� ֶזה ֵמת6 ֵער ְוא(ָנ� ִ;ְהי(ָת� ְקטַ . ַוֲהֵריה6 ְ;ִנ6%י, ָ%ִמי�

,  ָלֶה� Eִָני� �0 ַעל Eִי ֶ/ָהי6 ְנָכָדיו ֶ/ל ַיֲעקֹב Hִבינ6 ָעָליו ַה9ָל(�'הָנFָא 

י ִלִ;י ְוַנְפִ/י ִמEְָגִמי� ֲחמ6ִרי� 6ִמי י6ַכל ל(ַמר ִזִ:יִת . 6ְבֵני ְיה6ָדה ַהPִַ%יק

6Bה ָעְנ/( ָהֲארִ . ֵאBָ@ִ ָפת ֶ/=(פ( "ְוַהָ;א ַעל ַה@(ָיה ְ:ָברPְי ַה7ָד(/ ִמ

  .ַיPִיֵלנ6' ה, ִמBְַבד ָהעֶֹנ/ ַהָ:ֵבד ְ;ַכ� ַה7ֶַלע, ְלִהְתַ@ְלֵ@ל ְ;ֶכֶלב

ה6א ֲאִמיַרת , ִמBְַבד ַה678ִִני� ֶ/Bְַה�Bָ, � ֵא6Bַה�678ִ ַהַ-ְתִמיד ַלֲחָטִאי

ְוַכֲאֶ/ר ְיב0ֹר , ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+ה ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה 6ְבֶרֶג/ ָעצ�6

ְוֵהֵבאִתי 678ִִני� ַלֲע(נ(ת ֵא6B . ְ;ַהְקָ%ַמת ִעְנַי� ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+ה

ָ;ִלי� ֲאֶ/ר ִיְ=ד�6 ַעל ֵסֶדר 678ִָנ� , ִוי� ְלָכל ֶנֶפ/ַה9ָ  Oי ַר;(ֵתינ6 ַהְ-קEִ ַעל

, ל 6ְקד(ִ/י� ֲאֶ/ר 0ֲחָריו"י זַ "ָהֲארִ ' ַ:ְמבHֹר ְלר, ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני�

ָיא ְוָהַרב ְיה6ָדה ְפתָ , א"ל זיע"ח ט(ב זַ "ְוָהרי, א"א זיע"6ִבְפָרט ַהִחידָ 

, ְו0ְ/ֵרי ַה9ָב ְ;ָכל ִל;( ְוע(Fֶה ִת67ִני� ֵא6B". ִמְנַחת ְיה6ָדה"א ְ;ִסְפר( "זיע

,  ֶ/ְ;ָמק(� ֶ/ַ;ֲעֵלי ְת/6ָבה ע(ְמִדי� ְ;ַג� ֵעֶד�:)ברכות לד(ל "ְוָעָליו Hְמר6 ֲחזַ 

 ָ;ר6ְ� ה6א ק(ֵרא ְלַבַעל ְוַה7ָד(/. ֵאי� ַצִ%יִקי� ְ@מ6ִרי� ְיכ(ִלי� ַלֲעמֹד

  .ִיFְָרֵאל ֲאֶ/ר ְ;ָ� ֶאְתHEָר, ְוא(ֵמר ל( ַעְבִ%י 8ָHה, ַה6/8ְָבה א(ֲהִבי

. ַמְסEִיק ל( ֶ/CֲַעFֶה ִת67ִני� ֵאEַ 6Bַע� 0ַחת, ְוִהֵ<ה Hָד� ֶ/ָחָטא Eַַע� 0ַחת

ִיְ/%ֵ8ַל ַלֲעF(ת , ַ:ָ-ה ְפָעִמי� ַעל ֲחָטִאי� ֵאBֶהֲאָבל ִמי ֶ/9ָָנה ְוִ/Bֵ/ ְוָעַבר 

ֵדַהְיינ6 ֶ/ְל0ַחר ֶ/CֲַעFֶה Eַ �678ִַע� 0ַחת ְלכֹל . 678ִִני� ֵא6B ָ/לֹ/ ְפָעִמי�

ִני� ִני� ִני� ִני� �0ְ ַעל Eִי ֶ/�0ְ678ִ ַעל Eִי ֶ/�0ְ678ִ ַעל Eִי ֶ/�0ְ678ִ ַעל Eִי ֶ/678ִו, ֶאָחד ֵמַחטֹאָתיו Cָ/6ב ְוַיֲעEַ �Fֶַע� ְ/ִנCָה 6ְ/ִליִ/ית

6ְתַ/ֶ<ה 6ְתַ/ֶ<ה 6ְתַ/ֶ<ה 6ְתַ/ֶ<ה , , , , ַ@� ִא9ָה 8ֲַעFֶה א(ָת� ְלִת�67 ִנְ/ָמָתהַ@� ִא9ָה 8ֲַעFֶה א(ָת� ְלִת�67 ִנְ/ָמָתהַ@� ִא9ָה 8ֲַעFֶה א(ָת� ְלִת�67 ִנְ/ָמָתהַ@� ִא9ָה 8ֲַעFֶה א(ָת� ְלִת�67 ִנְ/ָמָתה, , , , ֵא6B ִנְכ8ְב6 ִ;ְל/(� ָזָכרֵא6B ִנְכ8ְב6 ִ;ְל/(� ָזָכרֵא6B ִנְכ8ְב6 ִ;ְל/(� ָזָכרֵא6B ִנְכ8ְב6 ִ;ְל/(� ָזָכר

  .לֹא ִיְמַנע ט(ב ַלה(ְלִכי� ְ;ָתִמי�'  ַוה....ַה<ַֹסח ִמIָָכר ִלְנֵקָבהַה<ַֹסח ִמIָָכר ִלְנֵקָבהַה<ַֹסח ִמIָָכר ִלְנֵקָבהַה<ַֹסח ִמIָָכר ִלְנֵקָבה

ַ/ל ֵה� ְ;/(ֵגג ִהְנִני ְלָהִעיר ִ:י ִת67ִני� ֵאBֶה ֵה� ֲעב6ר ִמי ֶ/ִנכְ , ֶטֶר� ֲאַכBֶה

 ֲאָבל לֹא ֶ/Cֹאַמר Hָד� ֶאֱעבֹר ַעל ָהֲעֵבר(ת א( ִמ7ְָצָת� ְו0ַחר. ֵ;י� ְ;ֵמִזיד

ָחִליָלה ל(ַמר ', ָ:ְ� ֶאְפֶ%ה א(ָת� ַוֲאַת�7ֵ ֲאֶ/ר ִקְלַקְל8ִי ְ;ֶכֶס� ְוַתֲעִנית ְוַכ%(

' ַוה, ְסEִיִקי� ְ;ָיד( ַלֲעF(ת 6/8ְָבהִ:י ָהא(ֵמר ֶאְחָטא ְוH/6ב ֵאי� מַ , ֵ:�

   .Hֵמ�, ִיְ/ְמֵרנB/ֶ 6ֹא ִנָ:ֵ/ל ְולֹא ֵנב(/ ְולֹא ָנב(א ִליֵדי ִנָ=י(�
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  ָמב(א

ְלַנ7(ת 6ְלַטֵהר ֶאת לא רק כדי ִהְבַהְר8ִי ֶ/ַ-ְ+ַרת ַה678ִִני� ֵה�  ַ;ַהְקָדָמה

6ְלַזְ:ָכJ ְ:ֵדי ֶ/68ַכל ְלַקֵ;ל ֶאת ָהא(ר , ֵמי ַח+ֹאֶתיהָ ַהֶ<ֶפ/ ִמִ:ְתֵמי 6ִפגְ 

Jאלא ג� ובעיקר כדי לתק� את העולמות הרוחניי� , ָהֱאלִֹקי ָהח(ֵפ� א(ָת

לֹא ְ;ֶהְכַרח ֶ/ַה678ִִני� ִיְהי6 ֶאְמָצִעי , וא� כ�. שנפגמו על ידי החטא

ִ:י ֶאְפָ/ר ֶ/Cְַת�7ֵ ָהHָד� ֶאת ֲחָטHיו . ה ַ@ְ/ִמית6ְסגBָOה ְלַחCִי� ט(ִבי� ִמְ;ִחינָ 

ִ:י רֹב . ַוֲעַדִי� ִיְס;(ל ַעל ֲחָטHיו ִמִ@ְל@6ִלי� ק(ְדִמי�, ֶ/ָעFָה ְ;ִגְל@6ל ֶזה

ֶזה ִ:י ;ָ , ַהCִ=6ִרי� ֶ/ל ָהHָד� ָ;ע(ָל� ַהֶזה ֵאיָנ� ַעל ֲחָטHיו ִמִ@ְל@6ל( ַהנ(ְכִחי

ְוֶאְפָ/ר , ִי8ֵָכ� ֶ/8ְCִנ6 ל( אֶֹרְ� ְזָמ� ָל/6ב ִמַ%ְר:( ָהָרָעה ְ;ֶטֶר� ַיֲעִני/6ה6

ִ%י� Kֲאָבל ְל0ַחר מ(ת( ְ;ב(א( ִלְפֵני ֵ;ית, ֶ/Cֲַאִריכ6 ל( Eַ0ִי� ַעד י(� מ(ת(

ֶאְפָ/ר ֶ/ִ-Cָד ָי/6ב ,  ְוִיָ-ֵצא ַחCָבֶ/ל ַמֲעָלה ָלֵתת ִ%י� ְוֶחְ/;(� ַעל ַמֲעFָיו

ְ;ֵבא6ר נ(Fֵא ֶזה ( ,ְ;ִגְל@6ל Hָד� ְוִיְס;ֹל ֶאת עֶֹנ/ ֲחָטHיו ִמִ@ְל@(ל( ַה7(ֵד�

ְוֶאְפָ/ר  )".ִ@ְל@6ל ְנָ/מ(ת"ב ַמֲאָמר "ח" ַ/ַער י(ֵס� "ספר6ִפְרֵטי ְסִעיָפיו ְרֵאה ְ; 

 ָ;ֳעָנִ/י� ָקִ/י� 6ָמִרי� ְבַכ� ַה7ֶַלעֶ/Cֵָעֵנ/
ַעל ְיֵדי ַמְלֲאֵכי ַחָ;ָלה ַהַ-ִ:י�  1

ְוַהֶ<ֶפ/ ַמְרִגיָ/ה ֶאת ַהְ:ֵאב ְ;ִד6Cק ְ:מ( ִ;ְהי(ָתJ , ֶאת ַהֶ<ֶפ/ ְ;0ְכָזִר6Cת ַרָ;ה

א ֶ/ַ-ְרִגיָ/ה ֶאת ַהPַַער ְוַהְ:ֵאב ִ:י ֲהֵרי ַ@� ִ;ְהי(ָתJ ַ;@�6 ִהיא ִהי, 8(ְ� ַה@�6

6ְבִהְסBֵ8ַק ַהֶ<ֶפ/ . ְולֹא ַה@�6 ֶ/ֵאינ( ֶאBָא ַנְר8ִיק ָלֶנֶפ/, ָהר6ָחִני א( ַהַ@ְ/ִמי

ְוַכִ<ְרֶאה ְ;מ6ֲחִ/6Cת ַ;@�6 . ֶ/ה6א /6ב ֵאי� ַה@�6 ַמְרִ@י/ ְ;ַצַער ָ:ל, ֵמַה@�6

 O/-ְר ְ;ֶחְלק( ַלֶ<ֶפ/ ְוַל-ַֹח ְוֶי/ ְזִריַמת ָ%� ַה;ָ Oי ֶ/ע(ֶד<6 ְמחEִ 8ָק ֶ/�0 ַעל

8ָק ְוָלֵכ� ֵאי� ַהָ;Fָר ָנֵמק O/6ְבָכל זֹאת ַ:ָ-ה ֶ/8ֵַ:ה6 ְוִתְדְקֵרה6 , ָלֵאֶבר ַהְמ

א ִנְמֶ/ֶכת ְ;ת(ְ� ָהֲעָצִבי� ֶ/ל ִ:י ַהֶ<ֶפ/ ַה9(ֶכֶנת ַ;-ַֹח לֹ. לֹא ַיְרִ@י/ ְ:ָלל

ָהֵאֶבר ָהEָג6ע
2

 ,ַהֶ@ִהיָ<� ַהָ;ִאי� 0ֲחָריו ְוֵסֶבל ְמד(ֵרי, 6ְל0ַחר ֵסֶבל ָקֶ/ה ֶזה. 

, 6ְפָעִמי� ֶ/8ָבֹא ְ;ִגְל@6ל %(ֵמ� ,ִי8ֵָכ� ְוָת/6ב ַהֶ<ֶפ/ ִמCָד ְ;ִגְל@6ל Hָד�

ְ;כ�Bָ6 א( ְ;ִמְקָצָת� ִלְפֵני ;(JH ְ;ִגְל@6ל Hָד� ַ;ַעל , 6ַבַעל ַחי, צ(ֵמחַ 

ְוַה678ִִני� ". ִמָ%ה ְ:ֶנֶגד ִמָ%ה"ְ;ִחיָרה ֶ/Cְִס;(ל ְ;ֶהְתֵא� ַלֲחָטHיו ַה7(ְדִמי� 

 ַנְפ/( ר6ח( ְמַנ7ִי� א(ת( ֵמֳעָנִ/י� ֵא6B 6ְמַזְ:ִכי� ֶאת, ֶ/Hָד� ע(Fֶה ְ;ַחCָיו

  .ֵ:� גֶֹדל ַהIִ:�6ְ ,  6ְ:ִפי ֵעֶרְ� ַה�678ִ ְוִנְ/ָמת( ְלִהְתַעֵ%� ָ;א(ר ַהָ@נ6ז

עֶֹנ/ "ֵאיָנ� , ַהCִ=6ִרי� ַהָ;ִאי� ַעל ָהHָד� ְ;ַחCָיו א( ְל0ַחר מ(ת( ַ:ְמבHֹר

 6ְכֵ/� ֶ/Hָד�. ְ� ֶ/ל ִנ67י ַהֶ<ֶפ/ֶאBָא 8ֲַהִלי, ָ;Hָד� ַעל ֲחָטHיו" 6ְנָקָמה
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ֶאBָא ַ:6ָָנת( , ֵאינ( נ(ֵק� ֵמַהֶ;ֶגד ַעל ֶ/ִהְתַלְכֵל�ְ , ַהְמַכֵ;ס ֶאת ִ;ְג%( ִמְ:ָתָמיו

6ְלִפי ִטיב ְועֶֹמק ַהֶ:ֶת� ָ:ְ� . ְלַנ7(ת ֶאת ִ;ְג%( ֶ/Cְִהֶיה ָרא6י ְלָלְב/( ֵמָחָד/

6ְכֵ/� ֶ/Cֵ/ ֶ:ֶת� ֶ/ַ-ְסEִיק ל( ְמַעט ַמִי� ְרִגיִלי� ְ:ֵדי , ֶמק ַהִ<7ָי(�ִטיב ְועֹ

ֵ:� , ְוֵי/ ֶ:ֶת� ַהַ-ְצִריְ� ַמִי� ר(ְתִחי� ְוָחְמֵרי ִנ67י ַרִ;י� ְ:ֵדי ַלֲהִסיר(, ְלַנ7(ת(

6ְלִפי עֶֹמק , ֵמי Eְָ/ֶעיָה ַוֲחָטֶאיהָ ַהPַַער ְוַהֵ=ֶבל ֵה� ָחְמֵרי ַהִ<67י ַלֶ<ֶפ/ ִמִ:ְת 

  .ֶ:� @ֶֹדל ַהֵ=ֶבל, ַהEְָג�

 ְלאO-(ת ָהע(ָל� ֶי/ �678ִ ַ;ֲחָרָטה 6ְת/6ָבה ַעל ַמֲעFֵיֶה� ַ;ִ@ְל@6ל ַהנ(ֵכִחי

ִעֵ:ב ֶאת ֶ/  6ְכמ( 6/8ְַבת 0ְנֵ/י ִנְנֵוה, ַלֲעצֹר ֶאת ַהִדי� ָהָרא6י ָלבֹא ֲאֵליֶה�

ֲאָבל ֵאי� �678ִ ַלֲחַטֵאיֶה� ִמִ@ְל@6ִלי� ק(ְדִמי�  ).ֵסֶפר י(ָנה( .ֲהִפיַכת ָהִעיר

   א( ִי=6ִרי� ַ@ְ/ִמCִי�, ֶאBָא ַעל ְיֵדי ֵסֶבל ְוִי=6ִרי� ר6ֲחִנCִי� ִמח#6 ַל@�6

  

ִ;ְנב06ת ֲאִביַגִיל ְלָדִוד ַהֶ-ֶלְ� ) .כט, ה"כ', ְ/מ6ֵאל א(ִ;+6י ַה-(ִפיַע ַ;ָ<ִביא  1

ְוָהְיָתה ֶנֶפ/ ֲאדִֹני ְצר6ָרה ִ;ְצר(ר "ְ;Hְמָרה . ְוַנְפ/(ת F(ְנHיו, ַעל ַנְפ/(, ה"ע

, 6ֵבא6ר(". ַ:� ַהָקַלע"ְוֶאת ֶנֶפ/ א(ְיֶבָ� ְיַקBְֶעָ<ה ְ;ת(ְ� , ֱאלֶֹהי�ָ ' ַהַחCִי� ֶאת ה

ְ%ב6ָקה ֶאל , ְגָלל ַמֲעFָיו ֲהט(ִבי� ִיְזֶ:ה ְלַחCֵי ָהע(ָל� ַהָ;א ְ;ַג� ָהֵעֶד�ֶ/ָ%ִוד ;ִ 

;( ִ;ְזַמ� ֶ/ֶ<ֶפ/ א(ְיָביו 8ְִס;ֹל ֳעָנִ/י� . ַהMֵֶכל ָהֱאלִֹקי ְוֶנֱהֵנית ִמIִיו ַה9ְִכיָנה

ָקָ/ה ִרָ-ה ְלֵמת "ל "ַמה ֶ/Hְמר6 ֲחזַ 6. 2. ְ:ֵבִדי� 6ָמִרי� ֵעֶקב ִהְתַנֲהג6ָת� ְ:ַלEָיו

�Cָ ְמַהֶ<ֶפ/ �0 ַעל Eִי :) ח"ְ;ָרכ(ת י". (ְ:ַמַחט ַ;ָ;Fָר ַהַחי Oה6א ִ;ְגַלל ֶ/ֵחֶלק ְמס

ֵאינ( ע(ֶלה ְלַמְעָלה ֶאBָא ִנְ/Hר /(ֵכ� ַעל ַה@�6 ַעד ִלְתִחCַת , ֶ/י(ֵצא ֵמַה@�6

ִ:י . ֶ/Eֵיר6/( ֶהֶבל ָהֲעָצמ(ת" ַהְבָלא ְדַגְרֵמי"ְקָרא ִ;ְל/(� ַה7ַָ;ָלה ְונִ . ַהֵ-ִתי�

ְוה6א ֵחֶלק , ִ;ְגַלל ֶחֶלק ֶנֶפ/ ז( ִנְ/Hִרי� ָהֲעָצמ(ת ְ;ַמְתָ:ְנָת� ְולֹא ה(ְפִכי� ְלHָבק

ִ:י , א(ת( ְו/(ֲאִלי� ַ;ֲעִתיד(תְוע(ְרֵכי ַהִסי0ְנִסי� מ(ְ/ִכי� , ַהֶ<ֶפ/ ֶ/ַ;ֲעֵלי ָהא(ב

 Jה ִהיא ָעַבר, "ֶנֶפ/"ֵעֶקב ֱהי(ָתH)ֶהְתֵא� ַלָרָמה ָהר6ָחִנית , ְוָעִתיד, ה(ֶוה, ר;ְ

JBָ/ֶ . הFֶַה9ֶֶלד ְ%מ6ת, "א(ב"ְוִא� ִיְפ8ְח6 ֶאת ַה7ֶֶבר ִ;ְ/ַעת ִסי0ְנס א( ַמֲע   

ְוה6א , "א(ב" ִהְתַרְ:ז6ת ַהֶ<ֶפ/ ַ;ִסי0ְנס א( ;ָ  ִ;ְגַלל ְמא(ד  ת ְמט6ְ/ֶטֶ/  8ֵָרֶאה 

ְוָקֶ/ה ָלJ י(ֵתר , ֵסֶבל Hי(� ְונ(ָרא ַלֶ<ֶפ/ ְ;ִהEְָרָ%J ֵמַה@�6 ְלצ(ֶרְ� ַהִסי0ְנס ְוַכ%(ֶמה

, ח"ְ%ָבִרי� יK. (/ ֶאל ַהֵ-ִתי�ְוז( 0ַחת ַהִ=;(ת ַמד6ַע Hְסָרה 8(ָרה ִלְדר. ֵמַהָ-ֶות

ְוָהִריָמה ֶ/ל ַה@�6 . ב" תתשל,ט" תתשכ,ב"תנ' 6ְרֵאה ֵסֶפר ֲחִסיִדי� סי. יא

 Fָ;ְ �ְ0ר("ְוֶזה ס(ד ַהָ:ת6ב , ְמַצֶעֶרת ֶאת ַהֶ<ֶפ/ ַה9(ֶכֶנת ָעֶליָה ְ:ַמַחט ַ;ָ;Fָר ַהַחי

    .).כב, ד"ִאC(ב י". ( ֶתֱאָבלְוַנְפ/( ָעָליו, ָעָליו ִיְכHב
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  ְוַג� ֲאבֵֹתינ6 לֹא ָיְכל6 ְלַת�7ֵ ֶאת. ְ;ִגְל@6ִלי� ַרִ;י� ְוָקִ/י� ַעד ְלִת�67 ַנְפָ/�

" 0ְטַלְנִטיס ָהֲאב6ָדה"ֲחַטֵאיֶה� ִמִ@ְל@6ֵליֶה� ַה7(ְדִמי� ִ;ְהי(ָת� 0ְנֵ/י 

ֶאBָא ַעל , ְו0ְנֵ/י %(ר ַהַ-;6ל ְוַהBָEַָגה ")%(ר ֱאנ(/"ל "ַהִ<ְקָרִאי� ִ;ְל/(� ֲחזַ (

לֹא , ְו0ְבָרָה� HִבינCָ/ֶ 6ַדע זֹאת. ְיֵדי ֲעב(ַדת Eֶֶרְ� ְ;חֶֹמר 6ִבְלֵבִני� ְ;ִמְצָרִי�

 ַזְרֲעָ� ְ;ֶאֶר# ָידַֹע 8ֵַדע ִ:י ֵ@ר ִיְהֶיה"ִהְתא(ֵנ� ְולֹא ִ;7ֵ/ ַרֲחִמי� ְ:ֶ/ֶ<ֱאַמר ל( 

ִ:י  ).יג, ו"ְ;ֵראִ/ית ט( "ֵמא(ת ָ/ָנה לֹא ָלֶה� ַוֲעָבד�6 ְוִע<6 א(ָת� 0ְרַ;ע

, ְוִא� ֶזה 8ֲַהִליְ� ְיִחיִדי ְלִנ67י ַהֶ<ֶפ/ ֵאי� ַמה BֲַעF(ת, "ֵאי� ַרֲחִמי� ַ;ִ%י�"

ַכְ;ֵסה6 ְ;ַמִי� ר(ְתִחי� ְוָחְמֵרי ִנ67י ְ:ֵ/� ֶ/ִא� Hָד� ְיַרֵח� ַעל ִ;ְג%( ְולֹא יְ 

ָלֵכ� לֹא ָהָיה ְל0ְבָרָה� . ַהֶ:ֶת� לֹא ֵיֵצא, F(ְרִפי� ֶאBָא ִ;ְמָעט ַמִי� ָקִרי�

ִ:י ְ;ָפח(ת ִמIֶה לֹא , ַמה Bְַב7ֵ/ ַהָ<ָחה ַוֲהָקBָה ֵמעֶֹנ/ ָהִע<6ִיי� ְוָהַעְבד6ת

ֶ:ֶכת ְוִנְטֶהֶרתָהְיָתה ַנְפָ/� ִמְזדַ 
3
ֲאָבל ִ;7ֵ/ ַרֲחִמי� ַעל 0ְנֵ/י ְסד(� ַעל  .

  .ֲחָטֵאיֶה� ְ;ִגְל@6ָל� ַהנ(ְכִחי ִלְדח(ת ֶאת ְ@ַזר ִ%יָנ� ֶ/ָ-א ָי/6ב6 ִ;ְת/6ָבה

. �ֶ/ֲעֵרִבי� ֶזה ָלֶזה ַעל ֲחָטֵאיהֶ , ָהְפכ6 ְלַע� ֶאָחד, ִיFְָרֵאל ָלHֶר# ִ;ְ:ִניָסִת 

ֶאBָא ַהְ:ָלל ְיכ(ִלי� ְלֵהָעֵנ/ ַ;ֲע(� , ְו/6ב ֵאי� ַרק ַהCִָחיד ֶנֱעָנ/ ְ;ֶחְטא(

, ַהCִָחיד ְ:ֵ/� ֶ/ָ:ל ַה@�6 ח(ֶלה ְוס(ֵבל ְ;ִע7ְב(ת Eְִגיָעה ָוֶנֶזק ֶ/ל ֵאֶבר ָיִחיד

ַע� לֹא " ָהָע� ָהַפְ� ְלֶאָחד וְ ְוֵכיָו� ֶ/ָ:ל. ִ:י ָ:ל ָהָע� ה(ֵפְ� ַלֲחִטיָבה 0ַחת

ַ@� ָ:ל ַהִ@ְל@6ִלי� ָהְפכ6 ְלֶאָחד ְוִ%יָנ� ַ:ִ@ְל@6ל ַהנ(ֵכִחי ֶ/ִ<�8ָ ְלַת7ְנ( , "ֵמת

6ֵמHז ֵאי� ֶהְכַרח ִליה6ִדי ְלַת�7ֵ ֶאת ִ@ְל@6ָליו ַה7(ְדִמי� ַרק . 6/8ְָבה ַעל ְיֵדי

ְוָלֵכ� ָנֲהג6 . ְוֶאְפָ/ר ְלַת7ְָנ� ַ@� ַעל ְיֵדי 6/8ְָבה, רַעל ְיֵדי ֵסֶבל ְוַצעַ 

ָ;ִלי� ַלֲעF(ת 678ִֵני ֶחְטֵאי ָהֲעו(נ(ת :�BָO ַלְמר(ת ֶ/ַוַ%אי לֹא ָחְטא6  Oַהְמק

6ָבר6ר . 6ִמָ=ֵפק ֶ/ָ-א ָחְטא6 ָ;ֶזה ַ;ִ@ְל@6ִלי� ֶ/ָעְבר, ְ;ִגְל@6ָל� ַה<(ְכִחי ָ;ֶה�

  ִמִ@ְל@6ִלי� ק(ְדִמי� ְוָעFָה 6/8ְָבה  ֶ/ִא� Hָד� ס(ֵבל ְ;ִגְל@6ל ֶזה ַעל ֲחָטHיו

  

ִנְכְ/ל6 , 6ֶבֱאֶמת ְ:ֶ/Cְָצא6 ִמִ-ְצָרִי� ְל0ַחר ָמאַתִי� ְוֶעFֶר ָ/ִני� לֹא ְמזOָ:ִכי�. 3

ְכל6 ְלַקֵ;ל ֶאת ָ:ל א(ר ַה9ֶַפע ֵאֶליָה ָזכ6 ִ;ְקִריַעת ִ:י לֹא יָ , ַ;ִ-ְדָ;ר ַ:ָ-ה Eְָעִמי�

ְצַרְכנ6 . ִ:י ְּלִפי ֵעֶרְ� ַהִז:6ְ� ֶ:� @ֶֹדל ָהא(ר ַהִ-ְתַקֵ;ל. ָי� ס�6 6ְבַמֲעַמד ָהר ִסיַני Oְוה

ֶאֶר# ַה7ֶֹד/ ִ;יֵדי א ;ְ יְוַהָ@ל6ת ָה0ֲחר(ָנה ה, ִנְ/Hר ְלָגלC6(ת נ(ָסִפי� ְלַת�7ֵ ֲאֶ/ר

ַעל " ִיFְָרֵאל"ֶ/Cְָצא6 ִע� ִיFְָרֵאל ִמִ-ְצָרִי� ַה9(ְלִטי� ְ;ֵ/� " ֶעֶרב ַרב"ִ@ְל@6ֵלי הַ 

  .ַלְ<ָ/ָמה" ח(ַלִ<י"ֶ/ה6א " ִחB(ִני"ַע� ַה7ֶֹד/ 6ְמַקְלְקִלי� ֶאת ִנְ/ָמָת� ְ;ִח<6ְ� 
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ְוֶאְפָ/ר , 7(ְדִמי� ִמBֵב ְוֶנֶפ/ ֲהֵרי ֶ/ִנְרHEְה ְוִנְזַ%ְ:ָכה ַנְפ/(ַלֲחָטHיו הַ  ְוִת�67

  .ֶ/Cֵָרֵפא ִמַ-ְכא(ב( ְוֵיָחֵל# ִמPָָרת(

  

ְ:ַהְדָגָמה ָלHמ6ר ֲאִני ְמָצֵר� ָ:א� ַ:ָ-ה ַמֲעCFִ(ת ַמְדִהיִמי� ֶ/7ָר6 ְלע(Fֵי 

  .(ֵתב ֵעד ָלֶה�ֶ/ֲאִני ַה:, ַה678ִִני�

ָ;א ֵאַלי ְיה6ִדי ;(ֶכה ֶ/ְ;נ( ֶ;� ַה9ְַבע ֶעFְֵרה ִהְתַחֵ;ר ַלֲחֵבִרי� ָרִעי� ָעַזב  .א

ְוָעַבר ָלג6ר ְ;ֵבית ִא-( , ִ@ֵ%ל ָצָמה ְו�Fָ ָעִגיל ָ;אֶֹז�, ֶאת ַהַ%ת ְוֶאת ַהַ;ִית

נ6ִני� ֶ/Cֲַעזֹב ֶאת ַדְר:( ְוָי/6ב ַלַ;ִית ָהHב ֶ/Eָָנה ַלֵ;� ְ;ַתחֲ . ַהְ@ר6ָ/ה

ַ;Eַַע� ָה0ֲחר(ָנה ֶ/Hִביו Eָָנה ֵאָליו Hַמר . ַנֲעָנה ִ;ְ/ִליָלה, 6ְלָפח(ת ַלָמסֶֹרת

ֱאמ6ָנִתי 6ְדָרֵכינ6  0ָ;א ִתְ/ַ:ח ִמֶ-ִ<י ַ%ְרְ:ָ� לֹא ַ%ְרִ:י ֶוֱאמ6ָנְתָ� לֹא, ל( ַהֵ;�

  ִנְזַ:ְר8ִי, ָהHב ֶ/Bִ;( ִנְ/ַ;ר Eָָנה ֵאַלי וִב7ֵ/ ֵעָצה. ְפָרד(תנִ 

, ֶ/ְ;0ַחת ַהMִיח(ת ה6א ִסEֵר ִלי ֶ/ֲעב(ָדת( ִלְפֵני ָ/ִני� ָהְיָתה ִע� ָנִ/י�

   ֵאֶ/תְוה6א ה(ָדה ֶ/ה6א ָנַפל ְ;ֵחְטא, ְוָ/0ְל8ִי א(ת( ִא� ה6א לֹא ָחָטא ִא�8ָ

Hַמְר8ִי ל( ֶ/Cְַקֵ;ל ַעל ַעְצמ( ַלֲעF(ת �678ִ ְלֵחְטא ֶזה . ִאי/ ִע� 0ַחת ֵמֶה�

ִ:י ִי8ֵָכ� ְוֵחְטא ֶזה ָ@ַר� ל( ֶאת , ָ/לֹש Eְָעִמי�" Fְֵדי 6E8ִַחי�"ְלִפי ֵסֶפר 

ְ;א(ת( י(� ,  ְל0ַחר ָ/ב6עַ ָהHב ָעFָה ֶאת ַה�678ִ ָהִרא/(� ְ;י(� ֵ/ִני. ִסְבל(

�)P0ַחר ַהBְ/ֶ ַכל ֶאת ָהֲאר6ָחהH ה6א/ֶ:ְ �)P�6 ַהCְלֶפַתע ִנְכָנס ַהֵ;� , ִע� ִס

ְוָעְגַמת ַהֶ<ֶפ/ , ַהC(� 8ְָקפ6 א(ִתי ִהְרה6ֵרי ֲחָרָטה ְ:ֵבִדי� ַעל ַמֲעFַי"ְוHַמר 

6ֵמHז ה6א Hְמָנ� ע(ד ִמְתר(ֵעַע ִע� ". ב ֵאֶליָ� ְוַלָ;ִיתַוֲאִני ָ/ , ֶ/ָ@ַרְמ8ִי ְל�ָ 

, ֲאָבל י(ֵ/ב ַ;ַ;ִית ְוה(ֵלְ� ַלBִ-6ִדי�, ִ:י ז( ַהְ;ִחיָרה ֶ/B(, ֲחֵבִרי� לֹא ט(ִבי�

  .ִע� Fֵָער 6ְלב6/ נ(ְרָמִלי

ְ:ַבת . ג' ָה0ַחת גב, ְ/8ֵי ָנִ/י�, י(ְרקKג ָ;א6 ֵאַלי ִ;ְני6"ְ;חֶֹר� ְ/ַנת תשנ. ב

ֶ:ֶרת ִלי ִמִ;67ִרי� ק(ְדִמי�, ִ/9ִי� ְוָחֵמ/ Oגב. מ J-ִָא9ָה ְ:ַבת . ש' ְוִע

' 8ְִרֶאה ִא� ֶאְפָ/ר ַלֲעזֹר ִלגב, ָ;איר", Hְמָרה ִלי. ג' וגב. 0ְרָ;ִעי� 6ְ/8ִַי�

ְוHז ". 6ְמִעיָדה ַעל ֲאִמ68ת ְ%ָבֶריהָ , ֶ/<(ְלָדהֶ/ֲאִני ַמִ:יָרה א(ָתJ ֵמHז . ש

ִני� ְלה(ִרי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי� . ש' Eְָתָחה גב Oָרה ִלי ֶ/ִהיא נ(ְלָדה ְ:ַבת ְזקEְְוִס

Hִביָה ְ:ֶ/9ַָמע ַעל ֵליָדָתJ . ְ;ר6ְקִלי� ְני6 י(ְרק" ִויִלי0ְמְס;6ְרג"ִ;ְ/כ6ַנת 

ְוָכל ַהִ-ְ/Eָָחה ְ:מ( ֶהְחִליט6 ֵ;יֵניֶה� ֶ/ָהCְָלָדה , ִהִ@יָעה" ִ/יְקֶסע" הַ ,ִהְכִריז

ִהיא ָחָ/ה ֶאת ַהMְִנHה ;(ַקַעת ֵמֶה� 6ֵמִהְתַנֲהג6ָת� . ַהFְ )IנH6ה 6ְמנOָ%ה

J8ִָלְ/טֹ� אֶ . ִא Jִגיל ֵ// ה(ֶריָה ִהְכִריח6 א(ָת;ְ Jת ַהֵ:ִלי� ֶ/ל ָ:ל ִ;ְהי(ָת
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6ְבֵליל(ת ַ/ָ;ת ָהְיָתה ְצִריָכה ָיְלָדה ְקַטָ<ה 6ְממ6ֶטֶטת ְלִה9ֵָאר , ַהִ-ְ/Eָָחה

ֵעָרה ַעד ָ/ע(ת ְמא6ָחר(ת ְ:ֵדי ִלְ/טֹ� ַמֲעְרכ(ת ֵ:ִלי� ֶ/ל ַהִ-ְ/Eָָחה ְוֶ/ל 

 Hִביָה Hַמר ָלJ ,(ָתJ ְ:ַבת ֶעFֶרִ;ְהי. ָ:ל ָהא(ְרִחי� ֶ/ִהִ@יע6 ֲאֵליֶה�

Jָחה לֹא א(ֶהֶבת א(ָתEָ/ְ-ִֶלֶח� "ְוה6א לֹא מ6ָכ� ֶ/ִהיא 8ֹאַכל ֶאְצל( , ֶ/ַה

ְצְרָכה ָ:ל י(� . ְוִהיא ַחCֶֶבת ְלַ/�Bֵ ִמַ:ְסJEָ ַעל ָ:ל ה(ָצא(ֶתיהָ , "ֶחֶסד Oְוה

ַלֲעב(ד , ִ/יַמת ָ;8ִי� ֶ/ל ֲאָנִ/י� ֶ/ה6ְכָנה ָלJְל0ַחר ַהBִ-6ִדי� ָלֵצאת ִלרְ 

ֶאת ַהֶ:ֶס� ֶ/7ְִ;ָלה ָמְסָרה ָ:ל . א( ִלְ/טֹ� ֵ:ִלי� 6ְ/ִטיִחי�, ַט� ְ:/(ֶמֶרת

ְוֵעיֶניָה , ֶעֶרב ְלHִביָה ֶ/ְ<ָתָנ� ִמCַד ְל0ֶחיָה ֶ/Cְִקנ6 ָלֶה� ְ;ֶכֶס� ֶזה ָמְמ7ִ8ַי�

, Hִביָה ָקָרא ָלJ ְוHַמר, ִ;ְהי(ָתJ ָקר(ב ְלִגיל ְ/מ(ֶנה ֶעFְֵרה. (ת ְוָכל(תר(א

ִהְחַזְק8ִי א(ָתְ� ַ;ָ;ִית ַעל ָ:ְרִחי ַרק ְ:ֵדי B9ֶֹא 8ְֵצִאי ָלְרח(ב , עד היו�

ְ/לַֹח א(ָתְ� ִמֵ;יִתי ְוִהְחַלְט8ִי לִ , ַעְכָ/יו ָ;ר6ְ� ַה�9ֵ ָ@ַדְל8ְ , 6ְלַתְר;6ת ָרָעה

6ְבע(ד , 0ְ� ְ:ֵדי B9ֶֹא %ַ8ְִרְ%ִרי ִלְפִריצ6ת ָמָצאִתי ָלְ� ָחָת� ִ/:(ר, ְלע(ָלִמי�

ֵמַהֶ:ֶס� ֶ/ָעַבְד8ְ ָחַסְכ8ִי ְסכMָ/ֶ �6ַכְר8ִי ;( . ְ/ב6ַעCִי� 8ְ0 ִמְתַחֶתֶנת ִא8(

 Fְ ְמ8ִיBַ/ִה 8ְֵלִכי ָיָ/ר ְלִ%ָרֵתְ� ִ%יָרה ְוEָ Oִכיֹר6ת ֵמרֹא/ ְלַכָ-ה ֳחָדִ/י� 6ֵמַהח

8ֲַחִזיִקי ֶאת ַ;ֲעֵלְ� ְוֶאת ַהַ;ִית ְוָ/ל(� , ְו8ְ0 י(ַדַעת ַלֲעב(ד ט(ב 6ְלִה8ַFְֵ:ר

יא ֶ/=(� ס(� ִה " ְ;F(ָרה ַה+(ָבה"ִהיא Fְָמָחה ַעל הַ  .ְולֹא ְלִהְתָרא(ת

  .ְולֹא ָהָיה ֶאְכEַת ָלJ ִמי ַהָ;ח6ר 6ַמה ַ-ֲעFָיו, ִמְתEֶַ+ֶרת ִמַ;ִית ע(ֵי�

Eָה Oיָה 8ַַחת ַהחCְֶגָ/ה ָלִרא/(ָנה ְ;ַחEָ ָלַקח " ֶ+ֶקס"ָ:ל הַ , ֶאת ַהָ;ח6ר ִהיא

Eָה . ת ִמְנָי�ְ:ֶ/ִהיא ְלב6ָ/ה ְ;Fְִמָלה ְרִגיָלה ְ;נ(ְכח6, ַ:ָ-ה 7%ַ(ת Oְל0ַחר ַהח

לֹא ִלְפֵני ֶ/Hִביָה ִהְזִהיר א(ָתJ , ִהיא ָיְצHה ִע� ַהַ;ַעל ַלִ%יָרה ַהMְכ6ָרה

א( ָחִליָלה , ֶ/ְ;/�6 א(ֶפ� לֹא 8ֵָעז ְלַנ=(ת ִליצ(ר ֶקֶ/ר ִע� ַהִ-ְ/Eָָחה י(ֵתר

  .ָלב(א ְלַב7ֵר ִויִהי ָמה

 J;ָBִ/ֶ:ְח(ת א( , ָמֵלא 8ְִקָוה ִנְכְנָסה ִע� ַהַ;ַעל ַלַ;ִיתEָ ָהָיה J0ְ� ֶסֶדר י(ָמ

ָק� ִ;ְ/ַעת ַהPֳָהַרִי� Eַָתח ֶאת ַהְמָקֵרר ְוHַכל ַמה " ְ:ב(ד(", י(ֵתר ָ:ֶזה

ה א(ָתJ ְוHז ִה:ָ , ִהְמ8ִי� ָלJ ְ;ֶאֶפס ַמֲעFֶה ַעד ֶ/9ָָבה ֵמֲעב(ָדָתJ, 9ֶָ-ָצא

ְוִהיא ָנְתָנה ל( ַ:ָ-ה %(ָלאִרי� ֶ/Cִַ<יַח ָלJ ְוHז ה6א ָיָצא , ְמָעט" ַרק"

6ַמֶ:ה , ְוָהָיה ָ/ב ַ;ֲחצ(ת ַלְיָלה ִ/:(ר ְ:ל(ט, ִלְ/8(ת 6ְלִהְ/8ֵַ:ר" ִמְסָ;Hה"לְ 

Fֶה ָ:ל ַמה Bִ9ֶ;( ָחֵפ# ִמְ;ִלי א(ָתJ ְ;ָכל ֶחְלֵקי ג6ָפJ 6ִמְתַעBֵל ָ;J ְוע(

ְוה(ֵלְ� ִלי/(� ַעד ְלָמֳחָרת ַ;Pֳָהָרִי� ְוח(ֵזר , ְלִהְתַח9ֵב �0 ְ;ִדיֵני ַהָ+ֳהָרה

ֶאBָא ֶ/ְ;ַ/ָ;ת , ֵסֶדר ֶזה ִנְמָ/ְ� ִ/ְבָעה ָיִמי� ַ;9ָב6ַע :(ֵלל ַ/ָ;ת. ָחִליָלה
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ְקָ%�" ַהְ:ֶנֶסתֵ;ית "ִהיא ָחְזָרה ִמ  Oֶמֶרת ִמְצו(ת , י(ֵתר מ)/ Jְוַלְמר(ת ֱהי(ָת

Jֵלְ� ִלְ/8(ת ְוָיִניַח ָלCֵ/ֶ ָנְתָנה ל( ֶ:ֶס�.  

6ְל0ַחר 8ְִ/ָעה ֳחָדִ/י� נ(ָסִפי� , ְל0ַחר חֶֹד/ ֵמַהִ<6Mִאי� ִהיא ִנְכְנָסה ְלֵהָרי(�

. ְוִהְמִ/יְ� ָ:ָרִגיל, ָ;ִית לֹא ִהְ/8ַָ<ה ְ;ִע7ְב(ת ַהֵ;� ְ:ָלל0ְ� ַהַ-Pָב ;ַ , ָיְלָדה ֵ;�

ְל0ַחר ְכָחְדַ/ִיי� נ(ָסִפי� ִהיא ִנְכְנָסה /6ב ְלֵהָרי(� ְוHז ֶהְחִליָטה ֶ/ַהַ-Pָב 

יָרה ִ;ְ/כ6ַנת ְוFְָכָרה ָלJ %ִ , ְוָעְזָבה ֶאת ַהָ;ִית ְוַה9ְכ6ָנה, ִ;ְל8ִי ִנְסָ;ל י(ֵתר

 .6ָפְנָתה ְלע(ֶבֶדת ס(ְצָיאִלית ֶ/8ֲַעזֹר ָלJ ְלֵהָחֵל# ִמַ-PָָבEָ" ,Jאְרק ;(ר("

, 8(ְ� ֳחָדִ/י� ְספ6ִרי� ִהיא ִקְ;ָלה ִמֵ;ית ִמְ/Eָט ֶאת ַהֵ@ר6ִ/י� ַהֲאֵמִריָקִאיי�

Jר ִ;ְר/6ָת;ָ Oֵלל ַהְחָזַקת ַהֵ;� ְוָהע): ,Jְוַצו ַה-(ֵנַע ֵמַהַ;ַעל ְלִהְתָקֵרב ְלֵביָת.  

Jֵביָת;ְ J6ְכֶ/ִהיא ָרְצָתה , ַהַ;ַעל ִהִ@יַע ָרג6ַע ַלֲחל6ִטי�, ֶעֶרב ֶאָחד ִ;ְהי(ָת

ָ;אִתי ַרק , ֵאי� צֶֹרְ� ֲאִני ְ:ָבר ע(ֵזב, Hַמר ָלJ ַ;ֲעָלה, ְלַטְל�Eֵ ַלִ-ְ/ָטָרה

ְוִנְקָמִתי , "ִאי/ ֵאֶ/ת"ֶ/Bְִפי 8(ַרת ִיFְָרֵאל 8ְ0 ְנH6Fה ְוע(ֶדְ� ְלַהִ@יד ָלְ� 

ְוִהיא . ְוָהַל�ְ , ְלַהְ/ִאיֵרְ� ֲעג6ָנה ָ:ל ְיֵמי ַחCִַי�ְ , ַהְ-ת6ָקה ַעל ֶ/ָעַזְב8ְ א(ִתי

ֵ;ה ָ/ִני� ְלַבד ַוֲאִני ֲאִני ַ;ת 0ְרָ;ִעי� 6ְ/8ִַי� ְוָכל ָ:ְ� ַהרְ , ֵרָ;אי, Hְמָרה ִלי

ז( ַרק , ֲאָבל ֶזה ע(ד לֹא ַהְ:ֵאב ֶ/ְלַמֲענ( ָ;אִתי". ִאי/ ֵאֶ/ת"ֲעַדִיי� 

ָ:ְרָיה" Oַעְכָ/יו ֲאִני ִנְכֶנֶסת ְלֶעֶצ� ַהְ:ֵאב, "ַהס .J6ָרEְוִהְמִ/יָכה ֶאת ִס.  

ד ְמנ8ֶOֶקת ִמִ-ְ/EְַחJ8ָ 6ִמִמְ/Eַָחת ְוִגְ%ָלה ֶאת ְ;ָנJ 6ִבJ8ָ ְלבַ , ִהיא ָיְלָדה ַ;ת

ְוַהְיָלִדי� ֵהִ/יב6 , ְוָעְבָדה ָקֶ/ה ְ:ֵדי ְלַגֵ%ל א(ָת� ְ;0ֲהָבה 6ִבְמִסיר6ת, ַהַ;ַעל

Jַוֲעִגינ6ָת Jַעל ְ;ִדיד6ָת �Cָ O6י ְמסPEִ J0ֲהָבה ְוחֹ� ֶ/ִה66 ָל J6ְכֶ/ָהָיה . ָל

י(� ,  ְ/8ֵי� ֶעFְֵרה ָוֵחִצי ְוַהַ;ת ַ;ת ְלַמֲעָלה ֵמ0ַחת ֶעFְֵרה ָ/ִני��כבַהֵ;� 

Jַמר ָלHְו Jִביָה ְ;ֵביָתH ְמָנ� 8ְ0 ֵאיֵנְ� ִ;8ִי, ֶאָחד ה(ִפיַעH , 0ְ� ָ;ַנִיְ� ְנָכַדי

Hז ה6א ֶהֱחִליט , 6ְכֶ/ִהיא ֵסְרָבה ְלִת�8ָ ל(. 6ָבאִתי ְלַקְח�8ָ ֵאַלי ְלַגְ%ָל�

9ָב(ת . ִי7ָח ְ;מֹחַ , ֶ/ַ-ה ֶ/Bֹא ַיְצִליַח ָלַקַחת ְבכֹחַ  Oי� ְמת6נ(ת 6ְמחBִ6ְבִמ

Jַמר ָלH ,ָחה ִמ�69 ַצד, ְרִאיEָ/ְְוָכל ְרצ(ִני ָלֵתת , ָ;ַנִיְ� ִמְסֵ:ִני� ְללֹא ִמ

6ְלַקְח�8ָ ְ;ַ/ָ;ת(ת . (ִדי� ְוד(ד(ת%, ַסְב8ָא, ַסָ;א, ָלֶה� ח(� ֶ/ל ִמְ/Eָָחה

ְל0ַחר . 6ְלַחְ<ָכ� ְלִמְצו(ת ַמה 9ֵֶאי� ְ;ָיֵדְ� 6ְבכֵֹחְ� ַלֲעF(ת" ֵבית ַהְ:ֶנֶסת"לְ 

, ֶשט(ָבָת� ִ;ְלַבד ָעְמָדה ְלֶנֶגד ֵעיֶניהָ , ִמ8(ְ� 0ֲהָבה ֲאִמ8ִית ְלָבֶניהָ , ַמֲחָ/ָבה

ְוִא� ִיְמָצא , ָרה ַלְיָלִדי� ִהֵנה ַסָ;א ֶ/Bֶָכ� 8ְֵלכ6 ֵאָליו ְלַ/ָ;תְוHְמ , ִהְסִ:יָמה

ַהְיָלִדי� ָע6F ַ/ָ;ת ִ;ְמִחPַת ַהַ=ָ;א ְוָכל . ֵח� ְ;ֵעיֵניֶכ� ִיְהֶיה ֶזה ָ%ָבר ָקב6עַ 
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ָרצ(� ֵהֵח6B 6ְב , 6ַמ8ָנ(ת, 0ֲהָבה, ְוֶנֱהנ6 ְמא(ד ִ:י ָמְצא6 ח(�, ַהִ-ְ/Eָָחה

ְוָכְ� ֵהֵחָלה ְ/ִטיַפת ַה-ַֹח ֶ/Bֶָה� , ָלֶלֶכת ִמֵ%י ַ/ָ;ת ְ;ַ/ַ;8( ְלֵבית ַהַ=ָ;א

  .ֶנֶגד ָהֵא� ְלַחְלֵחל ָ;ֶה� ְל0ט ְל0ט

י� י(ְרק לֹא ִנְ/Hרִ  ר(ב ַיְלֵדי ַהCְה6ִדי� ִ;ְניH ,6ב 6-8ַז, ְ;ַהִ@יַע ָחְדֵ/י ַה7ִַי#

ַ@� . ְוי(ְצִאי� ְלַמֲחנ(ת ַקִי# ֶ;ָהִרי� ֶ/ִ-ָ=ִביב, ָ;ִעיר ֵעֶקב ַהBַח6ת ַהְ:ֵבָדה

ָ/ְלָחה ֶאת ָ;ֶניָה , ָהֵא� ָחְסָכה ֲעFֶֶרת ֲאָלִפי� %(ָלאר ֵמֲעב(ד(ת /(נ(ת

ְוָהְיָתה , ֶאָחד ֵמֶה�ְוִ/Bְָמה ֲחֵמֶ/ת ֲאָלִפי� %(ָלאר ֲעב6ר ָ:ל , ְלַמֲחנ(ת ַה7ִַי#

ְ;0ַחד ַהCִָמי� ְ:ֶ/ָ;Hה ַלַ-ֲחֶנה ֶ/ל ַהֵ;� לֹא . ָ;Hה Eֲַעָמִי� ַ;9ָב6ַע ְלַב7ְָר�

ְוHַמר ָלBִ/ֶ Jְפֵני ְ/לָֹ/ה ָיִמי� , ְוָ/ֲאָלה ֶאת ַהְמַנֵהל א(ד(ָתיו, ָמְצHה א(ת(

ְולֹא , ( ִע-( ַלֲחִצי ָ/ָעה ֶ/ל ִט6Cל ְולֹא ֶהְחִזיר(ָ;א 0ִחיָ� ְלַב7ְר( ְוָלַקח א(ת

ָהֵא� ִנְלֲחָצה ְוָנְסָעה ִ:ְמט(ֶרֶפת . 0%ְָגנ6 ִ:י ָיַדְענ6 ֶ/ה6א ְ;ָיַדִי� ט(ב(ת

ָה0ח ְוִאְ/8( ָלְקח6 ֶאת ַהCְַלָ%ה , ַלַ-ֲחֶנה ֶ/ל ַהַ;ת ְוַהִ=6Eר ָחַזר ַעל ַעְצמ(

ָהֵא� ָנֲהָגה ְ;ֵטר�6 ח6ִ/י� ָיָ/ר ְלֵבית Hִחיָה ָ%ְפָקה ַ;ֶ%ֶלת . א ֵהִ/יב6הָ ְולֹ

ַהְיָלִדי� , ְ@ֶבֶרת, Hִחיָה Eַָתח ֶאת ַהַחB(� ְוHַמר ָלJ, ֵהיָכ� ַהְיָלִדי�, 6ָבְכָתה

.  ְוָסַגר ֶאת ַהַחB(�,ְ;ַב7ָָ/ה ַלֲעזֹב ֶאת ַהָ-ק(�, ֶ/Bְָ� ֵאיָנ� ְמַעְנְיִני� א(ִתי

ֶנֱאַמר ָלJ ְלַח:(ת . ָהֵא� ְ;ר(ב ְ:ֵאָבEָ Jְנָתה ַלִ-ְ/ָטָרה ְוִהִ@יָ/J 8ְל6ָנה

Eַל, ְ;ַסְבָלנ6ת Oֶמֶ/ְ� ַ:ָ-ה ָ/ב6ע(ת  .ָהִעְנָי� ְיט;ְ Jֵאי� צ(ֶרְ� ְלָתֵאר ֶאת ִסְבָל

 ְ;ָחְ/ָבה ַעל ָ;ֶניָה ֶ/ִה66 ֶאת ָ:ל ע(ָלָמה ְ:ֶ/ִדְמי(נ(ת ְמט(ָרִפי� ְרָדפ6הָ 

  .ְוֶנֶעְלמ6

י(� ֶאָחד Eָנ6 ֵאֶליָה ֵמַהִ-ְ/ָטָרה 6ִבְק/6 ִמֶמָ<ה ְלה(ִפיַע ְלֵבית ַהִ-ְ/Eָט 

�Cָ Oַתֲאִריְ� ְמס;ְ .Jה ָ/� ֶאת ְמַנֲהֵלי ַהַ-ֲחנ(ת, ְ;ַהִ@יָעHִחיָה ְוִגָ=תָ , ָמְצHJ, 

ִצ6ָה ַה9(ֵפט , 6ְל0ַחר ֶ/ִ<ְ/ְ;ָעה ל(ַמר ֶאת ָהֱאֶמת ְוֵהִעיָדה ֶאת ֵעד6ָתה

6ְל0ַחר י(ַמִי� Hִחיָה ִנְ/ַ;ר 6ָפָנה ַל9(ֵטר . ְלָכְל�H ַעד ֶ/Cִַ@יד6 ֵהיָכ� ַהְיָלִדי�

ְוִסEֵר ַל/(ֵפט ֶ/ה6א , ָמהְרצ(נ( ְלה(ד(ת ָ;0ְ/ , ֶ/ְיִביֶאה6 ִלְפֵני ַה9(ֵפט

ָ/� ֶי/ EְִניִמC(ת ֲחֵרִדי(ת , ֶ/ְ;0ְנְ@ִלCָה" ס6ְנְדְרַלְנד"ִהְבִריַח ֶאת ַהְיָלִדי� לְ 

�Bָ ַיְמִ/יכ6 ָלֶ/ֶבת  .ט(ב(ת ְוי(ְקָרִתי(ת ִליָלִדי� ְ;ִגיָל� O:/ֶ ַה9(ֵפט ִצ6ָה

. ְוָכְ� ַנֲעFָה, ֶ/8ִַ=ע ְל0ְנְ@ִלCָה ְלָהִ/יב ֶאת ַהְיָלִדי�Eְָרט ַלִ@יָסה , ְ;ַמֲעָצר

ָהֵא� ָ:ל ַהַלְיָלה לֹא . ַהִ-ְ/ָטָרה ִ%ְוָחה ָלֵא� ַעל ַהִטיָסה ָ;J ָ/ִבי� ַהְיָלִדי�

  .ָיְ/ָנה ְוָטְרָחה ְלָהִכי� 6ְלַב9ֵל ַלְיָלִדי� ַהְיָקִרי� ֶ/ָ/ִבי� ס(� ס(� ֵאֶליהָ 
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Hְ� ַהֵ;� ָ%ַח� א(ָתJ , ֶ/ַהְיָלִדי� ָיְרד6 ֵמַהָ-ט(ס ָרָצה ְלָחְ;ָק� 6ְלָנְ/ָק�כְ 

ָלָמה ֶהֱחַזְר8ָ א(ָתנ6 ִמEְִניִמָיה ט(ָבה ַ;ת " ִ/יְקֵסע"ִמֶ-נ6 ָוָהְלHה ְ;Hְמר( 

 0ֲהָבה ֵאֵלינ6 ָעFִית לֹא ִמ8(�ְ , ֲחִמ9ָה :(ָכִבי� ְלֵביֵתְ� ַהְמַ/ֲעֵמ� ְוַה7(ֵדר

 ְ�Bָ/ֶ ָרִטיתEְ א ִמ8(ְ� ֶאנ(ִכי6תBָי ִא� ָהִיית א(ֶהֶבת א(ָתנ6 ָהִיית , זֹאת ֶא:ִ

ָהֵא� . ָ;Hה ְלַב7ְֵרנ6 ְ;0ְנְ@ִלCָה 6ְלַהְ/ִאיֵרנ6 ָ/� ִלְלמ(ד ִ;ְתָנִאי� ִנְפָלִאי�

ְ;Hה ֵמֲאחֵֹרי Hִחיָה ְולֹא ָרְצָתה ְ:ָלל ְלF(ֵחַח ַהֲהמ6ָמה Eְָנָתה ַלַ;ת ֶ/ִהְתחַ 

ָהֵא� ֵהִביָנה ֶ/ַהִ@יָסה ָעFְָתה ָלֶה� ְ/ִטיָפת מַֹח ְיס(ִדית ָ:ל ַהֶ%ֶרְ� . ִע� ָהֵא�

ִהיא ִהְכִניָסה א(ָת� ִלְמכ(ִניָתJ 6ָבHה , ְוָחְ/ָבה ֶ/0Bְט ַהְיָלִדי� ֵיָרְגע6, ֲחָזָרה

ַעד ָ:א� ַהח(ק ַמְכִריַח , 0ְ� ַהְיָלִדי� ִהִ@יע6 ַעד ַלָחֵצר ְוHְמר6 ָלJ .Jְלֵביתָ 

ַרק , Hנ6 לֹא ִנָ:ֵנס ְלֵביֵתְ� ְולֹא נֹאַכל ִמַ-ֲאָכֵל�ְ , א(ָתנ6 ָלבֹא ְולֹא י(ֵתר

ַ:ָ-ה . ְוֵאיֶנ<6 א(ֲהִבי� א(ָת�ְ " ִ/יְקֶסע"8ְ0 , ִמַ-ֲאָכל ַהָ=ָבא ְוַה%(ִדי�

ַהְיָלִדי� ִהְתַע6/7ְ , ֶ/ִ<ְ=ָתה ָהֵא� ְלַבֵ+א ֶאת 0ֲהָבָתJ ְוFְִמָחָתJ ַעל /6ָב�

ַעד ֶ/ִ<ְ/ְ;ָרה , ָ/ע(ת ָעְמָדה ָהֵא� ִע� ְיָלֶדיָה ַ;ח#6. ְוָעְמדBָ/ֶ;ְ 6ֶה�

ֵלא ִח6Cְ� ִהִ@יַע ִע� ְמכ(ִנית( ָהHב מָ . ְוִטְלEְָנה ְלHִביָה ֶ/Cִָביא ַלְיָלִדי� ֶלֱאכ(ל

ְנָכַדי ְרֵעִבי� ֲאִני לֹא ח(ֵט� א(ָת� ֶאBָא ל(ֵקַח א(ָת� , ְוHַמר ָלJ, ְללֹא א(ֵכל

ֲאָבל לֹא ֲאָגְרֶ/� ִמֵ;יִתי ִא� , ֶאת ַהֶ%ֶרְ� ֲחָזָרה ֵה� י(ְדִעי�, ְלֵביִתי ֶלֱאכ(ל

ִא� ַהְיָלִדי� ִיְרצ6 ִיְתַק9ְר6 , ִני ִ:י לֹא ַנֲעֶנה ָל�ְ 0ל 8ְַטְלEְ . ִיְרצ6 ְלִה9ֵָאר

ָהֵא� . ַהְיָלִדי� ָקְפצFִ;ְ 6ְמָחה ִלְמכ(ִנית ַהַ=ָ;א ְוָנְסע6 ְלֵבית(. ֵאַלִי�ְ 

. ִהְתַק9ְָרה ַ:ָ-ה Eְָעִמי� 6ְבָכל Eַַע� ְ:ֶ/ִהְזַדֲהָתה ָטְרק6 ָלJ ֶאת ַהֶ+ֶלפ(�

6ְכֶ/ָהְלָכה Eַַע� 0ַחת ְלֵבית ַהֵ=ֶפר , י� ְ:ָלל לֹא ִהְתַק9ְר6 ֵאֶליהָ ַהְיָלדִ 

ִ;ְכֵאב , ָהֵא� ִהְמִ/יָכה ֶאת ַחCֶיהָ . ְלַב7ְָר� ֵה� ָ;ְרח6 ִמֶמָ<ה ְ:ִמEְֵני ָנָח/

, (ֵמְ� ְוס(ֵמ�ְ ְללֹא /�6 ַצד 8, ָ:פ6ל 6ִבְבִדיד6ת ַמְכִאיָבה ְ:ֶ/ַחCֶיָה ֵאיָנ� ַחCִי�

 Jיב ָל/ִCָ/ֶ )ל לBֵEַב(ֵרא ע(ָל� ְלִהְתַחֵ<� 6ְלִהְת;ְ Jֲאָבל ִהְמִ/יָכה ֶ;ֱאמ6ָנָת

Jָר/ְH ֶאת ָ;ֶניָה ְוֶאת.  

Eְָגָ/ה ַמָ:ָרה , י(� ֶאָחד ִ;ְהי(ָתJ ִ;ְרח(ב ַה9ְלֹ/ ֶעFְֵרה ְ;;(ר( Eָאְרק

Jְמָרה ָלH/ֶ8ְ0 י(ַדַעת ֶ/ְ;ֶנְ� ָמָחר ַמְכִניס ֶאת ְ;נ( ִלְבִרית( ֶ/ל . ש'  גב

 ְוִהְתָ;ֵרר ָלJ ,ָהֵא� ַהֲהמ6ָמה ָ/ֲאָלה א(ָתJ ְוִכי ְ;ִני ָנ6Fי, 0ְבָרָה� Hִבינ6

ַק�Cֵ ְלָמֳחָרת ְוַהְ;ִרית ִיְת . ֶ/ְ;ָנJ ִהְתַח�8ֵ ְ;ר(ב Eְֵאר ְוָהָדר ְוHֵכ� נ(ַלד ל( ֵ;�

ִהיא 8ְָפָסה ָיְזָמה ְוִהִ@יָעה ". ִלי"ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ֶ/ִ;ְרח(ב " ִויְלַיאמְס;6ְרג"ְ; 
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ָחְטָפה ָלJ ֶאת ַהHEֵה ַהָ<ְכִרית ֵמַעל רֹאָ/J , ִ@יָסָתJ ֶ/ָרֲאָתה א(ָתJ, ַלְ;ִרית

, ה ֲחֵבר(ת ֵ@ְר/6 א(ָתJ ֵמַהָ-ק(�6ְבִס6Cַע ַ:-ָ , ְוָזְרָקה א(ָתJ ַהח6ָצה

  ".ְ;ִרית"ְ:ֶ/ֵ-ָרח(ק ָרֲאָתה ֶאת ְ;ָנJ ִע� ִאְ/8( ְוַה8ִינ(ק צ(ֲעִדי� לַ 

ֵאיֶנִ<י ,  ְ;ִני 6ִב8ִי ְנ6Fִאי�,"ֵרָ;אי", ְ:ֶ/ִ=ְיָמה ֶאת ִס6EָרEָ Jְנָתה ֵאַלי ְ;Hְמָרה

ְ;Fְִמָחה ָהִייִתי . י ַוֲחָתִני ְוֵאיֶנִ<י י(ַדַעת ַ:ָ-ה ָ;ִני� ֶי/ ָלֶה�ַמִ:יָרה ֶאת ַ:Bִָת 

ֵאי� ל( ֵחֶלק ָלע(ָל� , ַהְמ0ֵ;ד ַעְצמ( ָלַדַעת"ֲאָבל ֲאִני י(ַדַעת ֶ/ , ִמְת0ֶ;ֶדת

ְמָלִלי�, "ַהָ;א Oי ָהאCֲַעזֹר ִלי� 68ַכל לַ הא. ָלֵכ� ֲאִני ְ;קִֹ/י ַמְמִ/יָכה ֶאת ַח.  

, ָ:ל ֵעת ִס6EָרJ ָיַ/ְב8ִי 6ָבִכיִתי ְוִהְזַ%ְעַזְע8ִי ַעד ע(ֶמק ִנְ/ָמִתי ִמ7(ר(ת ַחCֶיהָ 

6ָמָצאִתי ִ:י . ְוָלֶכ� ִהְסַ:ְמ8ִי ִלְב%(ק ַמ6%ַע ִנְגַזר ָעֶליָה ֵסֶבל ָ:ֵבד ָ:ֶזה

ִהיא ַ;ח6ָרה ְיה6ִדCָה ֶ/ָ;ְרָחה ִמֵ;ית ה(ֶריָה ְ;ֵאיר(Eָה ָהְיָתה " ִ@ְל@6ל ק(ֵד�"ְ; 

ְ:ַעל " ִ/ְבָעה"ָיְ/ב6 ָעֶליָה , ה(ֶריָה ְ:ָ/ְמָע�. ְוִהְתַח8ְָנה ִע� ְ/ֵכָנJ ַה@(י

9ֶֶרת ְ;ֵחיק ַה@(י . ְוִנ8ְק6 ֶאת ַה7ֶֶ/ר ִעָ-J ָלֶנַצח, ֵמָתה Oְוִהיא ָהְיָתה ְמא

ִהיא ַיְלָדה ל( ֵ;� 6ַבת . J ְ;ָכל ִל;( ְוֶהֱעִניק ָלJ 0ֲהָבה 6ְמִסיר6תֶ/Hַהב א(תָ 

ְוִהיא ִ@ְ%ָלה א(ָת� ְ:ג(ִי� ְו�0 ָלְקָחה א(ָת� , ֶ/Bְִפי ִ%י� ִיFְָרֵאל ֵה� ְיה6ִדי�

ָמJ ִ:ְזֵקָנה ָרִאיִתי א(ָתJ ֵ:יַצד ִנְפְטָרה ְלע(לָ . ַלְ:ֵנִסC(ת ַיַחד ִע� ֲאִביֶה�

9ֶֶרת ִע� Fֵָער 8ְַלBִ8ַי� ָלָב� Oְמא , Jְוַה@(י ַמ7ִיִפי� א(ָת J8ָ6ִב J6ְכֶ/ְ;ָנ

ְוַע8ָה ָ/ָבה ְלַת�7ֵ  .ָנְפָחה ֶאת ִנְ/ָמָתJ ְמַחCֶֶכת ַעל ַהַ=Eָה, ְ;0ֲהָבה 6ְבִ/יָרה

ֵה� ִ@ְל@6ֵלי ִמEַ9ְְחEַ , J8ְָחJ8ָ ַע8ָהְ:ֶ/ה(ֶריָה 6ִמְ/ , ֶאת ֲאֶ/ר ִע6ְָתה

ְוָלֵכ� ְ;ַתת ַהָ:ָרָת� ָהְיָתה , ַה7(ְדִמי� ֶ/9ָב6 �0 ֵה� ָ:ל ֶאָחד ְלצ(ֶרְ� 678ִנ(

ַלְמר(ת ֶ/ָהי6 ֲאָנִ/י� ַבֲעֵלי ְצָדָקה ְוֶחֶסד ִע� , ָלֶה� FְִנHה 8ְה(ִמית ֵאֶליהָ 

ִמְ;ִלי , ִהִ@יָעה" ִ/יְקֶסע"ָלֵכ� Hִביָה Eַָלט ִמEִיו ְ;ֵעת ֵליָדָתJ הַ וְ . ֲאֵחִרי�

ֶוֱהי(ת ְוָכל ִמ%(ָתיו ֶ/ל ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ֵה� . ֶ/Cִָבי� ֶאת ַמְ/ָמע6ת ְ%ָבָריו

ְוִס6Eק ְוַתַחת ָ:ל ֶאְנַחת ְרָוָחה , ַחCֶיָה ְמֵלִאי� ֵסֶבל" ִמָ%ה ְ:ֶנֶגד ִמָ%ה"

. ִנְצֶרֶכת ִהיא ַע8ָה ְל0ְנַחת ְ:ֵאב ְוָנHָקה ֵמחֶֹסר 0ֲהַבת ַ;ַעל, ֵמ0ֲהַבת ַה@(י

ְוֵאי� ָלJ ְזכ6ת ְלַגֵ%ל א(ָת� , ְוֶאת ְיָלֶדיָה ֶ/ִ@ְ%ָלה ְ:ג(ִי� ֶהֱחִזיָרה ְ;ִגְל@6ל

ְלַת�7ֵ , ת ;(ֵדָדה :(ֶאֶבת 6ִמְתַיֶ=ֶרתְוַעד י(� מ(ָתJ ִנְגַזר ָעֶליָה ִלְהי(. ִ:יה6ִדי�

9ֶֶרת ְמָה0ֲהָבה ָהֲאס6ָרה ֶ/ָהְיָתה ָלJ ִע� ַה@(י Oֵמָחה 6ְמאFְ Jֶאת ֱהי(ָת.  

!" ?ְ:ל�6 ֵאי� ִלי 7ָ8ַָנה"ִהיא ָ;ְכָתה ְוHְמָרה , ְ:ֶ/ִסEְַר8ִי ָלJ ֶאת ַהִ=ָ;ה

ְוֵהְרֵאיִתי ָלJ ֵאיְ� ַלֲעF(ת ֶאת ַה�678ִ ְלִמי " 6Eִחי�Fְֵדי 8ַ "ה(ֵצאִתי ֵסֶפר 
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ְוHַמְר8ִי ָלJ ֶ/8ֲַעFֶה �678ִ ֶזה ָ:ל ָ/ב6ַע ְ;ֶמֶ/ְ� ָ/ָנה . ֶ/ָהְיָתה ִע� ג(י

  .ְוHז ֲאִני ְמַק6ֶה ֶ/ְיכEַOר ָלJ ְוַתִ@יַע ֶאל ַהְ-נ6ָחה, ְ/ֵלָמה Eְָרט ַלַחִ@י�

י(ֵדַע , ֵרָ;אי. "Hְמָרה ִלי. ג' גבוי(ְרק  ֲעבֹר ְ/לָֹ/ה ֳחָדִ/י� ַ/ְב8ִי ִלְני6:ַ 

,  ִהיא ָעFְָתה ָ:ל ָ/ב6ַע �678ִ ְ:ִפי ֶ/ה(ֵריָת ָלJ,ש' 8ָ0ה ַמה 7ָָרה ִע� גב

ַהֶ+ֶלפ(� , י ֶלֱאכֹל6ְבמ(ָצֵאי ַה�678ִ ַה9ְִמיִני ְ:ֶ/ִהיא ָנְטָלה ֶאת ָיֶדיָה ְ:דֵ 

ֲאִני ַוֲאח(ִתי ִמְצַטֲעִרי� ַעל , ִאָ-א"ְ;ָנJ ָהָיה ַעל ַה7ַו ְוHַמר ָלJ , ִצְלֵצל

6ָת, ַהִ<68ק ֶ/Bָנ6 ִמֵ-�ְ  Oָהֵא� ַהֲהמ6ָמה לֹא ָיְכָלה ." ַוֲאִני ָ;א ְלַת�7ֵ ֶאת ַהְמע

ַ:ָ-ה ְרָגִעי� ַהֵ;� ה(ִפיַע ִחֵ;ק ֶאת ִא-( ְל0ַחר , ֶלֱאכֹל ְוָהְיָתה :JBָO ס(ֶעֶרת

ְוָלַקח א(ָתJ ִ;ְמכ(ִנית( ְלֵבית( ָ/� , ְוָנַ/ק ָלJ ְ;ַב7ַָ/ת ְסִליָחה 6ְמִחיָלה

J8ָ6ִב Jר ֵ;יֵניֶה� ֶ/9ַָ;ת , ִהְמ8ִיָנה ַ@� ַהַ;ת ִע� ַ;ֲעָל%ָ O=/ֶ:ְ ְוַהַמֲעָ@ל ִנְסַ@ר

ָסְמרFַ 6ֲער(ַתי ְלִמְ/ַמע . ת ִהיא 8ֲַעFֶה ְ;ֵבית ַהֵ;� ְוַה9ְִנCָה ְ;ֵבית ַהַ;ת0חַ 

' ַמה ִיְהֶיה ִע� גב. ג' ְוHז ָ/ֲאָלה א(ִתי גב, ַוֲאִני ָהַפְכ8ִי ָהמF;ְ ,�6(ָרה ז(

 ֶאת ַה�678ִ ְוHז א(  Hַמְר8ִי ָלJ ְלַהְמִ/יְ� ָ:ל ַה9ָָנה,ְ;נ(Fֵא ֲעִגינ6ָתה. ש

א( ֶ/Cָמ6ת ִויַפֶ<ה , ֶ/ַ;ֲעָלJ ְיַ/ֶ<ה ַ%ְע8( ִויַגְרֶ/ָ<ה ְ;ֵגט ְ:ַדת מֶֹ/ה ְוִיFְָרֵאל

, לֹא ָ/ָבה ְל0ַחר ָ/ָנה. ש' ְוַג� גב, ָעְזָבה ֶאת ַהְ=ִביָבה. ג' גב. ֶאת ְמק(מ(

ַ%ר" ֲעִגינ6ָתJ"� ִמָ:א� ֲאִני ַמִ=יק ֶ/ַ@� ִעְניַ  Oס.  

ְוִסEֵר , ֶ;� 8(ָרה י(ְרק ְיה6ִדי ְ:ֶב� 0ְרָ;ִעי�  ָ/ִני� ָ;א ֵאַלי ִ;ְני6כמהִלְפֵני . ג

ִלי ֶ/Cֵ/ ל( ִמFְָרד ְלִת66ְ� ַקְרָקע(ת 6ָב8ִי� ֶ/ַעד ִלְפֵני ַ:ָ-ה ָ/ִני� ִהְכִניס ל( 

ה6א ְ:ָבר , ת ְוַה9ֵֵפל ַ;ֲעָנ� ֶזה ְ;0ְרצ(ת ַהְ;ִרית ָ:ֵבדֲאָבל ֱהי(, ַהְרֵ;ה ֶ:ֶס�

ְולֹא , ִ:י /�6 ִעְסָקה לֹא ָעFָה ִמIֶה ַ:ָ-ה ָ/ִני�, Hַכל ֶאת ָ:ל ֶחְסכ(נ(ָתיו

ע(ד ֶאBָא ֶ/ה6א ִנְתEַס ְ;ַהֲעָלַמת ֵמHה ֶאֶל� %(ָלר ִמַ-ס ַהַהְכָנָסה 

ִא� , 6ְכֶ/Eָָנה ְלע(ֵרְ� ִ%י� Hַמר ל(,  ְוֶי/ ֶנְג%( 8ְִביָעה ִמְ/Eִָטית,ָהֲאֵמִריָקִאי

�Cִ�8ֵ8ִ ִלי ֲחִמיִ/י� ֶאֶל� %(ָלר ֶאְ/%ֵ8ַל ֶ/8ֵֵ/ב ְ;ֵבית ס(ַהר ַרק ְ/ָנַת ,

ת ֶזה לֹא ְוַג� אֶ . 6ְתַ/�Bֵ ֶאת ַהֶ:ֶס� ִע� ָהִרִ;ית ְוַהַהְצָמָדה ְ;ַתְ/ל6ִמי�

�Bֵ/ַַוֲאִני א(ֵבד ֵעָצה, ָיכְֹל8ִי ְל.  

, "ָעְקַרב"ְוHַמר Bִי ֶ/<(ַלד ְ;ֶחְ/ָו� ְ;ַמIָל , ָ/0ְל8ִי א(ת( ְלַתֲאִריְ� ֵליָדת(

" ָעְקַרב"ֶ/ְ;ֵני ַמIָל  ).8ִק�6 ֶעFְִרי� ְוֶאָחד( Hַמְר8ִי ל( ֶ/ְמפַֹר/ ְ;ִת67ֵני זַֹהר

א(ִתי(ת ָעַקר " ָעְקַרב"ִ:י , "ֶזַרע ְלַבָ+ָלה"ִריִכי� ְלִהIֵָהר ְ;י(ֵתר ְ;ֵחְטא ֶ/ל ְצ 

ְוה6א . ִעְנָי� ֵחְטא ָחמ6ר ֶזה, 6ֵפר6/(". ְ;ֵראִ/ית"ִרא/(ָנה ֶ/ל ' ֶ/ִהיא ב', ב
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ַהִא� , Hַמְר8ִי ל(". תא(ֵננ6"ִ:י ֵמע(ָל� ה6א לֹא ָחָטא ְ; , Hַמר ִלי ֶ/Bֹא ִי8ֵָכ�

ְוHַמר ִלי ֶ/ה6א ִמְ/8ֵַ-/ , 8ָ0ה ְוִאְ/8ְָ� ִמְ/ַתְמִ/י� ְ;ֶאְמָצֵעי ְמִניָעה

ֶזַרע "ְ:ל�6 ֵאיְנָ� י(ֵדע ֶ/Iֶה ֵחְטא ָ@מ6ר ֶ/ל , Hַמְר8ִי ל(". ק(ְנד(�"ְ; 

ְוה6א ַ:ִ<ְרֶאה ַהֵחְטא , 7ִית ָלEָ/ְ0הִ:י מ(ִציא 8ָ0ה ֶאת ַזְרֲעָ� ְ;Fַ " ְלַבָ+ָלה

Hז ק(ֵד� :ֹל 8ְַפִסיק , ֶהָחמ6ר ֶ/ָ-ַנע ִמְ-ָ� ֶאת ַהEְַרָנָסה ְוָגַר� ְלָ� ְלִמְ/Eָט

ַיֲעזֹר ְוַה:ֹל ' ַוֲאִני ְמַק6ֶה ֶ/ה, ְו0ַחר ָ:ְ� 8ֲַעFֶה �678ִ ַעל ֶהָעָבר, ֵחְטא ֶזה

ִ:י , "ק(ְנד(�"א Hַמר ִלי ֶ/ה6א לֹא מ6ָכ� ְלַהְפִסיק ְלִהְ/8ֵַ-/ ְ; ה6. ִיְס%ֵ8ַר

, ֵהַ/ְב8ִי ל(. ִאְ/8( לֹא מ6ָכָנה ְל/�6 ֶאְמָצִעי ְמִניָעה 0ֵחר ְוֵאי� ל( ְ;ֵריָרה

  .Hז ֵלְ� ִמָ:א� ֵאי� ִלי ָמה ַלֲעF(ת ִא�8ְָ 

ְוHַמר ִלי ֶ/ֵמחֶֹסר ְ;ֵריָרה ה6א , (ֵב/ Eָָניו ַ;7ְַרַקעְל0ַחר ָ/ב6ַע ָהHָד� ָחַזר :

ְוHַמְר8ִי ל( " Fְֵדי 6E8ִַחי�"ָנַת8ִי ל( ֵסֶפר . מ6ָכ� ְלַהְפִסיק ֵחְטא ֶזה 6ְלַת7ְנ(

ד ְוַג� ְלַהְקEִי, 0ְרַ;ע Eְָעִמי�" ֶזַרע ְלַבָ+ָלה"ַלֲעש(ת ֶאת ַה�678ִ ֶ/ל ֵחְטא 

ָ%ר, "ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶשַעל ַהִ-ָ+ה"ִ;  Oְל0ַחר חֶֹד/ ה6א ָ/ב . ְ;ִתְקָוה ֶ/ַה:ֹל ְיס

ֶ/ִהֵ<ה ָעFָה ֶאת ַה�678ִ 0ְרַ;ע Eְָעִמי� ְו/�6 , ֵאַלי ְ;ָפִני� ֲחמ6צ(ת 6ְכע6ס(ת

ָלַמְד8ָ ִ;יִ/יָבה ְוָיַדְע8ָ ֶאת Hַמְר8ִי ל( ֶאְפָ/ר ֶ/ִ;ְגַלל ֶ/8ָ0ה . ָ%ָבר לֹא ָזז

8ֲַעFֶה ע(ד , 6/8ְָבְתָ� ֶטֶר� ִנְתַקְ;ָלה, @ֶֹדל ָהִא=6ר 6ְבָכל זֹאת ָחָטא8ָ 

  )ֶ/ָ:ל ֶאָחד :(ֵלל צ(� 6ִפְדי(� 8ֲַעִנC(ת(. 0ְרָ;ָעה 678ִִני� נ(ָסִפי�

ִהֵ<ה ָעFִיִתי , ִיי� ְ;ָפִני� ֲחת6מ(ת ְוHַמר ִליְל0ַחר ָחְדַ/ִיי� ה6א Eָָנה ֵאַלי ֲעדַ 

Hַמְר8ִי ל( ֵאיֶנִ<י ַמֲאִמי� ְלָ� , ע(ד 0ְרָ;ָעה 678ִִני� ְוע(ד ֵאי� ִלי Eְַרָנָסה ְ:ָלל

י(� ְל0ַחר ַהH ,�:ֵ , �678ִז ה6א Hַמר ִלי. ֶ/ְשמ(ָנה 678ִִני� לֹא Eֲָעל6 ְ:ל�6

6ִבְק/6ִני ְלה(ִפיַע " ַמס ַהְכָנָסה"9ִי Eָנ6 ֵאַלי ִמַמְחֶלֶקת ַהֲחִקיר(ת ֶ/ל ַה9ִ 

Bִי ִ:י ֵאי� ִלי ע(ֵרְ� ִ%י� ְוֵאיִני י(ֵדע ַמה BֲַעF(ת, ִ;ְפֵניֶה� O: ִנַ@ְ/8ִי . ֶנֱחַרְד8ִי

ֶאְתמ(ל ָיַ/ְבנ6 ַעל ַה8ִיק ,  ְ/ַמע,ְורֹא/ ַמְחֶלֶקת ַהֲחִקיר(ת Hַמר ִלי, ֲאֵליֶה�

ֶ/Bְָ� ְוֵהְחַלְטנ6 ֶ/ִא� 8ְַח8(� ָ:א� ֶ/8ָ0ה לֹא 8ֲַעFֶה ֲעֵבָרה %(ָמה ֶעFֶר 

ְוHֵכ� ַה8ִיק ִנְסַ@ר ְ:ֶ/ֲאִפ6B ֶאת ַהֶ:ֶס� ֶ/ֶהֱעַלְמ8ִי לֹא . ַה8ִיק ִיָ=ֵגר, ָ/ִני�

�Bֵ/ַר ל( זֹאת לֹא ַמֲאִמי� ִליָ:ל. ִ;ְק/6 ֶ/ֲאEֵה ,  ִמי ֶ/ֲאִני ְמַסIֶ:ַ י ָ%ָבר:ִ

. ֲאָבל ֶזה לֹא ְמַנֵח� א(ִתי ִ:י ֵאי� ִלי Eְַרָנָסה. ֲאָבל זֹאת ָהֱאֶמת, ֶטֶר� ִנְ/ָמע

 ַמה ֶ/ע(ֵרְ� ִ%י� ַ;ֲחִמ9ִי� ֶאֶל�, 8ְִרֶאה ֶאת ֶחֶסד ַה;(ֵרא, "ְדי(טאֶ "ָעִניִתי ל( 

ְו8ָ0ה , ָעFָה ְלָ� ַה;(ֵרא ְ;ִ/9ָה 678ִִני�, %(ָלאר לֹא ָהָיה מ6ָכ� ְלִהְתַחCֵב ְל�ָ 

ְל0ַחר . 8ֲַעFֶה ע(ד 0ְרָ;ָעה 678ִִני� ַעד ֶ/ְתרOַח� ִמ9ַָמִי�, ע(ד ִמְתל(ֵנ�
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,  ֶ/ַהַ-Pָב ֶטֶר� ִהְס%ֵ8ַר0ְרָ;ָעה 678ִִני� נ(ָסִפי� ה6א ָ/ב ֵאַלי ְזעEָ �6ִני�

 Jה ִעְסָקה 0ַחת ֶ/ִהְכִניָסה ל( 0ְרָ;ִעי� ֶאֶל� %(ָלאר ֶ/א(ָתFְָמָנ� ה6א ָעH

ֲאָבל ֶזה לֹא ַמְסEִיק ְלַתְ/ל�6 , ה6א ְיַקֵ;ל ַ;ֲעFָָרה 8ְַ/ל6ִמי� ֳחְדִ/Cִי�

, � ֵהֵחָלה ְסנ6ִנית 0ַחת ְלָהִאיר Eֶָניהָ Hַמְר8ִי ל( ִא . ַהה(ָצא(ת ַה/(ְטפ(ת

ִ:י 8ָ0ה ָהִייָת 8ְַלִמיד , 8ְַמִ/יְ� ע(ד 0ְרָ;ָעה 678ִִני� ַעד ֶ/ִמ9ַָמִי� ְיַרֲחמ6

  .ְוִת67ְנָ� ַמְצִריְ� ֶהְמֵ/�ְ , ָחָכ� ֶ/9ַָקע ְ;ֵחְטא ֶזה ַעד ָחְטמ(

 ֵCיִתי ע(ד 0ְרָ;ָעה 678ִִני�י(� ֶאָחד ה6א ָ/ב ֵאַלי ְמַחFִ6ְל0ַחר , ְ� ְוא(ֵמר ָע

8ָק O/ָרִדי ֲעַדִי� ְמFְְמָנ� ִמH רFֲָאָבל ִקַ;ְל8ִי ְ/8ֵי ֲעב(ד(ת , ַה�678ִ ַה9ָ9ִה ָע

ל ְ;ֵבית ֵסֶפר ֶ/ " Eְִסיכ(ל(ג"ְוַה9ִֵני :ְ , "ֵ;ית ְ:ֶנֶסת"0ַחת ְ:ַרב , ַמְכִניס(ת

  .6ָבר6ְ� ַה�9ֵ, ַהֶ-ְמָ/ָלה

ְוֵהֵבאִתי . ְוֵאי� ָ:א� ַהָ-ק(� ְלַסEְָר�, ְ;0ְמ8ְַח8ִיעוד ְ%ָבִרי� ֵמֵעי� ֶזה ֶי/ 

ַמֲעMִי(ת ֵא6B ְ:ַהְדָגָמה ַל�678ִ ֶ/ע(ֵזר ְלֵסֶבל ֶ/ִ<ְגַר� ֵמַחָ+ִאי� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 

  .�א( ְ;ִגְל@6ל ק(דֵ 

. ֶאBָא ֶ/ַ%ְרג(ת ֶי/ ָ;J, ְוַדע ִ:י ַה6/8ְָבה ְבָכל ִמְקֶרה 6ְבָכל ִעְנָי� ט(ָבה ִהיא

, ֶ/ְ:ָבר ָחָטא ַ:C(ֵצא ;( ֶ;ָעָבר, Hָד� ֶ/ָ;א ְלָיד( ְדַבר ֵחְטא, 6ְלד6ְגָמא

לֹא ִמCְִרHה ְולֹא ,  ַה6/8ְָבהְוֶאְפָ/ר ְ;ָיד( ַלֲעF(ת( ְוִנְמַנע ְולֹא ָעFָה ִמEְֵני

6ְל0ַחר ְזָמ� ֶי/ ל( ְיכ(ֶלת , ְ:ג(� ֶ/ָ;א ַעל ִא9ָה ַ;ֲעֵבָרה. ִמִ:ְ/ל(� :ֹחַ 

ְוה6א ע(ֵמד ְ;0ֲהָבת( א(ָתJ , ְוַלֲעF(ת ִעָ-J ָ:ל ֶחְפצ(, ְלִהְתַייֵחד ִאJ8ָ /6ב

6ָפַר/ ְולֹא ָעַבר , ָנִאי� ֶ/ל ְמק(� 6ְזָמ� ָהֲעֵבָרה6ְבכַֹח @6פ( 6ְבא(ָת� 8ְ 

ה6א ֶ/9ְלֹמֹה Hַמר . ֶזה6 ַ;ַעל 6/8ְָבה ְ@מ6ָרה, 6ֵמֲהַדר ְ@א(נ(' ִמEַַחד ה

ְוִא� לֹא ָ/ב ֶאBָא ִ;יֵמי ִזְקנ6ת( 6ְבֵעת ". 6ְזכ(ר ֶאת ;(ְרֶאיָ� ִ;יֵמי ְ;ח6רֶֹתי�ָ "

Bָה, י ֶאְפָ/ר ל( ַלֲעF(ת ַמה 9ֶָהָיה ע(Fֶהֶ/ִא  O6/8ְָבה ְמע Jי ֶ/ֵאיָנEִ �0 ַעל ,

ְוָעFָה 6/8ְָבה , ֲאִפיל6 ָעַבר ָ:ל ָיָמיו. ה6א" ַבַעל 6/8ְָבה"6, מ(ִעיָלה ל(

ֵ:יָו� ֶ/Iַָכר ֶאת ;(ְרא( ִ:י , ָ:ל ֲעו(נ(ָתיו ִנְמָחִלי�, ְ;י(� מ(ת( 6ֵמת ִ;ְת/6ָבת(

 ).'ֲהָלָכה א' � ִהְלכ(ת 6/8ְָבה Eֶֶרק ב"ַהָרְמ;ָ (. ִנְסַלח ל(, ְוָ/ב ק(ֵד� ֶ/ָימ6ת

. ָ:ָכה ְ:ָתָמיו ִמְתַנ7ִי�, 6ְלִפי ַ%ְרַ@ת ַה6/8ְָבה ְוַהCִ=6ִרי� ַהָ;ִאי� ְל0ַחר ִמֵ:�

, ָדָמה ֶ/ִ-י ֶ/ָעַבר ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י� ְוָעFָה 6/8ְָבהְכמ( ֶ/ִצָייְנִתי ְ;ַהְק (

6ְלע(ָל� לֹא  ",ְוִי=6ִרי� ַהָ;ִאי� ְל0ַחר ִמֵ:� ְמַכEְִרי�, 6/8ְָבה ְוי(� ַהִ:פ6ִרי� 8(ִלי�

� ִהְלכ(ת 6/8ְָבה "ַרְמ;ָ  K". ִרי�ַעד ֶ/ָיב(א6 ָעָליו ִי=6, ִמְתַ:Eֵר ל( ַ:Eָָרה ְ@מ6ָרה

ְוַה9ָב ְ;י(� מ(ת( ְ:ָתָמיו ) .ה6א 8ְמ6ַרת ַהCִ=6ִרי�,  ְוַהK�678ִ  'ֲהָלָכה ד', Eֶֶרק א
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, ֶ/ה6א ִי=6ִרי� ָקִ/י� 6ָמִרי� ַעד ֵאי� ֵחֶקר" ַ:� ַה7ֶַלע"ְוִנְפָטר ִמ , ֶנְחָלִ/י�

, ַ@� ְ:ֵדי ְלַנ7(ת ְ:ָתָמיו, ַקBִי� י(ֵתר, ְ� ָלֳעָנִ/י� ֲאֵחִרי�ִיְצָטרֵ יתכ� שֲאָבל 

ְוַג� ְ:ֵדי ְלָהִ/יב ֶאת ִניצ(צ(ת ַה7ֶֹד/ ֶ/ל ִנְ/ָמת( ֶ/ִהEִיָל� ִ;יֵדי :ֹח(ת ָהַרע 

� ַהָ;ִאי� ָעָליו ִי=6ִרי, 6ִמי ֶ/9ָב ִ;ְת/6ָבה ְ@מ6ָרה ְוַחי ִ;ְת/6ָבת(. ְוַהְקִלEָה

ְוִא� לֹא ִקֵ;ל ִי=6ִרי� . @(ְמִרי� ל( ַהַ:Eָָרה, ָ;ע(ָל� ַהIֶה ְל0ַחר 6/8ְָבת(

ְוא6ַלי ַ@� , "ַ:� ַה7ֶַלע"�0 ַעל Eִי ֶ/ִ<ְפָטר ֵמעֶֹנ/ , ְ;ֶהְתֵא� ְלַמֲעFָיו

ֶאְפָ/ר , ָהָיה ל( ְלִהְתַ@ְלֵ@ל ָ;ֶה�צ(ֵמַח 6ַבֲעֵלי ַחCִי� ֶ/ , ִמִ@ְל@6ֵלי %(ֵמ�

 תמורת, ְ:ֵדי ְלַהֲעל(ת ֶאת ִניצ(צ(ת ַה7(ֶד/ ֶ/ִהEִיל, ֶ/ִיְצָטֵרְ� ְלעֶֹנ/ 0ֵחר

, ְוִא� ֶהֱעָלה ַהִ<יצ(צ(ת ְלָ/ְרָ/�. ַהֵ=ֶבל ְוַהCִ=6ִרי� ֶ/Bֹא ִקְ;ָל� ְ;ִגְל@6ל ֶזה

 ַעל ְיֵדי ַה678ִִני� או ,ְוַהCִ=6ִרי� ֶ/7ִֵ;ל, גֶֹדל ְוָרַמת 6/8ְָבת(ַה:ֹל ְ;ֶהְתֵא� לְ 

ָ;ִלי� Oי , ִ<7ָה ַנְפ/( ִמָ:ל ְרָבב ָוֶ:ֶת� ו,ֶ/ִ@יל6 ָלנ6 ַר;(ֵתינ6 ַהְמקCִֵיְזֶ:ה ְלַח

  .ְ;ֶהְתֵא� ְלַרַ-ת ִנ7ְי(� ַנְפ/( ְוִז:6ָכJ, ָהע(ָל� ַהָ;א

6ְב/6ב ָרָ/ע " ).ח"ְיֶחְזֵקאל Eֶֶרק י( ,ְוַעל ֶזה ִנָ;א ְיֶחְזֵקאל ַהָ<ִביא ְ;א(ְמר(

". ַוCַַעF ִמְ/Eָט 6ְצָדָקה. "ז( 6/8ְַבת ַה6%6ִי ְוַהֲחָרָטה". ֵמִרְ/ָעת( ֲאֶ/ר ָעFָה

ה6א ֶאת ַנְפ/( . "ִ-ְצו(תז( ַה7ַָ;ָלה ֶלָעִתיד 6ְ/ִמיַרת ַה8(ָרה 6ַמֲעFֵה הַ 

ְל0ַחר ֶ/�Bֵ/ַCְ ָ;ע(ָל� ַהIֶה ֶאת ַהCִ=6ִרי� ַהִ<ְצָרִכי� , ָ;ע(ָל� ַהָ;א". ְיַחCֶה

א( ְ;ב(א( ְ;ִגְל@6ל נ(ָס� ְלַנ7(ת ַהֶ:ֶת� ֶ/ִ<ְ/Hר ַלְמר(ת . ַיַחד ִע� ַה6/8ְָבה

ֶזה 6/8ְַבת ַה�678ִ ". ָי/ֹב ִמָ:ל Eְָ/ָעיו ֲאֶ/ר ָעFָהְוִיְרֶאה וְ . "ַה6/8ְָבה

ֵ/ִנית ַעל ְיֵדי ִי=6ִרי� ". לֹא ָימ6ת. "ָ;ע(ָל� ַהָ;א". ָחי( ִיְחֶיה", ְוַה8ֲַעִנית

  .א( ַעל ְיֵדי ;ֹא( ְ;ִגְל@6ל נ(ָס�, ֶ/ַהִי=6ִרי� ִנְמָ/ִלי� ְלָמֶות, ָ;ע(ָל� ַהIֶה

ָלֵכ� ִאי/ ִ:ְדָרָכיו ֶאְ/Eֹט ֶאְתֶכ� ", ְוִהְסִ;יר ַהָ<ִביא ַהֶהְבֵ%ל ְוַהִ=ָ;ה ְוHַמר

, ַרֲחָמ� ַ;ִ%י�, ה6א" ֱאלִֹהי�' ה"6ֵבא6ר ". ֱאלִֹהי�' ֵ;ית ִיFְָרֵאל ְנא�6 ה

�0 ַעל ,  ַה�678ֲִאָבל לֹא ָעFָה, ְוָהַרֲחִמי� ֵה� ֶ/ַ@� ָלHָד� ֶ/9ָב ְ;ָכל ִל;(

ְוִנְפָטר ֵמע(ָנִ/י� ְוִגְלג6ִלי� ָקִ/י� 6ָמִרי� ֶ/ָהָיה , Eִי ֵכ� 6/8ְָבת( ִמְתַקֶ;ֶלת

ְולֹא א(ְמִרי� ֵ:יָו� ֶ/Bֹא ֶהֱעָלה , ָצִריְ� ִלְס;(ל ָ/ִני� ַר;(ת ְ:ֵדי ְלִהְתַנ7(ת

Hְמָנ� ַהPֶֹרְ� . ְבָדנ( ַעד ְלַהֲעָל0ת ַהִניצ(צ(תִי9ֵָאר ְ;H, ַהִניצ(צ(ת ֶ/ִהEִיל

א( Eְִדי(� (ֵ:יָו� ֶ/Bֹא ֶהֶעָל� ַעל ְיֵדי �678ִ ְוַתֲעִנית , ְלַהֲעָל0ת ַהִניצ(צ(ת

ְוִיְצָטֵרְ� ִלְס;(ל ְ:ֵדי ְלַהֲעל(ָת� א( ַעל ְיֵדי ִי=6ִרי� ָ;ע(ָל� ,  ִנְ/Hר)8ֲַעִנית

. ַעל ְיֵדי ִוי6%י ַוֲחָרָטה" /6ב6. "א( ְ;ֵגִהי<(� א( ְ;ִגְל@6ל נ(ָס� ְ:Hָד�, ַהIֶה
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ֶאת ָ:ל ַהִניצ(צ(ת ֶ/ל ִנְ/ַמְתֶכ� ֶ/ִהEְַלֶת� , "ְוַהִ/יב6 ִמָ:ל Eְִ/ֵעיֶכ�"

. 6ִלי� ָהֵא6Bַהִניצ(צ(ת ַהְ<פ". ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶכ� ְלִמְכ/(ל ָע(�. "ַ;ְקִלEָה

" ֲאֶ/ר Eְַ/ֲעֶת� ָ;�", ַעל ְיֵדי ַה�678ִ" ַהְ/ִליכ6 ֵמֲעֵליֶכ� ֶאת ָ:ל Eְִ/ֵעיֶכ�"

6ְגַרְמ�8ֶ ַלְקִלE(ת ְלִהְתַ%ֵ;ק , ָ;ֶזה ֶ/ה(ַרְד�8ֶ ִניצ(צ(ת ַהְקד9ָOה ַלְקִלE(ת

8ְִהי6 ְנִקCִי� , ִ:י ַעל ְיֵדי ַה�678ִ". ָ/הְוָע6F ָלֶכ� ֵלב ָחָד/ ְור6ַח ֲחדָ . "ָ;ֶה�

ְ;ִגְל@6ל , "ְוָלָמה 8ָמ6ת6 ֵ;ית ִיFְָרֵאל. "ַ:ֲחָדִ/י� ַמָמ/, ִמָ:ל ֶ:ֶת� 6ְרָבב

א( ). א( Eְִדי(� 8ֲַעִנית(ִא� לֹא 8ִָ/יב6 ֶאת ַהִ<יצ(צ(ת ְ;ִת�67 6ְבַתֲעִנית , נ(ָס�

ְולֹא ". ִ:י לֹא ֶאְחE(# ְ;מ(ת ָהֵמת. "ִרי� ֶ/ָיב(א6 ֲעֵליֶכ� ָ;ע(ָל� ַהIֶהְ;ִי=6

ֶ/Eֵיר6/( ְ;מ(ת ָהHָד� ְ;ִגְל@6ל , "מ(ת ַהֵ-ת"ֶאBָא ְ; " מ(ת ָהָרָ/ע"Hַמר ְ; 

 ַהCִ=6ִרי� א( ִמְ;ִלי, נ(ָס� ְל0ַחר ֶ/ְ:ָבר ֵמת Eַַע� 0ַחת ִמְ;ִלי ַה�678ִ

ְצְרכ6 ָלבֹא ָעָליו Oַרח�6 ַ;ִ%י� 6ְמַת�7ֵ , "ֱאלִֹהי�' ְנא�6 ה. "ְולֹא ָ;א6, ֶ/ה

ֶאת ַהִ<יצ(צ(ת ְלָ/ְרָ/� ַעל ְיֵדי " ַוֲהִ/יב6. "ֶאְתֶכ� ְלִפי ֵעֶרְ� 6/8ְַבְתֶכ�

א( , / א( ִי=6ִרי� ָ;ע(ָל� ַהIֶהַחCֵי ֶנַצח ְללֹא צֶֹרְ� ְל/�6 עֹנֶ ". ִוְחי6", ַה�678ִ

  .ֶאBָא ָיָ/ר ְלַחCֵי ָהע(ָל� ַהָ;א, ְל/�6 ִ@ְל@6ל נ(ָס�

  

        הקדמה נוספת אודות התיקוני� שלא התפרשו בכתבי המקובלי�הקדמה נוספת אודות התיקוני� שלא התפרשו בכתבי המקובלי�הקדמה נוספת אודות התיקוני� שלא התפרשו בכתבי המקובלי�הקדמה נוספת אודות התיקוני� שלא התפרשו בכתבי המקובלי�

וזה ) 'עני� ראש השנה דרוש א(א בספר שער הכוונות "ל זיע"כתב האריז

ל "אליעזר מגרמייזא ז' ר' בר הרמה שכתוב בספר התשובה שחי. לשונו

פעמי� בכל שנה בארבעת זמני ' שהמתענה ד, הנקרא מורה חטאי�

כ� הוא . מתכפרי� כל עוונותיו, ימי� רצופי� בכל פע� מה�' התקופות ג

רק , והוא כי אי� זה מספיק, אמנ� דברי� אלו צריכי� ביאור, האמת

 עליו בעול� למחול ולכפר להעביר מעליו היסורי� שה� עתידי� לבא

אבל עיקר עונש עוונותיו והוא מה שעתיד ליענש , הזה לסיבת עוונותיו

אמנ� אמנ� אמנ� אמנ� , אי� זה נמחל על ידי התעניות הנזכרות, בגהינ� אחר פטירתו

 .).).).)בשער רוח הקודשבשער רוח הקודשבשער רוח הקודשבשער רוח הקודש((((. . . . צרי� לתקוני� אחרי� כאשר ביארנו בספרינו אלהצרי� לתקוני� אחרי� כאשר ביארנו בספרינו אלהצרי� לתקוני� אחרי� כאשר ביארנו בספרינו אלהצרי� לתקוני� אחרי� כאשר ביארנו בספרינו אלה

זה ו) מדרושי הלילה' דרוש ז(עוד כתב בשער הכוונות . עד כא� לשונו

הנה הנה הנה הנה , המוציא זרע לבטלה נתבאר תקונו בשער רוח הקודש. לשונו

התקו� ההוא יועיל לו לנקות לו עוונו שלא יכנס לגהינ� ושימחלו לו התקו� ההוא יועיל לו לנקות לו עוונו שלא יכנס לגהינ� ושימחלו לו התקו� ההוא יועיל לו לנקות לו עוונו שלא יכנס לגהינ� ושימחלו לו התקו� ההוא יועיל לו לנקות לו עוונו שלא יכנס לגהינ� ושימחלו לו 

 אבל עדיי� צרי� לתקו� נוס� כדי לתק� ולהחיות את אות� ,,,,עוונותיו אלועוונותיו אלועוונותיו אלועוונותיו אלו
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, ולהחזיר� אל הקדושה, הטיפות עצמ� שיצאו לבטלה ונפלו לקליפה

כי בעבירה זו גור� שאות� טיפות של , ה זו משאר עבירותכי שונה עביר

מתלבשי� ה� בגופות של , הנשמות שעתידות לצאת ממנו בבחינת בני�

וכדי לתק� עוו� זה צרי� שני כוונות , הסטרא אחרא ומוליד מזיקי� ממש

והשניה , אחת להמית הגופות הה�, שיכוו� בקריאת שמע שעל המיטה

מבואר בדבריו . עד כא� לשונו. 'ושה וכולהחזיר הנשמות הה� אל הקד

שהעושה התקוני� כפי שכתב בשער רוח הקודש התקו� ההוא יועיל לו 

כי , א� דא עקא. יכנס לגהינ� ושימחלו לו עוונותיולנקות לו עוונו שלא 

  . התקוני� המוזכרי� בשער רוח הקודש ה� לעבירות בודדות בלבד

 תשובה מכפרת ומזכה ס ובזוהר מבואר שעל כל העבירות"אמנ� בש

, לעול� הבא אלא שעל עבירות שעונש� כריתות ומיתות בית די�

תשובה ויו� הכפורי� תולי� וייסורי� הבאי� עליו לאחר התשובה 

ולעול� לא מתכפר לו כפרה גמורה עד ", �"וכלשו� הרמב. מכפרי�

וכמו שהרחבתי בזה בהקדמה לשדי תפוחי� חלק (". שיבואו עליו ייסורי�

ל "שכבר הוכיחו הרד(� אלו מקור� בזוהר חדש על רות "דברי הרמבו )'א

שכתב שמי ) � ושהביא ציטטות ממנו בספריו"ועוד שהזוהר היה בידי הרמב

א� על , שהוצרכו לכפרת עוונותיו ששב ומת בלי לקבל את כל הייסורי�

יתכ� ', פי שתשובתו זיכתה לו וניצול מכ� הקלע ומגילגולי� וכדו

 לסבול למעלה מעט מיסורי גהינ� בטר� יכנס לפעמי� שיצטר�

מנחת "ל בספרו "יהודה פתיא זצ' ר ח"וכתב מו. למחיצתו בג� עד�

עד כא� . שתקוני� אלו שבשער רוח הקודש ה� תמורת הייסורי�" יהודה

י לא גילה את מספר הימי� הראוי לתקו� שאר "והנה רבינו האר. לשונו

א� לא . יענו אותה ונעשנהומי עלה שמי� וירד כמותו וישמ, חטאי�

א שכתב שתקו� לחטא "כי מצאנו להרב משנת חסידי� זיע, אבדה תקוה

ורבינו הגדול ראש כל בני . עבודה זרה הוא בשלש מאות ואחת תעניות

). ד"ד סי י"יו' חלק ג(" רב פעלי�"ת "ל בשו"הגולה הרב יוס� חיי� זצ

ת וכתב וזה נשאל על תקו� למי שהכשיל בשוגג לאחרי� באכילת טרפו

ל מספר "י ז"והנה  אוכל טרפיות לא נתפרש בדברי רבינו האר. "לשונו

ותקו� זה . א יו� כמני� מאכל"ובספר עיר מקלט כתב שיצו� צ, תעניותיו
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ובליקוטי� כתב יד לא , בנוי מהשערת השכל ואי� לו יסוד על פי הסוד

ד ימי� "פעמי� כ' האוכל טרפה יתענה ג, מצאתי כתוב, נודע למי

ב שעות  "ח שעות דכל יו� נחשב י"ד יו� יש רפ"רצופי� כי בכל כ

ב יו� יש "ד יו�  שה� ע"פעמי� כ' וכשיתענה ג, אפילו שהוא יו� ארו�

' ימי� וב' הפסקות של ב' וא� ירצה יתענה ג, ח"פעמי� רפ' בידו ג

. ל"עכ. ח ביתרו�"ז יו� והרי בידו רפ"לילות שכל הפסקה ערכה כ

על פי הסוד שגילה רבינו ' התעניות  הנז' למסד שורש "ומצאתי בס

ח "וכ� מצות הטריפה היא הרע שברפ, י בע# חיי� וזה לשונו"האר

והנה כפי סוד זה של הטרפה יתיישב לנכו� מספר התעניות ' נצוצי� וכו

וסמ� ". רב פעלי�"עד כא� לשונו של ה' שמצאתי כתוב בליקוטי� הנז

דר על פיו תקו� אפילו לאוכל ח סמיכה בכל כחו על עני� זה וסי"הרי

, ט תעניות  בכל אחד מה�"בשלש תעניות ופדיו� של רפ, טריפה במזיד

 הארי� להוכיח שמי שלא )ה"ל' ח סי"או(" רב פעלי�"וש� ב. ש"עיי

יכול להתענות מספר הימי� הראוי לתקונ� יכול להתענות יו� אחד של 

� לעניי� דמי לילה ויו� כיו� הכפורי� ולפדות שאר הימי� בכס� שית

, ולכאורה מתבאר מדבריו שלכל עוו� שהוא. סעודה לכל יו� שיפדה

התעניות היועיל לתקונ� ' יועיל יו� צו� כיו� הכפורי� א� ידע מס

וכל העיכוב הוא חוסר ידיעתנו מספר זה אבל א� נמצא , ויפד� בכס�

י סוד הפג� ונדע על פיו מספר הימי� הרווחנו תיקו� לחטא "בדברי האר

או א� יתעקש אד� ויעשה תקו� בפדיו� סכו� תעניות גדול מאוד . ס�נו

ודאי ) לדוגמא פדיו� אל� תעניות(, שודאי יהיה מעבר לצור� תקו� הפג�

י "אמנ� כיו� שלא בפירוש אמרה האר. שיתוק� כי בכלל מאתיי� מנה

רב ("וכ� נראה ג� ממה שכתב ש� . צרי� לעשות התקו� שלש פעמי�

שמי שחטא בשוגג בחילול שבת שיתענה ). ט"ח סי י"או' חלק ג" פעלי�

וא� יכול שיתענה שבעה ימי� ודמי , שלשה ימי� שני חמישי ושני

ועל מה (. ולא הסתפק בצו� של יו� אחד. ש"עיי' חטאת שמנה וכו

ד בהבדל "הסברתי הנלע, שהצרי� לכתחילה שבעה ימי תענית ועל השוגג

  .) ש"עיי, דפסת בסו� ספר זהשבי� חלול שבת לשאר עבירות בתשובתי הנ

. וזה לשונו" מנחת יהודה"ל בספרו "יהודה פתיא זצ' ר ח"וכתב מו

וממה שכתבתי פה בעני� חיבוט הקבר ובעני� נתינת האד� די� וחשבו� 
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ובעני� הרוחות והמשחיתי� הממוני� , על מעשיו לפני בית הדי� העליו�

עני� הגלגולי� עליה� ודני� אות� בכמה דיני� משוני� זה מזה וכ� 

שכל דיני� , שמתגלגל האד� בדומ� ובצומח ובחי בלתי מדבר ובאד�

וזהו מלבד דינה של ". כ� הקלע"אלו כלל� בספר הזוהר וקרא� בש� 

מזה יבי� האד� את הנעשה בו אחרי פטירתו , גהינ� הבא אחרו� לכול�

ויחוס , יחרד וילפת מאימת יו� הדי� הגדול והנורא ההוא, מהעול� הזה

וישאל את . לתק� חטאיו מאשר חטא על הנפש, יחמול וירח� על נפשוו

פי החכמי� להורות לו דרכי התשובה על כל עוו� ועוו� אשר עשה כפי 

וא� הוא בוש ונכל� לגלות . מה שהוא יודע את חטאתו אשר חטא בה

שלכל עוו� ועוו� שלכל עוו� ועוו� שלכל עוו� ועוו� שלכל עוו� ועוו� , והוא, יוכל לעשות באופ� אחר... את מסתרי עוונו

ע טבילות במקוה או במעיי� מבעוד יו� ואחר ע טבילות במקוה או במעיי� מבעוד יו� ואחר ע טבילות במקוה או במעיי� מבעוד יו� ואחר ע טבילות במקוה או במעיי� מבעוד יו� ואחר אשר חטא יטבול שבאשר חטא יטבול שבאשר חטא יטבול שבאשר חטא יטבול שב

אמר ( ',',',',שיצא מבית הטבילה יאמר בפיו הריני מקבל עלי להתענות וכושיצא מבית הטבילה יאמר בפיו הריני מקבל עלי להתענות וכושיצא מבית הטבילה יאמר בפיו הריני מקבל עלי להתענות וכושיצא מבית הטבילה יאמר בפיו הריני מקבל עלי להתענות וכו

מה שכתב רבינו לקבל התענית בצאתו מבית הטבילה הוא כיו� שנקט , י"שנ

אבל ברור שלכתחילה צרי� לקבלו בתו� תפילת המנחה , כדעת הפוסקי� כ�

ולכ� צרי� להקפיד לטבול לפני תפילת , ע"� בשו"וכפשט לשו� מר, בדווקא

 .)המנחה כדי שקבלת התענית תהיה בתו� תפילת המנחה ולאחר הטבילות

ופרוסה אחרונה יטבלנה במעט אפר ופרוסה אחרונה יטבלנה במעט אפר ופרוסה אחרונה יטבלנה במעט אפר ופרוסה אחרונה יטבלנה במעט אפר , , , , ואחר כ� יאכל סעודה המפסקתואחר כ� יאכל סעודה המפסקתואחר כ� יאכל סעודה המפסקתואחר כ� יאכל סעודה המפסקת

וכ� יעשה בגמר התענית כשיבא לסעוד יטבל פרוסה הראשונה וכ� יעשה בגמר התענית כשיבא לסעוד יטבל פרוסה הראשונה וכ� יעשה בגמר התענית כשיבא לסעוד יטבל פרוסה הראשונה וכ� יעשה בגמר התענית כשיבא לסעוד יטבל פרוסה הראשונה . . . . ויאכלנהויאכלנהויאכלנהויאכלנה

ו יניח אב� קטנה תחת ו יניח אב� קטנה תחת ו יניח אב� קטנה תחת ו יניח אב� קטנה תחת ובליל התענית כשישכב על מטתובליל התענית כשישכב על מטתובליל התענית כשישכב על מטתובליל התענית כשישכב על מטת. . . . באפר ויאכלנהבאפר ויאכלנהבאפר ויאכלנהבאפר ויאכלנה

ויזמי� לו אזור שק העשוי משיער של עיזי� ויזמי� לו אזור שק העשוי משיער של עיזי� ויזמי� לו אזור שק העשוי משיער של עיזי� ויזמי� לו אזור שק העשוי משיער של עיזי� , , , , ראשו בי� המצע והכרראשו בי� המצע והכרראשו בי� המצע והכרראשו בי� המצע והכר

וביו� וביו� וביו� וביו� , , , , ויחגור אותו על מתניו מתחת בגדיו בלילה וביו� של התעניתויחגור אותו על מתניו מתחת בגדיו בלילה וביו� של התעניתויחגור אותו על מתניו מתחת בגדיו בלילה וביו� של התעניתויחגור אותו על מתניו מתחת בגדיו בלילה וביו� של התענית

וביו� וביו� וביו� וביו� , , , , התענית מותר בכל מלאכה ויוכל לעש� סיגארה וכיוצא בזההתענית מותר בכל מלאכה ויוכל לעש� סיגארה וכיוצא בזההתענית מותר בכל מלאכה ויוכל לעש� סיגארה וכיוצא בזההתענית מותר בכל מלאכה ויוכל לעש� סיגארה וכיוצא בזה

התענית באיזו שעה שירצה מהיו� יכנס לחדר ויל� יח� ארבע אמות התענית באיזו שעה שירצה מהיו� יכנס לחדר ויל� יח� ארבע אמות התענית באיזו שעה שירצה מהיו� יכנס לחדר ויל� יח� ארבע אמות התענית באיזו שעה שירצה מהיו� יכנס לחדר ויל� יח� ארבע אמות 

ובעודו יח� יעמוד כנגד המערב כמו העומד בתפילה ויאמר נוסח זה ובעודו יח� יעמוד כנגד המערב כמו העומד בתפילה ויאמר נוסח זה ובעודו יח� יעמוד כנגד המערב כמו העומד בתפילה ויאמר נוסח זה ובעודו יח� יעמוד כנגד המערב כמו העומד בתפילה ויאמר נוסח זה 

        . . . . ''''עננו אבינו עננו וכועננו אבינו עננו וכועננו אבינו עננו וכועננו אבינו עננו וכו. . . . הווידויהווידויהווידויהווידוי

והנה זה התקו� של תענית יו� אחד כיו� הכפורי� הוא דבר קל מאוד והנה זה התקו� של תענית יו� אחד כיו� הכפורי� הוא דבר קל מאוד והנה זה התקו� של תענית יו� אחד כיו� הכפורי� הוא דבר קל מאוד והנה זה התקו� של תענית יו� אחד כיו� הכפורי� הוא דבר קל מאוד 

והוא יקר והוא יקר והוא יקר והוא יקר . . . . בי� איש בי� אשהבי� איש בי� אשהבי� איש בי� אשהבי� איש בי� אשה, , , , וכל אד� יוכל עשוהו בי� בחור בי� זק�וכל אד� יוכל עשוהו בי� בחור בי� זק�וכל אד� יוכל עשוהו בי� בחור בי� זק�וכל אד� יוכל עשוהו בי� בחור בי� זק�

 הוא מתק� הפג�  הוא מתק� הפג�  הוא מתק� הפג�  הוא מתק� הפג� הההה""""והקבוהקבוהקבוהקב, , , , הער� מאוד כי מציל את האד� מכ� הקלעהער� מאוד כי מציל את האד� מכ� הקלעהער� מאוד כי מציל את האד� מכ� הקלעהער� מאוד כי מציל את האד� מכ� הקלע

ואפילו א� יהיה העוו� ההוא ואפילו א� יהיה העוו� ההוא ואפילו א� יהיה העוו� ההוא ואפילו א� יהיה העוו� ההוא , , , , שלו ואינו נמסר עוד בידי המשחיתי�שלו ואינו נמסר עוד בידי המשחיתי�שלו ואינו נמסר עוד בידי המשחיתי�שלו ואינו נמסר עוד בידי המשחיתי�

כלול משני עוונות כגו� שבא על אשת איש בימי נדותה שאז הוא כלול משני עוונות כגו� שבא על אשת איש בימי נדותה שאז הוא כלול משני עוונות כגו� שבא על אשת איש בימי נדותה שאז הוא כלול משני עוונות כגו� שבא על אשת איש בימי נדותה שאז הוא 
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והוא לא עשה תקו� רק והוא לא עשה תקו� רק והוא לא עשה תקו� רק והוא לא עשה תקו� רק , , , , מתחייב שתיי� משו� אשת איש ומשו� נדהמתחייב שתיי� משו� אשת איש ומשו� נדהמתחייב שתיי� משו� אשת איש ומשו� נדהמתחייב שתיי� משו� אשת איש ומשו� נדה

ע� כל זה הואיל ושני האיסורי� נעשו בגו� ע� כל זה הואיל ושני האיסורי� נעשו בגו� ע� כל זה הואיל ושני האיסורי� נעשו בגו� ע� כל זה הואיל ושני האיסורי� נעשו בגו� , , , , לעוו� אשת איש בלבדלעוו� אשת איש בלבדלעוו� אשת איש בלבדלעוו� אשת איש בלבד

הנה הוא יתבר� לא ימסור אותו בידי הנה הוא יתבר� לא ימסור אותו בידי הנה הוא יתבר� לא ימסור אותו בידי הנה הוא יתבר� לא ימסור אותו בידי , , , , בפע� אחתבפע� אחתבפע� אחתבפע� אחתאחד ביחד אחד ביחד אחד ביחד אחד ביחד 

אלא הבית די� של מעלה מתקני� אותו אחר אלא הבית די� של מעלה מתקני� אותו אחר אלא הבית די� של מעלה מתקני� אותו אחר אלא הבית די� של מעלה מתקני� אותו אחר , , , , המשחיתי� בכ� הקלעהמשחיתי� בכ� הקלעהמשחיתי� בכ� הקלעהמשחיתי� בכ� הקלע

והוא כי מכניסי� אותו והוא כי מכניסי� אותו והוא כי מכניסי� אותו והוא כי מכניסי� אותו , , , , פטירתו את הפג� של עוו� הנידה באופ� אחרפטירתו את הפג� של עוו� הנידה באופ� אחרפטירתו את הפג� של עוו� הנידה באופ� אחרפטירתו את הפג� של עוו� הנידה באופ� אחר

בחדר מיוחד וש� מחתכי� את ברית המילה שלו ומוציאי� ממנו את בחדר מיוחד וש� מחתכי� את ברית המילה שלו ומוציאי� ממנו את בחדר מיוחד וש� מחתכי� את ברית המילה שלו ומוציאי� ממנו את בחדר מיוחד וש� מחתכי� את ברית המילה שלו ומוציאי� ממנו את 

דברי , י"אמר שנ (....אותואותואותואותוכתמי פג� הנידה שנשאר בו ואחר כ� מרפאי� כתמי פג� הנידה שנשאר בו ואחר כ� מרפאי� כתמי פג� הנידה שנשאר בו ואחר כ� מרפאי� כתמי פג� הנידה שנשאר בו ואחר כ� מרפאי� 

אבל א� , רבינו ה� על אשה הכוללת שני איסורי� בגופה כאשת איש נדה

, חטא ע� נדה או א� אשת איש ודש מבפני� וזרע מבחו# או בתו� קונדו�

אלו שתי עבירות נפרדות ואי� אחת מכפרת על חברתה כלל וצרי� תקו� 

ג ג ג ג """"ְ/ַנת התרפְ/ַנת התרפְ/ַנת התרפְ/ַנת התרפ;ִ ;ִ ;ִ ;ִ וזה למדתי ממעשה שבא לידי וזה למדתי ממעשה שבא לידי וזה למדתי ממעשה שבא לידי וזה למדתי ממעשה שבא לידי .) .) .) .) מושל� לכל אחת מה�

ממה שרבינו לא ציי� במעשה שבקש , י"אמר שנ ())))6666הובא לעיל עמוד הובא לעיל עמוד הובא לעיל עמוד הובא לעיל עמוד ((((

מהזק� לחגור חגורת שק על מתניו יתכ� שחשש שהזק� יתעכב מתקונו עד 

ואולי אפשר ללמוד מכא� שאי� , שימצא שק ובנתיי� ימות ללא תקו� כלל

  .)י שהוא תקו� חשוב מאוד"לעכב התקו� עבור זה אעפ

ִ:י ִהPִיָלה , ַדע ָהHָד� ֶאת ְיַקר 8ְִפֶאֶרת ַה6/8ְָבה ַ:ָ-ה ִהיא ְ@ד(ָלה6ִמIֶה יֵ 

ְלא(ת( ָזֵק� ִמַ:ָ-ה ֵמא(ת ָ/ִני� ֶ/ָהָיה ָרא6י ִלְהי(ת ִנ%(� ְ;ַכ� ַה7ֶַלע 

0ַחת ִ;ְת/6ָבה ל ֶ/Cָָפה ָ/ָעה "ְוָלֵכ� Hְמר6 ֲחזַ . 6ְבִגְל@6ִלי� /(ִני� 6ַבֵ@ִהיָנ�

ולהל� כתב  . ל"עכ. 6ְבַמֲעFִי� ט(ִבי� ָ;ע(ָל� ַהIֶה ִמָ:ל ַחCֵי ָהע(ָל� ַהָ;א

נה כתבתי לפני בעל התשובה אי� יתנהג בתעניות על וה ".וזה לשונו

והוא כי הדר� המובחר והמעולה מכול� להתענות על כל מי� , חטאיו

וא� חטא בחטא אחד , י"קצב הארעוו� אשר חטא בו סיכו� התעניות ש

. כמה פעמי� יעשה סדר זה התקו� כמה פעמי� ואפילו עד מאה פעמי�

וא� אינו יכול וא� אינו יכול וא� אינו יכול וא� אינו יכול . וזה התקו� הוא מדרגה ראשונה המעולה שבכול�

להתענות כל כ� ימי� רבי� יוכל להתענות על כל חטא ועוו� תענית להתענות כל כ� ימי� רבי� יוכל להתענות על כל חטא ועוו� תענית להתענות כל כ� ימי� רבי� יוכל להתענות על כל חטא ועוו� תענית להתענות כל כ� ימי� רבי� יוכל להתענות על כל חטא ועוו� תענית 

� פדה � פדה � פדה � פדה אחת בלבד כיו� הכפורי� ושאר התעניות הקצובי�  לאותו העוואחת בלבד כיו� הכפורי� ושאר התעניות הקצובי�  לאותו העוואחת בלבד כיו� הכפורי� ושאר התעניות הקצובי�  לאותו העוואחת בלבד כיו� הכפורי� ושאר התעניות הקצובי�  לאותו העוו

 וכ� יעשה סדר התיקו� הזה על כל פע� אשר כפל יפדה אות� בצדקהיפדה אות� בצדקהיפדה אות� בצדקהיפדה אות� בצדקה

וא� אי� ידו משגת . ועשה את החטא ההוא עצמו אפילו עד מאה פעמי�

לפדות את קצב התעניות של אותו החטא בפע� אחת יכול לפדות אות� 

וא� אינו וא� אינו וא� אינו וא� אינו . וזה התקו� הוא מדרגה שניה, דבר יו� ביומו קוד� שיסעוד
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ולעשות את תקו� החטא ההוא על כל פע� ופע� אשר כפל ולעשות את תקו� החטא ההוא על כל פע� ופע� אשר כפל ולעשות את תקו� החטא ההוא על כל פע� ופע� אשר כפל ולעשות את תקו� החטא ההוא על כל פע� ופע� אשר כפל יכול לכפול יכול לכפול יכול לכפול יכול לכפול 

יעשה התקו� ההוא בי� בתעניות ובי� בפדיו� הצדקות שבו יעשה התקו� ההוא בי� בתעניות ובי� בפדיו� הצדקות שבו יעשה התקו� ההוא בי� בתעניות ובי� בפדיו� הצדקות שבו יעשה התקו� ההוא בי� בתעניות ובי� בפדיו� הצדקות שבו , , , , וחטא בווחטא בווחטא בווחטא בו

דלג על מדרגה , י"אמר שנ( ....שלש פעמי� בלבד וזו מדרגה רביעיתשלש פעמי� בלבד וזו מדרגה רביעיתשלש פעמי� בלבד וזו מדרגה רביעיתשלש פעמי� בלבד וזו מדרגה רביעית

או פע� אחת בלבד וזו מדרגה ) שלישית ואפשר שהוא טעות סופר

אית ליה שלש פעמי� וכסברת הפוסקי� שכתבתי למר כד. חמישית

כוונתו לתשובה של , י"אמר שנ(. "ל"ולמר כדאית ליה פע� אחת בלבד עכ

ל באד� שחטא ושנה ושלש "ח זצ"הרב פעלי� הנזכר לעיל ש� חקר רבינו הרי

שיש , כמה וכמה באותו חטא כמה פעמי� צרי� לעשות התקו� לחטאיו

יה� ציי� רבינו ועל, ח שדי בפע� אחת"והסכימה דעת הרי, פעמי�' סוברי� ג

א עמד בחקירה זו "א זיע"ר החיד"הנני להוסי� שג� מו. כל אחד כדאית ליה

. ' שמחת הרגל פסח רמז ב ראה .והסכימה דעתו שבשלש פעמי� מספיק

א "ח זיע"ואפשר שא� היו רבותינו הקדושי� הרי.  שצד' סיברית עול�ו

  .) א רואי� דבריו היו מסכימי� לדבריו"והמנחת יהודה זיע

רב "דעתו כדעת ה" מנחת יהודה"כל האמור מתבאר שג� רבינו במ

ל שעל כל פני� בדיעבד א� יעשה יו� אחד כיו� הכפורי� "הנ" פעלי�

וידע בכמה לפדות שאר התקוני� תקונו של� וכמו מעשה רב באותו זק� 

  .שבא על כלתו

י בודאי שחייב אד� "ושאר עבירות שלא נתבאר ימי תקונ� בדברי האר

יה� תשובה כפי שהורונו רבותינו סדר הודוי ובקשת לעשות על

שבזה כבר ינצל מכ� הקלע והרבה עונשי� ויהיה ככלל , המחילה

ל בהרבה "וכמבואר בדברי חז, ישראל הכשרי� ואהוב לפני המקו�

שאי� דבר בעול� ואי� ".) ו"ק(משפטי� ' ק פ"ש בזוה"וכמ, מקומות

אי� דבר בעול� , ושנינו. פתח בעול� שלא משבר מי ששב בתשובה

ה ומזמ� לפניה� "העומד בפני התשובה ולכל בעלי התשובה מקבל הקב

. י שפג� מה שפג� הכל נתק� והכל שב על מכונו"ואעפ, אורחות חיי�

כאשר שב האד� בתשובה שב בו , ה לרעה"ואפילו במה שנשבע הקב

והתשובה שוברת גזרות רעות ודיני� ושלשלאות . ה והופ� לטובה"הקב

ואפילו א� פשע . ואי� דבר העומד בפני התשובה. ל מעל השבשל ברז

אלא . ל"עכ. "רפואת נפשו מזומנת לו, כאשר שב, אד� בעדי� והתראה

שעדיי� צרי� הוא לפחות ליו� של תענית ופדיו� ימי תענית במספר 
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ובמפקד שמות הקודש שפג� בה� כדי שלא יבואו עליו ייסורי� בעול� 

. 'עט למעלה וכמו שכתב בזוהר רות הנזהזה ואולי ג� עונש גהנ� מ

מסתבר שכל פדיו� שית� עבור , י שאינו יודע מספר הימי� הנצר�"ואעפ

ס� ימי� לאותו עוו� יפחית מעונש הייסורי� וא� משמי� יזכוהו וית� 

א "וכמו שכתב החיד. פדיו� בס� ימי� הראוי או יותר ונקה לו ינקה

ילקוט בש� ה .א"עול� אות סברית ( ....צדקה מכפרת א� על המזידצדקה מכפרת א� על המזידצדקה מכפרת א� על המזידצדקה מכפרת א� על המזידששששא "זיע

כשאד� מתוודה בלב של� תיכ� כשאד� מתוודה בלב של� תיכ� כשאד� מתוודה בלב של� תיכ� כשאד� מתוודה בלב של� תיכ� שששש    וכתב עודוכתב עודוכתב עודוכתב עוד) .ריש פרשת שופטי�

והתשובה בסיגופי� ותעניות הוא כדי והתשובה בסיגופי� ותעניות הוא כדי והתשובה בסיגופי� ותעניות הוא כדי והתשובה בסיגופי� ותעניות הוא כדי , , , , הקטיגור מלקטרגהקטיגור מלקטרגהקטיגור מלקטרגהקטיגור מלקטרג    מסתלקמסתלקמסתלקמסתלק

והני� ידו ) בש� הזוהר. ה"חומת אנ� ישעיהו נ( ....למחות הקטיגור לגמרילמחות הקטיגור לגמרילמחות הקטיגור לגמרילמחות הקטיגור לגמרי

הרהור תשובה וחרטה בוידוי מועיל להעביר הקטיגור , שנית וכתב

. למחות הקטיגור צרי� תעניות וסיגופי�  אבל,ש בזוהר"לקטרג כממ

נדחה הקטיגור דכתב ג� , כדאשכח� בעני� בת שבע כי באומרו חטאתי

ק העידה ברכי כשלו "ואחר זה רוה. ש בזוהר"כמ. העביר חטאת�' ה

בא ליטהר "ל "וכבר אמרו חז) ד" חסדי אבות פKראשי אבות (. מצו�

  .)  ד"שבת ק(" מסייעי� אותו

ולכ� כל מי שנדבה אותו רוחו לשוב ראוי שיעשה התקוני� כסדר 

התקוני� שסדרו לנו רבותינו לחטאי� שנודע ימי התענית הקצובי� 

ככל , וית� פדיו� נפשו לפדות שאר הימי� שאי� ידוע מספר�, עליה�

 שאפשר שבצירו� הכל ,,,,פעמי�פעמי�פעמי�פעמי�' ' ' ' ויעשה כל תקו� ע� פדיונותיו גויעשה כל תקו� ע� פדיונותיו גויעשה כל תקו� ע� פדיונותיו גויעשה כל תקו� ע� פדיונותיו ג, שיוכל

וא� לאחר כל זאת לא תשיג ידו בטהרתו , ל� לפגמותשיג ידו תקו� ש

כאשר ישית , משמי� יסייעוהו להשלי� התקו�, את מספר הימי� הנצר�

ולכ� ג� לתקוני� שלא נזכר במפורש בכתבי ולכ� ג� לתקוני� שלא נזכר במפורש בכתבי ולכ� ג� לתקוני� שלא נזכר במפורש בכתבי ולכ� ג� לתקוני� שלא נזכר במפורש בכתבי . עליו יוצר בראשית

המקובלי� מספר ימי הצו� הנצרכי� לה� סדרתי נוסח התקו� על פי המקובלי� מספר ימי הצו� הנצרכי� לה� סדרתי נוסח התקו� על פי המקובלי� מספר ימי הצו� הנצרכי� לה� סדרתי נוסח התקו� על פי המקובלי� מספר ימי הצו� הנצרכי� לה� סדרתי נוסח התקו� על פי 

� חכמי� מתו� עקרו� � חכמי� מתו� עקרו� � חכמי� מתו� עקרו� � חכמי� מתו� עקרו� ש והמנחת יהודה והלשוש והמנחת יהודה והלשוש והמנחת יהודה והלשוש והמנחת יהודה והלשו""""כתבי רבותינו הרשכתבי רבותינו הרשכתבי רבותינו הרשכתבי רבותינו הרש

לעורר את האד� לשוב מעבירות אלו ולהורות לו את סדר הוידוי לעורר את האד� לשוב מעבירות אלו ולהורות לו את סדר הוידוי לעורר את האד� לשוב מעבירות אלו ולהורות לו את סדר הוידוי לעורר את האד� לשוב מעבירות אלו ולהורות לו את סדר הוידוי 

התעניות הצריכי� פדיו� אינו התעניות הצריכי� פדיו� אינו התעניות הצריכי� פדיו� אינו התעניות הצריכי� פדיו� אינו ' ' ' ' � כיו� שימי מס� כיו� שימי מס� כיו� שימי מס� כיו� שימי מס א א א א,,,,ובקשת החרטה עליה�ובקשת החרטה עליה�ובקשת החרטה עליה�ובקשת החרטה עליה�

י שיגעתי י שיגעתי י שיגעתי י שיגעתי """" ואעפ ואעפ ואעפ ואעפ,,,, ִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל ִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל ִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל ִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל,,,,ברורברורברורברור

עשיתי זאת כדי למצא עשיתי זאת כדי למצא עשיתי זאת כדי למצא עשיתי זאת כדי למצא , , , ,  הפג� הפג� הפג� הפג�למצא בכתבי המקובלי� היכ� שרשלמצא בכתבי המקובלי� היכ� שרשלמצא בכתבי המקובלי� היכ� שרשלמצא בכתבי המקובלי� היכ� שרש

שבזה א� נכו� הדבר פסוק שבזה א� נכו� הדבר פסוק שבזה א� נכו� הדבר פסוק שבזה א� נכו� הדבר פסוק , , , , פסוקי� מתאימי� לתקו� אותו חטא בשרשופסוקי� מתאימי� לתקו� אותו חטא בשרשופסוקי� מתאימי� לתקו� אותו חטא בשרשופסוקי� מתאימי� לתקו� אותו חטא בשרשו

אבל אבל אבל אבל , , , , וא� טעיתי אי� הפסד כלל מאמירת פסוקי� אלווא� טעיתי אי� הפסד כלל מאמירת פסוקי� אלווא� טעיתי אי� הפסד כלל מאמירת פסוקי� אלווא� טעיתי אי� הפסד כלל מאמירת פסוקי� אלו, , , , בעתו מה טובבעתו מה טובבעתו מה טובבעתו מה טוב
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זה יכלו לעשות רק רבינו זה יכלו לעשות רק רבינו זה יכלו לעשות רק רבינו זה יכלו לעשות רק רבינו , , , , לסמו� על זה כדי לקצוב מספר ימי� לתקו�לסמו� על זה כדי לקצוב מספר ימי� לתקו�לסמו� על זה כדי לקצוב מספר ימי� לתקו�לסמו� על זה כדי לקצוב מספר ימי� לתקו�

א א א א """" כתב החיד כתב החיד כתב החיד כתב החידוכברוכברוכברוכבר, , , , ל וארזי הקומה כמותול וארזי הקומה כמותול וארזי הקומה כמותול וארזי הקומה כמותו""""ח זצח זצח זצח זצ""""ר הריר הריר הריר הרי""""שר בית  הזוהשר בית  הזוהשר בית  הזוהשר בית  הזוה

ל בקבע אחר רבינו ל בקבע אחר רבינו ל בקבע אחר רבינו ל בקבע אחר רבינו """"ומי עלה שמי� או נגלה אליו אליהו זומי עלה שמי� או נגלה אליו אליהו זומי עלה שמי� או נגלה אליו אליהו זומי עלה שמי� או נגלה אליו אליהו ז. . . . לללל""""וזוזוזוז

ותקו� ותקו� ותקו� ותקו� , , , , ל לעשות פשר דבר בעניני� העומדי� ברומו של עול�ל לעשות פשר דבר בעניני� העומדי� ברומו של עול�ל לעשות פשר דבר בעניני� העומדי� ברומו של עול�ל לעשות פשר דבר בעניני� העומדי� ברומו של עול�""""האריזהאריזהאריזהאריז

ומה ומה ומה ומה ) ) ) ) ''''וווו' ' ' ' צפור� שמיר סיצפור� שמיר סיצפור� שמיר סיצפור� שמיר סי((((. . . . לללל""""בשמות ועולמות העליוני� למעלה עכבשמות ועולמות העליוני� למעלה עכבשמות ועולמות העליוני� למעלה עכבשמות ועולמות העליוני� למעלה עכ

, , , , שכתבתי שנראה לי במספר הימי� הוא רק כדי לעשות פדיו� בער�שכתבתי שנראה לי במספר הימי� הוא רק כדי לעשות פדיו� בער�שכתבתי שנראה לי במספר הימי� הוא רק כדי לעשות פדיו� בער�שכתבתי שנראה לי במספר הימי� הוא רק כדי לעשות פדיו� בער�

אבל ציינתי אבל ציינתי אבל ציינתי אבל ציינתי , , , , מספרי� גדולי� שאולי יהיה בה� כדי לתק�מספרי� גדולי� שאולי יהיה בה� כדי לתק�מספרי� גדולי� שאולי יהיה בה� כדי לתק�מספרי� גדולי� שאולי יהיה בה� כדי לתק�ומספק לקחתי ומספק לקחתי ומספק לקחתי ומספק לקחתי 

הקצוב לחטאי� אלו וכמה הקצוב לחטאי� אלו וכמה הקצוב לחטאי� אלו וכמה הקצוב לחטאי� אלו וכמה ' ' ' ' בכל תקו� שאי� אתנו יודע מה באמת מסבכל תקו� שאי� אתנו יודע מה באמת מסבכל תקו� שאי� אתנו יודע מה באמת מסבכל תקו� שאי� אתנו יודע מה באמת מס

וכתב וכתב וכתב וכתב . . . . ואי� לי אחריות לגבי עני� זה כללואי� לי אחריות לגבי עני� זה כללואי� לי אחריות לגבי עני� זה כללואי� לי אחריות לגבי עני� זה כלל, , , , יתק� בדיוק מספר פדיונות אלויתק� בדיוק מספר פדיונות אלויתק� בדיוק מספר פדיונות אלויתק� בדיוק מספר פדיונות אלו

שכל מחשבה טובה ורעותא דלבא עושי� רוש� ותקו� עצו� שכל מחשבה טובה ורעותא דלבא עושי� רוש� ותקו� עצו� שכל מחשבה טובה ורעותא דלבא עושי� רוש� ותקו� עצו� שכל מחשבה טובה ורעותא דלבא עושי� רוש� ותקו� עצו� """"בזוהר בזוהר בזוהר בזוהר 

, , , , � סדר תיקו� זה שודאי יתק� הרבה מאוד� סדר תיקו� זה שודאי יתק� הרבה מאוד� סדר תיקו� זה שודאי יתק� הרבה מאוד� סדר תיקו� זה שודאי יתק� הרבה מאודוכל שכוכל שכוכל שכוכל שכ, , , , """"בעולמות העליוני�בעולמות העליוני�בעולמות העליוני�בעולמות העליוני�

        ....ורחמנא ליבא בעי ומסתמא משמי� יסייעוהו להשלי� תקונוורחמנא ליבא בעי ומסתמא משמי� יסייעוהו להשלי� תקונוורחמנא ליבא בעי ומסתמא משמי� יסייעוהו להשלי� תקונוורחמנא ליבא בעי ומסתמא משמי� יסייעוהו להשלי� תקונו

א ורבינו "מצת שמורי� זיע' ל והר"במהדורה זו נקבצו התקוני� שהאריז

קבעו את מספר התעניות הראוי לכל " לשו� חכמי�"ו" רב פעלי�"ב

י� כיו� שרבינו והוספתי ג� התקו� של מי שטמא עצמו בשד, חטא ועוו�

י שרבינו סדרו ללא ציו� מספר תעניות "אמנ� אעפ, סדרו בלשו� חכמי�

והיות ששרש הכל הוא בש� , לא מלאני לבי להביאו בסת�, או פדיונ�

ב "צרפתי אליו פדיו� ע) �"ב דנוצר כנודע מייחוד האלפי"ובפרט בע(ב "ע

  .אבל שוב איני כמחליט הדבר אלא כמציג ומעורר בלבד

התעניות הקצובי� התעניות הקצובי� התעניות הקצובי� התעניות הקצובי� ' ' ' '  ג� תקוני� שאי� לנו ידיעה ברורה במס ג� תקוני� שאי� לנו ידיעה ברורה במס ג� תקוני� שאי� לנו ידיעה ברורה במס ג� תקוני� שאי� לנו ידיעה ברורה במסוהבאתיוהבאתיוהבאתיוהבאתי

מתו� כוונה לעורר האד� לתשובה עליה� כי המציאות מראה שכשיש מתו� כוונה לעורר האד� לתשובה עליה� כי המציאות מראה שכשיש מתו� כוונה לעורר האד� לתשובה עליה� כי המציאות מראה שכשיש מתו� כוונה לעורר האד� לתשובה עליה� כי המציאות מראה שכשיש 

תקו� מסודר מתעוררי� בני אד� לעשותו מאשר כשאי� כזה בנמצא תקו� מסודר מתעוררי� בני אד� לעשותו מאשר כשאי� כזה בנמצא תקו� מסודר מתעוררי� בני אד� לעשותו מאשר כשאי� כזה בנמצא תקו� מסודר מתעוררי� בני אד� לעשותו מאשר כשאי� כזה בנמצא 

מה ג� שנוסח התקו� מה ג� שנוסח התקו� מה ג� שנוסח התקו� מה ג� שנוסח התקו� , , , , וצריכי� ה� לחפש נוסח ומענה לשו� לתשובת�וצריכי� ה� לחפש נוסח ומענה לשו� לתשובת�וצריכי� ה� לחפש נוסח ומענה לשו� לתשובת�וצריכי� ה� לחפש נוסח ומענה לשו� לתשובת�

הלשו� חכמי� ה� שרש ויתד הלשו� חכמי� ה� שרש ויתד הלשו� חכמי� ה� שרש ויתד הלשו� חכמי� ה� שרש ויתד ש והמנחת יהודה וש והמנחת יהודה וש והמנחת יהודה וש והמנחת יהודה ו""""של רבותינו הרששל רבותינו הרששל רבותינו הרששל רבותינו הרש

ופינה לכל תקו� שהוא ויפה כח� ג� בתקוני שאר עוונות ואי� הבדל בי� ופינה לכל תקו� שהוא ויפה כח� ג� בתקוני שאר עוונות ואי� הבדל בי� ופינה לכל תקו� שהוא ויפה כח� ג� בתקוני שאר עוונות ואי� הבדל בי� ופינה לכל תקו� שהוא ויפה כח� ג� בתקוני שאר עוונות ואי� הבדל בי� 

נוסח סדר קבלת התענית ובקשת החרטה והוידוי ושאר עניני� שמסביב נוסח סדר קבלת התענית ובקשת החרטה והוידוי ושאר עניני� שמסביב נוסח סדר קבלת התענית ובקשת החרטה והוידוי ושאר עניני� שמסביב נוסח סדר קבלת התענית ובקשת החרטה והוידוי ושאר עניני� שמסביב 

לו בכל סוגי התקוני� וכמו שכתב במנחת יהודה שלכל תקו� יעשה לו בכל סוגי התקוני� וכמו שכתב במנחת יהודה שלכל תקו� יעשה לו בכל סוגי התקוני� וכמו שכתב במנחת יהודה שלכל תקו� יעשה לו בכל סוגי התקוני� וכמו שכתב במנחת יהודה שלכל תקו� יעשה 

 באותה דר�  באותה דר�  באותה דר�  באותה דר� יוס� חיי� סידר הנוסח לכל התקוני�יוס� חיי� סידר הנוסח לכל התקוני�יוס� חיי� סידר הנוסח לכל התקוני�יוס� חיי� סידר הנוסח לכל התקוני�' ' ' ' וג� הרוג� הרוג� הרוג� הר, , , , הסדר שכתבהסדר שכתבהסדר שכתבהסדר שכתב

אלא שמדברי רבינו הרב פעלי� למדנו שא� על פי שבדעתו הרחבה אלא שמדברי רבינו הרב פעלי� למדנו שא� על פי שבדעתו הרחבה אלא שמדברי רבינו הרב פעלי� למדנו שא� על פי שבדעתו הרחבה אלא שמדברי רבינו הרב פעלי� למדנו שא� על פי שבדעתו הרחבה ((((. . . . וצורהוצורהוצורהוצורה

, , , , י מספיק תקו� של יו� אחד לילה ויו�י מספיק תקו� של יו� אחד לילה ויו�י מספיק תקו� של יו� אחד לילה ויו�י מספיק תקו� של יו� אחד לילה ויו�""""הבי� שבתקוני� שקצב רבינו הארהבי� שבתקוני� שקצב רבינו הארהבי� שבתקוני� שקצב רבינו הארהבי� שבתקוני� שקצב רבינו האר
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אלא שאי� אני לוקח אלא שאי� אני לוקח אלא שאי� אני לוקח אלא שאי� אני לוקח .) .) .) .) שששש""""פעמי� וכמפעמי� וכמפעמי� וכמפעמי� וכמ' ' ' ' בשאר תקוני� צרי� לעשות� גבשאר תקוני� צרי� לעשות� גבשאר תקוני� צרי� לעשות� גבשאר תקוני� צרי� לעשות� ג

לא לא לא לא א� רבי א� רבי א� רבי א� רבי , , , , אחריות למספר הימי� הנצרכי� לתקוני� אלו וכמו שאמרואחריות למספר הימי� הנצרכי� לתקוני� אלו וכמו שאמרואחריות למספר הימי� הנצרכי� לתקוני� אלו וכמו שאמרואחריות למספר הימי� הנצרכי� לתקוני� אלו וכמו שאמרו

וכל מטרתי לזכות את הרבי� שיתעוררו לתק� וכל מטרתי לזכות את הרבי� שיתעוררו לתק� וכל מטרתי לזכות את הרבי� שיתעוררו לתק� וכל מטרתי לזכות את הרבי� שיתעוררו לתק� .  .  .  .  חייא מניי� לוחייא מניי� לוחייא מניי� לוחייא מניי� לו' ' ' ' רררר, , , , שנאהשנאהשנאהשנאה

כל פשעיה� לכל חטאת� בעוד� חיי� וימנעו מעצמ� צער גדול כל פשעיה� לכל חטאת� בעוד� חיי� וימנעו מעצמ� צער גדול כל פשעיה� לכל חטאת� בעוד� חיי� וימנעו מעצמ� צער גדול כל פשעיה� לכל חטאת� בעוד� חיי� וימנעו מעצמ� צער גדול 

וכל אחד ית� פדיונות לתעניות הנצרכות וכל אחד ית� פדיונות לתעניות הנצרכות וכל אחד ית� פדיונות לתעניות הנצרכות וכל אחד ית� פדיונות לתעניות הנצרכות . . . . וייסורי� נוראי� בחיי נצחוייסורי� נוראי� בחיי נצחוייסורי� נוראי� בחיי נצחוייסורי� נוראי� בחיי נצח

שכל מחשבה שכל מחשבה שכל מחשבה שכל מחשבה """".) .) .) .) ננננ""""תרומה קתרומה קתרומה קתרומה ק' ' ' ' פפפפ((((וכבר כתב בזוהר וכבר כתב בזוהר וכבר כתב בזוהר וכבר כתב בזוהר . . . . לתקו� עוונו כפי יכולתולתקו� עוונו כפי יכולתולתקו� עוונו כפי יכולתולתקו� עוונו כפי יכולתו

, , , , ותא דלבא עושי� רוש� ותקו� עצו� בעולמות העליוני�ותא דלבא עושי� רוש� ותקו� עצו� בעולמות העליוני�ותא דלבא עושי� רוש� ותקו� עצו� בעולמות העליוני�ותא דלבא עושי� רוש� ותקו� עצו� בעולמות העליוני�טובה ורעטובה ורעטובה ורעטובה ורע

ואפילו אות� שהרהרו תשובה בלב� ומתו בטר� שהספיקו לעשות ואפילו אות� שהרהרו תשובה בלב� ומתו בטר� שהספיקו לעשות ואפילו אות� שהרהרו תשובה בלב� ומתו בטר� שהספיקו לעשות ואפילו אות� שהרהרו תשובה בלב� ומתו בטר� שהספיקו לעשות 

אותו אותו אותו אותו , , , , אפילו שייענשו על שנפטרו בלא תשובהאפילו שייענשו על שנפטרו בלא תשובהאפילו שייענשו על שנפטרו בלא תשובהאפילו שייענשו על שנפטרו בלא תשובה, , , , התשובה בוידוי ומעשההתשובה בוידוי ומעשההתשובה בוידוי ומעשההתשובה בוידוי ומעשה

. . . . לללל""""עכעכעכעכ" " " " הרהור תשובה מצפצ� וגור� לסייע להעלות הנפש מהשאולהרהור תשובה מצפצ� וגור� לסייע להעלות הנפש מהשאולהרהור תשובה מצפצ� וגור� לסייע להעלות הנפש מהשאולהרהור תשובה מצפצ� וגור� לסייע להעלות הנפש מהשאול

דוי וחרטה וג� פדיונות א� לא דוי וחרטה וג� פדיונות א� לא דוי וחרטה וג� פדיונות א� לא דוי וחרטה וג� פדיונות א� לא וכל שכ� סדר תיקו� זה הכולל תשובה וויוכל שכ� סדר תיקו� זה הכולל תשובה וויוכל שכ� סדר תיקו� זה הכולל תשובה וויוכל שכ� סדר תיקו� זה הכולל תשובה ווי

ורחמנא ליבא בעי ומסתמא ורחמנא ליבא בעי ומסתמא ורחמנא ליבא בעי ומסתמא ורחמנא ליבא בעי ומסתמא , , , , שודאי יתק� הרבה מאודשודאי יתק� הרבה מאודשודאי יתק� הרבה מאודשודאי יתק� הרבה מאוד, , , , כול� אז בחלק�כול� אז בחלק�כול� אז בחלק�כול� אז בחלק�

        ....והמרבה בתשובה הרי זה משובחוהמרבה בתשובה הרי זה משובחוהמרבה בתשובה הרי זה משובחוהמרבה בתשובה הרי זה משובח. . . . משמי� יסייעוהו להשלי� תקונומשמי� יסייעוהו להשלי� תקונומשמי� יסייעוהו להשלי� תקונומשמי� יסייעוהו להשלי� תקונו

י שסכו� הזמ� הנצר� לתקו� החטא אינו "והנה מבואר מדברי רבינו האר

, פג�לפי ער� חומרת החטא אלא לפי בחינת תקו� השמות שבה� 

ד "תקונו בפ, כשלחטא חמור כזרע לבטלה שבזוהר אמרו שתקונו קשה

שמות הפליג ' וכ� חטא נדה שהוא משלשה חטאי� שבזוהר פ, תעניות

ב תעניות ושבועת שקר שעליה נזדעזע "תקונו בפ, בחומרת� וטומאת�

ח "ואלו לאוכל טרפות החליט רבינו הרי, ז תעניות"העול� תקונו בל

  .ותט תעני"תקונו ברפ

ומסדרי התקוני� כתבו מספרי ימי� ג� לעוונות אלו והזכרתי� בספר זה 

ל לגבי ספר עיר "אבל לא סמכתי עליה� וכמו שכתב ברב פעלי� הנ

ימי� לתקוני� מסויימי� ואי� לזלזל ' אמנ� הפשטני� כתבו מס. מקלט

ואביא , בדבריה� כי אלו גדולי עול� שכל בית ישראל נשע� על פסקיה�

 )ד"של' ח סי"או(, א" כתב הרמ,י� תקו� לחילול שבתדוגמא מענ

תקונו להתענות ארבעי� יו� שני וחמישי ולא ישתה יי� מחלל שבת ש"

ח פשוטי� לצדקה וא� ירצה "ולא יאכל בשר וית� במקו� קרב� חטאת י

כתב הרב ו ."לפדות התענית ית� בעד כל יו� שני� עשר פשוטי� לצדקה

א� עבר על אב מלאכה בשבת ,  לשונווזה) ד"של' ח סי"או(כ� החיי� 

 אמנ� מדברי .ה ימי�"י שיצו� תנ"בש� האר" חמדת ימי�"כתב בספר 
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' ז לא משמע הכי שכתב תקו� למחוייב ד"ק תיקו� ט"הרב בשערוה

ואיסור שבת הוא בסקילה . 'ד שיתענה מאתיי� תעניות וכו"מיתות ב

 של דברי� והג� דיש לחלק דלפי סוד�, כ תעניות"צ כ"כ נראה דא"וא

שערי� אשר אתנו לא שערי� אשר אתנו לא שערי� אשר אתנו לא שערי� אשר אתנו לא ' ' ' ' י בחי בחי בחי בח""""מ בכתבי הארמ בכתבי הארמ בכתבי הארמ בכתבי האר""""ממממ ,אי� התקוני� שוי�

כ כ כ כ """"ועועועוע ,,,,מצאנו גילוי בהדיא כמה צרי� להתענות מי שחלל שבת במזידמצאנו גילוי בהדיא כמה צרי� להתענות מי שחלל שבת במזידמצאנו גילוי בהדיא כמה צרי� להתענות מי שחלל שבת במזידמצאנו גילוי בהדיא כמה צרי� להתענות מי שחלל שבת במזיד

לפדות לפדות לפדות לפדות     וג� אי� לו ממו�וג� אי� לו ממו�וג� אי� לו ממו�וג� אי� לו ממו�    ימי�ימי�ימי�ימי�    ככככ""""ככככ    וכל להתענותוכל להתענותוכל להתענותוכל להתענותיייילא לא לא לא  ש ש ש שקל למיקל למיקל למיקל למי  לה  לה  לה  להנראהנראהנראהנראה

 סמ� הרב כ� החיי�הרי ש ....לללל""""עכעכעכעכ, , , , יו�יו�יו�יו�' ' ' ' כ תעניות שילקה ויתענה מכ תעניות שילקה ויתענה מכ תעניות שילקה ויתענה מכ תעניות שילקה ויתענה מ""""ככככ

א "י והרמ" על פסק מהראא רבא ומקובל חסיד קדוששהיה גבר

אמנ� מהרב ( .והוסי� מלקות .ימי� לתקו� זה' שהצריכו להתענות מ

פעלי� שהובא לעיל נראה שלא הסתפק בתקו� זה ואפילו למחלל שבת בשוגג 

וללמוד סדר � ימי' או ז' הצריכו להתענות בפועל גו, בספק איסור דאורייתא

ומסדרי התקוני� יש שכתבו שתקונו  .)את שמנהתקו� ארו� ולתת דמי חט

ברית אברה� הראתי מניי� יצא לה� ' בחמישי� תעניות ובתשובה שבס

ויש שכתבו שתקונו בשבע מאות ושתיי� תעניות כמני� שבת . טעות זה

וזה קרוב אל השכל כי באמת שמות הקודש המאירי� בשבת עולי� 

וכל קבל דנא מי . קונוכמני� שבת א� מי אמר שזה באמת עני� הפג� ות

ולכ� סדרתי . ל מי ימנע בעדו"שירצה לסמו� על הרב כ� החיי� זצ

ל ורבותינו "הנוסח ע� סדר התקו� הנראה כמתאי� לפי כתבי האריז

. ימי הפדיו�' ש והמנחת יהודה והלשו� חכמי� מבלי להחליט מס"הרש

והוספתי הפסוקי� והייחודי� המתאימי� לתקו� זה כפי מה שמצאתי 

ד הכנסתי "מיתות ב' לדוגמא בכל תקו� שהוא על חטא ד, י"כתבי הארב

ופסוקי העקדה וירידת יעקב , ה ונפילתו באור כשדי�"עני� פסוקי אאע

מיתות ' מצריימה ותפילה על כ� שענייני� אלו זכות� יכפר על חיוב ד

ובתקו� , ק"ד המופיע בשערוה"מיתות ב' ד  והוא על פי תקו� ד"ב

ותקו� , י למתענה בשבת"תי הכוונות שכתב הארלחילול שבת צרפ

  . וכ� על זה הדר�).ט"ח סי י"או' חלק ג(לחילול שבת הנמצא ברב פעלי� 

 )ה"ל' ח סי"או" רב פעלי�"ב(עוד יש לציי� את דברי רבינו  בתשובתו 

על כ� כל מי שהוא אנוס גמור ואינו יכול להתענות . "שכתב וזה לשונו

י ישתדל לפדות " פירש רבינו הארמספר התעניות בשלמות כאשר

א� יעשה כאשר כתבתי לעיל לסדר הכס� א� יעשה כאשר כתבתי לעיל לסדר הכס� א� יעשה כאשר כתבתי לעיל לסדר הכס� א� יעשה כאשר כתבתי לעיל לסדר הכס� , תעניות שלו בכס� לצדקה
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וג� וג� וג� וג� , , , , על פי סדר חשבו� השמות הקודש כדר� שעושי� בפדיו� החולהעל פי סדר חשבו� השמות הקודש כדר� שעושי� בפדיו� החולהעל פי סדר חשבו� השמות הקודש כדר� שעושי� בפדיו� החולהעל פי סדר חשבו� השמות הקודש כדר� שעושי� בפדיו� החולה

צרי� שיעשה הפדיו� ביו� שיקבל עליו תענית כתענית יו� הכפורי� צרי� שיעשה הפדיו� ביו� שיקבל עליו תענית כתענית יו� הכפורי� צרי� שיעשה הפדיו� ביו� שיקבל עליו תענית כתענית יו� הכפורי� צרי� שיעשה הפדיו� ביו� שיקבל עליו תענית כתענית יו� הכפורי� 

א ליו� שלפניו שבו י כוונת רבינו ליו� התענית עצמו ול"אמר שנ( ,,,,לילה ויו�לילה ויו�לילה ויו�לילה ויו�

ונכו� לבו בטוח ונכו� לבו בטוח ונכו� לבו בטוח ונכו� לבו בטוח  .)כ� מבואר בדבריו בתשובה זו, הוא מקבל התענית

ובכוונה שעושה בפדיו� ובתענית אותו היו� ובכוונה שעושה בפדיו� ובתענית אותו היו� ובכוונה שעושה בפדיו� ובתענית אותו היו� ובכוונה שעושה בפדיו� ובתענית אותו היו� , , , , ובצדקהובצדקהובצדקהובצדקה, , , , בשברו� הלבבשברו� הלבבשברו� הלבבשברו� הלב

פ " כאלו עשה תעניות גמורי� ושלמי� עשיתוק� פג� שעשה בעוונושיתוק� פג� שעשה בעוונושיתוק� פג� שעשה בעוונושיתוק� פג� שעשה בעוונו

את סדר , ובמהדורה זו השתדלתי לסדר לפני השב. ה"י זלה"רבינו האר

ויהי . על פי סדר חשבו� השמות הקודש ככל אשר השיגה ידי    כס�ה

  .רצו� שנזכה לתשובה שלימה ולכל הישועות

  )ראה ג� לקמ� בתשובה שבסו� הספר(

            

****                    
        ....אאאא""""א זיעא זיעא זיעא זיע"""" להחיד להחיד להחיד להחידהלכות תשובההלכות תשובההלכות תשובההלכות תשובהממממ

גילוי עריות , עבודה זרהוא� עבד . אי� דבר העומד בפני התשובה. א

לב דוד פרק   K.א"חת הרגל רות פשמ. מקובל  הוא, א� שב,ושפיכות דמי�

  .פני דוד קרח  K.כא

ישמעאל היינו ' כתבו המפרשי� שארבעה חלוקי כפרה שהיה דורש ר. ב

חילול ' ואפי,  אבל שב מאהבה ועוסק בתורה נמחל תיכ�,לשב מיראה

  .א"פני דוד חוקת י . 'ה

מי שחשקה נפשו בתורה כל כ� עד שיו� ולילה לא יחשוב כי א�  .ג

ישלי� אחרי גוו עניני העול� השפל הגשמיי והעכור הגופני בתורה ו

 ישיג מעלה נפלאה שלא יצטר� כלל ,הזה ובתורתו יהגה ובאהבתו ישגה

  .'צפור� שמיר סימ� ד .לתעניות וסיגופי�

מקו� באבהו ד' ל כר"ש כתבו דקיימ"� והרא"הרמב, ספר חסידי� .ד

לעמוד א� בחטא צדיקי� גמורי� אינ� יכולי� , שבעלי תשובה עומדי�

. 'ברית עול� אות ס .ו" וכ� נראה דעת מהרח.במעשה והכי מסתברא

ראש דוד  .שבעלי תשובה גדולי� מצדיקי� גמורי�, אבהו' הלכה כר

  .האזינו קנח
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השגת החכמה למעט בדבור ולהרבות בשתיקה וכדתנ� סייג לחכמה . ה

  .'ד' צפור� שמיר סי .שתיקה ונעשה מרכבה לשכינה

שעי� דרכיו יתבר� וחטאי� אליו ישובו והיה תמורת אשר ילמד פו. ו 

 ואי� ק# ,פיזר ניצוצי הקדושה עתה יחבר נפש החוטאי� אליו יתבר�

 לחייבא והאריכו הרבה בזוהר הקדוש ואתיא מכללא יתוק� הלשכר מזכ

  .'ט' צפור� שמיר סי .ה"ו הרמת"אשר פג� בחטא זה ותשובת

 אחר תפלה בשו� אופ� לכבוד יזהר שלא לדבר בבית הכנסת אפילו .ו 

  .'ט' צפור� שמיר סי .השכינה השורה ש� ויהיה תקו� למה שפג� בכבודה

 יל� אצל חכ� בקי ,ו חטא בערוה או נדה או גויה במעשה"א� ח .ז

ל ולא "י זצ"והזוהר והאר ס"פ הש"ברפואות הנפש לסדר לו רפואה ע

  .'ו' שמיר סיצפור�  .לעשות תשובה יתרשל שמא יספה בעוונו ולא יזכה

אשריו מי שיוכל להתענות על חטאתיו ורבו סגולת התענית כי  .ח

  .'צפור� שמיר  יא . אי� בה כח לידבק במי ששרוי בתעניתהסטרא אחרא

על ידי תענית יבא לידי ענוה כי יכיר מה הוא האד� דבמניעת מעט  .ט

  .'יא' צפור� שמיר סי .פת יותש כחו

י רואה שהוא מנסה עצמו " נסיו� כי השהשרוי בתענית אינו בא לידי .י

  .'יא' צפור� שמיר סי. בתענית

, תשרה עליו שכינהשהמתענה נקרא גבור הכובש את יצרו וראוי .  יא

א� חייב יסורי� הוא מראה שמקבל� ו ,ואי� לו מקטרג ותפלתו נשמעת

  .'יא' צפור� שמיר סי .באהבה

צפור� .  ת בני אד�יש מלאכי� שאינ� יכולי� לעלות אלא בכח תעניו. יב

  .'יא' שמיר סי

התענית הוא סוד הקרב� וחלבו ודמו החלו עולי� לריח ניחוח כמו  .גי

  .'יא' צפור� שמיר סי .שמות' שהאריכו בזוהר הקדוש פ

ל היינו א� בתעניות "כל המעלות האלו ויותר מהמה שכתבו ז .יד

  .'יא' צפור� שמיר סי .יפשפש במעשיו ויחזור בתשובה ויתענה לכפרה
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 לא לזלזל בעיקר ,זה עיקר העבודה לשמור העיקרי� ולהוסי� .טו

  .'מורה באצבע סימ� ח .ולקיי� התוספת

יעשה תקו� אותה עבירה כפי , א� עבר כמה פעמי� אותה עבירה. טז

 .א� שעבר כמה פעמי�, ובתלתא סגי. פ"ל ג"אשר הורה רבינו האריז

דשאני הכא דלא התרו , תמלקומדי�   שהשיג על זה ה"ל' ח סי"ב או"ודלא כנו

 זמני סגי ויסלח לו שמחת  ובהא איכא למימר דכשיעשה התקו� תלתא. בו

  . ברית עול� שצדK.'רמז ב הרגל פסח

 הבעל תשובה לא ימהר לקבל סיגופי� ותעניות ביו� טהרתו אשר .יז

 רק ראשית כל יעזוב דרכו ויפרוש ממעשיו ,נשאו לבו לעשות תשובה

ד אשר יראה בעיניו כי שלט ביצרו ופירשע,  זמ� רבהרעי� ויתנהג בזה

בסיגופי� , ואחר זה יתק� אשר עוות לפני�, פרישות גמורה מחטאתו

. K . ג"פתח עיני� סנהדרי� מ. יגמור בעדו' ותעניות כאשר יוכל שאת וה

  .'שמחת הרגל פסח רמז ב

גילוי עריות , כעבודה זרה השקול לשו� הרעראשו� לחשבו� עונות . יח

ר הוא המדבר בגנות חבירו אפילו " ולה, ויש לו פירות,פיכות דמי�וש

 על זה ידוו הדווי� ופלגי מי� מי המרי� יורדי� כי הוא עוו� ,אומר אמת

חמור מאד תדירי ונתגדל בזה הוא ורעיו ובני ביתו אוי לנו אהה על 

  .'י' מורה באצבע סי .נפשנו

  מאה אחד דוחה חילול הש�,  זכיותמאהשבועת שוא אחת דוחה  .יט

נבלות הפה אחת דוחה ,  שמחותמאהביזוי תורה אחת דוחה , תפלות

 מאהדוחה ' מחלוקת א,  ברכותמאהדוחה ' גזל א,  הבטחותמאה

 .ל"דחיות שמנו רז' וה� ז.  תשובותמאהדוחה ' לשו� הרע א, פרנסות

  .'ג' צפור� שמיר סי

ורה ולא אמרו בתנא דבי אליהו לא חרב העול� אלא בפשעה של ת .כ

חרבה אר# ישראל אלא מפשעה של תורה וכל הצרות הבאות לאד� 

 ומי שיש לו לב ,אינ� אלא מפשע התורה שנאמר בפשע יעקב כל זאת

' יתעורר מתרדמה אשר הפיל עליו יצרו ואחז שמורות עיניו וישוב אל ה
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ויעסוק בתורה בשמחה כאשר יוכל ולא יוציא הזמ� היקר מפניני� 

  .'ד' צפור� שמיר סי .י אד� שומעז אשר"בהבלי העוה

  ז ואי� עפרו ננער "הגאוה והקפדה עוו� פלילי ככופר בעיקר ועובד ע. כא

, הרהור תשובה וחרטה בוידוי מועיל להעביר הקטיגור מלקטרג. כב

כדאשכח� . אבל למחות הקטיגור צרי� תעניות וסיגופי�. ש בזוהר"כמ

העביר ' ר דכתב ג� הנדחה הקטיגו, בעני� בת שבע כי באומרו חטאתי

. 'וכו. ק העידה ברכי כשלו מצו�"ואחר זה רוה. ש בזוהר"כמ. חטאת�

  .)ה" חומת אנ� ישעיהו נK .ד" חסדי אבות פKראשי אבות (

, פ מכפרי�"ד שאי� תשובה ויוהכ"תות בי  א� א� עבר כריתות ומ.כג

 מקודשת , שהוא צדיק גמורעל תנאי הא� קדש אש, אלא ע� יסורי�

כסא  ....דהכפרה מתחילה ע� הרהור התשובהדהכפרה מתחילה ע� הרהור התשובהדהכפרה מתחילה ע� הרהור התשובהדהכפרה מתחילה ע� הרהור התשובה.  הרהר תשובהמספק שמא

  ט"רחמי� אבות פכ

ד של מעלה ולכ� מתו "א� הקט� הוא ב� דעת נענש על מעשיו בב. דכ

  .שמחת הרגל הגדה של פסח. ער ואונ� בקטנות�

 וא� יראה עני ביו� סגריר נושא ,�יש ל� אד� שהוא רחמ� ולבו ר. כה

 ג� א� ראה יראה העני עומד ,יו עליוה לפניו ורותת יהמו נא רחמ"הצינ

 ואי� לא ירח� ,בחדר קט� צר וחשו� יתמה על חיי צער ודירה סרוחה

 שתהיה בגיהנ� של שלג נתונה ביד אכזרי� ה� ה� המזיקי� ל נפשוע

  .'י' סימורה באצבע   .נושכי� וממיתי� והוא בגיהנ� מקו� אופל וצלמות

מש� (. לגול שיבאעבירות בגלגול אחד גוררות עבירות בג. כו

  : ראש דוד משפטי� נט ). המקובלי�

שמירת שבת הוא עיקר גדול לבעל תשובה אשר מבית ומחו# תצפנו . כז

וג� צרי� לקיי� מצוות חבילות חבילות ובשמירת שבת הכל , הקליפה

שמירת שבת בכל הפרטי� ולענגו כפי כחו  .תח עיני� מעילה יזפ . מתוק�

שומר ' ה אשרי אנוש יעשה זאת כו" כמש,בכל זה יועיל לכפר חטאתיו

ז כאנוש מוחלי� לו ובשמירתו מיחד "עע' שבת וכ� שנו רבותינו אפי

  .'צפור� שמיר ט  .ו"� מפריד אלו� חגו ויתוק� אשר גר� להיות נר"קבה



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

36363636

 דקול באשה ,ובכלל איסור גדול לשמוע שירי נשי� המשוררות .כח

ומשנה שלימה ואל , אברבוי דברי� אסרו הפוסקי� מדינ' ערוה ואפי

א הנקראת רעה תדבק " גור� רעה לעצמו שהסט,תרבה שיחה ע� האשה

 ומי ,ל ומרעה אל רעה יצא"בו וסופו יורש גיהנ� הנקראת רעה כמשז

  .'מורה באצבע סימ� ט .הטוב יכפר בעדנו' יודע כמה נכשלו וה

א "יזהר מהכעס קט� וגדול שמחלי� נפשו הקדושה בנפש סט .כט

� נפשו וכל מה שטרח כל ימיו בהסתלק "ז טור"עצמו עונעשה הוא 

ל כי בעל הכעס "י זצ" וכה דיבר האיש קדוש רבינו האר,נפשו חל� הל�

  .אי� לו תקו� עד אשר ישתדל מאד שלא יכעוס כלל ואז יתחיל לתק�

  .'א' מורה באצבע סי

הקדוש ראשית ' ילמוד ספרי מוסר תדיר ואשריו מי שיקבע לימוד בס. ל

  .מש� יכיר פחיתות מעשיו ותוק� חיובו ויו� יו� יתבונ� בעניניוחכמה ו

  .מורה באצבע סימ� א

. כל חומרות הזוהר ועונשי� הנזכרי� בו אמת ה� וצרי� לחוש לה�. לא

  .ט"רי.  א.א"ש� הגדולי� ח. טע� יש בו, ומה שלא נזכרו בתלמוד

יו א� מאכל אחד ערב לו ומסלק ידו מלאכול לסג� עצמו על חטאת .לב

 יתבר� ועביד ומהני להיות לו כפרה וא� יתמיד בזה והוא חשוב לפני

הוא פקח שאוכל ומתענה בבת אחת כי מעט סיגו� זה שמסלק ידו 

 מורה K.'צפור� שמיר סימ� ה. מאכילת הערב לחכו נרצה לו כעי� תענית

  .'באצבע סימ� ג

� והוא " הרמבכ"כ, ב"רו אי� לו חלק לעוהיהמתכבד בקלו� חב. לג

האי דו כתב "חודע דמהר. ורשי� ובריש בראשית רבהדאי� ' רושלמי פי

 מתכבד בקלו� .ט"ברית עול� אות י. זהו בפניודל "מתכבד בקלו� חבירו נ

 וכל� סעיפי ,חבירו מצוי בבלי דעת ומלבי� פני חבירו ברבי� לא יבצר

פרקי והיא היתה א� כל ' וענפי הגאוה דוק ותשכח כי ענפי הגאוה ת

  .'י' מורה באצבע סי .האיסורי�

כתות אינ� מקבלות פני שכינה כת שקרני� כת חנפני� כת לצי� ' ד .לד
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ר אוי לנו כי כמעט האד� נכשל בכל� או במקצת� וכל "כת מספרי לשה

ז שיזכה בכח תורתו ומצוותיו להסתכל בשכינה "הועצ� אד� שבא לע

  .' י'מורה באצבע סי. ו"ח' ואי� יעשה לו סגולה לבל יראה גאות ה

על ר עבמ� החמדה ' ל שרשע א"החמדה אב הטומאה וכבר אמרו רז .הל

  .'ימורה באצבע סימ�  .כל עשרת הדברות

ברכות לבטלה ובלי כוונה ותפלה חטופה בבליעת חציי� של  .ול

ר מצויי� א� לא כל� "אותיות וכמה תיבות והסח הדעת בתפילי� בעווה

  .'י' מורה באצבע סי  .מקצת�

 ודבור של חול ומשא ,י גוי"ר לעשות מלאכה ע" בעווהחילול שבת .זל

  ש�. ומת� והוצאות איזה דברי� קלי� מהעיר לשדה הרבה כשלו ונפלו

עוד ישתדל מאד שכשעושה מצוה או לומד תורה יהיה בשמחה  .חל

 ,'גדולה מאלפי זהב וכס� על שזכה ללמוד בתורה או לקיי� מצוותו ית

ל כי לא "י זצ"ירה והגיד רבינו הארובוודאי שזה ימשי� עליו קדושה ית

י השמחה הגדולה שהיה שמח "זכה לכל חכמתו הרמה ונפלאה כי א� ע

  .'מורה באצבע סימ� י .בלימוד ובמצוות לאי� ק#

ל דא� "סגולת העקידה לכבוש הדי� ולכ� יתאמ# בכוונתה וכתבו ז .לט

  .'ב' צפור� שמיר סי .שב בתשובה בכוונת העקידה יכופר עוונו

באמירת שירת הי� וסודה אחר פסוקי דזמרה ' פליגו בזוהר הקה .מ

שהוא עילוי מאד ונחת רוח לשכינת עוזינו ועל כ� צרי� לאומרה 

בשמחה רבה ובנעימה ויצייר בדעתו כאלו עומד ביבשה בתו� הי� 

  .צפור� שמיר .והמצרי� נטבעי� והוא ניצול והיא סגולה לכפר עוונותיו

 , ורבו כמו רבו ספרי מוסר,סר איזה שיעורצרי� בכל יו� לקרות מו .אמ

כ יקח אחר וכ� על " שיעור בכל יו� עד תומו ואחדלכ� יקרא בספר אח

זה הדר� ובכל אחד ימצא התעוררות חדש ויקיי� החזק במוסר אל תר� 

ויזהר מאד בזה ויראה שלא יאבד זמנו ותבא עליו המיתה פתאו� ואז 

עשיו וכלה בהבל כחו הוא בעצמו יחרט חרטה גדולה על שקלקל מ

  .'ד' צפור� שמיר סי.  ועוונותיו כמשא ואי� מושיע
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� בחות� המל� ופוג� "יתעורר האד� שבפג� הברית פוג� מאד בנר .במ

� למעלה ובפג� זה מתו ער ואונ� א� שהיו קטני� בני "בשרשי נר

שמונה שני� ועל חטא זה בא מבול לעול� ואי� בשו� עבירה מי שבורא 

והוא מעכב הגאולה כי אי� ב� דוד . כעבירת פג� הבריתגו� למזיקי� 

ר "בא עד שיכלו כל הנשמות שבגו� וזה מוריד מחדש בקליפות וזה צע

 אוי לו ולרוע מזלו א� ,'השמי� וצער כל העולמות שמעכב תשועת ה

 עונשו על דלא חזר בתשובה כי אחר מותו נפרעי� ממנו על הכל מלב

דולה כי עתה אנחנו באל� הששי ביותר יחרד חרדה ג. עצ� העבירה

מה עצמו . א"והוא כנגד היסוד ומעשיו המקולקלי� ערו ערו עד היסוד ב

מה אופני� פני� מפני� שוני� כי בשג� כוגדלו סעיפי שריגי חטא זה ב

ז בא להשחית "לא חטא בערוה ונדה וכיוצא בפועל א� חשב והרהר ועי

בחלו� א� ' לא אפיולא זו בהקי# א. גדול עוו� זה מאד מאד, #בהקי

ש יענש כי נפש הוא ונעיטמאהו דבקתו הרעה ועתיד לית� את הדי� ו

, ל פרימו מאר# תאבד וזרע� מבני אד�"ש רז" נבראי� מזיקי� כמ,חובל

יותר על כ� באשתו אמרו א� לא נזהר לקדש עצמו ולשהות באופ� 

  .'צפור� שמיר סימ� ו .שיכלו הניצוצות עוונו ישא

ל הפליאו "י זצ"יכ� מגיע פג� הברית וכבר גורי הארמי ימלל עד ה. מג

לדבר ותסמר שערת האד� מפני מראית העי� רואה תוק� הפג� בקדשי 

כמה ול המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי "אמרו רז. שמי� תצלנה אזני�

ד של מעלה וכל שכ� קל וחומר א� בא "וכמה פעמי� שנתחייב נדוי בב

אכל מעדני� והוא מוכ� לפורענות לאיש אשר אלה לו אי� י. לידי עוו�

א " בגדי משי והוא לבש בטומאת הסטש אי� ילב, שיניו# בחצסויגר

 אי� ,ז ומעילו סרוח"ולבוש נשמתו קרוע קרעי� קרעי� לבוש הבו

וכל ' ישתרר על משרתיו ועל הסרי� למשמעתו והוא בזוי מאד לפניו ית

� "חב ביקר כריר נר" אי� ייש� על כ.נתעב ונאלח בעיניה�, צבא השמי�

וכסתות ומוכ� לחבק אשפתות וללכת מדחי אל דחי בידי מלאכי חבלה 

 אי� יטרח וכל מאויי נפשו ,אכזריי� מידו נגזרו ובפועל כפיו נוצרו

 ואי� ישמח ועוונו קבע לו , ומשחית נפשודלהרויח ממו� והוא מפסי

כי  אי� יתק� גופו ובגדיו שיהיה נקי מסודר ומהודר ומלא,בכיה לדורות
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ש ולענה שיהיה "י בשמי� רא"חבלה מתקני� ומסדרי� מיני עצב

 אי� מניח עסקי נפשו וקובע עתי� ,מלוכל� ומבולבל די לעלמי� יתחבל

לשחוק במקו� קביעות עת לתורה ותשובה ומלאכי חבלה יעשו שחוק 

צפור�  .חטאתיו וכהנה רבות אנחותיו על פי מדותיוובנפשו בעוונותיו 

  .'שמיר סימ� ו

� ישב בדד וידו� להסתכל יפה יפה מעת "אי לזאת בריש כל מראי .מד

היותו מה היה לו ומה בידו מחטאת נעורי� בכל פרטי פרטות מיני 

 וכשיזכור וידע רוב� ככול� אז תבי� ,חטאי� אלו כי עצמו מספר

ותשקול בפלס עד היכ� מגיע פג� כל אחד וכשתגיע לזה הלא תבוש 

גי מי� ירדו עיני� ובמרירות לופהלא תכל� ותתחרט חרטה גדולה 

תאנח אנחה שוברת על אשר הכעסת את הבורא ועיקר הכל להתרחק 

  .'צפור� שמיר סימ� ו .מרגילי� לערוההמשחוק וקלות ראש 

ש "וכמ, נשי� להסתכל בה� ולהתקרב אצל� הוא עוו� פלילי. מה

' המחבק ומנשק א, ל" וזא" סימ� כז"בהע א"ופסקו מר� בש, �"הרמב

ואחות , כגו� אחותו הגדולה, ות שאי� לבו של אד� נוקפו עליה�מהערי

ודבר , הרי זה מגונה, פ שאי� לו שו� הנאה כלל"אביו וכיוצא בה� אע

בי� גדולה בי� , שאי� קרובי� לערוה כלל. איסור הוא ומעשה טפשי�

א� חבק . � ש�" וכתב עוד הרמב.חו# מאב לבתו וא� לבנה. קטנה

לא תעשו מכל חוקות ' לוקה מ� התורה שנא, ונשק דר� תאוה ונהנה

לא תקרבו לדברי� , כלומר. לא תקרבו לגלות ערוה, ונאמר. התועבות

  .לב דוד פרק טז. המביאי� לידי גלוי עריות עד כא� לשונו

וכתב רבינו יונה דהוי מומר לדבר , המסתכל בעריות איסור גדול. מו

� "חומת אנ. ראהל דמתגלגל בעו� הנקרא "י ז"וכתב רבינו האר. אחד

  .' פני דוד מק# זK.קהלת

ק החמיר הרבה "ובזוה, פג� הראיה חמור מאוד שפוג� למעלה. מז

. ולאפוקי מהמו� הע� שסוברי� כי אי� בראיה איסור. בהסתכלות בנשי�

  .מראית העי� . )יומא עד(

ל "ר שולט במה שעיני� אינ� רואות ואמרו רז"ל אי� יצה"אמרו רז .מח
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  .'יא' צפור� שמיר סי. ד בפני התאוה כעצימת העי�אי� ל� דבר עומ

וג� הוא פג� גדול ומעכב ,  וברית המעורשו�על זה דברית הל. טמ

ומחדש מפזר ניצוצי , לברר ניצוצות הקדושה, כי תכלית הגלות. הגאולה

  .לב דוד פרק כא. כי נפש הוא חובל, הקדושה

  .ב"יפני דוד חוקת . הפוג� בברית לא יוכל להבי� בתורה. נ

). ל"גורי האריז(העוסק בסדר טהרות הוא תקו� לפג� ברית קודש . אנ

  .א"א ע"ראש דוד חוקת קכ

הרוצה להנצל מקרי לא יטמא ברית הלשו� ובפרט מנבלות הפה  .נב

 ומי שפוג� בלשו� וודאי יחטא ,כי הלשו� והמעור מכווני�, ר"ולה

מחטוא , דר� גבר,  וזה אפשר רמז הפסוק אמרתי אשמרה דרכי,במעור

  .'ז' צפור� שמיר סי .בלשוני

'  פוג� בנפשו ואפילו נחת� לו גזר די� של ע,הפוג� פיו בדבר נבלה. נג

 ונדו� במיתה , או לבטלה, ומטמאי� אותו בקרי.שנה לטובה נהפ� לרעה

ח "מלאכי� ע� רמ'  ובהיכל נוגה ו,יו�'  ואי� תפלתו נשמעת מ.עולמית

  .א"פור� שמיר סימ� יצ. כתות מנדי� אותו למוציא לבטלה

 ,עוד יזהר מברכה לבטלה שידע ברכת הפרי וכיוצא שהוא אוכל .נד

או מל� העול� או איזה תיבה מנוסח הברכה ' ויבר� בנחת ולא ידלק ה

 וא� אינו מדקדק חס ושלו� , ואוכל בלא ברכה,שאז יהיה ברכה לבטלה

 אות  ג�,וכש� שבממו� אסור גזל כל שהוא לכתחילה' בזה הוא גוזל ה

ז בלא "ל כל הנהנה מהע"או תיבה מהברכה בסוג של גזל דאמרו רז

 והמו� ,כ בחסרו� תיבה ואות הוי בסוג גזל"ה א"ברכה כאילו גוזל להקב

אלהינו מל� העול� נאיילנו מליכול� ואוי לה ' הע� אומרי� במקו� ה

כל עצמותי תאמרנה ' לאותה בושה במקו� רעדה להיות חרד בהזכרת ה

אשר לא ש� לבו הגא מפיו יוצא עוד בה שפוג� בהזכרה  לא זו ,'ה

אלהינו מל� העול� '  וג� א� אומר ה. ואוכל בלי ברכה,ו"ובמלכותו ח

כתקנו ובלע תיבה בברכה אפשר דבחסרו� תיבה ההוא לא תחשב ברכה 

ואוכל בלא ברכה ומרעה אל רעה יצא שבא לידי קרי ועל הכל ענש 
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  .'ז' צפור� שמיר סי .יענש כאשר ישית עליו גדול העצה

מסורת היא שהמגלה סודות התורה לשאינ� הגוני� בא לידי קרי  .נה

  .'ז' צפור� שמיר סי .ו להודיע�"ליראיו וברית' ואסמכוה אקרא סוד ה

מסורת היא שהרואה קרי וטובל ביו� ההוא דווקא ומתודה כראוי  .נו

  .'ז' צפור� שמיר סי .נמחה המזיק של קרי

ל בעוו� "קיי� בא לידי קרי והוא בכלל מה שאמרו רז ואינו מרהנוד .נז

  .'ז' צפור� שמיר סי .ו מתי�"נדרי� בני

מאכלי� המרובי� ושתיית יי� בלילה פרצה קוראת לגנב וישתו  .נח

  .'ז' צפור� שמיר סי .וישקרו עמו זרע שקר

היש� יחידי בלילה בביתא דמיחדא משאר בתי הוא באחריות לבא  .נט

  .'ז' צפור� שמיר סי .לידי מקרה לילה

העצבות ובעל אנחה גור� ליטמא כי היא מדת פלונית כשמה ונות�  .ס

  .'ז' צפור� שמיר סילה יד לעשות בו תאותה כיו� שהוא מסטרא דילה 

השומע קול שיר שאינו של קדושה מטמא אזניו אז� ששמעה  .סא

  .'ז' צפור� שמיר סי .ו"ע ויבא לידי קרי ח"תרש

מראשותיו מנעלי� או מכנסי� וכיוצא יגביר כח� א� יהיה סמו� ל .סב

  .'ז' צפור� שמיר סי .ו"להכשילו ח

  ש� .ו"א� יהיה לו מפתחות ברזל וכיוצא ית� לה� יד להחטיאו ח .סג

אל יאמר אד� בראותו אזהרות אלו ה� אני עובר כל� או מקצת� ובל  .סד

 או  דיש להשיב דאפשר שנעקרה הטיפה ויוצא דר� מי רגלי�,יראה קרי

אבל א� כבר , אפשר דכל זה ברוצה להפרד ואינו מהסטרא אחרא

 ,החזיקה בו בעוונות גדולות אינה חוששת לפרוטרוט וקי� ליה בדרבה

 לו מצוה של קדושי� נאמני� ולא יחטיאו השערה או שמא י"ודברי חז

  .'ז' צפור� שמיר סי .המגינה עליו לשעה

שלא ית� צדקה א� '  יו� אירבה בצדקה כפי כחו יו� יו� ולא יעבור .סה

י "ש האר"מעט וא� הרבה ובזה מיחד ש� המיוחד הויה ברו� הוא כמ
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 והוא תקו� גדול להחיות נפשות אביוני� ובזה יעלה ניצוצי ,ל"זצ

 ,קדושה אשר פיזר והוא רמז הפסוק פזר כלומר א� פזר ניצוצי קדושה

קה ו עומדת לעד מתק� השכינה וזכות הצד"א� נת� לאביוני� צדקת

  . 'ט' צפור� שמיר סי .ת להגי� עליו"עמדה ונשא

 ובזה יהיה מרכבה לשכינה ויעלה עליו כאלו ,יהיה ענו באמת. סט

דחיו נהקריב כל הקרבנות ותפלתו אינה נמאסת וממילא רווחא להשיב 

א "הענו נמחלי� עוונותיו ואי� סט .'ט' צפור� שמיר סי .עפוירבה ש

  .ז"חומת אנ� ישעיה נ .שולטת בו

שאומר שחתנו זרע לבטלה כל כעוד יזהר לבכות כשמתוודה בפרט  .ע

  .'ט' צפור� שמיר סי .עצמותיו יאחזמו רעד

יזהר לטרוח בלישת מצות מצוה בכח גדול וכ� כשמקיי� מצוות . עא

והזיע שמזיע תועלת , גמילות חסדי� לקבור מתי� ולחפור קבר וכיוצא

  .'ט' צפור� שמיר סי .לחטא זה לתק� אשר פג�

' יאהב צדקות להיות עושה ומעשה ית� ויתנו אחרי� וכתיב צדיק ה .עב

  .'צפור� שמיר סימ� ט .צדקות אהב ויפייס העני

יסורי� ממרקי� עוונותיו של אד� וא� קבל� מאהבה יראה זרע  .עג

היסורי� די� והוא מקבל� ש ואפשר ,בידו יצלח' יארי� ימי� וחפ# ה

 . בני חיי ומזוני דבמזלא תליי� ושכרו�ומתמתקי� הדיני, באהבה חסד

   .'י' צפור� שמיר סי

 יצדיק ישראל וילמד ,לעול� ילמד סנגוריא על ישראל כלל ופרט .עד

 שלמד סנגוריה על ישראל רבעבו' עליה� זכות וגדעו� נגלה עליו ה

  .'ט' צפור� שמיר סי .ל"ש ז"כמ

  ש� .כל המעביר על מדותיו מעבירי� לו על כל פשעיו .עה

 מכפרי� לו ,רש ועונה אמ� יהא שמיה רבהוהשומע אגדה מפי הדכל  .עו

  .'י' צפור� שמיר סי .עוונותיו

א ויהיה לבו ר� ורחמ� וכל "יתרחק ממדת אכזריות כי הוא מהס .עז
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המרח� מרחמי� לו וידיעת ההפכי� אחת היא וג� זו מסימני ישראל 

  .'יא' צפור� שמיר סי .להיות רחמני�

 וא� בא לו מחשבה רעה יעביר יד ימינו על יזהר ממחשבות רעות .עח

  .'יא' צפור� שמיר סי .�"ע שט"פ וישתוק מעט ויכוי� בש� קר"מצחו ג

  .ש�  .מצוה שאי� לה תובעי� רדו� אחריה בלב של� וטוב ל�. עט

טוב להסתכל תמיד לשמי� כי מועיל ליראת שמי� כמו שאמר  .פ

צפור� שמיר  .' כומה אנוש' הכתוב כי ארא� שמי� מעשה אצבעותי� כו

   .'יא' סי

 ). � ושוש� סודות"הרמב(. ת"מעל ל, יותר חמור עונש העובר על עשה. פא

  .א"פתח עיני� מנחות מ

מצוה רבה לדו� לכ� זכות א� א� נראה חובה יכריעו לזכות ודע כי  .פב

כפי הנהגת� ע� בני אד� כ� יתנהגו בשמי� עמ� ומדה כנגד מדה 

  .'יא' ר� שמיר סיצפו.  שיורד על פי מדותיו

אסור לשמוח בתקלת חבירו או במיעוט ידיעתו בתורה או בעבודת  .פג

  .'יא' צפור� שמיר סי .ת"השי

למי שהוא , מה מאוד בושה וכלימה', לא יהיה ל� אלהי� אחרי� וגו. דפ

� וא� זורק בחמתו דבר הוי כמקריב קרב� "כועס שהוא כעובד עכו

י "ש רבינו האר"תה טריפה כמעושה או. � נפשו"ל וטור"א כמשז"לע

כי הוא תקרובת , יזהר שלא יזרוק שו� דבר בחמתו. ט"לב דוד פרק י. ל"ז

  .'יא' צפור� שמיר סי .א אומרת דא קרבנא דאקריב להו� פלניא"וסט, ז"לע

, ההפסקות והסיגופי� אי� ב� מועיל לעבירות שבי� אד� לחברו. פה

  .' רמז בשמחת הרגל פסח. וא� גזל בידו תפילתו תועבה

ש ולענה "ות היצר ופסקי הראיהגזל ענפיו וסעיפיו ופארותיו והטע .פו

 שגזל בידו אי� תפלתו נשמעת וכל זמ�רבו כמו רבו לא יכילו� מגילות 

והוא צרי� לבא בגלגול ואי� הפרש בי� רב למעט כי על הכל יביא 

  .'י' מורה באצבע סי .אלהי� במשפט



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

44444444

כי על דבר קט� מגזל מתחייב לבא , יוהאיש הירא יפקח עיניו ומעיינ. פז

  .ט"לב דוד פרק י. בגלגול כדי לשל� אשר גזל

ל שדור המבול "וכמשז, ז"גזל הוא חמור מאד אפילו מ� עובדי ע. פח

ומי שיש בידו גזל אי� תפלתו נשמעת . לא נחת� גזר דינ� אלא על הגזל

יש בו כי , איסור מוסי�, �"וגזל העכו. לא אוסי� עוד עבור לו. ה"כמש

כ ויסורי� אינו מתכפר עד "שאפילו בתשובה ויוה, החמור' עוו� חילול ה

' עדיי� חילול ה, � ופייסו"דהג� שפרע לעכו, ויש לצדד. יו� המיתה

  .ז"לב דוד פרק ט. חלוקי כפרה' וצרי� כל ד, במקומו

טוב שיתענה וא� הוא תש כח וקשה עליו , מי שנפל מידו תפילי� .פט

 ית� צדקה לכפר ,ת"א צורבא מדרבנ� וממעט בתש א� הו"התענית וכ

  .'יב' א סי"חיי� שאל ח .עוו� נפילת התפילי�

, י שחברו מחל לו על חטאו צרי� לשוב ממעלו ג� לפני הש�"אעפ .צ

ראייתו מהשבטי� שנענשו בזמ� גלות מצרי� ובזמ� המ� (. בצערו את חברו

  .'ברית עול� אות יא ).על מכירת יוס� למרות שמחל לה�

ש בילקוט ריש "כמ .הכי אמרו רבנ� צדקה מכפרת א� על המזיד .צא

  .א"ברית עול� אות ס .פרשת שופטי�

והמלבי� פני חבירו . הוא כשופ� דמי�, המעלי� עיניו מ� הצדקה. צב

  .ט"לב דוד פרק י. ברבי� כשופ� דמי�

 ומה שאמרו ,ב"הבא על אשת איש ולא שב אי� לו חלק לעוה .צג

זה דווקא כשמת בחנק . ב"ויש לו חלק לעוה, קתתו בחניבהזהב שמ

  .ז"ברית עול� קס .תתו כפרתוידמ

� "צרי� ליזהר שלא יהיה כפוי טובה כי מלבד העונש עצמו הנה צור .צד

  .ה"ברית עול� קפ .החמור מכל העבירות' עוו� חילול ה

ה על חטא ראשו� הוא במצוות שבי� אד� "הא דמעביר הקב. הצ

א ורציחה "י� אד� לחבירו כגזל וניאו� ואאבל במצוות שב, למקו�

פני דוד וישב . אי� מעביר ראשו� ראשו� ונענש על חטא ראשו�, וכיוצא

  .'מק# ח, ב"כ
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  .ב"פני דוד שמות י. קריאת ספר תהילי� הוא תקו� לפג� הברית. צו

י התורה "וע, יש קליפה שנקראת זבוב ליפרע ממי שפוג� ביסוד. צז

  .ד"פני דוד משפטי� י). ספר קרני�( .הקדושה מכניעה קליפה זו

   . פני דוד שלח. ר"ר דסגולת� להרוג יצה"שונה משניות מבטל יצה. צח

צרי� להתגלגל פע� אחרת ולא עשה תשובה , כל מי שנתחייב כרת. צט

כ ינקה מעוונו ויכנס "ז בסוד הגלגול וימות פע� אחרת ואח"בעוה

ובלבד . ת לילה של� לימודתקו� כר  .ראש דוד ויחי מ). ו"מהרח(. ב"לעוה

  .)א"תקמ(. שילמד ביו�

היינו שאינו ,  הא דתנ� כל המזכה את הרבי� אי� חטא בא על ידו.ק

אבל לא מפני שזיכה את הרבי� יסתלק ממנו . נכשל לחטוא בשוגג

כ א� יצר הטעהו לעבור עבירה במזיד "ר וא"הבחירה ולא יהיה לו יצה

  .ב"� שנברית עול. אפשר שיעבור כי הוא בחירי

, דעבירות דעלמא, ל דשנאת חנ� לא דמי לשאר עבירות"כתבו ז. קא

א� עוו� שנאת חנ� הוא , ר לעשיית�"אלא עוב, אינו עובר תדיר עליה�

ובכל עת עובר על לא תשנא ועל , יו� ולילה בשכבו ובקומו, תדיר

  .ז"לב דוד פרק ט. שהוא כלל גדול בתורה, ואהבת לרע� כמו�

        
        ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+הת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+הת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+הת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+הִעְנַי� ְקִרי0ִעְנַי� ְקִרי0ִעְנַי� ְקִרי0ִעְנַי� ְקִרי0

  

". ְוַד� ֲחָלִלי� ִיְ/8ֶה, לֹא ִיְ/ַ:ב ַעד יֹאַכל ֶטֶר� ")במדבר כג( ,Hַמר ַהָ:ת6ב

ַעד ֶ/ה6א א(ֵכל , לֹא ִיְ/ַ:ב ַ;Bְַיָלה ַעל ִמָ+ת(", ל"י ְ;ֵ/� ֲחזַ "6ֵפֵר/ ַרִ/ 

ק(ֵרא ְקִרי0ת ְ/ַמע 6ַמְפִקיד ר6ח( ? דֵ:יצַ . 6ְמַחֵ;ל ָ:ל ַמIִיק ַהָ;א ְלָטְרפ(

ִ:י ִבְקִרי0ת ְ/ַמע ֵי/ , ל"ְוָכַתב ַרֵ;נ6 ָהֲאִריזַ . ַעד ָ:א� ְל/(נ(". ְ;ַיד ַהָ-ק(�

ַ:6ָָנה ְלִת�67 6ְלַכEֵר ַעל ֲע(� ה(ָצ0ת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה ֲאֶ/ר ה6א ָחמ6ר ְמאֹד 

ְוַעל ְיֵדי ַכ6ָָנה ז( ִנְתַק� ָהHָד� ְמאֹד . ָ/ָמה ַ;Bְַיָלה ַלֲאד(ֶניהָ 6מ(ֵנַע ֲעִלCַת ַה<ְ 

ְו�0 ַעל Eִי ֶ/Cֵ/ �678ִ ְלֵחְטא ֶזה ַעל ְיֵדי ַתֲעִנC(ת . ְמאֹד ִמַ-ה 9ֶָחָטא

ה6א ִהֵ<ה ַה�678ִ הַ , )נדפס להל�(ַ:ְמבHֹר ְ;ַ/ַער ר6ַח ַה7ֶֹד/ , ְוִס@6ִפי�
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6Bְמֲחל6 ל( ֲע(נ(ָתיו ֵאCִ/ֶֹא ִיָ:ֵנס ַלֵ@יִהָ<� ְוB/ֶ )ֲאָבל ֲעַדִי� , י(ִעיל ְלַנ7(ת ֲע(נ

ָצִריְ� �678ִ 0ֵחר ָ@ד(ל ְוָחָזק ִמֶ-<6 ְלַת�7ֵ 6ְלַהֲחי(ת א(ָת� ַהִ+E(ת ְ;ַעְצָמ� 

ֶ/ִ-י ֶ/ע(ֵבר , ְוַדע. ִלEָה 6ְלַהֲחִזיָר� ֶאל ַה7ְד9ָOהֶ/Cְָצא6 ְלַבָ+ָלה ְוִנְכְנס6 ַ;7ְ 

ֲאָבל ַה-(ִציא . ִמְתַלְ;ִ/י� ;( ַמIִיִקי� ְוַנֲעFִי� ָקֵטג(ִרי� ָעָליו, ְ/Hר ֲעֵבר(ת

ַל� ִ:י ַמְמִ/יְ� א(ָתJ ְנָ/ָמה ֵמע(, ָעְנ/( ָ@ד(ל ְלֵאי� ֵק#, ִ/ְכַבת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה

Jת נַֹגEֶַאל ְקִל JHה , ָהֶעְלי(� 6מ(ִציFֶיק ֶאָחד ְוַנֲעIִַֹח ַמ: J;ָ ז ִמְתַחֵ;רHְו

ֶ/ַה-(ִציא ֶזַרע ְלַבָ+ָלה @(ֵר� , ִנְמָצא. ְ;ִחיַנת @�6 ֶאָחד ֶאל א(ָתJ ַהְ<ָ/ָמה

, ֶ-<6 ִ;ְבִחיַנת ָ;ִני�ֶ/א(ָת� ִטE(ת ֶ/ל ַהְ<ָ/מ(ת ֶ/ֲעִתיד(ת ָלֵצאת ִמ 

ְמHה ְוִיְתַלְ;/6 ְ;ג6פ(ת ַהַ<ֲעF(ת ִמPַד ַהָ<ָח/ ְוֵאֶ/ת ְזנ6ִני�  O+;ַ 6ְתָעְרבCִ/ֶ

ְמHה ְוַה+(ב ֶאל ָהָרע, ֶ/ַ;7ְִלEָה O+9ָה ֶאל ַהO6ְכֵדי ְלַת�7ֵ ָע(� . ְוֶהֱחִזיר ַה7ְד

,  א(ָת� ַה@6פ(ת ַהְ+ֵמא(ת ַהַ-ְלִ;יִ/י� ְלא(ָת� ַהְ<ָ/מ(תֶזה ָצִריְ� ֶ/Cִָמית

, ְוַעל ְיֵדי ֵכ� א(ָת� ַהְ<ָ/מ(ת ִיְבְרח6 ִמ�9ָ ְוַיְחְזר6 ֶאל ָ/ְרָ/� ֶ/ַ;7ְד9ָOה

ִזיר ֵ/ִנית ְלַהחֲ , 0ַחת ְלָהִמית ַה@6פ(ת ָהֵה�, ְוִנְמָצא ֶ/Pִָריְ� ְ/8ֵי ַכ6ָנ(ת

CְרH/ְ:ִ 6ר ָ:ל  Oְתְקנ6 ָ/� ִויצOC/ֶ ַהְ<ָ/מ(ת ָהֵה� ֶאל ַה9ְִכיָנה ָהֶעְלי(ָנה

  .ְו0ַחר ָ:ְ� ָיב(א6 ָ;ע(ָל� ַהIֶה ִ:ְ/Hר ָ:ל ַהְ<ָ/מ(ת, ַהְ<ָ/מ(ת

ְוֵאינ( /(ֶהה ַעד ְוה6א ִמי ֶ/ְ-ַ/ֵ-/ ִמָ+ת( , ַ@� ֵי/ ָע(� 0ֵחר %(ֶמה ָלֶזה

�0 , 6ֵמא(ָת� ִ/6Cֵרי ַהִ+E(ת ַהC(ְצא(ת ְלַבָ+ָלה, ֶ/Cְֵצא6 ָ:ל ַהִ+E(ת ְלַגְמֵרי

ִע� ָ:ל ֶזה ִנְבָרִאי� ֵמֶה� ַ@� ֵ:� ַמIִיִקי� , ַעל Eִי ֶ/ֵאיָנ� ְרא6ִי� ְלה(ִליד

C(ְצִאי� ַמIִיִקי� ֵא6B ִמ� ָהִאי/ ַה-(ִציא ִ:י ְכמ( ֶ/ , ְוַדע .6ַמְ/ִחיִתי� ָרִעי�

ְוָכַתב . ָ:ְ� ָהִא9ָה ;(ְרHה ַמIִיִקי� ְ;לֹא ִאי/, ִ/ְכַבת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה ְ;לֹא ִא9ָה

6ִבְדר6ֵ/י " לֹא ִיְ/ַ:ב ַעד יֹאַכל ֶטֶר�" ַעל ַהEָס6ק )בלק' פ(ַ;Iַֹהר ַה7ָד(/ 

ְנַי� א(ָת� ֲאָלִפי� 6ְרָבב(ת ֶ/ל ַמIִיִקי� ֶ/ָהHָד� ֵמִמית ְ;ָכל ַלְיָלה ל ְ;ִע "ֲחזַ 

ְוָצִריְ� ָהHָד� ְלַכ�6ֵ ִ;ְקִרי0ת ְ/ַמע , ַעל ְיֵדי ַה7ְִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+ה

. ל ַהַ-Iִיִקי�6ְלָהִמית ָ:ל א(ָת� ַה@6פ(ת ֶ/ , ֶ/א(ֵמר ַעל ִמָ+ת( ְלִת�67 ָע(� ֶזה

ְוֵי/ Hָד� ֶ/ָ@ד(ל :ַֹח ַ:6ָָנת( ַעד ֶ/6Cַכל ְלָהִמית ְ;ָכל ַלְיָלה ֶאֶל� 6ֵמHה 

, ְוֵי/ Hָד� ֶ/Bֹא י6ַכל ְלָהִמית ֶאBָא ְ%ַבר י(� ְ;י(מ(, ְוֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה ֵמֶה�

ְוֵי/ . ָיִמי� ֲאֵחִרי� ְ:ֶנְגָ%� ְלַת�7ֵ ָע(� ֶזה6ְכִמְסEַר ַהCִָמי� ֶ/ָחָטא ָ:ְ� ָצִריְ� 

  ְוֵאי� ָ:א� ָמק(� ְלַהֲאִרי�ְ , ְ;ִעְנָי� ֶזה ַ:ָ-ה ְפָרִטי�

 6ִמי ָרHה ָ:זֹאת .ל ְ;ִסְפר( ַ/ַער ַהַ:6ָנ(ת"י זַ "ֶזה6 8ֶֹר� ִ%ְבֵרי ַה7ָד(/ ָהֲארִ 
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6ִמי י6ַכל ל(ַמר ָנִקי ֲאִני ֵמֲע(� , ל ַנְפ/( ָהֲעל6ָבהִמי ָ/ַמע ָ:ֵאBֶה ְולֹא ֶיֱחַרד עַ 

ָנַת� ְ;ָיָד� , ה6א ָ;א ַ;ֲעִליָלה ַעל ְ;ִרC(ָתיו 6ִמֵ:יָו� ֶ/ֵאי� ַה7ָד(/ ָ;ר�6ְ , ַה7ִֶרי

. ִ-ָ+הַהCְכֶֹלת ְלַת�7ֵ 6ְלָהִ/יב ַה:ֹל ַעל ְמכ(נ( ַעל ְיֵדי ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל הַ 

' לֹא ַעל ה, ְוִא� ִזְלֵזל Hָד� ְ;ִת67נ( ְולֹא ָקָרא ְקִרי0ת ְ/ַמע ַעל ִמָ+ת(

  .8ְל6נ(ָתיו ִ:י ִא� ַעל ַעְצמ( ֶ/ָ@ַר� ְלַעְצמ( ֵסֶבל ַ;ל ְיכEַOר

(ת ַהְ<ָ/מ(ת ֲאֶ/ר ַ:Cָד6ַע ֶ/ָ:ל ס(ד, ל ַ;8ְַלמ6ד"6ְכָבר ָרְמז6 ָ:ל ִעְנָי� ֶזה ֲחזַ 

ְוHְמר6 ֶ/ַהCֵָ/� ְללֹא ְקִרי0ת ְ/ַמע . ְוָהע(ָלמ(ת ְרמ6ִזי� ְ;ִדְבֵריֶה� ַה7ְד(ִ/י�

ֶ/ְ:ֵ/� ֶ/ַהCֵָ/� ִע� ַה@(ָיה ,  ְוַכ6ָָנָת�.).ברכות ח(ֶנְחָ/ב ְ:ָיֵ/� ַעל ִמַ+ת @(ָיה 

שער ( 6ְל0ַחר מ(ת( ָיבֹא ְ;ִגְל@6ל ֶ:ֶלב :)גסוטה (ַנְפָ/J ְק/6ָרה ב( ְ:ֶכֶלב 

ְל0ַחר מ(ת( ְק/6ִרי� ;( ,  ֵ:� ַהCֵָ/� ְללֹא ְקִרי0ת ְ/ַמע,)רוח הקודש תיקו� כ

ְוט(ְרִדי� א(ת( ְ;ַכ� ַה7ֶַלע ָקֶ/ה 6ַמר , א(ָת� ַהִ+E(ת ֶ/ָהְפכ6 ְלַמIִיִקי�

  .ְוֵאי� ֵק# ְלִסְבל( ַעד ֶ/Cָמ6ת( א(ָת� @6ִפי�, הְ;Hְמָר� Hִבינ6 80ָ 

ְיַמֵהר ָיִחיָ/ה ַמֲעFֵה6 ל(ַמר ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל , ַהַחי ִי�8ֵ ֶאל ִל;(, ְוַעל ֵ:�

ח6ד 6ְלַכ�6ֵ ַ:6ָנ(ת יִ ' ַוֲאִפ6B ִמי ֶ/Bֹא ָזָכה ָלבֹא ְ;ס(ד ה, ַהִ-ָ+ה ְ;ַכ6ָָנה ְמרOָ;ה

ְוַעל ָ:ל Eִָני� ְיַכ�6ֵ ְלָהִמית . ִיְלַמד ַ:6ָָנה ז( ֶ/7ַל ְלָהִביָנJ, ַהִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת

' ַוה, ָ:ל א(ָת� ַמIִיִקי� 6ְלָהִ/יב ָ:ל ַהִ<יצ(צ(ת ְלָ/ְרָ/� ִ;ְמק(� ַה7ֶֹד/

ְוה6א .  ָהHָד� ה(ְלִכי� ַהְ%ָבִרי�ְו0ַחר ַ:6ַָנת, "ַרֲחָמָנא ִלָ;א ָ;ֵעי"ַה+(ב 

) ו"חב(ַחִיל ָ;ַלע ַוְיִקֶא<6 "ַרח�6 ְיַכEֵר ְוָיִ/יב ָ;ִני� ִלְגב6ָל� ְ;ס(ד ַה9ֵמ(ת 

  . Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�,)ט"בי(" ִ;ְזר(ע( ְיַקֵ;# ְטָלִאי�", "ִמִ;ְטנ( יִֹריֶ/<6 ֵאל

        
        ַעל ַהִ-ָ+הַעל ַהִ-ָ+הַעל ַהִ-ָ+הַעל ַהִ-ָ+הֵסֶדר ְקִרי0ת ְ/ַמע /ֶ ֵסֶדר ְקִרי0ת ְ/ַמע /ֶ ֵסֶדר ְקִרי0ת ְ/ַמע /ֶ ֵסֶדר ְקִרי0ת ְ/ַמע /ֶ 

  
ִמי ֶ/ִהְכִעיס ְוִהְקִניט א(ִתי  ֲהֵריִני מ(ֵחל ְוס(ֵלַח ְלָכל, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ֵ;י� ְ;ג6ִפי ֵ;י� ְ;ָממ(ִני ֵ;י� ִ;ְכב(ִדי ֵ;י� ְ;ָכל ֲאֶ/ר . א( ֶ/ָחָטא ְ:ֶנְגִ%י

ג ֵ;י� ְ;ֵמִזיד ֵ;י� ְ;ִד;6ר ֵ;י� ֵ;י� ְ;א(ֶנס ֵ;י� ְ;ָרצ(� ֵ;י� ְ;/(גֵ . ִלי
ְולֹא . ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל 0ֵחר ְלָכל ַ;ר ִיFְָרֵאל. ְ;ַמֲעFֶה

 ֱאלַֹהי יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . ֵיָעֵנ/ /H �6ָד� ְ;ִסָ;ִתי
6ַמה 9ֶָחָטאִתי ְלָפֶניָ� ְמח(ק . ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי ֶ/Bֹא ֶאֱחָטא ע(ד

ְלָרצ(�  ִיְהי6: ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִי=6ִרי� ְוח(ָלִאי� ָרִעי�
  :צ6ִרי ְוג(ֲאִלי יאהדונהיְיהָֹוה . ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶני�ָ  ִאְמֵרי
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ְוֵאי� , ְולֹא ִ;יַנת Hָד� ָלנ6, ְחנ8ָ06ה י(ֵדַע ִ:י ָעָפר ֲאנַ , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ֲאַנְחנ6 י(ְדִעי� ֵצר6ֵפי ְ/מ(ֶתיָ� ַהְקד(ִ/י� ְוַכ6ַָנת ָ:ל ְקִרי0ת ְ/ַמע ְ:ִפי 

J>ָח6ִדי� ְוִז66ֵגי ִמ%(ת , ְזַמCִה ַהִ-ְצו(ת ְ;ָכל ַהFְֵוַכ6ַָנת ָ:ל ַמֲע
ָלֵכ� ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� . 6י(ת ָלבֹא ַעל ְיֵדיֶה�ַה7ְד(/(ת ָהֶעְלי(נ(ת ָהְרא

ֱאלֵֹהי ִיְצָחק , ֱאלֵֹהי 0ְבָרָה�,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיהָֹוה 
@(ֵמל ֲחָסִדי� , ָהֵאל ַהָ@ד(ל ַהִ@;(ר ְוַה<(ָרא ֵאל ֶעְלי(�, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב

ֶ/8ְַגִ;יר ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� ַוֲחָסֶדיָ� , (ֵכר ַחְסֵ%י Hב(תט(ִבי� קֵֹנה ַה:ֹל ְוז
ְ;ֵני 0ְבָרָה� ִיְצָחק , ַהEְ/6ִטי� ָעֵלינ6 ֲאַנְחנ6 ֲעָבֶדיָ� ַעְ-ָ� ֵ;ית ִיFְָרֵאל

6ָפָרַ/ת , ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� ְקִרי0ת Eָָרַ/ת ְ/ַמע, ְוַיֲעקֹב
, ֶ/Hנִֹכי א(ֵמר ַע8ָה ֶטֶר� ַה9ֵָנה, 6ָפָרַ/ת ַוCֹאֶמר, ה ִא� ַ/מֹעַ ְוָהיָ 

, ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ֵצר6ֵפי ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד9 ָהע(ִלי� ִמ8(ָכ�
, ְיֵדיֶה�6ְבָכל ַהCִח6ִדי� ְוִז66ֵגי ִמ%(ת ַה7ְד(/(ת ָהְרא6י(ת ָלבֹא ַעל 
�7ָ ַהEְַג� ֲאֶ/ר Eַָגְמ8ִי ַ;ֲעו(נ(ַתי O6 ְיתBת ֵא)C/ִָרEָ ְו0ל , 6ְבכַֹח ְקִרי0ת

6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� 8ְכ(ֵנ� , ִיְהי6 ֲעו(נ(ֵתינ6 ַמְבִ%יִלי� ֵ;יֵננ6 ְלֵביְנ�ָ 
ְו0ל ְיַעֵ:ב ,  Hְזֶנָ� ִלְדָבֵרנ6 ֵאBֶהֶאת ְלָבֵבנ6 ְלִיְרHְתָ� ְו0ֲהָבְתָ� ְוַתְקִ/יב

ְוַתֲעֶלה ְלָרצ(� ְ:ֵריַח , ֶאת ַהִ-ְצָוה ַהIֹאת, /�6 ֵחְטא ְוָע(� ְוִהְרה6ר ַרע
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה , ִניחַֹח ְלָפֶני�ָ 

  .ְנֵנה6ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(

  .ל ַמה ֶ/ַ;ס(ְגַרִי� לֹא יֹאַמר ֶאָלא ְיַכ6ֵי� ְ;ָדַע8(:ָ 

 Jְדִחיל6 6ְרִחימ6 )יאהדונהי(ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי;ִ 
ה ְ;ִיח6ָדא "ה ְ;ו"ְלַיֲחָדא ֵ/� י )איההיוהה( 6ְרִחימ6 6ְדִחיל6 )יאההויהה(

ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל 6ְבֵ/� ָ:ל ַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְנָ/מ(ת  )הוהי(ְ/ִלי� 
ַהִ-ְתַיֲחִסי� ֶאל /ֶֹר/ ַנְפֵ/נ6 ר6ֵחנ6 ְוִנְ/ָמֵתנ6 6ַמְל;6ֵ/יֶה� ֶ/ִ-ְ:ָלל6ת 

, ְיִציָרה, יHהְ;רִ , 6ִמָ:ל Eְָרֵטי ֲאִציל6ת. ֲעCָFִה, ְיִציָרה, ְ;ִריHה, ֲאִציל6ת
, ִהֵ<ה Hנִֹכי ָ;א ִלְקר(ת Eָָרִ/C(ת ְ/ַמע, ְ%ָכל Eְַרצ�6 6ְסִפיָרה, ֲעCָFִה

ֶ/8ְִקנ6 ָלנ6 ַחְכֵמי ִיFְָרֵאל ְלHְמָר� ַעל ַהִ-ָ+ה , ְוַוCֹאֶמר, ְוָהָיה ִא� ַ/מֹעַ 
ִ/C(ת ֵא6B ְלַדַעת ַרִ;י ִ/ְמע(� ֶ;� ְוִהְ<ִני ְמַכ�6ֵ ִ;ְקִרי0ת Eָרָ . קֶֹד� ַה9ֵָנה

6ְלַדַעת ַרֵ;נ6 ִיְצָחק ל6ְרָיא 0ְ/ְ:ַנִזי , 6ְלַדַעת ַרִ;י ֶאְלָעָזר ְ;נ(, י(ָחאי
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה . ְזכ6ָת� ָיֵג� ָעֵלינ6
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ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� .  ָיֵדינ6 :(ְנֵנה66ַמֲעFֵה. ָעֵלינ6
  .צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

 ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ַהַ-Eִיל ֶחְבֵלי ֵ/ָנה ַעל יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� . � ַ;ת ָעִי�ֵעיַני 6ְתנ6ָמה ַעל ַעְפַעEַי 6ֵמִאיר ְלִאי/(

ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי ֶ/8ְַ/ִ:יֵבִני ְלָ/ל(� ְוַתֲעִמיֵדִני  יאהדונהיְיהָֹוה 
ְוַתְרִ@יֵלִני ִלְדַבר ִמְצָוה , ְוֵת� ֶחְלִקי ְ;ת(ָרֶת�ָ , ְלַחCִי� ט(ִבי� 6ְלָ/ל(�

ְו0ל 8ְִביֵאִני ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִנָ=י(� . ְו0ל 8ְַרִ@יֵלִני ִלְדַבר ֲעֵבָרה
. ְוִיְ/ל(ט ִ;י ֵיֶצר ַה+(ב ְו0ל ִיְ/ל(ט ִ;י ֵיֶצר ָהָרע. ְולֹא ִליֵדי ִבIָי(�

ְו0ל ַיְבִהיל6ִני ֲחל(מ(ת ָרִעי� . ְוַתPִיֵלִני ִמCֵֶצר ָהָרע 6ֵמֳחָלִאי� ָרִעי�
א ִמָ+ִתי ְ/ֵלָמה ְלָפֶניָ� ְוָהֵאר ֵעיַני �Eֶ ִאיַ/� ְוִהְרה6ִרי� ָרִעי� 6ְתהֵ 

  :ַהֵ-ִאיר ָלע(ָל� :BO( ִ;ְכב(ד( יאהדונהי ָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה. ַהָ-ֶות

ֶ/ְ;כַֹח ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד "א/(� ֶ/ל ְ/ַמע ִיFְָרֵאל 6ָפס6ק ְסגBַOת ְקִרי0ת Eָס6ק רִ 
ָ;ר ִע-( ֶ/ֶאְקָרֵא� ְלָפֶני�ָ " ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד Oֵרד ֶ/ַפע , ַהְמחCֵ/ֶ

ָ@ד(ל ְלָכל ֵ/מ(ת 6ְסִפיר(ת 6ַפְרצ6ֵפי ַה7ֶֹד/ ַהַ<ֲעFִי� ַעל ְיֵדי ַכ6ָנ(ת 
, ְוִיְתַיֲחד6 קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנֵתיJ ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי�, Eְס6ִקי� ֵאBֶה

ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנֵתיJ ִר;6ַע ַהַויָ  O6ָטה "ְוִיָ-ֵ/ְ� ִמיס(ד ְ%ק/Eְ ה
ְ� ֶ/ַפע ְוִיָ-ֵ/ . � ְלכ(ֵנ� 6ְלַת�7ֵ ֶאת ַהְ:ִלי ְ%ַמִי� נ6ְקִבי� ֶ/JBָ";ֶ  ְוִר;6ַע 

י "ד ה"יו(ת ְ%י6ִדי� "6 ָהֶעְלי(� ֶ/ה6א ָ/לֹ/ ַהַוי("ְוֶהHָרה ְגד(ָלה ֵמָהִרי

, "ְוֶחֶרב" ֶ/ֵה� ְ;ִגיַמְטִרCָא )י"ו ה"י וי"ד ה"יו. י"ו ה"י וי"ד ה"יו. י"ו ה"וי
 ַהח(ֵתְ� ַלֲעקֹר 6ְלַ/ֵ;ר 6ְלַהְ/ִמיד ֶאת ַהֶחֶרב ָהֶעְלי(� ֶ/ל ַה7ְִלEָה

6 ַה8ְַח8(� ֶ/ה6א "ְוֵיֵרד ֶהHָרה ֵמָהִרי, ְוק(ֵצ# ֶאת ַהְ<ָ/מ(ת ַה7ְד(/(ת
, ה"ד ה"יו, ד"יו (�"ְוִר;6ַע ;ֶ ) ה"יהו, ו"יה, ה"י', י(ה Eָ/6ט "ִר;6ַע ַהַויָ 

� "Cָא ;ֶ ַלֲהרֹג ֶאת ַהֶ:ֶלב ֶ/ה6א ְ;ִגַמְטרִ  )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו
6 "6ְלה(ִריד ֶהHָרה ְגד(ָלה ֵמָהִרי, ֶ/ְ:ֶנֶגד ְיס(ד ִ%ְ/ִכיְנ8ָא ַקִ%יָ/א

ְלַהְ/ִמיד ְוַלֲהרֹג 6ְל0ֵ;ד ֶאת ָ:ל ַה@6ִפי� ַהְ+ֵמִאי� , ָהֶעְלי(� ְוַה8ְַח8(�
 ֲאֶ/ר ַ;ֲחטֹאֵתינ6 ,ֶזַרע ֶ/ֶקר, ַיְלֵדי ֶפַ/ע, ֶ/ל ַה7ְִלE(ת ְוַהַ-ְ/ִחיִתי�

, ְ@ב6ל ָהִרְ/ָעה ֶ/ַ<ֲע6F ג6ִפי� ְלִניצ(צ(ת ַה7ֶֹד/, ָ;ִני� ִ@ַ%ְלנ6 ְור(ַמְמנ6
Hָ<א . ֵה� ַ;ֲאֶ/ר לֹא ָ/ִהינ6 ַעל ַהֶ;ֶט�, ֵה� ְ;ַהְ/ִחית ַזְרֵענ6 0ְרָצה



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

50505050

, ָ-ָת� ְות(ִציא ִ;ְלָע� ִמEִיֶה�ֲחגֹר ַחְרְ;ָ� 6ְכ0ְרֵיה 8ְִ/0ג ְלעO , ְיהָֹוה
ְוַה@6פ(ת ָהֵה� Iְ8ִֵר� , ְו0ל ִיַ%ח ִמֶ-<6 ִנָ%ח, ְוָהFֵג Fִ8ַיג ְוָהֵצל Pִ8ַיל

6ַמְל0ְ� ְיהָֹוה , ִיְהי6 ְ:מ(# ִלְפֵני ר6חַ . "ְור6ַח Fָ8ִֵא� ְוָהי6 ְ:לֹא ָהי6
ַיֲעל6 ִע� , ְ<ָ/מ(ת ְוִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ;ֶה�ְוָכל ַהִ+E(ת ְוהַ ". %(ֶחה

ַנְפִ/י ְור6ִחי ְוִנְ/ָמִתי ְ;ת(ְ� ְיס(ד ִ%ְ/ִכיְנ8ָא ַקִ%יָ/א ְלַהֲעל(ת ָ/� ַמִי� 
  .נ6ְקִבי� 6ְלִהְתַעֵ;ר ֵמֶה� ְוַלֲהִבי�H ֶאל ָהע(ָל� ַהIֶה

7ְנ6 ָרמַ , ִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ֶאְקָראח 8ֵב(ת ֶ/ִ;קְ "6ִבְסגBַOת ָרמַ  Oח ֵאְבֵרי "ְית
Jי� ְונ6ְקֵבEִ6 ָרמַ , ְזֵעיר 0ְנF7ְנ6 ְוֵיָע Oח ֵאָבִרי� ְלָכל ַהְ<ָ/מ(ת ְ%ָכל "ִוית

ְנָ/ָמה 6ְנָ/ָמה ִמִ<ְ/מ(ת ַה7ִֶרי ְוַה9ְִכַבת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה ֶ/Cְָצא6 ִמֶ-ִ<י 
ֶ/ְ;ת(ְ� ְיס(ד " ְלע(ָל�"ֶ/Cֲַעל6 ְלת(ְ� א(ת � %ְ , ָ� ֵ;ית ִיFְָרֵאל6ִמָ:ל ַעְ- 

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה . ִ%ְ/ִכיְנ8ָא ַקִ%יָ/א
  .ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

        ::::ֶאָחWדֶאָחWדֶאָחWדֶאָחWד    יאהדונהייאהדונהייאהדונהייאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה יאהדונהייאהדונהייאהדונהייאהדונהי    ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוהְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוהְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוהְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה

        ::::ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעדָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעדָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעדָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד: : : : ואומר בלחשואומר בלחשואומר בלחשואומר בלחש

6ִמי , 8ָבֹא ָעָליו ְ;ָרָכה, ִמי ֶ/Cָכ(ל ְלַכ�6ֵ ַ:6ָנ(ת ֵא6B ַ;ֲהָבָנה 6ַבַ-ֲחָ/ָבה ִ;ְלַבד

  ".ְוHַהְב8ָ "ַיְמִ/יְ� , ֶ/ֵאינ( ָיכ(ל

ב ֶ/ִ;יס(ד ְ%ִאָ-א "ע' 6 ָהֶעְלי(� ֶ/ה6א ג"� ְלַהְמִ/יְ� ֶהHָרה ְגד(ָלה ִמ� ָהִריְיַכ6ֵ 

, ו"חרב' ֶ/ֵה� ְ;ִגי) י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו(

ַהֶחֶרב ָהֶעְלי(� ִ%ְקִלEָה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיַכ�6ֵ ַלֲעקֹר 6ְלַ/ֵ;ר ֶאת , ְלַחְ;ר( ִליס(ד ְ%נ6ְקָבא

  .ַה7(ֵצ# ְוַהח(ֵתְ� ֶאת ַהְ<ָ/מ(ת ַה7ְד(/(ת

� ֶ/ִ;יס(ד "ה ְוִר;6ַע ;ֶ "6 ַה8ְַח8(� ֶ/ה6א ִר;6ַע ַהַויָ "ַ@� ְיַכ�6ֵ ְלה(ִריד ֶהHָרה ֵמִרי

ו "ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו, ד"יו. ה"יהו, ו"יה, ה"י, י(ְ%נ6ְקָבא 

  .א"ַלֲהרֹג ֶאת ַהֶ:ֶלב ִ%ְקִלEָה ֶ/ְ:ֶנֶגד ְיס(ד ְ%נ6ְקָבא דז) ה"ה

ד "יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו(, ֶעְלי(� ְוַתְח8(�, ַ@� ְיַכ�6ֵ ְלה(ִריד ֶהHָרה ִמ8ֵ9ְי ֲחָרב(ת

ד "יו, ה"ד ה"ד יו"יו. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ה

ְלַהְ/ִמיד ַלֲהרֹג 6ְל0ֵ;ד ֶאת ָ:ל ַה@6ִפי� ַהְ+ֵמִאי� ) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ה

ֶ/ל ַה7ְִלE(ת ֶ/ַ<ֲע6F ְלב6ִ/י� ֶאל ַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה ֶ/ל ַה9ְִכַבת ֶזַרע ֶ/B( ְוֶ/ל 
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6 ִע� ַנְפ/( ְור6ח( ְוִנְ/ָמת( ֶאל 8(ְ� א(ת � ֶ/ל 6ְלַהֲעל(ת ַהִ+E(ת ָהֵאB, ָ:ל ִיFְָרֵאל

, ִ%ְזֵעיר 0ְנEִי� ִ%ְקד9ָOה' ֶ/ה6א ַהֶ:ִלי ֶ/ְ;ת(ְ� ַהְיס(ד ְ%נ6ְק " ְלע(ָל�"8ֵיַבת 

, ד"ש, ש. י"שד. ד"ת יו"� דל"שי(, 6ְלַהְמִ/יָכ� ִלְ/לֶֹ/ת ְ:ֵלי ַהְיס(ד ְ%ָרֵחל

  ".ְלע(ָל�"( ִיְצַטCְר6 ְ;0ְרָ;ִעי� י(� ִ%יִציַרת ַה6ָָלד ִמְנַי� � ֶ/ל 6ב )י"שד

 6ְבָכל ַנְפְ/�ָ  6ְבָכל�ְלָבWְב�ָ   ֱאלֶֹהיָ� ְ;ָכלהדונהייאֵאת ְיהָֹוה �ְוHַהְב8ָ 
 ָ�Wַעל: ְמאֶֹד �)Cנִֹכי ְמַצ6ְָ� ַה WH ה ֲאֶ/רBְֶוָהי6 ַהְ%ָבִרי� ָהֵא  ָ�Wְלָבֶב :

ְבָ/ְכְ;ָ� , ְוִ/ַ<ְנ�8ָ ְלָבֶניָ� ְוִדַ;ְר8ָ ָ;� W6 �ְְב8ְָ� ְ;ֵביֶתָ� 6ְבֶלְכ8ְָ� ַבֶ%ֶר/ִ;ְ
 ָ�Wי�ָ  6ְקַ/ְר�8ָ ְלא(ת ַעל: 6ְבק6ֶמWָטפֹת ֵ;י� ֵעיֶנWֹ6ְכַתְב�8ָ : ָיֶדָ� ְוָהי6 ְלט

  :ְמזOז(ת ֵ;יֶתָ� 6ִבְ/ָעֶרWי�ָ  ַעל

נִֹכי ְמַצ6ֶה ֶאְתֶכ� ַהC(�  ָ/מַֹע 8ְִ/ְמע6 ֶאל ְוָהָיה ִא� WH ִמְצ(ַתי ֲאֶ/ר
ֲהָבה ֶאת W0ֵהיֶכ� יאהדונהיְיהָֹוה  ְלWֹ6ְלָעְבד( ְ;ָכל)�"יבטא את העי( ֱאל  

0ְרְצֶכ� ְ;ִע8( י(ֶרה 6ַמְלק(/  ְוָנWַת8ִי ְמַטWר: ַנְפְ/ֶכ�W ְלַבְבֶכ� 6ְבָכל
ַסְפ8ָ  WHְו ָ�Wְוִיְצָהֶר �ָ/ְWַֹכְל8ָ :  ְדָגֶנָ� ְוִתיר WHְדָ� ִלְבֶהְמ8ֶָ� ְוWFָ;ְ בFֶַת8ִי ֵעWְוָנ
ִהW9ְָמר6 ָלֶכ� �Eֶ ִיְפ8ֶה ְלַבְבֶכ� ְוַסְר�8ֶ ַוWֲעַבְד�8ֶ ֱאלִֹהי� : ְוFָָבWְע8ָ 

�Wֲחִויֶת� ָלֶהW8ַ/ְֶכ� ְוָעַצר ֶאת ;ָ יאהדונהיְיהָֹוה  ְוָחָרה �0: ֲאֵחִרי� ְוִה 
ְיב6ָלJ ַוWֲאַבְד�8ֶ ְמֵהָרה  ִיWְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִת�8ֵ ֶאת ַה9ַָמִי� ְולֹא

ְ%ָבַרי  ְוFְַמ�8ֶ ֶאת: נֵֹת� ָלֶכ�Wיאהדונהי ֵמַעל ָהHֶר# ַה+ָֹבה ֲאֶ/ר ְיהָֹוה 
ֶיְדֶכ� ְוָהי6  א(ת ַעלַנְפְ/ֶכ� 6ְקַ/ְר�8ֶ אָֹת� לְ  ְלַבְבֶכ� ְוַעWל ֵאBֶה ַעל

�WיֵניֶכWָטפֹת ֵ;י� ֵע) Wֵניֶכ� ְלַדֵ;ר ָ;� ְ;ִ/ְב8ְָ�  ְוִלַ-ְד�8ֶ אָֹת� ֶאת: ְלט;ְ
 ָ�Wְבָ/ְכְ;ָ� 6ְבק6ֶמ W6 �ְְמז6ז(ת ֵ;יֶתָ�  6ְכַתְב�8ָ ַעל: ְ;ֵביֶתָ� 6ְבֶלְכ8ְָ� ַבֶ%ֶר

יבטא את (ֵמיֶכ� ִויֵמי ְבֵניֶכ� ַעל ָהWֲאָדָמה ֲאֶ/ר ְלַמַע� ִיְר;6 יְ : 6ִבְ/ָעֶרWי�ָ 

  ַלWֲאבWֵֹתיֶכ� ָלֵתת ָלֶה� ִ:יֵמי ַה9ַָמִי� ַעליאהדונהי ִנְ/ַ;ע ְיהָֹוה )�"העי
ֶר# WHָה:  

ַמְר8ָ  ַ%ֵ;ר ֶאל: מֶֹ/ה BֵאמWֹר ֶאליאהדונהי ַוCֹאֶמר ְיהָֹוה  WHָרֵאל ְוFְֵני ִי;ְ
6Fְתנ6 ַעל  ָלֶה� ִציִצת ַעלֲאֵלֶה� ְוָעWרָֹת� ְוָנWִֹציִצת  ַ:ְנֵפי ִבְגֵדיֶה� ְלד

 ָ:ל ְוָהָיה ָלֶכ� ְלִציִצת 6ְרִאיֶת� אֹת( 6ְזַכְר�8ֶ ֶאת: ַהָ:ָנ� Eְִתיל 8ְֵכWֶלת
ֲחֵרי  ַוWֲעFִיֶת� אָֹת� ְולWֹאיאהדונהי ִמְצ(ת ְיהָֹוה  W0ֲחֵרי ְלַבְבֶכ� ְו W0 6ָתת6ר

ֲחֵריֶה�W יֶכ� ֲאֶ/רֵעWינֵ  W0 יֶת� ֶאת: �8ֶ0 זִֹני�FֲִעWל ְלַמַע� 8ְִזְ:ר6 ַו:ָ 
�WאלֵֹהיֶכWְהִייֶת� ְקדִֹ/י� ֵלWֵהיֶכ� ֲאֶ/ר יאהדונהי ֲאִני ְיהָֹוה : ִמְצ(ָתי ִוWֱֹאל
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ה(ֵצאִתי ֶאְתֶכ� ֵמֶאֶר# ִמְצַרִי� ִלWְהי(ת ָלֶכ� ֵלWאלִֹהי� ֲאִני ְיהָֹוה 
  .ֱאלWֵֹהיֶכ�W ֱאֶמתיאהדונהי ְיהָֹוה     : ֱאלWֵֹהיֶכ�Wייאהדונה

 ר(ְממ(ת ֵאל ִ;ְגר(ָנ�: ִמְ/ְ:ב(ָת� ְיַרְננ6 ַעל. ַיַעְלז6 ֲחִסיִדי� ְ;ָכב(ד
  :ְוֶחֶרב EִיִפC(ת ְ;ָיָד�. )ת באר"ר(

J ִמִ@;ֵֹרי  ִ/9ִי� ִ@;ִֹרי� ָסִביב לָ )ש"ת מה"ר(ִהֵ<ה ִמָ+ת( ֶ/Bְִ/לֹמֹה 
ֵזי ֶחֶרב ְמלOְמֵדי ִמְלָחָמה ִאי/ ַחְר;( ַעל: ִיFְָרֵאל Oֲאח �BָO:  ַחדEְַיֵרכ( ִמ
  :ַ;Bֵיל(ת

 ִ/9ִי� ִ@;ִֹרי� ָסִביב ָלJ ִמִ@;ֵֹרי )ש"ת מה"ר(ִהֵ<ה ִמָ+ת( ֶ/Bְִ/לֹמֹה 
ֵזי ֶחֶרב ְמלOְמֵדי ִמְלָחמָ : ִיFְָרֵאל Oֲאח �BָO:ַחד  ה ִאי/ ַחְר;( ַעלEְַיֵרכ( ִמ
  :ַ;Bֵיל(ת

 ִ/9ִי� ִ@;ִֹרי� ָסִביב ָלJ ִמִ@;ֵֹרי )ש"ת מה"ר(ִהֵ<ה ִמָ+ת( ֶ/Bְִ/לֹמֹה 
ֵזי ֶחֶרב ְמלOְמֵדי ִמְלָחָמה ִאי/ ַחְר;( ַעל: ִיFְָרֵאל Oֲאח �BָO:  ַחדEְַיֵרכ( ִמ
  :ַ;Bֵיל(ת

ֶ<Xָ יאהדונהיָיֵאר ְיהָֹוה :  ְוִיְ/ְמֶר�ָ יאהדונהיָוה ְיָבְרְכָ� ְיהֹ Oָניו ֵאֶליָ� ִויחEָ  :
  : Eָָניו ֵאֶליָ� ְוָי�Fֵ ְלָ� ָ/ל(�יאהדונהיִיMָא ְיהָֹוה 

ֶ/ָ:ל ַהְנָ/מ(ת , ִויִהי ָרצ(� ִמְלָפֶניָ� ְיהָֹוה ֶאלֵֹהינ6 ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6
ִיEְָרד6 ִמֵ-<6 ְוַיֲעל6 ַלCְס(ד ְדְזֵעיר , ָ;ִאיָל� ַהָ+ֵמאְוִנP(ֵצי ַהְקדOָ/ה ֶ/ 

ְוָהִאיָל� ַהָ+ֵמא ַהה6א , 6ִמ�9ָ ִיָ<ְתנ6 ַלCְס(ד ְ%ְ/ִכיְנָתא ָקִדיָ/א, 0ְנEִי�
 ְוָכל ַה@6ִפי� ַהְטֵמִאי�, ג6ד6 ִאיַלַנא 6ְקִציצ6 ַעְנפ(ִהי, 8ְַע7ֵר 6ְתַ/ֵ;ר
לֹא 8ְִהֵיה ָלֶה� ע(ד , ֶ/ֶ<ֶהְר@6 ִ;ְקִרי0ת ְ/ַמע ַהז(, ֶ/ל ַה7ְִלE(ת

ְוכ�BָO ָ:ֶרַגע יֹאְבד6 ְוִיְהיEְ �BָO: 6ָגִרי� ֵמִתי� ְלַבל ִיְג/6 ע(ד . 8ְק6ָמה
. ֶה�ְולֹא ִיְת0ֲחז6 ע(ד ;ָ , ֶאל א(ָת� ַהְנָ/מ(ת ַהְקד(ש(ת ֶ/ָיְצא6 ֵמֶה�

  .ְמנ7O(ת ִמָ:ל ָרע, ַ:ִמְ/Eָט ָהִרא/(�, ְוַיִ<ח�6 ַלֲעל(ת ֶאל ַה7ְדOָ/ה

�W6ָדִתי : יֵֹ/ב ְ;ֵסֶתר ֶעְלי(� ְ;ֵצל ַ/ַ%י ִיְתל(ָנ Wיהָֹוה ַמְחִסי 6ְמצWאַֹמר ַל
( ֱאלַֹהי ֶאְבַטח W; : W6ח ָיק6/ ִמֶ%ֶבר ַהEַיְלָ� ִמWPִֶאְבָרת( : (תִ:י ה6א ַי;ְ |

( ָיֶסְ� ָלְ� ְוַתWַחת W8ֵחָרה ֲאִמWֹא: ְ:ָנָפיו 8ְֶחֶסה ִצָ<ה ְוסWַֹחד  לEִַתיָרא ִמ
�Wִי�: ָלְיָלה ֵמֵח# ָיע�6 י(ָמWֳהָרWִמֶ%ֶבר ָ;אֶֹפל ַיֲהלְֹ� ִמ7ֶֶטב ָי/6ד ָצ :
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 �ָ%ְPִֹל ִמEיִמיֶנָ� ֵאֶליָ� לֹא| ִיWֶאֶל� 6ְרָבָבה ִמ/W@ַָרק ְ;ֵעיֶניָ� ַתִ;יט :  ִי
  .ַמְחִסייאהדונהי 8ָ0ה ְיהָֹוה  ִ:Wי: ְוִ/OBַמת ְרָ/ִעי� 8ְִרֶאWה

  ) 55555555עמוד ְלָקַמ� (ְיַדֵלג ַעד Hָנא ְבכַֹח  ְבָיִמי� ֶ/ֵאי� א(ְמִרי� ִויד6י

. יָ� 8ְִפBֵָתנ8ָ6בֹא ְלָפנֶ .  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� . ְו0ל 8ְִתַע�Bַ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י אֲ . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתנ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . 6ָמַרְדנ. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. � ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי. 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�. ַמה <ֹאַמר ְלָפֶניָ� י(ֵ/ב ָמר(�
ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . (ֵדַע ָרֵזי ע(ָל�8ָ0ה י. ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . ר(ֶאה ְ:ָלי(ת ָוֵלב, ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה ח(ֵפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה : ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ . ִמָ-�ְ 

6ְתַכEֵר ָלנ6 , ַח+ֹאֵתינ6 ָ:ל ְמח(ל ָלנ6 ֶאתֶ/8ִ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .Eְָ/ֵעינ6 ְוִתְמח(ל ְוִתְסַלח ְלָכל, ֲע(נ(ֵתינ6 ָ:ל ֶאת

 ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי ֶ/ִא� ָחָטאִתי יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ְוַג� , ה"ד ֶ/ל ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ַהַויָ " י6ָעִויִתי Eַָ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת

J;ָ ַגְמ8ִי ְבא(ת א, ִ;ַ+ְל8ִי ִמְצַות ְקִרי0ת ְ/ַמע ַה8ְל6ָיהEָ ל ' ְוַג�/ֶ
ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי , ְוִנְתַחCְַב8ִי ְ;ִדיְנָ� ַהPֶֶדק ְסִקיָלה א( ַ:C(ֵצא ;(, 0דָֹני

, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהי (� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה ִויִהי ָרצ. ְסִקיָלה
ֶ/ל ַה�9ֵ 0דָֹני ' ֶ/Cְֵהא ֶנְחָ/ב ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִנְסַקְל8ִי ַעל ְיֵדי א(ת א

ה "0ֲחר(ָנה ֶ/ל ַהַויָ ' ְוָת/6ב א(ת ה. ִ%י� ַהָ@ד(ל ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי� ְ;ֵבית
6ְ/ֵניֶה� . ה"ֶ/ל ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה ֶאל א(ת ו, ְלכ6ת ְלִהְתע(ֵררֶ/ִהיא ַה-ַ 
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ְוִיְתַיֲחד6 , ֶ/ֵה� 0ָ;א ְוִאָ-א, ה"ַיֲעל6 ְלַמִי� נ6ְקִבי� ֶאל א(ִתC(ת י
 ְו6/8ָב 6ְתַיֵחד ְ/לָֹ/ה א(ִתC(ת ִרא/(נ(ת ).ה הו יה(ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� 
ְוֵ/� ָקְדְ/ָ� ) א"יהוה אהיה אדני יא(מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� ֶ/ל ְ/לֶֹ/ת ְ/ 
ָיִאיר ִ;ְרצ(ְנָ� ְ;ע(ָל� ָהֲאִציל6ת ְו0ל ְיִהי ) יוד הי ויו הי(ְ;ִמ6Bי י6ִדי� 

  :מ(ֵנעַ 
ֶ/ִא� , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהי ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ִרא/(ָנה ֶ/ל ִ/ְמָ� ' ִויִתי Eַָ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת הָחָטאִתי עָ 
ְוַג� , ה ְוַג� ִ;ַ+ְל8ִי ִמְצַות ַהָ<ַחת 8ְִפBִי� ַה8ְל6ָיה ָ;J"ַהָ@ד(ל ַהַויָ 

 ַ:C(ֵצא ְוִנְתַחCְַב8ִי ְ;ִדיְנָ� ַהPֶֶדק Fְֵרָפה א(, ֶ/ל 0דָֹני' Eַָגְמ8ִי ְ;א(ת ד
יאהדונהי ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי Fְֵרָפה, ָ;ה

ֶ/ְיֵהא ֶנְחָ/ב ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִנFְַרְפ8ִי ַעל ְיֵדי , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
ְוָי/6ב6 . ַלִי�ִ%י� ַהָ@ד(ל ֶ/ִ;יר6ָ/  ֶ/ל ַה�9ֵ 0דָֹני ְ;ֵבית' א(ת ד

ְוַתֲעֶלה א(ת . ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי�, ֶ/ֵה� 0ָ;א ְוִאָ-א, ה"ה ְ%ַהַויָ "ְוִיְתַיֲחד6 י
. ה"ְ%ַהַויָ ' ֶאל א(ת ו, ֶ/ִהיא ַמְלכ6ת, ה"0ֲחר(ָנה ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ ' ה

ִרא/(ָנה '  א(ת הְוָת/6ב. 6ְ/ֵניֶה� ַיֲעל6 ְלַמִיי� נ6ְקִבי� ְל0ָ;א ְוִאָ-א
ְו6/8ָב ) יה הו הו(ה "ְ%ַהַויָ ' ְלִהְתַחֵ;ר ִע� א(ת ו, ֶ/ִהיא ִאָ-א, ה"ְ%ַהַויָ 

יהוה (6ְתַיֵחד ְ/לָֹ/ה א(ִתC(ת ְ/ִנC(ת ֶ/ל ְ/לֶֹ/ת ְ/מ(ֶתיָ� ַהְקד(ִ/י� 

יוד הי ואו (� ְו0ֶל� ְוֶ/� ָקְדְ/ָ� ְ;ִמ6Bי ְ/לָֹ/ה י6ִדי) ד"אהיה אדני הה

  : ָיִאיר ִ;ְרצ(ְנָ� ְ;ע(ָל� ַהְ;ִריHה ְו0ל ְיִהי מ(ֵנעַ )הי
ֶ/ִא� ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ד(ל ֶ/ל ִ/ְמָ� ַה@ָ ' ָחָטאִתי ָעִויִתי Eַָ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת ו
' ְוַג� Eַָגְמ8ִי ְ;א(ת נ, ְוַג� ִ;ַ+ְל8ִי ִמְצַות ִציִצית ַה8ְל6ָיה ָ;J, ה"ַהַויָ 

, ְוִנְתַחCְַב8ִי ְלָפֶניָ� ְ;ִדיְנָ� ַהPֶֶדק ֶהֶרג א( ַ:C(ֵצא ב(, ֶ/ל ִ/ְמָ� 0דָֹני
 ֱאלֵֹהינ6 יאהדונהיָוה ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹ. ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ֶהֶרג

ֶ/ל ' ֶ/Cְֵהא ֶנְחָ/ב ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ֶנֱהַרְג8ִי ַעל ְיֵדי א(ת נ, ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
, ה"ה ְ%ַהַויָ "ְוָי/6ב6 ְוִיְתַחְ;ר6 י, ִ%י� ַהָ@ד(ל ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי� 0דָֹני ְ;ֵבית

ִלְהי(ת ָעָליו , ה ֶ/ה6א ְזֵעיר 0ְנEִי�"ַהַויָ %ְ ' ִע� א(ת ו, ֶ/ֵה� 0ָ;א ְוִאָ-א
0ֲחר(ָנה ְ%ַהַוָיה ' ה ָי/6ב ְלִהְתַחֵ;ר ִע� ה"ְ%ַהַויָ ' ְוא(ת ו. ְלא(ר ַמ7ִי�

ְו6/8ָב 6ְתַיֵחד ). יהו וה(ָלֵתת ָלJ ֶאת א(ר ַהַ-7ִי� , ֶ/ִהיא ַמְלכ6ת
יהוה אהיה (ל ְ/לֶֹ/ת ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� ְ/לָֹ/ה א(ִתC(ת ְ/ִליִ/C(ת /ֶ 
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ָיִאיר ִ;ְרצ(ְנָ� ) יוד הא ואו הא(ְוֵ/� ָקְדְ/ָ� ְ;ִמ6Bי 0ְלִפי� ) נ"וי, אדני
  :ְ;ע(ַל� ַהְיִציָרה ְו0ל ְיִהי מ(ֵנעַ 
ִא� ֶ/ ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 

0ֲחר(ָנה ֶ/ְ;ִ/ְמָ� ' ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת ה
ְוַג� Eַָגְמ8ִי , ְוַג� ִ;ַ+ְל8ִי ִמְצַות ַה8ְִפBָה ַה8ְל6ָיה ָ;J, ה"ַהָ@ד(ל ַהַויָ 

ֲהֵריִני , ֶחֶנק א( ַ:C(ֵצא ;(ְוִנְתַחCְַב8ִי ְ;ִדיְנָ� ַהPֶֶדק , ֶ/ל 0דָֹני' ְ;א(ת י
ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי יאהדונהי ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . ְמַקֵ;ל ָעַלי ֶחֶנק

ֶ/ל 0דָֹני ' ֶ/ְיֵהא ֶנְחָ/ב ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ֶנְחַנְק8ִי ַעל ְיֵדי א(ת י, ֲאב(ֵתינ6
ה ַלֲעל(ת "ְ%ַהַויָ ' ְוָת/6ב א(ת ו. ִי�ִ%י� ַהָ@ד(ל ֶ/ִ;יר6ָ/לַ  ְ;ֵבית

6ְ/ֵניֶה� ַיֲעל6 , ֶ/ִהיא ִאָ-א, ה"ִרא/(ָנה ֶ/ל ַהַויָ ' 6ְלִהְתַחֵ;ר ִע� א(ת ה
ֶ/ִהיא , ה"0ֲחר(ָנה ְ%ַהַויָ ' ְוא(ת ה, ֶ/ה6א 0ָ;א, ה"ְ%ַהַויָ ' ֶאל א(ת י

ְוָת/6ב 6ְתַיֵחד ְ/לָֹ/ה ). י" הוהי"ה וה"ו(, ַהַ-ְלכ6ת 8ֲַעֶלה ִעָ-ֶה�
, יהוה אהיה אדני(, א(ִתC(ת 0ֲחר(נ(ת ֶ/ל ְ/לָֹ/ה ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י�

 ָיִאיר ִ;ְרצ(ְנָ� ְ;ע(ַל� )יוד הה וו הה(� "ְוֵ/� ָקְדְ/ָ� ְ;ִמ6Bי ֵהִהי) י"הה
  :ָהֲעCָFִה ְו0ל ְיִהי מ(ֵנעַ 

נ(ֵתינ6 ָהַרִ;י� ֶ/ֶ<ְחַרב ֵ;ית ַהִ-ְקָ%/ 6ָבְטל6 0ְרַ;ע ִמת(ת ְוַע8ָה ַ;ֲע(
ֶ/Cְֵהא , ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6. ֵ;ית ִ%י�

ְלַקֵ;ל ֶנְחָ/ב ְלָפֶניָ� ַקָ;ָלה ז( 6ְמִסיָרה ז( ֶ/7ִַ;ְל8ִי 6ָמַסְר8ִי ֶאת ֲעְצִמי 
ְ:ִא6B ַנֲע6F ִ;י ְ;פַֹעל ְ;ֵבית ַהִ%י� ַהָ@ד(ל , 0ְרַ;ע ִמת(ת ֵ;ית ִ%י�

ְלַכEֵר ַעל ָ:ל ֲע(נ(ַתי 6ְלַת�7ֵ ָ:ל ָהע(ָלמ(ת ֶ/Eַָגְמ8ִי , ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי�
ַיְחְזר6 , ת ַה6%6ִי ַהIֶה6ְבֵכ� ְ;כַֹח ְסגBַOת ֲאִמירַ ) ְיֶאֲאָהְהדֹ(ֶיָנְהְהיְ (: ָ;ֶה�

, ָלֶרֶדת 6ְלִהְתַ@B(ת ַהֲחָסִדי� ַהְמגBִOי� ֶ/ָעל6 ְוִנְתַ:=6 ֵמֲחַמת ֲע(נ(ַתי
ְוִיְתEְָרד6 ַה7ְִלE(ת ִמַ<ְפִ/י ְו0ל ְיַעְ:ב6 א(ָתJ ִמBֲַעל(ת ְלֵהָרא(ת ֶאת 

  .Eֶָני�ָ 
ְוֲאַחר ְ/ָגַמר א(ת( יֹאַמר ָ/לֹ/ .  :6ל( ְ;ָכל ָלְיָלהֲאַחר ָ:ְ� יֹאַמר Hָ<א ְ;כֹחַ 

  .ָלְיָלה Eְָעִמי� ַה/6ָרה ַהְרא6ָיה ְלא(ָתה

   )#"ג ית"אב(.              8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@דBַOת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ   ליל א
  )�"ע שט"קר(     .          נ(ָראַטֲהֵרנ6. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת  ליל ב 
  )ש"ד יכ"נג(.              ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר  ליל ג 
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  )ג"צת ר"בט(     .8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר� ליל ד 
  )ע"טנ ב"חק(            .  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/ ליל ה 
  )ק"ל פז"יג(.              ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה  ליל ו
  )ת"צי ו"שק(.  י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל ליל ז 

  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

ִא� : ָעֵקב ָיג6ד ְוה6א ְיג6ֶד<6 ְ@ד6ד ָ@ד: ד ְיג6ֶד<6 ְוה6א ָיגOד ָעֵקבָ@ד ְ@ד6
: ִלי/6ָעְתָ� ִק6ִיִתי ְיהָֹוה: 8ְִ/ַ:ב לֹא ִתְפָחד ְוָ/ַכְב8ָ ְוָעְרָבה ְ/ָנֶת�ָ 

6ָעְתָ� ִק6ִיִתי ִלי/: ִק6ִיִתי ְיהָֹוה ִלי/6ָעְת�ָ : ִלי/6ָעְתָ� ְיהָֹוה ִק6ִיִתי
8ָ0ה ֵסֶתר ִלי : ְיהָֹוה ִק6ִיִתי ִלי/6ָעְת�ָ : ְיהָֹוה ִלי/6ָעְתָ� ִק6ִיִתי: ְיהָֹוה

ֶסָלה 8ְס(ְבֵבִני BֵEַט ָרֵ<י 8ְִצֵרִני : ִמPַר 8ְִצֵרִני ָרֵני ַפBֵט 8ְס(ְבֵבִני ֶסָלה
ע Fְָמח(ת ֶאת Eֶָניָ� 8(ִדיֵעִני אַֹרח ַחCִי� Fֹבַ : ִמPַר ִלי ֵסֶתר 8ָ0ה
   :ְנִעימ(ת ִ;יִמיְנָ� ֶנַצח

�)Cי ִ:י. 8ָ0ה ָתק�6 8ְַרֵח� ִצ:ִ Jָיְדָ� 0ְפִקיד : ָבא מ(ֵעד ֵעת ְלֶחְנָנ;ְ
  . ֵאל ֱאֶמת) י"ת פא"ר(Eִָדיָתה א(ִתי ְיהָֹוה ) ר"ת בא"ר(ר6ִחי 

  .ְ;ִיFְָרֵאלָמֵג� ִא� ֵיָרֶאה ָורַֹמח ְ;0ְרָ;ִעי� ֶאֶל� 

ֶ/ְ;כַֹח ְסגBַOת ֵ/� , ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלַֹהי ֲאב(ַתי
ֶ/8ְִפֶ%ה ֶאת ְ;ִריִתי , ַהC(ֵצא ֵמָראֵ/י ֵתב(ת Eִָדיָתה א(ִתי ְיהָֹוה) י"פא(

ל "ל אֵ "ל אֵ "ת אֵ ְ;ִרית קֶֹד/ ִמֵ;י� ַה7ְִלE(ת ְ;כַֹח ְסגBַOת ְ/לָֹ/ה ֵ/מ(
6ְבכַֹח ְסגBַOת ָמֵג� ְוֵיָרֶאה ָורַֹמח 8ֲַהרֹג 6ְתַע7ֵר , ָהע(ִלי� ְ:ִמְסEַר ָמֵג�

6ְתַ/ֵ;ר 6ְתַכ�Bֵ ֶאת ָ:ל ַה@6ִפי� ַהְ+ֵמִאי� ֶ/ל ַה7ְִלE(ת ֶ/ִ<ְבְרא6 ַעל 
ְוַתֲחִזיֵר� , (/(ת ֶ/ְ;ת(ָכ�Eָ �ְ0דֹה ִתְפֶ%ה ֶאת ָ:ל ַהְ<ָ/מ(ת ַה7ְד. ָיִדי

ְוָיִאיר6 א(ִתC(ת ַה7ֶֹד/ , ַל7ְד9ָOה ַ:ִ-ְ/Eָט ָהִרא/(� ְמנ7O(ת ִמָ:ל ַרע
ה "ל ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ֶאָחד ְוֶעFְִרי� ֵ/מ(ת ֶאְהיֶ "ָהע(ִלי� ְ:ִמְסEַר אֵ 

  .ָהע(ִלי� ְ:ִמְסEַר ֱאֶמת

 Fְה. ה"ִרי� ְוֶאַחד ְ/מ(ת ֶאְהיֶ ְיַכ�6ֵ ְ;ֶעEֶ;ַ ְולֹא י(ִציֵא�.  

  ה" אהי ה" אהי ה" אהי ה"אהי ה"אהי ה " אהי ה"אהי

  ה" אהי ה"אהי ה " אהי ה" אהי ה"אהי ה "אהי  ה"אהי             

  ה"אהי ה "אהי ה "אהי ה "אהי ה" אהי ה" אהי ה"אהי
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  .ַחס ְוָ/ל(�, ַח ַהMָָט� ֶ/Bֹא ְיַטְ-ֵאה6 ְ;ֶקִריָ:ְ� ְיַכ�6ֵ ְ;ֵ/� ֶזה ִלְקרַֹע :ֹ 0ַחר

        ְקְרְע Fְְט�ְקְרְע Fְְט�ְקְרְע Fְְט�ְקְרְע Fְְט�

  :ְויֹאַמר ֵאל(הַ ֵאל(הַ ֵאל(הַ ֵאל(הַ ָ:ְ� ְיַכ�6ֵ ְ;ֵ/�  0ַחר

ֶ/8ְִפרֹס ְ:ָנֶפיָ� ַעל , ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי
ְלַהֲעל(ָת� , ָרא(ת ֶאת Eֶָני�ָ ַ;ֲעל(ָת� ְלהֵ , ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ַנְפִ/י

6ְלַהְס8ִיָר� 6ְלַהֲעִליָמ� ִמ� ַהִחיצ(ִני� ְ;ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ ֵ/� ֵאל(ַה ְוָיִאיר 
, ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ְוַיֲעל6 ַנְפִ/י. ֵ/� ֶזה ְ;ָכל ֵצר6ָפיו 6ִמH6Bיו 6ִמְסEָָריו

א נ6ְקָבא ִ%ְזֵעיר 0ְנEִי� ְלע(ֵרר ָ/� ַמִי� ֶאל ְיס(ד ִ%ְ/ִכיְנָתא ַקִ%יָ/ 
  .ְוֵתָעFֶה ְ;ֵאר ַמִי� נ(ְבִעי�, נ6ְקִבי� 6ְלַקֵ;ל ָ/� ַמִי� ְ%כ6ִרי�

  :Eְס6ִקי� ֵא6B' ְ;רֹא/ חֶֹד/ י(ִסי� ב

ְבֵני ָד� 6   :ְוַג� ַה:ֲֹהִני� ַהִ<ָ@ִ/י� ֶאל ְיהָֹוה ִיְתַקָ%/�Eֶ 6 ִיְפרֹ# ָ;�
ִ/י� Oח:  

9ָה ִמ7ְִלEַת ַהָ<ָח/ ֶאל ( O6 ַיֲעל6 ִניצ(צ(ת ַה7ְדBס6ִקי� ֵאEְ ִיַכ�6ֵ ֶ/ְ;כַֹח

  ")ַחי"ַהְיס(ד ַהִ<ְקָרא 

  .8(ָרה ִצ6ָה ָלנ6 מֶֹ/ה מ(ָרָ/ה ְקִהBַת ַיֲעקֹב   :יַס�Cֵ ְ;ָפס6ק ֶזה

        ִעְנָי� �678ִ ֲחצ(תִעְנָי� �678ִ ֲחצ(תִעְנָי� �678ִ ֲחצ(תִעְנָי� �678ִ ֲחצ(ת

ִהֵ<ה ֵמֲחצ(ת ַלְיָלה ,  Eִי ֶ/ַה8ְִפBָה ְוַה6/8ְָבה ט(ִבי� ֶה� ְ;ָכל ֵעת�0 ַעל

. ִ:י ְמַ/�8ֵ ה6א ַצַער ַה9ְִכיָנה ְ;ָצָרת(. א .ְוַעד ַה;ֶֹקר ט(ִבי� ֵה� ִ/ְבָעַתִי�

ָ@ִלי� י(ֵתר ְלַקָ;ַלת ַה6/8ְ. ב Oת6ִחי� 6ְמסEְ ת, ָבהִ:י ַ/ֲעֵרי ָרִקיַע)Bְוַה8ְִפ 

6Bה , ַנֲעל(ת י(ֵתר, ֶ/ָ;ֶה� ִמַ%ת ָהַרֲחִמי� י(ֶרֶדת ָלע(ָל�, ְ;ָ/ע(ת ֵאBֶי ְ;ֵא:ִ

 ְו�0 ֵמ0ֲחֵרי ֶ/ֶבת ַ;ֲחצ(ת. ַה9ָע(ת רֹב ְ;ֵני ָהHָד� ְיֵ/ִני� ְוֵאיָנ� ח(ְטִאי�

ְוס(ד . ד(/ ָ;ר6ְ� ה6א י(ֵתר ָנִקי ְוָטה(רְוע(ָלמ( ֶ/ל ַה7ָ , רOָ;� ְ:ָבר ְיֵ/ִני�

ִ:<(ר( ֶ/ל ָ%ִוד ַהְמַנֵ@� ֵמֵאָליו ִמְתע(ֵרר 6ְמַזֵ-ר ָעִריִצי� ְוק(ִצי� ְ;ס(ד ְלָדִוד 

 ְוח6ט ֶ/ל ֶחֶסד, ְוַהִ-ְ/�8ֵ8ַ ְ;ִכ<(ר ֶזה ִנְקָ/ר ְלַמְעַי� ַמִי� ַחCִי�, ִמְזמ(ר

 ח6ט ֶ/ל ֶחֶסד, :ֹל ָהע(ֵסק ַ;8(ָרה ַ;Bְַיָלה"  : ל"6ְכַמֲאַמר ֲחזַ , ָעָליוָמ/6ְ� 

�)Cַמר ַהָ<ִביא". ָמ/6ְ� ָעָליו ָ:ל ַהH ְיָלה ְלרֹא/ : "ְוָלֵכ�Bַק6ִמי רִֹ<י ַב
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ר(ת Oֵני ה, 0ְ/מEְ ָד� ִלְז:ֹ". 'ִ/ְפִכי ַכַ-ִי� ִלֵ;ְ� נַֹכחHר ֶאת ָ@ל6ת ְוָרא6י ָל

ְוָיְרָדה ִמְ-ק(ָמJ ְ:ֵדי ְלָהֵג� ָעֵלינ6 , ַה9ְִכיָנה ֲאֶ/ר ִהיא ֵחֶלק ֱאל(Jַ ִמַ-ַעל

Hנִֹכי ֵאֵרד ִעְ-ָ� "6ְבס(ד , "ֱאלֵֹהיֶכ�' ָ;ִני� �8ֶ0 ַלה"ְ;ס(ד , ָ;ֶניהָ 

ַהָ;ִני� ֶ/ָ@ִלינ6 ֵמַעל ְוא(י ָלנ6 , "ְבָכל ָצָרָת� ל( ָצר"6ְבס(ד , "ִמְצַרְיָמה

ְלַח� Hִבינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ֶזה ַ:ָ-ה אֶֹרְ� ָיִמי� ְוָ/ִני� O/ . ֹא ִנְבָנהB/ֶ ְוָכל %(ר

ֶ/Pֲַעֵרנ6 ָצִריְ� , 6ַמה ַ@� ְ;ָיֵמינH 6נ6(. ְ:ִא6B ֶנֱחַרב ְ;ָיָמיו, ֵ;ית ַהִ-ְקָ%/ ְ;ָיָמיו

ֶאBָא ָהֵעֶרב ַרב ,  6ְמכEָOל ַ;ֲאֶ/ר לֹא @(ִי� מ(ְנִעי� ֶאת ְי/6ַעת ִיFְָרֵאלִלְהי(ת ָ:פ6ל

ְוַתַחת ֵ/� ֶזה ר(ְמִסי� ֶאת ִמְצ(ת 8(ַרת ִיFְָרֵאל , ְמכOִ<י�" ִיFְָרֵאל"ֲאֶ/ר ְ;ֵ/� 

7ָיו' ְוַתַחת ֲאֶ/ר ִיְ/ְמר6 8(ַרת ה. ְ;ֶאֶר# ִיFְָרֵאל Oֶהָהר6ס ' ַג� ִיְבנ6 ֶאת ִמְזַ;ח הוְ , ְוח

נ(ְתִני� ֵה� ִלְבֵני ֱאד(� ְוִיְ/ָמֵעאל 6ְלָכל ָצר6ַע , ְ;ַהר ַהַ;ִית ַהִ<ְמָצא 8ַַחת ִ:;6ָ/�

6ְלָכל ָזב ִמַ-ְרִ/יֵעי ְבִרית ַלֲעל(ת ְלַהר ָקְדֵ/נ6 ְוִתְפ0ְר8ֵנ6 6ְלָרְמס( ְוִלְדרְֹ� ִ;ְמק(� 

ְצEָהקֹ Oָחה ְ;ִמְקָ%ָ/�ָ . ֶד/ ַה7ֳָדִ/י� ְ;ַגֲאָוה ְוחBְ8ַ/ְ>ִ/ֶ דCָה ֲאִני , ְוֵה� ֵה� ַהBְֶוַעל ֵא

 ְוכֹל ַהְמַ/�8ֵ ַצֲער( ְ;ַצַער ַה9ְִכיָנה 6ב(ֶכה ַעל )ב(ִכCָה ֵעיִני ֵעיִני י(ְרָדה ַמִי�

ס(פ( ְלִה6ַָ/ע ְוִלְרא(ת ַ@� ְ;FְִמָחָתJ ,  ָעָפרָ@ל6ת ַה9ְִכיָנה ֶוֱהי(ָתJ /(ֶכֶנת

ְוכֹל ַה;(ֶכה , ְצָבא(ת ְ/מ( ְקד(/ ִיFְָרֵאל' ְ;ק6ָמJ ֶאל ַהֶ-ֶלְ� @(ֲאֵלנ6 ה

ְרַ;� ְיר6ָ/ַלִי� ְוַהִ-ְקָ%/ Oְמָחָת�, 6ִמְת0ֵ;ל ַעל חFִ;ְ ז(ֶכה ְור(ֶאה.  

ָ;ִלי� ְ;ַמֲעַלת ַה�7ָ ַ;ֲחצ(ת 6ְכָבר ִהְפִליג6  Oַֹהר ַה7ָד(/ 6ְבִכְתֵבי ַהְמקI;ַ

ְוַהְרֵ;ה ֲאָנִ/י� Eְ/6ִטי� ָזכ6 . ִלְב:(ת ַעל ָ@ל6ת ַה9ְִכיָנה ְוַלֲעסֹק ַ;8(ָרה

ל6 ַעל ְיֵדי ְלת(ָרה ְוִיְר0ת ָ/ַמִי� ְוֶ/ִ;ְרכ(ֵתיֶה� ִנְתַקCְמ6 6ְתִפB(ֵתיֶה� ִנְתַקְ; 

ָרא6י ל( ְ;ֵכֶפל ִ:ְפַלִי� ְלִהְ/%ֵ8ַל , ְ;ָכל ִל;(' ַוֲאֶ/ר ָ/ב ֶאל ה. ִקיַמת ֲחצ(ת

ִ:י , ל"ָלק�6 ַ;ֲחצ(ת ְוַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ֲאֶ/ר ִיְ=ד( ַהֶ-ֶלְ� ַה7ָד(/ ָהֲאִריזַ 

   .ת ט(במ(ְצHיו ָמָצא ַחCִי� ְוָעָליו 8ָבֹא ִ;ְר:ַ 

Bָק ִלְ/8ֵי ְקב6צ(ת ֶ/ל �678ִ O�678ִ ֲחצ(ת ְמח , /Cֵ/ֶ ֶנֶגד ְ/8ֵי ְבִחינ(ת:ְ

ִ:י ָהִאָ-ה(ת ֵה� ֶרֶמז , ה"ָה0ַחת ְ/ָמJ ָרֵחל ַעל ֵ/� ָרֵחל ִאֵ-נ6 ע, ַל9ְִכיָנה

. ה"ְ/8ֵי ְנ/(ת ַיֲעקֹב Hִבינ6 ע, ְוַה9ְִנCָה ַעל ֵ/� ֵלHה, ַלֶ-ְרָ:ָבה ָהֶעְלי(ָנה

ַעד ֶ/ַה7ָד(/ , ְוִא� ָרֵחל ְמַבָ:ה ַעל ָ;ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָ<ֵח� ַעל ָ;ֶניָה ִ:י ֵאיֶנ<6

Bֵָת�ְ  Oָכר ִלְפעFֵָי/ 8ְִקָוה ְל0ֲחִריֵתְ� ְו Jה מ(ָדה , ָ;ר6ְ� ה6א ַמְבִטיָחHִהֵ<ה ֵל

ד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ֲאֶ/ר /(ֵמר ַעל ִ:ְבFָה 0ַחת ֵ;י� ִ/ְבִעי� 6ְמַ/ַ;ַחת ַל7ָ 

JָרFָ;ְ ְוֶלֱאכֹל ֶאת Jְוֶ/ְ;ָכל %(ר ָוד(ר ע(ְמִדי� , ְזֵאִבי� ֲאֶ/ר ר(ִצי� ְלָטְרָפ
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ִאי� 678ִִני� ְוַעל ֵ:� ִנְקרָ . ָעֵלינ6 ְלַכB(ֵתנ6 ְוַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ַמPִיֵלנ6 ִמCָָד�

  .ֵאBֶה �678ִ ָרֵחל ְוִת�67 ֵלHה

        ֵמִהְלכ(ת �678ִ ֲחצ(תֵמִהְלכ(ת �678ִ ֲחצ(תֵמִהְלכ(ת �678ִ ֲחצ(תֵמִהְלכ(ת �678ִ ֲחצ(ת

יֹאַמר ַ@� , ְוִא� ה6א ְ:ָבר ָיַ/� ַעל ִמָ+ת(. יֹאַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר, ֶטֶר� :ֹל. א

 ַה8(ָרה ַעד ִיIֵָהר ֶ/Bֹא ל(ַמר ִ;ְרכ(ת, ֲאָבל ִא� ֶטֶר� ָיַ/�. ִ;ְרכ(ת ַה8(ָרה

  .ֶ/Cִָאיר ַה9ַַחר

  ִ;ְרָ:ת ַעל ְנִטיָלת ָיַדִי� לֹא יֹאַמר ֶאָלא ִא� ֵ:� ַק� ֵמַהֵ/יָנה ְוָנַטל ַיָדיו . ב

  .ִ;ְרָ:ת ֲאֶ/ר ָיָצר ֵאי� ְלא(ְמָרה ֶאָלא ִא� ֵ:� ָעFָה ְצַרָכיו. ג

ְוִא� ֶאְפָ/ר ְלַיד , ב ַעל ַה7ְַרַקע0ַחר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר ָיִסיר ִמְנָעָליו ְוֵיֵ/ . ד

  .ְויֹאַמר �678ִ ֲחצ(ת, ְמז6ַזת ַהEֶַתח ָעִדי�

לֹא ֵיֵ/ב ַעל ַה7ְַרַקע ַמָ-/ ֶאBָא ַעל ֶ;ֶגד ַהEָרF6 ָעֶליָה א( ַעל ָ%ָבר 0ֵחר . ה

  .ַהח(ֵצ# ֵ;ינ( ְלֵבי� ַה7ְַרַקע

  .רֹא/( ִ;ְמק(� ַהָ<ַחת 8ְִפBִי� ָלFִי� ְמַעט ֵאֶפר ַעל ישתדל. ו

ְוHז ָצִריְ� ֶ/Cֹאַמר ֶאת , ֵי/ ָיִמי� ֶ/א(ְמִרי� ַ@� �678ִ ָרֵחל ְוַג� �678ִ ֵלHה. ז

ְוֵי/ ָיִמי� ֶ/א(ְמִרי� ַרק �678ִ ֵלHה ְוHז ֵאי� , ְ/ֵניֶה� ְ;ָיְ/ב( ַעל ַה7ְַרַקע

  .ֶאBָא יֹאְמֶר<6 ְ;ָיְ/ב( ַעל ְמק(מ( ָהָרִגיל, ְרַקע ְ:ָללָצִריְ� ֵליֵ/ב ַעל ַה7ַ 

6ִביֵמי ַהח(ל ֶ/ֵ-רֹא/ , ְוח(ל ַה-(ֵעד ֶ/ל סO:(ת, ְ;ֵליֵלי ָראֵ/י ֳחַדִ/י�. ח

ל(ת 6ְבֵלי, 6ִבְ/ַנת ַה9ְִמָ+ה ְ;ֶאֶר# ִיFְָרֵאל, 6ִביֵמי ָהעֶֹמר, ַה9ָָנה ְוַעד סO:(ת

  .א(ְמִרי� ַרק �678ִ ֵלHה, ו ְ;Hב"ְוט, ו"ד ְוט"6Eִרי� י, ו ִ;ְ/ָבט"ט, ֲחנOָ:ה

ְוי(� , ְוח(ל ַה-(ֵעד ֶ/ל Eֶַסח ְורֹא/ ַה9ָָנה, ְ;ֵליֵלי ַ/ָ;ת(ת ְוַחִ@י�. ט

  .ֵאי� א(ְמִרי� �678ִ ֲחצ(ת ְ:ַלל, ַהִ:6Eִרי�

ֵמֲחִצי , 6א ֵמֲחצ(ת ַלְיָלה ֶ/ֵה� ְ/8ֵי� ֶעFְֵרה ָ/ע(ת ְרִגיל(תה, ְזַמ� ֲחצ(ת. י

�)Cת, ַה)C>ְִוַעד ַע-6ד ַה9ַַחר, ְ:ֶ/ַהי(� ֵנְחַלק ְלִפי ָ/ע(ת ְזַמ.  

  .ט(ב ל(ַמר ִויד6י ִלְפֵני Hִמיַרת 8ִיק�6 ֲחצ(ת. יא
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        ִ;ְר:(ת ַה9ַַחרִ;ְר:(ת ַה9ַַחרִ;ְר:(ת ַה9ַַחרִ;ְר:(ת ַה9ַַחר

ַרָ;ה .  ֶמֶלְ� ַחי ְוַק�Cָ ֶ/ֶהֱחַזְר8ָ ִ;י ִנְ/ָמִתי ְ;ֶחְמָלהמ(ֶדה ֲאִני ְלָפֶני�ָ 
        :ֱאמ6ָנֶת�ָ 

 ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ֲאֶ/ר ִקְ%ָ/נ6 ְ;ִמְצ(ָתיו יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 
  :ְוִצ6ָנ6 ַעל ְנִטיַלת ָיַדִי�

ֶלְ� ָהע(ָל� ֲאֶ/ר ָיַצר ֶאת ָהHָד�  ֱאלֵֹהינ6 מֶ יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 
ָ@ל6י ְוָיד6ַע ִלְפֵני . ֲחל6ִלי� ֲחל6ִלי�. 6ָבָרא ב( ְנָקִבי� ְנָקִבי�. ְ;ָחְכָמה

ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ֶ/ִא� ִיָ=ֵת� ֶאָחד ֵמֶה� א( ִא� ִיEֵָתַח ֶאָחד ֵמֶה� ֵאי ֶאְפַ/ר 
ָ;Fָר   ר(ֵפא ָכליאהדונהיר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה ;ָ . ְלִהְתַק�Cֵ ֲאִפ6B ָ/ָעה ֶאָחת

  :6ַמְפִליא ַלֲעF(ת

8ָ0ה . 8ָ0ה ְיַצְרJ8ָ. 8ָ0ה ְבָראָתJ. ְנָ/ָמה ֶ/ָ<ַת8ָ ִ;י ְטה(ָרה, ֱאלַֹהי
ְו8ָ0ה ָעִתיד ִלְ+ָלJ ִמֶ-ִ<י . ְו8ָ0ה ְמַ/ְ-ָרJ ְ;ִקְרִ;י. ְנַפְחJ8ָ ִ;י

ְזַמ� ֶ/ַהְ<ָ/ָמה ְבִקְרִ;י מ(ֶדה ֲאִני  ָ:ל. ֲחִזיָרJ ִ;י ֶלָעִתיד ָלבֹא6ְלהַ 
ֲאד(� . ַהַ-ֲעFִי�  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי ִר;(� ָ:ליאהדונהיְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

 ַהַ-ֲחִזיר ְנָ/מ(ת ִלְפָגִרי� יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה . ַהְ<ָ/מ(ת ָ:ל
  :ִתי�מֵ 

 ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ַה<(ֵת� ַלMְֶכִוי ִ;יָנה יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 
  :ְלַהְבִחי� ֵ;י� י(� 6ֵבי� ָלְיָלה

  :  ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� E(ֵקַח ִעְוִרי�הדונהיי ָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה

  :  ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ַמ8ִיר ֲאס6ִרי� ֱאלֵֹהינ6יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 

  :  ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ז(ֵק� ְ:פ6ִפי�יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 

  : ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ַמְלִ;י/ ֲער6ִ-י�יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 

  :ָל� ַה<(ֵת� ַלCֵָע� :ֹחַ ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(יאהדונהי ָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 

 ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ר(ַקע ָהHֶר# ַעל יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 
  :ַהָ-ִי�
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  :  ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ַהֵ-ִכי� ִמְצֲעֵדי ָגֶבריאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 

  :  ָהע(ָל� ֶ/ָעFָה ִלי ָ:ל ָצְרִ:י ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶל�ְ יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 

 ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� א(ֵזר ִיFְָרֵאל יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 
  : ִ;ְגב6ָרה

 ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ע(ֵטר ִיFְָרֵאל יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 
  :ְ;ִתְפHָרה

  : ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ֶ/Bֹא ָעFִַני ג(יייאהדונהָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 

  )האשה אומרת ֶ/Bֹא ָעFִַני ג(ָיה(

  : ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ֶ/Bֹא ָעFִַני ָעֶבדיאהדונהי ָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 
  )האשה אומרת ֶ/Bֹא ָעFִַני ִ/ְפָחה(

  :  ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ֶ/Bֹא ָעFִַני ִא9ָה ֱאלֵֹהינ6יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 
  .ָ;ר6ְ� ֶ/ָעFִַני ִ:ְרצ(נ() האשה אומרת בלי ש� ומלכות(

 ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ַהַ-ֲעִביר ֶחְבֵלי ֵ/ָנה יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 
 ֱאלַֹהי יאהדונהיָוה ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹ: ֵמֵעיַני 6ְתנ6ָמה ֵמַעְפַעEָי

ְו0ל 8ְִביֵאִני . ְוַתְדִ;יֵקִני ְ;ִמְצ(ֶתי�ָ . ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי ֶ/8ְַרִ@יֵלִני ְ;ת(ָרֶת�ָ 
ְוַתְרִחיֵקִני . ְולֹא ִליֵדי ִבIָי(�. ְולֹא ִליֵדי ִנָ=י(�. ְולֹא ִליֵדי ָע(�. ִליֵדי ֵחְטא
. ְוכ(� ֶאת ִיְצִרי ְלִהְ/8ַַעֶ;ד ָל�ְ . ֶצר ַה+(בְוַתְדִ;יֵקִני ְ;יֵ . ִמCֵֶצר ָהָרע

. ר(0י 6ְתֵנִני ַהC(� 6ְבָכל י(� ְלֵח� 6ְלֶחֶסד 6ְלַרֲחִמי� ְ;ֵעיֶניָ� 6ְבֵעיֵני ָכל
 @(ֵמל ֲחָסִדי� יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה . ְוָגְמֵלִני ֲחָסִדי� ט(ִבי�

  :לט(ִבי� ְלַע-( ִיFְָראֵ 

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי ֶ/Pִ8ַיֵלִני ַהC(� 6ְבָכל י(� 
. ֵמָחֵבר ָרע. ִמCֵֶצר ָרע. ֵמHָד� ָרע. 6ֵמַע6Iת Eִָני�. ָוי(� ֵמַעIֵי ָפִני�

6ִמַ;ַעל .  ָקֶ/הִמִ%י�. 6ִמBָ/(� ָהָרע. ֵמַעִי� ָהָרע. ִמEֶַגע ָרע. ִמ9ֵָכ� ָרע
  :6ֵבי� ֶ/ֵאינ( ֶב� ְ;ִרית. ֵ;י� ֶ/ה6א ֶב� ְ;ִרית. ִ%י� ָקֶ/ה

אבל , מר� אחר חצות לילה רק א� הוא ק� מהשינהאברכות התורה י

  .לא יאמר ברכות התורה עד שיאיר השחר, א� נשאר ער מתחילת הלילה
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ְ� ָהע(ָל� ֲאֶ/ר ִקְ%ָ/נ6 ְ;ִמְצ(ָתיו  ֱאלֵֹהינ6 ֶמלֶ יאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 
  :ְוִצ6ָנ6 ַעל ִ%ְבֵרי ת(ָרה

 ֱאלֵֹהינ6 ֶאת ִ%ְבֵרי ת(ָרְתָ� ְ;ִפינ6 6ְבִפיִפC(ת יאהדונהיְוַהֲעֵרב ָנא ְיהָֹוה 
ֱאָצֵאי ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנ6 ְוֶצֱאָצֵאינ6 ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינ6 ְוצֶ . ַעְ-ָ� ֵ;ית ִיFְָרֵאל
ָ;רBָO: . �ְ6נ6 י(ְדֵעי ְ/ֶמָ� ְול(ְמֵדי ת(ָרְתָ� ִלְ/ָמJ. ַעְ-ָ� ֵ;ית ִיFְָרֵאל

  :ַהְמַלֵ-ד 8(ָרה ְלַע-( ִיFְָרֵאליאהדונהי 8ָ0ה ְיהָֹוה 
  ֱאלֵֹהינ6 ֶמֶלְ� ָהע(ָל� ֲאֶ/ר ָ;ַחר ָ;נ6 ִמָ:ליאהדונהיָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה 

  :נ(ֵת� ַה8(ָרהיאהדונהי ָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה  .ַעִ-י� ְוָנַת� ָלנ6 ֶאת 8(ָרת(הָ 

ֲהרֹ� ְוֶאל ַ%ֵ;ר ֶאל: מֶֹ/ה Bֵאמֹר ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל W0  ָניו ֵלאמֹר :ֹה;ָ
ָיֵאר : ְיָבWֶרְכָ� ְיהָֹוה ְוִיְ/ְמֶרH : ָ�Wמ(ר ָלֶה�. ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ְתָבWְרכ6 ֶאת

 ָXW>ֶ OיחWָניו ֵאֶליָ� ִוEָ ְלָ� ָ/ל(�: ְיהָֹוה �Fֵָניו ֵאֶליָ� ְוָיEָ א ְיהָֹוהMָמ6 : ִיFְָו
  :ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ַוWֲאִני ֲאָבWְרֵכ�W ְ/ִמי ַעל ֶאת

        ....ֵסֶדר �678ִ ֲחצ(תֵסֶדר �678ִ ֲחצ(תֵסֶדר �678ִ ֲחצ(תֵסֶדר �678ִ ֲחצ(ת

ְו0ל . ִפBֵָתנ8ָ6בֹא ְלָפֶניָ� H . 8ְָ<א ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ל(ַמר . 8ְִתַע�Bַ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

. ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 ְולֹא ָחָטאנ6
  :ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י ֵביֵתנ6ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6

. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָבֶרי�ָ ָמִרינ6 דְ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
ִ/ַחְתנ6 . ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

ַ@� ְ;ְכַנֵפינ6 ִנְמְצא6 ַ%� , ֶַזרע קֶֹד/ ְלַבָ+ָלה 6ָָבראנ6 ַמְ/ִחיִתי� ְלַחֵ;ל
ִלִ;י , ְפ/(ת ֶאְבי(ִני� ְנִקCִי� ְוִהֵ<ה ִ%ְמַעת ָהֲע/6ִקי� ְוֵאי� ָלֶה� ְמַנֵח�נַ 

ִ:י ְ@מ6ל ָיָדיו , א(י ָלָרָ/ע ָרע, ִלִ;י ַעל ַחְלֵליֶה� ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהר6ֵגיֶה�
 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתי�ָ . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ֵיָעFֶה ל(

ִ:Wי ֱאֶמת . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל. ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6. ָעFִיתָ 
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ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�. ַמה <ֹאַמר ְלָפֶניָ� י(ֵ/ב ָמר(�
ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . 8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל�. ל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<גְ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . ר(ֶאה ְ:ָלי(ת ָוֵלב, ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה ח(ֵפF ָ:ל. ָחי ָכל
 ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי. ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ . ִמָמ�ְ 

 ָ:ל 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת, ַח+ֹאֵתינ6 ָ:ל ֶ/8ְִמח(ל ָלנ6 ֶאת, ֲאב(ֵתינ6
  .Eְָ/ֵעינ6 ְוִתְמח(ל ְוִתְסַלח ְלָכל, ֲע(נ(ֵתינ6

   
        �678ִ ָרֵחל�678ִ ָרֵחל�678ִ ָרֵחל�678ִ ָרֵחל

  תכוי� לבכות על חרב� הבית

( ְ;ָזְכֵרנ6 ֶאת. ָ;ִכינ6 ַעל ַנWֲהר(ת ָ;ֶבל ָ/� ָיַ/ְבנ6 ַ@� WCל: �ִצWֲעָרִבי�  ַע
(ָלֵלינ6  ִ:י ָ/� ְ/Wֵאל6נ6 /(ֵבינ6 ִ%ְבֵרי: ְ;ת(ָכJ 8ִָלינWֹ>:ִ 6ר(ֵתWינ6 Wיר ְות/ִ

(�. Fְִמָחה WCְיהָֹוה ַעל 0ְדַמת  ִ/יר ֵאיְ� ָנִ/יר ֶאת: ִ/יר6 ָלנ6 ִמ9ִיר ִצ
לֹא  ְל/(ִני ְלִחִ:י ִא� 8ְִדַ;Wק: ַ:ח ְיִמיִנWיֶאְ/ָ:ֵחְ� ְיWר6ָ/ָלִי� 8ְִ/  ִא�W: ֵנָכWר

ֲעֶלה ֶאת ִא�. ֶאְזְ:ֵרִכי W0 6ָ/ַלִי� לֹא Wי. ְירWְמָחִתFִ /ְזכֹר ְיהָֹוה : ַעל רֹא
 ַ;ת: ַעד ַהְיס(ד ָ;JW. ָהאְֹמִרי� ָער6 ָער6. ִלְבֵני ֱאד(� ֵאת י(� ְיWר6ָ/ָלִי�

0ְ/ֵרי : ְ@מ6ֵלְ� ֶ/ָ@ַמְל8ָ ָלWנ6 ֶאת. ָל�ְ  ֵרי ֶ/ְיַ/0�Bְֶ/ . ָ;ֶבל ַה9ְד6ָדה
  :ַהָ=Wַלע עָֹלַלִיְ� ֶאל ֶ/Cֹאֵחז ְוִנEֵ# ֶאWת

  תכוי� לבכות על הריגת הצדיקי�

. ֵהיַכל ָקְדֶ/�ָ  ִטְ-א6 ֶאת, ִמְזמ(ר ְלHָס� ֶאלִֹהי� ָ;א6 ג(ִי� ְ;WַנWֲחָלֶת�ָ 
Fָ 6מ6 ֶאת Wי�ְירWCְִתנ6 ֶאת: ָ/ַלִי� ְלִעWֲאָכל ְלע(�  ָנWִנְבַלת ֲעָבֶדיָ� ַמ
ֶר# ְ;Fַר ֲחִסיֶדיָ� ְלַחְית(. ַה9ָָמִי� WH : ִביב(תWְפכ6 ָדָמ� ַ:ַ-ִי� ְסW/ָ

: ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִבWיב(ֵתWינ6. ָהִיינ6 ֶחְרEָה ִלְ/ֵכֵנינ6: ְיWר6ָ/ָלִי� ְוֵאי� ק(ֵבWר
 ְ/פְֹ� ֲחָמWְתָ� ֶאWל: W8ְִבַער ְ:מ( ֵא/ ִקְנHֶת�Wָ . ָמה ְיהָֹוה W8ֱֶאַנ� ָלֶנַצח ַעד

ִ:י : ֲאֶ/ר ְ;ִ/ְמָ� לֹא ָקָרWא6. ְוַעל ַמְמָלכ(ת. ְיָדע�6ָ  ַה@(ִי� ֲאֶ/ר לWֹא
ל: ָנֵוה6 ֵהַ/W-6 ְוWֶאת. ַיWֲעקֹב Hַכל ֶאWת W0 א/ִֹני�ָלנ6 ֲע(נֹת רִ  8ְִזָ:רW . ַמֵהר

(ד  ָעְזֵרנ6 ֱאלֵֹהי ִיְ/ֵענ6 ַעWל: ִ:י ַדB(נ6 ְמאWֹד. ְיַקְ%מ6נ6 ַרWֲחֶמי�ָ  Wַבר ְ:ב%ְ
ָלָ-ה יWֹאְמר6 ַה@(ִי� : ַח+ֹאֵתינ6 ְלַמַע� ְ/ֶמ�Wָ  ְוַהPִיֵלנ6 ְוַכEֵר ַעל. ְ/ֶמ�ָ 

�6ְ  ִנְקַמת ַ%�W. ינ6ִי6ַָדע ַ;@(ִי� ְלֵעינֵ . Cֵ0ה ֶאלֵֹהיֶה� W8ָב(א : ֲעָבֶדיָ� ַה9ָפ
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(ֲע�ָ  Wִסיר ְ:גֶֹדל ְזרH ה. ְלָפֶניָ� ֶאְנַקתWְוָהֵ/ב ִלְ/ֵכֵנינ6 : ה(ֵתר ְ;ֵני ְתמ6ָת
ַוWֲאַנְחנ6 ַעְ-ָ� ְוצֹא� : ֶחְרEָָת� ֲאֶ/ר ֵחWְרפ6ָ� ֲאדָֹנWי. ֵחיָק� ִ/ְבָעַתִי� ֶאל

  :ְנַסEֵר 8ְִהBֶָת�Wָ . ְלד(ר ָודֹר. ה Bְָ� ְלע(ָל�נ(דֶ , ַמְרִעיֶת�ָ 

ַנWֲחָלֵתנ6 ֶנWֶהְפָכה : ֶחְרEֵָתWנ6 ַהִ;יָטה 6ְרֵאה ֶאת. ָהָיה ָלנ6 ְזכֹר ְיהָֹוה ֶמWה
(ת. ְית(ִמי� ָהִיינ6 ְוֵאי� Hב: ָ;8ֵינ6 ְלָנְכִרWי�. ְלָזִרי� Wִא-ֵֹתינ6 ְ:0ְלָמנ :

ָיַגְענ6 . ַעל ַצ6ָאֵרנ6 ִנְרָ%ְפנ6: ֵעֵצינ6 ִ;ְמִחיר ָיבWֹא6. ֶכֶס� ָ/ִתינ6ֵמיֵמינ6 ְ; 
6ַנWח Wנ6 ְולֹא הWֶח�. ִמְצַרִי� ָנַת<6 ָיד: ָלWָל Wַֹע;Fְְטא6 : 690ר ִלWֲאבֵֹתינ6 ָח

: Eֵֹרק ֵאי� ִמCָָד�W. ֲעָבִדי� ָמְ/ל6 ָבנ6: ַוWֲאַנְחנ6 ֲע(נWֵֹתיֶה� ָסָבWְלנ6. ְוֵאיָנ�
ִמEְֵני . ע(ֵרנ6 ְ:ַת<6ר ִנְכָמר6: ִמEְֵני ֶחֶרב ַהִ-ְדָ;Wר. ְ;ַנְפֵ/נ6 ָנִביא ַלְחֵמנ6

לֹת ְ;ָעֵרי ְיה6ָדWה. ָנִ/י� ְ;ִצC(� ִע<6: ַזְלֲעפ(ת ָרָעWב Oִרי� ְ;ָיָד� : ְ;תFָ
6ְנָעִרי� ָ;ֵע# . ַ;Wח6ִרי� ְטח(� ָנFָאEְ :6ֵני ְזֵקִני� לֹא ֶנְהָ%Wר6. ִנְתל6
. ָ/ַבת ְמF)F ִלֵ;נW;ַ :6ח6ִרי� ִמְ<ִגWיָנָת�W. ְזֵקִני� ִמ9ַַער ָ/ָבתW/ָ:ָ :6ל6

(י.  ֲעֶטֶרת רֹאֵ/נ6)שהיא השכינה' נפל ה(ָנWְפָלה : ֶנְהEְַ� ְלֵאֶבל ְמחֵֹלWנ6 Wא 
 ָהָיה ).ועתה נהפ�,  עומד ההוד,שהוא יסוד(ֶזה  ַעל: ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטWאנ6

 ָחְ/כ6 ).אלה' גימ' ק כל אחד כלול מו"שה� הו(, ֵאBֶה ָדֶוה ִלֵ;נ6 ַעל
/6ָעִלי� . ִצC(� ֶ/9ֵָמ�  ַעל ַהר)הקליפה הנקראת ג� היא ֵאֶלה(: ֵעיֵנWינ6
( ִהBְכ6 Wר. בְלע(ָל� 8ֵֵ/  יאהדונהי 8ָ0ה ְיהָֹוה: ב) Wָלָ-ה : ִ:ְסֲאָ� ְלדֹר ָוד

ֵאֶליָ� יאהדונהי ֲהִ/יֵבנ6 ְיהָֹוה : W8ַַעְזֵבנ6 ְלאֶֹרְ� ָיִמWי�. ָלֶנַצח 8ְִ/ָ:ֵחנ6
 ָקַצְפ8ָ ָעֵלינ6 ַעד. ָמאֹס ְמ0ְס8ָנ6 ִ:י ִא�: ַחֵ%/ ָיֵמינ6 ְ:ֶקWֶד�. ְוWָנ/6ָבה

  :ַחֵ%/ ָיֵמינ6 ְ:ֶקWֶד�.  ֵאֶליָ� ְוWָנ/6ָבההייאהדונֲהִ/יֵבנ6 ְיהָֹוה : ְמאWֹד

ְתָ� 6ְגב6רֶֹתָ� . ַהֵ;ט ִמ9ַָמִי� 6ְרֵאה ִמIְבOל ָקְדְ/ָ� ְוִתְפ0ְר�8ֶָ  WHה ִקְנCֵ0
8ָ0ה Hִבינ6 ִ:י 0ְבָרָה� לֹא  ִ:Wי: ֲהמ(� ֵמֶעיָ� ְוWַרֲחֶמיָ� ֵאַלי ִהְתWEָ0ק6

 HִבינWֹ@ 6ֲאֵלנ6 ֵמWע(ָל� יאהדונהי8ָ0ה ְיהָֹוה . ָרֵאל לֹא ַיִ:יָרנ6ְוִיFְ , ְיָדָענ6
 ָ�Wֶת�ָ  יאהדונהיָלָ-ה ַתְתֵענ6 ְיהָֹוה : ְ/ֶמHְרCִִמְ%ָרֶכיָ� 8ְַקִ/יַח ִלֵ;נ6 ִמ .

 ָ�WֲחָלֶתWְר/6 ַע�: /6ב ְלַמַע� ֲעָבֶדיָ� ִ/ְבֵטי ַנWֵרינ6 צָ . ָקְדֶ/�ָ  ַלִ-ְצָער ָי
 ָ�W/ֶ%ְָסס6 ִמְק) W; : 8ָהיאהדונהיְוַע8ָה ְיהָֹוהH 6ִבינH  . ֲאַנְחנ6 ַהחֶֹמר

ַעד ְמאֹד  יאהדונהי8ְִקצֹ� ְיהָֹוה  0ל: ְו8ָ0ה יWְֹצֵרנ6 6ַמWֲעFֵה ָיWְדָ� :WBָOנ6
WBָנ6. ְו0ל ָלַעד 8ְִז:ֹר ָע(� Oָקְדְ/ָ� ָהי6 ִמְדָ;רָעֵרי : ֵה� ַהֶ;ט ָנא ַעְ-ָ� כ .

6ָ/ַלִי� ְ/ָמָמWה Wִמְדָ;ר ָהָיָתה ְיר �)Cית ָקְדֵ/נ6 ְוִתְפ0ְר8ֵנ6 ֲאֶ/ר : ִצ;ֵ
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ַהWַעל : ַמWֲחַמֵ%ינ6 ָהָיה ְלָחְרָ;Wה ְוָכל. ִהWְלל6ָ� ֲאבֵֹתינ6 ָהָיה ִלFְֵרַפת ֵא/
  : 6ְתַעֵ<נ6 ַעד ְמאWֹד W8ֱֶחֶ/ה.יאהדונהיֵאBֶה ִתְתEַ0ק ְיהָֹוה 

6ָ/ַלִי� ִהְפַקְד8ִי /Wְֹמִרי� ָ:ל ַעל Wמַֹתִיְ� ְיר) Wְוָכל ח �)Cְיָלה 8ִָמיד  ַהBַַה
 ):ד"ת אל"ר(ֶכ�W 'ִמי לָ '%ֳ  ל' 0יאהדונהיְיהָֹוה  ַהַ-ְז:ִיִרי� ֶאת. לֹא ֶיWֱח/6

ל W0ְיכ(ֵנ� ְוַעד ַעד. 8ְ8ִנ6 ֳדִמי ל( ְו  Fִֶר# י� ֶאתָי WH;ָ הBָ6ָ/ַלִי� 8ְִה Wְיר :
I(יאהדונהיִנְ/ַ;ע ְיהָֹוה  Oיִמינ( 6ִבְזר(ַע עW;ִ  .ֶאת ְ%ָגֵנְ� ע(ד  ֶא�8ֵ ִא�

( ִיְ/68 ְבֵנWי ַמWֲאָכל ְלאְֹיַבִיְ� ְוִא� W; 8ְיר(ֵ/ְ� ֲאֶ/ר ָיַגַעW8ִ י : ֵנָכר:ִ
 6ְמַקְ;ָציו ִיְ/O8ה6 ְ;ַחְצר(ת יאהדונהיְיהָֹוה  ל6 ֶאתְמ0ְסָפיו יWֹאְכלOה6 ְוִהWלְ 

ָרצW:ִ  6י: ָבא מ(ֵעWד ֵעת ְלֶחWְנָנJ ִ:י ִ:י. 8ָ0ה ָתק�6 8ְַרֵח� ִצC(�: ָקְדִ/Wי
6ָ/ַלִי� ְיהָֹוה : ֲעָפָרJ ְיחֵֹנWנ6 ְוWֶאת. ֲאָבֶניהָ  ֲעָבֶדיָ� ֶאת Wיאהדונהי;(ֵנה ְיר 

  :י ִיFְָרֵאל ְיַכֵ<Wסִנְדחֵ 

  �678ִ ֵלHה�678ִ ֵלHה�678ִ ֵלHה�678ִ ֵלHה

ֵ:� ַנְפִ/י . ָמִי� ֲאִפWיֵקי ְ:Cָ0ל W8ֲַערֹג ַעל: ַלְמַנPֵַח ַמFְִ:יל ִלְבֵני קWַֹרח
. ָמַתי Hב(א. ָצWְמHה ַנְפִ/י ֵלWאלִֹהי� ְלֵאל ָחי: ַתWֲערֹג ֵאֶליָ� ֱאלִֹהWי�
ֶ;Wֱאמֹר ֵאַלי . י ִדְמָעִתי ֶלֶח� י(ָמ� ָוָלְיָלהָהWְיָתה Bִ : ְוֵאWָרֶאה Eְֵני ֱאלִֹהWי�

ֵאBֶה ֶאְזְ:ָרה ְוֶאְ/Eְָכה ָעַלי ַנְפִ/י ִ:י ֶאWֱעבֹר : ַהCֵ0 �)Cה ֱאלֶֹהWי�ָ  ָ:ל
ַמה : ְ;ק(ל ִרָ<ה ְות(ָדה ָהמ(� ח(ֵגWג. ֵ;ית ֱאלִֹהי� ַ;ָ=ְ� ֶאַ%ֵ%� ַעד

ע(ד א(ֶד<6 ְי/6ע(ת  ה(ִחִלי ֵלWאלִֹהי� ִ:י. W8ֱֶהִמי ָעָלי8ְִ/8(ֲחִחי ַנְפִ/י וַ 
. ֵ:� ֶאְזָ:ְרָ� ֵמֶאֶר# ַיְרֵ%� ַעל. ֶאלַֹהי ָעַלי ַנְפִ/י ִתְ/8(ָחח: EָָנWיו

ָ:Wל . 8ְה(� ֶאל 8ְה(� ק(ֵרא ְלק(ל ִצ<(ֶרי�ָ : ְוֶחְרמ(ִני� ֵמַהר ִמְצָעWר
 ֶBר6ִמְ/ָ;ֶריָ� ְוַגWְיָלה'  ַחְס%(יאהדונהיי(ָמ� ְיַצ6ֶה ְיהָֹוה : יָ� ָעַלי ָעָבBַ6ַב '

(ְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה :  8ְִפBָה ְלֵאל ַחWCָי).י"ת והה"ס(' ִעִ-י' ִ/ירֹה Wא
ְ;ֶרַצח ְ;Wַעְצמ(ַתי ֵחWְרפ6ִני : ָלWָ-ה קֵֹדר ֵאֵלְ� ְ;ַלַח# א(ֵיWב. ְ/ַכְח8ִָני

 Wי�ָ . (ְרָריצWה ֱאלֶֹהCֵ0 �)Cְמָר� ֵאַלי ָ:ל ַהH;ְ : ַמה W6 ַמה 8ְִ/8(ֲחִחי ַנְפִ/י
  :ְי/6עֹת Eַָני ֵוWאלָֹהWי. ה(ִחיִלי ֵלWאלִֹהי� ִ:י ע(ד א(ֶד<W8ֶ .6ֱהִמי ָעָלי

ַעְוָלה ֵמִאי/ ִמְרָמה וְ . ָ/ְפֵטִני ֱאלִֹהי� ְוִריָבה ִריִבי ִמ@(י לWֹא ָחִסיד
ָלWָ-ה קֵֹדר ֶאְתַהW:ִ . �ְBֵי 8ָ0ה ֱאלֵֹהי ָמWעIִ6י ָלָמה ְזַנְח8ִָני: ְתַפBְֵטWִני

(ְרָ� ַוWֲאִמ8ְָ� ֵהָ-ה ַיְנח6ִני: ְ;ַלַח# א(ֵיWב Wר ָקְדְ/ָ� . ְ/ַלח אWְיִביא6ִני ֶאל ַה
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.  ֶאל ֵאל Fְִמַחת ִ@יִליְוHב(Hה ֶאל ִמְזַ;ח ֱאלִֹהי�: ְוֶאל ִמְ/ְ:נ(ֶתWי�ָ 
(ְדָ� ְבִכ<(ר ֱאלִֹהי� ֱאלָֹהWי Wֱהִמי ָעָלי: ְואW8ֶ ַמה W6 ַמה 8ְִ/8(ֲחִחי ַנְפִ/י .

  :ְי/6עֹת Eַָני ֵוWאלָֹהWי. ה(ִחיִלי ֵלWאלִֹהי� ִ:י ע(ד א(ֶד<6

  ְ;י(� ֶ/ֵאי� ;( ַתַחנ�6 ְיַדֵלג ֶזה ַהִמְזמ(ר

ק "יב' ת גי"ר( ָרה'י(� צָ ' ְ; יאהדונהיהָֹוה 'ַעְנָ� יְ 'ַיW: ִמְזמ(ר ְלָדִוWדַלְמַנPֵַח 

ִיְ/ַלWח ) � יוד הה וו הה"ב' ת גי"ס(ְיFֶַ@ְבָ� ֵ/� ֱאלֵֹהי ַיWֲעקWֹב  )יאהלוההי�
ֶנה ְוע(ָלWְתָ� ְיַד9ְ . ִיְז:ֹר ָ:ל ִמְנחֶֹת�ָ : 6ִמCPִ(� ִיְסָעֶדXWָ . ֶעְזְרָ� ִמ7ֶֹד/

� "ת ב"ר( ַרְ<ָנה ִ;י/6ָעֶת�ָ 'נְ : ֲעָצְתָ� ְיַמWBֵא ְוWָכל. ִי�8ֶW ְלָ� ִכְלָבֶב�ָ : ֶסWָלה

 ָ:ל יאהדונהיְיַמBֵא ְיהָֹוה .  6ְבֵ/�W ֱאלֵֹהינ6 ִנְד@ֹל)יוד הה וו הה
Wֲעֵנה6 יַ .  ְמִ/יח(יאהדונהיַע8ָה ָיַדְע8ִי ִ:י ה(ִ/יַע ְיהָֹוה : ִמְ/ֲאל(ֶתWי�ָ 

()יאהלוההי�' ת גי"ר(ַ/ע 'ְגבOר(ת יֵ 'ִ; . ְד/('ִמ9ְֵמי קָ  Wה ָבֶרֶכב :  ְיִמינBֵֶא
ֵהָ-ה :  ֱאלֵֹהינ6 ַנְזִ:WיריאהדונהיַוWֲאַנְחנ6 ְ;ֵ/� ְיהָֹוה . ְוֵאBֶה ַב=6ִסי�

ת "ר(ְתע(ָדWד <ִ 'וַ  )יאהלוההי�' ת גי"ר(ְמנ6 'ֲאַנְחנ6 7ַ 'ְָנָפל6 ַוW:ָ'Wְרע6 ו

' ֶ-ֶל�ְ ' ה(ִ/יָעה היאהדונהיהָֹוה 'יְ  )יאהלוההי�' ואנחנו קמנו ונתעודד גי
' ת גי"ר(: 'ָקְרֵאWנ6' ְי(�'ב' ֲעֵננ6'ַיW )ת ונתעודד צירו� ויהה"ת ע� ר"ר(

  )ב יוד הי ויו הי"י ע"ת המל� ג"� יוד הה וו הה וע� ס"ת ב"יאהלוההי� וס

 ִ:י: 8ֵֵבל ְויְֹ/ֵבי ָבJW.  ָהHֶר# 6ְמל(JHיאהדונהייהָֹוה ַלW. ְלָדִוד ִמְזמ(ר
Jהָ  ְוַעל. ה6א ַעל ַיִ-י� ְיָסָדWְנֶנ) Wֲעֶלה ְבַהר ְיהָֹוה : ְנָהר(ת ְיכWי ַיWִמ

(  6ִמWייאהדונהי W/ַבר: ָיק�6 ִ;ְמק(� ָקְד W6 ִי�Eַא . ֵלָבב ְנִקי ַכFָא ָנWֲֹאֶ/ר ל
 יאהדונהי' ִיMָא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָֹוה: ְולֹא ִנְ/ַ;ע ְלִמְרָמWה. ְפִ/יַל9ְָוא נַ 

(' ֵמWֱאלֵֹהי' 6ְצָדָקה Wה"ת היו"ס('  ֶזה):ו"ת ההי"ס(' ִיְ/ע( ְרָ/יוWֹ% ר)% 
 ה נשאו"וFְא6 ְ/ָעִרי� ָרWאֵ/יֶכ� ְוWִהָ<Fְא6 : ְמַבְקֵ/י ָפֶניָ� ַיWֲעקֹב ֶסWָלה

(ד  )ה"הקב(ְוָיב(א .  ע(ָל�Eְִתֵחי Wלהשתעשע בנשמות (ֶמֶלְ� ַהָ:ב

ְיהָֹוה .  ִע6Iז ְוִג;(ריאהדונהיְיהָֹוה .  ִמי ֶזה ֶמֶלְ� ַהָ:ב(ד:)הצדיקי�
. Fְא6 ְ/ָעִרי� ָרWאֵ/יֶכ� Fְ6אEִ 6ְתֵחי ע(ָל�: ִ@;(ר ִמְלָחָמWה יאהדונהי

(ד Wְצָבא(תיאהדונהיְיהָֹוה . ה6א ֶזה ֶמֶלְ� ַהָ:ב(דִמי : ְוָיבֹא ֶמֶלְ� ַהָ:ב  .
  :ה6א ֶמֶלְ� ַהָ:ב(ד ֶסWָלה

ָיֵאWר Eָָניו ִא8ָנ6 . ֶאלִֹהי� ְיָחֵ<נ6 ִויָבWְרֵכנ6: ַלְמַנPֵַח ִ;ְנִגינֹת ִמְזמ(ר ִ/Wיר



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

67676767

6ָעֶת�Wָ . ָלַדַעת ָ;Hֶר# ַ%ְרֶ:�ָ : ֶסWָלה W/6ָ� ַעִ-י� ֱאלִֹהי�י(ד: ְ;ָכל @(ִי� ְי .
�WBָO: י�: י(ד6ָ� ַעִ-י�-ִ Oיַרְ<נ6 ְלאWְמח6 ִוFְֹט ַעִ-י� ִמי/ֹר. ִיE/ְי ִתW:ִ .

ִ-י� ָ;Hֶר# 8ְַנֵח� ֶסWָלה Oי(ד6ָ� ַעִ-י� ֱאלִֹהי�: 6ְלא .�WBָO: י(ד6ָ� ַעִ-י� :
Jְתָנה ְיב6ָלWְרֵכנ6 ֱאלִֹהי. ֶאֶר# ָנWינ6ְיָבWְרֵכנ6 ֱאלִֹהי�: � ֱאלֵֹהWיְרא6 . ְיָבWְוִי

ֶר# WH א(ת( ָ:ל 0ְפֵסי:  

ְ@דִֹלי� : ְ;ס(ד ְיָ/ִרי� ְוֵעָדWה.  ְ;ָכל ֵלָבביאהדונהיַהְלל6ָיJ א(ֶדה ְיהָֹוה 
. ה(ד ְוָהָדר WEֳָעל(: ְ%ר6ִ/י� ְלָכל ֶחְפֵציֶה�Wיאהדונהי ַמWֲעFֵי ְיהָֹוה 

ַח<�6 ְוַרח�6 ְיהָֹוWה . ֵזֶכר ָעFָה ְלִנְפְלא(ָתיו: ת( עֶֹמֶדת ָלַעWדְוִצְדקָ 
(.  ֶטֶר� ָנַת� ִלWיֵרHיו:יאהדונהי Wיו ִהִ@יד : ִיְז:ֹר ְלע(ָל� ְ;ִריתFֲָעWַֹח ַמ:
ל ֶנWֱאָמִני� :ָ . ַמWֲעFֵי ָיָדיו ֱאֶמת 6ִמְ/Eָט: ָלֵתת ָלֶה� ַנWֲחַלת @(ִי�W. ְלַע-(

Eְד6ת ָ/ַלח : ֲע6Fִי� ֶ;Wֱאֶמת ְוָיָ/Wר. ְסמ6ִכי� ָלַעד ְלע(ָל�: 67EִָדWיו
(. ְלַע-( ִצW6ָה ְלע(ָל� ְ;ִרית( Wֵראִ/ית ָחְכָמה ִיְר0ת : ָקד(/ ְונ(ָרא ְ/מ

  :8ְִהBָת( עֶֹמֶדת ָלַעWד. Fֵֶכל ט(ב ְלָכל עFֵWֹיֶה�יאהדונהי ְיהָֹוה 

ְוְתַבֵק/ ְמִלְפֵני ַהֵ/� , יְ� ֶ/8ְִבֶ:ה ִ;ְדָמע(ת ְבָכל ַלְיָלה ַעל ָעו(נ(ֵתי�ָ ָצרִ 

  :ַלֵכ� תֹאַמר ֶזה ִבְבִכָיה 6ַבַקָ/ה, ִיְתָ;ַרְ� ְמִחיָלה

ַ:Wֲאֶ/ר ָ;א ֶאל ַ;ת . ֵאָליו ָנָת� ַהָ<ִביא ְ;Wב(א: ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד
ֶהֶרב ַ:ְ;ֵסִני : ְ:רֹב ַרWֲחֶמיָ� ְמֵחה ְפָ/ָעWי. י ֱאלִֹהי� ְ:ַחְסֶ%�ָ ָחֵ<נִ : ָ/Wַבע
ֵמַחָ+אִתי ַטWֲהֵרWִני. ֵמWֲע(ִני W6 :י ְפָ/ַעי ֲאִני ֵאָדעW:ִ .ידWְוַחָ+אִתי ֶנְגִ%י ָתִמ :

8ְִזֶ:ה , ֶר�ָ ְלַמַע� 8ְִצַ%ק ְ;ָדבְ . ְלָ� ְלַבְ%ָ� ָחָטאִתי ְוָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִיִתי
 ָ�Wי. ֵה� ְ;ָעו(� ח(ָלְל8ִי: ְבָ/ְפֶטW-ֱִחַמְתִני ִאWֵה� ֱאֶמת ָחַפְצ8ָ : 6ְבֵחְטא ֶי
ח(ת O+ִני. ַבWִדיֵע) Wָחְכָמה ת � O8ְַכְ;ֵסִני . 8ְַחְ+ֵאִני ְבֵאז(ב ְוֶאְטָהר: 6ְבָסת

: 8ֵָגְלָנה ֲעָצמ(ת ִ%ִ:Wיתָ . ָחה8ְַ/ִמיֵעִני FFָ(� ְוFְִמ : 6ִמ9ֶֶלג 0ְלִ;Wי�
אל� הי ' גי(א "ר ְ;רָ "ב ָטה("לֵ : ְוWָכל ֲע(נַֹתי ְמֵחWה. ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמWֲחָטHי

 )ב יוד הי ויו הי"יודי� דע' ד' גי( ִלי )אל� הה יוד הה, אל� הא יוד הא, יוד הי
ב "י' בגי(ָנכ(� ַחֵ%/  ְור6ַח )ריבוע אדני א אד אדני אדני' גי( ֱאלִֹהי� לי ע�

ִיַהְוָה ִיַהַהְו ְי6ַהַה ֶהֵוהִֹי ַה6ִיַה הִהָוִי ָוהָֹיַה 6ַהַהְי ַויָֹהַה ַהִיהְו  ,צירופי הויה

 ְור6ַח ָקְדְ/ָ� 0ל. 8ְַ/ִליֵכִני ִמBְָפֶני�ָ   0ל:)שדי' גי( ְ;ִקְרִ;Wי )ַהְיְוה ִהְהְיוַ 
ֲאַלְ-ָדה : ְור6ַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכWִני. י FFְ(� ִיְ/ֶע�ָ ָהִ/יָבה Bִ : 7ַ8ִח ִמֶ-Wִ<י

6ב6. פWְֹ/ִעי� ְ%ָרֶכי�ָ  W/יֵלִני ִמָ%ִמי� ֶאלִֹהי� ֱאלֵֹהי : ְוַחָ+ִאי� ֵאֶליָ� ָיPִַה
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 ָ�W6ָעִתי 8ְַרֵ<� ְל/(ִני ִצְדָקֶת W/ָפַתי 8ְִפ8ָח: ְתFְ ֲאדָֹני .WֶתBָ6ִפי ַיִ@יד 8ְִה ָ� :
ִזְבֵחי ֱאלִֹהי� ר6ַח : ע(ָלה לֹא ִתְרֶצWה. ִ:י לWֹא ַתְחEֹ# ֶזַבח ְוֶא8ֵָנה

(ְנָ� ֶאת : ֱאלִֹהי� לֹא ִתְבֶזWה. ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה. ִנְ/ָ;ָרה Wֵהיִטיָבה ִבְרצ
�)Cִי�. ִצW6ָ/ָל Wִזְבֵחי ֶצֶדק ע(ָלה ְוכָ : 8ְִבֶנה ח(מ(ת ְיר #ֹEז 8ְַחHז . ִלילH

  :ִמְזַ;Wֲחָ� ָפִרWי� ַיWֲעל6 ַעל

נ(ַע 8ָנ6ַע ֶאֶר# ַ:9ִ:(ר ְוִהְתנ(ְדָדה ַ:ְמל6ָנה ְוָכַבד ָעֶליָה Eְִ/ָעה ְוָנְפָלה 
 ַעל ְצָבא יאהדונהיִיְפקֹד ְיהָֹוה , ְוָהָיה ַ;C(� ַהה6א: ְולֹא ת(ִסי� ק�6
ַעד Hָנה ִ;ְכָיה : י ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמהְוַעל ַמְלכֵ , ַהָ-ר(� ַ;ָ-ר(�

�)Cד ִ;יר6ָ/ָלִי�, ְבִצEִֵמְס ,�)C8ְִבֶנה ח(מ(ת ְיר6ָ/ָלִי�, 8ָק�6 8ְַרֵח� ִצ:   

  ָיק�6 ֵמָהHֶר# ִויֹאַמר

 ֶאת ִ:י ָרצ6 ֲעָבֶדי�ָ : 8ָ0ה ָתק�6 8ְַרֵח� ִצC(� ִ:י ֵעת ְלֶחְנָנJ ִ:י ָבא מ(ֵעד
ִנְדֵחי ִיFְָרֵאל יאהדונהי ;(ֵנה ְיר6ָ/ַלִי� ְיהָֹוה : ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרה ְיח(ֵננ6

  :ְיַכֵ<ס

ט(ב 6ֵמִטיב ִהָ%ֵר/ , ֶמֶלְ� ַרֲחָמ� ַרֵח� ָעֵלינ6, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
ְ;ֵנה , ת ֶ/ָע6F ְרצ(ֶנ�ָ ִ;ְגַלל Hב(, /6ָבה ָעֵלינ6 ַ;ֲהמ(� ַרֲחֶמי�ָ , ָלנ6

Fְַ-ֵחנ6 , ַהְרֵאנ6 ְ;ִבְנָינ(, :(ֵנ� ֵ;ית ִמְקָ%Wְ/ָ� ַעל ְמכ(נ(, ֵביְתָ� ְ:ַב8ְִחBָה
6ְלִו�Cִ , ְוָהֵ/ב :ֲֹהִני� ַלֲעב(ָדָת�, ְוָהֵ/ב ְ/ִכיָנWְתָ� ְלת(כ(, ְ;ִת67נ(

ְוָ/� ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה , ְוָהֵ/ב ִיFְָרֵאל ִלְנֵויֶה�, ְלד6ָכָנ� ְלִ/יָר� 6ְלִזְמָר�
ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי יאהדונהי ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . ְוִנְ/8ֲַחֶוה ְלָפֶני�ָ 

ְוָ/� ַנֲעFֶה . ֶ/8ֲַעֵלנFִ;ְ 6ְמָחה ְל0ְרֵצנ6 ְוִתָ+ֵענ6 ִ;ְגב6ֵלנ6, ֲאב(ֵתינ6
  :8ְִמיִדי� ְ:ִסְדָר� 6מ6ָסִפי� ְ:ִהְלָכָת�. ת ָקְרְ;נ(ת ח(ב(ֵתינ6ְלָפֶניָ� אֶ 

: ָהִיינ6 ְ:חWְֹלִמWי�.  ֶאת ִ/יַבת ִצC(�יאהדונהיְ;/6ב ְיהָֹוה . ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת
ָוה ִהְגִ%יל ְיהֹ. Hז יWֹאְמר6 ַב@(ִי�. Hז ִיָ-ֵלא Fְח(ק Eִינ6 6ְל/(ֵננ6 ִרָ<ה

ָהִיינ6 .  ַלWֲעF(ת ִעָ-נ6יאהדונהיִהְגִ%יל ְיהָֹוה : ַלWֲעF(ת ִע� ֵאBֶWה יאהדונהי
ַהWֹIְרִעי� : ַ:Wֲאִפיִקי� ַ;ֶ<Wֶגב. ֶאת ְ/ִביֵתנ6יאהדונהי /6ָבה ְיהָֹוה : FְֵמִחWי�

;Wֹא ָיבֹא . ְ� ַהIַָרעָהל(ְ� ֵיֵלְ� 6ָבכֹה נFֵֹא ֶמWֶ/ : ְ;ִדְמָעה ְ;ִרָ<ה ִיְקצWֹר6
    .8ִָמיד' ַהְ-ַהְ%ִרי� מ(ִסיִפי� ל(ַמר ַ@� ִמְ/ָנC(ת מס      :נFֵֹא ֲאלO-ָֹתWיו. ְבִרָ<ה
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        ....ְוִת67נ(ְוִת67נ(ְוִת67נ(ְוִת67נ(, , , , ִעְנָי� ִא=6ר ֶזַרע ְלַבָ+ָלהִעְנָי� ִא=6ר ֶזַרע ְלַבָ+ָלהִעְנָי� ִא=6ר ֶזַרע ְלַבָ+ָלהִעְנָי� ִא=6ר ֶזַרע ְלַבָ+ָלה

ַתְמִצית ְ; , ֲאֶ/ר לֹא 8ֵָעֶשָנJ ִנְתEֵָר/ ִא=6ָר� ְוָעְנָ/� ַ;8(ָרה' ִמְצו(ת ה

ֶ/ִנְכ8ַב ִא=6ר( ְוָעְנ/( ֶדֶרְ� " ֶזַרע ְלַבָ+ָלה"/(ֶנה ֵמֶה� ִא=6ר . ַה6P7ִר

ְוָהָיה ִא� ָ;א ֶאל ֵאֶ/ת Hִחיו ְוִ/ֵחת ", 6ְכמ( ֶ/ָ:ת6ב". ֵער ְוא(ָנ�"ַמֲעFֵה 

 )'י' ט, ח"בראשית ל(" ת(ַוCֶָמת ַ@� א(, ֲאֶ/ר ָעFָה' ַוCֵַרע ְ;ֵעיֵני ה. 0ְרָצה

" ֵער"ֶאBָא ֶ/ , "ֶזַרע ְלַבָ+ָלה"ָלַמְדנ6 ֶ/ַ@� ֵער ֵמת ְ;ֵחְטא ֶ/ל " ַ@�"6ִמֵתיָבת 

ָנס(ג ְלHח(ר ְ;ב(א( ַעל 8ָָמר ְוִ/ֵחת ַזְרע( " ְוא(ָנ�", ָהָיה מ(ִציא ַזְרע( ְ;ָיָדיו

ֶנְכֵדי , ָרה ֵ:יַצד ִנְתָק�Cֵ ִ;ְבֵני ְיה6ָדה ַהPִַ%יקְוִסEְָרה ָלנ6 ַה8(. ִמח#6 ָלֶרֶח�

ְוֵאי� ָסֵפק ֶ/-(ָת� ָ@ַר� ַצַער ִליה6ָדה 6ְלַיֲעקֹב . ַיֲעקֹב Hִבינ6 ֶהָעו(� ְוָעְנ/(

ְולֹא . ְולֹא ָחס6 ִמָ/ַמִי� ַעל ַצֲעָר� ְוָגב6 ְנָפ/(ת ַעל ֵחְטא ָחמ6ר ֶזה. Hִבינ6

6ֵפְרָטה ֵמֲעFֶה ֶזה ֵ:יָו� ֶ/ֵחְטא ֶזה , Eְָקה ַה8(ָרה ְ;ִצ66י( ִ:ְ/Hר ִא=6ִרי�ִהְס8ַ 

ְוַהְלַואי ֶ/0Bְַחר ָ:ל ֲאִריכ6ת ַה8(ָרה ְ;ִס6Eר . 6ָמצ6י ְמאֹד, ָחמ6ר ְמאֹד

  .ִי�8ֶ ָהHָד� ֶאל ִל;( ְלִהIֵָהר ָ;ֶזה, ַמֲעFֶה ֶזה

ֶאBָא , ֶ/Bֹא ַרק ה(ָצ0ת ֶזַרע ַ;Cַָדִי� ֲאס6ָרה, ְתָ;ֵאר ִמַ-ֲעFֵה ֵער ְוא(ָנ�ְוִהֵ<ה נִ 

ָעְנ/( ָמֶות , ָ:ל צ6ָרה ַה@(ֶרֶמת ַלֶזַרע ָלֵצאת ֵמַה@B/ֶ �6ֹא ְלת(ְ� ֶרֶח� ָהִא9ָה

ְ:ִאי6B " ִ%ינ( ַ;9ָָמִי� ָ%ִני�, ל ֶ/ַהח(ֵטא ְ;ֵחְטא ֶזה"ְוHְמר6 ֲחזַ , ִ;יֵדי ָ/ַמִי�

  .)ג"נדה י' מס(". 6ְכר(ֵצח ָ;ָניו, ָעַבד ֲעב(ָדה ָזָרה

ֶ/ִ-י ֶ/ע(ֵבר ְ/Hר ,  ַדע)שער הכוונות דרושי הלילה(, ל"ְוֶזה ְל/(� ָהֲאִריזָ 

-(ִציא ֲאָבל הַ . ִמְתַלְ;ִ/י� ;( ַמIִיִקי� ְוַנֲעFִי� ָקֵטג(ִרי� ָעָליו, ֲעֵבר(ת

ִ:י ַמְמִ/יְ� א(ָתJ ְנָ/ָמה ֵמע(ָל� , ָעְנ/( ָ@ד(ל ְלֵאי� ֵק#, ִ/ְכַבת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה

Jת נַֹגEֶַאל ְקִל JHה , ָהֶעְלי(� 6מ(ִציFָיק ֶאָחד ְוַנֲעIִַֹח ַמ: J;ָ ז ִמְתַחֵ;רHְו

ֶ/ַה-(ִציא ֶזַרע ְלַבָ+ָלה @(ֵר� , ָצאִנְמ . ְ;ִחיַנת @�6 ֶאָחד ֶאל א(ָתJ ַהְ<ָ/ָמה

, ֶ/א(ָת� ִטE(ת ֶ/ל ַהְ<ָ/מ(ת ֶ/ֲעִתיד(ת ָלֵצאת ִמֶ-<6 ִ;ְבִחיַנת ָ;ִני�

ְמHה ְוִיְתַלְ;/6 ְ;ג6פ(ת ַהַ<ֲעF(ת ִמPַד ַהָ<ָח/ ְוֵאֶ/ת ְזנ6ִני�  O+;ַ 6ְתָעְרבCִ/ֶ

ְמHה ְוַה+(ב ֶאל ָהָרעְוהֶ , ֶ/ַ;7ְִלEָה O+9ָה ֶאל ַהO6ְכֵדי ְלַת�7ֵ ָע(� . ֱחִזיר ַה7ְד

, ֶזה ָצִריְ� ֶ/Cִָמית א(ָת� ַה@6פ(ת ַהְ+ֵמא(ת ַהַ-ְלִ;יִ/י� ְלא(ָת� ַהְ<ָ/מ(ת

, ַ;7ְד9ָOהְוַעל ְיֵדי ֵכ� א(ָת� ַהְ<ָ/מ(ת ִיְבְרח6 ִמ�9ָ ְוַיְחְזר6 ֶאל ָ/ְרָ/� ֶ/ 

ֵ/ִנית ְלַהֲחִזיר , 0ַחת ְלָהִמית ַה@6פ(ת ָהֵה�, ְוִנְמָצא ֶ/Pִָריְ� ְ/8ֵי ַ:6ָנ(ת
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CְרH/ְ:ִ 6ר ָ:ל  Oְתְקנ6 ָ/� ִויצOC/ֶ ַהְ<ָ/מ(ת ָהֵה� ֶאל ַה9ְִכיָנה ָהֶעְלי(ָנה

  .ה ִ:ְ/Hר ָ:ל ַהְ<ָ/מ(תְו0ַחר ָ:ְ� ָיב(א6 ָ;ע(ָל� ַהIֶ , ַהְ<ָ/מ(ת

ְוה6א ִמי ֶ/ְ-ַ/ֵ-/ ִמָ+ת( ְוֵאינ( /(ֶהה ַעד , ַ@� ֵי/ ָע(� 0ֵחר %(ֶמה ָלֶזה

�0 , 6ֵמא(ָת� ִ/6Cֵרי ַהִ+E(ת ַהC(ְצא(ת ְלַבָ+ָלה, ֶ/Cְֵצא6 ָ:ל ַהִ+E(ת ְלַגְמֵרי

ִע� ָ:ל ֶזה ִנְבָרִאי� ֵמֶה� ַ@� ֵ:� ַמIִיִקי� , (ִלידַעל Eִי ֶ/ֵאיָנ� ְרא6ִי� ְלה

ִ:י ְ:מ( ֶ/C(ְצִאי� ַמIִיִקי� ֵא6B ִמ� ָהִאי/ ַה-(ִציא , ְוַדע .6ַמְ/ִחיִתי� ָרִעי�

ַעד (. ָ:ְ� ָהִא9ָה ;(ְרHה ַמIִיִקי� ְ;לֹא ִאי/, ִ/ְכַבת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה ְ;לֹא ִא9ָה

  ).א� ְל/(נ(:ָ 

ִ:י @(ֵר� ֶ/Cְִתָלֵ;/ @�6 ֶ/ל ַמIִיק ַעל , ֶוֱהי(ת ְוָעו(� ֶזה /(ֶנה ִמְ/0ר ֲעו(נ(ת

ְוט(ְרִדי� , ַהִ+Eָה 6ְל0ַחר מ(ת( ְק/6ִרי� ;( א(ָת� ַהִ+E(ת ֶ/ָהְפכ6 ְלַמIִיִקי�

ְוֵאי� ֵק# ְלִסְבל( ַעד , Hְמָר� Hִבינ6 8ָ0הא(ת( ְ;ִי=6ִרי� ָקִ/י� 6ָמִרי� ְ; 

  .ָצִריְ� ְ/ֵני ס6ֵגי Cָ/ֶ ,�678ִמ6ת6 א(ָת� @6ִפי�

6ְלַבCָ/ֶ /7ֵמ6ת6 א(ָת� , ְ;ָכל ַלְיָלה" ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+ה"ל(ַמר  .א

   )ה" לעיל ד� כנמצא. (ַמIִיִקי�

ְ:ֵדי ְלַנ7(ת ַנְפ/( ִמֶ:ֶת� ַהֵחְטא , י� ְו0ְרָ;ָעה י(� ְרצ6ִפי�ָלצ�6 ְ/מ(נִ  .ב

Jֹא 8ְִצָטֵרְ� ָלֳעָנִ/י� ָקִ/י� ְ:ֵדי ְלִהְתַנ7(ת, 6ְלַזְכָכB/ֶ.ַהָ%ָבר לו  ֶ/ָקֶ/ה  ומי

 ולכתחילה יעשה אות� ִמי�פעָ ָלצ�6 0ְרַ;ע , ל"ח זצ"רבינו הרי �7ְ8ִ 

, ַה8ֲַעִנC(ת ְ;ֶכֶס�שאר ְוִלְפ%(ת  .רצופי�, חמישי, שני,  חמישי,בימי� שני

ל מי שאינו יכול לצו�  "יהודה פתייא זצ' ולדעת הר( .ֶ/ִיָ<ֵת� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי�

   .)יצו� יו� אחד בלבד ע� פדיו�, פעמי�' ד

        ....ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

  .ָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�ָיצ�6 ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמחֳ 

  .י(� ִלְפֵני ַהP(� יֹאַמר ִו6%י Iֶה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהי ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה ל(ַמר
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
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. ְוִהְרַ/ְענ6. ִוינ6ֶהעֱ . ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
ִ/ַחְתנ6 . ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ָוֵא�ִצַעְרנH 6ב . ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

ַ@� ִ;ְכַנֵפינ6 ִנְמְצא6 ַ%� , ֵזַרע קֶֹד/ ְלַבָ+ָלה 6ָבָראנ6 ַמְ/ִחיִתי� ְלַחֵ;ל
ִלִ;י , ַנְפ/(ת ֶאְבי(ִני� ְנִקCִי� ְוִהֵ<ה ִ%ְמַעת ָהֲע/6ִקי� ְוֵאי� ָלֶה� ְמַנֵח�

ִ:י ְ@מ6ל ָיָדיו , א(י ָלָרָ/ע ָרע, ְלֵליֶה� ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהר6ֵגיֶה�ִלִ;י ַעל חַ 
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ֵיָעFֶה ל(

ת ִ:Wי ֱאמֶ . ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6. ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6. ָעFִיתָ 
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה

8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 
ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� יַחְדרֵ  8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל

 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .חֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמ  ֶאת ָ:ל

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל , ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;(ל ֶ/ַבע ְטִביל(ת

, ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

ְמ  O+0ת ָצַרֲעת ַחטֹא8ָיור6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמ.  

 �CֵַסCְ/ֶ ְפֵני ַה8ֲַעִנית יֹאַמר נַֹסח ֶזה ֶ/ל ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית ִלְפֵניBִ/ֶ ִמְנָחה;ְ

ע(Fֶה "ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר " ֱאלַֹהי ְנצֹר"א( 0ַחר , "/(ֵמַע 8ְִפBָה"ִ;ְרַ:ת 

ַע<(ת ְ;ָ/ָעה ֶ/ִהְתBֵEַל ֲעִמיָדה ֲאָבל ָחַ/ב ְלִהְת , ִא� לֹא ֲאָמר( ".ָ/ל(�

  .ִ:י ֶנְחָ/ב ל( ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית, ָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ֶ/ל ִמְנָחה) ְ/מ(ֶנה ֶעFְֵרה(

        ::::ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

, �ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ָוי(
ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי  .ִמְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד ְלֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר

ְ;ָכל Eְָגֵמי ַהְ;ִרית 6ִבְפַרט ַ;ֲע(� ֶזַרע ְלַבָ+ָלה ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� 
ה ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַע<(ת ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6טָ , ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�
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ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� 
 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6 ֶ/�8ֵ8ִ יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , ְ:ָלל

  ".ַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִניִלי :ַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַע<(ת ְלָפֶניָ� 6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי וְ 

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) הִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶל<ָ 

 ַC �)Pמיד קבלה זו ויסיימנה לפני יֹאַמרו. מעט לפני השקיעהְתִחיל ַה 

  .השקיעה

, ֲהֵריִני ֵמַעְכָ/יו ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִנית ְ;זֹאת ַהBְַיָלה :JBָO, ִר;(� ָהע(ָלִמי�
ְ:ֵדי ְלַת�7ֵ ַמה , ר ַעד ֵצאת ַה:(ָכִבי�6ְלָמָחר ָ:ל ַהC(� ֵמֲעל(ת ַה9ַחַ 

ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי , Eָ9ֶַגְמ8ִי ְ;א(ת ְ;ִרית קֶֹד/ ח(ָתָמא ְ%ַמְלָ:א
ֲאֶ/ר ִמְ/ַמְ/8ִי ַ;Cַָדִי� ַעל ְיֵדי רֹק , 6ָפַ/ְע8ִי ְ;ַהְ/ָחַתת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה

ְוַג� ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי . ַבָ+ָלה ַ:ָ-ה Eְָעִמי�ְוִח:6ְ� ְוה(ֵצאִתי ֶזַרע לְ 
. 6ָפַ/ְע8ִי ְ;ה(ָצ0ת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה ַעל ְיֵדי ַמֲחַ/ְב8ִי ֶ/ִהְרַהְר8ִי ַ;ֲעֵבָרה

ֶ/8ְַזֵ:ִני ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ִא� ִמְתַכֵוו� ( .ִלי :ַֹח ִויכֶֹלת ְוֵעֶזר ַוֲהָכָנה ְלִהְתַע<(ת ָ:ָרא6י ְלָפֶני�ָ ְוִת�8ֵ 

6ְברֹב (. ַלַעF(ת ִתק�6 ֶזה 0ְרַבע ְפַעִמי� י(ִסי� ַג� ִעְנַי� ֶזה ֶ/ְבת(ְ� ַהס(ְגַרִיי�

ִני מ6ָכ� ְלִהְתַע<(ת ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� 8ְַח/ֹב ִלי 0ְרָ;ָעה ְוֶעFְִרי� ָ/ע(ת ֶ/אֲ 

)BO: �)Cֹאת 6ְלָמָחר ָ:ל ַהIְיָלה ַהBַ;ַ �ָל ָ/ָעה ְוָ/ָעה ֵמֶה� ְ:ַתֲעִנית , ְלָפֶני:ָ

 .)6ְכִא6B ִהְתַעֵ<יִתי 0ְרָ;ָעה ְוֶעFְִרי� ָיִמי� ְרצ6ִפי� 6ְ/ֵלִמי�. י(� ֶאָחד ָ/ֵל�
ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ְלַת�7ֵ ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ְ;א(ת ְוִיְהֶיה 8ֲַעִניִתי ָח/6ב 6

ְ;ַמה 9ֶָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְוִהְרַהְר8ִי , ְ;ִרית קֶֹד/ ח(ָתָמא ְ%ַמְלָ:א
 6ָפַגְמ8ִי, ְוִ/ַח8ִי ֶזַרע קֶֹד/ ְ;ַמֲעFֶה ְ;ָיַדִי� ַ:ָ-ה Eְָעִמי�, ְ;ִנא6ִפי�

ְוָגַרְמ8ִי Eְָג� ִויִריָדה ַ;9ֵמ(ת , ה ִ@יִדי� ֶ/ַ;ְיס(ד"ח ֵאָבִרי� ְוָ/סָ "ְ;ַרמַ 
Hנִֹכי , ַה7ְד(ִ/י� ִ;ְכָלל6ת 6ְפָרט6ת ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� ֶ/ָעְבר6

6ַמְל;6ֵ/יֶה� , ְ/ָמִתיְוָכל ַהָ;ִאי� ִמ9ְָרֵ/י ַנְפִ/י ְור6ִחי ְונִ , ְו0ְנֵ/י ֵביִתי
6ִמָ:ל Eְִרֵטי , ְוַה7ְר(ִבי� ָלֶה� ֶ/ִ-ְ:ָלל6ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה

ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת . ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה
ַ;ֲעב6ר �678ִ ַהEְָג� , ית ֶזה ֶ/ֶאְתַעֶ<ה ְ;ֶעְזָרְת�ָ ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ ְ;ַתֲענִ 
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ְוִיְפַעל 8ֲַעִנית ֶזה ֶ/ֶאְתַעֶ<ה , ֶ/Eַָגְמ8ִי ְ;ַהְ/ָחַתת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה
, EְעBַOת ַה7ְָרָ;� ֲאֶ/ר ִיְפַעל 0ַחר ֲעִלCַת ֵריַח ַהִ<יח(ַח ְלַמְעָלה, ְ;ֶעְזָרְת�ָ 
ֵ:� ַעל ְיֵדי 8ֲַעִנית ֶזה ֵיֵרד ֶ/ַפע , ד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ִמBְַמְעָלה ְלַמָ+הֶ/Hז י(רֵ 

ִויֵהא ַרֲעָוא . ַעד ס(� ַהַ-ְדֵרג(ת ֶ/ַ;7ְד9ָOה, ָ@ד(ל ִמBְַמְעָלה ְלַמָ+ה
7ְנ6 ְוִיְתַע6B ַמִיי� ְ%כ6ִרי� 6ַמִיי� נOְקִבי� OתCְ/ֶ ,ב"ֶ/ֵה� ס(ד ְ/ֵני מ ,

7ְנ6 . ְוִיְתַע6B ִ;ְמק(ָמ� ָהֶעְלי(� ְלַמְעָלה ָ:ָרא6י ָלֶה� OתCְ/ֶ ִויֵהא ַרֲעָוא
ִויִהי נַֹע� 0דָֹני . ד"ֶ/ֵה� ִמְסEָר פָ , ע"ְוִיְתַע6B 0ְרַ;ע א(ִתC(ת 0ְחהָ 

  :ינ6 :(ְנֵנה6ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָידֵ 

 עמודִנְמָצא ְלַקָ-� (ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ִיְ/8ֵַדל ִלְלמ(ד ִמְ/ָני(ת ְלָחג ַה9ָב6ע(ת 

' נמצא בזוהר פ(. ְוִאְ%ָרא ַרָ;א. ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� ְלָפח(ת Eֵר6/ ַהִ-Bִי�) 660

ַיִ<יַח ֶאֶב� , Cִ/ֶ:ְ6ְ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת( .)ְקִריֵאי מ(ֵעד ְלָחג ַה9ָב6ע(תובסדר , נשא

ָהע(ֶלה , ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו, 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:ר

 ִנְמָצא(" ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+ה"ִיIֵָהר ל(ַמר ו. ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�
  .יָלהִמיָלה ְ;ִמ  )47474747לעיל עמוד 

ִא� ֶאְפָ/ר ַלֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה  ִיְ/%ֵ8ַל
  )ראה בהוראות שבתחילת הספר( .ִמFְַער ִעIִי� ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

  :ְ;י(� ַה8ֲַעִנית יֹאַמר    

ָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַקֵי� ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְת 
ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ  יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל ,  ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה,ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . ַ/ְענE6ָ . ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
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. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. נ6ַלצְ 

ִ/ַחְתנ6 . ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6
ְכַנֵפינ6 ִנְמְצא6 ַ%� ַ@� ִ; , ֶזַרע קֶֹד/ ְלַבָ+ָלה 6ָבָראנ6 ַמְ/ִחיִתי� ְלַחֵ;ל

ִלִ;י , ַנְפ/(ת ֶאְבי(ִני� ְנִקCִי� ְוִהֵ<ה ִ%ְמַעת ָהֲע/6ִקי� ְוֵאי� ָלֶה� ְמַנֵח�
ִ:י ְ@מ6ל ָיָדיו , א(י ָלָרָ/ע ָרע, ִלִ;י ַעל ַחְלֵליֶה� ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהר6ֵגיֶה�

ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ֵיָעFֶה ל(
ִ:Wי ֱאֶמת . ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6. ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6. ָעFִיתָ 

א ֲהלֹ. 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹו :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א E0( ִ:יָלַעד 

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

  0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

 ְוַקח ֹ� ִאְמר6 ֵאָליו ָ:ל Mָ8ִא ָעו,/6ב6 ֶאל ְיהָוהְקח6 ִעָ-ֶכ� ְ%ָבִרי� וְ 
ְנַ/Bְָמה ָפִרי� FְָפֵתWינZ6 ְלHָד� ַמWַעְרֵכי ֵלב ט(ב W6 , ֲעֵנהWְיהָוה ַמW6ֵמ

Z�) W/ָפַתי 8ְִפ8ָח ָלFְ ֲאדָֹני ,Z�ָWֶתBָ6ִפי ַיִ@יד 8ְִה  

. מחשבה יכולה השיגואי� ה )אהיה(. יחיד האציל וברא הכל )יהוה(
יאיר את הספירות העליוני� ואי� יכולי� הסתכל  )יאההויהה(

אי� דבר נגדו  )אדני(. יחיה הכל ומכלכל הכל )יהוה(. הארתו
וכל נשמות ,  אמת המקיי� דבריוְיהָֹוה )יאהדונהי(. יתחשב

 אלהינו העוזר דלי� ומקב# ְיהָֹוה )יאהדונהי(. הברואי� יהללוהו
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יתבר� אלהינו הקורא דרור ומתיר  )יאהדונהי(. הונדחי� הכל יודו
אתה העונה דורשי�  ְיהָֹוה )יאהדונהי(. נאסרי� המניח יגיעי�

ישראל אביונ� הוגי�  )יאהדונהי(. ושומע נאקת� הצמיח ישועת�
יסד אריאל  )יאהדונהי(. ודברי נפלאות� העצומי� יגידו, דברי�

ישראל אשר הוגי  )יאהדונהי(. הק� דביר� והר� ניס� הכל ישבחו�
 ארומימ� ְיהָֹוה )יאהדונהי(. דת ותורה נהל� הושיע� ישר�

  .דיליתני וגדלתני נשאתני הראני ישע�, החייתני

  .6"ֵ/� ַח; 0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר ַ;ַקָ/ה ז( ֶ/ָראֵ/י ֵתיב(ת ֶ/ָלה ה6א

חכמני . חכמה בינה ודעת. חנני ברחמי� וחסדי�. חי בורא ויוצר
. חייני בצדקת� וזכני. חזקני במצוותי� ושגבני. והבינניבתות� 

. חנני בטוב� ורצונ�. חבקני בימינ� ושמחני. חזקני בנפש ובגו�
גדול הגבור ה יאהדונהי הָֹוהWיְ  )ראשי תיבות יהוה(. חיי� בני� ומזונות

חזקהו באורותיו . חיה ברית ונשאהו. חזק ברית ונשאהו. הנוראו
חו� בניצוצותיו . חילו בר� ואמ#. הוחברו בביתו ונו. ועטרהו
. חבב� בנ� ויסד�. חזק� ברכ� והעל�. חלצ� ברר� ונק�. ולקט�

חיינו בחסדי� .  יחיד הנסתר ונעל� המיוחד)ראשי תיבות יהוה(
חיינו בחכמה . חסדי� ביסוד ומלכות, חדרי� בדעת ויתרבו, וימלאו
 בלאה חיי�, חיינו בחכמה וימשכו. חיי� בישראל ויעקב, וימשכו
חזק� . חזק� בפנימיות ובחצוניות. חזק� באורות וכלי�. ורחל

, חזק� בכללות ופרטות. חזק� ביושר ועגולי�, בפנימי ומקי�
. ג"ב וס"חזק� בע. חזק� בתגי� ואותיות. חזק� בטעמי� ונקודות

חנ� בכתר . חיה בנימי� ויוס�. חזק בנימי� ויוס�. �"ה וב"חזק� במ
חנ� בחסד . חנ� בדעת וכללותו. החנ� בחכמה ובינ. וכללותו
חנ� ביסוד . חנ� בנצח והוד. חנ� בתפארת וכללותו. וגבורה
  .ומלכות

  )#"ג ית"אב(.                  אורות בינה גלויי� יאירו תו� צנורותינו
  )�"ע שט"קר.                 (קדושת רישא עילאה שהוא טמיר נשיג

  )ש"ד יכ"נג(                     .       נשיג גדלות דעת יהיה כולו של�
  )ג"ר צת"בט(             :ְ;ר6ָכה ט(ָבה ָרֵחל ַצִ%יִקי� 8ְִקנ6 ְ@ב6ר(ֶתיהָ 
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  )ע"ב טנ"חק(.                 טעמי� נקודות עלינוִחBִינ6 ִק6ִינ6 ִ;ְרַכת 
  )ק" פזל"יג(                       :ָקד(/יהיה גדלות לאור פרצו� זעיר 

  )ת"ו צי"שק           ( .ויתייחדו צדקה יסוד תפארת. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   6 נ(ָראַטֲהֵרנ. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  �ָ ַנֵהל ֲעָדתֶ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

  )#"ג ית"אב(                 :Hָ<א ַ;ֲחָסִדי� ְ@ד(ִלי� ָיִאיר 8ְִפֶאֶרת ַצִ%יק
  )�"ע שט"קר(                     :ִק6ִינ6 ְרצ(� ֶעְלי(� ֶ/ל ְטָעִמי� ְנק6ד(ת

  )ש"ד יכ"נג(                    :ְנַק6ֶה ַ@ְדל6ת %(ִדי� י6ְ/ַל� ֶ:ֶתר ֶ/Bֶָה�
  )ג"ר צת"בט(             :ְ;ר6ָכה ט(ָבה ָרֵחל ַצִ%יִקי� 8ְִקנ6 ְ@ב6ר(ֶתיהָ 

  )ע"ב טנ"חק(                         :ִחBִינ6 ִק6ִינ6 ִ;ְרַכת ט(ב נַֹע� ֶעְלי(�
  )ק"ל פז"יג(                :ִיְתַמ8ְק6 ְ@ב6ר(ת ְלע(ֵרר Eְע6ַלת ִז66ג ָקד(/

  )ת"ו צי"שק(                     :ְ/ִביל קֶֹד/ ִויס(ד ַצִ%יק ִיְהי6 8ְִמיִמי�
  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

 ְוָיַעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמְעָרב ִיַקח ְ;ָיד( ִפְדי(� ְ/מ(ִני� ְו0ְרַ;ע ַתֲעני(ת

  . ְויֹאַמר

ִ:י ְבָצָרה ְ@ד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶהֲעֵננH 6ִבינ6 
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמFָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

 ָיב(א ִיְרHה ָוַרַעד. ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ָמה . ֵאַלי ;ֶ/ת ַהEִָני�ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה וְ . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�
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ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי . ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטַ%ק
. ִלְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hְזִני. ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת
ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ֲעFֶהְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא תַ 

ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי . 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל . ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע

ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְלִהְתַחIֵק . 7ֵי ַה7ְִלE(תִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעמַ 
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה

ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� 
Jא(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�.  ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר6ְלה(ִריָד
. ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה. ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. ַוֲאב(י ָעַלי

 ְלָפֶניָ� ֲאָבל ָ@ל6י ְוָיד6עַ . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי
ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי ְולֹא , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי

ִ:י ה6א , ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי
. ֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ ְוה6א ֲאֶ/ר ֵהִסיַתִני 6ִפ8ִַני לַ . ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�

ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ , ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ה(ֵצאִתי ַזְרִעי ְלַבָ+ָלה
ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי Oי 6מFַ6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה . ִמַ-ֲע

ָעַזְב8ִי ֶאת . (ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע
ְלָקִלי� Oַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( : ִ%ְכִתיב, ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת א(ְרח(ַתי ַהְמק

ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה  ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל
ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק 6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ . ִלְסל(חַ 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� , ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
  .ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר ְסַלח ָנא לַ , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ְוַרבט(ב ְוַסBָח  יאהדונהיְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 

 ;ְ �)C6ְברֹב . ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/ַה
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ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 
ַע ְוָגל6י ְוָיד6. ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�

ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב
ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה

6Bת ֵא)Cְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנ . ֶ;Oָדָקה ֶ/ֲאִני ְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמקPְֶלת ַה
ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי

ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת
 ִE ָדָקה ֶ/לPְתְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַה)Cְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . ְדי(� ַה8ֲַעִנ

ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י
ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ 
ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל' וַ ַלע'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ְמָ� ַה7ָד(/ ִ/ 
ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 

י ְלָפֶניָ� ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ; . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהֹוה 

6ְרִח-6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ִ;ְדִח6B 6ְרִח-6
6Bל )ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;ו"ְלַיֲחָדא ֵ/� י, 6ְדִח:ָ �/ֵ;ְ 
6 ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה 8ְמ6ַרת 0ְרָ;ָעה ֲהֵריִני ַמְפִרי/ ָמע(ת ֵאB, ִיFְָרֵאל

ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� , 6ְ/מ(ִני� י(� ֶ/ל 8ֲַעִנית ֶ/ַחCָב ֲאִני ְלִהְתַע<(ת
 ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי ֶ/8ְִהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמקOֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה יאהדונהיְיהָֹוה 

6B ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי 0ְרָ;ָעה ְלָפֶניָ� ַהְפָרַ/ת ָמע(ת אֵ 
6ְ/מ(ִני� י(� ְרצ6ִפי� ְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי ִ;ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� ַ;ֲעב6ר 

6ְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי ְ;א(ת ְ;ִרית , ָע(� ה(ָצ0ת ִ/ְכַבת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה
6ְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי ְ;ָמאַתִי� ְו0ְרָ;ִעי� , ָתָמא ְדַמְלָ:אקֶֹד/ ח(



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

79797979

ִ:י ֵכ� , 6ְ/מָֹנה ֵאָבִרי� 6ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְוִ/9ִי� ַוֲחִמ9ָה ִ@יִדי� ֶ/ַ;ְיס(ד
ָפֶניָ� ְוַיֲעֶלה לְ , ָיְסד6 ָלנ6 ֲעָבֶדיָ� ַחְכֵמי ִיFְָרֵאל ִלְפד(ת ְ;ֶכֶס� ָ:ל 8ֲַעִנית
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני . ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ6ֵי� ְ;ִת�67 ֵזה

ִויִהי : ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ָמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֶה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6
ֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֶה ָיֵדינ6 נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ָמֲעFֵה יָ 

  ::(ְנֵנה6

ֶ/8ְַרֵח� ָעַלי ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהי ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 6ְברֹב ֲחָסֶדיָ� ְוַק�Cֶ ִ;י ַהָ%ָבר ֲאֶ/ר ִהְבַטְח8ָנ6 ַעל ְיֵדי 

0ל 8ְִ/8ָע ִ:י ֲאִני , 0ל 8ִיָרא ִ:י ִעְ-ָ� Hִני:  ָ:Hמ6רְיַ/ְעָיה ח(ָז�ְ 
ְו8ָ0ה 8ִָגיל : ֱאלֶֹהיָ� ִאַ-ְצ8ִיָ� �0 ֲעַזְרִתיָ� �0 8ְַמְכִתיָ� ִ;יִמי� ִצְדִקי

  . ִ;ְקד(/ ִיFְָרֵאל 8ְִתַהBָליאהדונהיַ;יהָֹוה 

  .ַהְמִ/י� ָרִגיל6לְ , ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

ת 6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר "0ַחר ָ:ְ� ַיֲעFֶה ִ/ְבָעה ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ֶ/ל הס

   .ְלָדִוד 6ָפס6ק ֶאָחד ֵמHָ<א ְבכֹחַ 

ָהב6 : ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרתַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/ 

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַהָ-ִי� ֵאWל
(� ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

 ַCְרי(� ְ:מ( ֶב� ְרִקיֵד� ְ:מ(ַוFִי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוWְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמ
/Wֲהב(ת ֵאWַל :/Wק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 ְיהָֹוה : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWְי

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:   

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                   ֲעָדֶת�ָ ַנֵהל. ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
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  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה
  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל

  : ָוֶעדָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל�

  א"זיע0ַחר ָ:ְ� ַיְדִליק ֲחִמ9ָה ֵנר(ת ִלְכב(ד ִנְ/ַמת י(ֵס� ַהPִַ%יק 

� ַהִ<ְדEָס ְבְקִריֵאי מ(ֵעד ְלָחג ַה9ָב6ע(ת "ִיְלַמד ְ;ֶמֶ/ְ� ַהי(� Eְס6ֵקי ַהָתנָ 

    ) 608 מודעבִנְמָצא (ְו%ְ0ָרא ז6ָטא , ְוַה8ְִהBִי� :BO( )575 עמודבִנְמָצא (

 ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבַֹתי יאהדונהיִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֶ/ִהְקַרְב8ִי ְלָפֶניָ� ֶחְלִ;י ְוָדִמי ְ;ַתֲעִניִתי ְוִהְר8ְַח8ִי א(ָת� ַ;ֲחִמימ6ת 

ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבַֹתי נהי יאהדוִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , ח6ְלַ/ת @6ִפי
ָ;ל 6ְמרOֶצה ְלָפֶניָ� ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֶ/ִ<ְתַמֵעט ְ;ַתֲעִניִתי  Oְיֵהא ָח/6ב 6ְמק/ֶ

�)Cְיָלה 6ַבBַ;ַ , ַגְמ8ִי ְ;ַמִי� 6%ְכִרי� 6ְבַמִי� נ6ְקִבי� ֶ/ֵה�Eָ/ֶ ְלַת�7ֵ ַמה
6 ְלַמְעָלה ַ;ָ-ק(� ָהָרא6י ָלֶה� ִ:י ֵכ� ְוִיְתַעB, ב"ס(ד ְ/ֵני ִמְסEַר מ

 יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . ב"� ע(ֶלה ִמְסEַר ְ/ֵני מ"ב %ָ "ֵחלֵ 
� ָהע(ֶלה "ה ְ%ִמ6Bי ֵהִהי"ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/ִיָ-ֵ/ְ� ְ;ֵ/� ַהַויָ 

ה "0ְרָ;ָעה 6ְ/מ(ִני� א(ִתC(ת ֶ/Cֵ/ ַ;ַהַויָ , ת� ֲאֶ/ר ַ;ַ-ְלכ6"ִמְסEַר ;ֶ 
ה ְ%ִמ6Bי "6ַ;ַהַויָ , ג"ה ְ%ִמ6Bי ָהע(ֶלה סָ "6ַבַהַויָ , ;"ְ%ִמ6Bי ָהע(ֶלה עָ 

ְוָכל ֵא6B ָה0ְרָ;ָעה 6ְ/מ(ִני� , 6ְבִמ6Bי ְ%ִמ6Bי ֶ/Bֶָה�, ה"ָהע(ֶלה מָ 
ה 0ֲחר(ָנה "כ6 ֶאל ַהַ-ְלכ6ת ֲעֶקֶרת ַהַ;ִית ֶ/ִהיא א(ת הֵ א(ִתC(ת ִיָ-ְ/ 
ע ֶ/ֵה� "ְוַג� ְית6ְקנ6 ְוִיְתַע6B 0ְרַ;ע א(ִתC(ת 0ְחהָ , ה"ֶ/ְ;ֵ/� ַהַויָ 

ִוית6ְקנ6 ְוִיְתַע6B ֲחִמ9ָה ֲחָסִדי� ַוֲחִמ9ָה ְ@ב6ר(ת ֶ/ֵה� , ד"ע(ִלי� פָ 
  :ִרי� 6ַמ�Cִ נ6ְקִבי�ַמ�Cִ ְ%כ6

Hָ<א ְיהָֹוה ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל 6ְלַמַע� 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה 6ְלַמַע� 
ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְוִתְמח(ל ְוִתְסַלח 6ְתַכEֵר ְלָכל ַח+ֹאַתי ַוֲעו(נ(ַתי 

 6ְתַת�7ֵ ֶאת ָ:ל ֲאֶ/ר ִע8ִ6ַי 6ְפָ/ַעי ֶ/ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶני�ָ 
ְוָהֵאר ָ:ל ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/ ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה� 6ְתַל7ֵט ָ:ל ִנP(ֵצי ַהְקד9ָOה 

א(ר . ֲאֶ/ר IַEְִר8ִי ְוָי/6ב ַה:ֹל ְלֵאיָתנ( ָהִרא/(� ְולֹא ִיַ%ח ִמֶ-<6 ִנָ%ח
Fְָגֵבנ6 ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא , ַקֵ;ל ִרַ<ת ַעְ-�ָ , ֵלב Fְִמָחהָזר6ַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ֵרי 

,  ֶהָחת�6 ְ;ס(� א(ר ָזר6ַע ַלPִַ%יק)ע"קר( Hָ<א ְבכַֹח ֵ/� ).�"ע שט"קר(
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JBָO: ְצא6 ִמֶ-ִ<י ְלַבָ+ָלה ֵ;י� , ְקַרע ַמְמֶלֶכת ָהִרְ/ָעהCָ/ֶ ת)E+ְִוָכל ַה
ְבכַֹח , ֵ;י� ְ;/(ֵגג 6ֵבי� ְ;ֵמִזיד ֶ/Bֹא ִ;ְמק(� ִמְצָוה, ְ;ָרצ(�ְ;א(ֶנס 6ֵבי� 

 ִיְהֶיה ָעָקר ַלֲעקֹר ֶנַטע ִנP(צ(ת ַהְקד9ָOה ֲאֶ/ר ְ;ת(ְ� ִעְמֵקי )ע"קר(ֵ/� 
צ(ת ְוַהִ<צ(,  ִמִ;ְטנ( י(ִר9ֶ<6 ֶאל)ו"חבת "ר(ַהְקִלE(ת ַחִיל ָ;ַלע ַוְיִקיֶא<6 
ק ִלְבר(ַח ִמ8(ְ� ַהְקִלEָה ְוַלֲעל(ת ַעד ַצִ%יק "ַהְקד(ִ/י� ֵהָ-ה ַיֲע6F ָערַ 
ע א(ר(ת ְו0ְדַרת Eִָני� "ַע ְנָ/ָמה ְיַקֵ;ל ָש "ְיס(ד ע(ָל� ִ:י ה6א ַרקִ 

 ְוַהֶ<ֶפ/ ַהְקד(ָ/ה ִהיא מ6ֵצאת ְוִנְטֶהֶרת ִמָ:ל ָ%ָבר ָרע, ָהֶעְלי(ִני�
ַ@� ְיהָֹוה ִי�8ֵ ַה+(ב , 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב Fְִמָחה ַצִ%יק ְוט(ב ל(, ְוֵתָעFֶה ט(ב

Jש"ד יכ"נג(ָנא ִג;(ר %(ְרֵ/י ִיח6ְדָ� ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר� , ְו0ְרֵצנ6 �8ֵ8ִ ְיב6ָל( 
  :י ְוגֲֹאִליִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6רִ 

  :ָ:ל Eָס6ק ִ;ְפֵני ַעְצמ(, יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ְ/מ(ִני� ְו0ְרַ;ע Eְָעִמי�

  .יאהדונהיְונַֹח ָמָצא ֵח� ְ;ֵעיֵני ְיהָֹוה 

  .ָוֶאְעֶדְ� ֶעִדי

  .א(ר ָזר6ַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב Fְִמָחה

  6"ֵ/� ַח; י ֵתיב(ת ֶ/ָלה ה6א0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר ַ;ַקָ/ה ז( ֶ/ָראֵ/ 

ַחְ;ר( . ַחְזֵקנ6 ְ;א(ר(ָתיו ְוַעְטֵרה6. ַחIֵק ְ;ִרית ְוָנFְֵאה6. ַחי ;(ֵרא ְוי(ֵצר
ָחְטֵפ� ָ;ְרֵכ� . חֹ� ְ;ִנצ(צ(ִתי� ְוַלְקֵט�. ֵחיל( ָ;ֵרְ� ְו0ֵ-#. ְ;ֵבית( ְוָנֵוה6

  . ַחְ;ֵב� ְ;ֵנ� ְוַיְסֵ%�. ַהֲעֵל�ַחְלֵצ� ָ;ְרֵכ� וְ . ְוַנ�7ֵ

Bָה . ק�6 @ֵֹאל ַה7ָד(/ 6ְג0ל ֶאת ַהָ;ִני� ַה9(ָבִבי� Oט ַהְ@אEַ/ְי ְלָ� ִמ:ִ
ֱאמֹר ַלֲאס6ִרי� . ק�6 ְקָרא ִלְ/ב6ִי� ְ%ר(ר ְוַלֲאס6ִרי� Eְַקח קֹחַ . ִלְקנ(ת

 ַ@� ְ/ִבי ִ@;(ר יאהדונהיי כֹה Hַמר ְיהָֹוה :ִ . ְצא6 ְוַלֲאֶ/ר ַ;חֶֹ/ְ� ִהָ@ל6
ֶאת ְיִריֵבְ� Hנִֹכי Hִריב ְוֶאת ָ;ַנִיְ� Hנִֹכי . י7ַOח 6ַמְלק(ַח ָעִרי# ִיָ-ֵלט

� ְיהָֹוה . א(ִ/יעַ  Oִני ְנאH ִנְקְ;צ6 ָ;א6 ָלְ� ַחי �BָO: ִאי ָסִביב ֵעיַנִיְ� 6ְרִאיFְ
ק�6 ג(ֵאל ַה7ָד(/ . � ַ:ֲעִדי 8ְִלָ;ִ/י 6ְתַקְ/ִרי� ַ:ַ:Bָה ִ:י כBOָ יאהדונהי

 ְצָבא(ת ֲע/6ִקי� יאהדונהיִ:י כֹה Hַמר ְיהָֹוה , ְוַהPֵל ָ@ז6ל ִמCַד ע(ֵ/ק
ְוָכל /(ֵביֶה� ֶהֱחִזיק6 ָ;� ֵמֲאנ6 , ְ;ֵני ִיFְָרֵאל 6ְבֵני ְיה6ָדה ַיְחָ%יו

ִריב ָיִריב ֶאת ִריָב� ,  ְצָבא(ת ְ/מ(יאהדונהיְיהָֹוה ,  @ֲֹאָל� ָחָזק.ַ/ְלָח�
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ְוָ/ב6 ָבִני� ,  ְ;ַיֲעקֹב)�"ת גו"ר(ַ/ע 'ְלָ/ֵבי פֶ '(ֵאל 6'6ָבא ְלִצC(� ג
. ִלְגב6ָל� ְוָיִסיר6 ַהְ;ָגִדי� ַהP(ִאי� ֵמֲעֵליֶה� ְוַהְלֵ;/ א(ָת� ַמֲחָלצ(ת

 ָ; �Cָ Oיהָֹוה ,נ6 ִמְקָרא ֶ/ָ:ת6בִויק;ַ FיFִH F)F  8ֵָגל ַנְפִ/י יאהדונהי
ֵ;אלַֹהי ִ:י ִהְלִ;יַ/ִ<י ִ;ְגֵדי ֶיַ/ע ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני ֶ:ָחָת� ְיַכֵה� Eְֵאר 

Bָ . ְוַכַ:Bָה 8ֲַעֶדה ֵכֶליהָ  Oה ְקֵנה ג(ֵאל ג(ֵאל ג(ֵאל 8ָ0ה ַה@(ֵאל 6ְלָ� ַהְ@א
 /6ב6 יאהדונהי6ְבֵני Hָד� ְ;ֵצל ְ:ָנֶפיָ� ֶיֱחָסי�6 ִ:י כֹה Hַמר ְיהָֹוה , ָל�ְ 

Eְ �7ַָג� ֵחְטא  :ָ;ִני� /(ָבִבי� ֶאְרEָא ְמ/6ב(ֵתיֶכ� OתCְ/ֶ ִויֵהא ַרֲעָוא
ֶ/ֵה� ,  ְ%ִביָנה6ַמִי� נ6ְקִבי�, ַהַ-ֲחָ/ָבה ִוית6ְקנ6 ַמִי� ְ%כ6ִרי� ְ%ָחְכָמה

Eְ �7ָָג� ֵחְטא . ב ִז66ִגי� ְוַיֲעל6 ִלְמק(ָמ� ָהֶעְלי(�"מ OתCְ/ֶ ִויֵהא ַרֲעָוא
ַהַ-ֲעFֶה ִוית6ְקנ6 ֲחִמ9ָה ֲחָסִדי� ַוֲחִמ9ָה ְ@ב6ר(ת ֶ/ֵה� ַמִי� ְ%כ6ִרי� 

ה ְ;ִמ6Bי "C(ת ֶ/Cֵ/ ַ;ַהַויָ 6ַמִי� נ6ְקִבי� ֶ/ֵה� ס(ד 0ְרָ;ָעה 6ְ/מ(ִני� א(ִת 
ה ְ;ִמ6Bי ָהע(ֶלה "ג 6ַבַהַויָ "ה ְ;ִמ6Bי ָהע(ֶלה סָ "6ַבַהַויָ , ;"ָהע(ֶלה עָ 

ה ְ%ִמ6Bי ָהע(ֶלה "ְוַג� ֵה� ִיָ-ְ/כ6 ַ;ַהַויָ , ְוַיֲעל6 ִלְמק(ָמ� ַה7ָד(ש, ה"מָ 
ְקנ6 ע(ד 0ְרָ;ָעה 6ְ/מ(ִני� א(ִתC(ת ֶ/Cֵ/ ְוַג� ְית6. � ֲאֶ/ר ַ;ַ-ְלכ6ת";ֶ 

ת ִמ� ְזֵעיר 0ְנEִי� ַהִ<ְקָרא "ה ֶ/ֵה� ִמְסEַר ֱאמֶ "ְ;ֶאָחד ְוֶעFְִרי� ֶאְהיֶ 
�7ָ ִז66ג . ְוHז ִיְהֶיה :BO( ֶזַרע ֱאֶמת, ֱאֶמת ֶאל ַהַ:Bָה ַהַ-ְלכ6ת Oְוַג� ְית

ע ֶ/ֵה� "ִוית6ְקנ6 0ְרַ;ע א(ִתC(ת Hְחהַ , � ֵחיְ� ְוָגר(�ֶעְלי(� ֶ/ַ;Eֶה ֶ/הֵ 
ְוַיֲעל6 , ְוֵה� ס(ד ַמִי� נ6ְקִבי� ֶ/ַ;ָ@ר(�, ִמְסEַר 0ְרָ;ָעה 6ְ/מ(ִני�
הוסי� כא� עוד סדר " לשו� חכמי�"בספר ( .ִלְמק(ָמ� ָהֶעְלי(� ַה7ָד(ש

  .)בקשות והרוצה לאומר� יעיי� ש�

  .ַחר ָ:ְ� יֹאַמרְו0

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , /ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
Cה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתHר ֵמEַ6ָי�ִמְסBָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמEְ רFֶַיֲעל6 , (ת ְ%ֶע

  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
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ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה
, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלתְ%ב(
ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

ְלָעְבְ%ָ� ְלַטֵהר ִלִ;י , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , ק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחלֶ 

ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה E(ֶדה 6' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה

ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִא� , נH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתי, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 

0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי י� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִא 
ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6

ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 
)Fְרֵחנ6, ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ ְוַלֲעH ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה ,

ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6
 יאהדונהיַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 

ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6
6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 

ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְב%ְ , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6
ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

  ./6ָבתו ְ;ָרצ(�ְיַקֵ;ל 8ְ ' �8ֵ ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי� וְיִהי ָרצ(� ֶ/היִ 
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        ....�678ִ ַלֲעו(� ַהִ<ָ%ה�678ִ ַלֲעו(� ַהִ<ָ%ה�678ִ ַלֲעו(� ַהִ<ָ%ה�678ִ ַלֲעו(� ַהִ<ָ%ה

. 6ְלִהְתַ@ְלֵ@ל ֶ/ַבע Eְָעִמי� ָ:ל @6פ( ְ;ֶ/ֶלג, ָצִריְ� ָלצ�6 ְ/מ(ִני� 6ְ/8ִַי� י(�

ָלצ�6 ַרק ָלְיָלה ְוי(� , ַהָ%ָבר 8ְִקנ6 ַר;(ֵתינ6 ַהְמק6ָ;ִלי�לו  ֶ/ָקֶ/ה ומי

   . ְיֵמי ַה8ֲַעִנית ְוִגְל@6ֵלי ַה9ֶֶלג ְ;ֶכֶס� ֶ/ִיָ<ֵת� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCי�ְוִלְפ%(ת

        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

י(� ִלְפֵני  ו.ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�

  .ַהצ(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , לֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6אֱ  יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. תָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
ִנְכַ/ְל8ִי ֲאִני 6ֵביִתי ַ;ֲע(� . ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
ְוָגַרְמנ6 ְלַהְחִריב 6ְלה(ִבי/ ִ/ְבָעה ַנַחֵלי , 6ָפַגְמנ6 ְ;ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/, ִנָ%ה

ִצַעְרנH 6ב . ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. 6ָסַרְרנ. ַהַ-ְלכ6ת ַ;ֲע(ֵננ6
ְוַסְרנ6 . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ָוֵא�

ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל . ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6ַה;ָ 
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה

8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 
ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי  חֵֹפF ָ:ל8ָ0ה. ָחי ָכל

 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6עֲ  ֶאת ָ:ל

ֵמַה7ְִלEָה , ר6ח( ְוִנְ/ָמת(, ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ְלַטֵהר ַנְפ/(

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל ַ%ַעת , ֶ/ִ<ְדְ;ָקה ָ;ֶה� ִ;ְגַלל ָע(� ַהִ<ָ%ה
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ר6ח( , ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(אֱ 

ְמ0ת ָצַרַעת ַעו(נ(ֵתיהָ  O+6ְטִביָלה ְ/ִמיִנית ְיַכ�6ֵ ְלַקֵ;ל ָעָליו 0ְרַ;ע , ְוִנְ/ָמת( ִמ

ְוֶ/ַעל ְיֵדי ֶזה ',  ַעל ִק6%/ ה,ֶהֶרג ְוֶחֶנק, Fְֵרָפה, ְסִקיָלה, ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

  .ה ְ;ִיח6ד ָ/ֵל�"ִיְתַיֲחד6 0ְרַ;ע א(ִתC(ת יהו

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ". ָ/ל(�ע(Fֶה"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

, ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ֲעִמיָדה, ִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� , ֶ/ל ִמְנָחה ָחַ/ב ְלִהְתַע<(ת) ְ/מ(ֵנה ֶעFְֵרה(

  .ְלִהְתַע<(ת

        ::::ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ְוי(� ,  ֶ/ל ע(ָל�ִר;(נ(
, ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי.ִמְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד ְלֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר

H/ְ6ר Eְִגֵמי ַהְ;ִרית ְ;ִגְל@6ל ֶזה , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ַ;ֲעו(� ַהִ<ָ%ה
ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ֶ/ִא� לֹא , ִלי� ֲאֵחִרי� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה6ְבִגְל@6

, ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית, א6ַכל ְלִהְתַע<(ת
ה ַוֲהֵריִני ִמְתַ:�6ֵ ְ;ַתֲעִנית זֶ . א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל

ה6א ִ;ְמק(� ַה7ְָרָ;� ַהִ<ְקָרב  ָ;ר�6ְ  ְלַהְקִריב ֶחְלִ;י ְוָדִמי ִלְפֵני ַה7ָד(/
 יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . ְלַכEֵר ַעל ַח+ֹאַתי, ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;חַ 

6ְתַקֵ;ל , ת ְלָפֶני�ָ ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח ְלִהְתַע<(, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , עֹדְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְס . (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� ְלָפח(ת , טוב ִלְלמ(ד ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ִמְ/ָני(ת ַמֶ=ֶכת ִנָ%ה

ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( , ְ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(C/ֶ:ְ6ִ , ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית .Eֵר6/ ַהִ-Bִי�

ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא , ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו, ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:ר

  .ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�
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ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� יַ , ִא� ָיכ(ל

  )ראה בהוראות שבתחילת הספר( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

 .ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַָחר ְו�678ִ ֲחצ(ת

  ".�678ִ ֲחצ(ת"ִא9ָה Eְט6ָרה ִמBִ-6ד ַהִ-ְ/ָני(ת וְ      ) .60606060לעיל עמוד (

  :ְ;י(� ַהצ(� יֹאַמר

יִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ֲהרֵ 
 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

י� ;ֵ , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

 ָ>H ֵתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיא ְיהָֹוהBָ8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפ
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ַנְחנ6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� אֲ  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
ִנְכַ/ְל8ִי ֲאִני 6ֵביִתי ַ;ֲע(� . ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6

ַהִ<ָ%ה 6ָפַגְמנ6 ְ;ְ/מ(ת ַה7ֶֹד/ ְוָגַרְמנ6 ְלַהְחִריב 6ְלה(ִבי/ ִ/ְבָעה ַנַחֵלי 
ִצַעְרנH 6ב . ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ת ַ;ֲע(ֵננ6ַהַ-ְלכ6

ְוַסְרנ6 . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ָוֵא�
ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ְו80ָ . ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  :ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה

ִסְתֵרי 8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 
ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל

 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 
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Eֵר ָלנ6 ַח+ֹאֵתינ6 6ְתכַ  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

  יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , נ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6ָי/6ב ְיַרֲחמֵ : ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

6ִמי (. ִיְט;(ל ְ;ִמְקֵוה ַמִי� ָקִרי� ֶ/ַבע ְטִביל(ת ְ:ֶנֶגד ִ/ְבָעה ַנַחֵלי ַהַ-ְלכ6ת

@6פ( ְ;ַמִי� ָקִרי� ֶ/ַבע כל ִיְרֲח# בדיעבד ,  ְ;ַמִי� ָקִרי�אנוס ולא יכול לטבולֶ/ 

ְו0ַחר ָ:ְ� ִיְלָ;/ ְ;ָגָדיו ְוִיְרַח# ָיָדיו ) ראה בהוראות שבתחילת הספרראה בהוראות שבתחילת הספרראה בהוראות שבתחילת הספרראה בהוראות שבתחילת הספר. Eְָעִמי�

  :ְויֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ָ� ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ֲאִני ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶני. ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
. ְוָגַרְמנ6 ְלַהֲחִריב 6ְלה(ִבי/ ִ/ְבָעה ַנֲחֵלי ַהַ-ְלכ6ת, 6ֵביִתי ַ;ֲע(� ִנָ%ה

ְלַת�7ֵ ַהEְַג� , ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ה(ַדְע8ָ ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ַחְכֵמי ִיFְָרֵאל
 ְE ְוָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 , ָעִמי� ְ;ֶ/ֶלגְלִהְתַ@ְלֵ@ל ֶ/ַבע

ָלֵכ� ְיִהי ָרצ(� . ְיכ(ִלי� ַלֲעF(ת 8ִק�6 ַהIֶה ֶ/ל ִ@ְל@6ל ַה9ֶֶלג ְ:ִהְלָכת(
ֶ/Cְִהי6 ֲח/6ִבי� ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6יאהדונהיִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 

) ֶ/ָרַחְצ8ִי(ֶ/ָ+ַבְל8ִי ) ְרִחיצ(ת(י� 6ְרצ6ִיי� ְלָפֶניָ� ֶ/ַבע ְטִביל(ת 6ְמקOָ;לִ 

6ְבר(ב , ְ:ִא6B ִנְתַ@ְלַ@ְל8ִי ָ:ל @6ִפי ְ;ֶ/ֶלג ֶ/ַבע Eְָעִמי�, ְ;ַמִי� ָקִרי�
ִרי� ְוִנְ/Eִָעי� ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ַיְחְזר6 ִ/ְבָעה ַנֲחֵלי ַהַ-ְלכ6ת ִלְהי(ת ְמִאי

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. 6ְמֵלִאי� ְוִנְמָ/ִכי� ְ:ַב8ְִחBָה
  :ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

6Bס6ִקי� ֵאEְ 0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר:  

6א ִהָ:ה ֵאת Eְָעִלי� ִמ7ַWְבְצֵאל ה ַחִיל ַרב ִאWי/ ְיה(ָיָדע ֶ;� 6ְבָנָיה6 ֶב�
ָהֲאִרי ְ;ת(ְ� ַה;ֹאר ְ;י(�  ְ/ֵני ֲאִרֵאל מ(Hב ְוה6א ָיַרד ְוִהָ:ה ֶאWת

ִאי/ ִמְצִרי ִאי/ ַמְרֶאה 6ְבַיד ַהִ-ְצִרי ֲחִנית ַוCֵֶרד  ִהָ:ה ֶאת ְוה6א: ַהW9ֶָלג
(ַהֲחִנית ִמCַד ַהִ-ְצִרי ַוCַהַ  ֵאָליו ַ;9ֶָבט ַוCְִגזל ֶאWת Wה : ְרֵגה6 ַ;ֲחִניתBֵֶא
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ַה9ְלִֹ/י�  ִמ�: ֵ/� ִ;ְ/לָֹ/ה ַהִ@;ִֹרWי� ְיה(ָיָדע ְול( ָעFָה ְ;ָנָיה6 ֶ;�
( ָבא ַוְיFִֵמה6 ָדִוד ֶאל ַה9ְלָֹ/ה לֹא ִנְכָ;ד ְוֶאל W8ָנא  ְלכ6: ִמְ/ַמְע

 ֲחָטWֵאיֶכ� ַ:9ִָני� ַ:9ֶֶלג ַיְלִ;ינ6 ִיWְהי6  ִא�יאהדונהיְוִנW6ְָכָחה יֹאַמר ְיהָֹוה 
6 ִא� WְהיWֶמר ִיPֶ:ַ י ַ:ֲאֶ/ר ֵיֵרד ַהֶ@ֶ/� ְוַה9ֶֶלג ִמ�: ַיְאִ%ימ6 ַכ8(ָלע:ִ 

ָהHֶר# ְוה(ִליָדJ ְוִהְצִמיָחJ  ִהְרָוה ֶאת ַה9ַָמִי� ְוַ/ָ-ה לֹא ָי/6ב ִ:י ִא�
ָי/6ב  ֵ:� ִיWְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶ/ר ֵיֵצא ִמEִי לWֹא: ְוֶלֶח� ָלאֵֹכWלְוָנַת� ֶזַרע ַלIֵֹרַע 
ִא� : ֲאֶ/ר ָחַפְצ8ִי ְוִהְצִליַח ֲאֶ/ר ְ/ַלְחW8ִיו ָעFָה ֶאת ֵאַלי ֵריָק� ִ:י ִא�

, ִ:י ַל9ֶֶלג יֹאַמר ֱהֵוא Hֶר#: ִהְתָרַחְצ8ִי ְבֵמי ָ/ֶלג ְוֲהִז:(ִתי ְ;ב(ר ַ:ָפי
I(וְ  O8ְַחְ+ֵאִני ְבֵאז(ב ְוֶאְטָהר 8ְַכְ;ֵסִני : ֶגֶ/� ָמָטר ְוֶגֶ/� ִמְטר(ת ע

(�: 6ִמ9ֶֶלג 0ְלִ;Wי� W8ְַ/ֵלג ְ;ַצְלמ J;ָ י ְמָלִכי�%ַ/ַ Fַה<ֵֹת� ֶ/ֶלג : ְ;ָפֵר
ֵ;יָתJ ָלבO/  י ָכלִתיָרא ְלֵביָתJ ִמ9ֶָלג :ִ  לWֹא: ַ:Pֶָמר ְ:פ(ר ָ:ֵאֶפר ְיַפWIֵר

  :ָ/ִנWי�
ְ;ֵאר ָ/ַבע ַוCֵֶ/ב  ְנָעָריו ַוCָקOמ6 ַוWCְֵלכ6 ַיְחָ%ו ֶאל ַוCָָ/ב 0ְבָרָה� ֶאל

ְ;ֵארֹת ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר  ַוCָָ/ב ִיְצָחק ַוCְַחEֹר ֶאת: 0ְבָרָה� ִ;ְבֵאר ָ/Wַבע
ֲחֵרי מ(ת 0ְבָרָה� ָחWְפר6 ִ;יֵמי 0ְבָרָה� Hִביו ַוְיַס8ְ  W0 ִלְ/8ִי�Eְ �6מ
ִיְצָחק  ַוCְַחEְר6 ַעְבֵדWי: ָקָרא ָלֶה� HִבWיו ַוCְִקָרא ָלֶה� ֵ/מ(ת ַ:9ֵמֹת ֲאֶ/ר

רֵֹעי ִיְצָחק  ַוCִָריב6 רֵֹעי ְגָרר ִע�: ָ/� ְ;ֵאר ַמִי� ַחWCִי� ַ;ָ<ַחל ַוCְִמְצא6
 ִCְקָרא ֵ/�ֵלאמֹר ָלנ6 ַהָ-ִי� ַו ) W-ק6 ִעMְְתַעWק ִ:י ִהFֶר6 : ַהְ;ֵאר ֵעEְְחCַWַו

ַוCְַע8ֵק ִמ�9ָ ַוCְַחEֹר : ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמFִ JְטָנWה ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ַוCִָריב6 ַ@�
ה ַע8ָ  ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ְולֹא ָרב6 ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמJ ְרחֹב(ת ַוCאֶמר ִ:Wי

ֶר#יאהדונהיִהְרִחיב ְיהָ(ה  WHַבע:  ָלנ6 6ָפִרינ6 ָבW/ָ ַעל ִמ�9ָ ְ;ֵארCַַוְיִהי: ַו 
אֹד(ת ַהְ;ֵאר ֲאֶ/ר ָחָפרC;ַ  6(� ַהה6א ַוCָבא6 ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוCִַ@ד6 ל( ַעל

ָהִעיר ְ;ֵאר  � ֵ/�:ֵ  ַוCְִקָרא אָֹתJ ִ/ְבָעה ַעל: ַוCאְמר6 ל( ָמָצאנ6 ָמWִי�
   :ֶ/ַבע ַעד ַהC(� ַהWIֶה

: ֵעֶבר EֶָנWיהָ  ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵנWרֶֹתיָה ִ/ְבָעה ְוֶהWֱעָלה ֶאת ְוָעFִיָת ֶאת
ַע ַעל O/)ֶאֶב� 0ַחת ִ/ְבָעה ֵעיָנִי�  ִ:י ִהֵ<ה ָהֶאֶב� ֲאֶ/ר ָנַת8ִי ִלְפֵני ְיה

חָ  O8Eִ ְנִני ְמַפ8ֵַחWְיהָֹוה ִה � Oְנא Jֶר#  ְצָבא(ת 6ַמְ/8ִי ֶאתיאהדונהי WHֲע(� ָה 
� ְיהָֹוה : ַהִהיא ְ;י(� ֶאָחWד Oַהה6א ְנא �)C;ְַצָבא(ת 8ְִקְרא6 יאהדונהי 
ַוCָָ/ב ַהַ-ְלHְ� ַה%ֵֹבר ִ;י : 8ַַחת 8ְֵאָנWה 8ַַחת ֶ@ֶפ� ְוֶאל ִאי/ ְלֵרֵעה6 ֶאל

( ְ:ִאי/ ֲאֶ/רַוְיִעיֵרִני  Wאַֹמר : ֵיע(ר ִמ9ְָנתWֹאֶמר ֵאַלי ָמה 8ָ0ה רֶֹאה ָוCַו
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רֹאָ/J ְוִ/ְבָעה ֵנרWֶֹתיָה ָעֶליָה  ָרִאיִתי ְוִהֵ<ה ְמנ(ַרת ָזָהב :JBָO ְוגJBָO ַעל
6ָצק(ת ַלֵ<ר(ת ֲאֶ/ר ַעל Wְבָעה ְוִ/ְבָעה מ/ִ JW/ִָאְמר(ת ְיהָֹוה : רֹא

: ֲאָמר(ת ְטהֹר(ת ֶ:ֶס� ָצרW;ַ �6ֲעִליל ָלHֶר# ְמז7ָOק ִ/ְבָעָתWִי�הדונהי יא
  :ָחְכמ(ת ָ;Wְנָתה ֵביָתJ ָחWְצָבה ַע-6ֶדיָה ִ/ְבָעWה

ַוCאֶמר ָדִויד ָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה . ַוְיָבֶרְ� ָדִויד ֶאת ְיהָֹוה ְלֵעיֵני ָ:ל ַה7ָָהל
ְלָ� ְיהָֹוה ַהְ@דBָOה : ָרֵאל Hִבינ6 ֵמע(ָל� ְוַעד ע(ָל� ֱאלֵֹהי ִיFְ יאהדונהי

ְלָ� ְיהָֹוה . ְוַהְ@ב6ָרה ְוַה8ְִפֶאֶרת ְוַהֵ<ַצח ְוַהה(ד ִ:י כֹל ַ;9ַָמִי� 6ָבHֶר#
ְוָהעֶֹ/ר ְוַהָ:ב(ד ִמBְָפֶניָ� :  ַהַ-ְמָלָכה ְוַהִ-ְתַנMֵא ְלכֹל ְלרֹא/יאהדונהי

ְוַע8ָה : ה מ(ֵ/ל ַ;:ֹל 6ְבָיְדָ� :ַֹח 6ְגב6ָרה 6ְבָיְדָ� ְלַגֵ%ל 6ְלַחIֵק ַל:ֹלְו80ָ 
ִויָבְרכ6 ֵ/� : 6ְמַהְלִלי� ְלֵ/� ִתְפ0ְר�8ֶָ . ֱאלֵֹהינ6 מ(ִדי� ֲאַנְחנ6 ָל�ְ 

ָ� 8ָ0ה 8ָ0ה ה6א ְיהָֹוה ְלַב%ֶ : ְ:בֶֹדָ� 6ְמר(ַמ� ַעל ָ:ל ְ;ָרָכה 6ְתִהBָה
ָעFִיָת ֶאת ַה9ַָמִי� ְ/ֵמי ַה9ַָמִי� ְוָכל ְצָב�H ָהHֶר# ְוָכל ֲאֶ/ר ָעֶליָה 

�BָO: ה ֶאתCֶי� ְוָכל ֲאֶ/ר ָ;ֶה� ְו8ָ0ה ְמַח-ִCַ6ְצָבא ַה9ַָמִי� ְלָ� . ַה
ְבָר� ְוה(ֵצאת( 8ָ0ה ה6א ְיהָֹוה ָהֱאלִֹהי� ֲאֶ/ר ָ;ַחְר8ָ ְ;0. ִמְ/8ֲַחִוי�

. 6ָמָצאָת ֶאת ְלָבב( ֶנֱאָמ� ְלָפֶני�ָ , ְוFְַמ8ָ ְ/מ( 0ְבָרָה�. ֵמא6ר ַ:Fְִ%י�
ְוָכר(ת ִע-( ַהְ;ִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶר# ַהְ:ַנֲעִני ַהִח8ִי ָהֱאמִֹרי ְוַהEְִרIִי 

 ַו8ֵֶרא. ְ%ָבֶריָ� ִ:י ַצִ%יק 8ָHהַו8ֶָק� ֶאת . ְוַהְיב6ִסי ְוַהִ@ְרָ@ִ/י ָלֵתת ְלַזְרע(
ַו�8ֵ8ִ . ְוֶאת ַזֲעָקָת� ָ/ַמְע8ָ ַעל ַי� ס�6. ֶאת ֳעִני ֲאב(ֵתינ6 ְ;ִמְצָרִי�

אֹתֹת 6מְֹפִתי� ְ;ַפְרעֹה 6ְבָכל ֲעָבָדיו 6ְבָכל ַע� 0ְרצ( ִ:י ָיָדְע8ָ ִ:י 
ְוַה�Cָ ָ;ַקְע8ָ ִלְפֵניֶה� . C(� ַהIֶהַו8ַַעF ְלָ� ֵ/� ְ:הַ , ֵהִזיד6 ֲעֵליֶה�

ְוֶאת רְֹדֵפיֶה� ִהְ/ַלְכ8ָ ִבְמצ(לֹת ְ:מ( ֶאֶב� . ַוCַַעְבר6 ְבת(ְ� ַהCַ;ַ �Cָָ;ָ/ה
  :ְ;ַמִי� ַעIִי�
 ִיFְָרֵאל ִמCַד ִמְצָרִי� ַוCְַרא ִיFְָרֵאל ֶאת  ַ;C(� ַהה6א ֶאתהַוCַֹ/ע ְיהֹוָ 

ַהCָד ַהְ@דָֹלה ֲאֶ/ר ָעFָה  ַוCְַרא ִיFְָרֵאל ֶאת: Fְַפת ַה�WCָ ִי� ֵמת ַעלִמְצרַ 
( ְיהָ(ה ְ;ִמְצַרִי� ַוWCִיְרא6 ָהָע� ֶאת W%יהָֹוה 6ְבמֶֹ/ה ַעְבW;ַ 6ֲאִמינWCַWְיהָ(ה ַו :  

ה ַוWֹCאְמר6 ֵלאמֹר ַה9ִיָרה ַהIֹאת ַלWיהֹוָ  מֶֹ/ה 6ְבֵני ִיFְָרֵאל ֶאת Hז ָיWִ/יר
ָעIִי ְוִזְמָרת ָיJ : ָגאֹה ָ@Hה ס6ס ְורWְֹכב( ָרָמה ַבH �WCִָ/יָרה WBַיהָ(ה ִ:Wי

ְיהָ(ה ִאי/ : ִלי ִלWי/6ָעה ֶזה ֵאִלי ְו0ְנֵוה6 ֱאלֵֹהי Hִבי ַוWֲארWְֹמֶמWְנה6 ַוWְיִהי
) Wְרעֹ: ִמְלָחָמה ְיהָ(ה ְ/מEַ ִלָ/יו ַמְרְ:בֹתW/ָ 6ִמְבַחר �Cָה ְוֵחיל( ָיָרה ַב

ְ;ע6 ְבַי� O�6 ט Wְרד6 ִבְמצ(לֹת ְ:מ(: סWמ6 ָיOֶב� 8ְהֹמֹת ְיַכְסי WH : יְנָ� ְיהָֹוהWְיִמ
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(ְנָ� W8ֲַהרֹס ָקֶמיָ� : ֶנְאָ%ִרי ַ;:ַֹח ְיִמWיְנָ� ְיהָ(ה 8ְִרַע# א(ֵיWב W6ְברֹב ְ@א
ֵנד  6ְבר6ַח Eֶ0יָ� ֶנֶעְרמ6 ַמִי� ִנPְב6 ְכמ(:  יWֹאְכֵלמ( ַ:Bַ/ַ8ְ/W7ַח ֲחרְֹנ�ָ 

Hַמר א(ֵיב ֶאְר%ֹ� Mִ0יג ֲאַחBֵק ָ/ָלל : ָי�W נWְֹזִלי� ָקWְפא6 ְתהֹמֹת ְ;ֶלב
(ִריֵ/מ( ָיִדWי W8 ִריק ַחְרִ;יH 6ֲחָ� ִ:ָ=מ: 8ְִמָלֵאמ( ַנְפִ/י Wָי� ָנַ/ְפ8ָ ְבר )

ָכמָכה ָ;Wֵאִל� ְיהָֹוה ִמי ָ:מָֹכה ֶנְאָ%ר  ִמWי: ָצWֲללW:ַ 6ע(ֶפֶרת ְ;ַמִי� %ִ0יִרWי�
ֶר#: ַ;7ֶֹד/ נ(ָרא ְתִהBֹת עFֵֹה ֶפWֶלא WH )ָנִחיָת : ָנִטיָת ְיִמיְנָ� 8ְִבָלֵעמ

ָ/Wְמע6 ַעִ-י� ִיְרָ@ז�W/ֶ : �6ָ ְנֵוה ָקדְ  זH@ָ 6ְל8ָ ֵנַהְל8ָ ְבָעIְָ� ֶאל ְבַחְסְ%ָ� ַע�
(ְ/ֵבי EְָלWֶ/ת Wַחז יH אֲחֵזמ( : ִחילWֹב יH)6ֵפי ֱאד(� ֵאיֵלי מB0 6ז ִנְבֲהלH

ְ/ֵבי ְכָנWַע� Wֲעָ� : ָרַעד ָנמֹג6 :ֹל י) Wֹל ֲעֵליֶה� ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִ;ְגדֹל ְזרE8ִ
8ְִבֵאמ( : ז6 ָקִנWיתָ  ַיWֲעבֹר ַע� ָ� ְיהָֹוה ַעWדַיWֲעבר ַעְ-  ִיְ%מH:ָ 6ֶב� ַעד

(ֲננ6  W: ַעְל8ָ ְיהָ(ה ִמ7ְָד/ ֲאדָֹניEָ �ָ8ְְתָ� ָמכ(� ְלִ/ְבWֲחָלWְוִתָ+ֵעמ( ְ;ַהר ַנ
ִ:י ָבא ס6ס Eְַרעֹה ְ;ִרְכ;( 6ְבָפWָרָ/יו : ִיְמלְֹ� ְלעָֹל� ָוֶעWד|  ְיהָ(ה: ָיֶדWי�ָ 
 ָC;ַב ְיהָ(ה ֲעֵלֶה� ֶאת/ֶCָה ְ;ת(ְ�  � ַו/ָ;ָCְַלכ6 ַבWָרֵאל ָהFְ6ְבֵני ִי �Cֵָמי ַה

�WCַָה:   
ֲהרֹ� ֶאת W0 ה ֲאח(תHַו8ֵֶצא� ָכל ַו7ַ8ִח ִמְרָי� ַהְ<ִבי Jַהָ<ִ/י�  ַה8ֹ� ְ;ָיָד

Eִי� 6ִבְמחֹלWֹת Oֲחֶריָה ְ;ת W0 : /ִ יַו8ַַע� ָלֶה� ִמְרָי�W:ִ יהָ(הWה  יר6 ַלH@ָ ָגאֹה
�WCְָכב( ָרָמה ַבWֹע מֶֹ/ה ֶאת: ס6ס ְור=ַCַַו �Cַָרֵאל ִמFְְצא6 ֶאל ִיWCֵס�6 ַו 

ֶ/ת ִמְדַ;ר Wְלכ6 ְ/לWCִֵי� ָיִמי� ַ;ִ-ְדָ;ר ְולֹא /6ר ַוWבֹא6 : ָמְצא6 ָמCַָו
ְ/ָמJ  ֵ:� ָקWָרא ִמָ-ָרה ִ:י ָמִרי� ֵה� ַעלָמָרָתה ְולֹא ָיWְכל6 ִלְ/8ֹת ַמִי� 

ְיהָֹוה  ַוCְִצַעק ֶאל: ִ<ְ/W8ֶה מֶֹ/ה Bֵאמֹר ַמה ַוBCִֹנ6 ָהָע� ַעל: ָמָרWה
ַהַ-ִי� ַוCִWְמ8ְק6 ַהָ-ִי� ָ/� �Fָ ל( חֹק  ַוC(ֵרה6 ְיהָ(ה ֵע# ַוCְַ/ֵלְ� ֶאל

ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� |  ָ/מ(ַע 8ְִ/ַמע ְלק(ל ַוCֹאֶמר ִא�: 6ִמְ/Eָט ְוָ/� ִנָ=Wה6
7ָיו ָ:ל ְוַהCָָ/ר ְ;ֵעיָניו W8ֲַעFֶה ְוַהWֲאַזְנ8ָ ְלִמְצ(ָתיו ְוָ/Wַמְר8ָ ָ:ל Oֲחָלה  חW-ַWַה

  :FִHי� ָעֶליָ� ִ:י ֲאִני ְיהָ(ה רWְֹפֶאFַ  ָ�Wְמ8ִי ְבִמְצַרִי� לWֹא ֲאֶ/ר
Wיר ַה/ִWֲעַמ7ִי� ְקָראִתיָ� ְיהָֹוW-ְַהֶייָנה : הַ-ֲעל(ת ִמW8ִ ֲאדָֹני ִ/ְמָעה ְבק(ִלי

ב(ת ְלק(ל W8ֲַחנ6ָנWי O9ְזֶניָ� ַקH :)ֲע(נ(ת  ִא�)יאמר פסוק זה שבע פעמי�
 ִא�: ָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹד ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא�: ָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹד 8ְִ/ָמר

ָיJ ֲאדָֹני ִמי  ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא�: ָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹד ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר
ָיJ  ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא�: ָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹד ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא�: ַיWֲעמWֹד

ִעְ-ָ�  Wי:ִ : ָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹד ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא�: ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹד
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:  ִק6ְָתה ַנְפִ/י ְוWִלְדָבר( ה(ָחWְל8ִיהִק6ִיִתי ְיהֹוָ : ַהְ=ִליָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWא
 הְיהֹוָ  ַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל: ַנְפִ/י ַלWאדָֹני ִמWֹ9ְמִרי� ַל;ֶֹקר /Wְֹמִרי� ַל;Wֶֹקר

6תהִע� ְיהֹוָ  ִ:Wי Wָרֵאל ִמ:ֹל וְ :  ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפדFְה6א ִיְפֶ%ה ֶאת ִי
נָֹתWיו W)ֲע:  

  .יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ַחְסֶ%ָ� ֲעֵנִני   ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרביאהדונהי הְיהֹוָ  ְל�ָ  ַוWֲאִני ְתִפWBִָתי
 ָ�Wֱאֶמת ִיְ/ֶעW;ֶ:  

 Eְ ְויֹאַמר, ר6ט(תִי7ַח ְ;ָיד( ְ/לֹ/ ֵמא(ת 6ְ/לִֹ/י� 6ְ/לָ/ה:  

Jְדִחל6 6ְרִחמ6 6ְרִחמ6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי;ִ
 ְ;ֵ/� ָ:ל )ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה בו"ְלַיֲחָדא ֵ/� י, 6ְדִחל6
יִהי ָרצ(� וִ . ג Eְר6ט(ת ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה"ֲהֵריִני ַמְפִרי/ ֶשלֶ , ִיFְָרֵאל

 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/8ֲַעFֶה ְלַמַע� יאהדונהיִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ג Eְר6ט(ת ֵא6B ֶ/ִהְפַרְ/ִתי� "6ְלַמַע� ַהְפָרַ/ת ֶשלֶ , ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדי�ָ 

,  ס(ד(ֵתיֶה�6ְלַמַע�, 6ְלַמַע� ִמְקָרֵאי 7ֶֹד/ ֲאֶ/ר ָקִריִתי ְלָפֶני�ָ , ִלְצָדָקה
ִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל , 6ְלַמַע� ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� ָהְרמ6ִזי� ָ;ֶה�

ָ:ָרא6י ְלִת�67 ַהEְָג� ֶ/ל ָע(� , 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ָעFִיִתי �678ִ ַה9ֶֶלג
ה ַנַחֵלי ַהַ-ְלכ6ת ִלְהי(ת 6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ַיְחְזר6 ִ/ְבעָ , ַהִ<ָ%ה

ִיְהי6 ְלָרצ(� . ְמִאיִרי� 6ַמְזִהיִרי� ְוִנְ/Eִָעי� ִ:ְרצ(ְנ�ָ , ְמֵלִאי� 6ְ/ֵלִמי�
  .ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

, Cֵָהְפכ6 ְלג6/ ֶקַרחא( ַיְקEִיא ַמִי� ַעד ֶ/ , ִיְ/%ֵ8ַל ְלַהMִיג ֲחִתיַכת ֶ/ֶלג

ֶ/ַבע Eְָעִמי� , ִויַגְלֵ@ל ַה7ֶַרח ַעל ְזר(ע(ָתיו ְוַכE(ת ָיָדיו ַעד ס(� ֶאְצְ;ע(ָתיו

  :ְוקֶֹד� ֶ/Cְַגְלֵ@ל יֹאַמר. ְלָכל ַצד

Jְדָ/א ְ;ִריְ� 6ְ/ִכיְנ8ֵי Oיל6ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 6ְדִח , ְלֵ/� ִיח6ד ק ,
ֲהֵריִני ,  ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל)ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;ו"ְלַיֲחָדא ֵ/� י

מ6ָכ� ְלַגְלֵ@ל ְזר(ִעי ְוַכEִי ְוֶאְצְ;ע(ַתי ָיִמי� Fְ6מֹאל ַעל ַה9ֶֶלג ֶ/ַבע 
, י ֲאב(ֵתינ6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֹהֵ יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , Eְָעִמי�

ֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ִ@ְל@6ל ָיַדי ַ;9ֶֶלג ֶ/ַבע Eְָעִמי� O8ְֵהא ֲח/6ָבה 6ְמק/ֶ ,
ְוַיְחְזר6 ַעל , ְ:ִא6B ִ@ְלַ@ְל8ִי ָ:ל @6ִפי Eִָני� ְוHח(ר ַ;9ֶֶלג ֶ/ַבע Eְָעִמי�
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. ִכי� ְוִנְתָקִני� ְ:ַב8ְִחBָה ִ:ְרצ(ְנ�ָ ָיִדי ִ/ְבָעה ַנֲחֵלי ַהַ-ְלכ6ת ִלְהי(ת ִנְמָ/ 
ִא� ִאי ( :ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי

ַיֲעFֶה בדיעבד , ְלַהMִיג 7ֶַרח א( 9ֶֶלג ְ;א(ת( י(�בשו� אופ� ֶאְפָ/ר ל( 

  ). ְ;י(� 0ֵחרדבר זה

, י"ה. ה"ה, א"י ה"ד ה"יו, ס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ָראֵ/י ֵתיב(ת ֶ/ָלֵה� ֵה�יֹאַמר ְפ 

  .ה"ה, א"ה

  ד"יו
ְוה6א   : ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד6ת, ַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ִ:י ִע� ְיהָֹוה ַהֶחֶסד

6ִמָ:ל , יָ%ַרְ/8ִי ֶאת ְיהָֹוה ְוָעָננִ   : ִיְפֶ%ה ֶאת ִיFְָרֵאל ִמ:ֹל ֲע(נ(ָתיו
  :ְמג6ר(ַתי ִהPִיָלִני

  י"ה
, ְיהָֹוה ִיְגמֹר ַ;ֲעִדי : ְור6ַח ְנִדיָבה 8ְִסְמֵכִני, ָהִ/יָבה ִלי FFְ(� ִיְ/ֶע�ָ 

  :ַמֲעFֵי ָיֶדיָ� 0ל 8ֶֶר�, ְיהָֹוה ַחְסְ%ָ� ְלע(ָל�
  א"ה

ֵ:� , ה ֶאל ַיד ְ@ִבְרJ8ִָהֵ<ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדי� ֶאל ַיד ֲאד(ֵניֶה� ְ:ֵעיֵני ִ/ְפחָ 
, ֲאדָֹני Fְָפַתי 8ְִפ8ָח  :  ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<נ6יאהדונהיֵעיֵנינ6 ֶאל ְיהָֹוה 
  :6ִפי ַיִ@יד 8ְִהBֶָת�ָ 

  ה"ה
ֶהֶרב ַ:ְ;ֵסִני ֵמֲע(ִני 6ֵמַחָטאִתי : ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמֲחָטHי ְוָכל ֲע(נַֹתי ְמֵחה

  :ַטַהֵרִני
  י"ה

 יאהדונהיְיהָֹוה , ִ:י ָעIִי ְוִזְמָרת ָיJ, ִהֵ<ה ֵאל ְי/6ָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד
ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצOל(ת , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6  : ַוְיִהי ִלי ִלי/6ָעה
  :ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת�

  א"ה
, ַה8ֵר ֲאגO%(ת מ(ָטה, צO;(ת ֶרַ/עֲהל(א ֶזה צ(� ֶאְבָחֵרה8ֵEַ 6ַח ַחרְ 

, Hז ִיָ;ַקע ַ:9ַַחר א(ֶר�ָ   : ְוָכל מ(ָטה 8ְַנ8ֵק6, ְוַ/Bַח ְרצ6ִצי� ָחְפִ/י�
 יאהדונהיְ:ב(ד ְיהָֹוה , ְוָהַלְ� ְלָפֶניָ� ִצְדֶק�ָ , ַוֲארOָכְתָ� ְמֵהָרה ִתְצָמח

  :ַי0ְסֶפ�ָ 
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  ה"ה
יְ/ֵבי ְ;ֶאֶר# ַצְלָמֶות א(ר ָנַגJ , ְ� ָרא6 א(ר ָ@ד(לָהָע� ַההְֹלִכי� ַ;חֶ/ 

 יאהדונהיֲאִני ְיהָֹוה , ַה7ָטֹ� ִיְהֶיה ָלֶאֶל� ְוַהPִָעיר ְלג(י ָעצ�6  :ֲעֵליֶה�
  :ְ;ִעJ8ָ ֲאִחיֶ/ָ<ה

ק "יב' גית "ר( ָרה'י(� צָ ' ְ; יאהדונהיהָֹוה 'ַעְנָ� יְ 'ַיW: ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד

6ִמCPִ(� .  ִיְ/ַלWח ֶעְזְרָ� ִמ7ֶֹד/:ְיFֶַ@ְבָ� ֵ/� ֱאלֵֹהי ַיWֲעקWֹב )יאהלוההי�
 ָXWָלה. ִיְז:ֹר ָ:ל ִמְנחֶֹת�ָ : ִיְסָעֶדWְתָ� ְיַד9ְֶנה ֶסW�8ֶ ְלָ� ִכְלָבֶב�ָ : ְוע(ָלWָכל. ִיWְו 

ְיַמBֵא ְיהָֹוה . �W ֱאלֵֹהינ6 ִנְד@ֹל6ְבֵ/  ְנַרְ<ָנה ִ;י/6ָעֶת�ָ : ֲעָצְתָ� ְיַמWBֵא
 יאהדונהיַע8ָה ָיַדְע8ִי ִ:י ה(ִ/יַע ְיהָֹוה : ָ:ל ִמְ/ֲאל(ֶתWי�ָ  יאהדונהי
(. ַיWֲעֵנה6 ִמ9ְֵמי ָקְד/(. ְמִ/יח( Wר(ת ֵיַ/ע ְיִמינOה : ִ;ְגבBֶה ָבֶרֶכב ְוֵאBֵֶא
ֵהָ-ה ָ:Wְרע6 :  ֱאלֵֹהינ6 ַנְזִ:Wיריאהדונהיהָֹוה ַוWֲאַנְחנ6 ְ;ֵ/� יְ . ַב=6ִסי�

ַיֲעֵננ6  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי  ְיהָֹוה :ְוָנָפל6 ַוWֲאַנְחנ6 7ְַמנ6 ַוִ<ְתע(ָדWד
  :ְבי(� ָקְרֵאWנ6

  .יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ְ/מ(ִני� 6ְ/8ִַי� Eַָע�

ק "יב(.  ַיֲעֵננ6 ְבי(� ָקְרֵאנ6)ה"יה(,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהיְיהָֹוה 

  ).יאהלוההי�

ִי7ָח ְ/מ(ִני� 6ְ/8ִַי�  מתוכ� .ִי7ַח ְ;ָיד( Eְִדי(� ֶ/ל ְ/מ(ִני� 6ְ/8ִַי� 8ֲַעִני(ת

ְלָח� ְ;צ6ָרה ָ:ז( O9ַמְטְ;ע(ת ִוְיַסְדֵר� ַעל ַה  

10101010      .       .       .       . 6666   .    .    .    . 4444....        

5555 .  .  .  .     10101010 .  .  .  .     5555  .   .   .   . 1111  .   .   .   . 5555  .   .   .   . 5555....        

5555  .   .   .   . 10101010  .    .    .    .  5555   .    .    .    . 1111  .   .   .   . 5555   .    .    .    . 5555. . . .         

ְו0ַחר ָ:ְ� ֶ/ל /6ָרה ְ/ִנָיה , ְיַחֵ;ר ַ-ְטְ;ע(ת ֶ/ל /6ָרה ִרא/(ָנה ִ;ְפֵני ַעְצָמ�

ְו0ַחר ָ:ְ� ְיַחֵ;ר ָ:ל . ְו0ַחר ָ:ְ� ֶ/ל /6ָרה ְ/ִליִ/ית ִ;ְפֵני ַעְצָמ�, ִ;ְפֵני ַעְצָמ�

ְו0ַחר C(ִסי� ֲעֵליֶה� ְלַהְ/ִלי� ִלְסכ�6 ֶ/ל . ת ָיַחד ִמְלָמְעָלה ְלַמָ+הַהַ-ְטְ;ע(

ַיֲעמֹד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ו, ְוַיְחִזיֵק� ְ;ָיד(, Eְִדי(� ְ/מ(ִני� 6ְ/8ִַי� 8ֲַעִני(ת

  .ְויֹאַמר, ַמֲעָרב

 ֶIִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהH 6י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , הֲעֵננ:ִ
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ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י
ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד

 ֵBEַיִתיִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתFִי ֲאֶ/ר ָעFַ8ִי . ל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲע/ְ);
ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 

 ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהיְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�
ְ:ֵב� ס(ֵרר . ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%קָמה . ַהEִָני�

ִלְדָבֶריָ� לֹא . 6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת
ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני

ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� . ית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�ַעל ְ:רִ 
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . 6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע

י :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְוָנַת8ִ . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת
ְוָגַרְמ8ִי . ְלִהְתַחIֵק ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה

ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 
ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ;(ר(. ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר

ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ַהַ-ִי�
ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה

ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי יאהדונהיָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ָ;אִתי ַעל , ֶתי�ָ 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(
ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲעFַי , )ָחֳטאִתי ְ;ִאי=6ר ַהִ<ָ%ה, האשה תאמר(, ַהִ<ָ%ה

ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי O6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי , 6מ
ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� . ַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶהְוָעִויִתי 6פָ 

ְלָקִלי� Oְרח(ַתי ַהְמקH ֶו� : ִ%ְכִתיב, ְוֶאתH /ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי
. ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ 

6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל 
ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 , ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה

  .ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�
ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה

, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה
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ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב אהדונהייְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
 ִנְתַמֵעט ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר
6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/

ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 
ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ֶה�ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ;ָ 

ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב
ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה

6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני ְוִתְהיֶ . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oה ֲח/6ָבה 6ְמק
ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי

ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת
ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . י ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(תְוי(ְצִאי� ַעל ְידֵ 

ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י
ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�וְ 
ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

 ֵתב(ת  ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י)ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
י ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמרֵ . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהֹוה 

ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� מ(ֶדה ֲאִני ְלָפֶניָ� ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתי 
6ָפַגְמנ6 ְ;ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/ 6ַבְסִפיר(ת ָהֶעְלי(נ(ת ַ;ֲע(� ִא=6ר , ֲאִני 6ֵביִתי

ְלַת�7ֵ , 6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ה(ַדְע8ָ ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ַחְכֵמי ִיFְָרֵאל, הַהִ<%ָ 
ְוָלֵכ� ִהְנִני ַמְפִרי/ , ַנְפֵ/נ6 ְ;ַתֲעִנית ָלצ�6 ְ/ַני� 6ְ/מ(ִני� י(� ְרצ6ִפי�

ְתַע<(ת ֲאִני ִלְפ%(ת ְיֵמי ַה8ֲַעִנית ֶ/Pִָריְ� ְלִה , ָמע(ת ֵא6B ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה
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6ְבֵכ� ְיִהי ָרצ(� , ִ:י ֵכ� ָיְסד6 ֲעָבֶדיָ� ִלְפ%(ת ְבֶכֶס� ָ:ל 8ֲַעִנית, 6ֵביִתי
 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/8ֲַעֶלה ָעַלי ְ:ִא6B יאהדונהיִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 

צ6ִפי� ְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה ִהְתַעֵ<יִתי ֲאִני 6ֵביִתי ְ/ַנִי� 6ְ/מ(ִני� י(� רְ 
6ְמקOֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ְלָפֶניָ� ַהְצָ%ָקה ַהIֹאת ֲאֶ/ר ֲאִני נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר 

ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי ֲאִני 6ֵביִתי ְ/ַנִי� 6ְ/מ(ִני� י(� ְרצ6ִפי� , ַה8ֲַעִנית
. ַ:6ָנ(ת ֶ/Pִָריְ� ְלַכ6ֵי� ָ;ֶה�6ְכִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל הַ , ְ@מ6ִרי� 6ְ/ֵלִמי�

ְוִתְמח(ל ְוִתְסַלח , ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְַמBֵא ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֶ/Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�
ִ:י ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה 6ַמְרֶ;ה , 6ְתַכEֵר ְלַח+ֹאֵתינ6 ַוֲע(נ(ֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ָמְ� ֲעFֵה ְלַמַע� ְיִמיָנְ� ֲעFֵה ְלַמַע� 8(ָרָתְ� ֲעFֵה ֲעFֵה ְלַמַע� ְ/ , ִלְסל(חַ 
ָחֵ<נ6 , ְלַמַע� ֵיָחְלצ�6 ְיִדיֶדיָ� ה(ִ/יָעה ְיִמיְנָ� ַוֲעֵנִני, ְלַמַע� ְקד9ָOָת�ְ 

ַוֲעֵננ6 6ְ/ַמע 8ְִפBֵָתנ6 ִ:י 8ָ0ה /(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 
 ָBה8ְִפ.  

        ....6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, , , , ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליוִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליוִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליוִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

6Bס6ִקי� ֵאEְ ָעִמי�, יֹאַמרEְ /ֹס6ק ָ/לEָ ל:ָ:  

  :ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה  ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְַ@ביאהדונהיְיהָֹוה 

  :ְיהָֹוה ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;ֵֹטַח ָ;�ְ 

  :ָקְרֵאנ6 ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(�. ָעהְיהָֹוה ה(ִ/י

ֲעֵנִני ֶ;ֱאֶמת . ַחְסֶ%�ָ  ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַוֲאִני 8ְִפBִָתי
  :ִיְ/ֶע�ָ 

  :ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי

ְו0ַחר ָ:ְ� . א ִמְזמ(ִרי�"(� ֶ/ל ְתִהBִי� ֶ/Cֵ/ ;( מ0ַחר ָ:ְ� ִיְקָרא ֵסֶפר ִרא/

ב ִמְזמ(ִרי� "ַנֲע6F פ, א ִמְזמ(ִרי�"י ַעד ַה=(� ֶ/ֵה� מ"ִיְקָרא ִמִמְזמ(ר ק

ִנְמָצא ְלָקַמ� " (%ְ0ָרא ז6ָטא"0ַחר ָ:ְ� ִיְלַמד  .ב ְיֵמי ַהצ(�"ְ:ֶנֶגד Eְִדי(� פ

. � ְלֵליל ָ/ב6ע(ת"8ְִלַמד ַהָתנָ " %ְ0ָרא ז6ָטא"9ָה ִ;ְמק(� ְוָהִא )  608 עמוד

  )575 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� (

  :0ַחר ַהBִמ6ד יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(
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ֶ/Cְִהֶיה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
, ְלָפֶניָ� ַהִל-6ד ֶ/Bַָמְד8ִי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/הָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמר6ֶצה 

ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ָהָבל ְקִריHִתי , ְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי ֲאִני 6ֵביִתי ַ;ֲע(� ַהִ<ָ%ה
 ְלַת�7ֵ א(ִתC(ת ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה�, ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה

�7ָ ָ:ל ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6, ֲאִני 6ֵביִתי Oְוִיָ-ֵ/ְ� ֶ/ַפע , 6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְית
6ִמ�9ָ ִיָ-ֶ/ְ� ֶ/ַפע ַרב ְלַנְפֵ/נ6 ר6ֵחנ6 , ַרב ְ;ָכל ָהע(ָלמ(ת ַה7ְד(ִ/י�

ת ַהIֶה ְוִיְהֶיה ַהC(� ַהIֶה ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִני. ְוִנְ/ָמֵתנ6
ְלַת�7ֵ ֶאת ָ:ל Eְָגֵמינ6 6ְפָגֵמי Hָד� ָהִרא/(� ֶ/Eַָגְמנ6 , י(� ָרצ(� ְלָפֶני�ָ 

ְוָכל Eְָרֵטי ֲאִציל6ת ְ;ִריHה , ִ;ְכָלל6ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה
ֶפ/ ֶ/ִנְפְ@מ6 ְוָנְפל6 ְ;נַֹגJ ְ%ֲאִציל6ת 6ְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַה<ֶ , ְיִציָרה ֲעCָFִה

  :ְונַֹגJ ָ:א(ר 8ְִהֶיה ֶאל ְמק(� ַה7ֶֹד/, ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה
,  ִ;ְזכ6ת 0ְבָרָה� אֲֹהָבְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהֶחֶסדיאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

6ִבְזכ6ת ַיֲעקֹב 8ְִמיָמְ� , ַ%ת ַהְ@ב6ָרה6ִבְזכ6ת ִיְצָחק ַעְבָ%ְ� ָהHח6ז ְ;ִמ 
, 6ִבְזכ6ת מֶֹ/ה ְנִביHְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהֵ<ַצח, ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַה8ְִפֶאֶרת

6ִבְזכ6ת י(ֵס� ַצִ%יָקְ� ָהHח6ז , 6ִבְזכ6ת 0ֲהרֹ� ַ:ֲהָנְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהה(ד
, ְזכ6ת ָ%ִוד ַעְבָ%ְ� ְמִ/יָחְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהַ-ְלכ6ת6בִ , ְ;ִמַ%ת ַהְיס(ד

7ְנ6 ִ/ְבָעה ַנֲחֵלי ַהַ-ְלכ6ת 8ִק�6 ָ@מ6ר ְוָ/ֵל� Oְוַיְחְזר6 ִלְהי(ת ְמֵלִאי� , ְית
  :6ֵמִאיִרי� ְוִנְמָ/ִכי� ְ;ֶ/ַפע ַרב ִ:ְרצ(ָנ�ְ 

ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ק(ל(ת : ד(ִ/י�ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְ 
ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה : ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ֵהיָכל(ת ַה7ְד(ִ/י�: ַה7ְד(ִ/י�

E(ת ֶ/ל ַהPִַ%יִקי� Oה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ר(ִעי� ֶ/ֲעִתיִדי� ַלֲעמֹד: חFֲֵע :
C;ַ/ֶ ה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ְ/ִמ+(תFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעה : (ֵבלֲעFֲֵע

ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְקֵני : ַהIָא(ת ֶ/ל :ֵֹה� ָ@ד(ל ְ;י(� ַהִ:6Eִרי�
ֲעFֵה ְלַמַע� : ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי ַחג ַהס6:(ת: ַהְ-נ(ָרה

ה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעה ְיֵמי ְנִקCִי� ֲעFֵ : ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי ַחג ַהַ-P(ת
Eָה: ֶ/ל ְסִפיַרת ַהִ<ָ%ה Oה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי חFֵה ְלַמַע� : ֲעFֲֵע

ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ְ:ִריכ(ת : ִמְצַות ֶ/ַבע ְ;ָרכ(ת ֶ/ל ָחָת� ְוַכBָה
ֲעFֵה :  ֶ/ַבע ְ;ָרכ(ת ֶ/ל ְקִרי0ת ְ/ַמעֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות: ֶ/ל 8ְִפBִי�

  :ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ֲעִלC(ת ֶ/ל ֵסֶפר 8(ָרה ְ;ַ/ָ;ת
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  .יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ַבע ְפָעִמי�

  : ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי ה(ִ/יָעה ָנא Hָ<א ְיהָֹוה יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

  :ָנא ְוַהְצִליָחה ָנאHָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה 

  :Hָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה ָנא ְוַהְרִויָחה ָנא

  :ה(ַ/ְעָנא ְוה(ִ/יָעה ָנא, ְסַלח ָנא, ְרָפא ָנא, Hָ<א ֵאל ָנא

  .0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ַהַ-ְ/ִמיֵענ6 ִ%ְ;ר(ָתיו ְ;ק(ל(ת , Hָ<א ַהַ-ְנִחיֵלנ6 ָ%ת ְסָפִרי� ֲחִמ9ָה
י "8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , ַהְ:ת6ִבי� ַעל ַה6Bח(ת ֲחִמ9ָה ֲחִמ9ָה, הֲחִמ9ָ 

א ֶ/ִ-ְסEָָרJ "ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ . ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה
EָָרJ ֲחִמ9ָה ה ֶ/ִ-סְ "ְוִתְתָ;ֵרר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ . ְ;ִמJH6B ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה

  :ַוֲחִמ9ָה
ְוָיַצר ָ;Hָד� , ֶ/ִ-ְסEָָרJ ֲחִמ9ָה' Hָ<א ַה;(ֵרא ע(ָל� ַהIֶה ָ;א(ת הֵ 

ְוַהַ-ְבִטיֵחנ6 ְלָיִמי� ֶאֶל� , ְוִתEֶ;ַ �7ֵה מ(ָצא(ת ֲחִמ9ָה, ח6ִ/י� ֲחִמ9ָה
י ֶ/ִ-ְסEָָרJ "�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ 8ְתַ , 6ְ/לֹ/ ֵמא(ת 6ְ/לִֹ/י� ַוֲחִמ9ָה

א ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B "ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ . ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה
ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ֲחִמ9ָה "ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ . ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה

  :ַוֲחִמ9ָה
6ִבְזכ6ת ֲאֶ/ר ַרָ;ה , � ְלHִחיו ֲחִליפ(ת Fְָמל(ת ֲחִמ9ָהHָ<א ִ;ְזכ6ת ַה<(תֵ 

ַוCְִתֵל� ַעל , 6ִבְזכ6ת ֲאֶ/ר ֵהִמית ְמָלִכי� ֲחִמ9ָה, ַמHFְת( ַי%(ת ֲחִמ9ָה
8ְַת�7ֵ , 6ִבְזכ6ת ֲאֶ/ר ָלַב/ ְלב6/ ַמְלכ6ת ִמיִני� ֲחִמ9ָה, ֵעִצי� ֲחִמ9ָה

ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת . י ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה"(ת הֵ ְוָתִאיר א
ה "ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ . א ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה"הֵ 

  :ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָה
ְוה6ָבא ל( ִמְנָחה צֹא� , ַחר ל( ַח6Bֵקי ֲאָבִני� ֲחִמ9ָהHָ<א ִ;ְזכ6ת ֲאֶ/ר ;ָ 

י ֶ/ִ-ְסEָָרJ "8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , ְוָקִלי ְסִאי� ֲחִמ9ָה, ֲע6Fי(ת ֲחִמ9ָה
א ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B "ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ . ְ;ִמJH6B ֶעֶ/ר ַוֲחִמ9ָה

ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B "ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ , ד ַוֲחִמ9ָהֶאחָ 
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  :ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָה
ְוָעFָה ַ:ְנפ(ת ַהEָרֶֹכת , Hָ<א ִ;ְזכ6ת ֲאֶ/ר ָהָיה ִ/יר( ֶאֶל� ַוֲחִמ9ָה

ְוק(ַמת , -(ת ֲחִמ9ָה6ָבָנה ק(ַמת ַהCִָציַע ַעל ָ:ל ַהַ;ִית 0, 0-(ת ֲחִמ9ָה
ְוק(ַמת ַה�Cָ 0-(ת , ַה:(ֶתֶרת ֶ/ל ָראֵ/י ָהַע-6ִדי� 0-(ת ֲחִמ9ָה

. י ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה"8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , ֲחִמ9ָה
ְוִתְתַחֵ;ר . J ֶאָחד ַוֲחִמ9ָהא ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמH6B"ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ 

  :ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָה"ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ 
, Hָ<א ִ;ְזכ6ת ֲאֶ/ר ָמַלְ� ִ;יר6ָ/ַלִי� ִ;ְהי(ת( ֶ;� ָ/ִני� ֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה

ְוה(ַסְפ8ָ ַעל ָיָמיו , � ַוֲחִמ9ָהְוָהַרְג8ָ ֶאת א(ְיָביו ֵמHה ֶאֶל� 6ְ/מ(ִני
י ֶ/ִ-ְסEָָרJ "8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , ְ/נ(ת ַחCִי� ֲעFָָרה ַוֲחִמ9ָה

א ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B "ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ . ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה
ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B "9ֵב א(ת הֵ ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתיַ . ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה
  :ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָה

  :יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ַחֵמ/ ְפָעִמי�

�Bֵ/ְַוֶאת ֲחִמיִ/ת( י(ֵס� ָעָליו ְוָנַת� א(ת( , ְוֵאת ֲאֶ/ר ָחָטא ִמ� ַה7ֶֹד/ ְי
  :ִנְסַלח ל(ְוַה:ֵֹה� ְיַכEֵר ָעָליו ְ;ֵאיל ָהHָ/� וְ . ַל:ֵֹה�

  :ֲחִמיִ/ית( י(ֵס� ָעָליו, ְוִא� ָ@אֹל ִיְג0ל ִאי/ ִמַ-ַעFְר(

  :יֹאַמר ָפס76 ֶזה ֶ/ַבע ְפָעִמי�

  :ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה .  ה(ִ/יָעה ָנאיאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

  .ַיַעמ(ד ְויֹאַמר ַ;ָקָ/ה ז(

  .ה(ַ/ְעָנא ה(ַ/ְעָנא
, ַה=(ֵדר ְ;ֵראִ/ית ְלָיִמי� ִ/ְבָעה, Hָ<א ַהַ-ְקִ%י� ָלע(ָל� ְ%ָבִרי� ִ/ְבָעה

8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ְור(ַקע ֲאָרצ(ת ִ/ְבָעה, ַה<(ֶטה ָ/ַמִי� ִ/ְבָעה
  :ָעהְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/בְ , ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

, 6ְ/ַנת ַה9ְִמָ+ה ְלָ/ִני� ִ/ְבָעה, Hָ<א ַהַ-ְנִחיֵלנ6 ַ/ָ;ת ְלָיִמי� ִ/ְבָעה
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� , 6ְ/ַנת ַהC(ֵבל ְלֵק# ַ/ב6ִעי� ִ/ְבָעה

  :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה
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Hְוַחג ַהִ;:6ִרי� ְלַ/ב6ִעי� , ָ<א ַהח(ֵקק ְזַמ� ֵחר6ֵתנ6 ָיִמי� ִ/ְבָעה
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ְול6ָלב ְוַחג ְוסOָ:ה ְוִנ=6ְ� ַהַ-ִי� ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה

  :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
ְוָעַבד ְ;ָנָ/יו ָ/ִני� , Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ �8ָ ֲאֶ/ר ָיָצא ִמְ;ֵאר ִ/ְבָעה

8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר , ְוָהי6 ְ/נ(ָתיו ֵמHה ְו0ְרָ;ִעי� ְוִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה ְוִ/ְבָעה
ָחִלי� ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת נְ , ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

  :ִ/ְבָעה
ַוֲחל(� , Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ַצִ%יק ֲאֶ/ר Eַָתר ֲחל(� ַהEָר(ת ִ/ְבָעה

ַוְיַכְלֵ:ל ַע� ַרב ִ;ְ/ֵני , ְוָצַבר ָ;ר ִ;ְ/ֵני ַהMָָבע ִ/ְבָעה, ַה9ֳִ;ִלי� ִ/ְבָעה
ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� , ְבָעה8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ , ָהָרָעב ִ/ְבָעה

  :6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
, Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ִמֵ;ית ֵלִוי ֲאֶ/ר ָהי6 ְ/נ(ָתיו ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� ְוִ/ְבָעה

ְוֶהֱעָלה ֵנר(ת ַהְ-נ(ָרה , ְוה(ִליד ֵ;� ֲאֶ/ר ָהי6 ל( ְיֵמי ִמ6Bִאי� ִ/ְבָעה
ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� , 8ְַתֵק� ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, הִ/ְבעָ 

  :ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
6ָמַלְ� ְ;ֶחְבר(� ָ/ִני� , Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ַחִיל ֲאֶ/ר ִנְבַחר ֵמ0ִחי� ִ/ְבָעה

8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ְבָעהְוָהי6 ל( ִ@;(ִרי� ְ/לִ/י� ְוִ/ , ִ/ְבָעה
  :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

ַו7ָCֲִהלH , 6ָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ְיִדיד ֲאֶ/ר ָ;ָנה ֵ;ית ַהִ-ְקָ%/ ְ;ָ/ִני� ִ/ְבָעה
, ַוCַַעF ֶאת ֶהָחג ִ/ְבָעה ְוִ/ְבָעה, ַה9ְִבָעהֵאָליו ָ:ל ִאי/ ִיFְָרֵאל ְ;חֶֹד/ 

ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת , 8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
  :ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

, Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ָקד(/ ֲאֶ/ר ָ@ַהר ַעל ַהַ<ַער ַוְיזֵֹרר Eְָעִמי� ִ/ְבָעה
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ְיַטֵהר ַהְ-צָֹרע ְ;ֵמי ַהCְַרֵ%� ִ;ְטִביל(ת ִ/ְבָעהוַ 

    :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

  :ה(ַ/ְעָנא ה(ַ/ְעָנא

ְיהָֹוה : י ַיֲעקֹב ֶסָלה ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְָ@ב ָלנ6 ֱאלֹהֵ יאהדונהיְיהָֹוה 
ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(� : ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;(ֵטַח ָ;�ְ 

ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסְ%ָ� ֲעֵנִני , ַוֲאִני ְתִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(�: ָקְרֵאנ6
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י(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְ : ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ 
  :ְוגֲֹאִלי

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

B6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , 6 ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/ְ:ִא
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , ֵמא(ת� ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה "א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�

ֵמֲעCָFִה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
מ(ָחא ְסִתיָמHה ַעד , ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת, ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה
ֵמֲאִציל6ת , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

, ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי6, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי , ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת 
ַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק 6לְ , ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה

ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה . ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב ְלַ/ְוָעֵתנ6, ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני "ַ:ָ%ָבר ֶ/ֶ<ֱאַמר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, 8ֲַעֶנה

E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ִרי� ַוֲאִני ֶאְ/ָמעֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַד;ְ 
ָ;ר6ְ� /(ֵמַע , 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה

  .8ְִפBָה
ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ִסיל 68ַגת ִא-(:ְ 
6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 

ַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 וְ 
0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה

ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
ְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלהַ 



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

102102102102

, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהי ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(�
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , אֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6ְוַח+ֹ

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 , ה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסתַיֲעFֶה ִ/ְבָעה ַה7ָפ(ת ַל8ֵבָ 

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, 6ָפס6ק ִמEְס6ֵקי Hָ<א ְ;:ֹחַ , :BO(, ְ;ֵני ֵאִלי�' לה

ָהב6 : ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרתַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/ 

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַהָ-ִי� ֵאWל
(� ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

ְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ִקיֵד� ְ:מ(ַוCַרְ 
/Wֲהב(ת ֵאWַל :/Wק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 הָֹוה יְ : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWְי

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   ֵרנ6 נ(ָראַטהֲ . ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ָדֶת�ָ ַנֵהל עֲ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל

  :ֶעדָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� וָ 
  .ְ;ָרצ(� ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת(' ִויִהי ָרצ(� ֶ/ה ִי�8ֵ ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�
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        ....�678ִ ַלֲעו(� ַה@(ָיה�678ִ ַלֲעו(� ַה@(ָיה�678ִ ַלֲעו(� ַה@(ָיה�678ִ ַלֲעו(� ַה@(ָיה

ָ;ִלי� ָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת ָמאַתִי� ְוִ/9ָה ָעFָר י(� O6ְלִהְתַ@ְלֵ@ל . ְלַדַעת ַהְמק

7ְ8ִנ6 ַר;(ֵתינ6 , ַהָ%ָברלו  ֶ/ָקֶ/ה ומי. ל @6פ( ְ;ֶ/ֶלג8ֵַ/ע Eְָעִמי� :ָ 

ָ;ִלי� ָלצ�6 ַרק ַלְיָלה ְוי(� ְוִלְפ%(ת ְיֵמי ַה8ֲַעִנית ְוִגְל@6ֵלי ַה9ֶֶלג Oֶכֶס� , ַהְמק;ְ

, א ְ;ֵחְטא ֶזהֶוֱהי(ת ְוַהח(טֵ  .ֶ/ִיָ<ֵת� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCי� /(ְמֵרי 8(ָרה 6ִמְצו(ת

ָלֵכ� ַה9ָב ִ;ְת/6ָבה ט(ב , ִא� לֹא �7ֵ8ִ ַמֲעFָיו ָיבֹא 0ַחר מ(ת( ְ;ִגְל@6ל ֶ:ֶלב

ְ:ֵדי ֶ/ִי=6ֵרי ַהֶ:ֶבל ַיPִיל6ה6 , ֶ/ִיְכְ;ל6 ֶאת ַרְגָליו ְלָפח(ת ָ/לֹש ָ/ע(ת

  .ִמCִ=6ֵרי ַהֶ:ֶלב

        . . . . ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

י(� ִלְפֵני  .ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�

        :ַהצ(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ֶ/ , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
ַהIָָכר (. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

ָ/ַכְב8ִי ִע� ג(י , ַהְנֵקָבה 8ֹאַמר) (,ָ/ַכְב8ִי ִע� @(ָיה ִנָדה ִ/ְפָחה ז(ָנה, יֹאַמר

� ֲאֶ/ר ה6א ְ;ַמְלכ6ת ִ%ְקד9ָOה "ִהיה ְ;ִמ6Bי הֵ "6ָפַגְמִתי ְ;ֵ/� ֲהָויָ .) ָטֵמא
J;ָ/ֶ א(י ִלי א(ָיה ָעַלי ִ:י ָ@ַרְמ8ִי ַרע . ְוה6א ַהַ-ֲעֶלה ַמִי� נ6ְקִבי�

. 8ִַעְבנ6. ִלְהי(ת ִנְקַ/ר ְ;ֶכֶלב ַהַ-ֲעֶלה ַמִי� נ6ְקִבי� ֶ/ל ַה7ְִלEָה, ְלַעְצִמי
. נ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6ְוַסרְ . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6

  :ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה

8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ ַהִ<ְס8ָ 
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ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, לֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6אֱ 
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

, ר6ח( ְוִנְ/ָמת(, ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ִרא/(נ(ת ְלַטֵהר ַנְפ/(

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ְטִביל(ת ֵא6B ַעל , Eָה ֶ/ִ<ְדְ;ָקה ָ;ֶה� ִ;ְגַלל ָע(� ַה@(ָיהֵמַה7ְלִ 

, ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

ְמ0ת ָצַרַעת ַעו(נ(ֵתיהָ  O+יָלה ְ/ִמיִנית ְיַכ�6ֵ ְלַקֵ;ל ָעָליו 6ְטִב , ר6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמ

ְוֶ/ַעל ְיֵדי ', ַעל ִק6%/ ה, ֶהֶרג ְוֶחֶנק, Fְֵרָפה, ְסִקיָלה, 0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

  .ה ְ;ִיח6ד ָ/ֵל�"ֶזה ִיְתַיֲחד6 0ְרַ;ע א(ִתC(ת יהו

/(ֵמַע "ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ; , ְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�יִ 

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ֲעִמיָדה ֶ/ל , ִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

  .ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(תֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ , ִמְנָחה ָחַ/ב ְלִהְתַע<(ת

        ::::ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ְוי(� , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
, ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי .ִמְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד ְלֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר

י 6ָפַ/ְע8ִי ְוִחBְַל8ִי ְ;ִרית 7ֶֹד/ 6ָבאִתי ַעל ַ;ת ֵאל ֵנָכר ְ;ִגְל@6ל ֶזה ָעִויִת 
ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ֶ/ִא� לֹא , 6ְבִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

, ַה8ֲַעִניתְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל , א6ַכל ְלִהְתַע<(ת
ַוֲהֵריִני ִמְתַ:�6ֵ ְ;ַתֲעִנית ֶזה . א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל

ְלַהְקִריב ֶחְלִ;י ְוָדִמי ִלְפֵני ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ִ;ְמק(� ַה7ְָרָ;� ַהִ<ְקָרב 
 יאהדונהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ִויִהי. ְלַכEֵר ַעל ַח+ֹאַתי, ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;חַ 

, ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַע<(ת ְלָפֶני�ָ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�

ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר 6ְפר6, ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה
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) 641עמוד ִנְמָצא ְלָקַמ� (ת ִמְ/ָני(ת ַמֶ=ֶכת ַ/ָ;ת ט(ב ִלְלמ(ד ְ;ֵליל ַה8ֲַעִני

ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת , Cִ/ֶ:ְ6ְ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת( .ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� ְלָפח(ת Eֵר6/ ַהִ-Bִי�

ָהע(ֶלה , ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו, רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:ר

  .ִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�ְ;ִגיַמְט 

ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� יַ , ִא� ָיכ(ל

  )ראה בהוראות שבתחילת הספר( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

לעיל (ט(ב ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר ְו�678ִ ֲחצ(ת 

  .ְוִת�67 ֲחצ(ת, ִא9ָה Eְט6ָרה ִמBִ-6ד ַהִ-ְ/ָני(ת . ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה)60606060עמוד 

  :ְ;י(� ַהצ(� יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיד ְיהָֹוה ְוַ/ְב8ָ עַ : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
ַהIָָכר (. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

ָ/ַכְב8ִי ִע� ג(י , ַהְנֵקָבה תֹאַמר) (,ָ/ַכְב8ִי ִע� @(ָיה ִנָדה ִ/ְפָחה ז(ָנה, יֹאַמר

� ֲאֶ/ר ה6א ְ;ַמְלכ6ת ִ%ְקד9ָOה "ֵהִהיה ְ;ִמ6Bי "6ָפַגְמִתי ְ;ֵ/� ֲהָויָ .) ָטֵמא
J;ָ/ֶ א(י ִלי א(ָיה ָעַלי ִ:י ָ@ַרְמ8ִי ַרע . ְוה6א ַהַ-ֲעֶלה ַמִי� נ6ְקִבי�

. 8ִַעְבנ6. ִלְהי(ת ִנְקַ/ר ְ;ֶכֶלב ַהַ-ֲעֶלה ַמִי� נ6ְקִבי� ֶ/ל ַה7ְִלEָה, ְלַעְצִמי
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. ְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6ְוסַ . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6
  :ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ ַהִ<ְס8ָ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

6ִמי . א( ְ;ָי� ְ;ַמק(� ָצנ6עַ , ִיְט;(ל 8ֵַ/ע ְטִביל(ת ְ;ִמְקֵוה ְ;ַמִי� ָקִרי�

ְלָפח(ת ִיְרַח# @6פ( בדיעבד , י ֶאְפָ/ר ל( ִלְט;(ל ְ;ַמִי� ָקִרי�ִא אנוס וֶ/ 

  .ְ;ַמִי� ָקִרי� 8ֵַ/ע Eְָעִמי�

  .ִלְפֵני ַהְ+ִביָלה א( ַהָרֲחָצה יֹאַמר

ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ַ;ֲע(� 
ה "6ָפַגְמ8ִי ְ;ֵ/� ַהַויָ , ֲאֶ/ר ָ/ַכְב8ִי ִע� @(ָיה ִנָ%ה ִ/ְפָחה ז(ָנה, ר יֹאַמרַהָזכַ (

ֲאֶ/ר ה6א ְ;ַמְלכ6ת ִ%ְקד9ָOה ְוה6א , )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(ְ;ִמ6Bי ֵהִהי� 

J;ָ/ֶ נ6ְקִבי� �Cִי ִע� @(י ָעֵרל ֵלבֲאֶ/ר ָ/ַכְב8ִ , ְוַהֵנֶקָבה 8ֹאַמר.) (ַהַ-ֲעֶלה ַמ ,

 ְוָ@ַרְמ8ִי ַרע ְלַעְצִמי ִלְהי(ת ִנְקַ/ר ְ;ֶכֶלב ַהַ-ֲעֶלה .)ְוָטֵמא, ְוָעֵרל ָ;Fָר
ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ה(ַדְע8ָ ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ַחְכֵמי . ַמ�Cִ נ6ְקִבי� ֶ/ל ַהְקִלEָה

ְוַעל ְיֵדי ְטִביָלה , 8ֵַ/ע Eְָעִמי� ְ;ֶ/ֶלגִיFְָרֵאל ְלַת�7ֵ ַהEְַג� ַהIֶה ִלְט;ֹל 
�7ָ ַהEְַג� ְויOַ=ר ְקִ/יַרת ַה9ֵָגל ֶ/ה6א ַהֶ:ֶלב ַהִחיצ(�  Oֶלג ְית/ֶ;ְ

ְוָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֶ/ֵאי� ֲאִני ָיכ(ל ַלֲעF(ת ַה�678ִ ַהIֶה ֶ/ל , ֶ/ַ;ְקִלEָה
ָלֵכ� ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי  :א6יְטִביָלה ְ;ֶ/ֶלג ָ:רָ 

ָ;ִלי� 6ְרצ6ִיי� ְלָפֶניָ� 8ֵַ/ע ְטִביל(ת  Oְהי6 ֲח/6ִבי� 6ְמקCִ/ֶ 6ֲאב(ֵתינ
ְ:ִא6B ָטַבְל8ִי 8ֵַ/ע Eְָעִמי� , ַ;ַ-ִי�) ר(ֵח#(ֵא6B ֶ/ֲאִני ט(ֵבל ) ְרִחיצ(ת(

�7ַ ַהEְַג� ֶ/Eַָגְמ8ִי ְ;ִ/ְמָ� , ֶלגְ;ֶ/  O6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� 6ְברֹב ֲחָסֶדיָ� ְית
ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B , ְוי6ַסר ִמֶ-ִ<י ְקִ/יַרת ַהֶ:ֶלב ֶ/ַ;ְקִלEָה, ַה7ָד(/

 ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני, ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ
  :6ַמֲעFֶה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֶה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

Eְָעִלי� ִמ7ַWְבְצֵאל ה6א ִהָ:ה ֵאת  ַחִיל ַרב ִאWי/ ְיה(ָיָדע ֶ;� 6ְבָנָיה6 ֶב�
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ְ;י(� ָהֲאִרי ְ;ת(ְ� ַה;ֹאר  ְ/ֵני ֲאִרֵאל מ(Hב ְוה6א ָיַרד ְוִהָ:ה ֶאWת
ִאי/ ִמְצִרי ִאי/ ַמְרֶאה 6ְבַיד ַהִ-ְצִרי ֲחִנית ַוCֵֶרד  ִהָ:ה ֶאת ְוה6א: ַהW9ֶָלג

( ֵאָליו ַ;9ֶָבט ַוCְִגזל ֶאWת Wַהְרֵגה6 ַ;ֲחִניתCַד ַהִ-ְצִרי ַוCַה : ַהֲחִנית ִמBֵֶא
ַה9ְלִֹ/י�  ִמ�: ִ@;ִֹרWי�ֵ/� ִ;ְ/לָֹ/ה הַ  ְיה(ָיָדע ְול( ָעFָה ְ;ָנָיה6 ֶ;�

( ָבא ַוְיFִֵמה6 ָדִוד ֶאל ַה9ְלָֹ/ה לֹא ִנְכָ;ד ְוֶאל W8ָנא  ְלכ6: ִמְ/ַמְע
 ִיWְהי6 ֲחָטWֵאיֶכ� ַ:9ִָני� ַ:9ֶֶלג ַיְלִ;ינ6 ִא� ְוִנW6ְָכָחה יֹאַמר ְיהָֹוה ִא�
6 WְהיWֶמר ִיPֶ:ַ ַה9ַָמִי�  י ַ:ֲאֶ/ר ֵיֵרד ַהֶ@ֶ/� ְוַה9ֶֶלג ִמ�:ִ : ַיְאִ%ימ6 ַכ8(ָלע

ָהHֶר# ְוה(ִליָדJ ְוִהְצִמיָחJ ְוָנַת� ֶזַרע  ִהְרָוה ֶאת ְוַ/ָ-ה לֹא ָי/6ב ִ:י ִא�
ָי/6ב ֵאַלי ֵריָק�  ֵ:� ִיWְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶ/ר ֵיֵצא ִמEִי לWֹא: ַלIֵֹרַע ְוֶלֶח� ָלאֵֹכWל

ִא� ִהְתָרַחְצ8ִי : ֲאֶ/ר ָחַפְצ8ִי ְוִהְצִליַח ֲאֶ/ר ְ/ַלְחW8ִיו ה ֶאתָעFָ  ִ:י ִא�
ְוֶגֶ/� ָמָטר , ִ:י ַל9ֶֶלג יֹאַמר ֱהֵוא Hֶר#: ְבֵמי ָ/ֶלג ְוֲהִז:(ִתי ְ;ב(ר ַ:ָפי

)I Oי�8ְַחְ+ֵאִני ְבֵאז(ב ְוֶאְטָהר 8ְַכְ;ֵסִני 6ִמ9ֶֶלג: ְוֶגֶ/� ִמְטר(ת עW;ִ0ְל  :
�) W8ְַ/ֵלג ְ;ַצְלמ J;ָ י ְמָלִכי�%ַ/ַ Fֶמר ְ:פ(ר ָ:ֵאֶפר : ְ;ָפֵרPָ:ַ ַה<ֵֹת� ֶ/ֶלג

  :ֵ;יָתJ ָלבO/ ָ/ִנWי� ִתיָרא ְלֵביָתJ ִמ9ֶָלג ִ:י ָכל לWֹא: ְיַפWIֵר

ַח# @6פ( ְ;ַמִי� ָקִרי�  ַהHנ6ס ִירְ .ִיְט;(ל 8ֵַ/ע ְטִביל(ת ְ;ִמְקֵוה ַמִי� ָקִרי�

  .8ֵַ/ע Eְָעִמי�

 , ִיְלַ;/ ְ;ָגָדיו ְוִיְרַח# ָיָדיו ְוַיֲחזֹר ִלְקר(ת ָ:ל ַהEְס6ִקי� ִמ6ְ;ָנָיה6 ֶ;� ְיה(ָיָדע

  :ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ָ/לֹש Eְָעִמי�. ָלבO/ ָ/ִנWי� עד

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ָע(� ְועֵֹבר ַעלֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא  ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :בֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלאֲ 

  :ִי7ָח ְ;ָיד( ְ/לֹ/ ֵמא(ת 6ְ/לִֹ/י� ְוָ/לֹ/ Eְר6ט(ת ְויֹאַמר

6ְרִח-6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכְנ8ֵיJ ִ;ְדִח6B 6ְרִח-6
6Bָרֵאלה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� :ָ "ה ְ;ו"ְלַיַחָדא ֵ/� י, 6ְדִחFְֲהֵריִני , ל ִי

. ַמְפִרי/ ְ/לֹ/ ֵמא(ת 6ְ/לִֹ/י� ְוָ/ל/ Eְר6ט(ת ֵא6B ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה
ֶ/8ֲַעFֶה ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ָתייאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ִביִאי� 6ְכת6ִבי� ֶ/7ִָריִתי 6ְלַמַע� Eְס6ֵקי 8(ָרה נְ , ְלַמַע� ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדי�ָ 
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6ְלַמַע� ַהְפָרַ/ת ְ/לֹ/ ֵמא(ת 6ְ/לִֹ/י� , 6ְלַמַע� ס(ד(ֵתיֶה�, ְלָפֶני�ָ 
ֶ/ְיֵהא ָח/6ב 6ְמקOָ;ל , ְוָ/ל/ Eְר6ט(ת ֵא6B ֲאֶ/ר ִהְפַרְ/8ִי ִלְצָדָקה

9ֶֶלג ָ:ָרא6י ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת 6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ָעFִיִתי �678ִ הַ 
� "ְלַת�7ֵ ַהEְַג� ֶ/Eַָגְמ8ִי ְ;ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ְ;ִמ6Bי ֵהִהי, ָהְרא6ִיי� ְלַכ�6ֵ

, ָהִא9ָה 8ֹאַמר( ְ;ָ/ְכִבי ִע� ַה@(ָיה ִנָ%ה ִ/ְפָחה ז(ָנה )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(

 ְוי6ַסר ִמֶ-ִ<י ְקִ/יַרת ַהֶ:ֶלב .)ְוָטֵמא, ֵרל ָ;Fָרְ;ָ/ְכִבי ִע� @(י ָעֵרל ֵלב ְועָ 
 יאהדונהי ְיהָֹוה, ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶני�ָ . ֶ/ַ;ְקִלEָה

  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

  יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֲעֵנִני , ַחְסֶ%�ָ  צ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ֵעת רָ יאהדונהיְלָ� ְיהָֹוה  ַוֲאִני 8ְִפBִָתי
  .ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ 

  :יֹאַמר ִמְזמ(ר ֶזה ֶעFֶר Eְָעִמי�

Wֲעַמ7ִי� ְקָראִתיָ� ְיהָֹוW-ֲַעל(ת ִמ-ַWְהֶייָנה : הִ/יר ַהW8ִ ֲאדָֹני ִ/ְמָעה ְבק(ִלי
ב(ת ְלק(ל W8ֲַחנ6ָנWי O9ְזֶניָ� ַקH :ד רֲע(נ(ת 8ְִ/מָ  ִא�WֲֹעמWֲאדָֹני ִמי ַי Jי: ָיW:ִ 

 ִק6ְָתה ַנְפִ/י ְוWִלְדָבר( הִק6ִיִתי ְיהֹוָ : ִעְ-ָ� ַהְ=ִליָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWא
ַיֵחל ִיFְָרֵאל : ַנְפִ/י ַלWאדָֹני ִמWֹ9ְמִרי� ַל;ֶֹקר /Wְֹמִרי� ַל;Wֶֹקר: ה(ָחWְל8ִי

6ת ַהֶחסֶ הִע� ְיהֹוָ   ִ:Wיהְיהֹוָ  ֶאל Wְוה6א ִיְפֶ%ה ֶאת : ד ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד
נָֹתWיו W)ָרֵאל ִמ:ֹל ֲעFְִי:  

  .ה"ו ה"ה ו"ד ה"יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ָראֵ/י ֵתיב(ת ֶ/ָלֵה� יו

  ד"יו
ְוה6א   : ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד6ת, ַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ִ:י ִע� ְיהָֹוה ַהֶחֶסד

6ִמָ:ל , ָ%ַרְ/8ִי ֶאת ְיהָֹוה ְוָעָנִני  :ת ִיFְָרֵאל ִמ:ֹל ֲע(נ(ָתיוִיְפֶ%ה אֶ 
  :ְמג6ר(ַתי ִהPִיָלִני

  ה"ה

ִהֵ<ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדי�   : ְור6ַח ְנִדיָבה 8ְִסְמֵכִני, ָהִ/יָבה ִלי FFְ(� ִיְ/ֶע�ָ 
ֵ:� ֵעיֵנינ6 ֶאל ְיהָֹוה , Jֶאל ַיד ֲאד(ֵניֶה� ְ:ֵעיֵני ִ/ְפָחה ֶאל ַיד ְ@ִבְר8ָ 

  :ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<נ6
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  ו"ו
 ִ:י יאהדונהיַוֲאִני ְ;ַחְסְ%ָ� ָבַטְח8ִי ָיֵגל ִלִ;י ִ;י/6ָעֶתָ� Hִ/יָרה Bְַיהָֹוה 

ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרב יאהדונהי ַוֲאִני 8ְִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה : ָגַמל ָעָלי
  :ֲעֵנִני ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ . ַחְסֶ%�ָ 

  ה"ה
ֶהֶרב ַ:ְ;ֵסִני ֵמֲע(ִני 6ֵמַחָטאִתי  :ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמֲחָטHי ְוָכל ֲע(נַֹתי ְמֵחה

  :ַטַהֵרִני
  יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ַע� ְ;ֵני ִיFְָרֵאל לֹא ֶיֱחַר# ֶ:ֶלב ְל/ֹנ( ְלֵמִאי/ ְוַעד ְ;ֵהָמה ְלמַ |  6ְלכֹל
  : ֵ;י� ִמְצַרִי� 6ֵבי� ִיFְָרֵאליאהדונהי8ְֵדע�6 ֲאֶ/ר ַיְפֶלה ְיהָֹוה 

  :ִי� Eְָעִמי�תַ יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ֲחִמ9ִי� 6ְ/ 

  :ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִ/י ִמCַד ֶ:ֶלב ְיִחיָדִתי

  :ִי� Eְָעִמי�תַ יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ֲחִמ9ִי� 6ְ/ 

  :ִ:י ה6א י(ִציא ֵמֶרֶ/ת ַרְגָלי.) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(, ל ְיהָֹוהֵעיַני 8ִָמיד אֶ 

  :יֹאַמר ִמְזמ(ר ֶזה ְ/8ֵי Eְָעִמי�

ְיFֶַ@ְבָ� ֵ/�   ְ;י(� ָצָרהיאהדונהיַיַעְנָ� ְיהָֹוה : ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד
. ִיְז:ֹר ָ:ל ִמְנחֶֹת�ָ :  ִיְסָעֶדXWָ 6ִמCPִ(�.  ִיְ/ַלWח ֶעְזְרָ� ִמ7ֶֹד/:ֱאלֵֹהי ַיWֲעקWֹב

ְנַרְ<ָנה : ֲעָצְתָ� ְיַמWBֵא ְוWָכל. ִי�8ֶW ְלָ� ִכְלָבֶב�ָ : ְוע(ָלWְתָ� ְיַד9ְֶנה ֶסWָלה
: ָ:ל ִמְ/ֲאל(ֶתWי�ָ  יאהדונהיְיַמBֵא ְיהָֹוה . 6ְבֵ/�W ֱאלֵֹהינ6 ִנְד@ֹל ִ;י/6ָעֶת�ָ 

. ַיWֲעֵנה6 ִמ9ְֵמי ָקְד/(.  ְמִ/יח(יאהדונהי(ִ/יַע ְיהָֹוה ַע8ָה ָיַדְע8ִי ִ:י ה
) Wר(ת ֵיַ/ע ְיִמינOה ַב=6ִסי�: ִ;ְגבBֶה ָבֶרֶכב ְוֵאBֲֶאַנְחנ6 ְ;ֵ/� ְיהָֹוה . ֵאWַו

 :דֵהָ-ה ָ:Wְרע6 ְוָנָפל6 ַוWֲאַנְחנ6 7ְַמנ6 ַוִ<ְתע(ָדW:  ֱאלֵֹהינ6 ַנְזִ:Wיריאהדונהי
  :ַיֲעֵננ6 ְבי(� ָקְרֵאWנ6 ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי ְיהָֹוה 

ְ:ֶנֶגד ֶ/ַבע ְסִפיר(ת ֶחֶסד ְגב6ָרה , 0ַחר ָ:ְ� ַיְדִליק ִ/ְבָעה ֵנר(ת ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת

(ֵס� ֶאָחד ִלְכב(ד י, ְוַיְדִליק ע(ד ְ/ֵני ֵ<ר(ת. 8ְִפֶאֶרת ֶנַצח ה(ד ְיס(ד ַמְלכ6ת

  .ֲעֵליֵה� ַה9ָל(�, ְוֶאָחד ִלְכב(ד ְ;ָנָיה6 ֶ;� ְיה(ָיָדע, ַהַצִדיק

ַיְקEִיא א� אפשר  ,ְוִא� ָלאו, ִי7ַח ֲחִתיַכת ֶ/ֶלג, ִא� ִיְזַ%ֵ-� ְ;א(ת( ְזָמ� ֶ/ֶלג
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, ע(ת ְוַכ� 6ְזר(עַ ֶאְצְ; , ִוְיַגְלֵ@ל ָיָדיו ָ;ה ָיִמי� Fְ6מֹאל, ַמִי� ִ;ְמָקֵרר ַחְ/ַמBִי

  :ְויֹאַמר ִ;ְתִחBָה ַ;7ָָ/ה ז(, Eִָני� ְוHח(ר

6ְרִח-6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ִ;ְדִח6B 6ְרִח-6
6Bָרֵאל"ה ְ;ו"ְלַיַחָדא ֵ/� י, 6ְדִחFְי ֲהֵרינִ , ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל ִי

מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַגְלֵ@ל ֶאְצְ;ע(ַתי ְוַכEַי 6ְזר(ִעי ַהCְִמי� ְוַהMְמֹאל ְ;ֶ/ֶלג 
ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי , 8ֵַ/ע Eְָעִמי�

ֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ְלָפֶניָ� ִ@ְל@6ל יָ , ֲאב(ַתי Oַדי ְ;ֶ/ֶלג ֶ/8ְֵהא ֲח/6ָבה 6ְמק
ְלַת�7ֵ , ְ:ִא6B ִ@ְלַ@ְל8ִי ָ:ל @6ִפי :BO( ְ;ֶ/ֶלג 8ֵַ/ע Eְָעִמי�, 8ֵַ/ע Eְָעִמי�

 ֲאֶ/ר ה6א )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(� "ה ְ;ִמ6Bי ֵהִהי"ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי ְ;ֵ/� ַהַויָ 
ְוַעל ְיֵדי , ְקִבי� ַקִ%יִ/י� ֶ/ָ;Jְוה6א ַהַמַעֶלה ַמ�Cִ נ6, ְ;ַמְלכ6ת ִ%ְקד9ָOה

�7ַ ַהEְַג� ֲאֶ/ר Eַָגְמ8ִי, ִגְל@6ל ָיַדי ְ;ֶ/ֶלג 8ֵַ/ע Eְָעִמי� Oְוי6ַסר ִמֶ-ִ<י , ְית
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני . ְקִ/יַרת ַה9ֵָגל ֶ/ה6א ַהֶ:ֶלב ַהִחיצ(� ֶ/ַ;ְקִלEָה

 Fֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ָמֲעFֶה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲע:  

ִי7ַח Eְִדי(� ָמאַתִי� ְוֵ// ֶעFְֵרה 8ֲַעִני(ת ְוַיֲעמֹד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב 

  .ְויֹאַמר

 ִ:י ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל, ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ר ָעFִיִתיִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ 

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהי ְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר . ָמה ֶאְצַטָ%קָמה ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6. ַהEִָני�
ִלְדָבֶריָ� לֹא . 6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני
ְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� ָעבַ . ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . 6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

 ֵI9ָהְלִהְתַחOְוָגַרְמ8ִי . ק ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד
ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 
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 ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6. ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ַהַ-ִי�

ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה
א ְ;ֶמֶרד ִ:י לֹ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהיָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

ֲאֶ/ר , ַהָזָכר יֹאַמר(י ָע(� ֶזה ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִת , 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 

, ֲאֶ/ר ָ/ַכְב8ִי ִע� @(י, ַהְנֵקָבה 8ֹאַמר.) (ָ/ַכְב8ִי ִע� @(ָיה ִנָדה ִ/ְפָחה ז(ָנה

ְכָל� ֲאִני .) ְוָעֵרל ָ;Fָר, ָעֵרל ֵלב, ָטֵמא Oי 6מFְַוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע
ט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי 6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחרֵ , ֵמֲע(נ(ַתי

ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת Hְרח(ַתי . ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה
ְלָקִלי� Oֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב : ִ%ְכִתיב, ַהְמקH /ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי

6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר . ֲחֵמה6 ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ ֶאל ְיהָֹוה ִוירַ 
ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ 

יְנָ� ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמ , ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
   .Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ִ:י 8ָ0ה . ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחיְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא 
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6

6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 

ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�ְ;ִמְסEַר 6ְב 
ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב

/ ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי, :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה
6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי
ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ִנC(תַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ַעֲ 
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ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת
ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י

ה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָO . ְוִנְ/ָמִתי
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�

ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )ו"חב(ַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלמַ 

ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט ' יְ ְזר(ע('ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� . ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה;ָ , 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהֹוה 

J6 6ְרִח-6, ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכְנ8ֵיB6ְרִח-6 , ִ;ְדִח
6Bל )ה"יהו(ְ/ִלי� ה ְ;ִיח6ָדא "ה בו"ְלַיַחָדא ֵ/� י, 6ְדִח:ָ �/ֵ;ְ 
ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� . ֲהֵריִני ַמְפִרי/ ָמע(ת ֵא6B ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה, ִיFְָרֵאל

ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי ֶ/8ְִהֶיה ֲח/6ָבה ְלָפֶניָ� ִמְצַות ַהְפָרַ/ת 
, אַתִי� ְוִ/9ָה ָעFָר י(� ְרצ6ִפי�ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי ְלָפֶניָ� מָ , ַהְצָדָקה

ַ;ֲע(� ֶ/9ַָכְב8ִי ִע� , ַ;ֲעב6ר �678ִ ַהEְַג� ֶ/Eַָגְמ8ִי ִ;ְ/מ(ֶתיָ� ַהְקד(ִ/י�
 ),@(י ָעֵרל ֵלב ְוָעֵרל ָ;Fָר ְוָטֵמא, ָהִא9ָה 8ֹאַמר(, @(ָיה ִנָ%ה ִ/ְפָחה ז(ָנה

ְוַיֲעֶלה , ָבֶדיָ� ַחְכֵמי ִיFְָרֵאל ִלְפד(ת ְבֶכֶס� ָ:ל 8ֲַעִניתִ:י ֵ:� ָיְסד6 עֲ 
ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי ְוִכ6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ ְ;ִת�67 ָע(� 

ֲעFֶה ָיֵדינ6 ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 6ַמֲעFֶה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6מַ . ֶזה
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 6ַמֲעFֶה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֶה : :(ְנֵנה6

  :ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

ֲחֵריֶה� ַוCִַ=ע ַמְל0ְ� ָהWֱאלִֹהי� ַהWהֵֹלְ� ִלְפֵני ַמWֲחֵנה ִיFְרָ  W0ֶלְ� ֵמCֵֵאל ַו
�Wֲחֵריֶה W0ֲעמֹד ֵמWCַWֵניֶה� ַוEְָעָנ� ִמWע ַע-6ד ֶה=ַCִבֹא ֵ;י�: ַוCֲָחֵנה  ַוWַמ

 ַהBְָיָלה ְולWֹא ִמְצַרִי� 6ֵבי� ַמWֲחֵנה ִיFְָרֵאל ַוְיִהי ֶהWָעָנ� ְוַהחֶ/ְ� ַוCֶָאר ֶאת
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 ֶאת ַה�Cָ ַוC(ֶלְ� ְיהָ(ה ָיד( ַעל ט מֶֹ/ה ֶאתַוCֵ : ַהWBְָיָלה ֶזה ָ:ל ָקַרב ֶזה ֶאל
ַה�Cָ ֶלָחWָרָבה ַוW;ָCְִקע6  ַהBְַיָלה ַו�FֶCָ ֶאת ַה�Cָ ְ;ר6ַח ָקִדי� ַעIָה ָ:ל

  : ַהָ-Wִי�
ַקח ֶאת ַהWְלִו�Cִ 8ַַחת ָ:ל ְ;כ(ר ִ;ְבֵני : ַוְיַדֵ;ר ְיהָ(ה ֶאל מֶ/ה BֵאמWֹר

: ל ְוֶאת ֶ;Wֱהַמת ַהWְלִו�Cִ 8ַַחת ְ;ֶהְמ�8ָ ְוָהWי6 ִלי ַהWְלִו�Cִ ֲאִני ְיהָ(WהִיFְָראֵ 
ְוֵאת Eְד6ֵיי ַה9ְלָ/ה ְוַה9ְִבִעי� ְוַהָ-אָתִי� ָהעWְֹדִפי� ַעל ַהWְלִו�Cִ ִמְ;כ(ר 

ֶלת ְ;ֶ/ֶקל ַה7ֶֹד/ ְוָלWַקְח8ָ ֲחֵמֶ/ת ֲחֵמֶ/ת ְ/ָקִלי� ַל@Oְל@ֹ: ְ;ֵני ִיFְָרֵאWל
ֲהרֹ� 6ְלָבָניו Eְד6ֵיי :  ֶעFְִרי� ֵ@ָרה ַהW9ֶָקל,7ָ8ִח W0ַת8ָה ַהֶ:ֶס� ְלWְוָנ

�Wְדִפי� ָ;ֶהWֹד6ֵיי : ָהעEְ ְדי(� ֵמֵאת ָהעְֹדִפי� ַעלEִ7ַח מֶ/ה ֵאת ֶ:ֶס� ַהCִַו
�WCְִלִוWָרֵאל ָלקַ : ַהFְֲחִמ9ָה ְוִ/9ִי� ,ח ֶאת ַהָ:ֶס�ֵמֵאת ְ;כ(ר ְ;ֵני ִי 

ַו�8ֵCִ מֶ/ה ֶאת ֶ:ֶס� ַהEְדOִי� : 6ְ/ל/ ֵמא(ת ָוֶאֶל� ְ;ֶ/ֶקל ַהWֹ7ֶד/
ֲהרֹ� 6ְלָבָניו ַעל ִפי ְיהָ(ה W0ה,ְלW/ֲֶאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָ(ה ֶאת מW:ַ :  

ְוק(ֶד� , ְוִי�8ֵ ְ/ֵני ַרְגָליו ָ;ֶה�0ַחר ָ:ְ� ָיבֹא Hָד� 0ֵחר ְוָיִביא ַ:ְבֵלי ַ;ְרֶזל 

  :ֶ/ִי8ְֵנ� ְ;ַרְגָליו יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ֲהֵריִני מ6ָכ� ְלַקֵ;ל ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ ֲחֵפָצה ַצַער ְוִע<6י ֶ/ל ַ:ְבֵלי 
, ְב8ִי א(ָתJְלַכEֵר ָע(� ֶ/ָחָטאִתי ְ;ִביHִתי ַעל @(ָיה ָנְכִרCָה ְוָ/כַ , ַ;ְרֶזל

ֶ/Cְִהֶיה ָח/6ב ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
, 6ְמקOָ;ל 6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� ַצַער ַ:ְבֵלי ַ;ְרֶזל ֶ/ֲאִני ִמְצַטֵער ;( ַ;C(� ַהIֶה

ְוִיְהֶיה ַצֲעִרי , ל" ֶ/ה6א א(ִתC(ת ֶ:בֶ ֶ/Pִ8ַיֵלִני ְ;ַרֲחֶמיָ� ִמ� ִ@ְל@6ל ַהֶ:ֶלב
ְוַתPִיֵלִני ְ;ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְלַמַע� , ַ;ֶ:ֶבל ַהIֶה 8ְמ6ַרת ִ@ְל@6ל ַהֶ:ֶלב

 6ְלַמַע� ְזכ6ת 0ְבָרָה� ִאי/ ַהֶחֶסד )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל 
 ֵ;ַרְ� ֶאת 0ְבָרָה� יאהדונהיא ַ;Cִָמי� ַויהָֹוה ֶ/ֶ<ֱאַמר ;( ְו0ְבָרָה� ָזֵק� ;ָ 

ל ַרְגל( ַ;ְרֶזל "6ְלַמַע� ְזכ6ת י(ֵס� ַצִ%יָקְ� ֶ/ֶ<ֱאַמר ;( ִע<6 ַ;ֶ:בֶ , ל"ַ;:ֹ
ָ/ַלח : ְצָרָפְתה6יאהדונהי ַעד ֵעת ;ֹא ְ%ָבר( ִאְמַרת ְיהָֹוה , ָ;Hה ַנְפ/(

6ְלַמַע� ְזכ6ת ַעְבְ%ָ� ָ:ֵלב ֶ;� .  מ(ֵ/ל ַעִ-י� ַוְיַפ8ְֵחה6ֶמֶלְ� ַו8ִCַיֵרה6
ֶ/ֶ<ֱאַמר ;( ְוַעְבִ%י ָ:ֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה ר6ַח 0ֶחֶרת ִע-( ַוְיַמBֵא , ְיפ6ֶנה
 ֶ;� ֶ/ֶ<ֱאַמר ;( 6ְבָנָיה6, 6ְלַמַע� ְזכ6ת ַעְבְ%ָ� ְ;ָנָיה6 ֶ;� ְיה(ָיָדע. 0ֲחָרי

ה6א ִהָ:ה ֶאת ְ/ֵני ֲאִריֵאל , ְיה(ָיָדע ֶ;� ִאי/ ַחִיל ַרב Eְָעִלי� ְמַקְבְצֵאל
6ְלַמַע� . מ(Hב ְוה6א ָיַרד ְוִהָ:ה ֶאת ָהֲאִרי ְ;ת(ְ� ַה;(ר ְ;י(� ַה9ֶָלג
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ל ֵאִלCָה6 ֶ/ָ:ת6ב ;( ַוCַעַ , ְזכ6ת ַעְבְ%ָ� ֵאִלCָה6 ַהָ<ִביא ָזכ6ר ַל+(ב
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� , �"6ִמְסEַר ְ/מ( ע(ֶלה ;ֶ , ִ;ְסָעָרה ַה9ַָמִי�

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 .  צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
  :ינ6 :(ְנֵנה66ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָידֵ 

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה 
  :ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

ְוִא� , ְוִי9ֲָאר6 ַרְגָליו ָ;ֶ:ֶבל ְלָפח(ת ָ/לֹ/ ָ/ע(ת, ָיFִי� ָ;ֶ:ֶבל ְ/8ֵי ַרְגָליו

   .ָ/לֹ/ Eְָעִמי�זה ְבֵעת ֶ/ַרְגָליו ָ;ֶ:ֶבל יֹאַמר Eֶֶרק  6. ָעִדי�,יותרִיְהי6 

 ב: ה ַההWְֹלִכי� ְ;ת(ַרת ְיהָֹוW,0ְ/ֵרי ְתִמWיֵמי ָדֶר�ְ  )ט"תהילי� פרק קי(
6ה6  ְ;ָכל,0ְ/ֵרי נWְֹצֵרי ֵעWדָֹתיו W/א ג: ֵלב ִיְדְרWָֹפֲעל6 ַעְוָלה ִ;ְדָרָכיו  �0 ל

ֶדיָ� ִלְ/מר ְמאWֹד80ָ  ד: ָהָלWכ6 O7ֲחַלי ִי:ֹנ6 ְדָרָכי ִלְ/מֹר  ה: ה ִצ6ִיָתה ִפ W0
W7ֶי�ָ  Oא ו: חWֹז לH י�ָ  ֵאב(/ ְ;ַהִ;יִטי ֶאלWְדָ� ְ;יֶ/ר ֵלָבב  ז: ָ:ל  ִמְצ(ֶת) Wא

 ָ�Wֵטי ִצְדֶקEְ/ְל ֶאת ח: ְ;ָלְמִדי ִמ W0 7ֶיָ� ֶאְ/מר Oד חWֹט:8ַַעְזֵבִני ַעד ְמא  
ִלִ;י ְדַרְ/8ִיָ� 0ל  ְ;ָכל י: Hְרח( ִלְ/מר ִ:ְדָבֶר�Wָ  ַ<ַער ֶאת ַ;ֶ-ה ְיַזֶ:ה

 יב: ָל�Wְ  ְ;ִלִ;י ָצַפְנ8ִי ִאְמָרֶתָ� ְלַמַע� לֹא ֶאWֱחָטא יא: 8ְַ/ֵ@ִני ִמִ-ְצ(ֶתWי�ָ 
W7ֶי�ָ הָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהֹוָ  Oיג:  ַלְ-ֵדִני ח  ַEָפַתי ִסFְ;ִֵטיEְ/ְי�ָ  ְר8ִי :ל ִמWִפ :

(� יד W8ִי ְ:ַעל ָ:ל הFְMַ �ְָד(ֶתיWִשיָחה ְו0ִ;יָטה  טו: ְ;ֶדֶרְ� ֵעH �ִָפ67ֶדי;ְ
7ֶֹתיָ� ֶאWְ/8ֲַעָ/ע לֹא ֶאְ/ַ:ח ְ%ָבֶר�Wָ  טז: אWְֹרחֶֹתWי�ָ  Oמל ַעל   יז: ְ;ח@ְ

 ָ�Wְחֶיה ְוֶאְ/ְמָרה ְדָבֶרWל יח: ַעְבְ%ָ� ֶא@ַ  ָ�Wָרֶת) W8ֵעיַני ְו0ִ;יָטה ִנְפָלא(ת ִמ :
נִֹכי ָבHֶר# 0ל יט WH י�ָ  ֵ@רWֲאָבה  כ: 8ְַס8ֵר ִמֶ-ִ<י ִמְצ(ֶתWְרָסה ַנְפִ/י ְלַתW@ָ

: ָ@ַעְר8ָ ֵזִדי� ֲאר6ִרי� ַה9ִֹגי� ִמִ-ְצ(ֶתWי�ָ  כא: ֶאWל ִמְ/Eֶָטיָ� ְבָכל ֵעWת
ַ@� ָיWְ/בFָ 6ִרי� ִ;י  כג: י ֶחְרEָה ָוב6ז ִ:י ֵעWדֶֹתיָ� ָנָצWְר8ִיַ@ל ֵמWָעלַ  כב

W7ֶי�ָ  Oכד: ִנְדָ;ר6 ַעְבְ%ָ� ָיִשיַח ְ;ח �W@ַ יWָעי 0ְנֵ/י ֲעָצִת O/ֲעW/ַ �ָכה: ֵעדֶֹתי 
 ָ�Wִני ִ:ְדָבֶרCֵָעָפר ַנְפִ/י ַחWְבָקה ֶלW%ָ :8ַ  כוWְר8ִי ַוEֲַעֵנִני ַלְ-ֵדִני ְ%ָרַכי ִס

W7ֶי�ָ  Oי�ָ  כז: חWִשיָחה ְ;ִנְפְלא(ֶתH67ֶדיָ� ֲהִביֵנִני ְוEִ �ְֶרW%ֶ :ְלָפה  כחW%ָ
 ָ�Wֵמִני ִ:ְדָבֶרCְֶר�ְ  כט: ַנְפִ/י ִמ68ָגה ַקW%ֶ ִניW>ֵת(ָרְתָ� ָחWֶקר ָהֵסר ִמֶ-ִ<י ְו/ֶ :

 הָ%ַבְק8ִי ְבֵעWְד(ֶתיָ� ְיהֹוָ  לא: ָ� ִ/W6ִיִתיֱאמ6ָנה ָבָחְר8ִי ִמְ/Eֶָטי ֶ%Wֶר�ְ  ל
 הה(ֵרִני ְיהֹוָ  לג: ֶ%Wֶרְ� ִמְצ(ֶתיָ� Hר#6 ִ:י ַתְרִחיב ִלִ;Wי לב: 0ל 8ְִביֵ/Wִני

7ֶיָ� ְוֶאPְֶרָ<ה ֵעWֶקב Oָרֶתָ� ְוֶאְ/ְמֶרָ<ה ְבָכל  לד: ֶ%ֶרְ� ח) Wָרה תPְֲהִביֵנִני ְוֶא
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ַהט ִלִ;י ֶאל  לו: ב( ָחָפWְצ8ִי ִריֵכִני ִ;ְנִתיב ִמְצ(ֶתיָ� ִ:יַהדְ  לה :ֵלWב
 לח: ַהWֲעֵבר ֵעיַני ֵמWְרא(ת ָ/ְוא ִ;ְדָרֶכָ� ַחWCִֵני לז: ֶאל ָ;Wַצע ֵעWְד(ֶתיָ� ְו0ל

 ָ�WֶתHִתי ֲאֶ/ר ָיגְֹר8ִ  לט: ָהֵק� ְלַעְבְ%ָ� ִאְמָרֶתָ� ֲאֶ/ר ְלִיְרEֲָעֵבר ֶחְרWי ַה
ֶדיָ� ְ;ִצְדָקWְתָ� ַחWCִֵני  מ: ִ:י ִמְ/Eֶָטיָ� ט(ִבWי� O7מא: ִהֵ<ה 08ְָב8ִי ְלִפ 
ִני ֲחָסֶדָ� ְיהֹוָ  OיבֹאWהִו ָ�Wי  מב:  6/8ְָעְתָ� ְ:ִאְמָרֶתW:ִ ְרִפי ָדָברWֱֹעֶנה חWְוֶא

 ָ�Wי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמ  מג: ָבַטְח8ִי ִ;ְדָבֶרEִל ִמPֵ8ַ 0לWֶטָ� ְוEָ/ְאֹד ִ:י ְלִמ
ְוֶאְתַהBְָכה  מה: ְוֶאְ/ְמָרה ת(ָרWְתָ� ָתִמיד ְלע(ָל� ָוֶעWד מד: ִיָחWְל8ִי

ֶדיָ� ָדָרWְ/8ִי O7ְרָחָבה ִ:י ִפWדֶֹתיָ� ֶנֶגד ְמָלִכי� ְולֹא  מו: ָבWֲאַדְ;ָרה ְבֵעWַו
/) Wמז: ֵאב WָהH ֲעַ/ע ְ;ִמְצ(ֶתיָ� ֲאֶ/רW8ַ/ְל  מח: ְב8ִיְוֶאWי ֶאEַא ַכWְָֹוֶאש

W7ֶי�ָ  Oִשיָחה ְבחHָהְב8ִי ְוH ְזכֹר ָ%ָבר ְלַעְבֶ%ָ� ַעל  מט: ִמְצ(ֶתיָ� ֲאֶ/ר
ֵזִדי�  נא: זֹאת ֶנָחWָמִתי ְבָעְנִיי ִ:י ִאְמָרWְתָ� ִחWCְָתִני נ: ֲאֶ/ר ִיWַחְלW8ִָני

ִני ַעד  ְמאֹד ִמ8(ָרְתָ� לֹא ָנִטWי Oע(ָל� נב: ִתיֱהִליצWֶטיָ� ֵמEָ/ְָזַכְר8ִי ִמ  |
(ָרֶת�Wָ  נג:  ָוWֶאְתֶנָח�Wהְיהֹוָ  W8 ְזֵביWְֹרָ/ִעי� עWְזִמר(ת  נד: ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמ

7ֶיָ� ְ;ֵבית ְמג6ָרWי Oי6 ִלי חWְיָלה ִ/ְמָ� ְיהֹוָ  נה: ָהBֶַאְ/ְמָרה הָזַכְר8ִי ַבWָו 
 ָ�Wָרֶת) W8 :ְר8ִיזֹאת נוWֶדיָ� ָנָצ O7י ִ:י ִפBִ ְיָתהWַמְר8ִי הֶחְלִקי ְיהֹוָ  נז:  ָהH 

ִח9ְַב8ִי  נט: ִחBִיִתי ָפֶניָ� ְבָכל ֵלב ָחֵ<ִני ְ:ִאְמָרֶת�Wָ  נח: ִלְ/מֹר ְ%ָבֶרWי�ָ 
ר ַחְ/8ִי ְולֹא ִהְתַמְהָמְה8ִי ִלְ/מֹ ס: ְדָרָכי ָוHWִ/יָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעWדֶֹתWי�ָ 

ִני 8(ָרְתָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִי סא: ִמְצ(ֶתWי�ָ  Oת  סב: ֶחְבֵלי ְרָ/ִעי� ִע6ְד) Wֲחצ
 ָ�Wֵטי ִצְדֶקEְ/ְק�6 ְלה(ד(ת ָלְ� ַעל ִמH ִני ְלָכל ֲאֶ/ר  סג: ַלְיָלהH ָחֵבר

7ֶיהַחְסְ%ָ� ְיהֹוָ  סד: ְיֵרא6ָ� 6ְל/Wְֹמֵרי 67EִֶדWי�ָ  Oֶר# חHה ָהHְלWִני ָמWַלְ-ֵד �ָ :
ט6ב ַטַע� ָוַדַעת ַלְ-ֵדִני ִ:י  סו: ִ:ְדָבֶר�Wָ ה ט(ב ָעִשיָת ִע�W ַעְבְ%ָ� ְיהֹוָ  סה

: ֶטֶר� ֶאWֱעֶנה ֲאִני /ֵֹגג ְוַע8ָה ִאְמָרWְתָ� ָ/ָמWְר8ִי סז: ְבִמְצ(ֶתיָ� ֶהWֱאָמWְנ8ִי
W7ֶי�ָ  סח Oְפ  סט: ט(ב 8ָ0ה 6ֵמִטיב ַלְ-ֵדִני חWל6 ָעַלי ֶ/ֶקר ֵזִדי� ֲאִני ָט

: ָטַפ/ ַ:ֵחֶלב ִלָ;� ֲאִני 8(ָרWְתָ� ִ/Wֲעָ/Wְע8ִי ע: ֶאPֹר 67EִֶדWי�ָ  ְ;ָכל ֵלב
W7ֶי�ָ  עא Oיִתי ְלַמַע� ֶאְלַמד ח>ֵ Oי עWב ִלי ִכ) Wיָ�  עב: טEִ ַרת) Wב ִלי ת) Wט

ַוWְיכ(ְננ6ִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ָיֶדיָ� ָע6Fִני  עג: ֵמ0Wְלֵפי ָזָהב ָוָכWֶס�
ָיַדְע8ִי  עה: ְיֵרֶאיָ� ִיְרא6ִני ְוִיFְָמח6 ִ:י ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי עד: ִמְצ(ֶתWי�ָ 

ְיִהי ָנא ַחְסְ%ָ� ְלַנWֲחֵמִני  עו:  ִ:י ֶצֶדק ִמְ/Eֶָטיָ� ֶוWֱאמ6ָנה ִעִ<יָתWִניהְיהֹוָ 
 ָ�W%ְֶתָ� ְלַעְבWְחֶיה ִ:י עז: ְ:ִאְמָרWֲחֶמיָ� ְוֶאWי ְיבֹא6ִני ַרWָע O/ֲעW/ַ �ָעח: ת(ָרְת 

ָי/6ב6 ִלי ְיֵרֶאיָ�  עט: ֵיב/6 ֵזִדי� ִ:י ֶ/ֶקר ִע6ְת6ִני ֲאִני Hִשיַח ְ;ִפ67ֶדWי�ָ 
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(/ פ: ְויWְֹדֵעי ֵעWדֶֹתWי�ָ  W7ֶיָ� ְלַמַע� לֹא ֵאב Oי ִלִ;י ָתִמי� ְ;חWפא: ְיִה W:ָ ְלָתה
ָ:ל6 ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָ� ֵלאמר ָמַתי  פב: ִלְת/6ָעWְתָ� ַנְפִ/י ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי

7ֶיָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִי פג: W8ְַנֲחֵמWִני Oי ָהִייִתי ְ:נֹאד ְ;ִקיט(ר חW:ִ :י  פדWה ְיֵמ-ָ:ַ
 ִלי ֵזִדי� ִ/יח(ת ֲאֶ/ר לֹא ָ:Wר6 פה: ַעְבֶ%ָ� ָמַתי W8ֲַעֶשה ְברWְֹדַפי ִמְ/WEָט

 ָ�Wָרֶת) Wִני פו: ְכתW6ִני  פז: ָ:ל ִמְצ(ֶתיָ� ֱאמ6ָנה ֶ/ֶקר ְרָדפ6ִני ָעְזֵרB:ִ ְמַעט:ִ
ֶדWי�ָ  O7א ָעַזְב8ִי ִפWֲֹאִני לWֶר# ַוHי�ָ  פח: ָבWEִ ִני ְוֶאְ/ְמָרה ֵעד6תCֵַחְסְ%ָ� ַח:ְ :

6ָנֶתָ� :(ַנְנW8ָ  צ: ָ� ִנPָב ַ;9ָָמWִי� ְ%ָבWרְ הְלע(ָל� ְיהֹוָ  פט Wְלדֹר ָודֹר ֱאמ
ל6ֵלי  צב: ְלWִמְ/Eֶָטיָ� ָעWְמד6 ַהC(� ִ:י ַה:ֹל ֲעָבֶדWי�ָ  צא: ֶאֶר# ַו8ַWֲעמWֹד

ָעי Hז Hַבְד8ִי ְבָעְנִיWי O/ֲעW/ַ �ְָתW67ֶדיָ� ִ:י  צג: ת(ָרEִ א ֶאְ/ַ:חWְֹלע(ָל� ל
(ִ/יֵעִני ִ:י ִפ67ֶדיָ� ָדָרWְ/8ִי צד:  ִחCִיָתWִניָב� Wֲאִני ה �ָWִלי ִק66  צה: ְל

�Wדֶֹתיָ� ֶאְת;(ָנWָכל 8ְִכָלה ָרִאיִתי ֵק# ְרָחָבה  צו: ְרָ/ִעי� ְל0ְ;ֵדִני ֵעWְל
(ָרֶתָ� ָ:ל ַהC(� ִהיא שWִֹיָחִתWי צז: ִמְצָוWְתָ� ְמאWֹד Wַהְב8ִי תH הWצח: ָמ 

ִמָ:ל ְמַלְ-ַדי ִהFְַ:ְל8ִי  צט: ֵמאְֹיַבי 8ְַחְ:ֵמִני ִמְצ(ֶתָ� ִ:י ְלע(ָל� ִהיא ִלWי
ִמָ:ל  קא: ִמIְֵקִני� ֶאְת;(ָנ� ִ:י ִפ67ֶדיָ� ָנָצWְר8ִי ק: ִ:י ֵעWְד(ֶתיָ� ִשיָחה ִלWי

 ָ�Wֶטיָ� לֹא ָסְר8ִי  קב: אַֹרח ָרע ָ:ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַע� ֶאְ/מר ְ%ָבֶרEָ/ְ-ִִמ
(ֵרָתWִני Wי 8ָ0ה הW:ִ :יWקד: קג ַמה ִ<ְמְלצ6 ְלִחִ:י ִאְמָרֶתָ� ִמְ%ַב/ ְלִפ 

קה ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָ� : ָ:ל אַֹרח ָ/Wֶקר ֵ:� Fֵָנאִתי ִמ67Eִֶדיָ� ֶאְת;(ָנ� ַעל
 קז: Cֵָמה ִלְ/מֹר ִמְ/Eְֵטי ִצְדֶק�Wָ ִנְ/ַ;ְע8ִי ָוWֲאקַ  קו: ִלְנִתWיָבִתWי ְוא(ר

 הִנְדב(ת Eִי ְרֵצה ָנא ְיהֹוָ  קח:  ַחCִֵני ִכְדָבֶר�Wָ הַנWֲעֵניִתי ַעד ְמאֹד ְיהֹוָ 
ִמְ/Eֶָטיָ� ַלְ-ֵדWִני W6 :ְח8ִי קטWי ָתִמיד ְות(ָרְתָ� לֹא ָ/ָכEִקי: ַנְפִ/י ְבַכ 

 ִEח ִלי 6ִמEַ ְתנ6 ְרָ/ִעי�WיִתיָנWְד(ֶתיָ�  קיא: 67ֶדיָ� לֹא ָתִעWָנַחְל8ִי ֵע
7ֶיָ� ְלע(ָל�  קיב: ְלע(ָל� ִ:Wי FFְ(� ִלִ;י ֵהWָ-ה Oת ח)FֲעWָנִטיִתי ִלִ;י ַל

ִסְתִרי 6ָמWִגִ<י 8ָHה  קיד: ֵסWֲעִפי� Fֵָנאִתי ְוWת(ָרְתָ� HָהWְב8ִי קיג: ֵעWֶקב
6ר6 ִמֶ-ִ<י ְמֵרִעי� ְוֶאPְָרה ִמְצות ֱאלָֹהWי קטו: ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי Wקטז: ס 

ְסָעֵדִני ְוִא6ֵָ/ָעה  קיז: ָסְמֵכִני ְכִאְמָרWְתָ� ְוֶאWְחֶיה ְו0ל 8ְִביֵ/ִני ִמFְִבִרWי
7ֶיָ� ָתִמWיד O7ֶיָ� ִ:י ֶ/ֶקר  קיח: ְוֶאְ/ָעה ְבח OחWָסִליָת ָ:ל /(ִגי� ֵמ

�Wי�ָ  קיט: 8ְַרִמיָתWדֶֹתWַהְב8ִי ֵעH ֶר# ָלֵכ�H קכ : ִסִגי� ִהְ/ַ;8ָ ָכל ִרְ/ֵעי  
ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ָיֵרWאִתי W6 ִריFְָחְ%ָ� ְבEַט ָוֶצֶדק ַ;ל  קכא: ָסַמר ִמEָ/ְיִתי ִמFִָע

ִני ֵזִדWי� קכב: 8ִַ<יֵחִני ְלעWְֹ/ָקWי Oל ַיַעְ/ק W0 יַני עֵ  קכג: ֲערֹב ַעְבְ%ָ� ְלט(ב
 ָ�W6ָעֶתָ� 6ְלִאְמַרת ִצְדֶק W/7ֶיָ�  קכד: ָ:ל6 ִלי Oֲעֵשה ִע� ַעְבְ%ָ� ְכַחְסֶ%ָ� ְוח
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ֵעת ַלWֲעF(ת  קכו: ַעְבְ%ָ� Hִני ֲהִביֵנִני ְוֵאWְדָעה ֵעWדֶֹתWי�ָ  קכה: ַלְ-ֵדWִני
(ָרֶת�Wָ הַלWיהֹוָ  W8 6קכז:  ֵהֵפר  ָIַהְב8ִי ִמְצ(ֶתיָ� ִמH �:ֵ זַעלWEָקכח: ָהב 6ִמ 
Eְָלא(ת  קכט: ָ:ל 67Eִֵדי כֹל ִי9ְָר8ִי ָ:ל אַרח ֶ/ֶקר FֵָנWאִתי ַעל ֵ:�

: Eֵַתח ְ%ָבֶריָ� ָיִאיר ֵמִבי� EְָתִיWי� קל: ֵעWְד(ֶתיָ� ַעל ֵ:� ְנָצָרַת� ַנְפִ/Wי
בְ  קלא WHָפה ִ:י ְלִמְצ(ֶתיָ� ָיH/ְֶאWי ָפַעְר8ִי ָוWEִה ֵאַלי ְוָחֵ<ִני  קלב: 8ִיWֵנEְ

 ָ�Wֲהֵבי ְ/ֶמWֹט ְלאEָ/ְ0ל 8ְַ/ֶלט ִ;י ָכל  קלג: ְ:ִמWָעַמי ָהֵכ� ְ;ִאְמָרֶתָ� ְוEְ
ֶו� WH :י�ָ  קלדW67ֶדEִ ָד� ְוֶאְ/ְמָרהH ֵדִני ֵמעֶ/קEְ :ֶניָ� ָהֵאר  קלהEָ

W7ֶי�ָ  Oא ָ/ְמר6  קלו: ְ;ַעְבֶ%ָ� ְוַלְ-ֵדִני ֶאת חWְֹרד6 ֵעיָני ַעל לWְלֵגי  ַמִי� ָיEַ
 ָ�Wָרֶת) Wי�ָ הַצִ%יק 8ָ0ה ְיהֹוָ  קלז: תWֶטEָ/ְִצ6ִיָת ֶצֶדק  קלח:  ְוָיָ/ר ִמ

: ִצְ-ַתְתִני ִקְנHִתי ִ:Wי ָ/ְכח6 ְדָבֶריָ� ָצָרWי קלט: ֵעWדֶֹתיָ� ֶוWֱאמ6ָנה ְמאWֹד
נִֹכי ְוִנְבֶזה  קמא: Wַעְבְ%ָ� ֲאֵהָבJWְצר6ָפה ִאְמָרWְתָ� ְמאֹד וְ  קמ WH ָצִעיר

ֶדיָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִי O7Eִ :ת קמבWת(ָרְתָ� ֱאֶמWְתָ� ֶצֶדק ְלע(ָל� ְוWקמג: ִצְדָק 
ָעWי O/ֲעW/ַ �ְָד(ֶתיָ� ְלע(ָל�  קמד: ַצר 6ָמצ(ק ְמָצא6ִני ִמְצ(ֶתיWֶצֶדק ֵע

7ֶיָ� ֶאWֹPָרההי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיהֹוָ ָקָראִת  קמה: ֲהִביֵנִני ְוֶאWְחֶיWה Oקמו:  ח 
(ִ/יֵעִני ְוֶאְ/ְמָרה ֵעWדֶֹתWי�ָ  Wֲאַ/6ֵָעה  קמז: ְקָראִתיָ� הWִקַ%ְמ8ִי ַבֶ<ֶ/� ָו

ר(ת ָלִשיַח ְ;ִאְמָרֶת�Wָ  קמח: ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי Oקמט: ִקְ%מ6 ֵעיַני 0ְ/מ 
ָקWְרב6 רWְֹדֵפי ִזָ-ה  קנ:  ְ:Wִמְ/Eֶָטָ� ַחWCִֵניה ְיהֹוָ ק(ִלי ִ/ְמָעה ְכַחְסֶ%�ָ 

ֶקֶד�  קנב:  ְוWָכל ִמְצ(ֶתיָ� ֱאֶמWתהָקר(ב 8ָ0ה ְיהֹוָ  קנא: ִמ8(ָרWְתָ� ָרָחWק6
�W8ָדֶֹתיָ� ִ:י ְלע(ָל� ְיַסְדWֵצִני ִ:י ת(ָרְתָ�  קנג: ָיַדְע8ִי ֵמֵעBְה ָעְנִיי ְוַחWְרֵא

ָרח(ק  קנה: ִריָבה ִריִבי 6ְגHֵלִני ְלִאְמָרWְתָ� ַחWCִֵני קנד: ָכWְח8ִילֹא ָ/ 
6/W7ֶיָ� לֹא ָדָר Oי חW:ִ ְרָ/ִעי� ְי/6ָעהWֲחֶמיָ� ַרִ;י� קנו: ֵמWהְיהֹוָ |  ַר 

 קנח: ַרִ;י� רWְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעWְד(ֶתיָ� לֹא ָנִטWיִתי קנז: ְ:Wִמְ/Eֶָטיָ� ַחWCִֵני
ְרֵאה ִ:Wי  קנט: ָרִאיִתי בWְֹגִדי� ָוWֶאְתק(ָטָטה ֲאֶ/ר ִאְמָרWְתָ� לֹא ָ/ָמWר6

רֹא/ ְ%ָבWְרָ� ֱאֶמת 6ְלע(ָל� ָ:ל  קס:  ְ:Wַחְסְ%ָ� ַחWCִֵניהִפ67ֶדיָ� Hָהְב8ִי ְיהֹוָ 
 ָ�Wט ִצְדֶקEַ/ְַחד קסא: ִמEָ �ְָרWִרי� ְרָדפ6ִני ִחָ<� 6ִמְ%ָבFָיW;ִקסב:  ִל  Fָש

נִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָ� ְ:מ(ֵצא ָ/ָלל ָרWב WH :ֲאַתֵעָבה  קסגWֵנאִתי ָוFָ ֶקר/ֶ
 קסה: ֶ/ַבע ַ;C(� ִהBְַל8ִיָ� ַעל ִמְ/Eְֵטי ִצְדֶק�Wָ  קסד: 8(ָרWְתָ� HָהWְב8ִי

(ל W/י� ָלמ( ִמְכWָרֶתָ� ְוֵא) Wֲהֵבי תWֹקסו: ָ/ל(� ָרב ְלא  Fִ �ְָתWְר8ִי ִלי/6ָע;ַ
ִמְצ(ֶתיָ� ָעשWִֹיִתיהְיהֹוָ  W6  :ד קסזWֲֹהֵב� ְמאWֹדֶֹתיָ� ָואWְמָרה ַנְפִ/י ֵעW/ָ :
8ְִקַרב ִרָ<ִתי  קסט: ָ/ַמְר8ִי ִפ67ֶדיָ� ְוֵעWדֶֹתיָ� ִ:י ָכל ְ%ָרַכי ֶנְגֶ%�Wָ  קסח
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ב(א ְתִחָ<ִתי ְלָפֶניָ� ְ:ִאְמָרWְתָ� 8ָ  קע:  ִ:ְדָבWְרָ� ֲהִביֵנWִניהְלָפֶניָ� ְיהֹוָ 
W7ֶי�ָ  קעא: ַהPִיֵלWִני Oה ִ:י ְתַלְ-ֵדִני חBָָפַתי 8ְִהFְ 8ַַע�  קעב: 8ַַ;ְעָנה

8ְִהWי ָיְדָ� ְלָעְזֵרִני ִ:י ִפ67ֶדיָ�  קעג: ְל/(ִני ִאְמָרֶתָ� ִ:י ָכל ִמְצ(ֶתיָ� WPֶֶדק
ָעWיהי ִלWי/6ָעWְתָ� ְיהֹוָ 08ְָב8ִ  קעד: ָבָחWְר8ִי O/ֲעW/ַ �ִָחי  קעה:  ְות(ָרְתW8ְ

ִמְ/Eֶָטָ� ַיְעְזרWOִני W6 Xְָתַהְלֶל W6 8ִָעיִתי ְ:ֶשה אֵֹבד ַ;7ֵ/ ַעְבֶ%ָ�  קעו: ַנְפִ/י
  :ִ:י ִמְצ(ֶתיָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִי

  .ֵל� ַ@� ֵ:� ָ/לֹ/ Eְָעִמי�ְוַיְכEִ , ו ִ/יר ַהַ-ֲעל(ת"ְוע(ד יֹאַמר 0ֲחֶריָה ט

 הְיWהֹוָ  ב:  ַ;Pָָרָתה Bִי ָקָראִתי ַוCַWֲעֵנWִניהִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ֶאל ְיהֹוָ   א  קכ
ַמה �8ֵCִ ְלָ� 6ַמה Cִֹסי� ָלְ�  ג: ַהPִיָלה ַנְפִ/י ִמFְַפת ֶ/ֶקר ִמBָ/(� ְרִמWCָה

(ָיה ִלי ִ:י  ה: ְ/נ6ִני� ִע� ַ@Wֲחֵלי ְרָתִמWי�ִחPֵי ִג;(ר  ד: ָל/(� ְרִמWCָה Wא
ַרַ;ת ָ/Wְכָנה JBָ ַנְפִ/י ִע� F(ֵנא  ו: ַגְר8ִי ֶמֶ/ְ� ָ/ַכְנ8ִי ִעH �Wֳהֵלי ֵקָדWר

�) Wה ז: ָ/לW0ִני ָ/ל(� ְוִכי ֲאַדֵ;ר ֵהָ-ה ַלִ-ְלָחָמ:  
  ב: ֶאל ֶהWָהִרי� ֵמ0ִי� ָיבֹא ֶעְזִרWיִ/יר ַלWַ-ֲעל(ת ֶאMָא ֵעיַני   א  קכא

ֶר#הֶעְזִרי ֵמִע� ְיהֹוָ  WHִי�8ֵ ַל-(ט ַרְגֶלָ� 0ל ָינ�6  0ל ג:  עֵֹשה ָ/ַמִי� ָו
 ָ�WְמֶרWֹ/ :ל דWָרֵאFְא ָינ�6 ְולֹא ִייָ/� /(ֵמר ִיWְֹמֶרָ� הְיהֹוָ  ה: ִהֵ<ה לWֹ/ 

 ז: י(ָמ� ַה9ֶֶמ/ לWֹא ַיֶ:ָ:ה ְוָיֵרַח ַ;WBְָיָלה ו:  ִצBְָ� ַעל ַיד ְיִמיֶנ�Wָ הְיהֹוָ 
 ִיְ/ָמר ֵצWאְתָ� 6ב(ֶאָ� הְיWהֹוָ  ח:  ִיְ/ָמְרָ� ִמָ:ל ָרע ִיְ/מר ֶאת ַנְפֶ/�Wָ הְיWהֹוָ 

�Wַע8ָה ְוַעד ע(ָלWֵמ:  
  ב : ֵנֵל�Wְ הָ ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְלָדִוד Fַָמְח8ִי ְ;אWְֹמִרי� ִלי ֵ;ית ְיהֹוָ   א  קכב

6ָ/לָ  Wְמד(ת ָהי6 ַרְגֵלינ6 ִ;ְ/ָעַרִיְ� ְירWֹע W6ָ/לַ  ג: ִ�י Wַהְ;נ6ָיה ְ:ִעיר יְיר �
ְ;ָרה JBָ ַיְחָ%Wו OחW/ֶ :ָרֵאל  ֶ/�9ָ ָעל6 ְ/ָבִטי� ִ/ְבֵטי דFְֵעד6ת ְלִי Jָי
א(ת ְלִמְ/Eָט ִ:ְסא(ת ְלֵבית ָיWְ/ב6 ִכסְ |  ִ:י ָ/ָ-ה ה: הְלהֹד(ת ְלֵ/� ְיהֹוָ 

6ָ/לָ  ו: ָ%ִוWד Wֲאל6 ְ/ל(� ְירW/ִַי�ְ יWֲהָבWֹי ָ/ל(� ְ;ֵחיֵלְ�  ז: � ִיְ/ָלי6 אWְיִה
  ט: ְלַמַע� 0ַחי ְוֵרָעי ֲאַדְ;ָרה ָ<א ָ/ל(� ָ;�Wְ  ח: ַ/ְלָוה ְ;0ְרְמנ(ָתWִי�ְ 

  :ְקָ/ה ט(ב ָל�Wְ  ֱאלֵֹהינ6 ֲאבַ הְלַמַע� ֵ;ית ְיהֹוָ 
ִהֵ<ה  ב: ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ֵאֶליָ� ָנָשאִתי ֶאת ֵעיַני ַהWֹCְ/ִבי ַ;9ָָמWִי� א קכג

(ֵניֶה� Wג: ְכֵעיֵני ֲעָבִדי� ֶאל ַיד ֲאד  �:ֵ J8ֵָעיֵני ִ/ְפָחה ֶאל ַיד ְ@ִבְר:ְ
 ָחֵ<נ6 ִ:י ַרב Fַָבְענ6 הנ6 ְיהֹוָ ָח<ֵ  ד:  ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<Wנ6הֵעיֵנינ6 ֶאל ְיהֹוָ 
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6ז Wי� ה: בWֲאַנִ<י� ַה;6ז ִלְגֵאי י(ִנW9ַַעג ַהBַַנְפֵ/נ6 ַה JBָ ְבָעהWַָֹרַ;ת ש:  
:  ֶ/ָהָיה ָלנ6 יWֹאַמר ָנא ִיFְָרֵאWלהִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְלָדִוד ל6ֵלי ְיהֹוָ  א קכד
ֲאַזי ַחCִי� ְ;ָלע6נ6  ג:  ְ;ק�6 ָעֵלינH 6ָד�W ֶ/ָהָיה ָלנ6הל6ֵלי ְיהֹוָ  ב

ֲאַזי  ה: ֲאַזי ַהַ-ִי� ְ/ָטפ6נ6 ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵ/Wנ6 ד: ַ;Wֲחר(ת W;ָ �Eָ0נ6
 ֶ/Bֹא ְנָתָננ6 ֶטֶר� הָ;ר6ְ� ְיהֹוָ  ו: ָעַבר ַעל ַנְפֵ/נ6 ַהַ-ִי� ַהWIֵיד(ִנWי�

�Wֲאַנְחנ6  ז: ְלִ/ֵ<יֶהWח ִנְ/ָ;ר ַוEְַקִ/י� ַה) Wח יEַר ִנְמְלָטה ִמ)Eַנְפֵ/נ6 ְ:ִצ
ֶר#הֶעְזֵרנ6 ְ;ֵ/� ְיהֹוָ  ח: ִנְמָלWְטנ6 WHעֵֹשה ָ/ַמִי� ָו :  

 ְ:Wַהר ִצC(� לWֹא ִי-(ט ְלע(ָל� הִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ַה;Wְֹטִחי� ַ;Wיהֹוָ  א קכה
 ָסִביב ְלַע-( ֵמWַע8ָה ְוַעד ה� ָהִרי� ָסִביב ָלJ ַוWיהֹוָ יְיWר6ָ/לַ  ב: ֵיֵ/Wב
�Wא  ג: ע(ָלWֹיִקי� ְלַמַע� ל%ִPַWי לֹא ָינ6ַח ֵ/ֶבט ָהֶרַ/ע ַעל @(ַרל ַה:ִ

�Wיִקי� ְ;ַעְוָלָתה ְיֵדיֶה%ִPַיָ/ִרי� הֵהיִטיָבה ְיהֹוָ  ד: ִיְ/ְלח6 ַהWַל+(ִבי� ְוִל 
�Wִליֵכ� ְיהֹוָ  ה: ְ;ִל;(ָת) Wָת� י)Bֶו� ָ/ל(� הְוַהַ-ִ+י� ַעַקְלַקHֲעֵלי ָהWֹE ֶאת 

  :ִיFְָרֵאWל ַעל
 ב: ִ/יַבת ִצC(� ָהִיינ6 ְ:חWְֹלִמWי�  ֶאתהִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְ;/6ב ְיהֹוָ  א קכו

 הִי� ִהְגִ%יל ְיהֹוָ Hז ִיָ-ֵלא Fְח(ק Eִינ6 6ְל/(ֵננ6 ִרָ<ה Hז יWֹאְמר6 ַב@(
 ד:  ַלWֲעF(ת ִעָ-נ6 ָהִיינFְ 6ֵמִחWי�הִהְגִ%יל ְיהֹוָ  ג: ֵאBֶWה ַלWֲעF(ת ִע�
ַהWֹIְרִעי� ְ;ִדְמָעה ְ;ִרָ<ה  ה: ְ/ִביֵתנW:ַ 6ֲאִפיִקי� ַ;ֶ<Wֶגב  ֶאתה/6ָבה ְיהֹוָ 

ַהIַָרע ;Wֹא ָיבֹא ְבִרָ<ה נֵֹשא 6ָבכֹה נֵֹשא ֶמWֶ/ְ�  ָהל(ְ� ֵיֵל�ְ  ו: ִיְקצWֹר6
  :ֲאלO-ָֹתWיו

 לWֹא ִיְבֶנה ַבִית ָ/ְוא ָעWְמל6 הִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ִלְ/לֹמה ִא� ְיהֹוָ  א קכז
ָ/ְוא ָלֶכ�  ב: ָ/ַקד /(ֵמWר  לWֹא ִיְ/ָמר ִעיר ָ/ְואהב(ָניו ;( ִא� ְיהֹוָ 

ֲחֵרי ֶ/ֶבת אWֹכְ  W0י ק�6 ְמWאַמְ/ִ:יֵמWיִדיד( ֵ/ָנWֲעָצִבי� ֵ:� ִי�8ֵ ִלWֵלי ֶלֶח� ָה :
ְ:ִחPִי� ְ;ַיד ִ@;(ר ֵ:� ְ;ֵני  ד: ַהָ;Wֶט�  ָ;ִני� Fָָכר Eְִריהִהֵ<ה ַנWֲחַלת ְיהֹוָ  ג

0ְ/ֵרי ַהֶ@ֶבר ֲאֶ/ר ִמBֵא ֶאת Eָ/ְ0ת( ֵמֶה� לWֹא ֵיב/W:ִ 6י  ה: ַהְ<ע6ִרWי�
(ְיִבי� ַ;W9ַָערְיַדְ;ר6  Wֶאת א:  
ְיִגיַע  ב:  ַהWהֵֹלְ� ִ;ְדָרָכWיוהְיֵרא ְיהֹוָ  ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת 0ְ/ֵרי ָ:ל א קכח

 ְ�Wיָ� ִ:י תֹאֵכל 0ְ/ֶריָ� ְוט(ב ָלEֶ:ַ :ה ְ;ַיְרְ:ֵתי ֵביֶתָ�  ֶאְ/�8ְָ  גCִָרWֹE ֶגֶפ�:ְ
 O/ֶניָ� ִ:ְ/ִתֵלי ֵזיִתי� ָסִביב ְל;ָ ָ�Wֵכ� ְיבַֹרְ� ָ@ֶבר ְיֵרא  ִהֵ<ה ִכי ד: ְלָחֶנ

Wֶרְכָ� ְיהֹוָ  ה: הְיהָֹוW6ָ/לָ הְיָב W6ְרֵאה ְ;ט6ב ְיר �)CPִי�ָ י ִמWCֶל ְיֵמי ַח: � :
  :ָבִני� ְלָבֶניָ� ָ/ל(� ַעל  ִיFְָרֵאWל 6ְרֵאWה
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ַרַ;ת  ב: אַמר ָנא ִיFְָרֵאWלִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ַרַ;ת ְצָרר6ִני ִמְ<ע6ַרי יWֹ  קכט א
ַ@ִ;י ָחWְר/6 חWְֹרִ/י� ֶהWֱאִריכ6  ַעל ג: ְצָרר6ִני ִמְ<ע6ָרי ַ@� לֹא ָיְכל6 ִלWי

�WֲעִניָתWי�, ַצִ%יקהְיהֹוָ  ד: ְלַמWֲעב(ת ְרָ/ִע #Pֵח(ר  ה:  ִקH 6ֵיבֹ/6 ְוִי=ֹג
�) WCְנֵאי ִצWֹF חֲ  ו: :ֹלW:ַ 6ְהיWִי/Wא  ז: ִציר ַ@@(ת ֶ/7ְַדַמת ָ/ַל� ָיֵבBֵֹא ִמB/ֶ

ְמר6 ח: ַכE( ק(ֵצר ְוִחְצנ( ְמַעֵ-Wר WH ת  ְיהֹוָ  ְולֹאW:ְַבִרי� ִ;ְרWֲֹאֵליֶכ� הָהע 
Wהֵ;ַרְכנ6 ֶאְתֶכ� ְ;ֵ/� ְיהָֹו:  

ָני ִ/ְמָעה ְבק(ִלי ֲאדֹ ב :הִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ִמַ-Wֲעַמ7ִי� ְקָראִתיָ� ְיהָֹוWקל א 
ב(ת ְלק(ל W8ֲַחנ6ָנWי O9ְזֶניָ� ַקH ְהֶייָנהW8ִ: ֲאדָֹני ִמי  ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא� ג Jָי

 ִק6ְָתה ַנְפִ/י הִק6ִיִתי ְיהֹוָ  ה :ִעְ-ָ� ַהְ=ִליָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWא ִ:Wיד : ַיWֲעמWֹד
 ז :Wאדָֹני ִמWֹ9ְמִרי� ַל;ֶֹקר /Wְֹמִרי� ַל;Wֶֹקרַנְפִ/י לַ ו : ְוWִלְדָבר( ה(ָחWְל8ִי
6תהִע� ְיהֹוָ   ִ:Wיהְיהֹוָ  ַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל Wְוה6א  ח : ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד 

נָֹתWיו W)ָרֵאל ִמ:ֹל ֲעFְִיְפֶ%ה ֶאת ִי:  
לWֹא ָרמ6 ֵעיַני ְולWֹא ָגַבJ ִלִ;י וְ   לWֹאה ְיהֹוָ ,ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְלָדִוד א קלא

ְוד(ַמְמ8ִי ַנְפִ/י  ִא� לֹא ִ/6ִיִתי ב: ִ;ְגדֹל(ת 6ְבִנְפָלא(ת ִמֶ-ִ<י ִהBְַכ8ִי
ל ָעַלי ַנְפִ/Wי Oל ֲעֵלי ִא-( ַ:ָ@מ Oָרֵאל ֶאל ְיהֹוָ  ג: ְ:ָגמFְַע8ָה ְוַעד הַיֵחל ִיWֵמ 

�Wע(ָל:  
(הְיהֹוָ ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְזכ(ר  א קלב Wת)> Oֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ע  ב:  ְלָדִוד ֵאת ָ:ל ע
 ִא� Hבֹא ְ;אֶֹהל ֵ;יִתי ִא� ֶאWֱעֶלה ַעל ג:  ָנַדר ַלWֲאִביר ַיWֲעקWֹבהַלWיהֹוָ 

ַעד ֶאְמָצא  ה: ִא� ֶא�8ֵ ְ/ַנת ְלֵעיָני ְלWַעְפַעEַי 8ְנ6ָמWה ד: ֶעֶרF ְיצ6ָעWי
ִהֵ<Wה ְ/ַמֲענ6ָה ְבֶאְפָרָתה  ו: ַלWֲאִביר ַיWֲעקWֹב ִמְ/ָ:נ(ת הָמק(� ַלWיהֹוָ 

 ח: ָנב(Hה ְלִמְ/ְ:נ(ָתיו ִנְ/W8ֲַחֶוה ַלWֲהדֹ� ַרְגָלWיו ז: ְמָצאנ6ָה ִ;Fְֵדי ָיWַער
�WIֶָ הק6ָמה ְיהֹוָ  Oֲאר(� עW6ָחֶתָ� 8ָ0ה ַו Wֲהֶניָ� ִיְלְ;/6 ֶצֶדק  ט:  ִלְמנWֹ:
ִנְ/ַ;Wע  יא: ַ;Wֲעב6ר ָ%ִוד ַעְבֶ%ָ� 0ל 8ֵָ/ב Eְֵני ְמִ/יֶח�Wָ  י: ַרֵ<Wנ6ַוWֲחִסיֶדיָ� יְ 

 יב:  ְלָדִוד ֱאֶמת לWֹא ָי/6ב ִמֶ-ָ<ה ִמEְִרי ִבְטְנָ� Hִ/ית ְלִכֵ=א ָל�Wְ הְיהֹוָ 
י ַעד ֵיWְ/ב6 ְ;ִריִתי ְוֵעWדִֹתי ז( ֲאַלְ-ֵד� ַ@� ְ;ֵניֶה� ֲעדֵ  ִא�W ִיְ/ְמר6 ָבֶני�ָ 

 ְ�Wי ָבַחר ְיהֹוָ  יג: ְלִכֵ=א ָלW:ִה) Wְלמ(ָ/ב ל J6ִָא �)C6ָחִתי  יד:  ְ;ִצ Wזֹאת ְמנ
ֵציָדJ ָ;ֵרְ� ֲאָבֵרְ� ֶאְבי(ֶניָה Fְ0ִ;יַעW  טו: ֲעֵדי ַעד WֹEה ֵאֵ/ב ִ:י ִא6ִִתWיהָ 

ָ/� 0ְצִמיַח  יז: יָה ַרֵ<� ְיַרֵ<Wנ6ְוWכֲֹהֶניָה 0ְלִ;י/ ֶיַ/ע ַוWֲחִסידֶ  טז: ָלWֶח�
(ְיָביו 0ְלִ;י/ ;ֶ/ת ְוָעָליו ָיִצי#  יח: ֶקֶר� ְלָדִוד ָעַרְכ8ִי ֵנר ִלְמִ/יִחWי Wא

) Wִנְזר:  
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ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְלָדִוד ִהֵ<ה ַמה +(ב 6ַמה ָ<ִעי� ֶ/ֶבת 0ִחי� ַ@�  א קלג
ַעל ָהרא/ יֵֹרד ַעWל ַהIָָק� ְזַק�W 0ֲהרֹ� ֶ/Cֵֹרד ַעל Eִי  ַ:9ֶֶמ� ַה+(ב ב: ָיWַחד

 ֶאת הִצ6ָה ְיהֹוָ  ְ:ַטל ֶחְרמ(� ֶ/Cֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצC(� ִ:י ָ/� ג: ִמ%(ָתWיו
�Wע(ָלWי� ַעד ָהCִַהְ;ָרָכה ַח:  

 ָהעWְֹמִדי� ה ְיהֹוָ  ָ:ל ַעְבֵדיהָ;Wְרכ6 ֶאת ְיהֹוָ  ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ִהֵ<ה א קלד
(תהְ;ֵבWית ְיהֹוָ  WילBֵ;ַ  :ב Wְרכ6 ֶאת ְיהָֹוW6 ְיֵדֶכ� קֶֹד/ 6ָב WאFְֶרְכ�ָ  ג: הWְיָב 

ֶר#הְיהֹוָ  WHעֹשֵֹה ָ/ַמִי� ָו �)CPִִמ :  

יֵרנ6 ְוק(ֶד� ֶ/ַיִת . ְוַי8ִיר ַהֶ:ֶבל ְוי(ִציא ַרְגָליו ִמֶ-נ6, 0ַחר ָ:ְ� ָיבֹא א(ת( Hָד�

  :יֹאַמר א(ת( Hָד� Eָס6ק ֶזה

, ָמָצאִתי כֶֹפר, ָמָצאִתי כֶֹפר, ִויָחֶננ6 ְוCֹאַמר Eְָדֵעה6 ֵמֶרֶדת ַ/ַחת
  :ְוָסר ֲע(ְנָ� ְוַחָ+אְתָ� 8ְכEָOר, ָמָצאִתי כֶֹפר

  :ַיֲעמֹד ְויֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(. (ִציא ַרְגָליו ִמ� ַהֶ:ֶבלשהלאחר 

 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינCְ/ֶ 6ֵהא יאהדונהי� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ְיִהי ָרצ(
, ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� ַהPַַער ְוָהִע<6י ֶ/ָהָיה ִלי ְ;ֶ:ֶבל ַ;ְרֶזל

ִדיֵעִני 8(. ְוַתְעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְ:ב(ד ְ/ֶמ�ָ , ֶ/Pִ8ַיֵלִני ִמ� ִ@ְל@6ל ַהֶ:ֶלב
ִ:י ִעְ-ָ� : אַֹרח ַחCִי� Fַבע Fְָמח(ת ֶאת Eֶָניָ� ְנִעימ(ת ִ;יִמיְנָ� ֶנַצח

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי: ְמק(ר ַחCִי� ְ;א(ְרָ� ִנְרֶאה א(ר
  : צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהָֹוה 

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה � ִמBְָפֶניָ� ְיִהי ָרצ(
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

ִ<ְתַמֵעט 6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , י� ְ;ִמ6Bָי�ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹה 

  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה
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, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת
6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת

ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת
ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה

ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ ְלִיְרHה 6ְל0הֲ 
, 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה

ה ָנא ָקר(ב ֶוֱהיֵ , 6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י
ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ; ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

 א(י ָנא יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
ְוִא� , ֶ;� ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(, ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6

ְוִא� 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד , ֵתינ8ִ6ְפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקוָ 
6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� , ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 

ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� 
, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 0ל 8ַַעְזֵבנ6,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ ייאהדונה ְיהָֹוה

ִ:י ָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6
י ַעז ֶאֶפס :ִ , ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 

ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6, ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6
ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 

ַהPִיָלה , יא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6 ְ;ִצְדָקְתָ� 8(צִ יאהדונהיְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 
ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה 6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל 

ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 , ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6
ִיְהי6 . ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�,  ְ;ִיְרHה 6ְב0ֲהָבהְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל�

  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה Kְלָרצ(� ִאְמֵרי

6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 , ַיֲעFֶה ִ/ְבָעה ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, 6ָפס6ק ִמEְס6ֵקי Hָ<א ְ;:ֹחַ , :BO(, ְ;ֵני ֵאִלי�' לה

ָהב6 : ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ ַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרת
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Wי� ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל לַהָ-ִי� ֵאW;ְִיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַר
(� ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

ֵצב ְיהָֹוה חֹ ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ַוCְַרִקיֵד� ְ:מ(
/Wֲהב(ת ֵאWַל :/Wק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 ְיהָֹוה : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-: ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� ְי )

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. �ָ %(ְרֵ/י ִיח6דֶ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ ז(כְ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

  .ל 6/8ְָבת( ְ;ָרצ(�ְיַק;ֵ ' ִויִהי ָרצ(� 9ֶה, ִי�8ֵ ַהֶ:ֶס� ַלֲעִנCי� /(ְמֵרי 8(ָרה
        

        ָזָכרָזָכרָזָכרָזָכר    �678ִ ְלָע(� ִמְ/ָ:ב�678ִ ְלָע(� ִמְ/ָ:ב�678ִ ְלָע(� ִמְ/ָ:ב�678ִ ְלָע(� ִמְ/ָ:ב

6ְלִהְתַ@ְלֵ@ל 8ֵַ/ע Eְָעִמי� , ָצִריְ� ָלצ�6 ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� ְוָ/לֹ/ 8ֲַעִני(ת

ָ;ִלי� ָלצ�6 ַרק , ַהָ%ָברלו  ֶ/ָקֶ/ה ומי. ַ;9ֶֶלג ָ:ל @6פ( O8ְִקנ6 ַר;(ֵתינ6 ַהְמק

ְ;ֶכֶס� ֶ/Cִָ<ֵת� ִלְצָדָקה , ַלְיָלה ְוי(� ְוִלְפד(ת ְיֵמי ַה8ֲַעִנית ְוִגְל@6ֵלי ַה9ֶֶלג

  .ַלֲעִנCי� /(ְמֵרי 8(ָרה

        ....ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

י(� ִלְפֵני  ו.ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�

  :אַמר ִו6%י ֶזהַהצ(� יֹ

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6
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(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
ָ;אִתי ַעל ַהIָכ6ר ְוָעַבְר8ִי ַעל ַהָ:ת6ב ְוֶאת ָזָכר לֹא . ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

ְוַג� , �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ה ְוֶאְהיֶ "ַגְמ8ִי ְ;ַהַויָ 6פָ , 8ְִ/ַ:ב ִמְ/ְ:ֵבי ִא9ָה
ָ;ַגְד8ִי ְ;0ְחד6ְתָ� ְוָנַת8ִי . ְוָהָיה א(ר ִיFְָרֵאל ְלחֶֹ/�ְ , ְ;ֵ/מ(ת ֲאח(ַרִיי�

6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(ִני� ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ֵרי , מ�6 ְ;ָקְדֵ/י ָ/ַמִי�
 9ָOְרנ6 . ָ@ַזְלנ6. 6ָמַנְע8ִי ַה+(ב ְוַה9ֶַפע ָהָרא6י ָלבֹא ַעל ְיֵדיֶה�, הַה7ְד;ַ%ִ

ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר . ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. %(ִפי ְוָל/(� ָהָרע
ָמִרינ6 . נ6ָמַרדְ . ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. 6ִמְרָמה
� "� Hלֶ "� Hלֶ "ִנְבַעְל8ִי ֶאל ַהIָָכר 6ָפַגְמ8ִי ְ;Hלֶ . ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ְדָבֶרי�ָ 

. EַָגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ה ֶ/ַ;ִ;יָנה"ֶ/ִ;ְ/לָֹ/ה ְ/מ(ת ֶאְהיֶ 
8ִָעינ6 . 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ַ/ְענ6רָ . ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנ6

ְו8ָ0ה . ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. ְוִתֲע8ְָענ6
  :ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, (�<ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

ֵמַה7ְִלEָה , ר6ח( ְוִנְ/ָמת(, יל(ת ְלַטֵהר ַנְפ/(ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִב 

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל , ָזָכר ֶ/ִ<ְדְ;ָקה ָ;ֶה� ִ;ְגַלל ֵחְטא ִמְ/ָ:ב

, /(ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ , ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

 ָJְמ0ת ָצַרַעת ָחטֹאֵתי O+6ְטִביָלה ְ/ִמיִנית ְיַכ�6ֵ ְלַקֵ;ל ָעָליו , ר6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמ

ְוֶ/ַעל ְיֵדי ', ַעל ִק6%/ ה, ֶהֶרג ְוֶחֶנק, Fְֵרָפה, ְסִקיָלה, 0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

  .ֵל�ה ְ;ִיח6ד ָ/ "ֶזה ִיְתַיֲחד6 0ְרַ;ע א(ִתC(ת יהו

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

ִא� לֹא ִקֵ;ל  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה
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Bֵל ֲעִמיָדה ֶ/ל ִמְנָחה ָחַ/ב ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתEַ , 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ְלִהְתַע<(ת

  :ֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ָוי(� , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
, ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי .� ְוַעד ְלֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחרִמְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(

, 6ָבאִתי ַעל ַהָזָכר ָ/ַכְב8ִי, ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְוִחַלְלִתי ְ;ִרית ָקְדֶ/�ָ 
, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה. ְוִנְ/ַ:ְבִתי

ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה , ִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַע<(תַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ֶ/ 
. א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל, ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית

ַוֲהֵריִני ִמְתַ:�6ֵ ְ;ַתֲעִנית ֶזה ְלַהְקִריב ֶחְלִ;י ְוָדִמי ִלְפֵני ַה7ָד(/  ָ;ר6ְ� 
ִויִהי . ְלַכEֵר ַעל ַח+ֹאַתי, ְמק(� ַה7ְָרָ;� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;חַ ה6א ;ִ 

ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ִתְרֵצִני ְ;ַרֲחֶמיָ� 6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי וְ , 6ְבִריא6ת ְלִהְתַע<(ת ְלָפֶני�ָ 

  .ָהַרִ;י�

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) אְכֶלָ<הִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹ

) .641 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� (טוב ִלְלמ(ד ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ִמְ/ָני(ת ַמֶ=ֶכת ַ/ָ;ת 

ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת , Cִ/ֶ:ְ6ְ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת( .ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� ְלָפח(ת Eֵר6/ ַהִ-Bִי�

ָהע(ֶלה , ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו, א/( ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:ררֹ

  .ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�

ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� יַ , ִא� ָיכ(ל

  ) הספרראה בהוראות שבתחילת( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר ְו�678ִ ֲחצ(ת 

  .ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה) 60606060לעיל עמוד נמצא (

  :ְ;י(� ַה8ֲַעִנית יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַקֵי� ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
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 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, 6ָבהַה8ְ/
ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(

ַקֵ;ל 6ְמ , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�
ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6ְו0

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ְו0ְנֵ/י ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינEָ . 6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6

ָ;אִתי ַעל ַהIָכ6ר ְוָעַבְר8ִי ַעל ַהָ:ת6ב ְוֶאת ָזָכר לֹא . ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
ְוַג� , �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ה ְוֶאְהיֶ "6ָפַגְמ8ִי ְ;ַהַויָ , 8ְִ/ַ:ב ִמְ/ְ:ֵבי ִא9ָה

ָ;ַגְד8ִי ְ;0ְחד6ְתָ� ְוָנַת8ִי . ֶ/�ְ ְ;ֵ/מ(ת ֲאח(ַרִיי� ְוָהָיה א(ר ִיFְָרֵאל ְלחֹ
6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(ִני� ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ֵרי , מ�6 ְ;ָקְדִ/י ָ/ַמִי�

ִ%ַ;ְרנ6 . ָ@ַזְלנ6. 6ָמַנְע8ִי ַה+(ב ְוַה9ֶַפע ָהָרא6י ָלבֹא ַעל ְיֵדיֶה�, ַה7ְד9ָOה
ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר . ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ָרע%(ִפי ְוָל/(� הָ 

ָמִרינ6 . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. 6ִמְרָמה
 �"� Hלֶ "� Hלֶ "ִנְבַעְל8ִי ֶאל ַהIָָכר 6ָפַגְמ8ִי ְ;Hלֶ . ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ְדָבֶרי�ָ 

. EַָגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ה ֶ/ַ;ִ;יָנה"ֶ/ִ;ְ/לָֹ/ה ְ/מ(ת ֶאְהיֶ 
8ִָעינ6 . 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנ6

ְו8ָ0ה . ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(. ְוִתֲע8ְָענ6
  :ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי 8ָ0ה י(. ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ָלנ6 ֶאת ָ:לֶ/8ְִמחֹל , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל
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  יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ַוֲאִני Hַמְר8ִי ְ;ָחְפִזי ִנְ@ַרְז8ִי ִמֶ<ֶגד ֵעיֶניָ� Hֵכ� ָ/ַמְע8ָ ק(ל 8ֲַחנ6ָני 
  :י�ָ ְ;ַ/ְוִעי ֵאלֶ 

  .0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶר# WHְיָתה תֹה6 : ְ;ֵראִ/ית ָ;ָרא ֱאלִֹהי� ֵאת ַה9ַָמִי� ְוֵאת ָהWֶר# ָהHְוָה
: Eְֵני ַהָ-Wִי� Eְֵני ְתה(� ְור6ַח ֱאלִֹהי� ְמַרֶחֶפת ַעל ָובֹה6 ְוחֶ/ְ� ַעל

(ר א(ר ַוWְיִהי ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי Wְרא ֱאלִֹה : אCַט(ב  ָהא(ר ִ:י י� ֶאתַו
 ְ�/ֶ Wְבֵ%ל ֱאלִֹהי� ֵ;י� ָהא(ר 6ֵבי� ַהחCְַקָרא ֱאלִֹהי�: ַוCִָלא(ר י(�  ַו

  :בֶֹקר י(� ֶאָחWד ֶעֶרב ַוWְיִהי ְוַלחֶ/ְ� ָקָרא ָלְיָלה ַוWְיִהי
: ָלָמWִי�ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי ָרִקיַע ְ;ת(ְ� ַהָ-ִי� ִויִהי ַמְבִ%יל ֵ;י� ַמִי� 

ָהWָרִקיַע ַוCְַבֵ%ל ֵ;י� ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ִמ8ַַחת ָלWָרִקיַע 6ֵבי�  ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת
 ַוCְִקָרא ֱאלִֹהי� ָלWָרִקיַע ָ/ָמִי� ַוWְיִהי: ֵכ�W ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ֵמַעל ָלWָרִקיַע ַוWְיִהי

  :בֶֹקר י(� ֵ/ִנWי ֶעֶרב ַוWְיִהי
ָמק(� ֶאָחד ְוֵתWָרֶאה  ִי7ָו6 ַהַ-ִי� ִמ8ַַחת ַה9ַָמִי� ֶאלַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� 

ַלCַָ;ָ/ה ֶאֶר# 6ְלִמְקֵוה ַהַ-ִי� ָקָרא  ַוCְִקָרא ֱאלִֹהי�: ֵכ�W ַהCַָ;ָ/ה ַוWְיִהי
(ב ַיִ-י� ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wב : טFֶֶר# ֶ%ֶ/א ֵעHְדֵ/א ָהW8ַ ֹאֶמר ֱאלִֹהי�Cַו

: ֵכ�W ָהHֶר# ַוWְיִהי ב( ַעל ִריַע ֶזַרע ֵע# Eְִרי עFֶֹה Eְִרי ְלִמינ( ֲאֶ/ר ַזְרע(ַמזְ 
Eְִרי ֲאֶ/ר  ַו8(ֵצא ָהHֶר# ֶ%ֶ/א ֵעFֶב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנה6 ְוֵע# עFֶWֹה

(ב ב( ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י ַזְרע( Wְיִהי: טWְיִהי ַוWבֶֹקר י(�  ֶעֶרב ַו
  :ְ/ִליִ/Wי

ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי ְמאֹרֹת ִ;ְרִקיַע ַה9ַָמִי� ְלַהְבִ%יל ֵ;י� ַהC(� 6ֵבי� 
ְוָהי6 ִלְמא(רֹת ִ;ְרִקיַע : ַהBְָיָלה ְוָהי6 ְלאֹתֹת 6ְלמ(ֲעִדי� 6ְלָיִמי� ְוָ/ִנWי�

ְ/ֵני ַהְ-אֹרֹת  ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת: ֵכ�W ָהHֶר# ַוWְיִהי ַה9ַָמִי� ְלָהִאיר ַעל
ַהָ-א(ר ַה7ָטֹ�  ַהָ-א(ר ַהָ@דֹל ְלֶמְמֶ/ֶלת ַהC(� ְוֶאת ַהְ@דִֹלי� ֶאת

(ָכִבWי� W:ְיָלה ְוֵאת ַהBַ�8ֵ אָֹת� ֱאלִֹהי� ִ;ְרִקיַע ַה9ָָמִי� : ְלֶמְמֶ/ֶלת ַהCִַו
ֶר# ְלָהִאיר ַעל WHָה :)C;ַ ֲלַהְבִ%יל ֵ;י� ָהא(ר 6ֵבי� ְוִלְמ/ֹל W6 ְיָלהBַ6ַב �

(ב ַהחֶ/ְ� ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wְיִהי: טWְיִהי ַוWי ֶעֶרב ַוWבֶֹקר י(� ְרִביִע :  
ָהHֶר#  ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִיְ/ְרצ6 ַהַ-ִי� ֶ/ֶר# ֶנֶפ/ ַחCָה ְוע(� ְיע(ֵפ� ַעל

 ַה8ִַ<יִנ� ַהְ@דִֹלי� ְוֵאת ָ:ל ַוCְִבָרא ֱאלִֹהי� ֶאת: Eְֵני ְרִקיַע ַה9ָָמWִי� ַעל
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ע(� ָ:ָנ�  ָהWרֶֹמFֶת ֲאֶ/ר ָ/Wְרצ6 ַהַ-ִי� ְלִמWיֵנֶה� ְוֵאת ָ:ל ֶנֶפ/ ַהWַחCָה
(ב ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wר6 6ְרב6 : טEְ ַוְיָבֶרְ� אָֹת� ֱאלִֹהי� ֵלאמֹר

ֶר#הַ  6ִמְלא6 ֶאת WH;ָ י� ְוָהע(� ִיֶרב-ִCַ;ַ ְיִהי: ַ-ִי�Wְיִהי ַוWבֶֹקר י(�  ֶעֶרב ַו
  : ֲחִמיִ/Wי

 ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� 8(ֵצא ָהHֶר# ֶנֶפ/ ַחCָה ְלִמיָנJ ְ;ֵהָמה ָוֶרֶמF ְוַחWְית(
 ָנJ ְוֶאתַחCַת ָהHֶר# ְלִמי ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת: ֵכ�W ֶאֶר# ְלִמיָנJ ַוWְיִהי

(ב ֶרֶמF ָהWֲאָדָמה ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י ַהְ;ֵהָמה ְלִמיָנJ ְוֵאת ָ:ל Wט :
ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ַנWֲעFֶה Hָד� ְ;ַצְלֵמנ6 ִ:ְדמ6ֵתנ6 ְוִיְר6% ִבְדַגת ַה�Cָ 6ְבע(� 

ֶר#  ָהWרֵֹמF ַעלָהֶרֶמF ַה9ַָמִי� 6ַבְ;ֵהָמה 6ְבָכל ָהHֶר# 6ְבָכל WHְבָרא : ָהCִַו
ְ;ַצְלמ( ְ;ֶצֶל� ֱאלִֹהי� ָ;ָרא אֹת( ָזָכר 6ְנֵקָבה ָ;ָרא  ָהHWָד� ֶאת ֱאלִֹהי�
�Wר6 6ְרב6 6ִמְלא6 ֶאת: אָֹתEְ ֹאֶמר ָלֶה� ֱאלִֹהי�Cַוְיָבֶרְ� אָֹת� ֱאלִֹהי� ַו 

6 �Cָָה 6ְרד6 ִ;ְדַגת ַה O/ֶר# ְוִכְבHת ַעל ְבע(� ַה9ַָמִי� 6ְבָכלָהFֶרֶֹמWה ָהCַָח 
ֶר# WHֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִהֵ<ה ָנַת8ִי ָלֶכ� ֶאת: ָהCב ָ:ל ַוFֶזֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶ/ר ַעל ֵע 
ֵע# זֵֹרַע ָזַרע ָלֶכ� ִיWְהֶיה  ;( ְפִרי ָהֵע# ֲאֶ/ר ָ:ל ָהHֶר# ְוֶאת Eְֵני ָכל
ְלָכל: ְלHְכָלWה W6  תCֶַר# 6ְלָכלַחHֶר#  ע(� ַה9ַָמִי� 6ְלכֹל ָהHַעל ָה Fר(ֵמ
ַוCְַרא ֱאלִֹהי� : ֵכ�W ֶיֶרק ֵעFֶב ְלHְכָלה ַוWְיִהי ָ:ל ;( ֶנֶפ/ ַחCָה ֶאת ֲאֶ/ר
  : בֶֹקר י(� ַהW9ִ9ִי ֶעֶרב ַוWְיִהי ט(ב ְמאֹד ַוWְיִהי ֲאֶ/ר ָעFָה ְוִהֵ<ה ָ:ל ֶאת

 6BOֶר# ְוָכלַוְיכHַה9ַָמִי� ְוָה � WHַה9ְִביִעי : ְצָב �)C;ַ ַוְיַכל ֱאלִֹהי�
: ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר ָעWFָה ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר ָעFָה ַוCְִ/;ֹת ַ;C(� ַה9ְִביִעי ִמָ:ל

י(� ַה9ְִביִעי ַוְיַקֵ%/ אֹת( ִ:י ב( ָ/ַבת ִמָ:ל  ַוְיָבֶרְ� ֱאלִֹהי� ֶאת
(ת ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר WFֲעWָרא ֱאלִֹהי� ַל;ָ:  

6ִמי . א( ְ;ָי� ְ;ַמק(� ָצנ6עַ , ִיְט;(ל 8ֵַ/ע ְטִביל(ת ְ;ִמְקֵוה ְ;ַמִי� ָקִרי�

ְלָפח(ת ִיְרַח# @6פ( בדיעבד , ִאי ֶאְפָ/ר ל( ִלְט;(ל ְ;ַמִי� ָקִרי�אנוס וֶ/ 

וקוד� ) ראה בהוראות שבתחילת הספר( .י�ְ;ַמִי� ָקִרי� 8ֵַ/ע Eְָעִמ 

  .שיטבול יאמר

ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתי ַ;ֲע(� 
ה "ִמְ/ַ:ב ָזכ6ר 6ָפַגְמ8ִי ִ;ְ/לָֹ/ה 0ְלִפי� ֶ/ִ;ְ/לָֹ/ה ְ/מ(ת ֶאְהיֶ 

ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� . �"6ִמ6Bי ֵהִהי, 6ִמ6Bי 0ְלִפי�, �" י6ִדיֶ/ַ;ִ;יָנה ְ%ִמ6Bי
ְלַת�7ֵ ַהEְַג� ְלִהְתַ@ְלֵ@ל 8ֵַ/ע , ה(ַדְע8ָ ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ַחְכֵמי ִיFְָרֵאל
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ה ְוָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֶ/ֵאיִני ָיכ(ל ַלֲעF(ת ַה�678ִ ַהEְ , ֶIָעִמי� ְ;ֶ/ֶלג
 ֱאלַֹהי יאהדונהיָלֵכ� ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . ֶ/ל ִ@ְל@6ל ַה9ֶֶלג ָ:ָרא6י

ָ;ִלי� 6ְרצ6ִיי� 8ֵַ/ע ְטִביל(ת , ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי Oְהי6 ֲח/6ִבי� 6ְמקCִ/ֶ
ְל8ִי ָ:ל @6ִפי ְ:ִא6B ִנְתַ@ְל@ַ ,  ְ;ַמִי� ָקִרי�)לרחו# (ֶ/ֲאִני מ6ָכ� ִלְט;(ל
6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� , ְ:ַתָקַנת ֲחָכִמי� ִזְכר(ָנ� ִלְבָרָכה, ְ;ֶ/ֶלג 8ֵַ/ע Eְָעִמי�

� "� Hלֶ "� Hלֶ "� ֶ/ֵה� Hלֶ "6ְברֹב ֲחָסֶדיָ� ַיְחְזר6 ַהְ/לָֹ/ה 0ְלִפי
ֶ/ֵה� (ִ;יָנה ה ֶ/;ַ "ְויOְ/ְלמ6 ְ/לָֹ/ה ְ/מ(ת ֶאְהיֶ , ִלְמק(ָמ� ָהֶעְלי(�

 ְוִיְהי6 ,)ה"ד ה"ה יו"� ה"אל, א"ד ה"א יו"� ה"אל, י"ד ה"י יו"� ה"אל
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי . ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� 6ֵמִאיִרי� ַ;ָ-ק(� ָהֶעְלי(� ִ:ְרצ(ְנ�ָ 

  : צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

  . יֹאַמר0ַחר ָ:�ְ 

Eְָעִלי� ִמ7ַWְבְצֵאל ה6א ִהָ:ה ֵאת  ַחִיל ַרב ִאWי/ ְיה(ָיָדע ֶ;� 6ְבָנָיה6 ֶב�
ָהֲאִרי ְ;ת(ְ� ַה;ֹאר ְ;י(�  ְ/ֵני ֲאִרֵאל מ(Hב ְוה6א ָיַרד ְוִהָ:ה ֶאWת

י ֲחִנית ַוCֵֶרד ִאי/ ִמְצִרי ִאי/ ַמְרֶאה 6ְבַיד ַהִ-ְצרִ  ִהָ:ה ֶאת ְוה6א: ַהW9ֶָלג
( ֵאָליו ַ;9ֶָבט ַוCְִגזל ֶאWת Wַהְרֵגה6 ַ;ֲחִניתCַד ַהִ-ְצִרי ַוCַה : ַהֲחִנית ִמBֵֶא

ַה9ְלִֹ/י�  ִמ�: ֵ/� ִ;ְ/לָֹ/ה ַהִ@;ִֹרWי� ְיה(ָיָדע ְול( ָעFָה ְ;ָנָיה6 ֶ;�
( ִוד ֶאלָבא ַוְיFִֵמה6 דָ  ַה9ְלָֹ/ה לֹא ִנְכָ;ד ְוֶאל W8ָנא  ְלכ6: ִמְ/ַמְע

ִיWְהי6 ֲחָטWֵאיֶכ� ַ:9ִָני� ַ:9ֶֶלג ַיְלִ;ינ6   ִא�יאהדונהיְוִנW6ְָכָחה יֹאַמר ְיהָֹוה 
6 ִא� WְהיWֶמר ִיPֶ:ַ י ַ:ֲאֶ/ר ֵיֵרד ַהֶ@ֶ/� ְוַה9ֶֶלג ִמ�: ַיְאִ%ימ6 ַכ8(ָלע:ִ 

ָהHֶר# ְוה(ִליָדJ ְוִהְצִמיָחJ  ִהְרָוה ֶאת 6ב ִ:י ִא�ַה9ַָמִי� ְוַ/ָ-ה לֹא ָי/
ָי/6ב  ֵ:� ִיWְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶ/ר ֵיֵצא ִמEִי לWֹא: ְוָנַת� ֶזַרע ַלIֵֹרַע ְוֶלֶח� ָלאֵֹכWל

ִא� : ֲאֶ/ר ָחַפְצ8ִי ְוִהְצִליַח ֲאֶ/ר ְ/ַלְחW8ִיו ָעFָה ֶאת ֵאַלי ֵריָק� ִ:י ִא�
, ִ:י ַל9ֶֶלג יֹאַמר ֱהֵוא Hֶר#: 8ִי ְבֵמי ָ/ֶלג ְוֲהִז:(ִתי ְ;ב(ר ַ:ָפיִהְתָרַחצְ 

)I O8ְַחְ+ֵאִני ְבֵאז(ב ְוֶאְטָהר 8ְַכְ;ֵסִני : ְוֶגֶ/� ָמָטר ְוֶגֶ/� ִמְטר(ת ע
(�: 6ִמ9ֶֶלג 0ְלִ;Wי� W8ְַ/ֵלג ְ;ַצְלמ J;ָ י ְמָלִכי�%ַ/ַ Fֵת� ֶ/ֶלג ַה<ֹ: ְ;ָפֵר

ֵ;יָתJ ָלבO/  ִתיָרא ְלֵביָתJ ִמ9ֶָלג ִ:י ָכל לWֹא: ַ:Pֶָמר ְ:פ(ר ָ:ֵאֶפר ְיַפWIֵר
   :ָ/ִנWי�

ְ;ה(ִציֲאָ� ֶאת , ַוCֹאֶמר ִ:י ֶאְהֶיה ִעָ-ְ� ְוֶזה Bְָ� ָהא(ת ִ:י Hנִֹכי ְ/ַלְח8ִי�ָ 
ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� : י� ַעל ָהָהר ַהIֶהָהָע� ִמִ-ְצַרִי� 8ַַעְבד�6 ֶאת ָהֱאלִֹה 
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ַוCֹאֶמר :ֹה תֹאַמר ֶאל ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ֶאְהֶיה . ֶאל מֶֹשה ֶאְהֶיה ֲאֶ/ר ֶאְהֶיה
ְוַיְ� ָ/ָרָ/יו , ֶאְהֶיה ַ:ַ+ל ְלִיFְָרֵאל ִיְפַרח ַ:9(ַ/ָ<ה: ְ/ָלַחִני ֲאֵליֶכ�

� ְיהָֹוה ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלJ נְ : ַ:Bְָבנ(� Oח(ַמת ֵא/ ָסִביב 6ְלָכב(ד יאהדונהיא 
Jֶאְהֶיה ְבת(ָכ:  

 ִמ� א(ִתי(ת ת6ְבָכל ְטִביָלה ְיַכ6ֵי� ְ;א(ת ֶאחָ , 0ַחר ָ:ְ� ִיְט;(ל 8ֵַ/ע ְטִביל(ת

  .� ְ:ִסְדָר�"� Hלֶ "� Hלֶ "Hלֶ 

א( , א( ָנָהר, 8ְַ/ִליְ� ַעל Fְָפת ָי�ְוַיֲעFֶה ֵסֶדר הַ , ִיְלַ;/ ְ;ָגָדיו ְוִיְרַח# ָיָדיו

6ְבי(� , ְוִא� ִאי ֶאְפָ/ר ַיֲעFֵה6 ְ;ִדיָעָבד ַעל ְ%ִלי ָמֵלא ַמִי�(, ַמֲעָי� א( ;(ר ַמִי�

  :ְוק(ֶד� יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז( ).ַיֲעFֵה6 ֵ/ִנית, 0ֵחר ְ:ֶ/ִיְמָצא ְמק(ר ַמִי�

ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א 
. ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל"ה ְ;ֵ/� ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

ֲהֵריִני מ6ָכ� ל(ַמר ְ/לָֹ/ה ָעFָר Eְס6ִקי� ַהְ:ת6ִבי� ַעל ְיֵדי ִמיָכה 
ְוכBְOה6 ַנְפִקי� , ר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחֵמי ִאְתַח�6I ָהָכאָהא 8ְֵליסָ , ַהָ<ִביא

ִמ8ְֵליָסר ַמ;6ִעי� ִדְמַ/ח ְרב6ת ְ%ִת67ֵני ִ%יְקָנא ַקִ%יָ/א ַע8ִיָקא 
ָהא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחֵמי ֵמַע8ִיַקא . ְ%ַע8ִיִקי� ְטִמיָרא ִ%ְטִמיִרי�

. ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע 8ְָלת. נ(Fֵא ָע(� 8ְֵרי. ַחדִמי ֵאל ָ:מ(ָ� . ַקִ%יָ/א
ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א . לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0( ָחֵמ/. ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( 0ְרַ;ע

ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצBO(ת . ִיְכ;ֹ/ ֲע(נ(ֵתינ6 8ְַמְנָיא. ָי/6ב ְיַרֲחֶמ<6 ִ/ְבָעה. ִ/ית
ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� ַחד . �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֲעFָָרה. אָת� 8ְִ/ָעהָי� ָ:ל ַח+ֹ

, ְלַקֵביל ָ%א : ִמיֵמי ֶקֶד� 8ְֵליָסר,ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6 8ְֵריָסר. ָסר
. ֶאֶרְ� ִמָ%ה 0ְרַ;ע. ְוַח<�6 ִמָ%ה 8ְָלת. ַרח�6 ִמָ%ה 8ְֵרי�, ֵאל ִמָ%ה ַחד

 ַE0/נ(ֵצר ֶחֶסד . ֶוֱאֶמת ִמָ%ה ִ/ְבָעה. ְוַרב ֶחֶסד ִמָ%ה ִ/ית. ִי� ִמָ%ה ָחֵמ
ָוֶפַ/ע . נ(Fֵא ָע(� ִמָ%ה ֲעFָָרה. ַלֲאָלִפי� ִמָ%ה 8ְִ/ָעה. ִמָ%ה 8ְַמְנָיא
  :ְוַנ7ֵה ִמָ%ה 8ְֵליָסר. ְוַחָ+Hה ִמָ%ה 8ְֵריָסר. ִמָ%ה ַחד ָסר

ֶאֶרְ� . ְוַח<�6 ִמָ%ה 8ְָלת. ַרח�6 ִמָ%ה 8ְֵרי�, ֵאל ִמָ%ה ַחד, אְלַקֵביל %ָ 
ֶוֱאֶמת ִמָ%ה . ְוַרב ֶחֶסד ִמָ%ה ִ/ית. Eַ0ִי� ִמָ%ה ָחֵמ/. ִמָ%ה 0ְרַ;ע

נ(Fֵא ָע(� ִמָ%ה . ַלֲאָלִפי� ִמָ%ה 8ְִ/ָעה. נ(ֵצר ֶחֶסד ִמָ%ה 8ְַמְנָיא. ִ/ְבָעה
  :ְוַנ7ֵה ִמָ%ה 8ְֵליָסר. ְוַחָ+Hה ִמָ%ה 8ְֵריָסר. ָוֶפַ/ע ִמָ%ה ַחד ָסר. ֲעFָָרה

ֶ/8ְִהֶיה , ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
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ֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ְלָפֶניָ� ְקִרי0ת ַהEְס6ִקי� ַהִ<ְרָמִזי� ָ;הֶ  Oֲח/6ָבה 6ְמק �
, ָהֲאמ6ִרי� ַעל ַיד ְנִביHְ� ִמיָכה, ְ/לֹ/ ֶעFְֶרה ִמ%(ת ֶ/ל ַרֲחִמי�

. ַהְמכ6ָOִני� ֶאל ְ/לֹ/ ֶעFְֶרה ִמ%(ת ָהֲאמ6ִרי� ַעל ְיֵדי מֶֹ/ה ַעְבָ%�ְ 
6ְכִא6B , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ ָ;ֶה�

, ְוִתְהֶיה ָ/ָעה ז( ֵעת ָרצ(� ְלָפֶני�ָ . ִהFְַג8ִי ָ:ל ַה=(ד(ת ָהְרמ6ִזי� ָ;ֶה�
ְוִתְתַנֵהג ְיהָ(ה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ְ;ִמַ%ת , ְוִי@ֹל6 ַרֲחֶמיָ� ַעל ִמ%(ֶתי�ָ 
ְלַהְמִ/יְ� , את6ְתע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� ִבְקִריHִתי זֹ, ַהֶחֶסד 6ְבִמַ%ת ָהַרֲחִמי�

, ֶ/ַפע ְוֶהHָרה ִמ� ַהַ-Iָל ָהֶעְלי(� �678ִ ַה9ְִמיִני ַהִ<ְקָרא נ(ֵצר ֶחֶסד
� "אל(, ֶאל ַה�678ִ ַה8ְִ/יִעי ַהִ<ְקָרא ַלֲאָלִפי�). י"ו ה"י וי"ד ה"יו(
ָ@מ6ר י ִמ68ק "� 0דֹנָ "6ָבֶזה ִיְתַמ8ְק6 ְ/מ(ת ֱאלִֹהי). ה"ד ה"ה יו"ה

ְוָכל . 6ְבֵכ� ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6, ְוָ/ֵל� ִ:ְרצ(ְנ�ָ 
. ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמי�ָ . ַהְמַקְטְרִגי� ָרִעי� יOְ/ְלכ6 ִ;ְמצBO(ת ָי�

P(ֵצי ַה7ְד9ָOה י ִיְתָ;ְרר6 ְוַיֲעל6 ָ:ל נִ "ד הֵ "י י6"� הֵ "ְוַעל ְיֵדי ֵ/� 0לֵ 
ִויִהי . ְוַנ7ֵה ָלֶה� ְלַהֲעל(ָת� ִלְמק(� ַה7ֶֹד/, ְמבָֹרִרי� 6ְמנ7ִOי� 6ְמלOָ;ִני�

נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 וַמֲעFֵה ָיֵדינ6 
  ::(ְנֵנה6

ָמא� ְ%א(ִ/יט ָיד(י ְ;ִדיְקָנא ַי7ִיָרא ִעHBָה ַוי : Eַָתח ַרִ;י ִ/ְמע(� ְוHַמר
ְ/ַ;ְח8ָא. ְ%ָסָבא ַקִ%יָ/א ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכBָֹא Oיְקָנא ְ%ַהִהיא ת%ִ .

. ִ%יְקָנא ְ%ָלא ָיְדִעי� ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�. ִ%יְקָנא ְ%ָסִתי� ְוַי7ִיר ִמָ:ל 8ִק6נ(י
ְ/ָ;ִחי�ִ%יְקָנא ְ%ִהיא 8 O8 יְקָנא ְ%ָלא ֲהָוה ַ;ר ַנ/ . 6ְ/ַ;ְח8ָא ְ%ָכל%ִ

Jה ְוַקִ%יָ/א ְ%ִיְקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליHֲער(י ַעד . ְנִביFַ;ְ יְקָנא ְ%ִהיא 8ְַלָיא%ִ
ְטִמיָרא ִדְטִמיִרי� , ַי7ִיָרא ְ%ַי7ִִרי�, ִח6ָָרא ְ:ַתְלָגא, ַט;6ָרא ְדִלָ;א

8ָאָנא ִ;ְצִניע6ָתא ְדִסְפָרא ְ%ָהאי . ְמנ6ָתא ִדְמֵהיְמנ6ָתא ְ%כָֹלאְמֵהי
ָנִפיק ְמא6ְדנ(י ְוָנִחית ס6ְחָרֵניJ ְ%פ6ָמא , ִ%יְקָנא ְמֵהיְמנ6ָתא ְדכ(ָלא

. ַקִ%יָ/א ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ְ;ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ִח6ָָרא ְדַי7ִיָרא
ה6א ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא ְמַהיְמָנא ְ/ֵליָמא , ָנִחית ְ;ִ/67ָלא ְוָחֵפי ַעד ִט;6ָראוְ 

ִ;ְתַלת ֲעFַר , ְ%ַנְגִ%י� ֵ;יJ 8ְַלת ֲעFָר ְנִביִעי� ַמ;6ִעי� ִ%ְמַ/ח ְרב6ת ָטָבא
  :8ִק6ִני� ִמְת7ְ8ַָנא
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ִמBְֵעיָלא ) ֵאל' ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� במדה א(8ִק6ָנא ַקְדָמHה 
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ְוָ/אֵרי ֵמַהה6א 8ִק6ָנא ִדFְַער ֵריֵ/יה ְ%ָסִליק ְ;ִת67נ(י ְלֵעיBָא ְמא6ְדנ(י 
ָלא ָטָבא ַעד ֵריָ/א  O7/ִ;ְ ְדִני� ְ;ַחד ח6ָטא Oְתָחא ְדאEִ ְוָנִחית ִמ7ֵַ-י

  :ְ%פ6ָמא
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ֵמֵריָ/א ) ַרח�6' א ָע(� במדה בנ(Fֵ (, 8ִק6ָנא ִתְנָייָנא

  :ְוָסִליק ַעד ֵריָ/א 0ֲחָרא ְ%פ6ָמא ְ;ִת67ָנא ָ/ִקיל, ְ%פ6ָמא
ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתח(ת ) ְוַח<�6' ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע במדה ג(, 8ִק6ָנא 8ְִליָתHה

ְוFְַעָרא ִאְתEְַסק , יק ַחד Hְרָחאח(ָטָמא ִמ8ְח(ת 8ְֵרי� נ6ְקִבי� ָנפִ 
6ָמֵלי ֵמָהאי ִ@יָסא 6ֵמָהאי ִ@יָסא Fְַעָרא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי� . ְ;ַהה6א Hְרָחא

  :ס6ְחָרֵנJ ְדַהה6א Hְרָחא
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ְוָנִחית ) ֶאֶר�ְ ' ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( במדה ד(, 8ִק6ָנא ְרִביָעHה

  : 6Eָמא ֵמֵריָ/א ֲחָדא ְלֵריָ/א ֲחָדא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי�8ְח(ת
8ְח(ת 6Eָמא ) Eַ0ִי�' במדה ה לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0((, 8ִק6ָנא ֲחִמיָ/Hה

ְוִאBֵי� 8ְֵרי� Hְרִחי� , ָנִפיק Hְרָחא 0ֲחָרא ְ;ִ/67ָלא ְדHְרָחא ִדְלֵעיָלא
  :ִמָ:א� 6ִמָ:א�ְרִ/יִמי� ַעל 6Eָמא 
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ) ְוַרב ֶחֶסד' ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א במדה ו(, 8ִק6ָנא ְ/ִתיָתHה

ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמBְַרע ְלֵעיל ְלֵריָ/א ְ%פ6ָמא ְוָחֵפי ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא 
יָ/א ְדִפְתָחא ְוָנִחית Fְַעָרא ְלרֵ . ָטָבא ַעד ֵריָ/א ְ%פ6ָמא ִדְלֵעיָלא

  :ְדHְרָחא ַתH8ָה ְ%פ6ָמא
Eִָסיק Fְַעָרא ְוִאְתֲחז�6 ) ֶוֱאֶמת' ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 במדה ז(, 8ִק6ָנא ְ/ִביָעHה

ְ;ִגיְנה(� . 8ְֵרי� 6E8ִַחי� ְ;ִתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ַ/Eִיָר� ְוָי�H ְלֶמֱחֵזי
  :ָדא ה6א ִ%ְכִתיב ְ;א(ר Eְֵני ֶמֶלְ� ַחCִי�ִאְתַקָי� ָעְלָמא הֲ 
 ָנִפיק ַחד ח6ָטא )נ(ֵצר ֶחֶסד' ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6 במדה ח(, 8ִק6ָנא ְתִמיָנHה

  :ְוַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא ַעד ַט;6ָרא, ְ%ַ/ֲעֵרי ס(ֲחָרֵני ְדִדיְקָנא
) ָלֲאָלִפי�' 6ל(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� במדה טְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצ(, 8ִק6ָנא ְתִ/יָעHה

, ִמ8ְָעֵרי 6ִמְתָעְרִבי� ַ/ְעֵרי ִ%יְקָנא ִע� ִאינ�6 ַ/ְעֵרי ְ%ַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא
  :ְוָלא ַנְפֵקי ָ%א ִע� ָ%א

ַנְחִתי� ַ/ְעֵרי ) נFֵֹא ָע(�' �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב במדה י(, 8ִק6ָנא ֲעִ/יָרHה
  :8ְח(ת ִ%יְקָנא ְוַחְפָיי� ִ;ְגר(ָנא 8ְח(ת ִ%יְקָנא

ְ%ָלא ָנְפִקי� ִניָמא ִמ� ) א ָוֶפַ/ע"ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� במדה י(, 8ִק6ָנא ַחד ַסר
  :ִניָמא 6ִמְתַ/ְעָר� ְ;ִ/יע6ָרא ְ/ִלי�
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ְ%ָלא ַתְלָיי� ) ֲחָ+Hהב וְ "ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6 במדה י(, 8ִק6ָנא 8ְֵריַסר
6פ6ָמא ִאְתEְֵני ִמָ:ל ִסְטר(י ְוָי�H ַ/ְעֵרי ְסח(ר ְסח(ר , ַ/ְעֵרי ַעל 6Eָמא

Jֵלי:  
ְ%ַתְלָיי� ַ/ְעֵרי ִ;ְתח(ת ) ג ְוַנ7ֵה"ִמיֵמי ֶקֶד� במדה י(, 8ִק6ָנא 8ְֵליַסר

. יָקָרא ַ/Eִיָרא ְמַחְפָיי� ַעד ַט;6ָראִ;יָקָרא ָיHה ;ִ . ִ%יְקָנא ִמָ:א� 6ִמָ:א�
ְסָמא Oְב8ָא ְ%בOי ַתְקרEֵיִרי� . ָלא ִאְתֲחֵזי ִמָ:ל 0ְנEִ/ַ 6ִחי�E8ַ �6>ר ִא;ַ

ִ;ְתֵליַסר . 6ְמַחְזָי� ֵחד6 ִלְזֵעיר 0ְנEִי�. ִח6ִָרי� ְ%ַמְפִקי� ַחCִי� ְלַעְלָמא
ְוַנְגִ%י� ְלָכל , ְוָנְפִקי� 8ְֵליַסר ַמ;6ִעי� ִ%ְמָ/ח ְרב6ת8ִק6ִני� ִאBֵי� ַנְגִ%י� 

6ְמִ/יִחי� ֵמַהה6א ִמְ/ָחא . ְוַנֲהִרי� ְ;ַהה6א ִמְ/ָחא. ִא<�6 ִ%ְלַת8ָא
ִ;ְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי� ִאְתְרִ/י� ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא . ְ%ִבְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי�

Hא ְ%ַע8ִיק ְדַע8ִיִקי�ְסִתיָמBָֹה ְ%כ:  

, מלה במלה' ויאמר מי אל כמו� וגו, יגביה שני צדי הגלימה או המעיל

', וכשיאמר ותשלי� וגו, ג מדות כמסודר כא�"ויכוי� בלבו שה� כנגד י

ויכוי� שכל המלאכי� הרעי� שנבראו מכח , ינער הבגד על המי�

  . ולות י� העליו� דפלוני ונחשעוונותיו וג� המקטרג העליו� יושלכו במצ

  יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

)BOֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ת ָי� ָ:לִ;ְמצ 
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

� "� Hלֶ "� Hלֶ "Eְר6ט(ת ֶ/ֵה� ִמְסEָר Hלֶ ) 333(ג "0ַחר ָ:ְ� ִי7ַח ְ;ָיד( של

  :ְויֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(, ְלַהְפִריָ/� ִלְצָדָקה

ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/8ֲַעFֶה ְלַמַע� ְיִהי 
ג Eְר6ט(ת ֵא6B ֶ/ְ;ָיִדי "6ְלַמַע� ִמְצַות ַהְפָרַ/ת ֶשלֶ , ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדי�ָ 

, 6ְלַמַע� ִמְקָרֵאי קֶֹד/ ֲאֶ/ר ָקִריִתי ְלָפֶני�ָ , ֶ/ֲאִני ַמְפִריָ/� ִלְצָדָקה
ָ;ל 6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� , 6ְלַמַע� ס(ד(ת ָהְרמ6ִזי� ָ;ֶה� Oִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמק

ְלַת�7ֵ , ְלַגְלֵ@ל @6ִפי ְ;ֶ/ֶלג 8ֵַ/ע Eְָעִמי�, ג"ְ:ִא6B ָעFִיִתי 8ִק�6 ַהֶ/לֶ 
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ה "ֵ/� ֶאְהיֶ � ֶ/ְ; "� Hלֶ "� Hלֶ "ַהEְַג� ֶ/Eַָגְמ8ִי ִ;ְ/לָֹ/ה א(ִתC(ת Hלֶ 
� "� Hלֶ "� Hלֶ "6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ַיְחְזר6 ְ/לָֹ/ה Hלֶ , ֶ/ַ;ִ;יָנה

ה ְויOְ/ְלמ6 ְ/לָֹ/ה ְ/מ(ת "ְוִיְתַחְ;ר6 ְ;א(ִתC(ת הי, ִלְמק(ָמ� ָהֶעְלי(�
ד "ה יו"� ה"אל, א"ד ה"א יו"� ה"אל, י"ד ה"י יו"� ה"אל(ֶאְהֶיה ֶ/ַ;ִ;יָנה 

  : ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְְמֵלִאי� 6ֵמִאיִרי� ִ;ְמק(ָמ� ָהֶעְלי(� ִ:ְרצ(ְנ�ָ ,)ה"ה
ַוֲאִני Hַמְר8ִי ְ;ָחְפִזי ִנְגַרְז8ִי ִמֶ<ֶגד ֵעיֶניָ� Hֵכ� ָ/ַמְע8ָ ק(ל 8ֲַחנ6ַני 

ְוָיַדְע8ָ : ְמֵרי ִמְצ(ָתיוְועFֶֹה ֶחֶסד ַלֲאָלִפי� ְלאֲֹהָביו 6ְל/ֹ: ְ;ַ/6ְִעי ֵאֶלי�ָ 
ִ:י ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ה6א ָהֱאלִֹהי� ָהֵאל ַהֶ<ֱאָמ� /ֵֹמר ַהְ;ִרית ְוַהֶחֶסד 

ַה7ָטֹ� ִיְהֶיה ָלֶאֶל� ְוַהPִָעיר ְלג(י : ְלאֲֹהָביו 6ְל/ְֹמֵרי ִמְצ(ָתו ְלֶאֶל� %(ר
ְ:ִמְגַ%ל ָ%ִויד ַצ6ָאֵרְ� ָ;נ6י : הְ;ִעJ8ָ ֲאִחיֶ/<ָ יאהדונהי ָעצ�6 ֲאִני ְיהָֹוה 

ֶ:ֶר� ָהָיה : ְלַתְלCEִ(ת ֶאֶל� ַהָ-ֵג� 8ָל6י ָעָליו :ֹל ִ/ְלֵטי ַהִ@;(ִרי�
ִלְ/לֹמֹה ְ;ַבַעל ָהמ(� ָנַת� ֶאת ַהֶ:ֶר� ַל<ְֹטִרי� ִאי/ ָיִבא ְבִפְרי( ֶאֶל� 

  :� ְלָ� ְ/לֹמֹה 6ָמאַתִי� ְלנְֹטִרי� ֶאת Eְִרי(ַ:ְרִמי ֶ/Bִי ְלָפָני ָהֶאלֶ : ָ:ֶס�

, א( ַיְקEִיא ַמִי� ַעד ֶ/Cֵָהְפכ6 ְלג6/ ֶקַרח, ִיְ/%ֵ8ַל ְלַהMִיג ֲחִתיַכת ֶ/ֶלג

ִויַגְלֵ@ל ַה7ֶַרח ַעל ְזר(ע(ָתיו ְוַכE(ת ָיָדיו ַעד ס(� ֶאְצְ;ע(ָתיו 8ֵַ/ע Eְָעִמי� 

  :קֶֹד� ֶ/Cְַגְלֵ@ל יֹאַמרוְ . ְלָכל ַצד

Jְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי Oְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק;ִ
ֲהֵריִני , ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל"ה ְ;ו"ְלַיֲחָדא י, 6ְדִחיל6

 ַהCִָמי� ְוַהMְמֹאל ַ;9ֶֶלג 8ֵַ/ע מ6ָכ� ְלַגְלֵ@ל ֶאְצְ;ע(ַתי ְוַכEִי 6ְזר(ִעי
,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . Eְָעִמי�

ָ;ל 6ְמרPֶOה ִ@ְל@6ל ָיַדי ַ;9ֶֶלג 8ֵַ/ע Eְָעִמי� Oֵהא ָח/6ב 6ְמקCְ/ֶ , �7ְֵלַת
ֶ/ָ@ַרְמ8ִי ְלַסBְָק� ִמ� , �"� Hלֶ "� Hלֶ " א(ִתC(ת Hלֶ ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ְ;ָ/ל/
ה "ְוִנְ/Hר ָ:ל ֶאָחד ֵמֶה� ְ;ס(ד הי, ה ֶ/ַ;ִ;יָנה"ְ/לָ/ה ְ/מ(ת ֶאְהיֶ 

� "ְוַע8ָה ְ;ִגְל@6ל ָיַדי 8ֵַ/ע Eְָעִמי� ַ;9ֶֶלג ֶ/ע(ֶלה ִמְסEַר Hלֶ . ִ;ְלַבד
, � ִלְמק(ָמ�"� Hלֶ "� Hלֶ "ְחְזר6 ָ/ל/ א(ִתC(ת Hלֶ יַ , �"� Hלֶ "Hלֶ 

ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 . ְויOְ/ְלמ6 ְ/לָ/ה ְ/מ(ת ֶאְהֶיה ֶ/ַ;ִ;יָנה
  :6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  .ח ֶאת ֶאְצֵבע(ָתיו ְוַ:פ(ת 6ְזר(ע(ת ָיָדיו ְיִמי� Fְ6מֹאלְיַגְלֵגל ְ;ֶ/ֶלג א( ְ;ֶקרַ 
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        ....ִיַקח Eְִדי(� ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� ְוָ/לֹ/ 8ֲַעִני(תִיַקח Eְִדי(� ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� ְוָ/לֹ/ 8ֲַעִני(תִיַקח Eְִדי(� ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� ְוָ/לֹ/ 8ֲַעִני(תִיַקח Eְִדי(� ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� ְוָ/לֹ/ 8ֲַעִני(ת

, , , , ֵחֶלק ִמֶ:ֶס� ַהEְִדי(� ִיְהֶיה ְ;ִמְסEָר ֶ/ל ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� ְוָ/לֹ/ ַמְטְ;ע(תֵחֶלק ִמֶ:ֶס� ַהEְִדי(� ִיְהֶיה ְ;ִמְסEָר ֶ/ל ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� ְוָ/לֹ/ ַמְטְ;ע(תֵחֶלק ִמֶ:ֶס� ַהEְִדי(� ִיְהֶיה ְ;ִמְסEָר ֶ/ל ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� ְוָ/לֹ/ ַמְטְ;ע(תֵחֶלק ִמֶ:ֶס� ַהEְִדי(� ִיְהֶיה ְ;ִמְסEָר ֶ/ל ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� ְוָ/לֹ/ ַמְטְ;ע(ת

ְלָח� ;ִ  O9ְלָח� ;ִ ְוְיַסְדֵר� ַעל ַה O9ְלָח� ;ִ ְוְיַסְדֵר� ַעל ַה O9ְלָח� ;ִ ְוְיַסְדֵר� ַעל ַה O98ֵי /6ר(תְ/8ֵי /6ר(תְ/8ֵי /6ר(תְ/8ֵי /6ר(תְוְיַסְדֵר� ַעל ַה/ְ....        

        10101010, , , , 5555, , , , 6666, , , , 10101010, , , , 6666, , , , 10101010, , , , 5555, , , , 4444, , , , 6666, , , , 10101010: : : : ַ;69ָרה ָהִרא/(ָנה ְיַסֵ%רַ;69ָרה ָהִרא/(ָנה ְיַסֵ%רַ;69ָרה ָהִרא/(ָנה ְיַסֵ%רַ;69ָרה ָהִרא/(ָנה ְיַסֵ%ר

        ....10101010, , , , 5555, , , , 4444, , , , 6666, , , , 10101010, , , , 10101010, , , , 5555, , , , 80808080, , , , 30303030, , , , 1111                    ::::ַ;69ָרה ַה9ְִנCָה ְיַסֵ%רַ;69ָרה ַה9ְִנCָה ְיַסֵ%רַ;69ָרה ַה9ְִנCָה ְיַסֵ%רַ;69ָרה ַה9ְִנCָה ְיַסֵ%ר

ְו0ַחר ָ:ְ� ְיָצֵר� ָ:ל ַהַ-ְטְ;ע(ת ְוַיְ/ִלי� ְו0ַחר ָ:ְ� ְיָצֵר� ָ:ל ַהַ-ְטְ;ע(ת ְוַיְ/ִלי� ְו0ַחר ָ:ְ� ְיָצֵר� ָ:ל ַהַ-ְטְ;ע(ת ְוַיְ/ִלי� ְו0ַחר ָ:ְ� ְיָצֵר� ָ:ל ַהַ-ְטְ;ע(ת ְוַיְ/ִלי� , , , , ִיְ-ֶנה א(ָת� ְ;ִפיו ַ;ֵסֶ%ר ַהIֶהִיְ-ֶנה א(ָת� ְ;ִפיו ַ;ֵסֶ%ר ַהIֶהִיְ-ֶנה א(ָת� ְ;ִפיו ַ;ֵסֶ%ר ַהIֶהִיְ-ֶנה א(ָת� ְ;ִפיו ַ;ֵסֶ%ר ַהIֶה

        ....ֲעֵליֶה� ְ/Hר ֶ:ֶס� ַהEְִדי(�ֲעֵליֶה� ְ/Hר ֶ:ֶס� ַהEְִדי(�ֲעֵליֶה� ְ/Hר ֶ:ֶס� ַהEְִדי(�ֲעֵליֶה� ְ/Hר ֶ:ֶס� ַהEְִדי(�

ְו0ַחר ָ:ְ� ְו0ַחר ָ:ְ� ְו0ַחר ָ:ְ� ְו0ַחר ָ:ְ� . . . . ַיֲחל(# ִמְנָעָליו ְוֵיֵלְ� ָיֵח� ָ:ַ-ה ְצָעִדי�ַיֲחל(# ִמְנָעָליו ְוֵיֵלְ� ָיֵח� ָ:ַ-ה ְצָעִדי�ַיֲחל(# ִמְנָעָליו ְוֵיֵלְ� ָיֵח� ָ:ַ-ה ְצָעִדי�ַיֲחל(# ִמְנָעָליו ְוֵיֵלְ� ָיֵח� ָ:ַ-ה ְצָעִדי�. . . . ַיֲחִזיק ֶ:ֶס� ַהEְִדי(� ְ;ָיד(ַיֲחִזיק ֶ:ֶס� ַהEְִדי(� ְ;ָיד(ַיֲחִזיק ֶ:ֶס� ַהEְִדי(� ְ;ָיד(ַיֲחִזיק ֶ:ֶס� ַהEְִדי(� ְ;ָיד(

        ....ַיֲעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמרַיֲעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמרַיֲעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמרַיֲעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר

ָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י ִ:י ְבצָ , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי .  ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתיִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶני�ָ 

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
 ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהיְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר . ה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%קָמה ֶאֱעֶנה 6מָ . ַהEִָני�
ִלְדָבֶריָ� לֹא . 6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני
ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� . ת(ת ֵ;ית ִ%י�ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמי

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . 6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
7ְִלE(ת ְוָנַת8ִי :ַֹח ;ַ . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

ְוָגַרְמ8ִי . ְלִהְתַחIֵק ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה
ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 

י� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ;(ר(ת ִנְ/ָ;רִ . ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ַהַ-ִי�

ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה
ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד , ֵהי ֲאב(ַתי ֱאלַֹהי ֵואלֹיאהדונהיָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 
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ְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ָ;אִתי ַעל ְונִ , 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 
ְכָל� ֲאִני , ַהIָכ6ר ָ/ַכְב8ִי ְוִנְ/ַכְב8ִי Oי 6מFְַוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע

6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי , ֵמֲע(נ(ַתי
ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת Hְרח(ַתי . ַעד ַהC(� ַהIֶהְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי 

ְלָקִלי� Oֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב : ִ%ְכִתיב, ַהְמקH /ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי
6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר . ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ 

ְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ְונִ 
ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� , ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה

  .Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�
י� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר ְסַלח ָנא ַלֲחָטִא , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה
ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי

ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ חֶ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 
. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י

ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 
6ְברֹב . ִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/ַהC(� ְ;ַתֲעִני

ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 
ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�

ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלבְלפָ 
ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה

6Bת ֵא)Cְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנ . ְPֶלת ַה;ֶ Oָדָקה ֶ/ֲאִני ְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק
ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי

ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת
ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . ַה8ֲַעִנC(תְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� 

ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י
ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 ,  ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי�
ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , יֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאלְיִק 'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
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 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6
ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ַה7ָד(/ ִ/ְמָ� 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
יָ� ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפנֶ . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהֹוה 

י "� ה"אל. י"ו ה"י וי"ד ה"יו(יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ָראֵ/י 8ֵיב(ת ֶ/ָלֶה� 

� "אל, �"אל, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, ו"י וי"ד ה"יו, י"ד ה"יו, ד"יו. י"ד ה"יו

  .)י"ד ה"י יו"� ה"אל, ד"י יו"� ה"אל, י"ה

  ד"יו
ְוה6א    :ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד6ת, ל ְיהָֹוה ִ:י ִע� ְיהָֹוה ַהֶחֶסדַיֵחל ִיFְָרֵאל אֶ 

6ִמָ:ל , ָ%ַרְ/8ִי ֶאת ְיהָֹוה ְוָעָנִני   : ִיְפֶ%ה ֶאת ִיFְָרֵאל ִמ:ֹל ֲע(נ(ָתיו
  :ְמג6ר(ַתי ִהPִיָלִני

  י"ה
, ְיהָ(ה ִיְגמֹר ַ;ֲעִדי  :ְור6ַח ְנִדיָבה 8ְִסְמֵכִני, ָהִ/יָבה ִלי FFְ(� ִיְ/ֶע�ָ 

  :ַמֲעFֵי ָיֶדיָ� 0ל 8ֶֶר�, ְיהָֹוה ַחְסְ%ָ� ְלע(ָל�
  ו"וי

ִיְהי6  : ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי, ְו0ל 8ָבֹא ְבִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%�ָ 
6ְבֵ/�  : ִלי צ6ִרי ְוגֹאֲ יאהדונהיְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

  : ַמBְָטה ַנְפִ/ייאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה ,  ֶאְקָראיאהדונהיְיהָֹוה 
  י"ה

ְיהָֹוה /ְֹמֶרָ� ְיהָֹוה ִצBְָ� ַעל  : ִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /(ֵמר ִיFְָרֵאל
  :ַיד ְיִמיֶנ�ָ 

  �"אל

 : ַהְצִליָחה ָנאאהדונהי יHָ<א ְיהָֹוה ,  ה(ִ/יָעה ָ<איאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
 Eְֵנה ֵאַלי  :ַעל ַחְסְ%ָ� ַעל ֲאִמ�8ֶָ , לֹא ָלנ6 לֹא ָלנ6 ִ:י ְלִ/ְמָ� �8ֵ ָ:ב(ד

Iְָ� ְלַעְבֶ%�ָ , ְוָחֵ<ִני Oְוה(ִ/יָעה ְלֶב� ֲאָמֶת�ָ , 8ְָנה ע:  
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  י"ה
ְיהָֹוה ְצָבא(ת   : Bָלִ:י ֵאֶליָ� ֶאְתEַ , ַהְקִ/יָבה ְלק(ל ַ/ְוִעי ַמְלִ:י ֵואלַֹהי

  :ִמFְָ@ב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה, ִעָ-נ6
  ד"יו

ְוה(ַסְפ8ִי ַעל , ַוֲאִני 8ִָמיד ֲאַיֵחל  : 0ְ/ֵרי Hָד� ;(ֵטַח ָ;�ְ , ְיהָֹוה ְצָבא(ת
  :ִניאְֹרח(ֶתיָ� ַלְ-דֵ ,  ה(ִדיֵעִנייאהדונהיְ%ָרֶכיָ� ְיהָֹוה     :ָ:ל 8ְִהBֶָת�ָ 

  י"ה
ַהֶ-ֶלְ� , ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה   :ה(ִ/יֵעִני ְבַחְסֶ%�ָ , ָהִאיָרה ָפֶניָ� ַעל ַעְבֶ%�ָ 

  :ַיֲעֵננ6 ְבי(� ָקְרֵאנ6
  ד"יו

ַ;Bִֹתי , ַו8ֶָר� ִ:ְרֵא� ַקְרִני   :ְ;ֵצל ַ/ַ%י ִיְתל(ָנ�, יֵֹ/ב ְ;ֵסֶתר ֶעְלי(�
  :ִ:י ַתְרִחיב ִלִ;י, (ֶתיָ� Hר%ֶ#6ֶרְ� ִמצְ : ְ;ֶ/ֶמ� ַרֲעָנ�

  ד"יו
ַוֲאִני ְ;רֹב ַחְסְ%ָ�    :;ֶֹקר ֶאֱערְֹ� ְלָ� ַוֲאַצEֶה, ְיהָֹוה ;ֶֹקר 8ְִ/ַמע ק(ִלי

ָ%ְבָקה ַנְפִ/י  : Hב(א ֵביֶתָ� ֶאְ/8ֲַחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְ/ָ� ְ;ִיְרHֶת�ָ 
  :ִ;י 8ְָמָכה ְיִמיֶנ�ָ , 0ֲחֶרי�ָ 

  י"ה
,  ְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכ(ִסי   :ִמCַד ֶ:ֶלב ְיִחיָדִתי, ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִ/י
  :8ָ0ה 8(ִמיְ� @(ָרִלי

  ד"יו
 ַוֲאִני ְ;ַחְסְ%ָ� ָ;ַטְח8ִי ָיֵגל    :ְיִהי ַחְסְ%ָ� ְיהָֹוה ָעֵלינ6 ַ:ֲאֶ/ר ִיַחְלנ6 ָל�ְ 

 ָ%ַבְק8ִי ְבֵעְד(ֶתיָ� ְיהָֹוה    :ה ַלְיהָֹוה ִ:י ָ@ַמל ָעָליִלִ;י ִ;י/6ָעֶתָ� Hִ/ירָ 
  :0ל 8ְִביֵ/ִני

  י"ה
, ְיהָֹוה 0ל ְ;Eְ0ָ� 8(ִכיֵחִני  : ְוָכל ֲע(נ(ַתי ְמֵחה, ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמֲחָט0י
  :ְו0ל ַ;ֲחָמְתָ� 8ְַיְ=ֵרִני

  ו"וי
ְיהָֹוה ֱאלִֹהי� ְצָבא(ת   :ל6ִתי ְלֶעְזָרִתי ח6ָ/הֱאיָ , ְו8ָ0ה ְיהָֹוה 0ל 8ְִרָחק

Hַמְר8ִי ,  ַוֲאִני ָעֶליָ� ָ;ַטְח8ִי ְיהָֹוה   :ָהֵאר Eֶָניָ� ְוִנ6ֵָ/ָעה, ָהִ/יֵבנ6
  :ֱאלַֹהי 8ָ0ה
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  ד"יו

Iִי 6ָמִגִ<י ;( ָבַטח ִלִ;י ְוֶנֱעַזְר8ִי ַוCֲַעל(ז ִלִ;י Oיִרי ֲאה(ֶד<66ִמ9ִ , ְיהָֹוה ע:  
ַקCְֵמִני ,  ָ%ְלָפה ַנְפִ/י ִמ68ָגה   :ְיַחBְֵצִני ִ:י ָחֵפ# ִ;י, ַוC(ִציֵאִני ַלֶ-ְרַחב

  :ִ:ְדָבֶר�ָ 

  י"ה
 ְיהָֹוה ֶהֱעִליָת ִמ�   :ִ:י ְלע(ָל� ַחְס%(,  ִ:י ט(ביאהדונהיה(ד6 ַלְיהָֹוה 
  :ְרִדי ב(רִחCִיַתִני ִמCָ , ְ/א(ל ַנְפִ/י

  ו"וי
ֵיבֹ/6 ְוַיְחEְר6 ַיַחד  : ְי/6ָעְתָ� ֱאלִֹהי� Fַ8ְְ@ֵבִני, ַוֲאִני ָעִני ְוכ(ֵאב

JָֹתEח(ר ְוִיָ:ְלמ6 ֲחֵפֵצי ָרָעִתי, ְמַבְקֵ/י ַנְפִ/י ִלְסH 6ַו�8ֵ8ִ ִלי    :ִי=ֹג
  : 8ְַרֵ;ִניְוַעְנָוְת�ָ , ָמֵג� ִיְ/ֶעָ� ִויִמיְנָ� 8ְִסָעֵדִני

  י"ה
 ְיר6ָ/ַלִי� ָהִרי� ָסִביב ָלJ   :ֲאֶ/ר ְלִיְרHֶת�ָ , ָהֵק� ְלַעְבְ%ָ� ִאְמָרֶת�ָ 

  :ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�, ַוְיהָֹוה ָסִביב ְלַע-(
  �"אל

ְלַמַע� ִ/ְמָ� ְיהָֹוה  : ִ;יָנה ֲהִגיִגי, יאהדונהיֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיהָֹוה 
ְוַלְ-ֵדִני , Eֶָניָ� ָהֵאר ְ;ַעְבֶ%�ָ      : ְח8ָ ַלֲע(ִני ִ:י ַרב ה6אְוָסלַ , יאהדונהי
7ֶי�ָ  Oֶאת ח:  

  �"אל
 : ִ:י ַדB(נ6 ְמאֹד, 0ל 8ְִזָ:ר ָלנ6 ֲע(נ(ת ִרא/ִֹני� ַמֵהר ְיַקְ%מ6נ6 ַרֲחֶמי�ָ 

 : ִציא ִמPָָרה ַנְפִ/יְ;ִצְדָקְתָ� 8(,  8ְַחCֵיִנייאהדונהיְלַמַע� ִ/ְמָ� ְיהָֹוה 
  :ְו0ל 8ְַ/ֵלט ִ;י ָ:ל Hֶו�, Eְָעַמי ָהֵכ� ְ;ִאְמָרֶת�ָ 

  י"ה
, יאהדונהיִ:י ָעIִי ְוִזְמָרת ָיJ ְיהָֹוה , ִהֵ<ה ֵאל ְי/6ָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפַחד

  :� ָיִגיל6 ְבַמְלָ:�ְ;ֵני ִצC(, ִיFְַמח ִיFְָרֵאל ְ;ע(Fָיו    :ַוְיִהי ִלי ִלי/6ָעה
  �"אל

ֵלב ָטה(ר ְ;ָרא ִלי   : ָיֵאר Eָָניו ִא8ָנ6 ֶסָלה, ֱאלִֹהי� ְיָחֵ<נ6 ִויָבְרֵכנ6
ַחי 6KַמFְִ;יַע ְלָכל, E(ֵתַח ֶאת ָיֶד�ָ    : ְור6ַח ָנכ(� ַחֵ%/ ְ;ִקְרִ;י, ֱאלִֹהי�
  :ָרצ(�
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  י"ה

ֵ:� , ד(ֵניֶה� ְ:ֵעיֵני ִ/ְפָחה ֶאל ַיד ְ@ִבְרJ8ִָהֵ<ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדי� ֶאל ַיד אֲ 
,  ְמב(ָר�ְ יאהדונהי ְיִהי ֵ/� ְיהָֹוה   :ֵעיֵנינ6 ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<נ6

  :ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

  ד"יו

ִני ַואֲ   :  עFָֹה ָחִיליאהדונהיְיִמי� ְיהָֹוה ,  ר(ֵמָמהיאהדונהיְיִמי� ְיהָֹוה 
ִ-י ֵאֵל�ְ  Oֵדִני ְוָחֵ<ִני, ְ;תEְ :   ְות(ָרְתָ� ָחֵ<ִני, ֶ%ֶרְ� ֶ/ֶקר ָהֵסר ִמֶ-ִ<י:  

  �"אל
ִ:י , ְלעFֵֹה ַה9ַָמִי� ִ;ְתב6ָנה  : 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב Fְִמָחה, א(ר ָזרOַע ַלPִַ%יק

  :ל ָצר(ָתיו Eְֵדה ֱאלִֹהי� ֶאת ִיFְָרֵאל ִמ:ָ     :ְלע(ָל� ַחְס%(
  י"ה

ְיֵרֶאיָ� ִיְרא6ִני   :ִ:י ִמְ/Eֶָטיָ� ט(ִבי�, ַהֲעֵבר ֶחְרEִָתי ֲאֶ/ר ָיגְֹר8ִי
  :ִ:י ִלְדָבְרָ� ִיָחְל8ִי, ְוִיFְָמח6

  ד"יו
ָעי, ְיבֹא6ִני ַרֲחֶמיָ� ְוֶאְחֶיה O/ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6   :ִ:י ת(ָרְתָ� ַ/ֲע 

 ֶ%ֶרְ� 67Eִֶדיָ�  :6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6ָעֵלינ6 
  :ְוFִHיָחה ְ;ִנְפְלא(ֶתי�ָ , ֲהִביֵנִני

  י"ה

ִ;י ַיְכ8ִיר6 ַצִ%יִקי� ִ:י , ה(ִציHה ִמַ-ְסֵ@ר ַנְפִ/י ְלה(ד(ת ֶאת ְ/ֶמ�ָ 
ֲחֵמנ6 ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6 ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצOל(ת ָי� ָ:ל  ָי/6ב ְירַ  :ִתְגמֹל ָעָלי
  :ַח+ֹאָת�

, ַהַ-ֲאִציל ַה;(ֵרא ְוַהC(ֵצר ְוָהע(Fֶה, ִר;(� ָהע(ָלִמי� ַוֲאדֵֹני ָהֲאד(ִני�
לֹא וְ , ֲאֶ/ר ָ;ָראָת ְוָיַצְר8ָ ֶאת ָהHָד� ְלֵהיִטיב ִע-( ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדי�ָ 

ְו8ָ0ה ַהE(ֵתַח ָיד . ִ:י ִא� ְ;/6ב( ִמַ%ְר:( ְוָחָיה, ַתְחEֹ# ְ;מ(ת ַהֵ-ת
ְוַע8ָה ִהֵ<ה ָבאִתי ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה , ִ;ְת/6ָבה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

, מ6 ִמַ=Eֵרִ:י ָיַדְע8ִי ֲע(נ(ַתי ַעצְ ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהי
ִ:י , ;(ְ/8ִי ְ;ַמֲעFַי ְוִנְכַלְמ8ִי ֵמֲע(נ(ַתי, ְו0ְ/מ(ַתי ַעְצמ6 ִמBְַהְזִ:יר
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, ְוָנַת8ִי מ�6 ְ;ָקְדֵ/י ָ/ַמִי�, 6ָבַגְד8ִי ְ;0ְחד6ְת�ָ , ָחָטאִתי ְ;ת(ָרֶת�ָ 
6ָמַנְע8ִי ַה+(ב , <(ֵרי ַהְקד9ָOה6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי צִ 

6ָפַגְמִתי ְ;א(ת ְ;ִרית קֶֹד/ ח(ָתָמא , ְוַה9ֶַפע ָהָרא6י ָלבֹא ֲאֵליֶה�
ִ:י ֵאי� ִמְסEָר ְלַיְלֵדי ְזנ6ִני� ֲאֶ/ר ִ@ַ%ְל8ִי , 6ִמBֵאִתי ָהHֶר# ִזָ-ה, ְדַמְלָ:א

, 6ְ;ַהְכִניס ַה7ֶֹד/ ְ;ָמק(� ַהִ+<(ֶפת, 6Bִלי�ְור(ַמְמ8ִי ְ;8ֲַעל6ִלי� ְוגִ 
   : ְוִנְ/ֲחת6 ַהְמק(ר(ת ְוִנְרEְ/6 ַהַ-ֲעָינ(תיאהדונהיְונ#8ַO ִמְזַ;ח ְיהָֹוה 

Hָ<א ְיהָֹוה ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%ק ַ;ֲעל(ִתי ַעל ְלָבִבי ָ:ל ֲאֶ/ר 
ִתי ָיִמי� ְוָ/ִני� ְ;Hְרח(ת ְמק6ְלָקִלי� 6ְנִתיב(ת לֹא ְוִהְרֵ;י, ִהְכַעְס8ִי�ָ 
6ִבַ+ְל8ִי ִמְצַות , ְלַדֵ:א 8ַַחת ַרְגַלי ֶאת ַהֶ<ֶפ/ ַהְיָקָרה, ְסל6ל(ת

;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי , ְוַע8ָה ֲאֲחֵרי /6ִבי ִנַחְמ8ִי, ַה6/8ְָבה
ַוֲהֵריִני מ(ֶדה ְלָפֶניָ� , ְוִהְ<ִני ָ/ב ֵאֶליָ� ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמה. ָריֶחְרEַת ְנע6

6ָבאִתי ַעל , ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְ;ַהְ/ָחַתת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה
ַג� וְ (ְוָעַבְר8ִי ַעל ַהָ:ת6ב ְוֶאת ָזָכר לֹא 8ְִ/ַ:ב ִמְ/ְ:ֵבי ִא9ָה , ַהIָכ6ר

ָ:ל ַה9ֵמ(ת (� "ה ְ;ִמל6י י6ִדי"ה ְוֶאְהיֶ "6ָפַגְמִתי ַבַהַויָ ) ִנְבַעְל8ִי ְלָזָכר

ד "י יו"� ה"אל. י"ו ה"י וי"ד ה"יו. ְולֹא י(ִציא ִמEִיו, ֶ/ַ;ס(ְגַריִי� ְיַכֵוו� ְ;ִל;(

ד "יו, י"ד ה"יו, ד"יו(ַ@� Eַָגְמ8ִי ְ;ֵ/מ(ת ֲאח(ַרִי� ְ%ָחְכָמה 6ִביָנה . )י"ה

ד "י יו"� ה"אל, ד"י יו"� ה"אל, י"� ה"אל, �"אל. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, ו"י וי"ה

ְוִנְתַ:=6 ַהֲחָסִדי� ֶ/B( ְוָהָיה , ְוה(ַרְד8ִי א(ָת� ִלְמק(� ַה8ְִפֶאֶרת ).י"ה
(� ְוִקְלַקְל8ִי ְוַג� Eַָגְמ8ִי ְ;ַדַעת ֶעְלי(� ְוַתְח8. א(ר ִיFְָרֵאל ְלחֶֹ/�ְ 

ְוה(ַרְד8ִי א(ָת� , 6ָפַגְמִתי ְ;ָכל ַהְ=ִפיר(ת ָהֶעְלי(נ(ת, ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
, ְוָ@ַרְמ8ִי Eֵר6ד ְ;0ְרַ;ע א(ִתC(ת ִ/ְ-ָ� ַהָ@ד(ל, ְלַמְדֵרָגה ֶ/Bְַמָ+ה ֵמֶה�

ה "� ֲאֶ/ר ִ;ְ/מ(ת ֶאְהיֶ "� Hלֶ "� Hלֶ "ְוַג� Eַָגְמ8ִי ִ;ְ/לָֹ/ה Hלֶ 
ְוַע8ָה ִהְנִני ִמְתָחֵרט ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי . ֶ/ַ;ִ;יָנה

ְועֵֹזב א(ָת� ֲעִזיָבה ְ@מ6ָרה ְולֹא H/6ב ע(ד , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶני�ָ 
  :ַלֲעF(ָת�

 ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ה(ַדְע8ָ ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ,ְו8ָ0ה ְיהָֹוה HִבינH 6ב ָהַרֲחָמ�
ְלַת�7ֵ ַנְפֵ/נ6 ְ;ַתֲעִנית ָלצ�6 ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� 6ְ/לָֹ/ה , ַחְכֵמי ִיFְָרֵאל
ְ:ִמְסEַר ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/ , ְ:ֵדי ְלַתEְ �7ֵַג� ֲע(� ִמְ/ַ:ב ָזכ6ר, ָיִמי� ְרצ6ִפי�

ְוָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֶ/ֵאי� ֲאִני ָיכ(ל ְלִהְתַע<(ת . ֶה�ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ;ָ 
ְוָלֵכ� ֲאִני . ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� 6ְ/לָֹ/ה ָיִמי� ְרצ6ִפי� ְ:ַתָקַנת ֲחָכִמי�
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ִ:י ֵכ� ָיְסד6 ֲעָבֶדיָ� ִלְפ%(ת ְבֶכֶס� , ַמְפִרי/ ָמע(ת ֵא6B ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה
 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי יאהדונהי6ְבֵכ� ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה  .ֲעִניתָ:ל 8ַ 

ֶ/8ֲַעֶלה ָעַלי ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� 6ְ/לָֹ/ה , ֲאב(ֵתינ6
ְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמקOֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ַהְצָדָקה ַהIֹאת ֲאֶ/ר , ָיִמי� ְרצ6ִפי�

ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי , ְ:ֶנֶגד ָמאַתִי� 6ְ/לִֹ/י� 6ְ/לָֹ/ה 8ֲַעִנC(ת, ִהְפַר/8ִי
ְוִנְתַמֵעט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ָמאַתִי� 6ְ/ל(ִ/י� 6ְ/לָֹ/ה ָיִמי� ְרצ6ִפי� ַמָ-/

י ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת 6ְכִא6B ִ:ַוְנ8ִ , ָ;ֶה� ְוִהְקַרְב8ִיו ַעל ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6Bת ֵא)Cה, ָהְרא6י(ת ְלַכ6ֵי� ְ;ַתֲעִנIְֶו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� . 6ְבָכל ַה�678ִ ַה
ְוִתְמח(ל , 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֲע(נ(ֵתינ6, 8ְִמח(ל ָלנ6 ֶאת ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6

Bְַ/נ6 ָ;ֶה� ַ:ָמה Eְָעִמי� ְ;ִגְל@6ל ֲאֶ/ר ָ/ִנינ6 ְוִ/ , ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6
, ְוָתִאיר ְלָכל ַה9ֵמ(ת ֶ/Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�. ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי� ֶ/ָעְבר6

6ְתַיֵחד ָ:ל ָ%ָבר ֶ/ַ;ְקד9ָOה ֲאֶ/ר , 6ְתַל7ֵט ִנP(ֵצי ַהְקד9ָOה ֲאֶ/ר IַEְִרנ6
ְוַיֲעל6 ֲעִלCָה , ַיֲחד6 ָ:ל ַהְ%ָבִרי� ֶ/ַ;ְקד9ָOה ֲאֶ/ר ִהְפַרְדנ6ְוִיְת , IַEְִרנ6

ַו8ְַמBֵא ָ:ל ָ%ָבר , ְ@מ6ָרה 6ְ/ֵלָמה ָ:ל א(ר(ת ֶ/ַ;ְקד9ָOה ֲאֶ/ר ה(ַרְדנ6
6ת ְוָי/6ב ַה:ֹל ְלֵאיָתנ( ָהִרא/(� ִ;ְ/ֵלמ, ֶ/ִ;ְקד9ָOה ֲאֶ/ר ִחַ=ְרנ6

, ר6חַ , ְוֶנֶפ/, 6ְבֵכ� ִיְתַיֲחד6 0ְרַ;ע א(ִתC(ת ִ/ְ-ָ� ַהָ@ד(ל, ִ:ְרצ(ְנ�ָ 
, ֲעCָFִה, ְיִציָרה, ְ;ִריHה, ְיִחיָדה ִ%ְכָלל6ת 6ְפָרט6ת ֲאִציל6ת, ַחCָה, ְנָ/ָמה

א ָ/ֵל� ֲאֶ/ר ָ;ֶה� ְוִיְהֶיה ִ:=ֵ .  ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל)ה"יהו(ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� 
  .ִיְת9ֵEַט ֶ/ַפע ֵאי� ס(�

 ַקֵ;ל ִרַ<ת ַעְ-ָ� ).#"ג ית"אב(Hָ<א ְבכַֹח ְ@דBַOת ְיִמיְנָ� 8ִ8ַיר ְצר6ָרה 
 א(ר ָזר6ַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב ).�"ע שט"קר(Fְָגֵבנ6 ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא 

 ֶהָחת�6 ְ;ס(ֵפי ֵתיב(ת א(ר ָזר6ַע )ע"רק(Hָ<א ְ;כַֹח ֵ/� . Fְִמָחה
ְוָכל ִנP(ֵצי ַהְקד9ָOה ֶ/ל ַהִ+E(ת , ְקַרע ַמְמֶלֶכת ָהִרְ/ָעה :JBָO, ַלPִַ%יק

ִיְתַ;ְרר6 ְוַיֲעל6 ַעד ַצִ%יק . ֶ/Cְָצא6 ִמֶ-ִ<י ְלַבָ+ָלה ֶ/Bֹא ִ;ְמק(� ִמְצָוה
ְוַהֶ<ֶפ/ ,ע א(ר(ת ְוָהHַרת Eִָני� ָהֶעְלי(ִני�"ל ָש ִויַק;ֵ , ְיס(ד ע(ָל�

. ְוֵתָעFֶה ט(ב 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב Fְִמָחה, ַה7ְד(ָ/ה ִהיא מ6ֵצאת ִמָ:ל ָ%ָבר ָרע
ָנא ִ@;(ר %(ְרֵ/י , ִי�8ֵ ַה+(ב ְו0ְרֵצנ6 �8ֵ8ִ ְיב6ָלJ' ַ@� ה. ַצִ%יק ְוט(ב ל(

  ).ש"ד יכ"נג(ָבַבת ָ/ְמֵר� ִיח6ְדָ� :ְ 

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו
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  :יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ְ/ַבע ֶעFְֵרה Eְָעִמי�

  :א(ר ָזר6ַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב Fְִמָחה

  .0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֲעFֵה . ֲעFֵה ְלַמַע� ָ@ְדָל�ְ . ֲעFֵה ְלַמַע� ְ;ִריָת�ְ . ֲעFֵה ְלַמַע� ֲאִמ�8ְָ 
  ):#"ג ית"אב(. ֲעFֵה ְלַמַע� ִצְדָקָת�ְ . ֲעFֵה ְלַמַע� 8(ָרָת�ְ . ְלַמַע� ְיִמיָנ�ְ 

�Iְָ . ֲעFֵה ְלַמַע� ַרְחָמנ6ָת�ְ . ֲעFֵה ְלַמַע� ְקד9ָOָת�ְ  Oה ְלַמַע� עFֵה . ֲעFֲֵע
  ):�"ע שט"קר(. ה ְלַמַע� ִנְצָח�ְ ֲעFֵ . ֲעFֵה ְלַמַע� ט6ָב�ְ . ְלַמַע� ְ/ָמ�ְ 

ֲעFֵה . ֲעFֵה ְלַמַע� ָ%ָת�ְ . ֲעFֵה ְלַמַע� ַ@ֲאָוָת�ְ . ֲעFֵה ְלַמַע� ְנִעימ6ָת�ְ 
ְלַמַע�  )ש"ד יכ"נג. (ֲעFֵה ְלַמַע� ְ/ָמ�ְ . ֲעFֵה ְלַמַע� ְ:ב(ָד�ְ . ְלַמַע� ָיְ/ָר�ְ 

ָחֵ<ִני ַוֲעֵנִני . ה(ִ/יָעה ְיִמיְנָ� ַוֲעֵנִני )י"ש� יל. ראשי תיבות(ֵיָחְלצ�6 ְיִדיֶדיָ� 
ִיְהי6 . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה. ִ:י 8ָ0ה /(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה, 6ְ/ַמע 8ְִפBִָתי

  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ַיֵחל ִיFְָרֵאל : ָקד(/ ְונ(ָרא ְ/מ(, ( ִצ6ָה ְלע(ָל� ְ;ִרית(Eְד6ת ָ/ַלח ְלַע-
ְוה6א : ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד6ת, ִ:י ִע� ְיהָֹוה ַהֶחֶסדיאהדונהי ֶאל ְיהָֹוה 

: ִצC(� ְ;ִמְ/Eָט Eָ8ִֶדה ְוָ/ֶביָה ִ;ְצָדָקה: ִיְפֶ%ה ֶאת ִיFְָרֵאל ִמ:ֹל ֲע(נ(ָתיו
 ְי/6ב�6 6ָבא6 ִצC(� ְ;ִרָ<ה ְוFְִמַחת ע(ָל� ַעל יאהדונהי6ֵיי ְיהָֹוה 6ְפד

ִ:י ִי7ֵָרא ַק� ִצE(ר : FFָ(� ְוFְִמָחה ַיMִיג6 ְוָנס6 ָיג(� ַוֲאָנָחה, רֹאָ/�
ֶצת ְלָפֶניָ� ַ;ֶ%ֶרְ� ְ;ָכל ֵע# א( ַעל ָהHֶר# ֶאְפרִֹחי� א( ֵביִצי� ְוָהֵא� רֹבֶ 

ַ/Bֵַח : לֹא ִת7ַח ָהֵא� ַעל ַהָ;ִני�, ַעל ָהֶאְפרִֹחי� א( ַעל ַהֵ;יִצי�
: Bַ/ַ8ְח ֶאת ָהֵא� ְוֶאת ַהָ;ִני� 7ַ8ִח ָלְ� ְלַמַע� ִייַטב ָלְ� ְוַהֲאַרְכ8ָ ָיִמי�

ָעָליו ְוַהֲעִליָת ,  ֱאלֶֹהי�ָ יאהדונהיֲאָבִני� ְ/ֵלמ(ת 8ְִבֶנה ֶאת ִמְזַ;ח ְיהָֹוה 
 ְלרֹא/ ְולֹא יאהדונהי6ְנָתְנָ� ְיהָֹוה :  ֱאלֶֹהי�ָ יאהדונהיע(לֹת ַלְיהָֹוה 

ִ:י ִתְ/ַמע ֶאל ִמְצ(ת ְיהָֹוה . ְלָזָנב ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְולֹא 8ְִהֶיה ְלָמָ+ה
6 ְוָהי:  ֱאלֶֹהיָ� ֲאֶ/ר Hנִֹכי ְמַצ6ְָ� ַהC(� ִלְ/מֹר ְוַלֲעF(תיאהדונהי

ַהְ:רOִבי� EְֹרFֵי ְכָנַפִי� ְלַמְעָלה סְֹכִכי� ְ;ַכְנֵפיֶה� ַעל ַהַ:Eֶֹרת 6ְפֵניֶה� 
ְלעFֵֹה ַה9ַָמִי� : ֶאל ַהַ:Eֶֹרת ִיְהיEְ 6ֵני ַהְ:רOִבי�, ִאי/ ֶאל Hִחיו

: �8ֵ ק(ֶל�ָ ַל8ְב6ָנה 8ִ , ִ:י ִא� ַלִ;יָנה ִתְקָרא: ִ;ְתב6ָנה ִ:י ְלע(ָל� ַחְס%(
 ְ;ָחְכָמה יאהדונהיְיהָֹוה : ְוHָד� ָיִפיק 8ְב6ָנה, 0ְ/ֵרי Hָד� ָמָצא ָחְכָמה
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ְוִאי/ 8ְב6ָנה , ִא6ֶֶלת Fְִמָחה ַלֲחַסר ֵלב: :(ֵנ� ָ/ַמִי� ִ;ְתב6ָנה, ָיַסד Hֶר#
ַמִי� : צֹא ט(ב/ֵֹמר 8ְב6ָנה ִלְמ , קֶֹנה Bֵב אֵֹהב ַנְפ/(: ְיַי9ֶר ָלֶכת

7ִי� ֵעָצה ְבֶלב ִאי/ Oָחְכָמה ִיָ;ֶנה ָ;ִית: ְוִאי/ 8ְב6ָנה ִיְדֶלָ<ה, ֲעמ;ְ ,
  :6ִבְתב6ָנה ִיְת:(ָנ�

  Eְס6ִקי� ֵאל6 ָראֵ/י 8ֵיב(ת ֶ/ָלֶה� 8ְב6ָנה

ר Eְֵני ֶמֶלְ� א(ְ; : ְוא(ר( ַעל ַ:ְנפ(ת ָהHֶר#, ַחת ָ:ל ַה9ַָמִי� ִיְ/ֵרה86ַ 
ְואַֹרח ַצִ%יִקי� ְ:א(ר נַֹגJ ה(ֵלְ� ָוא(ר ַעד : ַחCִי� 6ְרצ(נ( ְ:ָעב ַמְלק(/

�)Cָע� ַהה(ְלִכי� ַ;חֶֹ/ְ� הָ : ר ְלַרְגִלי ְדָבֶריָ� ְוא(ר ִלְנִתיָבִתינֵ : ְנכ(� ַה
  : ֲעֵליֶה�י(ְ/ֵבי ְ;ֶאֶר# ַצְלָמֶות א(ר ָנַגJ, ָרא6 א(ר ָ@ד(ל

  .י6ִגבֹיהְיה6ְבָכל ַפַע� ְיַכֵוי� ְבֵ/� ,  ְפַעִמי�045ַחר ָ:ְ� יֹאַמר ָפס6ק ֶזה 

  ) י6ִגבֹיהְיה : (ִ:י ָגבJַֹ ֵמַעל ָ@בJַֹ /ֵֹמר 6ְגבִֹהי� ֲעֵליֶה�

  .יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

  :ְיָבֵרְ� ֶאת ֵ;ית 0ֲהרֹ�, ִיFְָרֵאלְיָבֵרְ� ֶאת ֵ;ית , ְיהָֹוה ְזָכָרנ6 ְיָבֵר�ְ 

  .ָפָעַמִיי�, יֹאַמר ָ:ל ָפס6ק ִמְפס6ִקי� ֵאל6

  :ָהְיָתה ְלרֹא/ Eִָ<ה, ֶאֶב� ָמֲאס6 ַה;(ִני�

  : ָהְיָתה Iֹאת ִהיא ִנְפָלאת ְ;ֵעיֵנינ6יאהדונהיֵמֵאת ְיהָֹוה 

  :ְמָחה ב( ָנִגיָלה ְוִנFְ יאהדונהיֶזה ַהC(� ָעFָה ְיהָֹוה 

  :ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי  Hָ<א ְיהָֹוה , ה(ִ/יָעה ָ<איאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

  :ְוי0ֹחֵז� ְ;ָיד( ְויֹאַמר, ְפר6ט(ת) 728(ח "0ַחר ָ:ְ� ָיִביא תשכ

Jְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי;ִ
,  ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל)ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;ו"ְלַיֲחָדא י, 6ְדִחיל6

ֲהֵריִני ַמְפִרי/ Eְר6ט(ת ֵא6B ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה ְלַת�7ֵ ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי 
י " הד"יו. י"ד ה"יו. ד"יו( ,ה ְ;ִמיל6 י6ִדי�"ְ;ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/ של ִריב6ַע ַהַויָ 

. י"� ה"אל. �"אל( , ְוִריב6ַע ֶאְהֶיה ְ;ִמיל6י י6ִדי�.)י"ו ה"י וי"ד ה"יו. ו"וי

7ְנ6 .)י"ד ה"י יו"� ה"אל. ד"י יו"� ה"אל O6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� 6ְברֹב ֲחָסֶדיָ� ְית 
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ֵר� 6ְתצָ , ָ:ל ַהEְָגִמי� ֶ/Eַָגְמ8ִי ְ;ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/ 6ַבִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת
ִע� ְזכ6ת ָ:ל ִמְקָרֵאי קֶֹד/ ֲאֶ/ר , ְזכ6ת ִמְצַות ַהPְָדָקה ֲאֶ/ר ִהְפַרְ/8ִי

ֶ/Cֲַעֶלה ְלָרצ(� ְלָפֶניָ� ְלַת�7ֵ , ָקִריִתי ְלָפֶניָ� ְוַה8ְִפBָה ֲאֶ/ר ִהְתBַEְַל8ִי
  :ְוַתֲחזֹר ֲעָטָרה ְלָיְ/ָנJ, ָ:ל ָהִע66ת ֲאֶ/ר ִע6ְַת8ִי

ְוָהָיה ַמֲעFֵה ַהPְָדָקה : ָיָ/ר ֶיֱחז6 ָפֵנימ(, ִ:י ַצִ%יק ְיהָֹוה ְצָדק(ת Hֵהב
/6ָבה ִיFְָרֵאל ַעד : ַוֲעבַֹדת ַהPְָדָקה ַהְ/ֵקט ָוֶבַטח ַעד ע(ָל�, ָ/ל(�

, ל ְיהָֹוהְקח6 ִעָ-ֶכ� ְ%ָבִרי� ְו/6ב6 אֶ : ִ:י ָכַ/ְל8ָ ַ;ֲע(ֶנ�ָ , ְיהָֹוה ֱאלֶֹהי�ָ 
ַיֲעזֹב : 6ְנַ/ְלָמה Eִָרי� Fְָפֵתינ6, ִאְמר6 ֵאָליו ָ:ל Mָ8ִא ָע(� ְוַקח ט(ב
ְוֶאל , ְוָי/ֹב ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6, ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/בָֹתיו

  : ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסל(חַ 
לֹא ֶהֱחִזיק , עֵֹבר ַעל Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת(ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� וְ 

ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;(/ ֲע(נֵֹתינ6: ָלַעד E0( ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א
ֲאֶ/ר , �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ִ;ְמצOל(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת�

  :6 ִמיֵמי ֶקֶד�ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ
ַקח ֶאת ַהWְלִו�Cִ 8ַַחת ָ:ל ְ;כ(ר ִ;ְבֵני : ַוְיַדֵ;ר ְיהָ(ה ֶאל מֶ/ה BֵאמWֹר

: ִיFְָרֵאל ְוֶאת  ֶ;Wֱהַמת ַהWְלִו�Cִ 8ַַחת ְ;ֶהְמ�8ָ ְוָהWי6 ִלי ַהWְלִו�Cִ ֲאִני ְיהָ(Wה
ָתִי� ָהעWְֹדִפי� ַעל ַהWְלִו�Cִ ִמְ;כ(ר ְוֵאת Eְד6ֵיי ַה9ְלָ/ה ְוַה9ְִבִעי� ְוַהָ-א

ְוָלWַקְח8ָ ֲחֵמֶ/ת ֲחֵמֶ/ת ְ/ָקִלי� ַל@Oְל@ֶֹלת ְ;ֶ/ֶקל ַה7ֶֹד/ : ְ;ֵני ִיFְָרֵאWל
ֲהרֹ� 6ְלָבָניו Eְד6ֵיי : 7ָ8ִח ֶעFְִרי� ֵ@ָרה ַהW9ֶָקל W0ַת8ָה ַהֶ:ֶס� ְלWְוָנ

�Wְדִפי� ָ;ֶהWֹ7ַ : ָהעCִד6ֵיי ַוEְ ְדי(� ֵמֵאת ָהעְֹדִפי� ַעלEִח מֶ/ה ֵאת ֶ:ֶס� ַה
�WCְִלִוWָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָ:ֶס� ֲחִמ9ָה ְוִ/9ִי� 6ְ/ל/ : ַהFְֵמֵאת ְ;כ(ר ְ;ֵני ִי

ֲהרֹ� : ֵמא(ת ָוֶאֶל� ְ;ֶ/ֶקל ַהWֹ7ֶד/ W0ִי� ְלOדEְ�8ֵ מֶ/ה ֶאת ֶ:ֶס� ַהCִַו
  : ַעל ִפי ְיהָ(ה ַ:Wֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָ(ה ֶאת מֶ/Wה6ְלָבָניו

  :0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר ָ;ָקָ/ה ז(

  . ה(ַ/ְעָנא,ה(ַ/ְעָנא
7ְנ6 ְוָיִאירH , 6ָ<א ְלַמַע� ֵ/� ַה7ָד(/ ַ/ַ%י ֶ/ה6א א(ִתC(ת ְ/לָ/ה Oְית

ֶ/ע(ִלי� , �"� ֶאְהֶיה ְ;ִמ6Bי י6ִדיְוֵ/ , �"ה ְ;ִמ6Bי י6ִדי"ְוִיְתַע6B ֵ/� ַהַויָ 
7ְנ6 ְוִיְתַע6B ְויOְ/ְלמ6 ְ/לָ/ה . ִמְסEַר ָמאַתִי� 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה Oְוַג� ְית

  :ֶ/ע(ִלי� ְ/ל/ ֵמא(ת 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה, ה"0ְלִפי� ֶ/ל ֶאְהיֶ 
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7ְנ6 , קֹב ֶ/ֵה� Hב(ת ְ/לָ/הHָ<א ְלַמַע� ְזכ6ת 0ְבָרָה� ִיְצָחק ְוַיעֲ  Oְית
, �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ְוֵ/� ֶאְהיֶ , �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ְוָיִאיר6 ְוִיְתַע6B ֵ/� ַהַויָ 

7ְנ6 ְוִיְתַע6B ְויOְ/ְלמ6 . ֶ/ע(ִלי� ִמְסEַר ָמאַתִי� 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה Oְוַג� ְית
ֶ/ֵה� ִמְסEַר ְ/ל/ ֵמא(ת 6ְ/לִ/י� , ה"ְ/מ(ת ֶאְהיֶ � ֶ/ל "ְ/לָ/ה 0ְלִפי

  :6ְ/לָ/ה
7ְנ6 , ֶ/ֵה� ר(ִעי� ְ/לָ/ה, Hָ<א ְלַמַע� ְזכ6ת מֶֹ/ה ְו0ֲהרֹ� 6ִמְרָי� Oְית

, �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ְוֵ/� ֶאְהיֶ , �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ְוָיִאיר6 ְוִיְתַע6B ֵ/� ַהַויָ 
7ְנ6 ְוִיְתַע6B ְויOְ/ְלמ6 , ע(ִלי� ִמְסEַר ָמאַתִי� 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/הֶ/  Oְוַג� ְית

ֶ/ֵה� ִמְסEַר ְ/ל/ ֵמא(ת 6ְ/לִ/י� , ה"� ֶ/ל ְ/מ(ת ֶאְהיֶ "ְ/לָ/ה 0ְלִפי
  :6ְ/לָ/ה

7ְנ6 ְוָיִאיר6 , הHָ<א ְלַמַע� ְזכ6ת 8(ָרה ְנִביִאי� 6ְכת6ִבי� ֶ/ֵה� ְ/לָ/  Oְית
ֶ/ע(ִלי� , �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ְוֵ/� ֶאְהיֶ , �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ְוִיְתַע6B ֵ/� ַהַויָ 

7ְנ6 ְוִיְתַע6B ְויOְ/ְלמ6 ְ/לָ/ה . ִמְסEַר ָמאַתִי� 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה Oְוַג� ְית
י� ִמְסEַר ְ/ל/ ֵמא(ת 6ְ/לִ/י� ֶ/ע(לִ , ה"� ֶ/ל ְ/מ(ת ֶאְהיֶ "0ְלִפי

  :6ְ/לָ/ה
7ְנ6 , ֶ/ֵה� ַמ8ָנ(ת ְ/לָ/ה, ְוַעְנֵני ָ:ב(ד 6ְבֵאר, Hָ<א ְלַמַע� ס(ד ָמ� Oְית

ֶ/ע(ִלי� , �"ה ְדי6ִדי"ְוֵ/� ֶאְהיֶ , �"ה ְדי6ִדי"ְוָיִאיר6 ְוִיְתַע6B ֵ/� ַהַויָ 
7ְנ6 ְוִיְתַע6B ְויOְ/ְלמ6 ְ/לָ/ה . י� 6ְ/לָ/הִמְסEַר ָמאַתִי� 6ְ/לִ/  Oְוַג� ְית

ֶ/ע(ֶלה ִמְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת 6ְ/לִ/י� , ה"ֲאְלִפי� ֶ/ל ְ/מ(ת ֶאְהיֶ 
  :6ְ/לָ/ה

ְוִנְרְמז6 ְ;ַהH , �)Cָ<א ְלַמַע� ִמְצַות ְסעO%(ת ַ/ָ;ת קֶֹד/ ֶ/ֵה� ְ/לָ/ה
7ְנ6 ְוָיִאיר6 ְוִיְתַע6B ֵ/� ַהַויָ , ְ/לָ/ה O6י י6ִדי"ְיתBה "ְוֵ/� ֶאְהיֶ , �"ה ְ;ִמ

7ְנ6 , ֶ/ע(ִלי� ִמְסEַר ָמאַתִי� 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה, �"ְ;ִמ6Bי י6ִדי Oְוַג� ְית
ְסEַר ֶ/ע(ִלי� ִמ , ה"ְוִיְתַע6B ְויOְ/ְלמ6 ְ/לָ/ה ֲאְלִפי� ֶ/ל ְ/מ(ת ֶאְהיֶ 

  :ְ/ל/ ֵמא(ת 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה
6ְלַמַע� , Hָ<א ְלַמַע� ִמְצַות ְ/ִמיַרת ַה-(ֲעִדי� ֶ/ֵה� ְרָגִלי� ְ/לָ/ה

6ְלַמַע� ְקד9ַOת ָעֵרי , ִמְצַות ָהְרִאCָה ְ;ֵבית ַהִ-ְקָ%/ ְ;מ(ֲעִדי� ְ/לָ/ה
7ְנ6 ְוָיִאיר6 ְוִיְתַע6B ֵ/� , י� ְ/לָ/הִמְקָלט ְ;ֶאֶר# ִיFְָרֵאל ֶ/ֵה� ָערִ  Oְית

ֶ/ע(ִלי� ִמְסEַר ָמאַתִי� , �"ה ְדי6ִדי"� ְוֵ/� ֶאְהיֶ "ה ְדי6ִדי"ַהַויָ 
7ְנ6 ְוִיְתַע6B ְויOְ/ְלמ6 ְ/לָ/ה ֲאְלִפי� ֶ/ל . 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה Oְוַג� ְית
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  :ר ְ/ל/ ֵמא(ת 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/הֶ/ע(ִלי� ִמְסEַ , ה"ְ/מ(ת ֶאְהיֶ 
6ְלַמַע� ְזכ6ת , Hָ<א ְלַמַע� ְזכ6ת נַֹח ַהPִַ%יק ֶ/ה(ִליד ָ;ִני� ְ/לָ/ה

6ְלַמַע� ְזכ6ת ַיֲעקֹב , 0ְבָרָה� Hִבינ6 ֲאֶ/ר ִנPְב6 ָעָליו ֲאָנִ/י� ְ/לָ/ה
7ְנ6 , ִצי� ָעֶליָה ֶעְדֵרי צֹא� ְ/לָ/הHִבינ6 ֲאֶ/ר ָרHה ְ;ֵאר ַ;Mֶָדה ר(בְ  Oְית

, �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ְוֵ/� ֶאְהיֶ , �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ְוָיִאיר6 ְוִיְתַע6B ֵ/� ַהַויָ 
7ְנ6 ְוִיְתַע6B ְויOְ/ְלמ6 . ֶ/ע(ִלי� ִמְסEַר ָמאַתִי� 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה Oְוַג� ְית

ֶ/ע(ֶלה ִמְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת , ה" ֶ/ל ְ/מ(ת ֶאְהיֶ ְ/לָ/ה ֲאְלִפי�
  :6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה

ֲאֶ/ר ָהְלכ6 6ָבא6 ֶהָהָרה ְוָיְ/בH , �/ָ 6ָ<א ְלַמַע� ְזכ6ת Eְִנָחס ְוָכֵלב
ד 6ְלַמַע� ְזכ6ת ַחָ<ה ַהְ<ִביHה ֲאֶ/ר ִנְפְקָדה ַו8ַַהר ַו8ֵלֶ , ָיִמי� ְ/לָ/ה
7ְנ6 ְוָיִאיר6 ְוִיְתַע6B ֵ/� ַהַויָ , ָ;ִני� ְ/לָ/ה O6י י6ִדי"ְיתBְוֵ/� , �"ה ְ;ִמ

ְוַג� . ֶ/ע(ִלי� ִמְסEַר ָמאַתִי� 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה, �"ה ְ;ִמ6Bי י6ִדי"ֶאְהיֶ 
7ְנ6 ְוִיְתַע6B ְויOְ/ְלמ6 ְ/לָ/ה ֲאְלִפי� ֶ/ל ְ/מ(ת אֶ  Oע(ֶלה , ה"ְהיֶ ְית/ֶ

  :ִמְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה
ֲאֶ/ר ָמַלְ� ִ;יר6ָ/ַלִי� ָ/ִני� , Hָ<א ְלַמַע� ְזכ6ת ָ%ִוד ַעְבְ%ָ� ְמִ/יֶח�ָ 

6ְלַמַע� ְזכ6ת ְ/לֹמֹה ְ;נ( ֲאֶ/ר ִ%ֵ;ר ְמָ/ִלי� ֲאָלִפי� , ְ/ל(ִ/י� 6ְ/לָ/ה
7ְנ6 ,  6ְלַמַע� ְזכ6ת ְ;ָנָיה6 ֶ;� ְיה(ָיָדע ֲאֶ/ר ל( ֵ/� ִ;ְ/לָ/ה,ְ/לָ/ה Oְית

ֶ/ִ-ְסEָָר� , �"ה ְדי6ִדי"ְוֵ/� ֶאְהיֶ , �"ה ְדי6ִדי"ְוָיִאיר6 ְוִיְתַע6B ֵ/� ַהַויָ 
7ְנ6 ְוִיְתַע6B ְויOְ/ְלמ6 ְ/ . ָמאַתִי� 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה Oלָ/ה ֲאְלִפי� ְוַג� ְית

  :ֶ/ע(ֶלה ִמְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה, ה"ֶ/ל ְ/מ(ת ֶאְהיֶ 
ֲאֶ/ר ֶהֱחָיה ֶאת , Hָ<א ְלַמַע� ְזכ6ת ַעְבְ%ָ� ֵאִלCָה6 ַהָ<ִביא ָזכ6ר ַל+(ב

ת ְ/ֵני� ָעFָר 6ְלַמַע� ְקד9ַO , ַהCֶֶלד ְ;ִהְתמ(ְדד( ָעָליו Eְָעִמי� ְ/לָ/ה
7ְנ6 ְוָיִאיר6 , ֲאֶ/ר ֵה� ְלָכל ר6ַח ְ/ָעִרי� ְ/לָ/ה, ַ/ֲעֵרי ִעיר ָקְדֶ/�ָ  Oְית
ֶ/ע(ִלי� , �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ְוֵ/� ֶאְהיֶ , �"ה ְ%ִמ6Bי י6ִדי"ְוִיְתַע6B ֵ/� ַהַויָ 

7ְ . ִמְסEַר ָמאַתִי� 6ְ/לִ/י� 6ְ/לָ/ה Oְלמ6 ְ/לָ/ה ְוַג� ְית/ְO6 ְויBנ6 ְוִיְתַע
ֶ/ע(ִלי� ִמְסEַר ְ/ל/ ֵמא(ת 6ְ/לִ/י� , ה"ֲאְלִפי� ֶ/ל ְ/מ(ת ֶאְהיֶ 

Hָ<א ,  ה(ִ/יָעה ָ<איאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה . ה(ַ/ְעָנא ה(ַ/ְעָנא :6ְ/לָ/ה
Hָ<א ,  ה(ִ/יָעה ָ<אונהייאהדHָ<א ְיהָֹוה  : ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהיְיהָֹוה 
  :ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי ְיהָֹוה 
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6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 , ַיֲעFֶה ִ/ְבָעה ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, 6ָפס6ק ִמEְס6ֵקי Hָ<א ְ;:ֹחַ , :BO(, ֵאִלי� ְ;ֵני' לה

ָהב6 : ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹזִמְזמ(ר 
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ ַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרת

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַהָ-ִי� ֵאWל
(� ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ה ֶ;WָהָדWרְיהֹוָ  WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

ְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ַוCְַרִקיֵד� ְ:מ(
/Wֲהב(ת ֵאWַל :/Wק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 ְיהָֹוה : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWְי

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל :  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ִמיֶנ�ָ ְ@ד6ַלת יְ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. י ִצְדָקֶת�ָ ַרֲחמֵ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. ֲעָקֵתנ66ְ/ַמע צַ . ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל

  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

  0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ְוCֹאַמר  :ְלַהִ@יד ְלHָד� ָיְ/ר(, ִא� ֵי/ ָעָליו ַמְלHְ� ֶאָחד ִמִ<י Hֶל�
 Eְָדֵעה6 ֵמֶרֶדת ַ/ַחת ָמָצאִתי ְוCֹאַמר: Eְָדֵעה6 ֵמֶרֶדת ַ/ַחת ָמָצאִתי כֶֹפר

  :ְוCֹאַמר Eְָדֵעה6 ֵמֶרֶדת ַ/ַחת ָמָצאִתי כֶֹפר: כֶֹפר

  יֹאַמר ָ/לֹ/ ְפַעִמי�

ְיהָֹוה ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי : ְיהָֹוה ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְָ@ב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה
  :ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(� ָקְרֵאנ6ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה ַה-ֶ : Hָד� ;(ֵטַח ָ;�ְ 
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  .ַג� ָפס6ק ֶזה יֹאַמר ָ/לֹ/ ְפָעִמי�

ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסֶ%ָ� ֲעֵנִני ,  ֵעת ָרצ(�יאהדונהיַוֲאִני ְתִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה 
   :ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ 

  .יֹאַמר ֶזה ָפַע� Hַחת

 ,0ְ/ֵרי נWְֹצֵרי ֵעWדָֹתיו ב: ההָֹוW ַההWְֹלִכי� ְ;ת(ַרת יְ ,0ְ/ֵרי ְתִמWיֵמי ָדֶר�ְ 
6ה6 ְ;ָכל W/א ג: ֵלב ִיְדְרWֹכ6 �0 לW8ָ0ה  ד: ָפֲעל6 ַעְוָלה ִ;ְדָרָכיו ָהָל

ֶדיָ� ִלְ/מר ְמאWֹד O7י�ָ  ה: ִצ6ִיָתה ִפW7ֶ Oֲחַלי ִי:ֹנ6 ְדָרָכי ִלְ/מֹר ח W0 :ז  וH
(ְדָ� ְ;יֶ/ר ֵלָבב ְ;ָלְמִדי  ז: ֶתWי�ָ ָ:ל  ִמְצ( ֵאב(/ ְ;ַהִ;יִטי ֶאל לWֹא Wא

 ָ�Wֵטי ִצְדֶקEְ/ְל ֶאת ח: ִמ W0 7ֶיָ� ֶאְ/מר Oד חWֹה  ט: 8ַַעְזֵבִני ַעד ְמא-ֶ;ַ
ִלִ;י ְדַרְ/8ִיָ� 0ל 8ְַ/ֵ@ִני  ְ;ָכל י: Hְרח( ִלְ/מר ִ:ְדָבֶר�Wָ  ַ<ַער ֶאת ְיַזֶ:ה

ָ;ר6ְ�  יב: ָל�Wְ  י ָצַפְנ8ִי ִאְמָרֶתָ� ְלַמַע� לֹא ֶאWֱחָטאְ;ִל;ִ  יא: ִמִ-ְצ(ֶתWי�ָ 
W7ֶי�ָ ה8ָ0ה ְיהֹוָ  Oֵטי יג:  ַלְ-ֵדִני חEְ/ְְר8ִי :ל ִמEַָפַתי ִסFְ;ִ  ָי�Wיד: ִפ 

(� ְ;ֶדֶרְ� ֵעWְד(ֶתיָ� 8ִFְMַי ְ:ַעל ָ:ל Wִשיָחה ְו0ִ;יָטה  טו: הH �ִָפ67ֶדי;ְ
7ֶֹתיָ� ֶאWְ/8ֲַעָ/ע לֹא ֶאְ/ַ:ח ְ%ָבֶר�Wָ  טז: ֶתWי�ָ אWְֹרחֹ Oמל ַעל   יז: ְ;ח@ְ

 ָ�Wְחֶיה ְוֶאְ/ְמָרה ְדָבֶרWל יח: ַעְבְ%ָ� ֶא@ַ  ָ�Wָרֶת) W8ֵעיַני ְו0ִ;יָטה ִנְפָלא(ת ִמ :
נִֹכי ָבHֶר# 0ל יט WH י�ָ  ֵ@רWְרָסה ַנְפ  כ: 8ְַס8ֵר ִמֶ-ִ<י ִמְצ(ֶתW@ָ ֲאָבהWי ְלַת/ִ

: ָ@ַעְר8ָ ֵזִדי� ֲאר6ִרי� ַה9ִֹגי� ִמִ-ְצ(ֶתWי�ָ  כא: ֶאWל ִמְ/Eֶָטיָ� ְבָכל ֵעWת
ַ@� ָיWְ/בFָ 6ִרי� ִ;י  כג: ַ@ל ֵמWָעַלי ֶחְרEָה ָוב6ז ִ:י ֵעWדֶֹתיָ� ָנָצWְר8ִי כב

W7ֶי�ָ  Oכד: ִנְדָ;ר6 ַעְבְ%ָ� ָיִשיַח ְ;ח �W@ַ ֹיֵעדWָעי 0ְנֵ/י ֲעָצִת O/ֲעW/ַ �ָכה: ֶתי 
 ָ�Wִני ִ:ְדָבֶרCֵָעָפר ַנְפִ/י ַחWְבָקה ֶלW%ָ :8ֲַעֵנִני ַלְ-ֵדִני  כוWְר8ִי ַוEַָרַכי ִס%ְ

W7ֶי�ָ  Oי�ָ  כז: חWִשיָחה ְ;ִנְפְלא(ֶתH67ֶדיָ� ֲהִביֵנִני ְוEִ �ְֶרW%ֶ :ְלָפה  כחW%ָ
 ְCַנְפִ/י ִמ68ָגה ַק ָ�Wֶר�ְ  כט: ֵמִני ִ:ְדָבֶרW%ֶ ִניW>ֵת(ָרְתָ� ָחWֶקר ָהֵסר ִמֶ-ִ<י ְו/ֶ :

 הָ%ַבְק8ִי ְבֵעWְד(ֶתיָ� ְיהֹוָ  לא: ֱאמ6ָנה ָבָחְר8ִי ִמְ/Eֶָטיָ� ִ/W6ִיִתי ֶ%Wֶר�ְ  ל
 הִני ְיהֹוָ ה(רֵ  לג: ֶ%Wֶרְ� ִמְצ(ֶתיָ� Hר#6 ִ:י ַתְרִחיב ִלִ;Wי לב: 0ל 8ְִביֵ/Wִני

7ֶיָ� ְוֶאPְֶרָ<ה ֵעWֶקב Oָרֶתָ� ְוֶאְ/ְמֶרָ<ה ְבָכל  לד: ֶ%ֶרְ� ח) Wָרה תPְֲהִביֵנִני ְוֶא
ַהט ִלִ;י ֶאל  לו: ב( ָחָפWְצ8ִי ַהְדִריֵכִני ִ;ְנִתיב ִמְצ(ֶתיָ� ִ:י לה :ֵלWב

 לח: ְוא ִ;ְדָרֶכָ� ַחWCִֵניַהWֲעֵבר ֵעיַני ֵמWְרא(ת /ָ  לז: ֶאל ָ;Wַצע ֵעWְד(ֶתיָ� ְו0ל
 ָ�WֶתHִתי ֲאֶ/ר ָיגְֹר8ִי  לט: ָהֵק� ְלַעְבְ%ָ� ִאְמָרֶתָ� ֲאֶ/ר ְלִיְרEֲָעֵבר ֶחְרWַה

ֶדיָ� ְ;ִצְדָקWְתָ� ַחWCִֵני  מ: ִ:י ִמְ/Eֶָטיָ� ט(ִבWי� O7מא: ִהֵ<ה 08ְָב8ִי ְלִפ 
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ִני ֲחָסֶדָ� ְיהֹוָ  OיבֹאW6/8ְָעְת הִו  ָ�Wי  מב: ָ� ְ:ִאְמָרֶתW:ִ ְרִפי ָדָברWֱֹעֶנה חWְוֶא
 ָ�Wֶטָ�  מג: ָבַטְח8ִי ִ;ְדָבֶרEָ/ְי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִ:י ְלִמEִל ִמPֵ8ַ 0לWְו

ְוֶאְתַהBְָכה  מה: ְוֶאְ/ְמָרה ת(ָרWְתָ� ָתִמיד ְלע(ָל� ָוֶעWד מד: ִיָחWְל8ִי
ֶדיָ� דָ  O7ְרָחָבה ִ:י ִפW8ִיָב/ְWדֶֹתיָ� ֶנֶגד ְמָלִכי� ְולֹא  מו: ָרWֲאַדְ;ָרה ְבֵעWַו

/) Wְב8ִי מז: ֵאבWָהH ֲעַ/ע ְ;ִמְצ(ֶתיָ� ֲאֶ/רW8ַ/ְל  מח: ְוֶאWי ֶאEַא ַכWְָֹוֶאש
W7ֶי�ָ  Oִשיָחה ְבחHָהְב8ִי ְוH ְזכֹר ָ%ָבר ְלַעְבֶ%ָ� ַעל  מט: ִמְצ(ֶתיָ� ֲאֶ/ר

ֵזִדי�  נא: זֹאת ֶנָחWָמִתי ְבָעְנִיי ִ:י ִאְמָרWְתָ� ִחWCְָתִני נ: Wִניֲאֶ/ר ִיWַחְל8ָ 
ִני ַעד  ְמאֹד ִמ8(ָרְתָ� לֹא ָנִטWיִתי Oע(ָל� נב: ֱהִליצWֶטיָ� ֵמEָ/ְָזַכְר8ִי ִמ  |

(ָרֶת�Wָ  נג:  ָוWֶאְתֶנָח�Wהְיהֹוָ  W8 ְזֵביWְֹרָ/ִעי� עWר(ת ְזִמ  נד: ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמ
7ֶיָ� ְ;ֵבית ְמג6ָרWי Oי6 ִלי חWְיָלה ִ/ְמָ� ְיהֹוָ  נה: ָהBֶַאְ/ְמָרה הָזַכְר8ִי ַבWָו 

 ָ�Wָרֶת) W8 :ְר8ִי נוWֶדיָ� ָנָצ O7י ִ:י ִפBִ ְיָתהWַמְר8ִי הֶחְלִקי ְיהֹוָ  נז: זֹאת ָהH 
ִח9ְַב8ִי  נט:  ְ:ִאְמָרֶת�Wָ ִחBִיִתי ָפֶניָ� ְבָכל ֵלב ָחֵ<ִני נח: ִלְ/מֹר ְ%ָבֶרWי�ָ 

ַחְ/8ִי ְולֹא ִהְתַמְהָמְה8ִי ִלְ/מֹר  ס: ְדָרָכי ָוHWִ/יָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעWדֶֹתWי�ָ 
ִני 8(ָרְתָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִי סא: ִמְצ(ֶתWי�ָ  Oת  סב: ֶחְבֵלי ְרָ/ִעי� ִע6ְד) Wֲחצ

ָחֵבר Hִני ְלָכל ֲאֶ/ר  סג: ְדֶק�Wָ ַלְיָלה Hק�6 ְלה(ד(ת ָלְ� ַעל ִמְ/Eְֵטי ִצ 
7ֶיָ� ַלְ-ֵדWִניהַחְסְ%ָ� ְיהֹוָ  סד: ְיֵרא6ָ� 6ְל/Wְֹמֵרי 67EִֶדWי�ָ  Oֶר# חHה ָהHְלWָמ  :

ט6ב ַטַע� ָוַדַעת ַלְ-ֵדִני ִ:י  סו: ִ:ְדָבֶר�Wָ ה ט(ב ָעִשיָת ִע�W ַעְבְ%ָ� ְיהֹוָ  סה
: ֶטֶר� ֶאWֱעֶנה ֲאִני /ֵֹגג ְוַע8ָה ִאְמָרWְתָ� ָ/ָמWְר8ִי סז: ְבִמְצ(ֶתיָ� ֶהWֱאָמWְנ8ִי

W7ֶי�ָ  סח Oְפל6 ָעַלי ֶ/ֶקר ֵזִדי� ֲאִני  סט: ט(ב 8ָ0ה 6ֵמִטיב ַלְ-ֵדִני חWָט
: ָטַפ/ ַ:ֵחֶלב ִלָ;� ֲאִני 8(ָרWְתָ� ִ/Wֲעָ/Wְע8ִי ע: ֶאPֹר 67EִֶדWי�ָ  ְ;ָכל ֵלב

(ב לִ  עא Wי�ָ טW7ֶ Oיִתי ְלַמַע� ֶאְלַמד ח>ֵ Oי עWיָ�  עב: י ִכEִ ַרת) Wב ִלי ת) Wט
ָיֶדיָ� ָע6Fִני ַוWְיכ(ְננ6ִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה  עג: ֵמ0Wְלֵפי ָזָהב ָוָכWֶס�

ָיַדְע8ִי  עה: ְיֵרֶאיָ� ִיְרא6ִני ְוִיFְָמח6 ִ:י ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי עד: ִמְצ(ֶתWי�ָ 
ְיִהי ָנא ַחְסְ%ָ� ְלַנWֲחֵמִני  עו:  ִ:י ֶצֶדק ִמְ/Eֶָטיָ� ֶוWֱאמ6ָנה ִעִ<יָתWִניהְיהֹוָ 

 ָ�W%ְֶתָ� ְלַעְבWְחֶיה ִ:י עז: ְ:ִאְמָרWֲחֶמיָ� ְוֶאWי ְיבֹא6ִני ַרWָע O/ֲעW/ַ �ָעח: ת(ָרְת 
ָי/6ב6 ִלי ְיֵרֶאיָ�  עט: Wי�ָ ֵיב/6 ֵזִדי� ִ:י ֶ/ֶקר ִע6ְת6ִני ֲאִני Hִשיַח ְ;ִפ67דֶ 

(/ פ: ְויWְֹדֵעי ֵעWדֶֹתWי�ָ  W7ֶיָ� ְלַמַע� לֹא ֵאב Oי ִלִ;י ָתִמי� ְ;חWְלָתה  פא: ְיִהW:ָ
ָ:ל6 ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָ� ֵלאמר ָמַתי  פב: ִלְת/6ָעWְתָ� ַנְפִ/י ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי

7ֶיָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִיִ:Wי ָהִייִתי :ְ  פג: W8ְַנֲחֵמWִני Oי  פד: נֹאד ְ;ִקיט(ר חWה ְיֵמ-ָ:ַ
ָ:Wר6 ִלי ֵזִדי� ִ/יח(ת ֲאֶ/ר לֹא  פה: ַעְבֶ%ָ� ָמַתי W8ֲַעֶשה ְברWְֹדַפי ִמְ/WEָט
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 ָ�Wָרֶת) Wִני פו: ְכתW6ִני  פז: ָ:ל ִמְצ(ֶתיָ� ֱאמ6ָנה ֶ/ֶקר ְרָדפ6ִני ָעְזֵרB:ִ ְמַעט:ִ
ֶדWי�ָ ָבHרֶ  O7א ָעַזְב8ִי ִפWֲֹאִני לWי�ָ  פח: # ַוWEִ ִני ְוֶאְ/ְמָרה ֵעד6תCֵַחְסְ%ָ� ַח:ְ :
6ָנֶתָ� :(ַנְנW8ָ  צ:  ְ%ָבWְרָ� ִנPָב ַ;9ָָמWִי�הְלע(ָל� ְיהֹוָ  פט Wְלדֹר ָודֹר ֱאמ

ל6ֵלי  צב: ֲעָבֶדWי�ָ ְלWִמְ/Eֶָטיָ� ָעWְמד6 ַהC(� ִ:י ַה:ֹל  צא: ֶאֶר# ַו8ַWֲעמWֹד
ָעי Hז Hַבְד8ִי ְבָעְנִיWי O/ֲעW/ַ �ְָתW67ֶדיָ� ִ:י  צג: ת(ָרEִ א ֶאְ/ַ:חWְֹלע(ָל� ל

(ִ/יֵעִני ִ:י ִפ67ֶדיָ� ָדָרWְ/8ִי צד: ָב� ִחCִיָתWִני Wֲאִני ה �ָWִלי ִק66  צה: ְל
�Wדֶֹתיָ� ֶאְת;(ָנWָכל 8ְִכָלה ָרִאיִתי ֵק# ְרָחָבה  צו: ְרָ/ִעי� ְל0ְ;ֵדִני ֵעWְל

(ָרֶתָ� ָ:ל ַהC(� ִהיא שWִֹיָחִתWי צז: ִמְצָוWְתָ� ְמאWֹד Wַהְב8ִי תH הWצח: ָמ 
ִמָ:ל ְמַלְ-ַדי ִהFְַ:ְל8ִי  צט: ֵמאְֹיַבי 8ְַחְ:ֵמִני ִמְצ(ֶתָ� ִ:י ְלע(ָל� ִהיא ִלWי

ִמָ:ל  קא: Iְֵקִני� ֶאְת;(ָנ� ִ:י ִפ67ֶדיָ� ָנָצWְר8ִיִמ  ק: ִ:י ֵעWְד(ֶתיָ� ִשיָחה ִלWי
 ָ�Wֶטיָ� לֹא ָסְר8ִי  קב: אַֹרח ָרע ָ:ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַע� ֶאְ/מר ְ%ָבֶרEָ/ְ-ִִמ

(ֵרָתWִני Wי 8ָ0ה הW:ִ :יWקד: קג ַמה ִ<ְמְלצ6 ְלִחִ:י ִאְמָרֶתָ� ִמְ%ַב/ ְלִפ 
קה ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָ� : ָ:ל אַֹרח ָ/Wֶקר ֵ:� Fֵָנאִתי ;(ָנ� ַעלִמ67Eִֶדיָ� ֶאְת 

 קז: ִנְ/ַ;ְע8ִי ָוWֲאַקCֵָמה ִלְ/מֹר ִמְ/Eְֵטי ִצְדֶק�Wָ  קו: ִלְנִתWיָבִתWי ְוא(ר
 הִנְדב(ת Eִי ְרֵצה ָנא ְיהֹוָ  קח:  ַחCִֵני ִכְדָבֶר�Wָ הַנWֲעֵניִתי ַעד ְמאֹד ְיהֹוָ 

ִמ  W6ִניWֶטיָ� ַלְ-ֵדEָ/ְ :ְח8ִי קטWי ָתִמיד ְות(ָרְתָ� לֹא ָ/ָכEִקי: ַנְפִ/י ְבַכ 
ָנַחְל8ִי ֵעWְד(ֶתיָ�  קיא: ָנWְתנ6 ְרָ/ִעי� Eַח ִלי 6ִמ67Eִֶדיָ� לֹא ָתִעWיִתי

7ֶיָ� לְ  קיב: ְלע(ָל� ִ:Wי FFְ(� ִלִ;י ֵהWָ-ה Oת ח)FֲעWע(ָל� ָנִטיִתי ִלִ;י ַל
ִסְתִרי 6ָמWִגִ<י 8ָHה  קיד: ֵסWֲעִפי� Fֵָנאִתי ְוWת(ָרְתָ� HָהWְב8ִי קיג: ֵעWֶקב

6ר6 ִמֶ-ִ<י ְמֵרִעי� ְוֶאPְָרה ִמְצות ֱאלָֹהWי קטו: ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי Wקטז: ס 
ָעֵדִני ְוִא6ֵָ/ָעה סְ  קיז: ָסְמֵכִני ְכִאְמָרWְתָ� ְוֶאWְחֶיה ְו0ל 8ְִביֵ/ִני ִמFְִבִרWי

7ֶיָ� ָתִמWיד O7ֶיָ� ִ:י ֶ/ֶקר  קיח: ְוֶאְ/ָעה ְבח OחWָסִליָת ָ:ל /(ִגי� ֵמ
�Wי�ָ  קיט: 8ְַרִמיָתWדֶֹתWַהְב8ִי ֵעH ֶר# ָלֵכ�H קכ : ִסִגי� ִהְ/ַ;8ָ ָכל ִרְ/ֵעי  

ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ָיֵרWאִתי W6 ִריFְָחְ%ָ� ְבEַט ָוֶצֶדק ַ;ל  אקכ: ָסַמר ִמEָ/ְיִתי ִמFִָע
ִני ֵזִדWי� קכב: 8ִַ<יֵחִני ְלעWְֹ/ָקWי Oל ַיַעְ/ק W0 ֵעיַני  קכג: ֲערֹב ַעְבְ%ָ� ְלט(ב

 ָ�W6ָעֶתָ� 6ְלִאְמַרת ִצְדֶק W/7ֶיָ�  קכד: ָ:ל6 ִלי Oֲעֵשה ִע� ַעְבְ%ָ� ְכַחְסֶ%ָ� ְוח
ֵעת ַלWֲעF(ת  קכו: יֵנִני ְוֵאWְדָעה ֵעWדֶֹתWי�ָ ַעְבְ%ָ� Hִני ֲהבִ  קכה: ַלְ-ֵדWִני
(ָרֶת�Wָ הַלWיהֹוָ  W8 6ז קכז:  ֵהֵפרWEָָהב 6ִמIַָהְב8ִי ִמְצ(ֶתיָ� ִמH �:ֵ קכח: ַעל 
Eְָלא(ת  קכט: ָ:ל 67Eִֵדי כֹל ִי9ְָר8ִי ָ:ל אַרח ֶ/ֶקר FֵָנWאִתי ַעל ֵ:�

: Eֵַתח ְ%ָבֶריָ� ָיִאיר ֵמִבי� EְָתִיWי� קל: � ַנְפִ/WיֵעWְד(ֶתיָ� ַעל ֵ:� ְנָצָרתַ 
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ְב8ִי קלא WHָפה ִ:י ְלִמְצ(ֶתיָ� ָיH/ְֶאWי ָפַעְר8ִי ָוWEִ :ה ֵאַלי ְוָחֵ<ִני  קלבWֵנEְ
 ָ�Wֲהֵבי ְ/ֶמWֹט ְלאEָ/ְ0ל 8ְַ/ֶלט ִ;י ָכל  קלג: ְ:ִמWָעַמי ָהֵכ� ְ;ִאְמָרֶתָ� ְוEְ

ֶו� WH :י�ָ  קלדW67ֶדEִ ָד� ְוֶאְ/ְמָרהH ֵדִני ֵמעֶ/קEְ :ֶניָ� ָהֵאר  קלהEָ
W7ֶי�ָ  Oא ָ/ְמר6  קלו: ְ;ַעְבֶ%ָ� ְוַלְ-ֵדִני ֶאת חWְֹרד6 ֵעיָני ַעל לWְלֵגי  ַמִי� ָיEַ

 ָ�Wָרֶת) Wי�ָ הַצִ%יק 8ָ0ה ְיהֹוָ  קלז: תWֶטEָ/ְִצ6ִיָת ֶצֶדק  קלח:  ְוָיָ/ר ִמ
: ִצְ-ַתְתִני ִקְנHִתי ִ:Wי ָ/ְכח6 ְדָבֶריָ� ָצָרWי קלט: Wדֶֹתיָ� ֶוWֱאמ6ָנה ְמאWֹדעֵ 

נִֹכי ְוִנְבֶזה  קמא: ְצר6ָפה ִאְמָרWְתָ� ְמאֹד ְוWַעְבְ%ָ� ֲאֵהָבJW קמ WH ָצִעיר
ֶדיָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִי O7Eִ :ת קמבWת(ָרְתָ� ֱאֶמWְתָ� ֶצֶדק ְלע(ָל� ְוWקמג: ִצְדָק 

ָעWי O/ֲעW/ַ �ְָד(ֶתיָ� ְלע(ָל�  קמד: ַצר 6ָמצ(ק ְמָצא6ִני ִמְצ(ֶתיWֶצֶדק ֵע
7ֶיָ� ֶאWֹPָרההָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיהֹוָ  קמה: ֲהִביֵנִני ְוֶאWְחֶיWה Oקמו:  ח 

(ִ/יֵעִני ְוֶאְ/ְמָרה ֵעWדֶֹתWי�ָ  Wאֲ  קמז: ְקָראִתיָ� הW6ֵָעה ִקַ%ְמ8ִי ַבֶ<ֶ/� ָו/ַ
ר(ת ָלִשיַח ְ;ִאְמָרֶת�Wָ  קמח: ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי Oקמט: ִקְ%מ6 ֵעיַני 0ְ/מ 

ָקWְרב6 רWְֹדֵפי ִזָ-ה  קנ:  ְ:Wִמְ/Eֶָטָ� ַחWCִֵניהק(ִלי ִ/ְמָעה ְכַחְסֶ%ָ� ְיהֹוָ 
ֶקֶד�  קנב: ֱאֶמWת ְוWָכל ִמְצ(ֶתיָ� הָקר(ב 8ָ0ה ְיהֹוָ  קנא: ִמ8(ָרWְתָ� ָרָחWק6

�W8ָדֶֹתיָ� ִ:י ְלע(ָל� ְיַסְדWֵצִני ִ:י ת(ָרְתָ�  קנג: ָיַדְע8ִי ֵמֵעBְה ָעְנִיי ְוַחWְרֵא
ָרח(ק  קנה: ִריָבה ִריִבי 6ְגHֵלִני ְלִאְמָרWְתָ� ַחWCִֵני קנד: לֹא ָ/ָכWְח8ִי

6/W7ֶיָ� לֹא ָדָר Oי חW:ִ ְרָ/ִעי� ְי/6ָעהWֲחֶמיָ� ַרִ;י� קנו: ֵמWהְיהֹוָ |  ַר 
 קנח: ַרִ;י� רWְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעWְד(ֶתיָ� לֹא ָנִטWיִתי קנז: ְ:Wִמְ/Eֶָטיָ� ַחWCִֵני

ְרֵאה ִ:Wי  קנט: ָרִאיִתי בWְֹגִדי� ָוWֶאְתק(ָטָטה ֲאֶ/ר ִאְמָרWְתָ� לֹא ָ/ָמWר6
רֹא/ ְ%ָבWְרָ� ֱאֶמת 6ְלע(ָל� ָ:ל  קס: Wִני ְ:Wַחְסְ%ָ� ַחCֵ הִפ67ֶדיָ� Hָהְב8ִי ְיהֹוָ 

 ָ�Wט ִצְדֶקEַ/ְי קסא: ִמW;ִַחד ִלEָ �ְָרWִרי� ְרָדפ6ִני ִחָ<� 6ִמְ%ָבFָ :קסב  Fָש
נִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָ� ְ:מ(ֵצא ָ/ָלל ָרWב WH :ֲאַתֵעָבה  קסגWֵנאִתי ָוFָ ֶקר/ֶ

 קסה:  ַ;C(� ִהBְַל8ִיָ� ַעל ִמְ/Eְֵטי ִצְדֶק�Wָ ֶ/ַבע קסד: 8(ָרWְתָ� HָהWְב8ִי
(ל W/י� ָלמ( ִמְכWָרֶתָ� ְוֵא) Wֲהֵבי תWְֹתָ�  קסו: ָ/ל(� ָרב ְלאWְר8ִי ִלי/6ָע;ַFִ

ִמְצ(ֶתיָ� ָעשWִֹיִתיהְיהֹוָ  W6  :ד קסזWֲֹהֵב� ְמאWֹדֶֹתיָ� ָואWְמָרה ַנְפִ/י ֵעW/ָ :
8ְִקַרב ִרָ<ִתי  קסט: ֶדיָ� ְוֵעWדֶֹתיָ� ִ:י ָכל ְ%ָרַכי ֶנְגֶ%�Wָ ָ/ַמְר8ִי ִפ67 קסח

8ָב(א ְתִחָ<ִתי ְלָפֶניָ� ְ:ִאְמָרWְתָ�  קע:  ִ:ְדָבWְרָ� ֲהִביֵנWִניהְלָפֶניָ� ְיהֹוָ 
W7ֶי�ָ  קעא: ַהPִיֵלWִני Oה ִ:י ְתַלְ-ֵדִני חBָָפַתי 8ְִהFְ 8ַַע�  קעב: 8ַַ;ְעָנה

8ְִהWי ָיְדָ� ְלָעְזֵרִני ִ:י ִפ67ֶדיָ�  קעג: (ִני ִאְמָרֶתָ� ִ:י ָכל ִמְצ(ֶתיָ� WPֶֶדקְל/
ָעWיה08ְָב8ִי ִלWי/6ָעWְתָ� ְיהֹוָ  קעד: ָבָחWְר8ִי O/ֲעW/ַ �ִָחי  קעה:  ְות(ָרְתW8ְ
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ִמְ/Eֶָטָ� ַיְעְזרWOִני W6 Xְָתַהְלֶל W6 ֶשה אֵֹבד ַ;7ֵ/ ַעְבֶ%ָ� 8ִָעיִתי :ְ  קעו: ַנְפִ/י
  :ִ:י ִמְצ(ֶתיָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִי

  . Eְָעִמי�חמש עשרהְוַיְכEִֵל� , ו ִ/יר ַהַ-ֲעל(ת"יֹאַמר ט

 הְיWהֹוָ  ב:  ַ;Pָָרָתה Bִי ָקָראִתי ַוCַWֲעֵנWִניהִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ֶאל ְיהֹוָ   א  קכ
ַמה �8ֵCִ ְלָ� 6ַמה Cִֹסי� ָלְ�  ג: Bָ/(� ְרִמWCָהַהPִיָלה ַנְפִ/י ִמFְַפת ֶ/ֶקר ִמ 

(ָיה ִלי ִ:י  ה: ִחPֵי ִג;(ר ְ/נ6ִני� ִע� ַ@Wֲחֵלי ְרָתִמWי� ד: ָל/(� ְרִמWCָה Wא
ַרַ;ת ָ/Wְכָנה JBָ ַנְפִ/י ִע� F(ֵנא  ו: ַגְר8ִי ֶמֶ/ְ� ָ/ַכְנ8ִי ִעH �Wֳהֵלי ֵקָדWר

�) Wה ז: ָ/לW0ִני ָ/ל(� ְוִכי ֲאַדֵ;ר ֵהָ-ה ַלִ-ְלָחָמ:  

  ב: ִ/יר ַלWַ-ֲעל(ת ֶאMָא ֵעיַני ֶאל ֶהWָהִרי� ֵמ0ִי� ָיבֹא ֶעְזִרWי  א  קכא
ֶר#הֶעְזִרי ֵמִע� ְיהֹוָ  WHִי�8ֵ ַל-(ט ַרְגֶלָ� 0ל ָינ�6  0ל ג:  עֵֹשה ָ/ַמִי� ָו

 ָ�WְמֶרWֹ/ :א ָינ6 דWֹלִהֵ<ה לWָרֵאFְְמֶרָ� הְיהֹוָ  ה: � ְולֹא ִייָ/� /(ֵמר ִיWֹ/ 
 ז: י(ָמ� ַה9ֶֶמ/ לWֹא ַיֶ:ָ:ה ְוָיֵרַח ַ;WBְָיָלה ו:  ִצBְָ� ַעל ַיד ְיִמיֶנ�Wָ הְיהֹוָ 
 ִיְ/ָמר ֵצWאְתָ� 6ב(ֶאָ� הְיWהֹוָ  ח:  ִיְ/ָמְרָ� ִמָ:ל ָרע ִיְ/מר ֶאת ַנְפֶ/�Wָ הְיWהֹוָ 
  :ה ְוַעד ע(ָל�WֵמWַע8ָ 

  ב : ֵנֵל�Wְ הָ ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְלָדִוד Fַָמְח8ִי ְ;אWְֹמִרי� ִלי ֵ;ית ְיהֹוָ   א  קכב
6ָ/לָ  Wְמד(ת ָהי6 ַרְגֵלינ6 ִ;ְ/ָעַרִיְ� ְירWֹע W6ָ/לַ  ג: ִ�י Wַהְ;נ6ָיה ְ:ִעיר יְיר �

ְ;ָרה JBָ ַיְחָ%Wו OחW/ֶ :ָרֵאל  ִטי� ִ/ְבֵטיֶ/�9ָ ָעל6 ְ/בָ  דFְֵעד6ת ְלִי Jָי
ָיWְ/ב6 ִכְסא(ת ְלִמְ/Eָט ִ:ְסא(ת ְלֵבית |  ִ:י ָ/ָ-ה ה: הְלהֹד(ת ְלֵ/� ְיהֹוָ 

6ָ/לָ  ו: ָ%ִוWד Wֲאל6 ְ/ל(� ְירW/ִַי�ְ יWֲהָבWֹי ָ/ל(� ְ;ֵחיֵלְ�  ז: � ִיְ/ָלי6 אWְיִה
  ט: ְלַמַע� 0ַחי ְוֵרָעי ֲאַדְ;ָרה ָ<א ָ/ל(� ָ;�Wְ  ח: ַ/ְלָוה ְ;0ְרְמנ(ָתWִי�ְ 

  : ֱאלֵֹהינ6 ֲאַבְקָ/ה ט(ב ָל�Wְ הְלַמַע� ֵ;ית ְיהֹוָ 

ִהֵ<ה  ב: ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ֵאֶליָ� ָנָשאִתי ֶאת ֵעיַני ַהWֹCְ/ִבי ַ;9ָָמWִי� א קכג
(ֵניֶה� Wֵעיֵני  ג: ְכֵעיֵני ֲעָבִדי� ֶאל ַיד ֲאד:ְ �:ֵ J8ְָפָחה ֶאל ַיד ְ@ִבְר/ִ

 ָחֵ<נ6 ִ:י ַרב Fַָבְענ6 הָחֵ<נ6 ְיהֹוָ  ד:  ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<Wנ6הֵעיֵנינ6 ֶאל ְיהֹוָ 
6ז Wי� ה: בWֲאַנִ<י� ַה;6ז ִלְגֵאי י(ִנW9ַַעג ַהBַַנְפֵ/נ6 ַה JBָ ְבָעהWַָֹרַ;ת ש:  

:  ֶ/ָהָיה ָלנ6 יWֹאַמר ָנא ִיFְָרֵאWלה ְלָדִוד ל6ֵלי ְיהֹוָ ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת א קכד
ֲאַזי ַחCִי� ְ;ָלע6נ6  ג:  ֶ/ָהָיה ָלנ6 ְ;ק�6 ָעֵלינH 6ָד�Wהל6ֵלי ְיהֹוָ  ב
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ֲאַזי  ה: ֲאַזי ַהַ-ִי� ְ/ָטפ6נ6 ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵ/Wנ6 ד: ַ;Wֲחר(ת W;ָ �Eָ0נ6
 ֶ/Bֹא ְנָתָננ6 ֶטֶר� הָ;ר6ְ� ְיהֹוָ  ו: ְפֵ/נ6 ַהַ-ִי� ַהWIֵיד(ִנWי�ָעַבר ַעל נַ 
�Wֲאַנְחנ6  ז: ְלִ/ֵ<יֶהWח ִנְ/ָ;ר ַוEְַקִ/י� ַה) Wח יEַר ִנְמְלָטה ִמ)Eַנְפֵ/נ6 ְ:ִצ
ֶר#הֶעְזֵרנ6 ְ;ֵ/� ְיהֹוָ  ח: ִנְמָלWְטנ6 WHעֵֹשה ָ/ַמִי� ָו :  

 ְ:Wַהר ִצC(� לWֹא ִי-(ט ְלע(ָל� הWַ-ֲעל(ת ַה;Wְֹטִחי� ַ;Wיהֹוָ ִ/יר הַ  א קכה
 ָסִביב ְלַע-( ֵמWַע8ָה ְוַעד ה� ָהִרי� ָסִביב ָלJ ַוWיהֹוָ יְיWר6ָ/לַ  ב: ֵיֵ/Wב
�Wא  ג: ע(ָלWֹיִקי� ְלַמַע� ל%ִPַWי לֹא ָינ6ַח ֵ/ֶבט ָהֶרַ/ע ַעל @(ַרל ַה:ִ

 ַל+(ִבי� ְוִלWיָ/ִרי� הֵהיִטיָבה ְיהֹוָ  ד: Pִַ%יִקי� ְ;ַעְוָלָתה ְיֵדיֶה�Wִיְ/ְלח6 הַ 
�Wִליֵכ� ְיהֹוָ  ה: ְ;ִל;(ָת) Wָת� י)Bֶו� ָ/ל(� הְוַהַ-ִ+י� ַעַקְלַקHֲעֵלי ָהWֹE ֶאת 

  :ִיFְָרֵאWל ַעל

 ב: ָהִיינ6 ְ:חWְֹלִמWי�ִ/יַבת ִצC(�   ֶאתהִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְ;/6ב ְיהֹוָ  א קכו
 הHז ִיָ-ֵלא Fְח(ק Eִינ6 6ְל/(ֵננ6 ִרָ<ה Hז יWֹאְמר6 ַב@(ִי� ִהְגִ%יל ְיהֹוָ 

 ד:  ַלWֲעF(ת ִעָ-נ6 ָהִיינFְ 6ֵמִחWי�הִהְגִ%יל ְיהֹוָ  ג: ֵאBֶWה ַלWֲעF(ת ִע�
ַהWֹIְרִעי� ְ;ִדְמָעה ְ;ִרָ<ה  ה: Wֶגבְ/ִביֵתנW:ַ 6ֲאִפיִקי� ַ;<ֶ   ֶאתה/6ָבה ְיהֹוָ 

6ָבכֹה נֵֹשא ֶמWֶ/ְ� ַהIַָרע ;Wֹא ָיבֹא ְבִרָ<ה נֵֹשא  ָהל(ְ� ֵיֵל�ְ  ו: ִיְקצWֹר6
  :ֲאלO-ָֹתWיו

 לWֹא ִיְבֶנה ַבִית ָ/ְוא ָעWְמל6 הִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ִלְ/לֹמה ִא� ְיהֹוָ  א קכז
ָ/ְוא ָלֶכ�  ב: ָ/ַקד /(ֵמWר  ִיְ/ָמר ִעיר ָ/ְוא לWֹאהב(ָניו ;( ִא� ְיהֹוָ 

ֲחֵרי ֶ/ֶבת אWְֹכֵלי ֶלֶח� ָהWֲעָצִבי� ֵ:� ִי�8ֵ ִלWיִדיד( ֵ/ָנWא W0י ק�6 ְמWַמְ/ִ:יֵמ :
ְ:ִחPִי� ְ;ַיד ִ@;(ר ֵ:� ְ;ֵני  ד: ַהָ;Wֶט�  ָ;ִני� Fָָכר Eְִריהִהֵ<ה ַנWֲחַלת ְיהֹוָ  ג

0ְ/ֵרי ַהֶ@ֶבר ֲאֶ/ר ִמBֵא ֶאת Eָ/ְ0ת( ֵמֶה� לWֹא ֵיב/W:ִ 6י  ה: 6ִרWי�ַהְ<ע
(ְיִבי� ַ;W9ַָער Wְיַדְ;ר6 ֶאת א:  

ְיִגיַע  ב:  ַהWהֵֹלְ� ִ;ְדָרָכWיוהְיֵרא ְיהֹוָ  ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת 0ְ/ֵרי ָ:ל א קכח
 ְ�Wיָ� ִ:י תֹאֵכל 0ְ/ֶריָ� ְוט(ב ָלEֶ:ַ:ה ְ;ַיְרְ:ֵתי ֵביֶתָ�  ֶאְ/�8ְָ   גCִָרWֹE ֶגֶפ�:ְ

 ָ�Wְלָחֶנ O/ֵכ� ְיבַֹרְ� ָ@ֶבר ְיֵרא  ִהֵ<ה ִכי ד: ָ;ֶניָ� ִ:ְ/ִתֵלי ֵזיִתי� ָסִביב ְל
Wֶרְכָ� ְיהֹוָ  ה: הְיהָֹוW6ָ/לָ הְיָב W6ְרֵאה ְ;ט6ב ְיר �)CPִי�ָ י ִמWCֶל ְיֵמי ַח: � :

  : ְלָבֶניָ� ָ/ל(� ַעל  ִיFְָרֵאWלָבִני� 6ְרֵאWה

ַרַ;ת  ב: ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ַרַ;ת ְצָרר6ִני ִמְ<ע6ַרי יWֹאַמר ָנא ִיFְָרֵאWל קכט א
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ַ@ִ;י ָחWְר/6 חWְֹרִ/י� ֶהWֱאִריכ6  ַעל ג: ְצָרר6ִני ִמְ<ע6ָרי ַ@� לֹא ָיְכל6 ִלWי
�WֲעִניָתWי� ִק , ַצִ%יקהְיהֹוָ  ד: ְלַמWֲעב(ת ְרָ/ִע #Pֵ :ח(ר  הH 6ֵיבֹ/6 ְוִי=ֹג

�) WCְנֵאי ִצWֹF ו: :ֹל /Wֲחִציר ַ@@(ת ֶ/7ְַדַמת ָ/ַל� ָיֵבW:ַ 6ְהיWא  ז: ִיBֵֹא ִמB/ֶ
ְמר6 ח: ַכE( ק(ֵצר ְוִחְצנ( ְמַעֵ-Wר WH ת  ְיהֹוָ  ְולֹאW:ְַבִרי� ִ;ְרWֲֹאֵליֶכ� הָהע 

  :ה ֶאְתֶכ� ְ;ֵ/� ְיהָֹוWֵ;ַרְכנ6

ֲאדָֹני ִ/ְמָעה ְבק(ִלי  ב :הִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ִמַ-Wֲעַמ7ִי� ְקָראִתיָ� ְיהָֹוWקל א 
ב(ת ְלק(ל W8ֲַחנ6ָנWי O9ְזֶניָ� ַקH ְהֶייָנהW8ִ: ֲאדָֹני ִמי  ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא� ג Jָי

 ִק6ְָתה ַנְפִ/י הִק6ִיִתי ְיהֹוָ  ה :ַמַע� 6ָ8ִֵרWאִעְ-ָ� ַהְ=ִליָחה לְ  ִ:Wיד : ַיWֲעמWֹד
 ז :ַנְפִ/י ַלWאדָֹני ִמWֹ9ְמִרי� ַל;ֶֹקר /Wְֹמִרי� ַל;Wֶֹקרו : ְוWִלְדָבר( ה(ָחWְל8ִי
6תהִע� ְיהֹוָ   ִ:Wיהְיהֹוָ  ַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל Wְוה6א  ח : ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד 

נָֹתWיוִיְפֶ%ה ֶאת  W)ָרֵאל ִמ:ֹל ֲעFְִי:  

ָגַבJ ִלִ;י ְולWֹא ָרמ6 ֵעיַני ְולWֹא   לWֹאה ְיהֹוָ ,ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְלָדִוד א קלא
ְוד(ַמְמ8ִי ַנְפִ/י  ִא� לֹא ִ/6ִיִתי ב: ִ;ְגדֹל(ת 6ְבִנְפָלא(ת ִמֶ-ִ<י ִהBְַכ8ִי

ל ָעַלי ַנפְ  Oל ֲעֵלי ִא-( ַ:ָ@מ Oיְ:ָגמW/ִ :ָרֵאל ֶאל ְיהֹוָ  גFְַע8ָה ְוַעד הַיֵחל ִיWֵמ 
�Wע(ָל:  

(הִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְזכ(ר ְיהֹוָ  א קלב Wת)> Oֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ע  ב:  ְלָדִוד ֵאת ָ:ל ע
 ִא� Hבֹא ְ;אֶֹהל ֵ;יִתי ִא� ֶאWֱעֶלה ַעל ג:  ָנַדר ַלWֲאִביר ַיWֲעקWֹבהַלWיהֹוָ 

ַעד ֶאְמָצא  ה: � ֶא�8ֵ ְ/ַנת ְלֵעיָני ְלWַעְפַעEַי 8ְנ6ָמWהִא  ד: ֶעֶרF ְיצ6ָעWי
ִהֵ<Wה ְ/ַמֲענ6ָה ְבֶאְפָרָתה  ו:  ִמְ/ָ:נ(ת ַלWֲאִביר ַיWֲעקWֹבהָמק(� ַלWיהֹוָ 

 ח: ָנב(Hה ְלִמְ/ְ:נ(ָתיו ִנְ/W8ֲַחֶוה ַלWֲהדֹ� ַרְגָלWיו ז: ְמָצאנ6ָה ִ;Fְֵדי ָיWַער
�WIֶָ הוָ ק6ָמה ְיהֹ Oֲאר(� עW6ָחֶתָ� 8ָ0ה ַו Wֲהֶניָ� ִיְלְ;/6 ֶצֶדק  ט:  ִלְמנWֹ:

ִנְ/ַ;Wע  יא: ַ;Wֲעב6ר ָ%ִוד ַעְבֶ%ָ� 0ל 8ֵָ/ב Eְֵני ְמִ/יֶח�Wָ  י: ַוWֲחִסיֶדיָ� ְיַרֵ<Wנ6
 יב: ֵ=א ָל�Wְ  ְלָדִוד ֱאֶמת לWֹא ָי/6ב ִמֶ-ָ<ה ִמEְִרי ִבְטְנָ� Hִ/ית ְלכִ הְיהֹוָ 

ְ;ִריִתי ְוֵעWדִֹתי ז( ֲאַלְ-ֵד� ַ@� ְ;ֵניֶה� ֲעֵדי ַעד ֵיWְ/ב6  ִא�W ִיְ/ְמר6 ָבֶני�ָ 
 ְ�Wי ָבַחר ְיהֹוָ  יג: ְלִכֵ=א ָלW:ִה) Wְלמ(ָ/ב ל J6ִָא �)C6ָחִתי  יד:  ְ;ִצ Wזֹאת ְמנ

 ָ;ֵרְ� ֲאָבֵרְ� ֶאְבי(ֶניָה Fְ0ִ;יַעW ֵציָדJ טו: ֲעֵדי ַעד WֹEה ֵאֵ/ב ִ:י ִא6ִִתWיהָ 
ָ/� 0ְצִמיַח  יז: ְוWכֲֹהֶניָה 0ְלִ;י/ ֶיַ/ע ַוWֲחִסיֶדיָה ַרֵ<� ְיַרֵ<Wנ6 טז: ָלWֶח�

(ְיָביו 0ְלִ;י/ ;ֶ/ת ְוָעָליו ָיִצי#  יח: ֶקֶר� ְלָדִוד ָעַרְכ8ִי ֵנר ִלְמִ/יִחWי Wא
) Wִנְזר:  
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ֲעל(ת ְלָדִוד ִהֵ<ה ַמה +(ב 6ַמה ָ<ִעי� ֶ/ֶבת 0ִחי� ַ@� ִ/יר ַהW-ַ  א קלג
ַעל ָהרא/ יֵֹרד ַעWל ַהIָָק� ְזַק�W 0ֲהרֹ� ֶ/Cֵֹרד ַעל Eִי  ַ:9ֶֶמ� ַה+(ב ב: ָיWַחד

 ֶאת הִצ6ָה ְיהֹוָ  ְ:ַטל ֶחְרמ(� ֶ/Cֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצC(� ִ:י ָ/� ג: ִמ%(ָתWיו
  :ָכה ַחCִי� ַעד ָהWע(ָל�Wַהְ;רָ 

 ָהעWְֹמִדי� ה ָ:ל ַעְבֵדי ְיהֹוָ הָ;Wְרכ6 ֶאת ְיהֹוָ  ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ִהֵ<ה א קלד
(תהְ;ֵבWית ְיהֹוָ  WילBֵ;ַ  :ב Wְרכ6 ֶאת ְיהָֹוW6 ְיֵדֶכ� קֶֹד/ 6ָב WאFְֶרְכ�ָ  ג: הWְיָב 

ֶר#הְיהֹוָ  WHעֹשֵֹה ָ/ַמִי� ָו �)CPִִמ :  

  .יֹאַמר ֶפֶרק ֶזה ֶ/ַבע ְפַעִמי�

ַמֲעֵשה  W6 6ְנָנה ָעֵלינ) W: 6ֲעֵשה ָיֵדינWִויִהי נַע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמ
(ְנֵנWה6 W: 6ָיֵדינ :�Wיהֹוָ : יֵֹ/ב ְ;ֵסֶתר ֶעְלי(� ְ;ֵצל ַ/ַ%י ִיְתל(ָנWהאַֹמר ַל 

6ָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח  Wַמְחִסי 6ְמצ) W; : ח ָיק6/ ִמֶ%ֶברEַיְלָ� ִמWPִי ה6א ַי:ִ
(ת W6ֶאְבָרת(: ַה;ְ ) W8ֵחָרה ֲאִמWַֹחת ְ:ָנָפיו 8ְֶחֶסה ִצָ<ה ְוסWא : ָיֶסְ� ָלְ� ְוַתWֹל

�Wַחד ָלְיָלה ֵמֵח# ָיע�6 י(ָמEֲַהלְֹ� ִמ7ֶֶטב ָי/6ד : ִתיָרא ִמWִמֶ%ֶבר ָ;אֶֹפל ַי
ַרק ְ;ֵעיֶניָ� : ֶאֶל� 6ְרָבָבה ִמWיִמיֶנָ� ֵאֶליָ� לֹא ִיָ@E /Wל ִמPְִ%�ָ יִ : ָצWֳהָרWִי�

 ַמְחִסי ֶעְלי(� ַשְמ8ָ הִ:Wי 8ָ0ה ְיהֹוָ : ַתִ;יט ְוִ/OBַמת ְרָ/ִעי� 8ְִרֶאWה
 ָ�Wְמע(ֶנ : ָ�Wֳהֶל WH;ְ א ִיְקַרבWֹה ֵאֶליָ� ָרָעה ְוֶנַגע ל>ֶ Oא ְתאWֹכָ : לHיו ִ:י ַמְל

ַעל ַ:Eִַי� ִיMָא6ְנָ� �Eֶ 8ִ@ֹ� ָ;ֶאֶב� : ְיַצ6ֶה  Bְָ� ִלְ/ָמְרָ� ְ;ָכל ְ%ָרֶכWי�ָ 
 ָ�Wי�: ַרְגֶלW>ִי ִבי ָחַ/ק : ַעל ַ/ַחל ָוֶפֶת� 8ְִדרְֹ� 8ְִרמֹס ְ:ִפיר ְוַת:ִ

( Hנִֹכי ְבָצָרה ְוWֶאעֱ  ִיְקָרֵאִני: ָיַדע ְ/ִמWי ַוWֲאַפBְֵטה6 ֲאFְַ@ֵבהW:ִ 6י W-ֵנה6 ִע
6ָעִתWי: ֲאַחBְֵצה6 ַוWֲאַכְ;ֵדWה6 W/יֵעה6 ְו0ְרֵאה6 ִ;י;ִFְ0 אֶֹרְ� ָיִמי�:   

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� לְ 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י
ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהיא(

ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�
  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
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CָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ֵמעֲ , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה
, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת
ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

,  ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , 6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י

ָבר ַ:%ָ , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

 א(י ָנא נהייאהדוHָ<א ְיהָֹוה  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
ְוִא� , ֶ;� ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(, ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6
ְוִא� 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד , 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6

ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� 6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� 

, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 0ל 8ַַעְזֵבנ6,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי ְיהָֹוה
 ָ78ִ �ָEְ0 �ָי ָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 , ֵחנ6ְולֹא ְלאֶֹר:ִ

ֶאֶפס ִ:י ַעז , ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ֵיה ִ%ְמי(נ( ְ:0רְ , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6, ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6

ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 
ַהPִיָלה ,  ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6יאהדונהיְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 

 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה 6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6
ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 , ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ִיְהי6 . ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ָ� ְיהָֹוה ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניKְלָרצ(� ִאְמֵרי

  
ְוַיֲעFֶה ַ:Eָָרה ) 608לקמ� עמוד ִנְמָצא " (%ְ0ָרא ז6ָטא"0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר 

   .ְ:מ( ְ;ֶעֶרב ִ:6Eר, ְ;ַתְרֶנג(ל

  .(�ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת( ְ;ָרצ' ִויִהי ָרצ(� ֶ/ה. ִי�8ֶ ַהֶ:ֶס� ַלֲעִנCי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�
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        ....ִאי/ִאי/ִאי/ִאי/    �678ִ ַלֲעו(� ֵאֶ/ת�678ִ ַלֲעו(� ֵאֶ/ת�678ִ ַלֲעו(� ֵאֶ/ת�678ִ ַלֲעו(� ֵאֶ/ת

א( ִאָ/ה . ֶאBָא ְ;Hָד� ֶ/ָחָטא ִע� ִא9ָה ְנH6Fה, ֵאי� ִא=6ר ֵאֶ/ת ִאי/

ֶ/Hז ָ:ל ֶאָחד ֵמֶה� ה(ֵפְ� , ְנH6Fה ֶ/ָחְטHה ִע� ֶגֶבר ֵ;י� Eָנ6י 6ֵבי� ָנ6Fי

ֲאָבל . ִא� לֹא ַיֲעFֶה 6/8ְָבה, ע(ִלי� ְלע(ָל�ִלְהי(ת ִמC(ְרֵדי ֵ@יִהָנ� ְוֵאיָנ� 

ֶאַלא ְ;�678ִ ֵחטא , Eְנ6ָיה ֶ/ָחְטHה ִע� ֶגֶבר ָנ6Fי ֵאי� ָלה ִעְנָי� ְ;ִת�67 ֶזה

   .ַהִ<ָ%ה
, ַהָ%ָברלו  ֶ/ָקֶ/ה ומי. ָצִריְ� ָלצ�6 ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ְוָחֵמ/ 8ֲַעִני(ת

ָ;ִלי� ָלצ�6 ַרק Bְַיָלה ְוי(�8ְִק  Oְוִלְפ%(ת ְיֵמי ַה8ֲַעִנית ְבֶכֶס� , נ6 ַר;(ֵתינ6 ַהְמק

  .ֶ/ִיָ<ֵת� ָלֲעִנCִי� /(ְמֵרי 8(ָרה 6ִמְצו(ת

        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

� ִלְפֵני י( .ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�

  :ַהצ(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַקֵי� ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, 9ֶָחָטאִתיַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה . ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ד ע(ָל�ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְועַ 

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 ֱאלֹהֵ  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
6ָפַגְמִתי , ָ;ַגְד8ִי ְ;0ְח6%ְתָ� ְוָנַת8ִי מ�6 ְ;ָקְדֵ/י ָ/ַמִי�. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

6ָמַנְע8ִי ַה+(ב ְוַה9ֶַפע , ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ֵרי ַה9ֶַפע, %(ת ָהֶעְלי(נ(תַ;ִ- 
ָ;אִתי ַעל ֵאֶ/ת ִאי/ 6ָפַגְמִתי ְ;ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/ . ָהָרא6י ָלבֹא ֲאֵליֶה�
ְמִניָעה ְוַג� ָ@ַרְמ8ִי , ְוִהְגַ;ְר8ִי :ֹח(ת ַהִ%יִני�. 6ָבע(ָלמ(ת ַהְקד(ִ/י�

. ְ;ִהְתEְַ/ט6ת ָהא(ר(ת ֶ%ֶרְ� �678ִ ַה9ִֵני ְ%ִדיְקָנא ַהִ<ְקָרא נ(Fֵא ָע(�
. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6
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. ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנ6. ְבנI:ִ6ַ . ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה
. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ 

8ִָעינ6 . 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�
ְו8ָ0ה . (ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6ְוַסְרנ6 ִמִ-צְ . ְוִתֲע8ְָענ6

  :ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה

8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַה<ִ 
ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל

 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה , ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, אלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6ֱאלֵֹהינ6 וֵ 
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

ֵמַה7ְִלEָה , ר6ח( ְוִנְ/ָמת(, ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ְלַטֵהר ַנְפ/(

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל ַ%ַעת , ֶה� ִ;ְגַלל ֲע(נ(ָתיוֶ/ִ<ְדְ;ָקה ;ָ 

ר6ח( , ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

ְמ0ת ָצַרַע8 ֲע(נ(ָתיו O+ְלַקֵ;ל ָעָליו 0ְרַ;ע 6ְטִביָלה ְ/ִמיִנית ְיַכ6ֵ , ְוִנְ/ָמת( ִמ �

ְוֶ/ַעל ְיֵדי ֶזה ', ַעל ִק6%/ ה, ֶהֶרג ְוֶחֶנק, Fְֵרָפה, ְסִקיָלה, ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

  .ה ְ;ִיח6ד ָ/ֵל� ְוָגמ6ר"ִיְתַיֲחד6 0ְרַ;ע א(ִתC(ת יהו

;(ל ע(ד ֲחֵמ/ ְטִביל(ת ֵיֵצא ִמ� ַהָ-ִי� ְוַיְמ8ִי� ְ:מ( ֶרַגע ְוַיֲחזֹר ְוִיָ:ֵנס ְוִיְט 

  .ֲאדָֹני6ְבָכל ְטִביָלה ְיַכ6ֵי� �9ֵ 

  :ְויֹאַמר, ְ;ֵצאת( ֵמַהִמְקֶוה ִיְתָלֵ;/

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� ,  ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

(ֵמַע /"ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

ִא� לֹא ִקֵ;ל  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ַעִמיָדה ֶ/ל ִמְנָחה ָחַ/ב , 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

  .ִהְתַע<(תֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� לְ , ְלִהְתַע<(ת
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  :ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ָוי(� , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
, ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי .ִמְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד ְלֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר

ָהִאָ/ה (, ת ָקְדֶ/ָ� 6ָבאִתי ַעל ֵאֶ/ת ִאי/ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְוִחBְַל8ִי ְ;ִרי

 ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� .)ִאי/ ְוָ/ַכְב8ִי ִע� ָזר ִ;ְהי(ִתי ֵאֶ/ת: תֹאַמר
ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ֶ/ִא� לֹא א6ַכל , ֲאֵחִרי� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

א6ַכל , ה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִניתְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6טָ , ְלִהְתַע<(ת
ַוֲהֵריִני ִמְתַ:�6ֵ ְ;ַתֲעִנית ֶזה . ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל

ה6א ִ;ְמק(� ַה7ְָרָ;� ַהִ<ְקָרב  ָ;ר�6ְ  ְלַהְקִריב ֶחְלִ;י ְוָדִמי ִלְפֵני ַה7ָד(/
יאהדונהי ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ,  ְלַכEֵר ַעל ַח+ֹאַתי,ַעל ַ@ֵ;י ַהִמְזֵ;חַ 

, ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַע<(ת ְלָפֶני�ָ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6
  .6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , י ְ/ִקיַעת ַהַחָ-הִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפנֵ 

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� יַ , � ָיכ(לִא 

  )ראה בהוראות שבתחילת הספר (.ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

ִנְמָצא ְלַקָ-� (ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ִיְלַמד ִמְ/ָני(ת ְקִריֵאי מ(ֵעד ְלָחג ַה9ָב6ע(ת 

ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� ) 641 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� ( ָני(ת ַמֶ=ֶכת ַ/ָ;תִמְ/  ו660 עמוד

. לקמ� עמודִנְמָצא " %ְ0ָרא ז6ָטא"0ַחר ָ:ְ� ִיְלַמד . ְלָפח(ת Eֵר6/ ַהִ-Bִי�

�6ֵ ְ;ֵ/� ִויכַ , ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:ר, Cִ/ֶ:ְ6ְ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(

  .ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�, ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו

  :ְ;י(� ַהצ(� יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַקֵי� ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
ֶהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ  ֱאלֹיאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�
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ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
 ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי, ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
6ָפַגְמ8ִי , ְתָ� ְוָנַת8ִי מ�6 ְ;ָקְדִ/י ָ/ַמִי�ָ;ַגְד8ִי ְ;0ְחד6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

6ָמַנְע8ִי ַה+(ב ְוַה9ֶַפע , ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(ִני� ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ֵרי ַה7ְד9ָOה
ָ;אִתי ַעל ֵאֶ/ת ִאי/ 6ָפַגְמִתי ְ;ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/ . ָהָרא6י ָלבֹא ַעל ְיֵדיֶה�

ְוַג� ָ@ַרְמ8ִי ְמִניָעה , ְוִהְגַ;ְר8ִי :ֹח(ת ַהִ%יִני�. ַהְקד(ִ/י�6ָבע(ָלמ(ת 
. ְ;ִהְתEְַ/ט6ת ָהא(ר(ת ֶ%ֶרְ� �678ִ ַה9ִֵני ְ%ִדיְקָנא ַהִ<ְקָרא נ(Fֵא ָע(�

. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 %(ִפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6
. ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה

. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ 
8ִָעינ6 . 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�

ְו8ָ0ה . ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. ְוִתֲע8ְָענ6
  :ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6

ֲהלֹא . ה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�6מַ , <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ֶגד ֵעיֶני�ָ ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמ<ֶ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

  .ֲאדָֹני6ְבָכל ְטִביָלה ְיַכ6ֵי� �9ֵ ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;(ל ָחֵמ/ ְטִביל(ת 

, א( ָנָהר, ַעל Fְָפת ָי�, "ֵסֶדר ַה8ְַ/ִלי�ְ "ְוַיֲעFֶה , ִיְלָ;/ ְ;ָגָדיו ְוִיְרַח# ָיָדיו

6ְ;י(� , ְוִא� ִאי ֶאְפָ/ר ַיֲעFֵה6 ְבִדיֲעַבד ַעל ְ%ִלי ָמֵלא ַמִי�(. או ַמַעָי� א( ;(ר ַמִי�

  ).ַיַעFֵה6 ֵ/ִנית, ִיְמָצא ְ-ק(ר ַמִי�0ֵחר ְ:ֶ/ 
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  :ְוק(ֶד� יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 
. ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל"ה ְ;ֵ/� ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

יִני מ6ָכ� ל(ַמר ְ/לָֹ/ה ָעFָר Eְס6ִקי� ַהְ:ת6ִבי� ַעל ְיֵדי ִמיָכה ֲהרֵ 
ְוכBְOה6 ַנְפִקי� , ָהא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחֵמי ִאְתַח�6I ָהָכא, ַהָ<ִביא

ִמ8ְֵליָסר ַמ;6ִעי� ִדְמַ/ח ְרב6ת ְ%ִת67ֵני ִ%יְקָנא ַקִ%יָ/א ַע8ִיָקא 
ָהא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחֵמי ֵמַע8ִיַקא . י� ְטִמיָרא ִ%ְטִמיִרי�ְ%ַע8ִיִק 
. ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע 8ְָלת. נ(Fֵא ָע(� 8ְֵרי. ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� ַחד. ַקִ%יָ/א

ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א . לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0( ָחֵמ/. ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( 0ְרַ;ע
ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצBO(ת . ִיְכ;ֹ/ ֲע(נ(ֵתינ6 8ְַמְנָיא. 6ב ְיַרֲחֶמ<6 ִ/ְבָעהָי/. ִ/ית

ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� ַחד . �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֲעFָָרה. ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� 8ְִ/ָעה
   : ִמיֵמי ֶקֶד� 8ְֵליָסר,ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6 8ְֵריָסר. ָסר

ֶאֶרְ� . ְוַח<�6 ִמָ%ה 8ְָלת. ַרח�6 ִמָ%ה 8ְֵרי�, ֵאל ִמָ%ה ַחד, יל ָ%אְלַקבֵ 
ֶוֱאֶמת ִמָ%ה . ְוַרב ֶחֶסד ִמָ%ה ִ/ית. Eַ0ִי� ִמָ%ה ָחֵמ/. ִמָ%ה 0ְרַ;ע

נ(Fֵא ָע(� ִמָ%ה . ַלֲאָלִפי� ִמָ%ה 8ְִ/ָעה. נ(ֵצר ֶחֶסד ִמָ%ה 8ְַמְנָיא. ִ/ְבָעה
  :ְוַנ7ֵה ִמָ%ה 8ְֵליָסר. ְוַחָ+Hה ִמָ%ה 8ְֵריָסר. ָוֶפַ/ע ִמָ%ה ַחד ָסר. Fָָרהעֲ 

ֶ/8ְִהֶיה , ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
ֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ְלָפֶניָ� ְקִרי0ת ַהEְס6ִקי� ַהִ<ְרָמזִ  Oי� ָ;ֶה� ֲח/6ָבה 6ְמק

, ָהֲאמ6ִרי� ַעל ַיד ְנִביHְ� ִמיָכה, ְ/לֹ/ ֶעFְֶרה ִמ%(ת ֶ/ל ַרֲחִמי�
. ַהְמכ6ָOִני� ֶאל ְ/לֹ/ ֶעFְֶרה ִמ%(ת ָהֲאמ6ִרי� ַעל ְיֵדי מֶֹ/ה ַעְבָ%�ְ 

6ְכִא6B , ֶה�ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ ;ָ 
, ְוִתְהֶיה ָ/ָעה ז( ֵעת ָרצ(� ְלָפֶני�ָ . ִהFְַג8ִי ָ:ל ַה=(ד(ת ָהְרמ6ִזי� ָ;ֶה�

ְוִתְתַנֵהג ְיהָ(ה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ְ;ִמַ%ת , ְוִי@ֹל6 ַרֲחֶמיָ� ַעל ִמ%(ֶתי�ָ 
ְלַהְמִ/יְ� , Hִתי זֹאת6ְתע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� ִבְקִרי, ַהֶחֶסד 6ְבִמַ%ת ָהַרֲחִמי�

, ֶ/ַפע ְוֶהHָרה ִמ� ַהַ-Iָל ָהֶעְלי(� �678ִ ַה9ְִמיִני ַהִ<ְקָרא נ(ֵצר ֶחֶסד
� "אל(, ֶאל ַה�678ִ ַה8ְִ/יִעי ַהִ<ְקָרא ַלֲאָלִפי�). י"ו ה"י וי"ד ה"יו(
68ק ָ@מ6ר י ִמ "� 0דֹנָ "6ָבֶזה ִיְתַמ8ְק6 ְ/מ(ת ֱאלִֹהי). ה"ד ה"ה יו"ה

ְוָכל . 6ְבֵכ� ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6, ְוָ/ֵל� ִ:ְרצ(ְנ�ָ 
. ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמי�ָ . ַהְמַקְטְרִגי� ָרִעי� יOְ/ְלכ6 ִ;ְמצBO(ת ָי�
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ָ:ל ִנP(ֵצי ַה7ְד9ָOה י ִיְתָ;ְרר6 ְוַיֲעל6 "ד הֵ "י י6"� הֵ "ְוַעל ְיֵדי ֵ/� 0לֵ 
ִויִהי . ְוַנ7ֵה ָלֶה� ְלַהֲעל(ָת� ִלְמק(� ַה7ֶֹד/, ְמבָֹרִרי� 6ְמנ7ִOי� 6ְמלOָ;ִני�

נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 וַמֲעFֵה ָיֵדינ6 
  ::(ְנֵנה6

ַוי ָמא� ְ%א(ִ/יט ָיד(י ְ;ִדיְקָנא ַי7ִיָרא ִעHBָה : רEַָתח ַרִ;י ִ/ְמע(� ְוHמַ 
ְ/ַ;ְח8ָא. ְ%ָסָבא ַקִ%יָ/א ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכBָֹא Oיְקָנא ְ%ַהִהיא ת%ִ .

. ִ%יְקָנא ְ%ָלא ָיְדִעי� ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�. ִ%יְקָנא ְ%ָסִתי� ְוַי7ִיר ִמָ:ל 8ִק6נ(י
ְ/ָ;ִחי�ִ%יְקָנא %ְ  O8 יְקָנא ְ%ָלא ֲהָוה ַ;ר ַנ/ . ִהיא 68ְ/ַ;ְח8ָא ְ%ָכל%ִ

Jה ְוַקִ%יָ/א ְ%ִיְקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליHֲער(י ַעד . ְנִביFַ;ְ יְקָנא ְ%ִהיא 8ְַלָיא%ִ
� ְטִמיָרא ִדְטִמיִרי, ַי7ִיָרא ְ%ַי7ִִרי�, ִח6ָָרא ְ:ַתְלָגא, ַט;6ָרא ְדִלָ;א

8ָאָנא ִ;ְצִניע6ָתא ְדִסְפָרא ְ%ָהאי . ְמֵהיְמנ6ָתא ִדְמֵהיְמנ6ָתא ְ%כָֹלא
ָנִפיק ְמא6ְדנ(י ְוָנִחית ס6ְחָרֵניJ ְ%פ6ָמא , ִ%יְקָנא ְמֵהיְמנ6ָתא ְדכ(ָלא

. יָראַקִ%יָ/א ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ְ;ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ִח6ָָרא ְדַי7ִ 
ה6א ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא ְמַהיְמָנא ְ/ֵליָמא , ְוָנִחית ְ;ִ/67ָלא ְוָחֵפי ַעד ִט;6ָרא

ִ;ְתַלת ֲעFַר , ְ%ַנְגִ%י� ֵ;יJ 8ְַלת ֲעFָר ְנִביִעי� ַמ;6ִעי� ִ%ְמַ/ח ְרב6ת ָטָבא
                 :8ִק6ִני� ִמְת7ְ8ַָנא
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ִמBְֵעיָלא ) ֵאל' י ֵאל ָ:מ(ָ� במדה אִמ (8ִק6ָנא ַקְדָמHה 

ְוָ/אֵרי ֵמַהה6א 8ִק6ָנא ִדFְַער ֵריֵ/יה ְ%ָסִליק ְ;ִת67נ(י ְלֵעיBָא ְמא6ְדנ(י 
ָלא ָטָבא ַעד ֵריָ/א  O7/ִ;ְ ְדִני� ְ;ַחד ח6ָטא Oְתָחא ְדאEִ ְוָנִחית ִמ7ֵַ-י

  :ְ%פ6ָמא
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ֵמֵריָ/א ) ַרח�6' נ(Fֵא ָע(� במדה ב(, ָנא ִתְנָייָנא8ִק6

  :ְוָסִליק ַעד ֵריָ/א 0ֲחָרא ְ%פ6ָמא ְ;ִת67ָנא ָ/ִקיל, ְ%פ6ָמא
ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתח(ת ) ְוַח<�6' ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע במדה ג(, 8ִק6ָנא 8ְִליָתHה
ְוFְַעָרא ִאְתEְַסק ,  8ְֵרי� נ6ְקִבי� ָנִפיק ַחד Hְרָחאח(ָטָמא ִמ8ְח(ת
6ָמֵלי ֵמָהאי ִ@יָסא 6ֵמָהאי ִ@יָסא Fְַעָרא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי� . ְ;ַהה6א Hְרָחא

  :ס6ְחָרֵנJ ְדַהה6א Hְרָחא
ְעָרא ְוָנִחית ִמְתF �7ַ8ַַ ) ֶאֶר�ְ ' ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( במדה ד(, 8ִק6ָנא ְרִביָעHה

  :8ְח(ת 6Eָמא ֵמֵריָ/א ֲחָדא ְלֵריָ/א ֲחָדא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי�
8ְח(ת 6Eָמא ) Eַ0ִי�' במדה ה לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0((, 8ִק6ָנא ֲחִמיָ/Hה
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ְוִאBֵי� 8ְֵרי� Hְרִחי� , ָנִפיק Hְרָחא 0ֲחָרא ְ;ִ/67ָלא ְדHְרָחא ִדְלֵעיָלא
  :ִ/יִמי� ַעל 6Eָמא ִמָ:א� 6ִמָ:א�רְ 

ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ) ְוַרב ֶחֶסד' ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א במדה ו(, 8ִק6ָנא ְ/ִתיָתHה
ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמBְַרע ְלֵעיל ְלֵריָ/א ְ%פ6ָמא ְוָחֵפי ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא 

 ְוָנִחית Fְַעָרא ְלֵריָ/א ְדִפְתָחא .ָטָבא ַעד ֵריָ/א ְ%פ6ָמא ִדְלֵעיָלא
  :ְדHְרָחא ַתH8ָה ְ%פ6ָמא

Eִָסיק Fְַעָרא ְוִאְתֲחז�6 ) ֶוֱאֶמת' ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 במדה ז(, 8ִק6ָנא ְ/ִביָעHה
� ְ;ִגיְנה(. 8ְֵרי� 6E8ִַחי� ְ;ִתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ַ/Eִיָר� ְוָי�H ְלֶמֱחֵזי

  :ִאְתַקָי� ָעְלָמא ֲהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ְ;א(ר Eְֵני ֶמֶלְ� ַחCִי�
 ָנִפיק ַחד ח6ָטא )נ(ֵצר ֶחֶסד' ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6 במדה ח(, 8ִק6ָנא ְתִמיָנHה

  :ְוַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא ַעד ַט;6ָרא, ְ%ַ/ֲעֵרי ס(ֲחָרֵני ְדִדיְקָנא
) ָלֲאָלִפי�' ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� במדה ט(, 8ִק6ָנא ְתִ/יָעHה

, ִמ8ְָעֵרי 6ִמְתָעְרִבי� ַ/ְעֵרי ִ%יְקָנא ִע� ִאינ�6 ַ/ְעֵרי ְ%ַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא
  :ְוָלא ַנְפֵקי ָ%א ִע� ָ%א

ַנְחִתי� ַ/ְעֵרי ) �נFֵֹא ָע(' �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב במדה י(, 8ִק6ָנא ֲעִ/יָרHה
  :8ְח(ת ִ%יְקָנא ְוַחְפָיי� ִ;ְגר(ָנא 8ְח(ת ִ%יְקָנא

ְ%ָלא ָנְפִקי� ִניָמא ִמ� ) א ָוֶפַ/ע"ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� במדה י(, 8ִק6ָנא ַחד ַסר
  :ִניָמא 6ִמְתַ/ְעָר� ְ;ִ/יע6ָרא ְ/ִלי�

ְ%ָלא ַתְלָיי� ) ב ְוֲחָ+Hה"ֲאב(ֵתינ6 במדה יֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ לַ (, 8ִק6ָנא 8ְֵריַסר
6פ6ָמא ִאְתEְֵני ִמָ:ל ִסְטר(י ְוָי�H ַ/ְעֵרי ְסח(ר ְסח(ר , ַ/ְעֵרי ַעל 6Eָמא

Jֵלי:  
ְ%ַתְלָיי� ַ/ְעֵרי ִ;ְתח(ת ) ג ְוַנ7ֵה"ִמיֵמי ֶקֶד� במדה י(, 8ִק6ָנא 8ְֵליַסר

. ִ;יָקָרא ָיHה ִ;יָקָרא ַ/Eִיָרא ְמַחְפָיי� ַעד ַט;6ָרא. �ִ%יְקָנא ִמָ:א� 6ִמָ:א
ְסָמא Oְב8ָא ְ%בOי ַתְקרEֵיִרי� . ָלא ִאְתֲחֵזי ִמָ:ל 0ְנEִ/ַ 6ִחי�E8ַ �6>ר ִא;ַ

ִ;ְתֵליַסר . 6ְמַחְזָי� ֵחד6 ִלְזֵעיר 0ְנEִי�. ִח6ִָרי� ְ%ַמְפִקי� ַחCִי� ְלַעְלָמא
ְוַנְגִ%י� ְלָכל , י� ִאBֵי� ַנְגִ%י� ְוָנְפִקי� 8ְֵליַסר ַמ;6ִעי� ִ%ְמָ/ח ְרב6ת8ִק6נִ 

6ְמִ/יִחי� ֵמַהה6א ִמְ/ָחא . ְוַנֲהִרי� ְ;ַהה6א ִמְ/ָחא. ִא<�6 ִ%ְלַת8ָא
ָנא ַי7ִיָרא ִ;ְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי� ִאְתְרִ/י� ִ%יְק . ְ%ִבְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי�

  :ְסִתיָמHה ְ%כBָֹא ְ%ַע8ִיק ְדַע8ִיִקי�
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, מלה במלה' ויאמר מי אל כמו� וגו, יגביה שני צדי הגלימה או המעיל

', וכשיאמר ותשלי� וגו, ג מדות כמסודר כא�"ויכוי� בלבו שה� כנגד י

ויכוי� שכל המלאכי� הרעי� שנבראו מכח , ינער הבגד על המי�

  . קטרג העליו� יושלכו במצולות י� העליו� דפלוני ונחשעוונותיו וג� המ

  יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ַתְ/ִליְ� וְ , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

6Bס6ִקי� ֵאEְ 0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר:  

Jה ַו8ֵֶרד ָהַעְינָ , ְוַהַ<ֲעָרה ט(ַבת ַמְרֶאה ְמאֹד ְ;ת6ָלה ְוִאי/ לֹא ְיָדָע
: ְוע(Fֶה ֶחֶסד ָלֲאָלִפי� ְלאֲֹהַבי 6ְל/ְֹמֵרי ִמְצ(ָתי: ַו8ְַמBֵא ַ:ָ%J ַו8ַָעל

 ְ;ִעJ8ָ יאהדונהיֲאִני ְיהָֹוה , ַה7ָט(� ִיְהֶיה ְלֶאֶל� ְוַהPִָעיר ְלג(י ָעצ�6
ָ-ֵג� 8ָל6י ָעָליו ֶאֶל� הַ , ְ:ִמְגַ%ל ָדִויד ַצ6ָאֵרְ� ָ;נ6י ְלַתְלCEִ(ת: ֲאִחיֶ/ָ<ה

ֶ:ֶר� ָהָיה ִלְ/לֹמֹה ְ;ַבַעל ָהמ(� ָנַת� ֶאת ַהֶ:ֶר� : ָ:ל ִ/ְלֵטי ַהִ@;(ִרי�
ַ:ְרִמי ֶ/Bִי ְלָפָני ָהֶאֶל� ְלָ� : ִאי/ ָיִביא ְ;ִפְרי( ֶאֶל� ָ:ֶס�, ַל<(ְטִרי�
 ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ֲאֶ/ר ְוַע8ָה: 6ָמאַתִי� ְלנ(ְטִרי� ֶאת Eְִרי(, ְ/לֹמֹה

, ה(ֵצאָת ֶאת ַעְ-ָ� ֵמֶאֶר# ִמְצַרִי� ְ;ָיד ֲחָזָקה ַו8ַַעF ְלָ� ֵ/� ְ:ַהC(� ַהIֶה
ֲאדָֹני ְ:ָכל ִצְדק(ֶתיָ� ָי/6ב ָנא Eְ0ָ� ַוֲחָמְתָ� ֵמִעיְרָ� : ָחָטאנ6 ָרָ/ְענ6

ְיר6ָ/ַלִי� ְוַעְ-ָ� ,  6ַבֲע(נ(ת ֲאב(ֵתינ6ִ:י ַבֲחָטֵאינ6, ְיר6ָ/ַלִי� ַהר ָקְדֶ/�ָ 
ְוַע8ָה ְ/ַמע ֱאלֵֹהינ6 ֶאל 8ְִפBַת ַעְבְ%ָ� ְוֶאל : ְלֶחְרEָה ְלָכל ְסִביב(ֵתינ6

ַהֵ+ה ֱאלַֹהי : ְלַמַע� ֲאדָֹני, ְוָהֵאר Eֶָניָ� ַעל ִמְקָ%ְ/ָ� ַה9ֵָמ�, 8ֲַחנ6ָניו
 ֵעיֶניָ� 6ְרֵאה /(ְממ(ֵתינ6 ְוָהִעיר ֲאֶ/ר ִנְקָרא ִ/ְ-ָ� Hְזְנָ� 6ֲ/ָמע Eְַקח

ִ:י לֹא ַעל ִצְדק(ֵתינ6 ֲאַנְחנ6 ַמEִיִלי� 8ֲַחנ6ֵנינ6 ְלָפֶניָ� ִ:י ַעל , ָעֶליהָ 
ֲאדָֹני ְ/ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקִ/יָבה ַוֲעFֵה 0ל : ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�

ַוCֹאֶמר : ַמֲעְנָ� ֱאלַֹהי ִ:י ִ/ְמָ� ִנְקָרא ַעל ִעיְרָ� ְוַעל ַעֶ-�ָ לְ , 08ְַחר
ְוִיְר6% ִ;ְדַגת ַה�Cָ 6ְבע(� , ֱאלִֹהי� ַנֲעFֶה Hָד� ְ;ַצְלֵמנ6 ִ:ְדמ6ֵתנ6

ַוCְִבָרא : ַה9ַָמִי� 6ַבְ;ֵהָמה 6ְבָכל ָהHֶר# 6ְבָכל ָהֶרֶמF ָהר(ֵמF ַעל ָהHֶר#
ָזָכר 6ְנֵקָבה ָ;ָרא , ֱאלִֹהי� ֶאת ָהHָד� ְ;ַצְלמ( ְ;ֶצֶל� ֱאלִֹהי� ָ;ָרא א(ת(
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ִ;ְדמ6ת , ֶזה ֵסֶפר 8(ְלד(ת Hָד� ְ;י(� ְ;רֹא ֱאלִֹהי� Hָד�: א(ָת�
ַוְיָבֶרְ� א(ָת� ַוCְִקָרא ֶאת ְ/ָמ� , ָזָכר 6ְנֵקָבה ְ;ָר�H: ֱאלִֹהי� ָעFָה א(ת(

H�Hֲאִכְלָ� ֶאת ַהָ-� ֲאֶ/ר לֹא ָיַדְע8ָ : ָד� ְ;י(� ִהָ;ְרCְַרִעֶבָ� ַוCַַוְיַעְנָ� ַו
ְלַמַע� ה(ִדיֲעָ� ִ:י לֹא ַעל ַהBֶֶח� ְלַב%( ִיְחֶיה , ְולֹא ָיְדע�6 ֲאב(ֶתי�ָ 

י Hָד� 0ְ/רֵ :  ִיְחֶיה ָהHָד�יאהדונהיִ:י ַעל ָ:ל מ(ָצא Eִי ְיהָֹוה , ָהHָד�
,  ִנְ/ַמת Hָד�יאהדונהיֵנר ְיהָֹוה : ְוHָד� ָיִפיק 8ְב6ָנה, ָמָצא ָחְכָמה

: ְוֶאת ֲעָפָרJ ְיח(ֵננ6, ִ:י ָרצ6 ֲעָבֶדיָ� ֶאת ֲאָבֶניהָ : ח(ֵפF ָ:ל ַחְדֵרי ָבֶט�
ִ:י , זַ@ל ֵמָעַלי ֶחְרEָה ָוב6: ְ:מ(ֵצא ָ/ָלל ָרב, H FFָנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתי�ָ 

ִ;ְרב(ת : ְלא(ר ִחֶציָ� ְיַהBֵכ6, ֶ/ֶמ/ ָיֵרַח ָעַמד ְזב6ָלה: ֵעד(ֶתיָ� ָנַצְר8ִי
6ַמה ִ:ְ/ר(� ִלְבָעֶליָה ִ:י ִא� ְרא(ת ֵעיָניו Hַמְר8ִי , ַה+(ָבה ַר;6 א(ְכֶליהָ 

ְ;ע(ד ָרָ/ע , ס(�ֶאְ/ְמָרה ְ%ָרָכי ֵמֲחט(א ִ;ְל/(ִני ֶאְ/ְמָרה ְלִפי ַמְח 
  : ִיְ/Fִ �ְֹEיח(יאהדונהיְוִלְפֵני ְיהָֹוה , 8ְִפBָה ֶלָעִני ִ:י ַיְעטֹ�: ְלֶנְגִ%י

. ד"יו, �"נו, ת"דל, �"0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר ְפס7ִ6י� ֵאל6 ֶ/ֵה� ָראֵ/י ֵתיב(ת אל

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

  �"אל
 לֹא ָלנ6 יאהדונהילֹא ָלנ6 ְיהָֹוה  : 6ִפי ַיִ@יד 8ְִהBֶָת�ָ , 8ְִפ8ָחֲאדָֹני Fְָפַתי 

Iְָ�  : ַעל ַחְסְ%ָ� ַעל ֲאִמ�8ֶָ , ִ:י ְלִ/ְמָ� �8ֵ ָ:ב(ד Oֵנה ֵאַלי ְוָחֵ<ִני 8ְָנה עEְ
  :ְלַעְבְ%ָ� ְוה(ִ/יָעה ְלֶב� ֲאָמֶת�ָ 

  ת"דל
ְלַמַע� ִ/ְמָ�  : 6ִמָ:ל ְמג6ר(ַתי ִהPִָלִני, ָעָנִני וְ יאהדונהיָ%ַרְ/8ִי ֶאת ְיהָֹוה 

8ִ:(� 8ְִפBִָתי ְקטֶֹרת  : ְוָסַלְח8ָ ַלֲע(ִני ִ:י ַרב ה6א, יאהדונהיְיהָֹוה 
  :ַמ0Fְת ַ:Eַי ִמְנַחת ָעֶרב, ְלָפֶני�ָ 

  �"נו
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני  : ה6אֶעְזֵרנ6 6ָמִגֵ<נ6 , יאהדונהיַנְפֵ/נ6 ִחְ:ָתה ַלְיהָֹוה 

 : ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6
  :6ִמְ/Eֶָטיָ� ַלְ-ֵדִני, יאהדונהיִנְדב(ת Eִי ְרֵצה ָנא ְיהָֹוה 

  ד"יו
ְוַהְרֵ;ה ,  ַהֶחֶסדנהייאהדו ִ:י ִע� ְיהָֹוה יאהדונהיַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה 
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ָ%ַבְק8ִי ְ;ֵעְד(ֶתיָ� : ְוה6א ִיְפֶ%ה ֶאת ִיFְָרֵאל ִמ:ֹל ֲע(נ(ָתיו: ִע-( ְפד6ת
  :0ל 8ְִביֵ/ִני, ְיהָֹוה

  �"אל
ֵלב ָטה(ר ְ;ָרא ִלי  : ָיֵאר Eָָניו ִא8ָנ6 ֶסָלה, ֱאלִֹהי� ְיָחֵ<נ6 ִויָבְרֵכנ6

6ַמFְִ;יַע ְלָכל ַחי ,  E(ֵתַח ֶאת ָיֶדי�ָ   :כ(� ַחֵ%/ ְ;ִקְרִ;יְור6ַח נָ , ֱאלִֹהי�
  :ָרצ(�

  ת"דל
 יאהדונהיְלַמַע� ִ/ְמָ� ְיהָֹוה  : ִ;י 8ְָמָכה ְיִמיֶנ�ָ , ָ%ְבָקה ַנְפִ/י 0ֲחֶרי�ָ 

, ְוFְִמָחה8ְַ/ִמיֵעִני FFָ(�  : ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפִ/י, 8ְַחCֵיִני
  :8ֵָגְלָנה ֲעָצמ(ת ִ%ִ:יתָ 

  �"מ
JCָ ִמ� ַהֵ-ַצר ָקָראִתי ,Jיֵלִני  :ָעָנִני ַבֶ-ְרָחב ָיPִַעי ַה/ָEְ ת , ִמָ:לEֶַחְר

  :ָנָבל 0ל Fִ8ְיֵמִני

  ד"יו
ְ%ָ�  ַוֲאִני ְ;ַחְס   :ַ:ֲאֶ/ר ִיַחְלנ6 ָל�ְ ,  ָעֵלינ6יאהדונהיְיִהי ַחְסְ%ָ� ְיהָֹוה 

:  ִ:י ָגַמל ָעָלייאהדונהיָבַטְח8ִי ָיֵגל ִלִ;י ִ;י/6ָעֶתָ� Hִ/יָרה Bְַיהָֹוה 
  :ַקCְֵמִני ִ:ְדָבֶר�ָ , ָ%ְלָפה ַנְפִ/י ִמ68ָגה

  א"ה
 ה(ִ/יָעה יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה  : ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמֲחָטHי ְוָכל ֲע(נַֹתי ְמֵחה

  :ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי ה Hָ<א ְיהֹוָ , ָ<א
  ו"וא

 א(ר ָזרOַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ֵרי  :ְי/6ָעְתָ� ֱאלִֹהי� Fַ8ְְ@ֵבִני, ַוֲאִני ָעִני ְוכ(ֵאב
  :ְוַעְנָוְתָ� 8ְַרֵ;ִני, ַו�8ֵ8ִ ִלי ָמֵג� ִיְ/ֶעָ� ִויִמיְנָ� 8ְִסָעֵדִני   : ֵלב Fְִמָחה

  א"ה
� ֶאל ַיד ֲאד(ֵניֶה� ְ:ֵעיֵני ִ/ְפָחה ֶאל ַיד ְ@ִבְרJ8ָ ֵ:� ִהֵ<ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדי
Hז ִיָ-ֵלא ְשח(ק Eִינ6   :  ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<נ6יאהדונהיֵעיֵננ6 ֶאל ְיהָֹוה 

 ַלֲעF(ת ִע� יאהדונהיHז יֹאְמר6 ַב@(ִי� ִהְגִ%יל ְיהָֹוה , 6ְל/(ֵננ6 ִרָ<ה
  :ֵאBֶה
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ְוִא� ֶאְפָ/ר  .ח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(� ֶ/ל ְ/לֹש ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ְוָחֵמ/ 8ֲַעִנC(תִי7ַ 

ִי7ַח Eְִדי(� ֶ/ל ָ/לֹ/ ְפַעִמי� ְ/לֹש ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ְוָחֵמ/ 8ֲַעִנC(ת ֶ/ֵה� , ל(

  . ְדֵמי 0ר6ח(ת975

, ק( ִלְתַ/ע ְמא(ת ְוִ/ְבִעי� ְוַחֵמ/ ַמְטֵבע(תִיְפר(ט ֶאת ֶכֶס� ַהִפְדי(� א( ֵחלְ 

ְלָח� ְ;ֵסֶדר ֶזה O/ְוִיְמֵנ� ְ;ִפיו, ְוְיַסְדֵר� ַעל ַה.  

        ––––. . . . KKKK    1111 , , , ,4444 , , , ,50505050 , , , ,10101010 . . . .KKKK    1111 , , , ,4444 , , , ,50505050 , , , ,10101010. . . . 10101010, , , , 50505050, , , , 4444, , , , 1111.        .        .        .        שורה ראשונהשורה ראשונהשורה ראשונהשורה ראשונה

    1111 , , , ,4444 , , , ,50505050 , , , ,10101010 . . . .KKKK    1111 , , , ,4444 , , , ,50505050 , , , ,10101010 . . . .ְוְיַעְרֵב� ַיַחד ְוְיִניֶח� ַ;ַצדְוְיַעְרֵב� ַיַחד ְוְיִניֶח� ַ;ַצדְוְיַעְרֵב� ַיַחד ְוְיִניֶח� ַ;ַצדְוְיַעְרֵב� ַיַחד ְוְיִניֶח� ַ;ַצד....        

            ––––. . . . KKKK    1111 , , , ,4444 , , , ,40404040 . . . .KKKK    1111 , , , ,4444 , , , ,40404040 . . . .KKKK    1111 , , , ,4444 , , , ,40404040 . . . .KKKK    1111 , , , ,4444 , , , ,40404040    40404040, , , , 4444, , , , 1111    יהיהיהיהשורה שנשורה שנשורה שנשורה שנ

1111 , , , ,4444 , , , ,40404040 . . . .KKKK    1111 , , , ,4444 , , , ,40404040 . . . .KKKK ַמְטֵבע(ת  ַמְטֵבע(ת  ַמְטֵבע(ת  ַמְטֵבע(ת 5555 ְוְיַחְבַר� ַיַחד ְוי(ִסי� ַעֵליֶה� ע(ד  ְוְיַחְבַר� ַיַחד ְוי(ִסי� ַעֵליֶה� ע(ד  ְוְיַחְבַר� ַיַחד ְוי(ִסי� ַעֵליֶה� ע(ד  ְוְיַחְבַר� ַיַחד ְוי(ִסי� ַעֵליֶה� ע(ד 

        ....ְוַיִניֵח� ַ;ַצדְוַיִניֵח� ַ;ַצדְוַיִניֵח� ַ;ַצדְוַיִניֵח� ַ;ַצד, , , , ְוִיְצֵבֵר� ַיַחדְוִיְצֵבֵר� ַיַחדְוִיְצֵבֵר� ַיַחדְוִיְצֵבֵר� ַיַחד. . . . 5555ְוַעֵליֶה� ְוַעֵליֶה� ְוַעֵליֶה� ְוַעֵליֶה� 

, , , , KKKK    10101010 , , , ,6666 , , , ,4444 , , , ,5555 , , , ,1111 . . . .6666 , , , ,1111 , , , ,6666 , , , ,5555. . . . 1111, , , , 5555, , , , 6666, , , , 1111, , , , 6666. . . . 1111, , , , 5555. . . . 4444, , , , 6666, , , , 10101010    ....שורה שלישיתשורה שלישיתשורה שלישיתשורה שלישית

1111 . . . .KKKK    10101010 , , , ,6666 , , , ,4444 , , , ,5555 , , , ,1111 . . . .6666 , , , ,1111 , , , ,6666 , , , ,5555 , , , ,1111 . . . .KKKK    10101010 , , , ,6666 , , , ,4444 , , , ,5555 , , , ,1111 . . . .6666 , , , ,1111 , , , ,6666 , , , ,5555 , , , ,1111 . . . .KKKK    10101010 , , , ,6666 , , , ,

4444 , , , ,5555 , , , ,1111 . . . .6666 , , , ,1111 , , , ,6666 , , , ,5555 , , , ,1111 . . . .KKKK    10101010 , , , ,6666 , , , ,4444 , , , ,5555 , , , ,1111 . . . .6666 , , , ,1111 , , , ,6666 , , , ,5555 , , , ,1111 . . . .        

KKKK    10101010 , , , ,6666 , , , ,4444 , , , ,5555 , , , ,1111 . . . .6666 , , , ,1111 , , , ,6666 , , , ,5555 , , , ,1111 . . . .        

        .... ְוְיַחְבֵר� ְוְיַחְבֵר� ְוְיַחְבֵר� ְוְיַחְבֵר�ְוְיַעְרֵב� ַיַחדְוְיַעְרֵב� ַיַחדְוְיַעְרֵב� ַיַחדְוְיַעְרֵב� ַיַחד, , , , 5555ְוַעֵליֶה� ע(ד ְוַעֵליֶה� ע(ד ְוַעֵליֶה� ע(ד ְוַעֵליֶה� ע(ד , , , , ַמְטֵבע(תַמְטֵבע(תַמְטֵבע(תַמְטֵבע(ת    5555ְוַעֵליֶה� י(ִסי� ע(ד ְוַעֵליֶה� י(ִסי� ע(ד ְוַעֵליֶה� י(ִסי� ע(ד ְוַעֵליֶה� י(ִסי� ע(ד 

ְוי(ִסי� ַעֵליֶה� ְוי(ִסי� ַעֵליֶה� ְוי(ִסי� ַעֵליֶה� ְוי(ִסי� ַעֵליֶה� , , , , ְויֹאַחֵז� ְ;ָיד( ַהְיָמִניתְויֹאַחֵז� ְ;ָיד( ַהְיָמִניתְויֹאַחֵז� ְ;ָיד( ַהְיָמִניתְויֹאַחֵז� ְ;ָיד( ַהְיָמִנית, , , , ָ:ְ� ְיַחֵבר ֶאת ָ:ל ַהֶכֶס� ְ;ַיַחדָ:ְ� ְיַחֵבר ֶאת ָ:ל ַהֶכֶס� ְ;ַיַחדָ:ְ� ְיַחֵבר ֶאת ָ:ל ַהֶכֶס� ְ;ַיַחדָ:ְ� ְיַחֵבר ֶאת ָ:ל ַהֶכֶס� ְ;ַיַחד    0ַחר0ַחר0ַחר0ַחר

        ....ֶאת ְ/Hר ְדֵמי ַהִפְדי(�ֶאת ְ/Hר ְדֵמי ַהִפְדי(�ֶאת ְ/Hר ְדֵמי ַהִפְדי(�ֶאת ְ/Hר ְדֵמי ַהִפְדי(�

  .ַיַעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמַעָרב ְויֹאַמר

ָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י ִ:י ְבצָ , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי .  ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתיִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶני�ָ 

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ָמה . ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת ַהEִָני�. ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי . ה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%קֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר מָ 
. ִלְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hְזִני. ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה
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ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי . ת ִ%י�6ִמית(ת ֵ;י
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל . ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע

ת ְלִהְתַחIֵק ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(. ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה

ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� 
א(י . ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ . 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר

. ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה. ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. ַוֲאב(י ָעַלי
ֲאָבל ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי

, ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי, ַתי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(יאהדונהיְיהָֹוה 
ִ:י , ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִליחַ , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי

ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל , ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�
ָהִאָ/ה (, י ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ָ;אִתי ַעל ֵאֶ/ת ִאי/ְוִנְסַ:ְל8ִ , ִמְצ(ֶתי�ָ 

ְכָל� .) ִאי/ ֵאֶ/תעוו� 0ֶ/ר ַחָטאִתי ְב : תֹאַמר Oי 6מFְַוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע
6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי

ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת . י ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה6ָפַ/ְע8ִ 
ְלָקִלי� Oְרח(ַתי ַהְמקH ,ֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו : ִ%ְכִתיבH /ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי

י ְ;ֵלב 6ָבאִת . ְוָי/(ב ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ 
ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה , 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
    .ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , ונהייאהדHָ<א ְיהָֹוה 
, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב הייאהדונְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
ַמֵעט ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְת 
6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/

ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 
 ְוָגל6י ְוָיד6ַע .ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�

ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב
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ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה
6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני ְוִתְהֶיה חֲ . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ O6ָבה 6ְמק/

ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי
ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת

ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . Pְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(תְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי הַ 
ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י

ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�ְוִנבְ 

ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
ת  ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב()ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

יָרִתי ְלַמַע� ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִת . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
 ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי. ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהֹוה 

ַהַ-ֲאִציל ַה;(ֵרא , ִר;(� ָהע(ָלִמי� ֱאלֵֹהי ָהֱאלִֹהי� ַוֲאדֵֹני ָהֲאד(ִני�
ֲאֶ/ר ָ;ָראָת ְוָיַצְר8ָ ְוָעFִיָת ֶאת ָהHָד� ְלֵהיִטיב ִע-( , ְוַהC(ֵצר ְוָהע(Fֶה

ְולֹא ַתְחE(# ְ;מ(ת ַהֵ-ת ִ:י ִא� ְ;/6ב( ,  6ְכרֹב ֲחָסֶדי�ָ ְ:רֹב ַרֲחֶמי�ָ 
ְו8ָ0ה ַהE(ֵתַח ָיד ִ;ְת/6ָבה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל , ִמַ%ְר:( ְוָחָיה

, ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ָתייאהדונהי ְוִהֵ<ה ַע8ָה ָ;אִתי ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה . ָ/ִבי�
;ְֹ/8ִי , ְו0ְ/מ(ַתי ַר;6 ִמBְַהְזִ:יר, ְע8ִי ִ:י ֲעו(נ(ַתי ָעְצמ6 ִמַ=Eֵרִ:י ָידַ 

ִ:י ָחָטאִתי ְ;ת(ָרְתָ� 6ָבַגְד8ִי ְ;0ְח6%ְתָ� , ְ;ַמֲעFַי ְוִנְכַלְמ8ִי ֵמֲעו(נ(ַתי
ְוִקְלַקְל8ִי , י(נ(ת6ָפַגְמִתי ַ;ִ-%(ת ָהֶעלְ , ְוָנַת8ִי מ�6 ְ;ָקְדֵ/י ָ/ַמִי�

6ָפַגְמִתי , 6ָמַנְע8ִי ַה+(ב ְוַה9ֶַפע ָהָרא6י ָלבֹא ֲאֵליֶה�, ִצ<(ר(ת ַהְקד9ָOה
ִ:י ֵאי� ִמְסEָר , ְ;א(ת ְ;ִרית קֶֹד/ ח(ָתָמא ְדַמְלָ:א 6ִמBֵאִתי ָהHֶר# ִזָ-ה

6ְבַהְכִניס , ְמ8ִי ְ;8ֲַעל6ִלי� ְוִג6Bִלי�ְלַיְלֵ%י ְזנ6ִני� ֲאֶ/ר ִ@ַ%ְל8ִי ְור(מַ 
 ְוִנְ/ֲחת6 יאהדונהיְונ#8ַO ִמְזַ;ח ְיהָֹוה , ַה7ֶֹד/ ִ;ְמק(� ַהִ+<(ֶפת
  :ַהְמק(ר(ת ְוִנְרEְ/6 ַהַ-ֲעָינ(ת
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ל ַ;ֲעל(ִתי ַעל ְלָבִבי :ָ ,  ָמה ֲאַדֶ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%קיאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִהְרֵ;יִתי ָיִמי� ְוָ/ִני� ְ;Hְרח(ת ְמק6ְלָקל(ת 6ְנִתיב(ת , ֲאֶ/ר ִהְכַעְס8ִי�ָ 

6ִבַ+ְל8ִי ִמְצַות , ְלַדֵ:א 8ַַחת ַרְגַלי ֶאת ַהֶ<ֶפ/ ַהְיָקָרה, לֹא ְסל6ל(ת
8ִי ִ:י ָנFָאִתי ;ְֹ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ , ְוַע8ָה ֲאֲחֵרי /6ִבי ִנַחְמ8ִי. ַה6/8ְָבה

,  ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמהיאהדונהיְוַע8ָה ִהְנִני ָ/ב ֵאֶליָ� ְיהָֹוה . ֶחְרEַת ְנע6ָרי
ִ:י ָ;אִתי ַעל , ַוֲהֵריִני מ(ֶדה ְלָפֶניָ� ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי

ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/ 6ָבע(ָלמ(ת 6ָפַגְמִתי ;ְ , ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ , ֵאֶ/ת ִאי/
ְוַג� ָ@ַרְמ8ִי ְמִניַעת ִהְת9ְEַט6ת , ַהְקד(ִ/י� ְוִהְגַ;ְר8ִי :ֹח(ת ַהִ%יִני�

ְוַע8ָה . ָהא(ר(ת ֶ%ֶרְ� ַה�678ִ ַה9ִֵני ְ%ִדיְקָנא ַקִ%יָ/א ַהִ<ְקָרא נ(Fֵא ָע(�
ה ַעל ָ:ל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתי ִהְנִני ִמְתָחֵרט ֲחָרָטה ְ@מ6רָ 

  :ְועֵֹזב א(ָת� ֲעִזיָבה ְ@מ6ָרה ְולֹא H/6ב ַלֲעF(ָת� ַעד ע(ָל�, ְלָפֶני�ָ 
ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ה(ַדְע8ָ ַעל ְיֵדי ,  HִבינH 6ב ָהַרֲחָמ�יאהדונהיְוַע8ָה ְיהָֹוה 

� ַנְפֵ/נ6 ְ;8ֲַעִנית ְלִהְתַע<(ת ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְלַת7ֵ , ֲעָבֶדיָ� ַחְכֵמי ִיFְָרֵאל
. ְלַת�7ֵ ֲע(� ַהִ;יHה ַעל ֵאֶ/ת ִאי/, ְוֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה ָיִמי� ְרצ6ִפי�

ְוָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י ֵאי� ֲאִני ָיכ(ל ְלִהְתַע<(ת ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� 
ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , ֲעִנC(ת ְרצ6ִפי� ְ:ַת7ַָנת ֲחָכִמי�ַוֲחִמ9ָה ָיִמי� 8ַ 

ִ:י ֵ:� ָיְסד6 ֲעָבֶדיָ� ַחְכֵמי ִיFְָרֵאל ִלְפ%(ת , ָמע(ת ֵא6B ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה
  :ְ;ֶכֶס� ָ:ל 8ֲַעִנית

ֶ/8ֲַעֶלה , ַתי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹיאהדונהי6ְבֵכ� ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
, ָעַלי ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה ָיִמי� ְרצ6ִפי�
ְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמקOֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ְלָפֶניָ� ַהPְָדָקה ַהIֹאת ֲאֶ/ר 

9ָה 8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ַוֲחִמ , ִהְפַרְ/8ִי
6ְכִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְבָכל ַהַ:6ָנ(ת , ְ@מ6ִרי� 6ְ/ֵלִמי� 6ְרצ6ִפי� ְ:ַת7ַָנת ֲחָכִמי�

ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� . ָהְרא6י(ת ְלַכ6ֵי� ְ;ַתֲעִנC(ת ֵא6B 6ְבָכל ַה�678ִ ַהIֶה
ְוִתְמח(ל , Eֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֲע(נ(ֵתינ66ְתכַ , 8ְִמח(ל ָלנ6 ֶאת ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6

ֲאֶ/ר ָ/ִנינ6 ְוִ/Bְַ/נ6 ָ;ֶה� ַ:ָמה Eְָעִמי� ְ;ִגְל@6ל , ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6
, 6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� 8ְַת�7ֵ ָ:ל ֲאֶ/ר ִע6ְַתנ6, ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� ֶ/ָעְבר6

, ְוִיְתַמ8ְק6 ָ:ל ַהְ@ב6ר(ת ְוַהִ%יִני�, ַה9ֵמ(ת ֶ/Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�ְוָהֵאר ְלָכל 
6ְתַיֵחד ָ:ל ָ%ָבר ֶ/ִ;ְקד9ָOה , 6ְתַל7ֵט ָ:ל ִנP(צ(ת ַה7ֶֹד/ ֲאֶ/ר IַEְִרנ6

/6ב ַה:ֹל ְויָ , 6ְתַמBֵא ָ:ל ָ%ָבר ֶ/ִ;ְקד9ָOה ֲאֶ/ר ִחַ=ְרנ6, ֲאֶ/ר ִהְפַרְדנ6
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ֲעFֵה ְלַמַע� , ֲעFֵה ְלַמַע� ְ/ָמ�ְ . ְלֵאיָתנ( ָהִרא/(� ִ;ְ/ֵלמ6ת ִ:ְרצ(ְנ�ָ 
ְלַמַע� ֵיָחְלצ�6 , ֲעFֵה ְלַמַע� ְקד6ָ/ָת�ְ , ֲעFֵה ְלַמַע� 8(ָרָת�ְ , ְיִמיָנ�ְ 

ְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי יִ , ה(ִ/יָעה ְיִמיְנָ� ַוֲעֵנִני) י"יל: ָראֵ/י ֵתיב(ת(ְיִדיֶדיָ� 
  .ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

  .ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעָליו 6ְלַהְמִ/יְ� ָרִגיל

ַקח ֶאת ַהWְלִו�Cִ 8ַַחת ָ:ל ְ;כ(ר ִ;ְבֵני : ַוְיַדֵ;ר ְיהָ(ה ֶאל מֶ/ה BֵאמWֹר
: Wְלִו�Cִ 8ַַחת ְ;ֶהְמ�8ָ ְוָהWי6 ִלי ַהWְלִו�Cִ ֲאִני ְיהָ(WהִיFְָרֵאל ְוֶאת  ֶ;Wֱהַמת הַ 

ְוֵאת Eְד6ֵיי ַה9ְלָ/ה ְוַה9ְִבִעי� ְוַהָ-אָתִי� ָהעWְֹדִפי� ַעל ַהWְלִו�Cִ ִמְ;כ(ר 
ֶד/ ְוָלWַקְח8ָ ֲחֵמֶ/ת ֲחֵמֶ/ת ְ/ָקִלי� ַל@Oְל@ֶֹלת ְ;ֶ/ֶקל ַה7ֹ: ְ;ֵני ִיFְָרֵאWל

ֲהרֹ� 6ְלָבָניו Eְד6ֵיי : 7ָ8ִח ֶעFְִרי� ֵ@ָרה ַהW9ֶָקל W0ַת8ָה ַהֶ:ֶס� ְלWְוָנ
�Wְדִפי� ָ;ֶהWֹד6ֵיי : ָהעEְ ְדי(� ֵמֵאת ָהעְֹדִפי� ַעלEִ7ַח מֶ/ה ֵאת ֶ:ֶס� ַהCִַו

�WCְִלִוWָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָ:ֶס� ֲחִמ9ָ : ַהFְה ְוִ/9ִי� 6ְ/ל/ ֵמֵאת ְ;כ(ר ְ;ֵני ִי
ֲהרֹ� : ֵמא(ת ָוֶאֶל� ְ;ֶ/ֶקל ַהWֹ7ֶד/ W0ִי� ְלOדEְ�8ֵ מֶ/ה ֶאת ֶ:ֶס� ַהCִַו

  :6ְלָבָניו ַעל ִפי ְיהָ(ה ַ:Wֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָ(ה ֶאת מֶ/Wה
 יאהדונהי ַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה: Eְד6ת ָ/ַלח ְלַע-( ִצ6ָה ְלע(ָל� ְ;ִרית(
ְוה6א ִיְפֶ%ה ֶאת ִיFְָרֵאל ִמ:ֹל , ִ:י ִע� ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד6ת

 ְי/6ב�6 6ָבא6 ִצC(� ְ;ִרָ<ה ְוFְִמַחת יאהדונהי6ְפד6ֵיי ְיהָֹוה : ֲע(נ(ָתיו
 ִ:י ַצִ%יק :FFָ(� ְוFְִמָחה ַיMִיג6 ְוָנס6 ָיג(� ַוֲאָנָחה, ע(ָל� ַעל רֹאָ/�

ְוָהָיה ַמֲעFֵה ַהPְָדָקה : ָיָ/ר ֶיֱחז6 ָפֵנימ(, ְצָדק(ת Hֵהביאהדונהי ְיהָֹוה 
/6ָבה ִיFְָרֵאל ַעד : ַוֲעב(ַדת ַהPְָדָקה ַהְ/ֵקט ָוֶבַטח ַעד ע(ָל�, ָ/ל(�
ָבִרי� ְו/6ב6 ְקח6 ִעָ-ֶכ� %ְ :  ֱאלֶֹהיָ� ִ:י ָכַ/ְל8ָ ַ;ֲע(ֶנ�ָ יאהדונהיְיהָֹוה 

 ִאְמר6 ֵאָליו ָ:ל Mָ8ִא ָע(� ְוַקח ט(ב 6ְנַ/Bְָמה ָפִרי� ,יאהדונהיֶאל ְיהָֹוה 
ְוָי/ֹב ֶאל ְיהָֹוה , ַיֲעז(ב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/בָֹתיו: Fְָפֵתינ6
  :חַ ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסל(, ִויַרֲחֵמה6יאהדונהי 

  :יֹאַמר ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

לֹא ֶהֱחִזיק . ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת(. ְועֵֹבר ַעל Eֶַ/ע. נFֵֹא ָע(�. ִמי ֵאל ָ:מ(�ָ 
)E0 ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6. ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6: ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א. ָלַעד .

. ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�.  ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב�8ֵ8ִ: ַח+ֹאָת� ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצOל(ת ָי� ָ:ל
  :ִמיֵמי ֶקֶד�. ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6
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  :יֹאַמר ִמְזמ(ר ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֲאדָֹני ִ/ְמָעה ְבק(ִלי W8ְִהֶייָנה : ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ִמַ-Wֲעַמ7ִי� ְקָראִתיָ� ְיהָֹוWה
ב(ת ְלק(ל W8ֲַחנ O9ְזֶניָ� ַקHיWד: 6ָנWֲֹעמWֲאדָֹני ִמי ַי Jי : ִא� ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ָיW:ִ

ִק6ִיִתי ְיהָֹוה ִק6ְָתה ַנְפִ/י ְוWִלְדָבר( : ִעְ-ָ� ַהְ=ִליָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWא
ַיֵחל ִיFְָרֵאל : ַנְפִ/י ַלWאדָֹני ִמWֹ9ְמִרי� ַל;ֶֹקר /Wְֹמִרי� ַל;Wֶֹקר: ה(ָחWְל8ִי
6תֶאל ְיהֹ Wי ִע� ְיהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפדW:ִ ְוה6א ִיְפֶ%ה ֶאת : ָוה

נָֹתWיו W)ָרֵאל ִמ:ֹל ֲעFְִי:  

  0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

א "ְלַמַע� א(ת הֵ , ָהֵאל ַהָ@ד(ל ַהִ@;(ר ְוַה<(ָראיאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה 
 ָEֲחִמ9ָהִרא/(ָנה ֶ/ל ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ֶ/ִ-ְס Jא "6ְלַמַע� א(ת הֵ , ָר

א ִרא/(ָנה ֶ/ל ִ/ְמָ� "6ְלַמַע� א(ת הֵ , 0ֲחר(ָנה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ֲחִמ9ָה
א 0ֲחר(ָנה "6ְלַמַע� א(ת הֵ , ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ֲחִמ9ָה"ַה7ָד(/ ֶאְהיֶ 

7ְנ6 ְוָיִאיר6 ְוִיְתַמ8ְ , ֶ/ִ-ְסEָָרJ ֲחִמ9ָה O6 ֲחִמ9ָה ְ/מ(ת ֵ/� ְיתBק6 ְוִיְתַע
  :י ֶ/ִ-ְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה"0דֹנָ 

, Hָ<א ְלַמַע� ֵ/� ֵאל ַ/ַ%י ַהֵ-ִאיר ַ;ְ;ִריHה ֶ/ה6א א(ִתC(ת ֲחִמ9ָה
7ְנ6 ְויִ , 6ְלַמַע� ֵ/� ְצָבא(ת ֶ/ה6א א(ִתC(ת ֲחִמ9ָה O6 ֲחִמ9ָה ְיתBְתַע

  :י ֶ/ִ-ְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה"ְ/מ(ת ֵ/� 0דֹנָ 

6ְלַמַע� ֲעFֶֶרת , Hָ<א ְלַמַע� 8(ָרה ֶ/ִ;ְכ8ָב ֶ/ִהיא ְסָפִרי� ֲחִמ9ָה
 א(ָתנ6 ְוִהְ/ַמְע�8ָ, ַהִ%ְ;ר(ת ַהְ:ת6ִבי� ַעל ַה6Bח(ת ֲחִמ9ָה ֲחִמ9ָה

7ְנ6 ְוָיִאיר6 ְוִיְתַמ8ְק6 ְוִיְתַע6B ֲחִמ9ָה ְ/מ(ת ֵ/� , ְ;ק(ל(ת ֲחִמ9ָה Oְית
  :י ֶ/ִ-ְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה"0דֹנָ 

6ְלַמַע� ֵ/� ֱאלִֹהי� ַה7ָד(/ , Hָ<א ְלַמַע� ַהֲחָסִדי� ֶ/ֵה� א(ר(ת ֲחִמ9ָה
6ְלַמַע� , ְ� ֶ/ֵה� ֲחִמ9ָה"6ְלַמַע� א(ִתC(ת ַמְנֶצפָ , ה6א א(ִתC(ת ֲחִמ9ָהֶ/ 

7ְנ6 ְוָיִאיר6 ְוִיְתַמ8ְק6 , ס(ד ֲחִמ9ָה מ(ְצא(ת ַהEֶה ֶ/ֵה� ֲחִמ9ָה Oְית
ִרי� י ֶ/ִ-ְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת ְוֶעFְ "ְוִיְתַע6B ֲחִמ9ָה ְ/מ(ת ֵ/� 0דֹנָ 

  :ַוֲחִמ9ָה

Hָ<א ְלַמַע� ִמְצַות ָקְרְ;נ(ת ַהְ<Fִיִאי� ֲאֶ/ר ִהְקִריב6 ֶזַבח ַה9ְָלִמי� 
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7ְנ6 , ְ:ָבFִי� ְ;ֵני ָ/ָנה ֲחִמ9ָה, ַע68ִדי� ֲחִמ9ָה, ֵאִלי� ֲחִמ9ָה Oְית
י ֶ/ִ-ְסEָָר� ְ/ל/ "דֹנָ ְוָיִאיר6 ְוִיְתַמ8ְק6 ְוִיְתַע6B ֲחִמ9ָה ְ/מ(ת ֵ/� 0

  :ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה

6ְלַמַע� ִמְצַות Eְִדי(� , Hָ<א ְלַמַע� ִמְצַות ֵראִ/ית ַהֵ@ז ִמPֹא� ֲחִמ9ָה
6ְלַמַע� ַהְ;ָרָכה ֶ/ל Eָס6ק , ַהְ;כ(ר ֲאֶ/ר ִהיא ְ;ֶכֶס� ְ/ָקִלי� ֲחִמ9ָה

ֶ<Xָ ֶ/ה6א 8ֵב(ת ֲחִמ9ָהיאהדונהיָיֵאר ְיהָֹוה  Oָניו ֵאֶליָ� ִויחEָ  , 67ְנ Oְית
י ֶ/ִ-ְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת "ְוָיִאיר6 ְוִיְתַמ8ְק6 ְוִיְתֲע6B ֲחִמ9ָה ְ/מ(ת 0דֹנָ 

  :ְוֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה
 ֶ/ִ-ְסEָָרH Jָ<א ְלַמַע� ְזכ6ת י(ֵס� ַהPִַ%יק ֶ/<(ַס� ִ;ְ/מ( א(ת ֵהא

, 6ְלַמַע� ְזכ6ת ִ;ְנָיִמי� ַהPִַ%יק ֲאֶ/ר ַרָ;ה ַמHFְת( ַי%(ת ֲחִמ9ָה, ֲחִמ9ָה
7ְנ6 . 6ְלַמַע� ְזכ6ת Eְִנָחס ְוַהPָָבא ֲאֶ/ר ָהְרג6 ֶאת ַמְלֵכי ִמְדָי� ֲחִמ9ָה Oְית

י ֶ/ִ-ְסEָָר� ְ/ל/ "מ(ת ֵ/� 0דֹנָ ְוָיִאיר6 ְוִיְתַמ8ְק6 ְוִיְתַע6B ֲחִמ9ָה ְ/ 
  :ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה

Hָ<א ְלַמַע� ְזכ6ת ָ%ִוד ַעְבְ%ָ� ְמִ/יֶחָ� ֲאֶ/ר ָ;ַחר ל( ִמ� ַהַ<ַחל ַח6Bֵקי 
ת 6ְלַמַע� ְזכ6ת ָמְרְ%ַכי ַהPִַ%יק ֲאֶ/ר ָלַב/ ְלב6ֵ/י ַמְלכ6, ֲאָבִני� ֲחִמ9ָה

7ְנ6 ְוָיִאיר6 ְוִיְתַמ8ְק6 ְוִיְתַע6B ֲחִמ9ָה ֵ/מ(ת ֵ/� 0דֹנָ , ֲחִמ9ָה Oי "ְית
  :ֶ/ִ-ְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה

ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ,  ָהֵאל ַהָ@ד(ל ַהִ@;(ר ְוַה<(ָראיאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ֶ/ִ-ְסEָר( ע(ֶלה ֲעFָר(ת ֲחִמ9ָה,  ֶ/ה6א ַ;ָחְכָמה)ַיַהַוהַ ( ח"ְ;ִנ67ד ַפתַ 

7ְנ6 ְוָיִאיר6 ְויOְ/ְלמ6 ְוִיְתַע6B ִ/ְבָעה ְ/מ(ת ַהָויָ  O6י ֲאְלִפי� "ְיתBה ְ;ִמ
  :ֶ/ע(ֶלה ִמְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת ַוֲעFָָרה ַוֲחִמ9ָה

 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת ְלַמַע� ֵיָחְלצ�6 )י"יל(/ Hָ<א ְלַמַע� ֵ/� ַה7ָד(
ֶ/ע(ֶלה ִמְסEַר ,  ַלַ-;6ל ָיַ/ביאהדונהי6ְבָראֵ/י ֵתב(ת ְיהָֹוה , ְיִדיֶדי�ָ 

7ְנ6 ְוָיִאיר6 ְויOְ/ְלמ6 ְוִיְתַע6B ִ/ְבָעה ְ/מ(ת ַהָויָ , ֲעFָר(ת ֲחִמ9ָה Oה "ְית
  : ֶ/ע(ֶלה ִמְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת ַוֲעFָָרה ַוֲחִמ9ָהְ;ִמ6Bי ֲאְלִפי�

ָיִאירH , 6ָ<א ְלַמַע� ִ;יָנה ָהֶעְלי(ָנה ֶ/J;ָ /Cֵ ְ/ָעִרי� ֲעFָר(ת ֲחִמ9ָה
7ְנ6 ְויOְ/ְלמ6 ְוִיְתַע6B ִ/ְבָעה ְ/מ(ת ַהָויָ  O6י ֲאְלִפי� ֶ/ע(ֶלה "ִויתBה ְ;ִמ

  :ְ/ל/ ֵמא(ת ַוֲעFָָרה ַוֲחִמ9ָהִמְסEָָר� 
ֶ/ע(ֶלה ִמְסEָר( ֵמHה , Hָ<א ְלַמַע� ֵ/� ַה7ָד(/ ֵאל ְ;ִמ6Bא( Hֶל� ָלֶמד
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7ְנ6 ְוָיִאיר6 ְויOְ/ְלמ6 ְוִיְתַע6B ִ/ְבָעה ְ/מ(ת ַהָויָ , 6ְ/מ(ִני� ַוֲחִמ9ָה Oה "ְית
  :ִמְסEָָר� ְ/ל/ ֵמא(ת ַוֲעFָָרה ַוֲחִמ9ָהְ;ִמ6Bי ֲאְלִפי� ֶ/ע(ֶלה 

ְלַמע� ְקד9ַOת ַ/ָ;ת , ָהֵאל ַהָ@ד(ל ַהִ@;(ר ְוַה<(ָראיאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה 
6ְקד9ַOת ְ/ַנת ַה9ְִמָ+ה ֶ/ִהיא ְלָ/ִני� , ָקְדְ/ָ� ֶ/ה6א ְלָיִמי� ִ/ְבָעה

7ְנ6 ,  ֶ/ה6א ְלֵק# ָ/ב6ִעי� ִ/ְבָעה6ְקד9ַOת ַהC(ֵבל, ִ/ְבָעה Oָיִאיר6 ִוית
  :ְויOְ/ְלמ6 ְוִיְתַעH 6Bָד� ִ/ְבָעה

6ְלַמַע� ַצִ%יִקי� :(ְרֵתי ְבִרית , Hָ<א ְלַמַע� ְסִפיר(ת ַהִ;ְנָי� ֶ/ֵה� ִ/ְבָעה
, א ָיִמי� ִ/ְבָעה6ְלַמַע� ִמְצַות ְ/ִמיַרת ַחג ַהַ-P(ת ֶ/ה6, ֶ/ֵה� ִ/ְבָעה

7ְנ6 ְויOְ/ְלמ6 , 6ְלַמַע� ְ/ִמיַרת ַחג ַה=O:(ת ֶ/ה6א ָיִמי� ִ/ְבָעה Oָיִאיר6 ִוית
  :ְוִיְתַעH 6Bָד� ִ/ְבָעה

6ְלַמַע� , Hָ<א ְלַמַע� ְ;ָרכ(ת ֶ/ל ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶעֶרב ָובֶֹקר ֶ/ֵה� ִ/ְבָעה
6ְלַמַע� , ָת� ְוַכBָה ֶ/ֵה� ִ/ְבָעה ְ;ָיִמי� ִ/ְבָעהִמְצַות ַהְ;ָרכ(ת ֶ/ל חָ 

7ְנ6 , ְ:ִריכ(ת 6ְרצ6ע(ת ַה8ְִפBִי� ַעל ַהIְר(ַע ֶ/ֵה� ִ/ְבָעה Oָיִאיר6 ִוית
  :ְויOְ/ְלמ6 ְוִיְתַעH 6Bָד� ִ/ְבָעה

ֶ/ֵה� ִ/ְבָעה , CָהֲעFִ , ְיִציָרה, ְ;ִריHה, Hָ<א ְלַמַע� ֵהיָכל(ת ֶ/ל ֲאִציל6ת
6ְלַמַע� ַהְ;ָרָכה ֶ/ל Eָס6ק ִיMָא ְיהָֹוה Eָָניו ֵאֶליָ� ְוָי�Fֵ ְלָ� , ִ/ְבָעה
7ְנ6 ְויOְ/ְלמ6 ְוִיְתַעH 6Bָד� , ֶ/ה6א 8ֵב(ת ִ/ְבָעה, ָ/ל(� Oָיִאיר6 ִוית
  :י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִליִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִל;ִ . ִ/ְבָעה

ְוִיְקָרא ֶאת ָ:ל ) .575 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� . (ְ� ֶ/ל ֵליל ָ/ב6ע(ת"ִיְלַמד ַהָתנָ 

ַה8ְִהיִלי� Eֲַעָמִי� ְו0ַחר ָ:ְ� ִיְקָרא ע(ד ֶעFְִרי� ְוֶאָחד Eְָרִקי� ִרא/(ִני� 

ֲעֶלה ַה:ֹל ְלַסְ� ֶ/ל ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְוֶעFְִרי� ֶ/Cַ . ְו0ְרָ;ָעה Eְָרִקי� 0ֲחר(ִני�

) 608לקמ� עמוד ִנְמָצא ". (ז6ָטא %ְ0ָרא"ְו0ַחר ָ:ְ� ִיְקָרא . ַוֲחִמ9ָה Eְָרִקי�

ְ;י(� ַהP(� ַיְ/ִלי� , א( ָה%ְ0ָרא ז6ָטא, ִא� לֹא ִהְסEִיק ִלְגמ(ר ַה8ְִהBִי�(

   ).ְל0ַחר ִמֵ:�א(ָת� ְ;ַ/ָ;ת(ת ֶ/ 

  0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 
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6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י 
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�ִמְסEַר ֵמHה 6
   .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית

ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה
, ָהֶעְלי(ָנהַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה , ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת
ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , ַלי6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל עָ , ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה
 ֵC/ֶ י6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב;ִ /Cֵ/ֶ ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , / ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע

ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ' 8ָ0ה הִ:י , "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

ְוִא� , 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6ְוִא� , ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(
6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 

ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 
0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6ָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה8ְ/

ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
ב(ֶדָ� ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד :ְ 

, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהי ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
ר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה ְוַטהֵ , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6
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ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� Kִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

ְ:מ( ְ;ֶעֶרב י(� ַהִ:פ6ִרי� ) ְוַהְנֵקָבה ְ;ָתְרְנג(ֶלת. (ַיֲעFֶה ַ:Eָָרה ְ;ָתְרְנג(ל

ִויָחֶננ6 ִויָחֶננ6 ִויָחֶננ6 ִויָחֶננ6     ::::6ְ;ָ/לֹ/ ְפָעִמי� ְ/ְמס(ְבב( ַעל רֹא/( יֹאַמר ְ;ָכל Eַָע� Eָס6ק ֶזה
        ....ָמָצאִתי כֶֹפרָמָצאִתי כֶֹפרָמָצאִתי כֶֹפרָמָצאִתי כֶֹפר, , , , ָמָצאִתי כֶֹפרָמָצאִתי כֶֹפרָמָצאִתי כֶֹפרָמָצאִתי כֶֹפר, , , , ָמָצאִתי כֶֹפרָמָצאִתי כֶֹפרָמָצאִתי כֶֹפרָמָצאִתי כֶֹפר, , , , ְויֹאַמר Eְָדֵעה6 ֵמֶרֶדת ַ/ַחתְויֹאַמר Eְָדֵעה6 ֵמֶרֶדת ַ/ַחתְויֹאַמר Eְָדֵעה6 ֵמֶרֶדת ַ/ַחתְויֹאַמר Eְָדֵעה6 ֵמֶרֶדת ַ/ַחת

6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 , ַהְ:ֶנֶסתַיֲעFֶה ִ/ְבָעה ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ְ;ֵבית 

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, 6ָפס6ק ִמEְס6ֵקי Hָ<א ְ;:ֹחַ , :BO(, ְ;ֵני ֵאִלי�' לה

ָהב6 : ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ Wֲחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרתַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/מ( ִהְ/8ַ 

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַהָ-ִי� ֵאWל
(� ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְ0ְרֵזי ַה :
ְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� מ(ַוCְַרִקיֵד� :ְ 
/Wֲהב(ת ֵאWַל :/Wק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 ְיהָֹוה : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
ְיWהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ;6ל ָיָ/ב ַוCֵֶ/ב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל�Wַל-ַ 
(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   ָראַטֲהֵרנ6 נ(. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(                  :   ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל

  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

א "ד ה"יו(יק ִ/ְבָעה ֵנר(ת ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ִויַכ�6ֵ ְ;ָכל ֵנר ֶ/ה6א ְ:ֶנֶגד ֵ/� ַיְדלִ 

  .ָחס ְוָ/ל(�, ְולֹא י(ִציא ַה�9ֵ ְ;ִפיו) א"ו ה"וא

  .ְ;ָרצ(� ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת('  ִויִהי ָרצ(� ֶ/ה,ִיֵת� ֶכֶס� ַהִפְדי(� ְלַעִניי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�
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        �6 ַהַ:ַעס�6 ַהַ:ַעס�6 ַהַ:ַעס�6 ַהַ:ַעס78ִ78ִ78ִ78ִ

לו  ֶ/ָקֶ/ה ומיBְִפי ַה7ַָ;ָלה ָצִריְ� ָלצ�6 ֵמHה ַוֲחִמיִ/י� ְוֶאָחד 8ֲַעִנC(ת 

ָ;ִלי� ָלצ�6 ַרק Bְַיָלה ְוי(� Oְוִלְפ%(ת ְיֵמי ַה8ֲַעִנית , ַהָ%ָבר 8ְִקנ6 ַר;(ֵתינ6 ַהְמק

  .ה 6ִמְצו(תְבֶכֶס� ֶ/ִיָ<ֵת� ָלֲעִנCִי� /(ְמֵרי 8(רָ 

  :י(� ִלְפֵני ַה8ֲַעִנית יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהי ְיהָֹוה ל(ַמר ְלָפֶני�ָ 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ִהְרַ/ְענ6וְ . ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

ָ:ַעְסנIַ:ִ . 6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ְ;ח(ל 6ְבַ/ָ;ת 6ָטְרָפה ַנְפֵ/נEֵ0;ְ 6נ6

. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6. נEָ6ַ/עְ . ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6
ְוַסְרנ6 . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�

ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל . ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6. ת ָעFִיתָ ִ:Wי ֱאמֶ . ַהָ;א ָעֵלינ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� יַחְדרֵ  8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .חֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמ  ֶאת ָ:ל

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת , ִי8ַ9ְֵדל ַלֶלֶכת ְלִמְקֶוה ְוִלְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת

ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 , ֵא6B ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

ְמ0ת ָצַרֲעת ֲע(� ַהַ:ַעסר6ח( ְוִנְ/ , ַנְפ/( O+ָמת( ִמ.  

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה
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 ַBל ִמְנָחה ָחַ/ב , ת ַהִ-ְנָחהִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBֵEֲַאָבל ְ:ֶ/ִהְת

  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ְלִהְתַע<(ת

        ::::ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

 ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ָוי(�, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ְלַת�7ֵ ֶאת ָ:ל .ְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד ְלֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחרִמ 

6ִבְפָרט , ַהEְָגִמי� ֶ/ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה
ֶ;ָעו(� ַהַ:ַעס ֶ/ָ:ַעְס8ִי ְוִהְכַעְס8ִי ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַענ(ת א( לֹא 

א6ַכל ֶלֱאכֹל , ה ְ:ֶ/ֶאEְ �8ֵר6ָטה ִלְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִניִתי ֶזהֶאְרצֶ 
  ".ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ִא=6ר ְ:ָלל

ְוִיIֵָהר ִ;ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל . ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ִיְ/%ֵ8ַל ִלְלמֹד 8(ָרה ְ:ִפי ְיָכְל8(

ִוְיַכֵוו� ְ;ֵ/� . ְוָיFִי� ֶאֶב� 8ַַחת ַהַ:ר ִלְמָרא/(ָתיו. הַהִ-ָ+ה ְלא(ְמָרJ ְבַכ6ָנָ 

  .ָהע(ֶלה ְ:ִמְנָי� ֶאֶב�) ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו(

ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� יַ , ִא� ָיכ(ל

  )לת הספרראה בהוראות שבתחי( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר ְו�678ִ ֲחצ(ת 

  .ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה) .60606060    לעיל עמודנמצא (

  :ְ;י(� ַה8ֲַעִנית יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַקֵי� ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, /6ָבהַה8ְ 

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
ְמַקֵ;ל 6, ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
6 ְו0ְנֵ/י ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
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. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
ָ:ַעְסנIַ:ִ . 6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6

. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. נEֵ0;ְ 6נ6ְ;ח(ל 6ְבַ/ָ;ת 6ָטְרָפה ַנְפ/ֵ 
. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6

ְוַסְרנ6 . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�
ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל . ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6ִמִ-ְצ(

  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ ַהִ<ְס8ָר(ת ְוהַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל,  ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6ֱאלֵֹהינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

ִע� " ַ:ַעס"ֵיֶלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;(ל ֵמHה ַוֲחִמ9ִי� ְוֶאָחד ְטִביל(ת ְ:ִמְנָי� 

ְ+ִביָלה ְ;ע(ד( ְ;ֵבית( ִי+(ל ָיָדיו ָ/Eְ /ֹBָעִמי� ְ;ֵסיר6ִגי� ְוִלְפֵני הַ . ַה:(ֵלל

  :ְויֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(. ְ:מ( ְנִטיַלת ָיַדִי� ֶ/ל ַ/ֲחִרית

ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 
 )ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;א(ִתC(ת ו"ִתC(ת י6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא א(
ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ַה6/8ְָבה ַ:ָכת6ב , ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל
ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל , ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ ְ;ק(ל(יאהדונהי ְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָ(ה 

ְוָעַבְר8ִי ַעל , ֲע(נ(ת 6ְפָ/ִעי� ֶ/ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתיָ:ל ֲחָטִאי� וַ 
. ְוַג� ִמְצ(ת ְ%ַרָ;ָנ�, ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא 8ֲַעFֶה ִמְ%א(ַרְי8ָא

 ַוֲהֵריִני ִמְתַוֶ%ה 6ִמְתָחֵרט ִ;ְפָרט6ת ַעל ֲע(� ַהַ:ַעס ֶ/ָ:ַעְס8ִי ְוָקַרְע8ִי
ְוִקְלַקְל8ִי 6ָפַגְמ8ִי ַ;7ְד9ָOה , ֵ:ִלי� ַ;ֲחָמִתי ְוָ/ַבְר8ִי ֵ:ִלי� ַ;ֲחָמִתי

ְוָגַרְמ8ִי ְלַסBֵק ֵמָעַלי א(ר , ְוַג� ָעFִיִתי ִקְלק6ל ְ;ַנְפִ/י ְלַמָ+ה, ְלַמְעָלה
ְיַכֵוי� (ִלְט;ֹל ַ;ִ-ְקֶוה ַוֲהֵריִני מ6ָכ� . ְוַע8ָה ִהְ<ִני מ(ֶדה ְוע(ֵזב, ַה7ְד9ָOה

ה " ֵמHה ַוֲחִמִ/י� ְוֶאָחד ְטִביל(ת ְ:ִמְנַי� ֵ/� ֶאְהיֶ )א"קנ' ִמְקֶוה גימ
 ְ:ֵדי ְלַת�7ֵ ֲע(� ַהַ:ַעס ֶ/ִ-ְסEָר( ִע� ).ה"ד ה"ה יו"� ה"אל(� "ְ;ִמ6Bי ֵהִהי

י "ק6 ְ/ֵני ְ/מ(ת 0דֹנָ ְוִיְתַמ8ְ , ַה:(ֵלל ֶ/B( ֵמHה ַוֲחִמִ/י� ְוֶאָחד
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� ֶ/ֵה� 8ְֵרי ָ;8ֵי ִ%יָנא ַרְפָיא ְוַקְ/ָיא ֶ/ִ-ְסEָָר� ֵמHה ַוֲחִמ9ִי� "ֱאלִֹהי
ְוִיְתַ@ְ;ר6 ְוִיְת9ְEַט6 ְלַמ8ֵק ָ:ל ַהִ%יִני� , ְוִיְתַ@6B א(ר(ת ַהֲחָסִדי�. ְוֶאָחד

ְוִיְתַ;ֵ+ל ֵהCֵֶצר ָהָרע ֶ/ל . ל ָ:ל ָה�0 ְוֶהָחר(�ְויְתַ;+ֵ , ַה9ִ7ָי� ְוָהָרִפי�
6ֵמַע8ָה 6ֵמַעְכָ/יו ֲהֵריִני . ַהַ:ַעס ַוֲעב(ָדה ָזָרה ְוִיְתַ;ְ+ל6 ִ;+6ל ָ@מ6ר

ָ+ִלי� ֵמִע7ָָר� , ִמְתָחֵרט ֲעֵליֶה� Oֵטִלי� 6ְמב;ְ �BָO: 6ְהיCִ/ֶ 6ַמְתֶנה ֲעֵליֶה�
6ְבכBְOה(� ִאְתָחַרְטָנא , ִריִרי� ְוָלא ַקCִָמי� ְוָלא ִיְהי6 ָחִלי� ְ:ָלל ְוִע7ָרָלא ְ/ 

  :ְ;ה(� ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�
ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� 6ַבֲחָסֶדיָ� ) ל"ת נח"ר(ְו8ָ0ה ָהֵאל נ(ֵצר ֶחֶסד ַלֲאָלִפי� 

 6ְתַכEֵר ְלָכל ַח+ֹאַתי ַוֲע(נ(ַתי 8ְִמַחל ְוִתְסַלח, ַהְ@ד(ִלי� ְוַהEְ/6ִטי�
, 6ְתכ(ֵנ� 6ְתַי9ֵר ֶאת ֲאֶ/ר ֶהֱעֵויִתי, 6ְתַת�7ֵ ֶאת ֲאֶ/ר ִקְלַקְל8ִי, 6ְפָ/ַעי

ַהְפֵרד  יאהדונהיHָ<א ְיהָ(ה . ְוַתְמִ/יְ� ָעַלי א(ר ַה7ְד9ָOה ֶ/ִ<ְסַתBֵק ֵמָעַלי
6ְתַזְ:ֵכִני 6ְתַלְ;ֵבִני ְ;כַֹח ַהCֵֶצר ַהט(ב , ֵיֶצר ָהַרעָנא ֵמָעַלי ַצד ָהָרע ֶ/;ֶ 

6ְתַזֵ:ְ� ַנְפִ/י ְוָתִאיר ָ;J ְות(ִסי� ָ;J :ַֹח ְוֶהHָרה ְלִהְתַק9ֵר ְלַמְעָלה 
 6ְתכ(ֵנ� ְלָבִבי ְלָעְבְ%ָ� ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ִ/ְמָ� ָ:ל, ַ;7ְד9ָOה ָהֶעְלי(ָנה

  :ַהCִָמי�
  :יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ְ/ַבע ֶעFְֵרה Eְָעִמי�

  .ֵלב ָטה(ר ְ;ָרא ִלי ֱאלִֹהי� ְור6ַח ָנכ(� ַחֵ%/ ְ;ִקְרִ;י

  :ֶזה יֹאַמר ֶעFֶר Eְָעִמי� ָפס6ק

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה 
  .ינ6 :(ְנֵנה6ָידֵ 

, 0ַחר ָ:ְ� ִיְט;(ל ֵמHה ַוֲחִמיִ/י� ְוֶאָחד ְטִביל(ת ְוִיְלַ;/ ְ;ָגָדיו ְוִיְרַח# ָיָדיו

ְו0ַחר . ִויָבֵרְ� ָעָליו ְ;ַכ6ָָנה ְ@ד(ָלה, ְוָיבֹא ְלֵבית( ְוִיְלַ;/ ַטBִית ָ@ד(ל

ְנפ(ת ַהַ+Bִית ְ;ָיד ְיִמינ( ְוָיFִי� א(ָת� ַעל ֶ/Cְִלְ;ֶ/נ6 ְיַקֵ;# ֶאת 0ְרַ;ַעת :ַ 

ְוַג� ". ַ:ַעס"ֶהָחֶזה ֶ/B( ִוְיַכֵוו� ִ:י ָכל ָ:ַנ� ֵמ0ְרָ;ָעָת� ע(ֶלה ְ:ִמְנָי� ִמְסEָר 

ד "ה יו"� ה"אל(� ָ:ֶזה "ה ְ;ִמ6Bי ֶהִהי"ע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְסEַר ֵ/� ֶאְהיֶ 

6ְבע(ד ֶ/0ְרַ;ַעת . ַכֵוו� ֶ/Cְִתָמְתק6 ַהִ%יִני� ַעל ְיֵדי א(ר(ת ַהֲחָסִדי�ִויְ ). ה"ה

6Bס6ִקי� ֵאEְ ַהַ:ְנפ(ת ְ;ָיד( ַעל ֶהָחֶזה יֹאַמר.   

  .)האשה תאמר פסוקי� אלו ללא עטיפת טלית וללא אחיזה בציציות(
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ֲהרֹ� ַה:ֵֹה�  ֶאְלָעָזר ֶ;�  ֶ;�WEִיְנָחס: מֶֹ/ה BֵאמWֹר ְיַדֵ;ר ְיהָ(ה ֶאלוַ  W0
 ִקְנHִתי ְ;ת(ָכ� ְולWֹא ִיFְָרֵאל ְ;ַקְנא( ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְ;ֵנWי ֵהִ/יב ֶאת
ְ;ִריִתי  ָלֵכ� ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹת� ל( ֶאת: ִיFְָרֵאל ְ;ִקְנHִתWי ְ;ֵנWי ִכBִיִתי ֶאת

�) Wל/ָ : W0 )6ְלַזְרע )B ת ע(ָל� 8ַַחת ֲאֶ/ר ִקֵ<א ְוָהְיָתה>ַ Oֲחָריו ְ;ִרית ְ:ה
  :ֵלWאלָֹהיו ַוְיַכEֵר ַעל ְ;ֵני ִיFְָרֵאWל

6Bס6ִקי� ֵאEְ ה6א ִח;6ר ֵ/� ) �"יאהלוההי(ת "ֶ/ֵה� ר, יֹאַמר 8ְִ/ָעה/ֶ

ֵ/� ְ; , ְלָמֵתק ֵ/� ֱאלִֹהי� ֶ/ה6א ִדי�, ק"� 9ֶע(ֶלה יב"ה ְוֵ/� אלהי"הוי

  :ה ֶ/ה6א ַרֲחִמי�"הוי

8ָה ְיהָֹוה 0  :ָעֵלינ6 ַ:ֲאֶ/ר ִיַחְלנ6 ָל�ְ יאהדונהי ִהי ַחְסְ%ָ� ְיהָ(ה יְ 
ְרֵאנ6 הַ   : לֹא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָ� ִמֶ-ִ<י ַחְסְ%ָ� ַוֲאִמ8ְָ� 8ִָמיד ִיPְר6ִנייאהדונהי
א ָלנ6 ְיהָֹוה לֹא ָלנ6 ִ:י לֹ  : ָלנ6ַחְסֶ%ָ� ְוֶיְ/ֲעָ� �8ֵ8ִיאהדונהי ְיהָֹוה 

ֶחֶסד ְיהָ(ה ֵמע(ָל� ְוַעד ע(ָל� וְ   :ְלִ/ְמָ� �8ֵ ָ:ב(ד ַעל ַחְסְ%ָ� ַעל ֲאִמ�8ֶָ 
ִאיָרה ָפֶניָ� ַעל ַעְבֶ%ָ� ה(ִ/יֵעִני הָ   :ַעל ְיֵרHיו ְוִצְדָקת( ִלְבֵני ָבִני�

  :ִ:י ט(ב ִ:י ְלע(ָל� ַחְס%(יאהדונהי  ָ(הְלל6ָיJ ה(ד6 ַליההַ   :ְבַחְסֶ%�ָ 
ַחְסְ%ָ� ְלע(ָל� ַמֲעFֵי ָיֶדיָ� יאהדונהי ִיְגמֹר ַ;ֲעִדי ְיהָ(ה יאהדונהי ְהָ(ה י

  :ה Cָָקר ַחְסְ%ָ� ֱאלִֹהי� 6ְבֵני Hָד� ְ;ֵצל ְ:ָנֶפיָ� ֶיֱחָסי�6מַ    :0ל 8ֶֶר�

 או מקוה .א( ָי�, א( ַמְעָי�, א( ְ;ֵאר,  Fְַפת ;(רַיֲעFֶה ֵסֶדר ַה8ְַ/ִליְ� ַעל

  :ְוק(ֶד� יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(. לטבילת כלי� הנמצא מחו# לבני� המרח#

ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 
. ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאלה "ה ְ;ֵ/� ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

ֲהֵריִני מ6ָכ� ל(ַמר ְ/לָֹ/ה ָעFָר Eְס6ִקי� ַהְ:ת6ִבי� ַעל ְיֵדי ִמיָכה 
ְוכBְOה6 ַנְפִקי� , ָהא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחֵמי ִאְתַח�6I ָהָכא, ַהָ<ִביא

6ֵני ִ%יְקָנא ַקִ%יָ/א ַע8ִיָקא ִמ8ְֵליָסר ַמ;6ִעי� ִדְמַ/ח ְרב6ת ְ%ִת7
ָהא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחֵמי ֵמַע8ִיַקא . ְ%ַע8ִיִקי� ְטִמיָרא ִ%ְטִמיִרי�

. ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע 8ְָלת. נ(Fֵא ָע(� 8ְֵרי. ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� ַחד. ַקִ%יָ/א
ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א . E0( ָחֵמ/לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד . ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( 0ְרַ;ע

ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצBO(ת . ִיְכ;ֹ/ ֲע(נ(ֵתינ6 8ְַמְנָיא. ָי/6ב ְיַרֲחֶמ<6 ִ/ְבָעה. ִ/ית
ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� ַחד . �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֲעFָָרה. ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� 8ְִ/ָעה
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, ְלַקֵביל ָ%א : ִמיֵמי ֶקֶד� 8ְֵליָסר,ֵתינ6 8ְֵריָסרֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(. ָסר
. ֶאֶרְ� ִמָ%ה 0ְרַ;ע. ְוַח<�6 ִמָ%ה 8ְָלת. ַרח�6 ִמָ%ה 8ְֵרי�, ֵאל ִמָ%ה ַחד

נ(ֵצר ֶחֶסד . ֶוֱאֶמת ִמָ%ה ִ/ְבָעה. ְוַרב ֶחֶסד ִמָ%ה ִ/ית. Eַ0ִי� ִמָ%ה ָחֵמ/
ָוֶפַ/ע . נ(Fֵא ָע(� ִמָ%ה ֲעFָָרה. ָלִפי� ִמָ%ה 8ְִ/ָעהַלאֲ . ִמָ%ה 8ְַמְנָיא
ִויִהי ָרצ(�  :ְוַנ7ֵה ִמָ%ה 8ְֵליָסר. ְוַחָ+Hה ִמָ%ה 8ְֵריָסר. ִמָ%ה ַחד ָסר

ֶ/8ְִהֶיה ֲח/6ָבה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה 
ָיה ְלָפֶניָ� ְקִרי0ת ַהEְס6ִקי� ַהִ<ְרָמִזי� ָ;ֶה� ְ/לֹ/ ֶעFְֶרה 6ְמקOֶ;ֶלת 6ְרצ6

ַהְמכ6ָOִני� ֶאל ְ/לֹ/ , ָהֲאמ6ִרי� ַעל ַיד ְנִביHְ� ִמיָכה, ִמ%(ת ֶ/ל ַרֲחִמי�
ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B . ֶעFְֶרה ִמ%(ת ָהֲאמ6ִרי� ַעל ְיֵדי מֶֹ/ה ַעְבָ%�ְ 

6ְכִא6B ִהFְַג8ִי ָ:ל ַה=(ד(ת , 8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ ָ;ֶה�ִ:6ַנְ 
ְוִי@ֹל6 ַרֲחֶמיָ� ַעל , ְוִתְהֶיה ָ/ָעה ז( ֵעת ָרצ(� ְלָפֶני�ָ . ָהְרמ6ִזי� ָ;ֶה�

ִמַ%ת ֱאלֵֹהינ6 ְ;ִמַ%ת ַהֶחֶסד 6בְ יאהדונהי ְוִתְתַנֵהג ְיהָ(ה , ִמ%(ֶתי�ָ 
ְלַהְמִ/יְ� ֶ/ַפע ְוֶהHָרה ִמ� , 6ְתע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� ִבְקִריHִתי זֹאת, ָהַרֲחִמי�

). י"ו ה"י וי"ד ה"יו(, ַהַ-Iָל ָהֶעְלי(� �678ִ ַה9ְִמיִני ַהִ<ְקָרא נ(ֵצר ֶחֶסד

ָבֶזה 6). ה"ד ה"ה יו"� ה"אל(, ֶאל ַה�678ִ ַה8ְִ/יִעי ַהִ<ְקָרא ַלֲאָלִפי�
6ְבֵכ� , י ִמ68ק ָ@מ6ר ְוָ/ֵל� ִ:ְרצ(ְנ�ָ "� 0דֹנָ "ִיְתַמ8ְק6 ְ/מ(ת ֱאלִֹהי

ְוָכל ַהְמַקְטְרִגי� ָרִעי� יOְ/ְלכ6 . ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6
י "� הֵ "0לֵ  ְוַעל ְיֵדי ֵ/�. ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמי�ָ . ִ;ְמצBO(ת ָי�

, ִיְתָ;ְרר6 ְוַיֲעל6 ָ:ל ִנP(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְמבָֹרִרי� 6ְמנ7ִOי� 6ְמלOָ;ִני�י "ד הֵ "י6
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 . ְוַנ7ֵה ָלֶה� ְלַהֲעל(ָת� ִלְמק(� ַה7ֶֹד/
  :נ6 :(ְנֵנה66ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 וַמֲעFֵה ָיֵדי

ַוי ָמא� ְ%א(ִ/יט ָיד(י ְ;ִדיְקָנא ַי7ִיָרא ִעHBָה : Eַָתח ַרִ;י ִ/ְמע(� ְוHַמר
ְ/ַ;ְח8ָא. ְ%ָסָבא ַקִ%יָ/א ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכBָֹא Oיְקָנא ְ%ַהִהיא ת%ִ .

. א ָיְדִעי� ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�ִ%יְקָנא ְ%לָ . ִ%יְקָנא ְ%ָסִתי� ְוַי7ִיר ִמָ:ל 8ִק6נ(י
ְ/ָ;ִחי� O8 יְקָנא ְ%ָלא ֲהָוה ַ;ר ַנ/ . ִ%יְקָנא ְ%ִהיא 68ְ/ַ;ְח8ָא ְ%ָכל%ִ

Jה ְוַקִ%יָ/א ְ%ִיְקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליHֲער(י ַעד . ְנִביFַ;ְ יְקָנא ְ%ִהיא 8ְַלָיא%ִ
ְטִמיָרא ִדְטִמיִרי� , ַי7ִיָרא ְ%ַי7ִִרי�, אִח6ָָרא ְ:ַתְלגָ , ַט;6ָרא ְדִלָ;א

8ָאָנא ִ;ְצִניע6ָתא ְדִסְפָרא ְ%ָהאי . ְמֵהיְמנ6ָתא ִדְמֵהיְמנ6ָתא ְ%כָֹלא
ָנִפיק ְמא6ְדנ(י ְוָנִחית ס6ְחָרֵניJ ְ%פ6ָמא , ִ%יְקָנא ְמֵהיְמנ6ָתא ְדכ(ָלא
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. ְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ִח6ָָרא ְדַי7ִיָראַקִ%יָ/א ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ְ;תַ 
ה6א ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא ְמַהיְמָנא ְ/ֵליָמא , ְוָנִחית ְ;ִ/67ָלא ְוָחֵפי ַעד ִט;6ָרא

ִ;ְתַלת ֲעFַר , ְ%ַנְגִ%י� ֵ;יJ 8ְַלת ֲעFָר ְנִביִעי� ַמ;6ִעי� ִ%ְמַ/ח ְרב6ת ָטָבא
  :7ְָנא8ִק6ִני� ִמְת8ַ 

ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ִמBְֵעיָלא ) ֵאל' ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� במדה א(8ִק6ָנא ַקְדָמHה 
ְוָ/אֵרי ֵמַהה6א 8ִק6ָנא ִדFְַער ֵריֵ/יה ְ%ָסִליק ְ;ִת67נ(י ְלֵעיBָא ְמא6ְדנ(י 

ָלא ָטבָ  O7/ִ;ְ ְדִני� ְ;ַחד ח6ָטא Oְתָחא ְדאEִ א ַעד ֵריָ/א ְוָנִחית ִמ7ֵַ-י
  :ְ%פ6ָמא

ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ֵמֵריָ/א ) ַרח�6' נ(Fֵא ָע(� במדה ב(, 8ִק6ָנא ִתְנָייָנא
  :ְוָסִליק ַעד ֵריָ/א 0ֲחָרא ְ%פ6ָמא ְ;ִת67ָנא ָ/ִקיל, ְ%פ6ָמא

יָתא ִדְתח(ת ֵמֶאְמָצעִ ) ְוַח<�6' ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע במדה ג(, 8ִק6ָנא 8ְִליָתHה
ְוFְַעָרא ִאְתEְַסק , ח(ָטָמא ִמ8ְח(ת 8ְֵרי� נ6ְקִבי� ָנִפיק ַחד Hְרָחא

6ָמֵלי ֵמָהאי ִ@יָסא 6ֵמָהאי ִ@יָסא Fְַעָרא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי� . ְ;ַהה6א Hְרָחא
  :ס6ְחָרֵנJ ְדַהה6א Hְרָחא

ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ְוָנִחית ) ֶאֶר�ְ '  במדה דִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת((, 8ִק6ָנא ְרִביָעHה
  :8ְח(ת 6Eָמא ֵמֵריָ/א ֲחָדא ְלֵריָ/א ֲחָדא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי�

8ְח(ת 6Eָמא ) Eַ0ִי�' במדה ה לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0((, 8ִק6ָנא ֲחִמיָ/Hה
ְוִאBֵי� 8ְֵרי� Hְרִחי� , אָנִפיק Hְרָחא 0ֲחָרא ְ;ִ/67ָלא ְדHְרָחא ִדְלֵעילָ 

  :ְרִ/יִמי� ַעל 6Eָמא ִמָ:א� 6ִמָ:א�
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ) ְוַרב ֶחֶסד' ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א במדה ו(, 8ִק6ָנא ְ/ִתיָתHה

ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמBְַרע ְלֵעיל ְלֵריָ/א ְ%פ6ָמא ְוָחֵפי ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא 
ְוָנִחית Fְַעָרא ְלֵריָ/א ְדִפְתָחא . ד ֵריָ/א ְ%פ6ָמא ִדְלֵעיָלאָטָבא עַ 

  :ְדHְרָחא ַתH8ָה ְ%פ6ָמא
Eִָסיק Fְַעָרא ְוִאְתֲחז�6 ) ֶוֱאֶמת' ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 במדה ז(, 8ִק6ָנא ְ/ִביָעHה

ְ;ִגיְנה(� . � ְוָי�H ְלֶמֱחֵזי8ְֵרי� 6E8ִַחי� ְ;ִתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ַ/Eִירָ 
  :ִאְתַקָי� ָעְלָמא ֲהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ְ;א(ר Eְֵני ֶמֶלְ� ַחCִי�

 ָנִפיק ַחד ח6ָטא )נ(ֵצר ֶחֶסד' ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6 במדה ח(, 8ִק6ָנא ְתִמיָנHה
  :ַט;6ָראְוַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא ַעד , ְ%ַ/ֲעֵרי ס(ֲחָרֵני ְדִדיְקָנא

) ָלֲאָלִפי�' ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� במדה ט(, 8ִק6ָנא ְתִ/יָעHה
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, ִמ8ְָעֵרי 6ִמְתָעְרִבי� ַ/ְעֵרי ִ%יְקָנא ִע� ִאינ�6 ַ/ְעֵרי ְ%ַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא
  :ְוָלא ַנְפֵקי ָ%א ִע� ָ%א

ַנְחִתי� ַ/ְעֵרי ) נFֵֹא ָע(�' ֶמת ְלַיֲעקֹב במדה י�8ֵ8ִ אֱ (, 8ִק6ָנא ֲעִ/יָרHה
  :8ְח(ת ִ%יְקָנא ְוַחְפָיי� ִ;ְגר(ָנא 8ְח(ת ִ%יְקָנא

ְ%ָלא ָנְפִקי� ִניָמא ִמ� ) א ָוֶפַ/ע"ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� במדה י(, 8ִק6ָנא ַחד ַסר
  :ִניָמא 6ִמְתַ/ְעָר� ְ;ִ/יע6ָרא ְ/ִלי�

ְ%ָלא ַתְלָיי� ) ב ְוֲחָ+Hה"ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6 במדה י(, ֵריַסר8ִק6ָנא 8ְ 
6פ6ָמא ִאְתEְֵני ִמָ:ל ִסְטר(י ְוָי�H ַ/ְעֵרי ְסח(ר ְסח(ר , ַ/ְעֵרי ַעל 6Eָמא

Jֵלי:  
ח(ת ְ%ַתְלָיי� ַ/ְעֵרי ִ;ְת ) ג ְוַנ7ֵה"ִמיֵמי ֶקֶד� במדה י(, 8ִק6ָנא 8ְֵליַסר

. ִ;יָקָרא ָיHה ִ;יָקָרא ַ/Eִיָרא ְמַחְפָיי� ַעד ַט;6ָרא. ִ%יְקָנא ִמָ:א� 6ִמָ:א�
ְסָמא Oְב8ָא ְ%בOי ַתְקרEֵיִרי� . ָלא ִאְתֲחֵזי ִמָ:ל 0ְנEִ/ַ 6ִחי�E8ַ �6>ר ִא;ַ

ִ;ְתֵליַסר . ר 0ְנEִי�6ְמַחְזָי� ֵחד6 ִלְזֵעי. ִח6ִָרי� ְ%ַמְפִקי� ַחCִי� ְלַעְלָמא
ְוַנְגִ%י� ְלָכל , 8ִק6ִני� ִאBֵי� ַנְגִ%י� ְוָנְפִקי� 8ְֵליַסר ַמ;6ִעי� ִ%ְמָ/ח ְרב6ת

6ְמִ/יִחי� ֵמַהה6א ִמְ/ָחא . ְוַנֲהִרי� ְ;ַהה6א ִמְ/ָחא. ִא<�6 ִ%ְלַת8ָא
ִני� ִאBֵי� ִאְתְרִ/י� ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא ִ;ְתֵליַסר 8ִק6. ְ%ִבְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי�

  :ְסִתיָמHה ְ%כBָֹא ְ%ַע8ִיק ְדַע8ִיִקי�

, מלה במלה' ויאמר מי אל כמו� וגו, יגביה שני צדי הגלימה או המעיל

', וכשיאמר ותשלי� וגו, ג מדות כמסודר כא�"ויכוי� בלבו שה� כנגד י

הרעי� שנבראו מכח ויכוי� שכל המלאכי� , ינער הבגד על המי�

  . עוונותיו וג� המקטרג העליו� יושלכו במצולות י� העליו� דפלוני ונחש

  יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6ָי/6ב ְיַרחֲ : ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

  . ֵמHה ַוֲחִמיִ/י� ְוֶאָחד Eְַעִמי�,יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵאל6 ָכל ֶאָחד ֵמֶה�

  . ְ;ָרא ִלי ֱאלִֹהי� ְור6ַח ָנכ(� ַחֵ%/ ְ;ִקְרִ;יֵלב ָטה(ר
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ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה 
  .ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

Eָר ְ/לָֹ/ה ַיְדִליק ֵנר ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ִלְפֵני ֲאר(� ַה7(ֶד/ וְיַכ�6ֵ ִ:י ֵנר ה6א ִמְס 

  ).י"יאהדונה, �"יאהלוההי, ה"יאההויה(ִיח6ִדי� 

6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר , 0ַחר ָ:ְ� ַיֲעFֶה ֶ/ַבע ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ֶ/ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת

  .6ָפס6ק ֶאָחד ִמEְס6ֵקי Hָ<א ְ;כֹחַ , ְ;ֵני ֵאִלי� :B6(' ִמְזמ(ר ָהב6 לה

ָהב6 : ד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹזִמְזמ(ר ְלָדוִ 
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ ַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרת

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַהָ-ִי� ֵאWל
W;ֶ רְיהָֹוהWק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ָהָד �) WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

ְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ַוCְַרִקיֵד� ְ:מ(
/Wֲהב(ת ֵאWַל :/Wק(ל: ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד 

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 ְיהָֹוה : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWְי

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:  
  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(    :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ָקֶת�ָ ַרֲחֵמי ִצדְ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. נ66ְ/ַמע ַצֲעָקתֵ . ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� ִפְדי(� ֵמHה ַוֲחִמיִ/י� ְוֶאָחד 8ֲַעִנC(ת ְויֹאְחֵז� ְ;ָיד( ַוַיֲעמ(ד 

  :ָיֵח� 6ָפָניו ְלַמֲעָרב ְויֹאַמר

א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/ 
ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל "ה ְ;א(ִתC(ת ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא א(ִתC(ת י

ְ:ֵדי ִלְפ%(ת ִ;ְצָדָקה , ֲהֵריִני ַמְפִרי/ ָמע(ת ֵא6B ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה, ִיFְָרֵאל
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ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה . ֲאִני ַחCָב ְלִהְתַע<(ת ַ;ֲעב6ר ֲע(� ַהַ:ַעסַמה 9ֶ 
 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/8ְִהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמקOֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה יאהדונהי

ר ֲאִני ַחCָב ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<ִתי ָ:ל ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת ֲאֶ/ , ַהְפָרַ/ת ְצָדָקה ז(
ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי . ְלִהְתַע<(ת ַ;ֲעב6ר Eְ �678ִַג� ֲע(� ַהַ:ַעס

6ִביֵמי , ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ ָ;ֶה� ַ;ֲעב6ר �678ִ ֲע(� ַהַ:ַעס
נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ִויִהי . ַה8ֲַעִנC(ת ַהPְִריִכי� ְלִת�67 ֶזה

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 . ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 וַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6
ִויִהי נַֹע� . ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 וַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  . 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 וַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6
ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה

ָלה ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6. ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י
ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד

;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי
 ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ ִ:י ֲע(נ(ַתי. ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 

ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהי ְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�
ְ:ֵב� ס(ֵרר . ָמה ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%ק. ַהEִָני�

ִלְדָבֶריָ� לֹא . 7ְד(/(ת6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� הַ 
ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני

ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� . ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקלְ 

ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת
ְוָגַרְמ8ִי . ְלִהְתַחIֵק ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה

קֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַ;ֲע(נ(ַתי ַלעֲ 
;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 . ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר

ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ַהַ-ִי�
ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ִלי/6ָעהֶאְפֶנה 

ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהי ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
 6ַמֲעFֵה ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי, ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ַ:ֲעְס8ִי , 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 
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ְכָל� ְוַע8ָה אֲ . ְ;ח(ל 6ְבַ/ָ;ת ְוַטְרְפ8ִי ַנְפִ/י ְ;Eִ0י Oי 6מFִַני ;(/ ִמַ-ֲע
6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי

ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת . 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה
ְלָקִלי� Oְרח(ַתי ַהְמקH ,ֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ַיֲעזֹ: ִ%ְכִתיבH /ב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי

. ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ  ֱאלֵֹהינ6 ִ:י  ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאליאהדונהיְיהָֹוה  ְוָי/(ב ֶאל
6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 , ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרהַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ 
  .ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶהָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי עַ 

ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 

. ַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�ִ;רְ , ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 

6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
ָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדי

ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�
ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב

ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , ִחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה:ֹ
6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת ְוָכל ַה678ִִני�, נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי
ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת

ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת
ר6ִחי , ֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� אֲ 

ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�

ר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� ְוַיְחזְ , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
6' ֵBָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , א ִבְטָנ�ְצפ6ְנָ� 8ְַמ 



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

189189189189

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'6 8ִ ְכְ;/'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהֹוה 

        ....יליליליל6ְלַהְמִ/י� ָרגִ 6ְלַהְמִ/י� ָרגִ 6ְלַהְמִ/י� ָרגִ 6ְלַהְמִ/י� ָרגִ , , , , ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליוִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליוִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליוִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

        ....0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , 7ָד(/ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� הַ 
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(

  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה

, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת
6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת%ְ 

ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת
ִ;י ְלָעְבְ%ָ� ְלַטֵהר לִ , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , ֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל הַ 

ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
ה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה E(דֶ ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

ְוִא� , אֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹ, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(
6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

190190190190

ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 
0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה6/8ְָבֵתינ6 ְוק(

ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 

, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה HְרֵחנF ,6(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ ְוַלעֲ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהיָוה ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהֹ
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
ְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלעָ , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

  .ֵאי ָ/ַמִי� ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ִירְ וית� ,ִיְ/%ֵ8ַל ל(ַמר ָ:ל ַה8ְִהBִי�

        

        ....�678ִ ְלִמי ֶ/Bֹא ִהִ<יַח 8ְִפBִי��678ִ ְלִמי ֶ/Bֹא ִהִ<יַח 8ְִפBִי��678ִ ְלִמי ֶ/Bֹא ִהִ<יַח 8ְִפBִי��678ִ ְלִמי ֶ/Bֹא ִהִ<יַח 8ְִפBִי�

ָיצ�6 י(� ֶאָחד , ַהָ%ָברלו  ֶ/ָקֶ/ה ומיPִָריְ� ָלצ�6 ִ/9ִי� ְו0ַחת 8ֲַעִנC(ת 

ְלִפי . ַלְיָלה ָוי(� ְוִיְפֶ%ה ְ/Hר ַהCִָמי� ְ;ֶכֶס� ִלְצָדָקה ָלֲעִנCִי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�

  .ר ַהֶזהַהֵ=דֶ 

  :י(� ִלְפֵני ַהP(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6

. נ6ְוִהְרַ/עְ . ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
ָ:ַעְסנIַ:ִ . 6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6

. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ְ;ח(ל 6ְבַ/ָ;ת 6ָטְרָפה ַנְפֵ/נEֵ0;ְ 6נ6



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

191191191191

. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנ6. ַגְמנEָ . ָE6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6
ְוַסְרנ6 . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�

 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל. ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6. תָ ִ:Wי ֱאֶמת ָעFִי. ַהָ;א ָעֵלינ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� .  רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב.ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ֶ/8ְִמחֹל , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  
ְסַלח ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִת  ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ָלנ6 ֶאת ָ:ל
  .ְלָכל Eְָ/ֵעינ6

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל , ֵיֶלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;(ל ֶ/ַבע ְטִביל(ת

, ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

ְמ0ת ָצרַ  O+ֲעת ֲחטֹא8ָיור6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמ.  

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

ִא� לֹא ִקֵ;ל ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

ֲהֵרי , ִהְתBֵEַל ִמְנָחה ָחַ/ב ְלִהְתַע<(תֲאָבל ְ:ֶ/ , 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

  .ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת

  :ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ֲהֵריִני ְ;ַתֲעִנית ְלָפֶניָ� ִמְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ְ:ֵדי ְלַכEֵר ַעל ָ:ל ָחטאַֹתי ַעו(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי . ְלֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר

6ִ;ְפַרט . ֶ/ָחָטאִתי ְוֶ/ַעִויִתי ְוֶ/Eָָ/עִתי ְלָפֵניָ� ְמע(ִדי ְוַעד ַהי(� ַהֶזה
ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַענ(ת א( . ְ;ֵחֶטא ֵ/ִ;ַטְל8ִי ִמְצַות ַהָנַחת 8ְִפיִלי�

א6ַכל ֶלֶאכ(ל , Eְ �8ֵר6ָטה ִלְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִניִתי ֶזהלֹא ֶאְרֶצה ְ:ֶ/אֶ 
ִויִהי ַרצ(� ִמְלָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ְוֶאלֵֹהי  .ְוִלְ/ת(ת ְללֹא /�6 ִאס6ר ְ:ָלל

0ב(ַתי ֶ/ִתֵת� ִלי :ַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַענ(ת ְלָפֶניָ� 6ְתַקֵ;ל ְת/6ָבִתי 
  .ִתי ְוִתְרֵצִני ְבַרֲחֶמיָ� ַהַרִ;י�ְוַתֲעִני
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ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ֲהֵרי ִקיַ;ְלִתי ָעַלי ְלִהְתַענ(ת ְלָמַחר ָלְיָלה ָוי(� ְ:ֵדי 
ֶ/Cְִהֶיה ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֶ/ִ-ְתַמֵעט ְ;ַתעִניִתי ָח/6ב 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� 

ְלַכEֵר ַעל ַחטֹאַתי ֶ/ָחָטאִתי ֶ/ִ;ַ+ְלִתי ', הְ:ָקְרַ;� ֵריַח ִנח(ַח ִא9ֶה לַ 
ְוָהִיִתי ַקְרַקְפ8ָא ְ%ָלא ָמַנח , ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ֲהָנַחת 8ְִפBִי� ְ;ָכל י(�

, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהי ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה . 8ְִפBִי�
ִפBִָתי 6ַב7ָָ/ִתי ְוִיְהֲיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ֶ/8ְַקֵ;ל ְ;ָרצ(� 8ְ 

ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י , ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֶ/ִ-ְתַמֵעט ְ;ַתֲעִניִתי
ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/ ְוִתְמַחל ְוִתְסַלח 6ְתַכEֵר ִלי ַעל ֶחְטִאי ֶ/ִ;ַ+ְלִתי ִמְצַות 

�7ַ ַהEְָג� ֶ/Eַָגְמִתי ְ;ִב+6ל ִמְצַות ֲעFֵה ז( , ָנַחת 8ְִפBִי� ְ;ָכל י(�הֲ  Oִוית
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה . ֶ/ל ֲהָנַחת 8ְִפBִי�

 ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6
  . צ6ִרי ְוג(ֲאִלייאהדונהיְיהָ(ה 

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

6ָסה  ִיְט;ֹל Eְר,ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד(. ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

ִנְמָצא ְלַקַמ� (ְ;ֵליל ַהP(� ִא� י6ַכל ְלִהָ/ֵאר ֵער ְוַלֲעF(ת ַה�678ִ ֶ/ל ַהַלְיָלה 

(ַמר ְקִרי0ת ְ/ַמע ְוִא� ָקֶ/ה ל( ְוה(ֵלְ� ִלי/(� ִיְ/%ֵ8ַל ל, ָעִדי�) 191919198888 עמוד

ְוָיִ<יַח 8ַַחת ַהָ:ר , ְבַכ6ָָנה ְ@ד(ָלה) ....47474747עמוד ִנְמָצא ְלֵעיל (ֶ/ַעל ַהִ-ָ+ה 

� "ָהע(ֶלה ְ:ִמְנָי� ֶאבֶ ). ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו(ִלְמָרא/(ָתיו ֶאֶב� ִוְיַכֵו� ְ;ֵ/� 

  . 6ִבְבִכJCְָוִיְ/%ֵ8ַל ָלק�6 ְול(ַמר �678ִ ֲחצ(ת ְ;ֶדַמע 

  :ְ;י(� ַהP(� יֹאַמר ֶזה

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ל ַמה 9ֶָחָטאִתיַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל :ָ . ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, 8ָה ְוַעד ע(ָל�ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמעַ 

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
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ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6
ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  הייאהדונל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6
  :ֵביֵתינ6

. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ִ;ַטְלִתי ִמְצַות ְתִפיִלי�. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6
. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6
. ָרַ/ְענ6.  ִק9ִינ6 עֶֹר�.ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6

ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתְע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6
ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת . ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(�<ֹאַמר  ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ֶ/8ְִמחֹל , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה 
ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח  ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ָלנ6 ֶאת ָ:ל
  .ְלָכל Eְָ/ֵעינ6

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( Fֵא ָע(� ְועֵֹבר ַעלֵאל ָ:מ(ָ� נֹ ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  : ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�ִנְ/ַ;ְע8ָ 

  :ָ:ְ� יֹאַמר0Kַחר

 Jְדִחיל6 6ְרִחימ6 )יאהדונהי(ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי;ִ 
 )ה"יהו(ה "ה ְ;ו" ְלַיֲחָדא ֵ/� י)איההיוהה( 6ְרִחימ6 6ְדִחיל6 )יאההויהה(

ְלַכEֵר ַעל ֲחָט0י , ד ת(ָרה ְוִסְתֵרי ת(ָרהְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ֲהֵריִני ָ;א ִלְלמֹ
ְוָהִייִתי , ֶ/ָחָטאִתי ְ;ִב+6ל ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ֲהָנַחת 8ְִפBִי� ְ;ָכל י(�
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ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי  .ַקְרַקְפ8ָא ְ%ָלא ָמַנח 8ְִפBִי�
ֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכCַ/ֶ �6ֲֵעֶלה ְלפָ , ֲאב(ֵתינ6

ְוִתְמַחל ְוִתְסַלח וְתַכEֵר ִלי ַעל , ְ;ִל-6ד 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה ֶ/ֲאִני ל(ֵמד
ֲחָטHי ֶ/ֵהַזיְדִתי וָפַ/ְע8ִי ְלַבֵ+ל ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ֲהָנַחת 8ְִפBִי� ְ;ָכל 

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ָעֵלינ6 וַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 . י(�
  .:(ְנֵנה6

6ְ/8ֵי Eְָעִמי� ָ:ל ) 575עמוד ְלָקַמ� (ְ� ֶ/ל ֵליל ָ/ב6ע(ת "ִיְלַמד 8ְנַ 

ק ֶזה ֶעFֶר ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eֶרֶ ) .608לקמ� עמוד ְו%ְ0ָרא ז6ָטא , ַה8ְִהBִי�

  .Eְָעִמי�

  

( ַהְלל6ָיJ ַהWְלל6 WI Oְלל6ה6 ִ;ְרִקיַע עW6רָֹתיו : ֵאל ְ;ָקְד/( ַה Wְלל6ה6 ִבְגבWַה
) WְדלO@ ְלל6ה6 ְ:רֹבWר: ַה) W>ְלל6ה6 ְ;ֵנֶבל ְוִכWְלל6ה6 ְ;ֵתַקע /(ָפר ַהWַה :

ָגWבַהWְלל6ה6 ְ;תֹ� 6ָמח(ל ַהWְלל6ה6 ְ;  Oְלל6ה6 ְבִצְלְצֵלי: ִמִ<י� ְועWַמע  ַה/ָ
  ::ֹל ַהְ<ָ/ָמה 8ְַהBֵל ָיJ ַהWְלל6ָיJW: ַהWְלל6הW;ְ 6ִצְלְצֵלי ְתר6ָעWה

ִי7ַח ְ;ָיד( Eְִדי(� ֶ/ל ִ/9ִי� ְוֶאָחד 8ֲַעִנC(ת ַוַיֲעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב 

  :ְויֹאַמר

H 6הֲעֵננIֶי ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַה:ִ
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ָוַרַעד ָיב(א ִיְרHה . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת הי יאהדונְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר . ָמה ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%ק. ַהEִָני�
ִלְדָבֶריָ� לֹא . 6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי . ַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶהְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה וְ . ִהֵ+יִתי Hְזִני
ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� . ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . 6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת . ד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(תְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְ 

ְוָגַרְמ8ִי . ְלִהְתַחIֵק ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה
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ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 
 ִCֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(רַהַח Jר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 . י� 6ְלה(ִריָד);

ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ַהַ-ִי�
ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה

ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהי  ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה
ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ר ִהִ=יַתִ<י ְוה6א ֲאֶ/ , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ִ;ַטְל8ִי , 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 
ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי. ִמְצַות 8ְִפיִלי� Oי 6מFַ6ִמְתַנֵח� , ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע

יִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעוִ 
ְלָקִלי�. ַהC(� ַהIֶה Oְרח(ַתי ַהְמקH ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת ,

ְיהָֹוה  ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל: ִ%ְכִתיב
6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר . ְרֶ;ה ִלְסלֹחַ יַ  ֱאלֵֹהינ6 ִ:י  ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאליאהדונהי

ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ 
ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� , ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה

  .י�Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/בִ 

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

י 8ָ0ה :ִ . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְל;ִ 

6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 

ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� אֲ 
ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב

ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה
)C6ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנBָדָקה ֶ/ֲאִני . ת ֵאPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

196196196196

ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת
ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . י(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(תוְ 

ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י
 ְיֵדי ַח+ֹאַתי ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל. ְוִנְ/ָמִתי

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�
ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

ָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת  הָ )ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ְוִתְ/מַ . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ִיְהי. ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהֹוה 

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

  :0ַחר ַהBִ-6ד יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ֶ/8ֲַעFֶה , 6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתיניאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה 
ה "יהו(ה ַה%7ְ(ִ/י� "6ְלַמַע� ְ/לֶֹ/ת ְ/מ(ת ַהַויָ , ְלַמַע� ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדי�ָ 

 ֶ/ֵה� 8ְמ6ַרת )ה"ה ֶאְהיֶ "ה ַהַויָ "ֶאֵהיֶ ( 6ְלַמַע� ֵ/מ(ת ,)ה"ה יהו"יהו
0ְרַ;ע Eְַרִ/C(ת ה ֶ/Cֵ/ ;ְ "6ְלַמַע� ֶאָחד ְוֶעFְִרי� ֵ/מ(ת ַהַויָ , ַה8ְִפBִי�

6ְלַמַע� ִל-6ד ַהת(ָרה ְוִסְתֵרי ת(ָרה , ְ;0ְרָ;ָעה ָ;8ִי� ֶ/ל ַה8ְִפBִי�
ֶ/Bַָמְדִתי 8ְִמַחל ְוִתְסַלח וְתַכEֵר ִלי ַעל ֲחָטHי ֶ/ָחָטאִתי ְ;ִב+6ל ִמְצַות 

�7ַ ַהEְָג� ֶ/Eָ , ֲהָנַחת 8ְִפBִי� ְ;ָכל י(� O9ָה ְ;ִב+6ל ִמְצָוה ִויתOַגְמִתי ַ;7ְד
7ְנ6 ַנְפִ/י ְור6ִחי ְוִנְ/ָמִתי. ז( Oָבְרֵכ� ַטֲהֵר� ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָ� 8ִָמיד . ִוית

צ6ִרי  יאהדונהיִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָ(ה . ָ@ְמֵל�
  .ְוג(ֲאִלי

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ֶניָ� ְיִהי ָרצ(� ִמBְפָ 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 
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 6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט, ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
Bָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמEְ רFֶת ְ%ֶע)Cה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתHר ֵמEַַיֲעל6 , 6ָי�ִמְס

ֵמֲעCָFִה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה , ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

 ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד 6ִמ:ָֹחJ, ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת, ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה
ֵמֲאִציל6ת , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

, 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי , ֶמ�ָ ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ 

6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת 
6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק , ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה

ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה . ב ְלַ/ְוָעֵתנ6ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(, ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני "ַ:ָ%ָבר ֶ/ֶ<ֱאַמר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, 8ֲַעֶנה

E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני ֶאְ/ָמע
ָ;ר6ְ� /(ֵמַע , ָרה ְוצ6ָקה ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת צָ 

   .8ְִפBָה

ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ִא� וְ , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 

0ל , ָעה ַהֶ-ֶל�ְ  ה(ִ/ייאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה
ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6

ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 
, ְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6ֶאֶפס ִ:י ַעז יִ , ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהיַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ה ַנְפֵ/ינ6ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָרָ 

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
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ה ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרH, ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6
ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� Kִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

  . ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�ית�

6ַכל ַיֲעFֵה6 ְ;ֵליל ִא� י, ל ַיֲעFֶה ָלְיָלה ָ/ֵל� ֶ/ל ִל-6ד"ִמח#6 ַל8ֲַעִנית ַהנַ 

ְוק(ֵד� ַהBִ-6ד . א( ְ;מ(ָצֵאי ַהP(� ְוִא� ַלאו ַיֲעFֵה6 ְ;ַלְיָלה 0ֵחר, ַהצ(�

  :יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ְלַכEֵר ַעל ֲחָט0י , ֲהֵריִני ָ;א ִלְלמֹד ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת ִמְ/ָנה ְוִסְתֵרי ת(ָרה
ְוָהִייִתי , ַות ֲעFֵה ֶ/ל ֲהָנַחת 8ְִפBִי� ְ;ָכל י(�ֶ/ָחָטאִתי ְ;ִב+6ל ִמְצ 

ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי  .ַקְרַקְפ8ָא ְ%ָלא ָמַנח 8ְִפBִי�
ֶ/Cֲַעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ , ֲאב(ֵתינ6

ְוִתְמַחל ְוִתְסַלח , -6ד 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה ֶ/ֲאִני ל(ֵמד ַהBְַיָלה ַהIֹאתְ;לִ 
וְתַכEֵר ִלי ַעל ֲחָטHי ֶ/ֵהַזיְדִתי וָפַ/ְע8ִי ְלַבֵ+ל ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ֲהָנַחת 

ָנה ָעֵלינ6 ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ָעֵלינ6 וַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(נְ . 8ְִפBִי� ְ;ָכל י(�
  .6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

 ,ג ִמְצ(ת"ְוַתְריָ  660עמוד ְלָקַמ� (ִיְלַמד ִמְ/ָני(ת ֶ/ל ֵליל ָחג ַה9ָב6ע(ת 

ִנְמָצא בזוהר פרשת ( ְוִאְ%ָרא ַרָ;א )נמצא בספרי הלימוד לליל שבועות(

לקמ� עמוד ָצא ִנְמ (ְו%ְ0ָרא ז6ָטא , ) ובספרי הלימוד לליל שבועותנשא

  .ִיְלַמד ז(ַהר ְ;ֵראִשית ַ;ַהְקָ%ָמה ַעד ֲעל(ת ַה9ַַחר, זמ�ְוִא� ֵי/ ע(ד )  608

  :0ַחר ַהBִ-6ד יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ֶ/8ֲַעFֶה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה 
ה "יהו(ה ַה%7ְ(ִ/י� "6ְלַמַע� ְ/לֶֹ/ת ְ/מ(ת ַהַויָ , ֶדי�ָ ְלַמַע� ַרֲחֶמיָ� ַוֲחסָ 

 ֶ/ֵה� 8ְמ6ַרת )ה"ה ֶאְהיֶ "ה ַהַויָ "ֶאֵהיֶ ( 6ְלַמַע� ֵ/מ(ת ,)ה"ה יהו"יהו
ה ֶ/Cֵ/ ְ;0ְרַ;ע Eְַרִ/C(ת "6ְלַמַע� ֶאָחד ְוֶעFְִרי� ֵ/מ(ת ַהַויָ , ַה8ְִפBִי�

6ְלַמַע� ִל-6ד ַהִ-ְ/ָני(ת ְוִסְתֵרי ת(ָרה , 8ִי� ֶ/ל ַה8ְִפBִי�ְ;0ְרָ;ָעה ;ָ 
6ְלַמַע� ַצַער ִנ6%ד ֵ/יָנה ֶ/ִ<ַ%ְדִתי ֵמֵעיַני , ֶ/Bַָמְדִתי ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת
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י 8ְִמַחל ְוִתְסַלח וְתַכEֵר לִ , ְ;ִל-6ִדי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת
�7ַ , ַעל ֲחָטHי ֶ/ָחָטאִתי ְ;ִב+6ל ִמְצַות ֲהָנַחת 8ְִפBִי� ְ;ָכל י(� Oִוית

7ְנ6 ַנְפִ/י ְור6ִחי . ַהEְָג� ֶ/Eַָגְמִתי ַ;7ְד9ָOה ְ;ִב+6ל ִמְצָוה ז( Oִוית
ָרצ(� ִאְמֵרי ִיְהי6 לְ . ָבְרֵכ� ַטֲהֵר� ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָ� 8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ְוִנְ/ָמִתי

ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ�  .צ6ִרי ְוג(ֲאִלייאהדונהי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָ(ה 
ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַ;Bְַיָלה , ָיָהָוָה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6

יַח ָעַלי ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� ַהִהיא ֵעיָנא ְוַתְ/@ִ , ַהIֶה ְוָנַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני
ִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /ֵֹמר "ֶ/ֶ<ֱאַמר , Eְִקיָחא ְדָלא ָנִאי� ְוִתיר %ִ8ַיר

6ְתָחֵ<ִני 6ְתָבְרֵכִני ֵמא(ַצר ַהֶ:ֶס� ָהע(ֵמד , ְוִתְקַרע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני, "ִיFְָרֵאל
�8ֵ ִלי ֲאִני ַעְבְ%ָ� ַחCִי� ֲארOִ:י� ַלֲעסֹק ְ;ת(ָרְתָ� י(ָמ� ְוִת , ִליִמי� ָהֶעְלי(�

ְוִיְהֶיה ַהPַַער ֶ/Cֵ/ ִלי ְבֵעיַני �678ִ ִלְפַג� ָהְרא6ת ֶ/Eַָגְמ8ִי . ָוַלְיָלה
�7ַ ַהEְָג� ַהה6א ְ;כָ . ַוֲאֶ/ר ָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִיִתי, ְ;ַעְיִני� ִעBִָאי� Oל ִוית

. ַהְ-ק(מ(ת ֶ/Eַָגְמ8ִי ֵמ0ְרַ;ע ע(ָלמ(ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה
ְוַתPִיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� ַהְמַ/ֵ;ר ֶאת ֵעיֵני ָהHָד� 0ַחר 

ִמ9ֶַפע ַה+(ב ְוַתְ/Eִיַע ָעַלי . ְוֶאEֵָטר ֵמא(ת( ַהPַַער, Eְִטיָרת( ַ;7ֶֶבר
6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל . ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְלַהPִיֵלִני ִמָ:ֵרת ְ%י(ֵמי ְוָכֵרת ְ%ָ/ֵני

 ֶ/8ְַבֵ+ל ֵמָעַלי )ה"אאהליד( ְ:ֶ/ה6א ָ:ל6ל ִע� ְמק(ר( )ד"אל(ְוַה<(ָרא 
. ַחת ר6ַח ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶד�ָ ְוִיְהֶיה ִל-6ד ֶזה נַ . ָ:ל ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת

ְוִת�8ֵ ִ;י :ַֹח ַלֲעמֹד ַעל ַהִ-ְ/ָמר ְוִלְלמֹד 8ִָמיד ְלָפֶניָ� ְוַלְה@(ת ְ;ִאְמֵרי 
ת(ָרֶתָ� ְוִלְהי(ת ִמ� ָהע(ְבִדי� ְלָפֶניָ� ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ ֲחֵפָצה 

ִניצ(צ(ת ַה7ְד(/(ת ֶ/ִ<ְתIְEַר6 ֵ;י� ְול(ְמִדי� 8(ָרה ִלְ/ָמJ ְוִלְברֹר ָ:ל 
ְלַיֲחָדא ְ/ִכיְנ8ָא ְ;ַבְעָלJ , ַה7ְִלE(ת ַעל ָיִדי 6ְלַהֲחִזיָר� ֶאל ַה7ְד9ָOה

ְוָלֵתת ַנַחת ר6ַח ְלי(ְצֵרנ6 ְלַדֵ;ק ַנְפֵ/נ6 ְור6ֵחנ6 , 6ְל7ָ0ָמא ָיָתJ ֵמַעְפָרא
ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 . ד( 6ְלִיְרHה א(ת( ְ;ֵלָבב ָ/ֵל�ְוִנְ/ָמֵתנ6 ְלָעְב 

ָ;ר6ְ� ְיהָֹוה : ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6
  :ְלע(ָל� Hֵמ� ְוHֵמ�

ֲאד(� , 0ב ָהַרֲחִמי�, ינ6ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ָיָהָוָה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(תֵ 
, ְלִהָ:ֵרת ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�, ַחס ְוָ/ל(�, ֶ/ִא� ִנְגָזר ָעַלי, ַהְ=ִליח(ת

ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי , ֶ/ִיְכְ;/6 ַרֲחֶמיָ� ֶאת ַ:ֲעֶסָ� ְוִי@6Bֹ ַרֲחֶמיָ� ָעַלי
י ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַהBְַיָלה ַהIֹאת ְוִקַ-ְט8ִ 
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ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָ� .  ְוָנָהר י6ַצק ְיס(ִדי")קרע שט�"יכוי� בש� (
ְו0ל 8ְַכִריֵתִני לֹא ָ:ֵרת . ְוָתח6ס 6ְתַרֵח� ָעַלי. ֶאFְְ;ָעה ְ;ָהִקי# 8ְמ6ָנֶת�ָ 
א ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמBְַהֲעל(ת ַמִיי� נ6ְקִבי� ְולֹ. ְ%י(ֵמי ְולֹא ָ:ֵרת ְ%ָ/ֵני

ְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמBְִהְז6ֵ%ַג ְ;ַבת ז6ָגJ ְ;ע(ַל� ַהְ<ָ/מ(ת . ְלַמְעָלה
ְוַתְ/Eִיַע ָעֵלינ6 א(ר ְי/6ָעה ְוַרֲחִמי� . ַחס ְוָ/ל(�, ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�

 ִמָ-ֶות ַנְפִ/י 6ְלַהֲחי(ֵתִני ַחCִי� ֲארOִ:י� ְ%ֵ/ִני� ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְלַהPִיל
6ְתַזֵ:ִני ְלָמק(� ֶ/ָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ֶנְחָצב(ת . ְוַרֲעַנִ<י� ַלֲעב(ָדֶת�ָ 

6ְבכַֹח . ְוֶאְזֶ:ה ִלְהי(ת ֵמָהע(ִלי� ְוַהI(ִכי� ְלַחCֵי ָהע(ָל� ַהָ;א, ִמ�9ָ
8ְַבֵ+ל ֵמָעֵלינ6 6ֵמַעל ָ:ל ְ;ֵני ֵביֵתינ6 ָ:ל  )ה"אאהליד(ד(/ ִ/ְמָ� ַה7ָ 

ִהֵ<ה "ְוַתְ/ִ@יַח ָעֵלינ6 ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� ֶ/ֶ<ֱאַמר ;( . ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת
ֵעיַני ְוִיְהֶיה ַהPַַער ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה מֵ ". לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /ֵֹמר ִיFְָרֵאל

ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת ְלִת�67 ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ְ;ַעְייִני� ִעBִָאי� ְוָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� 
. ְוֶאEֵָטר ִמBְִהְתַ@ְלֵ@ל ַנְפִ/י ְ;ע(� ַהִ<ְקָרא ָרHה ַ;ֲע(� ָהְרא6ת, ָעFִי8ִי

Hיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלPִ0ְכָזִרי ַהְמַ/ֵ;ר ֵעיֵני 6ְפֵצִני ְוַה �ְ
6ַבPַַער ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ֶאEֵָטר ֵמא(ת( ַהPַַער . ָהְרָ/ִעי� ַ;7ֶֶבר

  .ְוָתנ6ַח ַנְפִ/י ְ;ִמְ/ְ:נ(ת ִמְבַטִחי�

ֹIְיָלה ַה7ְד(ָ/ה ַהBִַנְתַעַ=ְק8ִי ַה J;ָ/ֶ את ִהיא ְוִהֵ<ה ַה8(ָרה ַה7ְד(ָ/ה
ֵהָ-ה ַיְמִליצ6 , ְוַה9ֵמ(ת ַה7ְד(ִ/י� ַהC(ְצִאי� ִמָ:ל ַמה 7ָ9ִֶרינ6, ִנְפֵלאת

. ְוִנEֵָטר ִמָ:ל ַצַער, ט(ב ַ;ֲעֵדנ6 ְלַקְ;ֵלנ6 ִ;ְת/6ָבה ְוִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יֵננ6
. נ6 ִיָ-ח6 ְ;כַֹח 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/הְוָכל ַהְמַקְטְרִגי� ֲאֶ/ר ִנְבְרא6 ַ;ֲע(נ(ֵתי

ֵלב . ַהֵ;ט ַ;ֲעָמֵלנ6 ְו0ל 8ִַ;יט ְ;ַמֲעֵלנ6 ְוָתבֹא ְלָפֶניָ� ַ/ְוָעֵתנH ,6ָ<א
ְוֵיְצא6 ַמִי� ַחCִי� ִמBֶֹב� ָהֶעְלי(� ֶ%ֶרְ� . ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ֱאלִֹהי� לֹא ִתְבֶזה

ְנַהר Eְָלָגיו ְיFְַ-ח6 ִעיר ֱאלֵֹהינ6 ְלַטֲהֵרנ6 . ו ָהֶאְמָצִעיְרח(ב(ת ַהָ<ָהר ְלקַ 
ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� ְוִיֶפ� ִמְצָחא ְדHִריְ� 0ְנEִי� . ִמָ:ל Eְָ/ֵעינ6

ִדְזֵעיר ַרֲעָוא ְ%ָכל ַרָעִוי� ְ;ֶמַצח ְזֵעיר 0ְנEִי� ְוֵעיָנא ְדHִריְ� 0ְנEִי� ְבֵעיָנא 
ִ:י 8ָ0ה ָחֵפ# , 6ְבֵכ� ִיְתַ;ְ+ל6 ָ:ל ַהִ%יִני� ְוָהי6 ְ:לֹא ָהי6, 0ְנEִי�

ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי . ָחֵ<נ6 ַוֲעֵננ6 6ְ/ַמע 8ְִפBֵָתנ6. ִ;ְת/6ַבת ָהְרָ/ִעי�
  :ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

  .ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת( ְ;ָרצ(�'  ָרצ(� /הִויִהי
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        ....�678ִ ִלְ/ב6ַעת ֶ/ֶקר�678ִ ִלְ/ב6ַעת ֶ/ֶקר�678ִ ִלְ/ב6ַעת ֶ/ֶקר�678ִ ִלְ/ב6ַעת ֶ/ֶקר

ַהָ%ָבר ִיְתַעֶ<ה לו  ֶ/ָקֶ/ה ומי, 678ִנ( ְלִהְתַע<(ת ְ/לִֹ/י� ְוֶ/ַבע י(� ְרצ6ִפי�

                     .י(� ֶאָחד ְוִיְפֶ%ה ְיֵמי ַהP(� ְלִפי ֵ=ֶדר ֶזה

  :י ַה8ֲַעִנית יֹאַמר ִו6%י ֶזהי(� ִלְפנֵ 

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 ֱאלֹהֵ  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6

. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. ִנְ/ַ;ְענ6 ַל9ְָוא ְוַל9ֶֶקר. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ב ָוֵא�ִצַעְרנH 6. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6

. ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל. 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ 

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ָבר ֶנְעָל� ֵאי� %ָ . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
ֱאלֵֹהינ6  יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

 ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת , ֵדל ַלֶלֶכת ְלִמְקֶוה ְוִלְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(תִי89ְַ 

ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 , ֵא6B ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

ְמ0ת ָצַרֲעת ַחטֹא8ָיו, ַנְפ/( O+ר6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמ.  

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , BֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�ִיְת 

ִא� לֹא ִקֵ;ל  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה
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ֲהֵרי , ה ָחַ/ב ְלִהְתַע<(תֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ִמְנחָ , 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

  .ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת

  :ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ָוי(� , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי  .ִבי� ָמָחרִמְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד ְלֵצאת ַה:(כָ 

ְ;ֵחְטא ְ/ב6ַעת ֶ/ֶקר ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָ;J ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� 
ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ , ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַע<(ת. ֲאֵחִרי�

ִויִהי . ְ/8(ת ְללֹא /�6 ִא=6ר ְ:ָללא6ַכל ֶלֱאכֹל ְולִ , ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית
ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח 6ְבִריא6ת , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6וה היָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 

  .ְלִהְתַע<(ת ְלָפֶניָ� 6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני

 6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ,ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

 ִיְט;ֹל Eְר6ָסה ִרא/(ָנה ,ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד(. ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע , ֶ/Cְִ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(:ְ , ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית

  .ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו, ְוַהַ:ר

י� ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִ יַ , ִא� ָיכ(ל

  )ראה בהוראות שבתחילת הספר( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר ְו�678ִ ֲחצ(ת 

  ".ַמר �678ִ ֲחצ(ת(ִא9ָה Eְט6ָרה ִמל. ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה) 60606060עמוד ִנְמָצא ְלֵעיל (

  :ית יֹאַמרְ;י(� ַה8ֲַענִ 

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
. ְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ ְבק(ל(: ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

י ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִ 
6ְמַקֵ;ל ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר , ֵ;י� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי� ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה 6ְ/ֵלָמה

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה . ְוַלֲחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְוַעד ע(ָל�
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8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

� ֲאַנְחנ6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. הָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרמָ . ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. ִנְ/ַ;ְענ6 ַל9ְָוא ְוַל9ֶֶקר. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. נ6ָרַ/ְע 

. ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל. 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ 

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  : ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

  )ראה בהוראות שבתחילת הספר( .(תֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל

ְוקֶֹד� , י ְוַרֵ;נ6 �8ָ ִויָבֵרְ� ֲעֵליֶה� ְ;ַכ6ָָנה" ִיְלַ;/ ִציִצית 6ְתִפBִי� ַרִ/ 0ַחר ָ:�ְ 

ְוֵכ� ֶ/ַבע ְנִ/יק(ת ַל8ְִפBִי� , ֶ/Cְִלְ;ֵ/� ְיַנ9ְֵק� ֶ/ַבע ְנִ/יק(ת ְל0ְרַ;ע ִציִצC(ת

� ֶ/ל ָהרֹא/ "ִיְס8ֵַ:ל ֵהיֵטב ַ;9ִיִני, קֶֹד� ֶ/Cְִלַ;/ 8ְִפBִי� ֶ/ל רֹא/וְ . ֶ/ל ָיד

   .ִויַנ9ְֵק� ֶ/ַבע ְנִ/יק(ת, �"ֶ/ֵה� ִ/ְבָעה ָוִוי

        ....אשה תמשי� כל הסדר ללא ציצית ותפילי�אשה תמשי� כל הסדר ללא ציצית ותפילי�אשה תמשי� כל הסדר ללא ציצית ותפילי�אשה תמשי� כל הסדר ללא ציצית ותפילי�

ֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְוַיֲעמֹד יָ , ִי7ַח ְ;ָיד( Eְִדי(� ְ/לִֹ/י� ְוֶ/ַבע 8ֲַעִנC(ת

   :ְויֹאַמר

ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה ִ:י ְבָצָרה ְ@ד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י 
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . 6ְכַמFָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י, ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י
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ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִניָ;אִתי ְבַמעֲ . ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ָמה . ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה ְוֵאַלי ;ֶ/ת ַהEִָני�. י ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�ְו0ְ/מ(תַ 

ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי , ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטַ%ק, ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר
, ִניִלְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hזְ . ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה
ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי . 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל ְוָגַרְמ8ִי . ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְלִהְתַחIֵק . ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה
ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה 

א(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�, 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
. ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה. ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. ַוֲאב(י ָעַלי

ֲאָבל ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� . י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי :ִ 
ְולֹא , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי

ִ:י ה6א , ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי
. ְוה6א ֲאֶ/ר ֵהִסיַתִני 6ִפ8ִַני ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ ,  ִמָ;Fָר ָוָד�ֵמֵא/ ַוֲאִני

ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ , ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ִי ַל9ְָוא ְוַל9ֶֶקר
ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי Oי 6מFַַעל ָ:ל ַמה 6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני . ִמַ-ֲע

ָעַזְב8ִי ֶאת . 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה
ְלָקִלי� Oַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( : ִ%ְכִתיב, ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת א(ְרח(ַתי ַהְמק

ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה   ְוֶאלְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל
6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק . ִלְסל(חַ 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� , ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
 Eְ �ָ6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנ/ .  

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ִ:י 8ָ0ה . ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחיְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצ%ַ 
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 
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. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
 ֶPOל 6ְמר;ָOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמק

6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 

ְוָגל6י ְוָיד6ַע .  ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד
ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב

ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה
ֶ;ֶלת ַהPְָדָקה ֶ/ֲאִני . ָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנC(ת ֵא6Bְצדָ  Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי
ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת

ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת
ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י

ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/<ָ . ְוִנְ/ָמִתי
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�

ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )ו"חב(ְמָ� ַה7ָד(/ ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ 

ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� . ָלִאי�'ֵ;# ְט קַ 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� . /(ֵמַע 8ְִפBָהָ;ר6ְ� , 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהֹוה 

. ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� מ(ֶדה ֲאִני ְלָפֶניָ� ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַשְע8ִי
ְ/ִמי ַל9ֶֶקר ְוַעל ַהָ:ת6ב לֹא ְוָעַבְר8ִי ַעל ַהָ:ת6ב ַ;8(ָרה לֹא ִת9ְָבע6 ִ; 

ְוָגַרְמ8ִי ִס6Bק ַה9ֶַפע ְוִח6Cת 6ָמז(� . ִתMָא ֶאת ֵ/� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ַל9ְַוא
6ִמ�9ָ ְלָכל Eְָרֵטי , ַהִ<ְמָ/ְ� ִמָ-ק(� ֶעְלי(� ְלָכל Eְָרֵטי ָהֲאִציל6ת

ְוַג� , 6ִמ�9ָ ְלָכל Eְָרֵטי ָהֲעFִָיJ, ַהְיִציָרה6ִמ�9ָ ְלָכל Eְָרֵטי , ַהְ;ִריHה
ְוִנְס8ְַלק6 ִ/ְבָעה ֲהָבִלי� ַהִ<ְמָ/ִכי� ִמEֶה , Eַָגְמ8ִי ְ;ַדַעת ֶעְלי(� ְוַתְח8(�

ה "ה ְוִ/ְבָעה ְ/מ(ת ֶאְהיֶ "ְוַג� ִנְס8ְַלק6 ִ/ְבָעה ְ/מ(ת ַהַויָ . ֶעְלי(�



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

206206206206

 ֶEָרֵאל ָהֶעְלי(� ַה7ָד(/ַהִ<ְמָ/ִכי� ִמFְְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע ֶ/ל , ה ִי
ְוַג� Eַָגְמ8ִי . ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְוִ/ְבִעי� א(ר(ת ַהִ<ְמָ/ִכי� ִמָ-ק(� ֶעְלי(�

. (�ְ;ָ/ְרֵ/י ַהֲחִמ9ָה ֲחָסִדי� ַוֲחִמ9ָה ְ@ב6ר(ת ִ%ְתִרי� ִעְטִרי� ְ%ַדַעת ֶעְלי
ְוַע8ָה ִהְ<ִני . ְוַג� Eַָגְמ8ִי ֶ/ָ@ַרְמ8ִי Eֵר6ד ְ;0ְרַ;ע א(ִתC(ת ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל

, ִמְתָחֵרט ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶני�ָ 
ְו8ָ0ה . ַעד ע(ָל�ְולֹא H/6ב ַלֲעF(ָת� , ְוע(ֵזב א(ָת� ֲעִזיָבה ְ@מ6ָרה

ְלַת�7ֵ ֶאת , ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� ה(ַדְע8ָ ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ַחְכֵמי ִיFְָרֵאל
ְוָלֵכ� ִהְ<ִני , ַנְפֵ/ינ6 ְ;ַתֲעִנית ְלִהְתַע<(ת ִ/ְבָעה 6ְ/ל(ִ/י� י(� ְרצ6ִפי�

ר Eְִדי(� ִמְסEַר ִ/ְבָעה ַמְפִרי/ ָמע(ת ֵא6B ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה ַ;ֲעב6
ִ:י ֵכ� ִיְ=ד6 ֲעָבֶדיָ� ַחְכֵמי , 6ְ/ל(ִ/י� ְיֵמי ַה8ֲַעִנית ֶ/ֲאִני ַחCָב ְלִהְתַע<(ת

  .ִיFְָרֵאל ִלְפ%(ת ְ;ֶכֶס� ָ:ל 8ֲַעִנית
,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהי6ְבֵכ� ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה 

6ְכִא6B , ֶ/8ֲַעֶלה ָעַלי ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי ִ/ְבָעה 6ְ/לִֹ/י� י(� ְרצ6ִפי�
ֶ;ֶלת , ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ ָ;ֶה� Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B 6ְרצ6ָיה ְלָפֶניָ� ַהPְָדָקה ַהIֹאת ֲאֶ/ר ֲאִני נ(ֵת� ַ;ֲעב6
ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְַת�7ֵ ֶאת ָ:ל . ִהְתַעֵ<יִתי ִ/ְבָעה 6ְ/ל(ִ/י� י(� ְרצ6ִפי�

ְוָהֵאר ָ:ל ַה9ֵמ(ת ַה7ֶֹד/ ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה� ַעל ְ/ב6ַעת , ֲאֶ/ר ִע8ִ6ַי
ְוִיָ-ֵ/ְ� ֶ/ַפע ְוִח6Cת .  ָ;ר6ְ� ה6אֱאלִֹהי� ְ;ֶמֶלְ� ַמְלֵכי ַהְ-ָלִכי� ַה7ָד(/

6ָמז(� ִמָ-ק(� ֶעְלי(� ְ;ָכל ָהע(ָלמ(ת ַה7ְד(ִ/י� ְלָכל Eְַרצ�6 6ְסִפיָרה 
ֵמרֹא/ ְוַעד ס(� ַהֵ=ֶדר ָהָרא6י , ֲעFִָיJ, ְיִציָרה, ְ;ִריHה, ֶ/ל Hִציל6ת

7ְנ6 ַהPִ<(ר(ת ֶ/ל ְ/לֹ/ , ְרע6ת ר6חַ ְוִיְתEְָרד6 ַה7ְִלE(ת 6. ָלֶה� Oִוית
ְוִיָ-ֵ/ְ� ֶ/ַפע . ֵמא(ת ְוִ/ְבִעי� א(ר(ת ְוִיָ-ְ/כ6 ַ;ָ-ק(� ָהָרא6י ָלֶה�

ְוִיָ-ֵ/ְ� ִ/ְבָעה א(ר(ת ִמ� . ְוֶהHָרה ְ@ד(ָלה ִמ� ַהִ;יָנה ְלִתְפֶאֶרת ִיFְָרֵאל
ְוָי/6ב ַעל ְיֵדי ֵכ� , ְלִ/ְבָעה ַתְח8(נ(ת ֶ/ל ַהַ-ְלכ6ת8ְִפֶאֶרת ִיFְָרֵאל 

ְוַכָ:ת6ב ִי9ֵָקִני . ִאי/ ַיַחד Eְֵני ֵרֵעה6 ְ;ִח;6ר ְוִנ69ק ְוָהָבל, ְ:ָבִרא/(ָנה
ֶצֶדק ְוֶנֱאַמר ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָ@/6 . ִמְ<ִ/יק(ת Eִיה6 ִ:י ט(ִבי� %(ֶדיָ� ִמCִַי�

ְוֶנֱאַמר . ְוִהיא ְכפ(ַרַחת ָעְלָתה ִנָצJ ְוַכָ:Bָה 8ְַעֶ%ה ֵכֶליהָ . ְוָ/ל(� ָנָ/ק6
ַו8ְַעִ%י ָזָהב ָוֶכֶס� 6ַמְל;6ֵ/ְ� ֵ// ָוֶמִ/י ְוִרְקָמה סֶֹלת 6ְדַב/ ָוֶ/ֶמ� 

ֵ:� ְנַק6ֶה ָלָ� ְיהָ(ה ַעל . ַו8ִיִפי ִ;ְמאֹד ְמאֹד ַו8ְִצְלִחי ִלְמל6ָכה, Hַכְל8ְ 
�Iְָ יאהדונהי Oְלַהֲעִביר ִ@ל6ִלי� ִמ� ,  ֱאלֵֹהינ6 ִלְרא(ת ְמֵהָרה ְ;ִתְפֶאֶרת ע
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ְלַת�7ֵ ע(ָל� ְ;ַמְלכ6ת ַ/ַ%י ְוָכל ְ;ֵני , ָהHֶר# ְוָהֱאִליִלי� ָ:ר(ת ִיָ:ְרת�6
ָ� ִהיא 6ְלע(ְלֵמי ַעד 8ְִמל(ְ� ִ:י ַהַ-ְלכ6ת ֶ/לְ , ָ;Fָר ִיְקְרא6 ִ;ְ/ֶמ�ָ 

 ְלֶמֶלְ� ַעל ָ:ל ָהHֶר# יאהדונהיְ;ָכב(ד ַ:ָ:ת6ב ְ;ת(ָרָתָ� ְוָהָיה ְיהָ(ה 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי , ֶאָחד 6ְ/מ( ֶאָחדיאהדונהי  ַ;C(� ַהה6א ִיְהֶיה ְיהָ(ה

  . צ6ִרי ְוג(ֲאִליייאהדונהִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָ(ה 

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

  .0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵאל6

ְ;ֵאר ָ/ַבע ַוCֵֶ/ב  ְנָעָריו ַוCָקOמ6 ַוWCְֵלכ6 ַיְחָ%ו ֶאל ַוCָָ/ב 0ְבָרָה� ֶאל
ְ;ֵארֹת ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר  ֶאת| CְַחEֹר ַוCָָ/ב ִיְצָחק וַ : 0ְבָרָה� ִ;ְבֵאר ָ/Wַבע

ֲחֵרי מ(ת 0ְבָרָה�  W0 ִלְ/8ִי�Eְ �6ִביו ַוְיַס8ְמH ְפר6 ִ;יֵמי 0ְבָרָה�Wָח
ִיְצָחק  ַוCְַחEְר6 ַעְבֵדWי: ָקָרא ָלֶה� HִבWיו ַוCְִקָרא ָלֶה� ֵ/מ(ת ַ:9ֵמֹת ֲאֶ/ר

רֵֹעי ִיְצָחק  ַוCִָריב6 רֵֹעי ְגָרר ִע�: ר ַמִי� ַחWCִי�ָ/� ְ;אֵ  ַ;ָ<ַחל ַוCְִמְצא6
( ֵלאמֹר ָלנ6 ַהָ-ִי� ַוCְִקָרא ֵ/� W-ק6 ִעMְְתַעWק ִ:י ִהFֶר6 : ַהְ;ֵאר ֵעEְְחCַWַו

ר ַוCְַע8ֵק ִמ�9ָ ַוCְַחEֹ: ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמFִ JְטָנWה ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ַוCִָריב6 ַ@�
ַע8ָה  ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ְולֹא ָרב6 ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמJ ְרחֹב(ת ַוCאֶמר ִ:Wי

ֶר#יאהדונהיִהְרִחיב ְיהָ(ה  WHַבע:  ָלנ6 6ָפִרינ6 ָבW/ָ ַעל ִמ�9ָ ְ;ֵארCַַוְיִהי: ַו 
ֵאר ֲאֶ/ר ָחָפר6 אֹד(ת ַהְ;  ַ;C(� ַהה6א ַוCָבא6 ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוCִַ@ד6 ל( ַעל

ָהִעיר ְ;ֵאר  ֵ:� ֵ/� ַוCְִקָרא אָֹתJ ִ/ְבָעה ַעל: ַוCאְמר6 ל( ָמָצאנ6 ָמWִי�
ֵנרֶֹתיָה  ֵנWרֶֹתיָה ִ/ְבָעה ְוֶהWֱעָלה ֶאת ְוָעFִיָת ֶאת :ֶ/ַבע ַעד ַהC(� ַהWIֶה

ַע ַעלִ:י ִהֵ<ה ָהֶאֶב� ֲאֶ/ר ָנתַ : ֵעֶבר EֶָנWיהָ  ְוֵהִאיר ַעל O/)ֶאֶב�  8ִי ִלְפֵני ְיה
� ְיהָֹוה  Oְנא Jָח O8Eִ ְנִני ְמַפ8ֵַחWְצָבא(ת יאהדונהי0ַחת ִ/ְבָעה ֵעיָנִי� ִה 

ֶר# 6ַמְ/8ִי ֶאת WHד ֲע(� ָהWְיהָֹוה : ַהִהיא ְ;י(� ֶאָח � Oַהה6א ְנא �)C;ַ
: 8ַַחת 8ְֵאָנWה ַחת ֶ@ֶפ� ְוֶאל8ַ   ְצָבא(ת 8ְִקְרא6 ִאי/ ְלֵרֵעה6 ֶאליאהדונהי

( ַוCָָ/ב ַהַ-ְלHְ� ַה%ֵֹבר ִ;י ַוְיִעיֵרִני ְ:ִאי/ ֲאֶ/ר Wֹאֶמר ֵאַלי : ֵיע(ר ִמ9ְָנתCַו
רֹאָ/J  ָמה 8ָ0ה רֶֹאה ָוWאַֹמר ָרִאיִתי ְוִהֵ<ה ְמנ(ַרת ָזָהב :JBָO ְוגJBָO ַעל

6ָצק(ת ַלֵ<ר(ת ֲאֶ/ר ַעלְוִ/ְבָעה ֵנרWֶֹתיָה ָעֶליהָ  Wְבָעה ְוִ/ְבָעה מ/ִ  
JW/ֲָעִליל יאהדונהי ִאְמר(ת ְיהָֹוה : רֹאW;ַ �6ֲאָמר(ת ְטהֹר(ת ֶ:ֶס� ָצר

  :ָחְכמ(ת ָ;Wְנָתה ֵביָתJ ָחWְצָבה ַע-6ֶדיָה ִ/ְבָעWה: ָלHֶר# ְמז7ָOק ִ/ְבָעָתWִי�
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6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 , ָבה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסתַיֲעFֶה ִ/ְבָעה ַה7ָפ(ת ַל8ֵ 

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, 6ָפס6ק ִמEְס6ֵקי Hָ<א ְ;:ֹחַ , :BO(, ְ;ֵני ֵאִלי�' לה

ָהב6 : ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/  ְ/מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרתַלWיהָֹוה ְ:ב(ד

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַהָ-ִי� ֵאWל
(� ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

 ַCְרי(� ְ:מ( ֶב� ְרִקיֵד� ְ:מ(ַוFִי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוWְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמ
/Wֲהב(ת ֵאWַל :/Wק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 ְיהָֹוה : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWְי

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                    ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא.ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ל ֲעָדֶת�ָ ַנהֵ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :� ָוֶעדָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(לָ 

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ָ� ַה7ָד(/ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;חֲ 
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/ 

  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה
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, הַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(נָ , ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת
6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת

ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת
ר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� ְלַטהֵ , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י 

ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

 א(י יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה   .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
ְוִא� , ֶ;� ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(, ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6

ְוִא� 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד , ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ8ִ6ְפֶנה 
6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� , ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 

 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 6/8ְָבֵתינ6
, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 0ל 8ַַעְזֵבנ6,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי ְיהָֹוה

ִ:י ָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6
ֶאֶפס ִ:י ַעז ,  ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶד�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6, ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6

ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 
ַהPִיָלה ,  ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6יאהדונהיָ� ְיהָֹוה ְו8ָ0ה ְ;ט6ְב 

ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה 6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל 
6 ְוַטֵהר ִלֵ;נ, ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ִיְהי6 . ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה  ְלָרצ(� ִאְמֵרי

, ָעה ְסִפיר(ת ֶחֶסדַיְדִליק ִ/ְבָעה ֵנר(ת ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ְוְיַכֵו� ֶ/ֵה� ְכֵנֶגד ִ/ְב 

 ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ִיְרֵאי ית�. ְיס(ד 6ַמְלכ6ת, ה(ד, ֶנַצח, ִתְפֶאֶרת, ְגב6ָרה

ְוִיְ/ַתֵ%ל ַלַעל(ת ְלֵסֶפר ת(ָרה ְ;ַ/ָ;ת ַעִלָית ְ/ִביִעי ֶ/;( ַמְ/ִליִמי� , ָ/ַמִי�

  .ַהEַָרָ/ה
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        ....ִ%י�ִ%י�ִ%י�ִ%י�    ָחד ֵמ0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;יתָחד ֵמ0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;יתָחד ֵמ0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;יתָחד ֵמ0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית�678ִ ְלִמי ֶ/ַחCָב אֶ �678ִ ְלִמי ֶ/ַחCָב אֶ �678ִ ְלִמי ֶ/ַחCָב אֶ �678ִ ְלִמי ֶ/ַחCָב אֶ 

ִ%י� , �0 ַעל Eִי ֶ/ָ;ְטל6 ַסְנֶהְדִרי�, ַהִ-ְקָ%/ ִמC(� ֶ/ָחַרב ֵ;ית: "ל"Hְמר6 ֲחזַ 

ס(פ( ָלמ6ת , ִ%י� ְוַהִ-ְתַחCֵב 0ַחת ֵמִמית(ת ֵ;ית. 0ְרַ;ע ִמית(ת לֹא ָבְטל6

6ִמי . א( נ(ֵפל ִמ� ַהַ@ג א( ַחCָה %(ְרַסCֵ ,)8ב ְסִקיָלהִמי ֶ/ִ<ְתחַ , ְ;א(ָתJ ִמיָתה

א( , 6ִמי ֶ/ִ<ְתַחCֵב ֲהִריָגה. א( נ(ֵפל ִ;ְדֵלָקה א( ָנָח/ ַמִ:י/(, ֶ/ִ<ְתַחCֵב Fְֵרָפה

(ֵבַע ַ;ָ<ָהר א( ט, 6ִמי ֶ/ִ<ְתַחCֵב ֶחֶנק. ִנְמָסר ַלַ-ְלכ6ת א( ִלְסִטי� ָ;ִאי� ָעָליו

 ֶ/ַהח(ְטִאי� ַ;ֲחָטִאי� ַהַחCִָבי� פילו ְו0.)כתובות ל(". א( ֵמת ִ;ְסר(ְנִכי

ַהִ=ָ;ה ִהיא ְ:ֵדי ֶ/ַהְ;ִחיָרה , ֵ-ִתי� ְ;ָ/ל(� ַעל ִמָ+ָת�, ִ%י� ִמית(ת ֵ;ית

ִיָ-ְנע6 ֲאָנִ/י� , ָתJ ִמיָתהי ִא� Hָד� ַהַחCָב ִמיָתה ָימ6ת ְ;ס(פ( ְ;א( כִ ,9ָ8ִֵמר

ֲאָבל , ֵמת ָהHָד� ַעל ִמָ+ת( ָלֵכ�. ִמַהֵחְטא ִמEַַחד ַהָ-ֶות ְולֹא ִמ8(ְ� ְ;ִחיָרה

J;ָ בCְֵוָלֵכ� ֲאָנִ/י� . ַמֲחִזיִרי� א(ת( ְ;ִגְל@6ל 6ְמִמיִתי� א(ת( ַ;ִ-יָתה ֶ/ִ<ְתַח

<(ת ְ;ָכל ַהִ@יִלי�ַרִ;י� ֵמִתי� ְ;ִמית(ת ְמ  O/ , ה ָעֶולFְֵוִלְכא(ָרה ְללֹא /�6 ַמֲע

�%ָPִָד� ְ;ִמיָתה ֵמ0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית. ִמH בCֵי� ְ;ִגְל@6ל ֶ/ָעָבר ְוִא� ִנְתַח%ִ ,

ָ<ה O/ִמיָתה ְמ J6ל ֶזה א( ֶ/ָחָטא ְ;ִגלְ , ְוִנְגַזר ָעָליו ָלמ6ת ְ;ִגְל@6ל ֶזה ְ;א(ָת@

ָ;ִלי�, ְוס(פ( ָלבֹא ַ;ִ@ְל@6ל ַהָ;א ְוָלמ6ת ְ;א(ָתJ ִמיָתה O7ְ8ִנ6 ַר;(ֵתינ6 ַהְ-ק ,

ְוֵאי� �678ִ ֶזה ְמַכEֵר ַעל ִ%י� ֵ@יִהָ<� ְוַכ� . ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְלִהָ<ֵצל ִמ� ָהעֶֹנ/

7ָ , ַה7ַָלע Oא ַה678ִִני� ַהְמתBִָני� ְלָכל ֵחְטא ִ;ְפֵני ַעְצמ(ֶא.  

        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

6ְבי(� , ְיַקֵ;ל ָעָליו 8ֲַעִנית י(� ֶאָחד ֵמַע-6ד ַה9ַַחר ְוַעד ֵצאת ַה:(ָכִבי�

א( ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר " ְ/ַמע ק(ֵלנ6"ֶ/ִלְפֵני ַה8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת 

" Fֶ)יֹאַמר, ֶ/ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה" ה ָ/ל(�ע:  

ֲהֵריִני ְ;ַתֲעִנית ְלָפֶניָ� ְלָמָחר ֵמַע-6ד ַה9ַַחר ְוַעד , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
, ֵצאת ַה:(ָכִבי� ְ:ֵדי ְלַת�7ֵ ַמה ֶ/ִ<ְתַחCְַב8ִי 0ְרַ;ע ִמית(ת ְלָפֶני�ָ 

, � לֹא א6ַכל ְלִהְתַע<(ת א( לֹא ֶאְרֶצהְוִא , ֶהֶרג ְוֶחֶנק, Fְֵרָפה, ְסִקיָלה
א6ַכל ֶלֱאכֹל ְללֹא /�6 , ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית

ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח ְלִהְתַע<(ת 6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי . ָע(� ְ:ָלל
  .ְ;ָרצ(�
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ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ִמְנָחה ָחַ/ב , 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחהִא� לֹא ִקֵ;ל 

  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ְלִהְתַע<(ת

 אַמר6ְתִחBָה יֹ, ְ;י(� ַה8ֲַעִנית ָיבֹא ְלֵבית ַהְ:ֶנֶסת ְוַיֲעמֹד ִלְפֵני ְ/ֵני ְ;ֵני Hָד�

  :ִו6%י

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(תֵ  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6

HַכְלנFַ;ְ 6ר . Hַכְלנ6 ַמֲאָכל(ת ֲאס6ר(ת. HַכְלנFָ;ָ 6ר ֶ;ָחָלב. Hַ/ְמנ6
. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנ6.  ֲחִזיר 6ְבFַר ְ;ֵהָמה ְטֵמHהHַכְלנFַ;ְ 6ר. ְנֵבל(ת 6ְטֵרפ(ת

ִחBְַלנ6 ֵ/� . ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע
ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר . ִחBְַלנ6 ַ/ְ;ת(ת 6מ(ֲעֵדי ָקְדֶ/�ָ . ָ/ַמִי� ַ;ֵ=ֶתר 6ַבָ@ל6י

. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת ַעד ֵאי� ֵחֶקר. ָמה6ִמרְ 
. ָסַרְרנ6. ִנְ/ַ;ְענ6 ַל9ְָוא ְוַל9ֶֶקר. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ל(ַצְצנ6
ֲחָוָיה 6ְכִריָעה ָעFִינ6 ִהְ/8ַ . ָעַבְרנ6 ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�. ָעִוינ6

ָעַבְרנ6 . ָעFִינ6 ְ:ִריָעה ְוִהְ/8ֲַחָוָיה ְ:ֶנֶגד ְ/ִתי ָוֵעֶרב. ִלְפֵני ַהPְָלִמי�
ָעFִינ6 ְמָלאכ(ת ָהֲאס6ר(ת ְ;ַ/ָ;ת . ְוִהְס8ַַ:ְלנ6 ְ;ַצְלֵמי ֲעב(ָדה ָזָרה

. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ַעְרנH 6ב ָוֵא�צִ . ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. 6ְבי(� ט(ב
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתְע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6

ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י . 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :נ6ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְע 

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

י� ָ%ָבר ֶנְעָל� אֵ . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 
ֶ/8ְִמחֹל , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה 

ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח  ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ָלנ6 ֶאת ָ:ל
  .ְלָכל Eְָ/ֵעינ6
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  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;אֶֹנס
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ִ;ְבִלי ַדַעת

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִג6Bי ֲעָרי(ת
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ַדַעת 6ְבִמְרָמה
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִהְרה6ר ַהBֵב

  .א ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִו6%י ֶפהַעל ֵחְט 
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ָזד(�

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;חֶֹזק ָיד
ְמ0ת Fְָפָתִי� Oַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ט.  

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ֵיֶצר ָהָרע
  .ָפֶניָ� ְ;י(ְדִעי� 6ְבלֹא י(ְדִעי�ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 לְ 

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ַכַח/ 6ְבָכָזב
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ָל/(� ָהָרע

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ַמְרִאית ָהַעִי�
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ֶנֶ/ְ� 6ְבַמְרִ;ית

  .ל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;Fִיַח Fְִפת(ֵתינ6עַ 
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ַ;ֵ=ֶתר

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ֵעיַנִי� ָרמ(ת
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִפְתח(� Eֶה

  .ָהַרעַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ַצֲעֵדי ַרְגַלִי� לְ 
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ִ;ְקִפיַצת ָיד

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ָרצ(�
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ִ;ְ/ָגָגה

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ִ;ְת6Fֶמת ָיד
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִתְמה(� ֵלָבב

  .ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;Fְִנ0ת ִחָ<�ַעל ֵחְטא 
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ַרְגַלִי� ְמַמֲהר(ת ָלר#6 ְלָרָעה

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ִ;ְרִכיל6ת
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִק69י עֶֹר�

  .ָתקַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ַצ6ָאר עָ 
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  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ִ;ְפִריַקת ע(ל
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ַע6Iת ֵמַצח
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִס67ר ָעִי�
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ִ;ְנִטCַת ָ@ר(�
  .�ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ַמFָא 6ַמ8ָ 

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ִ;ְל/(� 8ְַרִמית
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ִ;ְכֵנִסCָה ֶ/Bֹא ְלֵ/� ָ/ַמִי�

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;יֲֹהָרא
ְמ0ת ַרְעי(� Oַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ט.  

  . ְ;ִח6Bל ַה�9ֵַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶני�ָ 
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִזְלז6ל ה(ִרי� 6מ(ִרי�

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִוע6ד ֲעֵבָרה
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ה(ָצ0ת ִ%ָ;ה

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ִ;ְדָבִרי� ְ;ֵטִלי�
  .ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ַגֲאָוה ָוב6זַעל ֵחְטא ֶ/ 

  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִב+6י Fְָפַתִי�
  .ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ַ;ֲאִכיַלת ִא=6ר

ָמאַתִי� ְו0ְרָ;ִעי� 6ְ/מָֹנה ֵאָבִרי� 6ְ/לֹ/ ַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ;ְ 
ֵמא(ת ְוִ/9ִי� ַוֲחִמ9ָה ִגיִדי� ֶ/ל @6ֵפנ6 ְוַנְפֵ/נ6 ְור6ֵחנ6 ְוִנְ/ָמֵתנ6 

  .6ְנָ/ָמה ְלִנְ/ָמֵתנ6
ִעי� ְוַעל ֵחְטא ֶ/ָחָטאנ6 ְלָפֶניָ� ֶ/ָ@ַרְמנEְ 6ָג� 6מ�6 ְ;ָמאַתִי� ְו0ְר;ָ 

. 6ְ/מָֹנה ֵאָבִרי� 6ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְוִ/9ִי� ַוֲחִמ9ָה ִגיִדי� ֶ/ל ֲאֵחִרי�
  .6ְבג6ָפ� ְוַנְפָ/� ְור6ָח� ְוִנְ/ָמָת� 6ְנָ/ָמה ְלִנְ/ָמָת�

  .ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ַעל ִ;+6ל ִמְצ(ת ֲעFֵה
  .נ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ַעל ָלאו ַהִ<8ָק ַלֲעFֵהַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְח 

  .ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ַעל ָלאו ֶ/ֵאי� ;( ַמֲעFֶה
  .ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ע(ָלה
  .ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ַחָ+את

  .ְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ָקְרַ;� ע(ֶלה ְוי(ֵרדַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאנַ 



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

214214214214

  .ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� Hָ/� 8ָל6י ְוHָ/� ַוָ%אי
  .ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ַמַ:ת ַמְר6%ת

  .ִי�ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ִמיָתה ִ;יֵדי ָ/מַ 
<(ת O/ִבי� ֲעֵליֶה� ִמית(ת ְמCַָעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַח.  
  .ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ָ:ֵרת ַוֲעִריִרי

ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ִ@ְל@6ל ְ;ד(ֵמ� ְוצ(ֵמַח ְוַחי ִ;ְל8ִי 
  .ְמַדֵ;ר ְוַחי ְמַדֵ;ר

  .ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ָ:ל ִמיֵני ִי=6ִרי�ַעל 
  .ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ָ:ל ִמיֵני ֳעָנִ/י�

. ְסִקיָלה. ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ֲאַנְחנ6 ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� 0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�
ֵ;י� ֶ/Cֵ/ . ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ֲעFֵהַעל ִמְצ(ת . ֶהֶרג ַוֶחֶנק. Fְֵריָפה

6ֵבי� ֶ/ֵאיָנ� . ֵ;י� ֶ/ְ@ל6ִי� ָלנ6. 6ֵבי� ֶ/ֵאי� ָ;� ק�6 ֲעFֵה. ָ;� ק�6 ֲעFֵה
ֶאת ֶ/ְ@ל6ִי� ָלנ6 ְ:ָבר ֲאַמְרנ�6 ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי . ְ@ל6ִי� ָלנ6

ְוֶאת ֶ/ֵאיָנ� ְ@ל6ִי� ָלנ6 ֵה� ְ@ל6ִי� . (ִדינ6 ְלָ� ֲעֵליֶה�ֲאב(ֵתינ6 ְוה
ְ:מ( . ִ:י ַה:ֹל ָ@ל6י ְוָצפ6י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6. ִויד6ִעי� ְלָפֶני�ָ 

. ַהִ<ְס8ָר(ת ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ְוַהִ<ְגל(ת ָלנ6 6ְלָבֵנינ6 ַעד ע(ָל�. ֶ/ֶ<ֱאַמר
FֹאתַלֲעIָרֵאל 6מ(ֲחָל� :(ת ֶאת ָ:ל ִ%ְבֵרי ַה8(ָרה ַהFְי 8ָ0ה ס(ְלָח� ְלִי:ִ

ר�6 O/6ִמַ;ְלָעֶדיָ� ֵאי� ָלנ6 ֶמֶלְ� מ(ֵחל ְוס(ֵלחַ . ְלִ/ְבֵטי ְי:  

  :ָ:ְ� ַיֲעמֹד ְויֹאַמר זֹאת ַהַ;7ָָ/ה 0ַחר

C(תֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַקֵ;ל ָעַלי 0ְר;ַ  Oל 0ַחת 0ְרָ;ִעי� ָחֵסר , ע ַמְלק:ָ
Eַָ/ְע8ִי ַ;9ֵמ(ת ַה7ְד(ִ/י� , ָעִויִתי, ַעל ָ:ל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי, 0ַחת

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 . 6ַבְ=ִפיר(ת 6ָבע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני�
  :ֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה66ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6מַ 

ד ֶ/ל ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל "ִא� ָחָטאִתי 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת י6, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , ְוִנְתַחCְַב8ִי ְ;ִדיְנָ� ַהPֶֶדק ְסִקיָלה, ה"ַהַויָ 

א ֶנְחָ/ב ַמְלק6ת ָהִרא/(� ִמ� ֶ/Cְהֵ ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהי
C(ת ֵא6B ִ;ְמק(� ְסִקיָלה Oה . 0ְרַ;ע ַמְלקPֶOל 6ְמר;ָOְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמק

' ְוָת/6ב א(ת ה, ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִנְסַקְל8ִי ְ;ֵבית ִ%י� ַהָ@ד(ל ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי�
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6ְ/ֵניֶה� ַיֲעל6 ֶאל , ה"ו ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ "ה ֶאל א(ת וא"0ֲחר(ָנה ֶ/ל ַהַויָ 
ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי . ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי�"ה ֶ/ל ַהַויָ "א(ִתC(ת י

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה . ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ
  :ינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעלֵ 

, ה"ִרא/(ָנה ֶ/ל ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ַהַויָ ' ְוִא� ָחָטאִתי 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת ה
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , ְוִנְתַחCְַב8ִי ְ;ֵבית ִ%יְנָ� ַהPֶֶדק Fְֵרָפה

ְהֶיה ֶנְחָ/ב ְלָפֶניָ� ַמְלק6ת ַה9ִֵני ִמ� 0ְרַ;ע ֶ/Cִ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
C(ת ֵא6B ִ;ְמק(� Fְֵרָפה Oַרְפ8ִי ְ;ֵבית ִ%י� ַהָ@ד(ל , ַמְלקFְ6 ִנB6ְכִא

, ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי�"ה ֶ/ל ַהַויָ "ְוָי/6ב6 ְוִיְתַיֲחד6 א(ִתC(ת י, ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי�
, ה"ו ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ "ה ֶאל א(ת וא"0ֲחר(ָנה ֶ/ל ַהַויָ '  הְוַתֲעֶלה א(ת

ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B , ה"6ְ/ֵניֶה� ַיְחָ%ו ַיֲעל6 ַמִיי� נ6ְקִבי� ֶאל א(ִתC(ת י
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 . ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ

  :ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה66

ה "ו ֶ/ל ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ַהַויָ "ְוִא� ָחָטאִתי ְלָפֶניָ� 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת וא
ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי יאהדונהי ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , ְוִנְתַחCְַב8ִי ֶהֶרג

C(ת ֶ/ , ֲאב(ֵתינ6 Oְהֶיה ֶנְחָ/ב ְלָפֶניָ� ַמְלק6ת ַה9ְִליִ/י ִמ� 0ְרַ;ע ַמְלקCִ
, ְ:ִא6B ֶנֱהַרְג8ִי ְ;ֵבית ִ%י� ַהָ@ד(ל ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי�, ֵא6B ִ;ְמק(� ֶהֶרג
ְוָי/6ב , ה"ו ֶ/ל ַהַויָ "ה ִע� א(ת וא"ה ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ "ְוִיְתַיֲחד6 א(ִתC(ת י

ה ָלֵתת ָלJ א(ר "0ֲחר(ָנה ֶ/ל ַהַויָ ' ו ְלִהְתַחֵ;ר ִע� א(ת ה"א(ת וא
ִויִהי . ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ, ַמ7ִי�

Fֵה ָיֵדינ6 נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמעֲ 
  ::(ְנֵנה6

ה "0ֲחר(ָנה ֶ/ל ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ַהַויָ ' ְוִא� ָחָטאִתי ְלָפֶניָ� 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת ה
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , ְוִנְתַחCְַב8ִי ְ;ִדיְנָ� ַהPֶֶדק ֶחֶנק

6ב ְלָפֶניָ� ַמְלק6ת ָהְרִביִעי ִמ� ֶ/Cְִהֶיה ָח/, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
ְ:ִא6B ֶנֱחַנְק8ִי ְ;ֵבית ִ%י� ַהָ@ד(ל , 0ְרַ;ע ַמְלקCO(ת ֵא6B ִ;ְמק(� ֶחֶנק

' ה ְלִהְתַחֵ;ר ִע� א(ת ה"ו ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ "ְוָי/6ב א(ת וא, ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי�
ל א(ִתC(ת ְ%ָפ/6ט 6ָמֵלא "א(ר(ת טַ ה ְוָהי6 ִלְמ "0ֲחר(ָנה ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ 

C(ת ֵא6B"ְבטַ  O6 ִ:6ְַנ8ִי , ל ֶ/ְ;ָכל ֶאָחד ִמ� 0ְרַ;ע ַמְלקBְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא
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ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה . ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6  .ֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6ָיֵדינ6 :(ְנָנה עָ 

  .ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

C(ת 0ַחר O6ְבָכל ַמְלק6ת ַיֵ:ה6 ְ/ל(ִ/י� , ָ:ְ� ַיְלֶקה א(ת( ַהַ-ְלֶקה 0ְרַ;ע ַמְלק

  .ָ/ע Eְֲעִמי� ְוַהִ<ְלֶקה ִיְתַוֶ%ה ְוִיְבֶ:ה ְ;ַלַח/ ָ;ֵעת ֶ/ה6א ִנְלֶקהְותֵ 

  :ָ:ְ� ַיֲעFֶה ִת�67 0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית ִ%י� ְוֶזה ִסְדָר� 0ַחר

ְוִיְק/ֹר א(ת( , ְוִיְתַ:ֶ=ה ְבFַק, ִיְפ/ֹט ַהח(ֵטא ֶאת ְ;ָגָדיו ֵמרֹא/( ְוַעד ַרְגָליו

ְוַיֲעמֹד , ִיְלַ;/ ַהִ-ְכָנַסִי� ֶ/B( ִ;ְלַבד, ְוִא� לֹא ִנְמָצא Fַק, ל @6פ( ְ;ֶחֶבלעַ 

  :ְויֹאַמר

ד ֶ/ל ִ/ְמָ� "ִא� ָחָטאִתי ְלָפֶניָ� 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת יו, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ְוַג� , ַה8ְל6ָיה ָ;Jְוַג� ִ;ַ+ְל8ִי ִמְצַות ְקִרי0ת ְ/ַמע , ה"ַהָ@ד(ל ַהַויָ 

, ְוִנְתַחCְַב8ִי ְ;ִדיָנְ� ַהPֶֶדק ְסִקיָלה, י"� ֶ/ל ֵ/� ֲאדֹנָ "Eַָגְמ8ִי ְ;א(ת Hלֶ 
  .ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְסִקיָלה

  :ְוֶזה ֵסֶדר ַהְ=ִקיָלה

, ָעִויִתי, ָטאִתיחָ  :ְויֹאַמר, ַיֲעמֹד ַהח(ֵטא ְוַיֶ:ה ַעל ִל;( ְ;ֶאֶב� ָ/לֹ/ Eְָעִמי�
  .Eַָ/ְע8ִי

, ָ:ְ� ִיַ@/ ִאי/ ֶאָחד ֵמֵא6B ַה9ְַנִי� ְוִיְזרֹק ָעָליו ָ/לֹ/ ֲאָבִני� ְקַט<(ת 0ַחר

. ָ:ָכה ֵיָעFֶה ָלִאי/ ֶ/ִהְכִעיס ֶאת ;(ְרא( :ַוֲחֵבר( ַה9ִֵני א(ֵמר ְ;ק(ל ָר�
ְוֶזה ַהַ-ְכִריז יֹאַמר ַהְכָרָזה  .נ6 ִמC(� ַה8(ֵכָחהא(י לָ , א(י ָלנ6 ִמC(� ַהִ%י�

ָ:ְ� ח(ֵזר ַהַ-ְכִריז  ְו0ַחר. זֹאת ָ;ֵעת ֶ/Iֶה ז(ֵרק ֶאת ָהֲאָבִני� ָ;ֶזה 0ַחר ֶזה

   :ַוֲחֵבר( ַיְכִריז, ְוז(ֵרק ָ/לֹ/ ֲאָבִני� ְקַט<(ת ָ;ֶזה 0ַחר ֶזה

א(י ָלנ6 , א(י ָלנ6 ִמC(� ַהִ%י�. ְכִעיס ֶאת ;(ְרא(ָ:ָכה ֵיָעFֶה ָלִאי/ ֶ/ִה 
  .ִמC(� ַה8(ֵכָחה

  :א(י, א(י, א(י, א(י :ְוַהח(ֵטא צ(ֵעק 0ְרַ;ע Eְָעִמי�

  :ָ:ְ� יֹאַמר 0ַחר

ֶ/Cְִהֶיה , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהי ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
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י ְ;ֵבית "� ֶ/ל ֵ/� ֲאדֹנָ "ָ/ב ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִנְסַקְל8ִי ַעל ְיֵדי א(ת Hלֶ ֶנְח 
ה "0ֲחר(ָנה ֶ/ל ַהַויָ ' ְוָת/6ב א(ת ה, ִ%י� ַהָ@ד(ל ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי�

6ְ/ֵניֶה� ַיֲעל6 ַמִיי� , ה"ו ֶ/ל ַהַויָ "ְוַתֲעֶלה ֶאל א(ת ַוא, ְלִהְתע(ֵרר
) ,ה הו יה(ְוִיְתַיֲחד6 ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� , ה"ה ֶ/ל ַהַויָ "� ֶאל א(ִתC(ת ינ6ְקִבי

ְוָת/6ב 6ְתַיֵחד א(ִתC(ת ִרא/(נ(ת ֶ/ל ְ/לֶֹ/ת ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� 
ו "י וי"ד ה"יו(י� "ְוֵ/� ָקְדְ/ָ� ְ;ִמ6Bי י6דִ  ).יאא(ה ֶאְהֶיה ֲאדָֹני "ַהַויָ 

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני . ִאיר ִ;ְרצ(ְנָ� ְ;ע(ַל� ָהֲאִציל6ת ְו0ל ְיִהי מ(ֵנעַ יָ ) י"ה
  :ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  :קֶֹֹד� ֶ/CֲַעFֶה ֵזֶכר ַלMְֵרָפה יֹאַמר ֶזה

ִרא/(ָנה ֶ/ל ' ִתי ְלָפֶניָ� 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת הִא� ָחָטא, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ְוַג� , ְוַג� ִ;ַ+ְל8ִי ִמְצַות ַה8ְִפBִי� ַה8ְל6ָיה ָבJ, ה"ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ַהַויָ 
, ְוִנְתַחCְַב8ִי ְ;ִדיָנְ� ַהPֶֶדק Fְֵרָפה, י"ֶ/ל ֵ/� ֲאדֹנָ ' Eַָגְמ8ִי ְ;א(ת ד
  .ַלי Fְֵרָפהֲהֵריִני ְמַקֵ;ל עָ 

  :ְוֶזה ֵסֶדר ַהMְֵרָפה

ַמְדִליִקי� ֵנר ֶ/ל ַ/ֲעָוה 6ַמִ+יִפי� 8ַַחת ַהFַק ַעל ְ;Fָר( ַ:ָ-ה ִטE(ת ַעד 

   :ְו0ַחר ָ:ְ� ַיְכִריז ֶאָחד ֵמֶה� ְ;ק(ל ָר�, ֶ/ר(ִאי� ֶ/ה6א ִנְר8ָע

א(י ָלנ6 , א(י ָלנ6 ִמC(� ַהִ%י�. (ָ:ָכה ֵיָעFֶה ָלִאי/ ֶ/ִהְכִעיס ֶאת ;(ְרא
  .ִמC(� ַה8(ֵכָחה

  :א(י, א(י, א(י, א(י :ְוַהח(ֵטא צ(ֵעק 0ְרַ;ע Eְָעִמי�

  :ָ:ְ� יֹאַמר 0ַחר

ֶ/Cְֵהא ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
6B ִנFְַרְפ8ִי ְ;ֵבית ִ%י� ַהָ@ד(ל ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי� ַעל ְיֵדי ֶנְחָ/ב ְלָפֶניָ� ְ:ִא 

ה "ה ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ "ְוָי/6ב6 ְוִיְתַיֲחד6 א(ִתC(ת י, י"ֶ/ל ֵ/� ֲאדֹנָ ' א(ת ד
' ה ֶאל א(ת ו"0ֲחר(ָנה ֶ/ל ַהַויָ ' ְוָת/6ב ְוַתֲעֶלה א(ת ה, ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי�

ְוָת/6ב 6ְתַיֵחד ָ/לֹ/ א(ִתC(ת ְ/ִנC(ת ֶ/ל ) יה הו הו(, ה"ֶ/ל ַהַויָ 
ְוֵ/� ָקְדְ/ָ� ְ;ִמ6Bי .) ההד(, י"ה ֲאדֹנָ "ה ֶאְהיֶ "ְ/לֶֹ/ת ְ/מ(ֶתיָ� ַהַויָ 
ָיִאיר ִ;ְרצ(ְנָ� ְ;ע(ַל� ַהְ;ִריHה ) י"ו ה"י וא"ד ה"יו(ְ/לָֹ/ה י(ִדי� ְוHֶל� 



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

218218218218

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה  :מ(ֵנעַ ְו0ל ְיִהי 
  :ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  :קֶֹד� ֶ/CֲַעFֶה ֵזֶכר ַלֶהֶרג יֹאַמר ֶזה

ו ֶ/ל ִ/ְמָ� "ִא� ָחָטאִתי ְלָפֶניָ� 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת וא, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ְוַג� Eַָגְמ8ִי , ְוַג� ִ;ַ+ְל8ִי ִמְצַות ִציִצית ַה8ְל6ָיה ָ;J, ה"ד(ל הויַה@ָ 

ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל , ְוִנְתַחCְַב8ִי ְ;ִדיָנְ� ַהPֶֶדק ֶהֶרג, י"� ֶ/ל ֵ/� ֲאדֹנָ "ָ;א(ת נ6
  .ָעַלי ֶהֶרג

  :ְוֶזה ֵסֶדר ַהֶהֶרג

ַמְ/ִ:יִבי� א(ת( ַעל ֲחִתיַכת ֶ;ֶגד , ַסִי� ְלַב%(ְ;ע(ד( ְמלOָ;/ ַהFַק א( ַהִ-ְכנָ 

ְות(ְפִסי� ְ;ָראֵ/י ַהֶ;ֶגד ְ/ֵני ְ;ֵני Hָד� א( , ֶ/E(ְרִסי� א(ת( ַעל ַה7ְַרַקע

6ַמְכִריז ֶאָחד ֵמֶה� , ְוס(ֲחִבי� א(ת( ָ/לֹ/ Eְָעִמי� ה(ָלָכה ְוה(ָבHה, 0ְרָ;ָעה

   :ְ;ק(ל ָר�

א(י ָלנ6 , א(י ָלנ6 ִמC(� ַהִ%י�. ָ:ָכה ֵיָעFֶה ָלִאי/ ֶ/ִהְכִעיס ֶאת ;(ְרא(
  .ִמC(� ַה8(ֵכָחה

  :א(י, א(י, א(י, א(י :ְוַהח(ֵטא צ(ֵעק 0ְרַ;ע Eְָעִמי�

  :ָ:ְ� יֹאַמר 0ַחר

ֶ/Cְֵהא ,  ֲאב(ֵתינ6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהייאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
י ְ;ֵבית ִ%י� "� ֶ/ל ֵ/� ֲאדֹנָ "ֶנְחָ/ב ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ֶנֱהַרְג8ִי ַעל ְיֵדי א(ת נו

ה ִע� "ה ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ "ְוָי/6ב6 ְוִיְתַיֲחד6 א(ִתC(ת י, ַהָ@ד(ל ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי�
ה "ו ֶ/ל ַהַויָ "ְוא(ת וא, יו ְלַמ7ִי�ִלְהי(ת ָעלָ , ה"ו ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ "א(ת וא

 )יהווה(ה ָלֵתת ָלJ א(ר ַמ7ִי� "0ֲחר(ָנה ֶ/ל ַהַויָ ' ִיְתַחֵ;ר ִע� א(ת ה

ה "ְוָת/6ב 6ְתַיֵחד ְ/לֶֹ/ת א(ִתC(ת ְ/ִליִ/C(ת ֶ/ל ְ/לֶֹ/ת ְ/מ(ֶתיָ� ַהַויָ 
 )א"ו ה"א וא"ד ה"יו(ִמ6Bי 0ְלִפי� ְוֵ/� ָקְדְ/ָ� ;ְ  .)וינ( ,י"ה ֲאדֹנָ "ֶאְהיֶ 

  :ָיִאיר ִ;ְרצ(ְנָ� ְ;ע(ַל� ַהְיִציָרה ְו0ל ְיִהי מ(ֵנעַ 

  :קֶֹד� ֶ/CֲַעFֶה ֵזֶכר ַלֶחֶנק יֹאַמר ֶזה

0ֲחר(ָנה ֶ/ל ' ִא� ָחָטאִתי ְלָפֶניָ� 6ָפַגְמ8ִי ְ;א(ת ה, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
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ְוַג� Eַָגְמ8ִי ָ;א(ת , ְוַג� ִ;ַ+ְל8ִי ִמְצַות ַה8ְִפBָה, ה"ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ַהַויָ 
ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי , י ְוִנְתַחCְַב8ִי ְ;ִדיָנְ� ַהPֶֶדק ֶחֶנק"ד ֶ/ל ֵ/� ֲאדֹנָ "י6

  .ֶחֶנק

  :ְוֶזה ֵסֶדר ַהֶחֶנק

ל ֶאָחד ֵמֶה� 8(ֵפס ְ;ַצד :ָ , ְמַעט ִ;ְגר(נ(בעדינות ח(ְנִקי� א(ת( ְ/ֵני ֲאָנִ/י� 

   :ְוַיְכִריז ֶאָחד ֵמֶה� ְ;ק(ל ָר�. ֶאָחד

א(י ָלנ6 , א(י ָלנ6 ִמC(� ַהִ%י�. ָ:ָכה ֵיָעFֶה ָלִאי/ ֶ/ִהְכִעיס ֶאת ;(ְרא(
  .ִמC(� ַה8(ֵכָחה

  .יוַ   ,   וַ   ,ַוי   ,ַוי    :ְוַהח(ֵטא צ(ֵעק ְוא(ֵמר 0ְרַ;ע Eְָעִמי�

  :ָ:ְ� יֹאַמר 0ַחר

ֶ/Cְִהֶיה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
י ְ;ֵבית "ד ֶ/ל ֵ/� ֲאדֹנָ "ָח/6ב ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ֶנֱחַנְק8ִי ַעל ְיֵדי א(ת י6

ְלִהְתַחֵ;ר , ה"ו ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ "ְוַיֲעֶלה א(ת ַוא. ִ%י� ַהָ@ד(ל ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי�
6ְ/ֵניֶה� , ֶ/ִהיא ִאָ-א ִעHBָה, ה"ִרא/(ָנה ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ ' ִע� א(ת ה

ְוַתֲעֶלה ְוִתְתַחֵ;ר . ה ֶ/ה6א 0ָ;א"ד ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ "ַיְחָ%ו ַיֲעל6 ֶאל א(ת יו
ְוָת/6ב 6ְתַיֵחד ) הי הוהיוה ו(ה "0ֲחר(ָנה ֶ/ל ֵ/� ַהַויָ ' ִעָ-ֶה� א(ת ה

ה "ָ/לֹ/ א(ִתC(ת 0ֲחר(נ(ת ֶ/ל ְ/לֶֹ/ת ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� ַהַויָ 
ה "ד ה"יו( �"ִויִהי ָרצ(� ֶ/�9ֵ ָקְדְ/ָ� ְ;ִמ6Bי ֵהִהי). ההי(י "ה ֲאדֹנָ "ֶאְהיֶ 

  :ִהי מ(ֵנעַ ְו0ל יְ ,  ָיִאיר ִ;ְרצ(ְנָ� ְ;ע(ַל� ָהֲעCָFִה)ה"ו ה"ו
, 6ָבְטל6 0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�, ְוַע8ָה ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 ֶ/ֶ<ֱחַרב ֵ;ית ַהִ-ְקָ%/

ֶ/Cְִהֶיה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
8ִי 6ָמַסְר8ִי ֶאת ַעְצִמי ְלַקֵ;ל ֶנְחָ/ב ְלָפֶניָ� ַה7ַָ;ָלה 6ְמִסיָרה ז( ֶ/7ִַ;לְ 

, 0ְרַ;ע ִמית(ת ְ:ִא6B ַנֲע6F ִבי ְ;פַֹעל ְ;ֵבית ִ%י� ַהָ@ד(ל ִ;יר6ָ/ַלִי�
   .ְלַכEֵר ַעל ָ:ל ֲע(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי 6ְלַת�7ֵ ָ:ל ָהע(ָלמ(ת ֶ/Eַָגְמ8ִי

  .)ְי ֶא ֲא ָה ְה דֹ ( ֶי ָנ ְה ְה יְ (
יִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה וִ 

   .ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6
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  .יֹאַמר Eָס6ק ֶזה /לֹ/ Eְָעִמי�

  : צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהֹוה 

ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6אהדונהייHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(

ֵרר 6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(, 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 

0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה
ִ:י ָגל6י , 7ֵָחנ6ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 8ִ , 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6

ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 
, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב ִ%ְמי(נ( :ְ , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהיַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

ְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְויִ 
ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ֶניָ� ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלפָ  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 

  )�"ע שט"קר(   :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת

  )ש"ד יכ"נג(  :                   ַבת ָ/ְמֵר�ְ:בָ . %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�

  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/

  )ק"ל פז"יג( :                   ֶת�ָ ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל

  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

  .ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת( ְ;ָרצ(�' השְיִהי ָרצ(� 



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

221221221221

        ....ת( ַ;9ִֵדי�ת( ַ;9ִֵדי�ת( ַ;9ִֵדי�ת( ַ;9ִֵדי��678ִ ְלִמי ֶ/ִ+ֵ-א ִנְ/מָ �678ִ ְלִמי ֶ/ִ+ֵ-א ִנְ/מָ �678ִ ְלִמי ֶ/ִ+ֵ-א ִנְ/מָ �678ִ ְלִמי ֶ/ִ+ֵ-א ִנְ/מָ 

ְוַה9(ֵאל . ַמְלֵכיֶה� ְוFֵָריֶה�, ַ%ע ִ:י ַה7ְָלִפי� ְ;נ6ִיי� ַעל Eִי ַמֲחנ(ת ַה9ִֵדי�

ְמַטֵ-א ִנְ/ָמת( 6מ(ְסָרJ ִ;יֵדי , ַ;ֲעָצָת� ֶ/ל E(ְתֵחי ַה7ְָלִפי� ְלִמיֵניֶה�

ַהָ;א ִלַ+ֵ-א : "ל"ה H9ְֶמר6 ֲחזַ ְוה6א ִ;ְכַלל מַ , ַרֲחָמָנא ִלְצָל�, ַה9ִֵדי�

ְ:מ( ֶ/ָ:ַתב ַ;Iַֹהר ַה7ָד(/ , 6ִמְס8ֵָאב ַעל ְיֵדי ַהָ<ָח/ ַה7ְַדמ(ִני, "E(ְתִחי� ל(

ְוֵכ� .  6ְל0ַחר מ(ת( נ(ֵפל ֵ;יֵניֶה� ְוֵאי� ְלַנְפ/( ְמנ6ָחה ְ:ָלל,)חיי שרה' פ(

י� 6ַמִ@יֵדי ֲעִתיד(ת 6פ(ֲעֵלי ְי/6ע(ת ְלִמיֵניֵה� ֶ/ֶחְלָק� ַהE(ֶנה ְלִיְ%ע(נִ 

ְוַהִ-ְתַעְ=ִקי� ְ;כ(ס ַמִי� , ִמְ/8ֵַ-/ ְ;ֵ/ִדי� ְ;ַמְסֶוה ֶ/ל ָחְכָמה 6ְקד9ָOה

� ְוֵכ� ַה9(ְפִכי� ַמִי� 6ֶמַלח ְ;ָמק(.  ַמֲעFֵה ֵ/ִדי� ה6אKְוִטE(ת ֶ/ֶמ� ָעָליו 

א( /(ְפִכי� ֵמי ;�Fֶֹ , ֶ/ָ<ַפל ָ/� Hָד� א( ֶ/ַ-ְדִליִקי� ֵנר(ת ְ;ֵבית ַהִ:ֵ=א

ְמ0ֵ;ד , ָהע(Fֶה א(ָת�, ָ:ל ֵא6B ְוד(ֵמיֶה�. ְוַכ%(ֶמה ַל7ְַרַקע ְלַפCֵס ַה9ִֵדי�

ְוי(ֵתר ט(ב ַלֶ<ֶפ/ . ָל�6ְבַיד ְ/א(ל ִיEֹל ַלֲאַב%(� ע(, ֶחְלק( ָ;ע(ָל� ַהָ;א

ְלִהְתַיֵ=ר ְ;ִי=6ֵרי ַ:� ַה7ֶַלע ְוֵגיִהָ<� ִמEBִֹל ְ;ַצֲחַנת ַה9ִֵדי� ְוִלְהי(ת ָ/ר6י 

 ְ;ֵ/� ֲחֵבר( ֶ/ָ<ַפל )ב"ד� י(" ַנֲחַלת י(ֵס�"6ְכמ( ֶ/ָ:ַתב ָהַרב . ִעָ-ֶה�

ְוֵכ� ַהְרֵ;ה ְקִמיע(ת ֵאיָנ� ִ;ְקד9ָOה . י� ַעל ַנְפ/(6ָבא ְלַב7ֵ/ 8ֲַחנ6נִ , ֵ;יֵניֶה�

ַחס , 6ְתִמיִמי� ִנְכָ/ִלי� ָ;ֶה� 6ְבכ(ְתֵביֶה� ְוס(ָפ� ַמר, ֶאBָא ְ;ַהְ/ָ;ַעת ֵ/ִדי�

ָיִחיָ/ה ַמֲעFֵה6 ְלַתEְ �7ֵָג� ַנְפ/( , ְוִאי/ ֲאֶ/ר ֵאBֶה ְ;ָיד( ְיַמֵהר .ְוָחִליָלה

6Bָד� ֵאH ֹל ִ;יֵדי ט(ְרֵפיEְנBִִמ JיָלPְִמָלָלה 6ְלַה Oִויַרֲחֵמה6 ' ְוָי/(ב ֶאל ה, ָהא

  .ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ 

א� על פי שסדר תקו� בנושא " לשו� חכמי�"והנה רבינו הגדול בספרו 

ה ָ/ַמִי� ְוָיַרד ִמי ָעלָ ו, לא ציי� מספר הימי� הראוי לפדיו� תקו� זה, זה

ְוָלֵכ� ִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל , ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת

 ִי� 8ֲַעִנC(תתַ י� 6ְ/ שבִע Eְִדי(�  ִמ ַהַ-ְמִעיט לֹא ִיְפח(תכדאי שוְ , ֲאֶ/ר י6ַכל

  .ב"כמני� ש� ע

        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

 6ְבֵליל, ֶאָחד ֵמֲעל(ת ַה9ַַחר ַעד ֵצאת ַה:(ָכִבי�ַקֵ;ל 8ֲַעִנית ֶ/ל י(� יְ 

  .ֲאָבל לֹא ִייַ/� ְוִיְלַמד ָ:ל ַהBְַיָלה, ַה8ֲַעִנית י6ַכל ֶלֱאכֹל
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  :י(� ִלְפֵני ַה8ֲַעִנית יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ינ6ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(תֵ  יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/ . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי .  י(ֵדעַ ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
ֱאלֵֹהינ6  יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

 ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ינ6ֵואלֵֹהי ֲאב(תֵ 
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ,  ְטִביל(ת07ַחר ָ:ְ� ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל 

, ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/ 

 ְטִביל(ת ְ:ֶנֶגד 7ְו0ַחר ָ:ְ� ִיְט;ֹל ע(ד . ר6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמָ:ל :(ח(ת ַהִחיצ(ִני�

ִויַכ�6ֵ ְ;ָכל ְטִביָלה ְ;א(ת 0ַחת ִמ9ְִבַעת . ל"ל צ"� צ" א(ִתC(ת צל7

 ְטִביל(ת ִלְמ/ְֹ� ָעָליו ֵ/� 7ְו0ַחר ָ:ְ� ִיְט;ֹל ע(ד . C(ת ְלִפי ַהֵ=ֶדרָהא(ִת 

" ַJ)ק ֵמָעָליו ְ:ֶ/ִ<ְקַ/ר ַ;9ִֵדי�" ֱאלBֵ8ַַל9ִֵדי� לֹא "ֶ/ֶ<ֱאַמר ָ;ֶה� , ֶ/ִ<ְס

 ַJֹה"� אהי ְטִביל(ת ְ:ִמְנַי� ֵ/ 621ְבַסְ� ַה:ֹל ִיְהי6 . )האזינו' פ(" ֱאל.  

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

BֵEַל ִמְנָחה ָחַ/ב ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְת , ִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ְלִהְתַע<(ת
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        ::::ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת 8ֲַעִנית ָיִחיד ְלָמָחר , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ְ:ֵדי ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר , (ָכִבי�ֵמֲעל(ת ַה9ַַחר ַעד ֵצאת ַה:

ְלַכEֵר ', ִמְתַמֵעט ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמרPֶOה ְ:ָקְרָ;� ֵריַח ִניח(ַח ִא9ֶה ַלה
6ִבְפָרט , ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

א ֶ/ָחָטאִתי ַ;ֲע(� ַ%ְרֵכי ָהֱאמ(ִרי ְוַהְקָרב(ת ֶ/ִהְקַרְב8ִי ַ;ֲעב6ר ֵחְט 
ְ:ֶ/ֶאEְ �8ֵר6ָטה , ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַע<(ת א( לֹא ֶאְרֶצה. ַלִחיצ(ִני�

א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ִא=6ר , ִלְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנית ֶזה
ֶ/8ְַקֵ;ל ְ;ָרצ(� , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6' ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� הִויִהי . ְ:ָלל

ָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט , 8ְִפBִָתי 6ַב7ָָ/ִתי זֹאת Oֵהא ָח/6ב 6ִמקCְ/ֶ
ֲחָ� ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ִמְז;ַ , ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֶ/ִ-ְתַמֵעט ְ;ַתֲעִניִתי ְלָמָחר

ְלַ/ת , ְוִיְהֶיה ַהֵחֶלק ַהִ-ְתַמֵעט ֵמֶחְלִ;י ְוָדִמי. ַה7ָד(/ Oְוֵא/ ָחִמימ6ת ח
ִמְזַ;ח ַ:Eָָרה ִלְמחֹל ְוִלְסלַֹח , ְוָהֵריַח ָהע(ֶלה ִמEִי ְ;ַתֲעִניִתי, @6ִפי

(ָדה ָזָרה 6ְלַכEֵר ֲחָטִאי� ֶ/ָחָטאִתי ַ;ֲע(� ַ%ְרֵכי ָהֱאמ(ִרי ְוֶסָרְ� ֲעב
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� . ְוַהְקָטר(ת ַלִחיצ(ִני� ְוַל9ִֵדי�

  :ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

ְוֵיֵ/ב , ִיIֵָהר ֶ/Bֹא ִליַ/�, ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ָ/ָעה ִלְפֵני ֶ/Cִָאיר ַה9ֶֶמ/

ְוָיכ(ל ֶלֱאכֹל ַעד ְ/ָעַתִיי� ִלְפֵני ֶ/ָיִאיר . מֹד ִל-6ֵדי קֶֹד/ָ:ל ַהBְַיָלה ִללְ 

ֲאָבל Hס6ר ֶלֱאכֹל ֲאר6ָחה , Eֵר(ת 6ְ/ִתCָה ַקBָה, ַהֶ/ֶמ/ ְ%ָבִרי� ַקBִי� ְ:ע6ג(ת

  .א( ִלְ/8(ת ַיִי� 6ַמְ/ָקא(ת ֲחִריִפי�

  :7ָָ/ה ז(ִלְפֵני ַהBִ-6ד ַ;Bְַיָלה יֹאַמר ;ַ 

Jְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי Oְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק;ִ
 ְ;ֵ/� ָ:ל )ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

%ֹד ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ְוִלנְ , ֲהֵריִני מ6ָכ� ִלְלמֹד ַ;ִ-ְ/ָנה 6ְבִסְתֵרי ת(ָרה, ִיFְָרֵאל
ְלַכEֵר ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ָחָטאִתי ַ;ֲע(� ֶסָרְ� ֲעב(ָדה ָזָרה , ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת

ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� . ְוַהְקָרָבה ֶ/ִהְקַרְב8ִי ְלֵ/� ֵ/ִדי� ְור6ח(ת ָרע(ת
� ְלָפֶניָ� ִל-6ִדי ֶזה ֶ/Cֲַעֶלה ְלָרצ(, ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6

ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח 6ְתַכEֵר ִלי , ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה ְוַצַער ִנ6%ד ֵ/ָנה ֵמֵעיַני
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ַעל ַח+ֹאַתי ֲע(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי ֶ/ָחָטאִתי ְוֶ/ָעִויִתי ְוֶ/Eַָ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� 
� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה ִיְהי6 ְלָרצ(. ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

 ְו0ְדָרא )660 ודִנְמָצא ְלָקַמ� עמ(יֹאַמר ִמְ/ָני(ת ֶ/ל �678ִ ֵליל ָ/ב6ע(ת 

יֹאַמר 8ְִהBִי� ַעד ֲעל(ת , ִא� ִנְ/Hר ְזַמ�  608לקמ� עמוד  נמצא ז6ָטא

       ....60606060עמוד ת ַה9ַַחר ְו�678ִ ֲחצ(ת ַ:ִ<ְדEַס ְלֵעיל יֹאַמר ִ;ְרכ( .ַה9ַַחר

ְוִא� ֶאְפָ/ר ַ@� , ְוֲהָלכ(ת ְ;ָרכ(ת, ִא9ָה ַעד ֲחצ(ת ָלְיָלה 8ְִלַמד ֲהָלכ(ת ַ/ָ;ת

ְוִא� ֵאי� ֵ;ֶאְפָ/ר6ָתה ִלְלמ(ד . ֲהָלכ(ת ֶ/ל ִדיֵני ִנָדה ְוָטֳהַרת ַהִ-ְ/Eָָחה

ְו0ָחר ֲחצ(ת ָלְיָלה . 8ְִלַמד ִל-6ֵדי ק(ֶד/ ַמה ֶשJ;ָBִ ָחֵפ#, ת ֵא6Bֲהָלכ(

  .אַמר 8ְִהBִי� ַעד ֲעל(ת ַה9ַַחרתֹ

  :ְל0ַחר ַע-6ד ַה9ַַחר יֹאַמר 8ְִפBָה ז(

ָ/ל(� ְוִא� ַחס וְ . ִהֵ<ה ֲאִני ָ;א ְ;בֶ/ת Eִָני� ָיֵרא ְוָחֵרד, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ִנְתַחCְַב8ִי ָ:ֵרת ְ;ֵבית ִ%יָנְ� ַהPֶֶדק ַעל ַח+ֹאַתי ַוֲע(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי 

  :ַהְמרOִ;י�
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַ;Bְַיָלה ַהIֶה ְוָנַדְד8ִי 

ֶחְמָלֶתָ� ַהִהיא ֵעיָנא Eְִקיָחא ְדָלא ָנִאי� ְוַתְ/ִ@יַח ָעַלי ְ;ֵעי� , ֵ/ָנה ֵמֵעיַני
ְוִתְקַרע , "ִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /ֵֹמר ִיFְָרֵאל"ֶ/ֶ<ֱאַמר , ְוִתיר %ִ8ַיר

, 6ְתָחֵ<ִני 6ְתָבְרֵכִני ֵמא(ַצר ַהֶ:ֶס� ָהע(ֵמד ִליִמי� ָהֶעְלי(�, רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני
ְוִיְהֶיה . ְבְ%ָ� ַחCִי� ֲארOִ:י� ַלֲעסֹק ְ;ת(ָרְתָ� י(ָמ� ָוַלְיָלהְוִת�8ֵ ִלי ֲאִני עַ 

, ַהPַַער ֶ/Cֵ/ ִלי ְבֵעיַני �678ִ ִלְפַג� ָהְרא6ת ֶ/Eַָגְמ8ִי ְ;ַעְיִני� ִעBִָאי�
�7ַ ַהEְָג� ַהה6א ְ;ָכל ַהְ-ק(מ(ת . ַוֲאֶ/ר ָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִיִתי Oִוית

ְוַתPִיֵלִני . Eַָגְמ8ִי ֵמ0ְרַ;ע ע(ָלמ(ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִהֶ/ 
ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� ַהְמַ/ֵ;ר ֶאת ֵעיֵני ָהHָד� 0ַחר Eְִטיָרת( 

ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְוַתְ/Eִיַע ָעַלי ִמ9ֶַפע ַה+(ב . ְוֶאEֵָטר ֵמא(ת( ַהPַַער, ַ;7ֶֶבר
 )ד"אל(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ְוַה<(ָרא . ְלַהPִיֵלִני ִמָ:ֵרת ְ%י(ֵמי ְוָכֵרת ְ%ָ/ֵני

 ֶ/8ְַבֵ+ל ֵמָעַלי ָ:ל ְ@ֵזר(ת ָק/(ת )ה"אאהליד(ְ:ֶ/ה6א ָ:ל6ל ִע� ְמק(ר( 
ְוִת�8ֵ ִ;י :ַֹח . ִכֵ=א ְכב(ֶד�ָ ְוִיְהֶיה ִל-6ד ֶזה ַנַחת ר6ַח ִלְפֵני . ְוָרע(ת

ַלֲעמֹד ַעל ַהִ-ְ/ָמר ְוִלְלמֹד 8ִָמיד ְלָפֶניָ� ְוַלְה@(ת ְ;ִאְמֵרי ת(ָרֶתָ� 
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ְוִלְהי(ת ִמ� ָהע(ְבִדי� ְלָפֶניָ� ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ ֲחֵפָצה ְול(ְמִדי� 8(ָרה 
/(ת ֶ/ִ<ְתIְEַר6 ֵ;י� ַה7ְִלE(ת ַעל ָיִדי ִלְ/ָמJ ְוִלְברֹר ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד(

ְלַיֲחָדא ְ/ִכיְנ8ָא ְ;ַבְעָלJ 6ְל7ָ0ָמא ָיָתJ , 6ְלַהֲחִזיָר� ֶאל ַה7ְד9ָOה
ְוָלֵתת ַנַחת ר6ַח ְלי(ְצֵרנ6 ְלַדֵ;ק ַנְפֵ/נ6 ְור6ֵחנ6 ְוִנְ/ָמֵתנ6 , ֵמַעְפָרא

ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 . ת( ְ;ֵלָבב ָ/ֵל�ְלָעְבד( 6ְלִיְרHה א(
ָ;ר6ְ� ְיהָֹוה ְלע(ָל� : 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  :Hֵמ� ְוHֵמ�
ֲאד(� , י�0ב ָהַרֲחִמ , ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ָיָהָוָה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6

, ְלִהָ:ֵרת ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�, ַחס ְוָ/ל(�, ֶ/ִא� ִנְגָזר ָעַלי, ַהְ=ִליח(ת
ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי , ֶ/ִיְכְ;/6 ַרֲחֶמיָ� ֶאת ַ:ֲעֶסָ� ְוִי@6Bֹ ַרֲחֶמיָ� ָעַלי
י ִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַהBְַיָלה ַהIֹאת ְוִקַ-ְט8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעינַ 

ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָ� .  ְוָנָהר י6ַצק ְיס(ִדי")קרע שט�"יכוי� בש� (
ְו0ל 8ְַכִריֵתִני לֹא ָ:ֵרת . ְוָתח6ס 6ְתַרֵח� ָעַלי. ֶאFְְ;ָעה ְ;ָהִקי# 8ְמ6ָנֶת�ָ 
י ִמBְַהֲעל(ת ַמִיי� נ6ְקִבי� ְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/ . ְ%י(ֵמי ְולֹא ָ:ֵרת ְ%ָ/ֵני

ְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמBְִהְז6ֵ%ַג ְ;ַבת ז6ָגJ ְ;ע(ַל� ַהְ<ָ/מ(ת . ְלַמְעָלה
ְוַתְ/Eִיַע ָעֵלינ6 א(ר ְי/6ָעה ְוַרֲחִמי� . ַחס ְוָ/ל(�, ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�

י 6ְלַהֲחי(ֵתִני ַחCִי� ֲארOִ:י� ְ%ֵ/ִני� ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְלַהPִיל ִמָ-ֶות ַנְפִ/ 
6ְתַזֵ:ִני ְלָמק(� ֶ/ָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ֶנְחָצב(ת . ְוַרֲעַנִ<י� ַלֲעב(ָדֶת�ָ 

6ְבכַֹח . ְוֶאְזֶ:ה ִלְהי(ת ֵמָהע(ִלי� ְוַהI(ִכי� ְלַחCֵי ָהע(ָל� ַהָ;א, ִמ�9ָ
8ְַבֵ+ל ֵמָעֵלינ6 6ֵמַעל ָ:ל ְ;ֵני ֵביֵתינ6 ָ:ל  )ה"אאהליד(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִהֵ<ה "ְוַתְ/ִ@יַח ָעֵלינ6 ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� ֶ/ֶ<ֱאַמר ;( . ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת
ְוִיְהֶיה ַהPַַער ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ". לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /ֵֹמר ִיFְָרֵאל

ה ַהIֹאת ְלִת�67 ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ְ;ַעְייִני� ִעBִָאי� ְוָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ַ;Bְַילָ 
. ְוֶאEֵָטר ִמBְִהְתַ@ְלֵ@ל ַנְפִ/י ְ;ע(� ַהִ<ְקָרא ָרHה ַ;ֲע(� ָהְרא6ת, ָעFִי8ִי

ַ/ֵ;ר ֵעיֵני 6ְפֵצִני ְוַהPִיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� 0ְכָזִרי ַהְמ 
6ַבPַַער ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ֶאEֵָטר ֵמא(ת( ַהPַַער . ָהְרָ/ִעי� ַ;7ֶֶבר

  .ְוָתנ6ַח ַנְפִ/י ְ;ִמְ/ְ:נ(ת ִמְבַטִחי�
ְוִהֵ<ה ַה8(ָרה ַה7ְד(ָ/ה ֶ/ָ;J ִנְתַעַ=ְק8ִי ַהBְַיָלה ַה7ְד(ָ/ה ַהIֹאת ִהיא 

ֵהָ-ה ַיְמִליצ6 , ְוַה9ֵמ(ת ַה7ְד(ִ/י� ַהC(ְצִאי� ִמָ:ל ַמה 7ָ9ִֶרינ6, תִנְפֵלא
. ְוִנEֵָטר ִמָ:ל ַצַער, ט(ב ַ;ֲעֵדנ6 ְלַקְ;ֵלנ6 ִ;ְת/6ָבה ְוִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יֵננ6
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. ַח 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/הְוָכל ַהְמַקְטְרִגי� ֲאֶ/ר ִנְבְרא6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 ִיָ-ח6 ְ;כֹ
ֵלב . ַהֵ;ט ַ;ֲעָמֵלנ6 ְו0ל 8ִַ;יט ְ;ַמֲעֵלנ6 ְוָתבֹא ְלָפֶניָ� ַ/ְוָעֵתנH ,6ָ<א

ְוֵיְצא6 ַמִי� ַחCִי� ִמBֶֹב� ָהֶעְלי(� ֶ%ֶרְ� . ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ֱאלִֹהי� לֹא ִתְבֶזה
ַהר Eְָלָגיו ְיFְַ-ח6 ִעיר ֱאלֵֹהינ6 ְלַטֲהֵרנ6 נְ . ְרח(ב(ת ַהָ<ָהר ְלַקו ָהֶאְמָצִעי

ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� ְוִיֶפ� ִמְצָחא ְדHִריְ� 0ְנEִי� . ִמָ:ל Eְָ/ֵעינ6
ַרֲעָוא ְ%ָכל ַרָעִוי� ְ;ֶמַצח ְזֵעיר 0ְנEִי� ְוֵעיָנא ְדHִריְ� 0ְנEִי� ְבֵעיָנא ִדְזֵעיר 

ִ:י 8ָ0ה ָחֵפ# , 6ְבֵכ� ִיְתַ;ְ+ל6 ָ:ל ַהִ%יִני� ְוָהי6 ְ:לֹא ָהי6, �0ְנEִי
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי . ָחֵ<נ6 ַוֲעֵננ6 6ְ/ַמע 8ְִפBֵָתנ6. ִ;ְת/6ַבת ָהְרָ/ִעי�

  :ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

  :ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר, ר 8ְִפיַלת ַ/ֲחִרית ָינ6ַח ְמַעטְ;י(� ַה8ֲַעִנית 0חַ 

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
. ְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ ְבק(ל(: ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה ַוֲהֵריִני ִמְתָחרֵ 
6ְמַקֵ;ל ָעַלי ֶ/Bֹא , ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ֵ;י� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

 ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְ:ב(ד ְ/מ(. ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. נ6ְוִהְרַ/עְ . ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ֶר�ִק9ִינ6 עֹ. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, יֵֹ/ב ָמר(�<ֹאַמר ְלָפֶניָ�  ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 
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ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ ִמָ-ְ� וְ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

  : ְוִלְפֵני ֵכ� יֹאַמר"ְ%ָבִרי�"יֹאַמר ָ:ל ֵסֶפר 

Jְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי Oְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק;ִ
 ְ;ֵ/� ָ:ל )ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

ִמְ/ֵנה "ַהִ<ְקָרא " �ְ%ָבִרי"ִהְנִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ִלְקרֹא ָ:ל ֵסֶפר , ִיFְָרֵאל
6ִבְזכ6ת . ְ:ֵדי ְלָהִ/יב ַהPֶֶל� ֲאֶ/ר ִאַ;ְד8ִי ְ;ַח+ֹאַתי ַהְמרOִ;י�" ת(ָרה
6ָפָרִ/C(ָתיו 6ְפס6ָקיו ְוֵתב(ָתיו ְוא(ִתC(ָתיו 6ְטָעָמיו " ִמְ/ֵנה ת(ָרה"ֵסֶפר 

ֵפי ֵתב(ת 6ֵמִח6Bֵפי ֵתב(ת ִ;ְכָלל 6ְנקO%(ָתיו ַהC(ְצִאי� ֵמָראֵ/י ֵתב(ת ְוס(
ד "י יו"� ה"אל(� "ה ְ;ִמH6Bיו ְ;י6ִדי"6ִבְזכ6ת ֵ/� ַהָ@ד(ל ֶאְהיֶ , 6ְפָרט

) ה"ד ה"ה יו"� ה"אל(� " 6ְבֵהִהי)א"ד ה"א יו"� ה"אל(� " 6ַבֲאְלִפי)י"ה

ַ:ת ְ/ל(ֶמָ� Hֵמ� :ֵ  Oָעַלי ס Fֹי 6ְפרBִִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני  .� ְיִהי ָרצ(�8ִָ/יב ִצ
  .ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  "ְלֵעיֵני ָ:ל ִיFְָרֵאל"ַעד , יֹאַמר ָ:ל ַהֵ=ֶפרו" ֵאBֶה ַהְ%ָבִרי�"ְוַיְתִחיל מֵ 

� ְ;ַכ6ָָנה "� 6ְמַסCְִמי� ְ;נ6"ַ-ְתִחיִלי� ְ;נ06ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B הַ 

  :ְ@ד(ָלה

ַנְחנ6 ַנֲעבֹר ֲחל6ִצי� : ֶנַגע ָצַרַעת ִ:י ִתְהֶיה ְ;Hָד� ְוה6ָבא ֶאל ַה:ֵֹה�
Iַת ַנֲחָלֵתנ6 ֵמֵעֶבר ַלCְַרֵ%� Oָנִביא : ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶאֶר# ְ:ָנַע� ְוִא8ָנ6 ֲאח

ָנָהר :  ֵמ0ֶחיָ� ָ:מִֹני ָיִקי� ְלָ� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ֵאָליו 8ְִ/ָמע�6ִמ7ְִרְ;�ָ 
ֶנֶגד ֲאב(ָת� ָעFָה : Eְָלָגיו ְיFְַ-ח6 ִעיר ֱאלִֹהי� ְקד(/ ִמְ/ְ:ֵני ֶעְלי(�

: ָנִחיָת ַכPֹא� ַעֶ-ָ� ְ;ַיד מֶֹ/ה ְו0ֲהרֹ�: ֶפֶלא ְ;ֶאֶר# ִמְצַרִי� Fְֵדה צַֹע�
ֵנר ְיהָֹוה ִנְ/ַמת Hָד� ח(ֵפF ָ:ל : 8ִי ִמְ/ָ:ִבי מֹר ֲאָהִלי� ְוִקָ<מ(�ַנְפ 

נֶֹפת 8ִ+ְֹפָנה Fְִפת(ַתִיְ� ַ:Bָה ְ%ַב/ ְוָחָלב 8ַַחת ְל/(ֵנְ� : ַחְדֵרי ָבֶט�
י� ֵצא6 ִוְהי6 נOד6 ִמ8(ְ� ָ;ֶבל 6ֵמֶאֶר# ַ:Fְ%ִ : ְוֵריַח Fְַלמַֹתִיְ� ְ:ֵריַח ְלָבנ(�

נְֹ/ֵקי ֶקֶ/ת ַמְיִמיִני� 6ַמFְִמאִלי� ָ;ֲאָבִני� : ְ:ַע68ִדי� ִלְפֵני צֹא�
ֱאלֵֹהינ6 ' ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ה :6ַבִחPִי� ַ;7ֶָ/ת ֵמֲאֵחי ָ/א6ל ִמִ;ְנָיִמ�



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

228228228228

ֵלנ6 ָלנ6 6ְלָכל ְ;ֵני ֶ/8ְִתַמBֵא ַרֲחִמי� ָעֵלינ6 ְוַתPִי, ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
ְוַתְבִריַח ֵיֶצר ָהָרע , ֵביֵתינ6 6ְלָכל ִיFְָרֵאל ֵמַעִי� ָהָרע 6ִמָ:ל ִמיֵני ִ:�69

ְוִהPְַל�8ָ , ְוַהFָָט� ִמֶ-<6 6ְכֵ/� ֶ/Eַָר8ָFְ ְ:ָנֶפיָ� ַעל ֲאב(ֵתינ6 ַ;ִ-ְדָ;ר
ֵ:� 8ְִפרFֹ ְ:ָנֶפיָ� ָעֵלינ6 ְ;ַרֲחֶמיָ� , עֵמֵעיָנא ִ;יָ/א ְ%ִבְלָע� ָהָרָ/ 

ְוִנְהֶיה ְמכOִ=י� ְ;ִמְכֶסה ְוַהְנָהָגה ִ;ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� Hֵמ� , ָהַרִ;י�
  :ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד

 ִי� 8ֲַעִנC(ת ְוַיֲעמֹד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצדתַ י� 6ְ/ שבִע ִי7ַח ְ;ָיד( ְלָפח(ת Eְִדי(� 

  :ַמֲעָרב ְויֹאַמר

ִ:י ְבָצָרה ְ@ד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמFָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . (ֶלת ְ/ָטָפְתִניָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ָמה . ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה ְוֵאַלי ;ֶ/ת ַהEִָני�. ָמִי�ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָ 

ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי . ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטַ%ק
. ִלְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hְזִני. ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶהְוָעַבְר8ִי עַ 
ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי . 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

יל ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִ . ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְלִהְתַחIֵק . ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה
(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי

א(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�. 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
. ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה. ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. ַוֲאב(י ָעַלי

 ַEאִתי ֶחְרFֲָאָבל ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� . ת ְנע6ַרי;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנ
ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי ְולֹא , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי

ִ:י ה6א , ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי
. ה6א ֲאֶ/ר ֵהִסיַתִני 6ִפ8ִַני ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ וְ . ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�

ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ָ/0ְל8ִי ַ;9ִֵדי� ְוִהְקַרְב8ִי ָלֶה� ֲאִני א( 
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ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי. 0ֵחר ֲעב6ִרי Oי 6מFַ6ִמְתַנֵח� . ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע
ָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד 6ִמְת 

ְלָקִלי�. ַהC(� ַהIֶה Oָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת א(ְרח(ַתי ַהְמק ,
 ְיהָֹוה ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל: ִ%ְכִתיב

6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה . ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסל(חַ  ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל
ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� 

 ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה, ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
  . ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�
ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה
ִ:י 8ָ0ה . י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחיְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� :ִ 

ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 
. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י

 Oה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקPֶOל 6ְמר;ָ
6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/

ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 
 ַEַגְמנ6 ָ;ֶה�ְ;ִמְסEָ ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר

ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב
ְפִרי/ ְוָלֵכ� ֲאִני מַ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה

6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק
ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי

ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , 8ֲַעִנC(תַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי הַ 
ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת

ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י
ד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְ . ְוִנְ/ָמִתי

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�
ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )ו"חב(י� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(נִ 

ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6
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ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ר(ע( יְ זְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ה80ָ 

  .צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהֹוה 

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

  :0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

Jְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי Oְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 ,ְלֵ/� ִיח6ד ק;ִ 
ֲהֵריִני , ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל"ה ְ;ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

ְ:ֵדי ְלַכEֵר ַעל ֵחְטא , מ6ָכ� ִלְלמֹד 8(ָרה ְנִביִאי� 6ְכת6ִבי� ְוִסְתֵרי ת(ָרה
, מ(ִרי ְוַהְקָטר(ת ַלִחיצ(ִני� ְוַל9ִֵדי�ֲע(� ֶסָרְ� ֲעב(ָדה ָזָרה ְוַדְרֵכי ָהאֱ 

ִויִהי ָרצ(�  :ֶ/ָעFִיִתי ְוֶ/ָע6F ֲאֵחִרי� ַ;ֲעב6ִרי ִ;ְר/6ִתי 6ִבְרצ(ִני
ֶ/8ְַקֵ;ל ְ;ַרֲחִמי� 6ְבָרצ(� ִל-6ִדי , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6' ִמBְָפֶניָ� ה

 ְ; �)Cה ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/הֲאֶ/ר ֶאְלַמד ַהFְֶוַתֲע
ְוִתְמַחל ְוִתְסַלח 6ְתַכEֵר ִלי ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי , 6ְלַמַע� ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדי�ָ 

ְוַהְקָטר(ת ַלִחיצ(ִני� , ְלָפֶניָ� ַ;ֲע(� ֶסָרְ� ֲעב(ָדה ָזָרה ְוַדְרֵכי ָהֱאמ(ִרי
ְוַתPִיל , Fִיִתי ְוֶ/ָע6F ֲאֵחִרי� ֲעב6ִרי ִ;ְרצ(ִני 6ִבְר/6ִתיֶ/עָ , ְוַל9ִֵדי�

, א(ִתי ִמָ:ל ִמיֵני ִי=6ִרי� 6ִמָ:ל ִמיֵני ֳעָנִ/י� ָ;ע(ָל� ַהIֶה 6ָבע(ָל� ַהָ;א
'  ְלָפֶניָ� הִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י. ְוָיס6ר ֲע(ִני ְוַחָ+אִתי 8ְכEַOר

  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

ֲהרֹ� ְוֶאל ַ%ֵ;ר ֶאל: מֶֹ/ה BֵאמWֹר ַוְיַדֵ;ר ְיהָ(ה ֶאל W0 ֵני  ָ;ָניו ְוֶאל ָ:ל;ְ
ַמְר8ָ ֲאֵליֶה� ֶזה ַהָ%ָבר ֲאֶ/ר WHָרֵאל ְוFְר ִיWִֹאי/ ִאי/ : ִצ6ָה ְיהָ(ה ֵלאמ

ֵעז ַ;W-ַWֲחֶנה א( ֲאֶ/ר  ֶכFֶב א( (ִמֵ;ית ִיFְָרֵאל ֲאֶ/ר ִיְ/ַחט /(ר א
Eֶַתח אֶֹהל מ(ֵעד לֹא ֱהִביא( ְלַהְקִריב  ְוֶאל: ִיְ/ָחט ִמח#6 ַלW-ַWֲחֶנWה

ָקְרָ;� ַלWיהָֹוה ִלְפֵני ִמְ/ַ:� ְיהָ(ה ָ%� ֵיWָחֵ/ב ָלִאי/ ַהה6א ָ%� ָ/ָפְ� 
) W-ָרֵאל ֶאתלְ : ְוִנְכַרת ָהִאי/ ַהה6א ִמ7ֶֶרב ַעFְַמַע� ֲאֶ/ר ָיִביא6 ְ;ֵני ִי 
� ַלWיהָֹוה ֶאל ִזְבֵחיֶה� ֲאֶ/ר ֵה� זWְֹבִחי� ַעל OֱהִביאWֶדה ֶוMֵָני ַהEְ  ַתחEֶ

ְוָזַרק ַה:ֵֹה� : ַה:ֵֹה� ְוָזְבח6 ִזְבֵחי ְ/ָלִמי� ַלWיהָ(ה א(ָת�W אֶהל מ(ֵעד ֶאל
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ח אֶֹהל מ(ֵעד ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניחַֹח ִמְזַ;ח ְיהָֹוה Eֶתַ  ַהָ%� ַעל ֶאת
ִזְבֵחיֶה� ַלMְִעיִר� ֲאֶ/ר ֵה� זִֹני�  ִיְזְ;ח6 ע(ד ֶאת ְולWֹא: ַלWיהָ(Wה

7ַת ע(ָל� W8ְִהֶיה Oֲחֵריֶה� ח W0 �WרָֹתWֹֹאת ָלֶה� ְלדI:  ֵמֵאי� ָ:מ(ָ� ְיהָֹוה
ִמי לֹא ִיָרWֲאָ� ֶמֶלְ� ַה@(ִי� ִ:י ְלָ� : ָרWה8ָ0ה ְוָגד(ל ִ/ְמָ� ִ;ְגב6 ָ@ד(ל

(�ָ  ַחְכֵמי ַה@(ִי� 6ְבָכל ָיHָתה ִ:י ְבָכל W6ְב0ַחת : ַמְלכ6ָת� ֵמֵאי� ָ:מ
6א Wֲער6 ְוִיְכָסל6 מ6ַסר ֲהָבִלי� ֵע# הW7ָע ִמ8ְַרִ/י/ י6ָבא : ִיְבOֶס� ְמר:ֶ

 ִויֵדי צ(ֵר� 8ְֵכֶלת ְו0ְרָ@ָמ� ְלב6ָ/� ַמWֲעFֵה ְוָזָהב ֵמWא6ָפז ַמWֲעFֵה ָחָר/
�WBָO: 6א: ֲחָכִמי� Wיהָֹוה ֱאלִֹהי� ֱאֶמת הWי� 6ֶמֶלְ� ע(ָל�  ַוCֱִאלִֹהי� ַח

( ִמ7ְִצE( 8ְִרַע/ ָהHֶר# ְולWֹא Wאְמר�6 ְלה(� : ָיִכל6 ג(ִי� ַזְעמW8ֵ ְדָנה:ִ
8ְח(ת ְ/ַמCָא  א ְו0ְרָקא ָלא ֲעַבד6 ֵיאַבד6 ֵמ0Wְרָעא 6ִמ�ְ/ַמCָ  ֱאָלַהCָא ִ%Wי

: עFֵֹה ֶאֶר# ְ;כֹח( ֵמִכי� 8ֵֵבל ְ;ָחְכָמת( 6ִבְתב6ָנת( ָנָטה ָ/ָמWִי�: ֵאBֶWה
ְלק(ל 88ִ( ֲהמ(� ַמִי� ַ;9ַָמִי� ַוWCֲַעֶלה ְנFִִאי� ִמְקֵצה ָהHֶר# ְ;ָרִקי� 

 Hָד� ִמַ%ַעת הִֹבי/ ָ:ל ִנְבַער ָ:ל: ָעFָה ַוC(ֵצא ר6ַח ֵמאְֹצרָֹתWיוַלָ-ָטר 
ִעי� : ר6ַח ָ;�W צ(ֵר� ִמEֶָסל ִ:י ֶ/ֶקר ִנְס:( ְולֹא O8ה 8ְַעFֲֵעWֶהֶבל ֵהָ-ה ַמ

ָ%ָת� יֹאֵבWד6 OקEְ א: ְ;ֵעתWֹי לW:ִ ֲעקֹבWה ֵחֶלק ַיBֶי(ֵצר ַה:ֹל ה6א  ְכֵא
(וְ  Wֲחָלת( ְיהָֹוה ְצָבא(ת ְ/מWָרֵאל ֵ/ֶבט ַנFְִי:  

 ְו0ְדָרא ז6ָטא, )575 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� (ְ� ֶ/ל �678ִ ֵליל ָ/ב6ע(ת "ִיְלַמד 8ַנַ 

   . ְוָכל ֵסֶפר 8ְִהBִי�) 608 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� (

ַחד ָעFָר Eְָעִמי� ִ;ְנקO%(ָתיו 0 "ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלJW"0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eָס6ק 

  :6ְטָעָמיו

   ָלZJW    ָנא   א�ְרפָ    א�נָ   ל◌֕ אֵ 

  :יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , 6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6ָי/: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

  :ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר
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ֶ/Cְֵהא ָח/6ב 6ְמקOָ;ל , ינ6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(תֵ וההיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְוִל-6ִדי , 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי
ְוִתְמַחל ְוִתְסַלח 6ְתַכEֵר ִלי ַעל ָ:ל , ֲאֶ/ר ָלַמְד8ִי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה
6ִבְפָרט ַ;ֲע(� ַהְקָרָבה , ַעד ַהC(� ַהIֶהֲאֶ/ר ָחָטאִתי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי וְ 

6ְתָקְרֵבִני ְלת(ָרְתָ� ְוִיְרHְתָ� , ְוִהְז7ְ%ַק6ת ְלֵ/ִדי� ְוֶסָרְ� ֲעב(ָדה ָזָרה
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� . Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְות(ִ/יֵעִני ְלַמַע� ְ/ֶמ�ָ 

  .הָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִליִלִ;י ְלָפֶניָ� יְ 

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ו
ְוָדִמי ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , 7ָד(/ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� הַ 
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , (ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א

  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה

, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת
6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת

ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת
ִ;י ְלָעְבְ%ָ� ְלַטֵהר לִ , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל 

ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה E(' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה

ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִא� , אֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹ, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
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ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 
0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי (ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה6/8ְָבֵתינ6 ְוק

ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 

, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ ְולַ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהיהָֹוה ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� יְ 
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
ָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 לְ , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

   . ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�ית�

  

        """"ֲעב(ָדה ָזָרהֲעב(ָדה ָזָרהֲעב(ָדה ָזָרהֲעב(ָדה ָזָרה""""ַ/ל ;ַ ַ/ל ;ַ ַ/ל ;ַ ַ/ל ;ַ �678ִ ְלִמי ֶ/ִ<כְ �678ִ ְלִמי ֶ/ִ<כְ �678ִ ְלִמי ֶ/ִ<כְ �678ִ ְלִמי ֶ/ִ<כְ 

ֵחְטא ֲעב(ָדה ָזָרה ַרִ;י� ִנְכָ/ִלי� ;( ִמְ;ִלי ַדַעת ְולֹא י(ְדִעי� ר(ַע ַמֲעFֵיֶה� 

ֲאֶ/ר ֵהִ-ר6 ֶאת ֵאל ֶעְלי(� ְלַהֲחִליפ( ְ;ב(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ְסר6ִחי� 6ְמא6ִסי� 

ִמי ֶ/ִ<ְכָנס ִלְכֵנִסC(ת ֶ/ל ע(ְבֵדי : ֵחְטא ֶזה6ִמְ:ָלל . ֲאֶ/ר ֵאל ֵנָכר /(ֵר# ָ;ֶה�

Eְָעִמי� ַעל ' א( ִמי ֶ/ַ-ֶ:ה ְ;ֶאְצָ;ע( ג. ֲעב(ָדה ָזָרה ְ:ַנְצר6ת ֶוֱאִליֵלי ַהִ-ְזָרח

ז ֶ/ל ַהַ<ְצר6ת ֶ/ע(Fִי� ָ:ְ� ְ:ֵדי "6ְמק(ר( מע. ֵע# ֶ/Bֹא 8ְִ/ל(ט ;( ַעִי� ָהַרע

. ְוק(ִרי� ל( ה(ִלי ו6ד. ִהְתַק9ֵר ִע� ָהֵע# ֶ/ָעָליו 8ָל6 ְלִיַמח ְ/מ( ְוִזְכר(לְ 

6ְכמ( . ְוֵכ� ִמי ֶ/ַ-ְפִרי/ ִמ8Eִ( א( ִמַ-ֲאָכל( ַלMָָט�". ָהֵע# הַקֵד/"ְ%ַהְינ6 

" ַה-(ִציא"ֵמֲחִתיַכת ֶ/Eַָר# ַהִ-ְנָהג ֵ;י� ;6ִרי� ְוַעֵ-י ֲאָרצ(ת ְלַהְפִרי/ 

ְוֵגִהינֹ� ָ:ֵלה ְוה6א . 9ֶָהע(Fֶה ֵכ� ה6א ַמְקִריב ָקְרָ;� ַלֲעב(ָדה ָזָרה. ַל7ְִליEָה

ְוא(ָת� ְ@ָבִרי� ַהְמַגְ%ִלי� . ֵ:� ָי/6ב ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵליָמה ֵאינ( ָ:ֵלה ֶאBָא ִא�

ֶ/ֵאיָנ� ְמִביִני� ". ק6ק6"6ָמה ֶ/ִ<ְקָרא , "הָצמָ "Fְַער ָראֵ/יֶה� ֵמHח(ר ְ:ֵעי� 

9ֵֶה� ע(ְבֵדי ֲעב(ָדה ָזָרה ַה<(ְתִני� :ַֹח ַל7ְִליEָה ִלינ(ק ִמָ-ק(� ָ@ב(ַה ְוה6א 

ְוַע�Cֵ (. ז ֶ/ל ֱאד(� ְמַגְ%ִלי� א(ת("ְוָלֵכ� :(ָמֵרי ע. ֲעב(ָדה ָזָרה ֶ/ָעַבד ֵעFָו
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 ְוַג� ִמי ֶ/ָהַלְ� ְלא(ָת� ַמִ@יֵדי ֲעִתיד(ת ). ר6ַח ַה7ֶֹד/ ַ:6ַָנת ַהMָק ְוָהֵב�ְ;ַ/ַער

. ֶ/I( ֲעב(ָדה ָזָרה ְ@מ6ָרה, ַהַ-ְדִליִקי� ֵנר(ת א( ְמַקְ+ִרי� ְקט(ֶרת ְלֵ/ד

ר6ת א( ת(ר(ת 6ִמי ֶ/ָ<ָטה 0ֲחֵרי ִסְפֵריֶה� ֶ/ל ַהַ<ְצ . ַ:ְ-בHֹר ַ;E(ְסִקי�

ַעל ָ:ל 0ַחת ֵמֵאBֶה ֵי/ ָלHָד� ָל/6ב . ַרֲחָמָנא ִליְצָל�. ַהִ-ְזָרח א( 8ְַר;6ת ָיָו�

  .ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסל(חַ , ֶ/Cְַרֲחֵמה6' ְ;ָכל ִל;( ֶאל ה

 ַמְחס(� ַה@�6 ְוִלְרא(ת ִלְפר(# ֶאת, ַדע ֶ/Cֵ/ :ַֹח ַלֶ<ֶפ/ ַעל ְיֵדי ִר:6ז

ְוִלְצE(ת . ְלַרEֵא ַעל ְיֵדי ַמַ@ע ָיד, ְ:ג(�. ְוַלֲעF(ת ְ%ָבִרי� ֶ/ֵמֵעֶבר ַלְ+ַבע

ְ;כֹח(ת ר6ֲחִנCי� ַהַ-7ִיִפי� א(ָתנ6 ְוִלFְח(ת ָ;ֲאִויר ִלְמק(מ(ת ְרח(ִקי� 

ת ַהִ-ְתַרֵח/ ַע8ָה א( ֶאת ֲאֶ/ר ִהְתַרֵח/ ִלְרא(ת אֶ , ָ;ע(ָל� ַהֶזה ְלִהָ-ֵצא ָ/�

ָ:� ה6א. ְוִיְתַרֵח/ Oֶרֶצת ֶאת , ָ%ָבר ֶזה ְ:ֶ/ְלַעְצמ( ְמס)E /י ַ:ֲאֶ/ר ַהֶ<ֶפ:ִ

ֶ/ֵה� ַ:8(ת " ע(ַל� ַה8ְמ6ר(ת"ַמְחס(� ַה@�6 ִנְתְקֶלת ִהיא ְ;כֹח(ת ֶ/ל 

6ַמְתִעי� א(ָתה , י� ְ;ֵעיֶניָה ְ:ר6ֲחִנCִי� 6ְקד(ִ/י�ַהְקִליE(ת ֶ/ִ-ְתַדִ- 

ְלַהִ%יָחJ ֵמֶאֶר# , ְ;ִדְמי(נ(ת ַ/ְוא 6ַמ%(ִחי� ֶ/ל ע(ָלמ(ת 6ְסֵפיר(ת ַנֲעל(ת

)Eֹא ִלB/ֶ 9ָה ַרָ;ה 6ְזִהיר6ת ְ@ד(ָלה ְוַכ6ָנ(ת קֶֹד/ ֲעצ6מ(תOי� ְוָצִריְ� ְקדCִל ַח

  .ְ;ִרְ/�8ָ

ֶ/ָ:ל ע(ְבֵדי ָהֱאִליִלי� ֶ/ל ַהִ-ְזַרח ִאְ-צ6 , ֲאָבל ַהָ%ָבר ֶהָחמ6ר ִמָ:ל ה6א

ְוָלֵכ� ַהֵ-ִדיָטְצי(ת ְלִמיֵניֶה� . ִ/ט(ת ֵאBֶה ְוֵעְרב6 ָ;ֵה� ֶאת ֲעב(ָדת ֱאִליֵליֶה�

ְוַדע ֶ/ְ;ֵרייִקי ֵי/ (. ר ֲעב(ָדה ָזָרהכ�Bָ6 ֲאס6ִרי� ְ;ִא=6. '@6ֵריי וכדו, ְוֵרייִקי

 6ִמי .)ִיְ/ְמֵרנ6' ה, ב ֵ/מ(ת ֶ/ַבק(ֶד/ ֶ/Bא ִ;ְקד9ָOה"ֶ/ִ-ְ/8ְַ-ִ/י� ְ;כֹח(ת ֶ/ל ע

  :ֶ/ִנְכַ/ל ְ;0ַחת ִמָ:ל ֵאBֶה ָצִריְ� ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה

שלתקו� עוו� עבודה , "משנת חסידי�"כתב הרב המקובל האלוהי בספר 

ג "ומדברי הרה, "ֵא/"Pִָריְ� ְלִהְתַע<(ת ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְוֶאָחד ָיִמי� ְ:ִמְנָי� זרה 

לגבי תקוני� של עוונות " לשו� חכמי�"ל בספרו "יוס� חיי� זצ' ר

, אחרי� להתענות לפחות יו� אחד לילה ויו� ולפדות את שאר הימי�

, א"וכ� מדברי החיד, ה"ל' סי'  גחלק" רב פעלי�"ת "ומדבריו בשו

) 'ראה בהקדמה ב. (מתבאר שג� לזה יש פדיו�" מנחת יהודה"ומדברי ה

ִיְתַעֶ<ה ְלָפח(ת י(� ֶאָחד , ַהָ%ָברלו  ֶ/ָקֶ/ה ולכ� אפשר שג� בעוו� זה מי

 ובוודאי .8ֲַעִנית ֶ/ל ַלְיָלה ְוי(� ְוִיEִ �8ְֶדי(� ֶ/ל ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְוֶאָחד ָיִמי�

  .שכל תקו� עושה רוש� בשמי� ומתק� לפחות במדה מסויימת
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  :י(� ִלְפֵני ַה8ֲַעִנית יֹאַמר ִויד6י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6, ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע%ִ . ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

ָ:ַעְסנIַ:ִ . 6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ְ;ח(ל 6ְבַ/ָ;ת 6ָטְרָפה ַנְפֵ/נEֵ0;ְ 6נ6

. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲעַבְד8ִי ֲעב(ָדה ָזָרה ְוָנְכִרCָה. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ְצנ6ִנ0
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. ָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטי. 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא , ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת

ר6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמָ:ל , ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, (ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8

� " א(ִתC(ת צל7 ְטִביל(ת ְ:ֶנֶגד 7ְו0ַחר ָ:ְ� ִיְט;ֹל ע(ד . :(ח(ת ַהִחיצ(ִני�

. ִויַכ�6ֵ ְ;ָכל ְטִביָלה ְ;א(ת 0ַחת ִמ9ְִבַעת ָהא(ִתC(ת ְלִפי ַהֵ=ֶדר. ל"ל צ"צ

ֶ/ִ<ְסBֵ8ַק ֵמָעָליו " ֱאל(Jַ " ְטִביל(ת ִלְמ/ְֹ� ָעָליו ֵ/� 7 ִיְט;ֹל ע(דְו0ַחר ָ:ְ� 

  .ה" ְטִביל(ת ְ:ִמְנַי� ֵ/� ֶאְהיֶ 621ְבַסְ� ַה:ֹל ִיְהי6 

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

 ָBֹאַמר , "ה8ְִפC/ֶ ה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵניFֶ)ע."  

ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ִמְנָחה ָחַ/ב , ִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ְלִהְתַע<(ת
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  :ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַק;ָ 

ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ְוי(� 
ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי  .ִמְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד ְלֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר

ְוִא� לֹא . ִרי�ַ;ֲעו(� ֲעב(ָדה ָזָרה ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאחֵ 
א6ַכל ְלִהְתַע<(ת ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית 

ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה , א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ִא=6ר ְ:ָלל
ַח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַע<(ת ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ֹיאהדונהי 

  .ְלָפֶניָ� 6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

 ִיְט;ֹל Eְר6ָסה ִרא/(ָנה ,ְסעֹדְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא לִ (. ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

 641 )ודִנְמָצא ְלָקַמ� עמ (ִיְלַמד ִמְ/ָני(ת ַמֶ=ֶכת ַ/ָ;ת, ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית

ר ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+ה ְויֹאמַ . ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� ְלָפח(ת Eֵר6/ ַהִ-Bִי�

ְ;ַכ6ָָנה ְ@ד(ָלה 6ִבְפָרט ִ;ְמִסיַרת ַעְצמ( ַעל 0ְרַ;ע ) 47474747עמוד נמצא לעיל (

   .ֶ/Cְַכ�6ֵ ָ;ֶה� ֵהיֵטב, ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

, � ַהַ-Pָע ְוַהַ:רַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י, ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cְִ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(

  .ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו

ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� יַ , ִא� ָיכ(ל

  )ראה בהוראות שבתחילת הספר (.ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

 ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר ְו�678ִ ֲחצ(ת ט(ב

ִא9ָה Eְט6ָרה ִמBִ-6ד ַהִ-ְ/ָני(ת . ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה) .60606060עמוד ִנְמָצא ְלֵעיל (

  ".ַמר �678ִ ֲחצ(ת(ִמלו

  :ְ;י(� ַה8ֲַעִנית יֹאַמר

 ָ-Oה ֶ/ל ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזFֵֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲע;ְ �Cְֵלַק �
 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�ְ;ִגְל@6ל זֶ 
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ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. נ6ְולֹא ָחָטא

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

ָ:ַעְסנIַ:ִ . 6ְבנ6. ע(תָיַעְצנ6 ֵעצ(ת רָ . ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ְ;ח(ל 6ְבַ/ָ;ת 6ָטְרָפה ַנְפֵ/נEֵ0;ְ 6נ6

. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲעַבְד8ִי ֲעב(ָדה ָזָרה ְוָנְכִרCָה. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�.  ָוֵא�ִצַעְרנH 6ב. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� המַ 
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ר ֶנְעָל� ֵאי� ָ%בָ . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
ֱאלֵֹהינ6  יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

 ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעלֵאל :ָ  ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�ִנְ/ 

 ֲאֶ/ר ה(ֵצאִתיָ� ֵמא6ר ַ:Fְִ%י� ָלֶתת יאהדונהיַוCֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיהָֹוה "
  ":ָהHֶר# ַהIֹאת ְלִרְ/J8ָ ְלָ� ֶאת

%ַ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 Oָפֶניָ� 6ָפְקֵדנ6 ִ;ְפקBְת ָזְכֵרנ6 ְ;ִזְכר(� ט(ב ִמ
ֱאלֵֹהינ6 יאהדונהי ָלנ6 ְיהָֹוה  6ְזָכר, ְי/6ָעה ְוַרֲחִמי� ִמ9ְֵמי ְ/ֵמי ֶקֶד�

ֶאת ַהְ;ִרית ְוֶאת , 0ְבָרָה� ִיְצָחק ְוִיFְָרֵאל ֲעָבֶדי�ָ , 0ֲהַבת ַה7ְַדמ(ִני�
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ְוֶאת , ִרCָהַהֶחֶסד ְוֶאת ַה9ְב6ָעה ֶ/ִ<ְ/ַ;ְע8ָ ְל0ְבָרָה� Hִבינ6 ְ;ַהר ַה-(
  :ָהֲעֵקָדה ֶ/ָעַקד ֶאת ִיְצָחק ְ;נ( ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;ַח ַ:ָ:ת6ב ְ;ת(ָרָת�ְ 

0ְבָרָה� ַוCֹאֶמר ֵאָליו  ַוְיִהי 0ַחר ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶה ְוָהֱאלִֹהי� ִנָ=ה ֶאת
HַהְבW  8ָיְדָ� ֲאֶ/רְיִח  ִ;ְנָ� ֶאת ָנא ֶאת ַוCֹאֶמר ַקח: 0ְבָרָה� ַוCֹאֶמר ִהֵ<Wִני

ֶאֶר# ַה-WִֹרCָה ְוַהWֲעֵלה6 ָ/� ְלעָֹלה ַעל 0ַחד  ְלָ� ֶאל ִיְצָחק ְוֶל�ְ  ֶאת
ֲחמֹר(  ַוCְַ/ֵ:� 0ְבָרָה� ַ;;ֶֹקר ַוCַWֲחבֹ/ ֶאת: ֶהWָהִרי� ֲאֶ/ר אַֹמר ֵאֶלWי�ָ 

 ַוְיַב7ַע ֲעֵצי עָֹלה ַוCָָק� ַוCֵֶלְ� ְ/ֵני ְנָעָריו ִא8( ְוֵאת ִיְצָחק ְ;נ( ַו7ַCִח ֶאת
ַמר ַהָ-ק(� ֲאֶ/ר ֶאל WH י�WֱאלִֹהWא 0ְבָרָה� ֶאת: ל( ָהMָCִַה9ְִליִ/י ַו �)C;ַ 

ְנָעָריו ְ/ב6 ָלֶכ�  ַוCֹאֶמר 0ְבָרָה� ֶאל: ַהָ-ק(� ֵמWָרחWֹק ֵעיָניו ַוCְַרא ֶאת
�Wֹה ִעE  ְֲאִני וWֲחמ(ר ַוWְלָכה ַעדַהWַהַ<ַער ֵנ �Wֲחֶוה ְוָנ/6ָבה ֲאֵליֶכW8ַ/ְֹה ְוִנ: :

ָהֵא/  ִיְצָחק ְ;נ( ַו7ַCִח ְ;ָיד( ֶאת ֲעֵצי ָהWעָֹלה ַו�FֶCָ ַעל ַו7ַCִח 0ְבָרָה� ֶאת
 ַוCֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל 0ְבָרָה� Hִביו: ַהWַ-ֲאֶכֶלת ַוWCְֵלכ6 ְ/ֵניֶה� ַיְחָ%Wו ְוֶאת

ַוCֹאֶמר Hִבי ַוCֹאֶמר ִהֶ<ִ<Wי ְבִני ַוCֹאֶמר ִהֵ<ה ָהֵא/ ְוָהֵעִצי� ְוCֵ0ה ַהMֶה 
B( ַהMֶה ְלעָֹלה ְ;ִני ַוWCְֵלכ6  ַוCֹאֶמר 0ְבָרָה� ֱאלִֹהי� ִיְרֶאה: ְלעָֹלWה

ַמר ַוCָבֹא6 ֶאWל: ְ/ֵניֶה� ַיְחָ%Wו WH ֱאלִֹה  ַהָ-ק(� ֲאֶ/רWֶב� ָ/� ל( ָהCִי� ַו
ִיְצָחק ְ;נ( ַו�FֶCָ  ָהWֵעִצי� ַוWCֲַעקֹד ֶאת ַהִ-ְזֵ;ַח ַוWCֲַערְֹ� ֶאת 0ְבָרָה� ֶאת

 ָיד( ַו7ַCִח ֶאת ַוCְִ/ַלח 0ְבָרָה� ֶאת: ַהִ-ְזֵ;ַח ִמַ-ַעל ָלWֵעִצWי� אֹת( ַעל
( ַהַ-Wֲאֶכֶלת ִלְ/חֹט ֶאת Wְקָרא ֵאָליו: ְ;נCִִמ�יאהדונהי ַמְל0ְ� ְיהָֹוה ַו  

8ְִ/ַלח ָיWְדָ�  ַוCֹאֶמר 0ל: 0ְבָרָה� ַוCֹאֶמר ִהֵ<Wִני| ַה9ַָמִי� ַוCֹאֶמר 0ְבָרָה� 
ְיֵרא ֱאלִֹהי� 8ָ0ה  ַע8ָה ָיַדְע8ִי ִ:Wי 8ַַעF ל( ְמא6ָמה ִ:י ַהַ<ַער ְו0ל ֶאל

ֵעיָניו ַוCְַרא  ַוMָCִא 0ְבָרָה� ֶאת: יְדָ� ִמֶ-Wִ<יְיִחW ִ;ְנָ� ֶאת ְולֹא ָחFְַכ8ָ ֶאת
ָה0ִיל  0ִיל 0ַחר ֶנWֱאַחז ַ;ְ=ַבְ� ְ;ַקְרָניו ַוCֵֶלְ� 0ְבָרָה� ַו7ַCִח ֶאת ְוִהֵ<ה

) Wֲעֵלה6 ְלעָֹלה 8ַַחת ְ;נWCַַו :�W/ֵ ְקָרא 0ְבָרָה�Cִה  ַוWַהָ-ק(� ַהה6א ְיהָֹו
ַוCְִקָרא : ֵיWָרֶאWהיאהדונהי ִיְרֶאה ֲאֶ/ר ֵיHWֵמר ַהC(� ְ;ַהר ְיהָֹוה יאהדונהי 

ַוCֹאֶמר ִ;י : ַה9ָָמWִי� 0ְבָרָה� ֵ/ִנית ִמ�  ֶאליאהדונהיַמְל0ְ� ְיהָֹוה 
� Oיָת ֶאתיאהדונהי ְיהָֹוה  ִנְ/ַ;ְע8ִי ְנאFִה ְולֹא  ִ:י ַיַע� ֲאֶ/ר ָעIֶַהָ%ָבר ַה

ָבֵרְ� ֲאָבWֶרְכָ� ְוַהְרָ;ה 0ְרֶ;ה ֶאWת ַזְרֲעָ�  ִ:Wי: ְיִחיֶד�Wָ  ִ;ְנָ� ֶאת 8ָ ֶאתָחַ/כְ 
(ְכֵבי ַה9ַָמִי� ְוַכח(ל ֲאֶ/ר ַעל Wְוִיַר/ ַזְרֲעָ� ֵאת ַ/ַער  ְ:כ �Cַָפת ַהFְ

: ַמְע8ָ ְ;קִֹלWיְוִהְתָ;Wֲרכ6 ְבַזְרֲעָ� :ֹל @(ֵיי ָהHֶר# ֵעֶקב ֲאֶ/ר ָ/ : אWְֹיָבWיו
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ְ;ֵאר ָ/ַבע ַוCֵֶ/ב  ְנָעָריו ַוCָקOמ6 ַוWCְֵלכ6 ַיְחָ%ו ֶאל ַוCָָ/ב 0ְבָרָה� ֶאל
  :0ְבָרָה� ִ;ְבֵאר ָ/Wַבע

ַיWֲעקֹב ַוCֹאֶמר | ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְלִיFְָרֵאל ְ;ַמְראֹת ַהBְַיָלה ַוCֹאֶמר ַיWֲעקֹב 
 8ִיָרא ֵמWְרָדה ִמְצַרְיָמה ִ:Wי נִֹכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי Hִביָ� 0לַוCֹאֶמר WH : ִהֵ<Wִני

�W/ָ �ָיְמWFִַעְלָ� ַג�: ְלג(י ָ@ד(ל ֲא W0 נִֹכי WHנִֹכי ֵאֵרד ִעְ-ָ� ִמְצַרְיָמה ְו WH 
  .ֵעיֶנWי�ָ  ָעלֹה ְוי(ֵס� ָיִ/ית ָיד( ַעל
ֶ/8ֲַעFֶה , ינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֱאלֹהֵ יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ֲע(נ(ַתי , ְוִתְמחֹל ִלי ַעל ָ:ל ַח+ֹאַתי, ְלַמַע� ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� 6ְתַרֵח� ָעַלי
. ֶ/ָחָטאִתי ְוֶ/ָעִויִתי ְוֶ/Eַָ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה, 6ְפָ/ַעי

ֶ/ִהEִיל ַעְצמ( ְלִכְבַ/� ָהֵא/ ַעל , ָעָליו ַה9ָל(�, 66ִבְזכ6ת 0ְבָרָה� Hִבינ
ִרא/(ָנה ֶ/ל ' Pִ8ַיֵלִני ִמMְֵרָפה ֶ/ִהיא ְ:ֶנֶגד א(ת ה, ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמ�ָ 

, ָעָליו ַה9ָל(�, 6ִבְזכ6ת ִיְצָחק Hִבינ6. ה"ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ְוַה7ָד(/ ַהַויָ 
Pִ8ַיֵלִני ֵמֶהֶרג ,  ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;ַח ַלֲעF(ת ְרצ(ְנָ� ְ;ֵלָבב ָ/ֵל�ֶ/ֶ<ֱעַקד

ָעָליו , 6ִבְזכ6ת ַיֲעקֹב Hִבינ6. ה"ֶ/ְ;ֵ/� ָקְדְ/ָ� ַהַויָ ' ֶ/ה6א ְ:ֶנֶגד א(ת ו
ק ה6א ֶ/ֶחנֶ , Pִ8ַיֵלִני ֵמֶחֶנק ַה%(ֶמה ְלָגל6ת, ֶ/ָ@ָלה ְ;ָגל6ת, ַה9ָל(�

6ִבְזכ6ת ְ/ָלְ/�8ָ ְ;ַיַחד . ה"0ֲחר(ָנה ֶ/ל ֵ/� ָקְדְ/ָ� ַהַויָ ' ְ:ֶנֶגד א(ת ה
, ה"ֶ/ל ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ְוַה7ָד(/ ַהַויָ ' Pִ8ַיֵלִני ִמְ=ִקיָלה ֶ/ִהיא ְ:ֶנֶגד א(ת י

 ַוֲהֵריִני ְמַקֵ;ל .)יהוה( ה ְ;ִיח6ד ָ/ֵל�"ְוִיְתַיֲחד6 0ְרַ;ע א(ִתC(ת ַהַהַויָ 
ָעַלי ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ַה6/8ְָבה ְוָ/ב ֵאֶליָ� ְ;ָכל ֵלב 6ִמְתָחֵרט ֲחָרָטה 

ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי , ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה ַעל :ֹל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי
ְלכ6ְתָ� ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ ַוֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי עֹל מַ . ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ֱאלֵֹהינ6 יאהדונהי ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה "ְוא(ֵמר ְ;0ֲהָבה ְ/ֵלָמה , ֲחֵפָצה
. 6מ6ָכ� ֲאִני ִלְמסֹר ַעְצִמי ַעל ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמ�ָ , " ֶאָחדיאהדונהיְיהָֹוה 

ִיְ/8ַַ;ח ִ/ְמָ� . 6 ;(ֵרא ְקד(ִ/י�8ְִתָ;ַרְ� ָלֶנַצח צ6ֵרנ6 ַמְלֵ:נ6 ְוגֲֹאֵלנ
6ְמַקֵ;ל ַעל . ָלַעד ַמְלֵ:נ6 ָהֵאל ַהֶ-ֶלְ� ַהָ@ד(ל ְוַה7ָד(/ ַ;9ַָמִי� 6ָבHֶר#

 ְלַמַע� , ָוֶחֶנק, ֶהֶרג, Fְֵרָפה,ְסִקיָלה, ַעְצִמי ָ;ֶזה 0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�
נ6 ְמָבְרִכי� 6ְמַ/ְ;ִחי� 6ְמָפֲאִרי� 6ַמְקִ%יִ/י� ַוֲאַנְח . ִ/ְמָ� ְ;0ֲהָבה

6ַמֲעִריִצי� 6ַמְמִליִכי� ֶאת ִ/ְמָ� ַמְלֵ:נ6 ָהֵאל ַהֶ-ֶלְ� ַהָ@ד(ל ַהִ@;(ר 
   .ָקד(/ 8ָHה ְונ(ָרא ְ/ֶמָ� ְוֵאי� ֱאל(Jַ ִמַ;ְלָעֶדי�ָ , ְוַה<(ָרא

ְוִהָ<Fֵא , ְמלְֹ� ַעל ָ:ל ָהע(ָל� :BO( ִ;ְכב(ָד�ְ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
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Iְָ� ַעל ָ:ל י(ְ/ֵבי ֵתֵבל , ַעל ָ:ל ָהHֶר# ִ;יָקָר�ְ  Oְוה(ַפע ַ;ֲהַדר ְ@א(� ע
ְוָיִבי� ָ:ל ְיצ6ר ִ:י 8ָ0ה , )עשיה(ְוֵיַדע ָ:ל Eָע6ל ִ:י 8ָ0ה ְפַעְל8( . 0ְרָצ�ְ 
 יאהדונהיְיהָֹוה ) בריאה(ְויֹאַמר :ֹל ֲאֶ/ר ְנָ/ָמה ְ;E0( ) יצירה(ְיַצְר8( 

 ָמָ/ָלה )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, �"ב' גי( 6ַמְלכ6ת( ַ;:ֹל ,ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ָמָל�ְ 
�8ֵ ֶחְלֵקנ6 , ְ;ִמְצ(ֶתי�ָ ) מכתר(ַקְ%ֵ/נ6 ) בקליפות להכניע�' אפי(

, Fֵַ-ַח ַנְפֵ/נ6 ִ;י/6ָעָת�ְ ) מיסוד(ֵענ6 ִמ+6ָבְ� Fְַ; ) מתפארת(ְ;ת(ָרָתְ� 
ְוָהֵאר ֵעיֵנינ6 ְ;ת(ָרֶתָ� ְוַדֵ;ק ִלֵ;נ6 , ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת

  .ְוַיֵחד ְלָבֵבנ6 ְל0ֲהָבה 6ְלִיְרHה ֶאת ְ/ֶמ�ָ , ְ;ִמְצ(ֶתי�ָ 
: ֶמֶלְ� ִלְבֵני ִיFְָרֵאWל ְ;ֶאֶר# ֱאד(� ִלְפֵני ְמָל�ְ ְוֵאBֶה ַהְ-ָלִכי� ֲאֶ/ר ָמְלכ6 

ַוCָָמת ָ;ַלע ַוCְִמלְֹ� : ְ;ע(ר ְוֵ/� ִעיר( ִ%ְנָהWָבה ַוCְִמלְֹ� ֶ;Wֱאד(� ֶ;ַלע ֶ;�
ָ/� ֵמֶאֶר# : ֶזַרח ִמָ;ְצָרWה 8ְַח8ָיו י(ָבב ֶ;� Oְמלְֹ� 8ְַח8ָיו חCִָמת י(ָבב ַוCַָו

ָ/� ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ֲהַדד ֶ;�: WיָמִנWיַה8ֵ  Oָמת חCִָמְדָי�  ְ;ַדד ַהַ-ֶ:ה ֶאת ַו
ַוCָָמת ֲהָדד ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו Fְַמָלה : ִ;Fְֵדה מ(Hב ְוֵ/� ִעיר( ֲעִוWית

ַוCָָמת : ָ<ָהWרַוCָָמת Fְַמָלה ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ָ/א6ל ֵמWְרחֹב(ת הַ : ִמַ-FְֵרָקWה
(ר ָ/א6ל ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ַ;ַעל ָחָנ� ֶ;� W;ָמת ַ;ַעל ָחָנ� ֶ;�: ַעְכCַָעְכ;(ר  ַו

ַמְטֵרד  ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ֲהַדר ְוֵ/� ִעיר( Eָע6 ְוֵ/� ִאְ/8( ְמֵהWיַטְבֵאל ַ;ת
  :ַ;ת ֵמי ָזָהWב

ֶר#ְ;ֵראִ/ית ָ;ָרא ֱאלִֹהי�  WHְיָתה תֹה6 : ֵאת ַה9ַָמִי� ְוֵאת ָהWֶר# ָהHְוָה
: Eְֵני ַהָ-Wִי� Eְֵני ְתה(� ְור6ַח ֱאלִֹהי� ְמַרֶחֶפת ַעל ָובֹה6 ְוחֶ/ְ� ַעל

(ר א(ר ַוWְיִהי ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי Wְרא ֱאלִֹהי� ֶאת: אCַט(ב  ָהא(ר ִ:י ַו
ֶ/�ְ ַוCְַבֵ%ל ֱאלִֹהי� ֵ;י� ָהא Wְקָרא ֱאלִֹהי�: (ר 6ֵבי� ַהחCִָלא(ר י(�  ַו
  :בֶֹקר י(� ֶאָחWד ֶעֶרב ַוWְיִהי ְוַלחֶ/ְ� ָקָרא ָלְיָלה ַוWְיִהי

: ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי ָרִקיַע ְ;ת(ְ� ַהָ-ִי� ִויִהי ַמְבִ%יל ֵ;י� ַמִי� ָלָמWִי�
ל ֵ;י� ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ִמ8ַַחת ָלWָרִקיַע 6ֵבי� ָהWָרִקיַע ַוCְַב%ֵ  ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת

 ַוCְִקָרא ֱאלִֹהי� ָלWָרִקיַע ָ/ָמִי� ַוWְיִהי: ֵכ�W ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ֵמַעל ָלWָרִקיַע ַוWְיִהי
  :בֶֹקר י(� ֵ/ִנWי ֶעֶרב ַוWְיִהי

ד ְוֵתWָרֶאה ָמק(� ֶאחָ  ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִי7ָו6 ַהַ-ִי� ִמ8ַַחת ַה9ַָמִי� ֶאל
ַלCַָ;ָ/ה ֶאֶר# 6ְלִמְקֵוה ַהַ-ִי� ָקָרא  ַוCְִקָרא ֱאלִֹהי�: ֵכ�W ַהCַָ;ָ/ה ַוWְיִהי

(ב ַיִ-י� ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wב : טFֶֶר# ֶ%ֶ/א ֵעHְדֵ/א ָהW8ַ ֹאֶמר ֱאלִֹהי�Cַו
: ֵכ�W ָהHֶר# ַוWְיִהי ב( ַעל ְרע(ַמְזִריַע ֶזַרע ֵע# Eְִרי עFֶֹה Eְִרי ְלִמינ( ֲאֶ/ר זַ 
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Eְִרי ֲאֶ/ר  ַו8(ֵצא ָהHֶר# ֶ%ֶ/א ֵעFֶב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנה6 ְוֵע# עFֶWֹה
(ב ב( ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י ַזְרע( Wְיִהי: טWְיִהי ַוWבֶֹקר י(�  ֶעֶרב ַו

  :ְ/ִליִ/Wי
רֹת ִ;ְרִקיַע ַה9ַָמִי� ְלַהְבִ%יל ֵ;י� ַהC(� 6ֵבי� ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי ְמאֹ

ְוָהי6 ִלְמא(רֹת ִ;ְרִקיַע : ַהBְָיָלה ְוָהי6 ְלאֹתֹת 6ְלמ(ֲעִדי� 6ְלָיִמי� ְוָ/ִנWי�
ְ/ֵני ַהְ-אֹרֹת  ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת: ֵכ�W ָהHֶר# ַוWְיִהי ַה9ַָמִי� ְלָהִאיר ַעל

ַהָ-א(ר ַה7ָטֹ�  ַהָ-א(ר ַהָ@דֹל ְלֶמְמֶ/ֶלת ַהC(� ְוֶאת תַהְ@דִֹלי� אֶ 
(ָכִבWי� W:ְיָלה ְוֵאת ַהBַ�8ֵ אָֹת� ֱאלִֹהי� ִ;ְרִקיַע ַה9ָָמִי� : ְלֶמְמֶ/ֶלת ַהCִַו

ֶר# ְלָהִאיר ַעל WHֲלַהְבִ%יל ֵ;י� ָהא(ר 6ֵבי� : ָה W6 ְיָלהBַ6ַב �)C;ַ ְוִלְמ/ֹל
(ב ֶ/ְ� ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:יַהח Wְיִהי: טWְיִהי ַוWי ֶעֶרב ַוWבֶֹקר י(� ְרִביִע :  

ָהHֶר#  ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִיְ/ְרצ6 ַהַ-ִי� ֶ/ֶר# ֶנֶפ/ ַחCָה ְוע(� ְיע(ֵפ� ַעל
 ת ָ:לַה8ִַ<יִנ� ַהְ@דִֹלי� ְואֵ  ַוCְִבָרא ֱאלִֹהי� ֶאת: Eְֵני ְרִקיַע ַה9ָָמWִי� ַעל

ע(� ָ:ָנ�  ָהWרֶֹמFֶת ֲאֶ/ר ָ/Wְרצ6 ַהַ-ִי� ְלִמWיֵנֶה� ְוֵאת ָ:ל ֶנֶפ/ ַהWַחCָה
(ב ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wר6 6ְרב6 : טEְ ַוְיָבֶרְ� אָֹת� ֱאלִֹהי� ֵלאמֹר

ֶר# 6ִמְלא6 ֶאת WH;ָ י� ְוָהע(� ִיֶרב-ִCַ;ַ ְיִהי: ַהַ-ִי�Wְיִהי ַוWבֶֹקר י(�  ֶעֶרב ַו
  : ֲחִמיִ/Wי

 ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� 8(ֵצא ָהHֶר# ֶנֶפ/ ַחCָה ְלִמיָנJ ְ;ֵהָמה ָוֶרֶמF ְוַחWְית(
 ַחCַת ָהHֶר# ְלִמיָנJ ְוֶאת ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת: ֵכ�W ֶאֶר# ְלִמיָנJ ַוWְיִהי

(ב ָדָמה ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:יֶרֶמF ָהWאֲ  ַהְ;ֵהָמה ְלִמיָנJ ְוֵאת ָ:ל Wט :
ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ַנWֲעFֶה Hָד� ְ;ַצְלֵמנ6 ִ:ְדמ6ֵתנ6 ְוִיְר6% ִבְדַגת ַה�Cָ 6ְבע(� 

ֶר# ָהֶרֶמF ָהWרֵֹמF ַעל ַה9ַָמִי� 6ַבְ;ֵהָמה 6ְבָכל ָהHֶר# 6ְבָכל WHְבָרא : ָהCִַו
ְ;ַצְלמ( ְ;ֶצֶל� ֱאלִֹהי� ָ;ָרא אֹת( ָזָכר 6ְנֵקָבה ָ;ָרא  ָד�ָהHW ֶאת ֱאלִֹהי�
�Wר6 6ְרב6 6ִמְלא6 ֶאת: אָֹתEְ ֹאֶמר ָלֶה� ֱאלִֹהי�Cַוְיָבֶרְ� אָֹת� ֱאלִֹהי� ַו 

ָה 6ְרד6 ִ;ְדַגת ַה�Cָ 6ְבע(� ַה9ַָמִי� 6ְבָכל O/ֶר# ְוִכְבHת ַעל ָהFֶרֶֹמWה ָהCַָח 
 WHֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִהֵ<ה ָנַת8ִי ָלֶכ� ֶאת: ֶר#ָהCב ָ:ל ַוFֶזֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶ/ר ַעל ֵע 

ֵע# זֵֹרַע ָזַרע ָלֶכ� ִיWְהֶיה  ;( ְפִרי ָהֵע# ֲאֶ/ר ָ:ל ָהHֶר# ְוֶאת Eְֵני ָכל
ְלָכל: ְלHְכָלWה W6 ֶר# 6ְלָכלHת ָהCַַעל הָ  ע(� ַה9ַָמִי� 6ְלכֹל ַח Fֶר# ר(ֵמH
ַוCְַרא ֱאלִֹהי� : ֵכ�W ֶיֶרק ֵעFֶב ְלHְכָלה ַוWְיִהי ָ:ל ;( ֶנֶפ/ ַחCָה ֶאת ֲאֶ/ר
  : בֶֹקר י(� ַהW9ִ9ִי ֶעֶרב ַוWְיִהי ט(ב ְמאֹד ַוWְיִהי ֲאֶ/ר ָעFָה ְוִהֵ<ה ָ:ל ֶאת

� ַוְיכ6BO ַה9ַָמִי� ְוָהHֶר# ְוָכל WHַה9ְִביִעי ַוְיַכל ֱאלִֹהי�: ְצָב �)C;ַ 
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: ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר ָעWFָה ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר ָעFָה ַוCְִ/;ֹת ַ;C(� ַה9ְִביִעי ִמָ:ל
י(� ַה9ְִביִעי ַוְיַקֵ%/ אֹת( ִ:י ב( ָ/ַבת ִמָ:ל  ַוְיָבֶרְ� ֱאלִֹהי� ֶאת

(ת ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר WFֲעWָרא ֱאלִֹהי� ַל;ָ:  
נֹכִ  WHי�Wֵצאִתיָ� ֵמֶאֶר# ִמְצַרִי� ִמֵ;ית ֲעָבִד) Wלֹא: י ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ֲאֶ/ר ה 

8ְמ6ָנה  ַתWֲעFֶה ְלָ� ֶפֶסל ָ:ל לֹא: ִיWְהֶיה ְלָ� ֱאלִֹהי� ֲאֵחִרי� ַעל EָָנWי
 WHֲאֶ/ר ַ;ַ-ִי� ִמ8ַַחת ָלWֶר# ִמ8ַָחת ַוH;ָ ֲאֶ/רWֶר#ֲאֶ/ר ַ;9ַָמִי� ִמַ-ַעל ַו :

נִֹכי ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ֵאל ַקָ<א Eֵֹקד  לWֹא WH ָעְבֵד� ִ:יWֲחֶוה ָלֶה� ְולֹא ָתW8ַ/ְִת
י ִ/Bִֵ/י� ְוַעל ָ;ִני� ְוַעל ֲע(� Hב(ת ַעל WHְנ WFאֶמר ְיהָ(ה ֶאל :ִרֵ;ִעי� ְלCַו 
 ַהOBחֹת ֶאת ְב8ִי ַעללOחֹת ֲאָבִני� ָ:ִרWא/ִֹני� ְוָכWתַ  ְלָ� ְ/ֵנWי מֶֹ/ה Eְָסל

ֶוְהֵיה ָנכ(� : ַהOBחֹת ָהִרWא/ִֹני� ֲאֶ/ר ִ/ַ;Wְר8ָ  ַהְ%ָבִרי� ֲאֶ/ר ָהי6 ַעל
ְוִאי/ : רֹא/ ָהָהWר ַהר ִסיַני ְוִנPְַב8ָ ִלי ָ/� ַעל ַל;ֶֹקר ְוָעִליָת ַב;ֶֹקר ֶאל

ִיְרע6  ַהPא� ְוַהָ;ָקר 0ל ָהר ַ@�הָ  ֵיָרא ְ;ָכל ִאי/ 0ל ַיWֲעֶלה ִעָ-ְ� ְוַג� לֹא
6א ֶאל Wי: מ6ל ָהָהר ַההWְפסֹל ְ/ֵנCִמֶֹ/ה  ַו �:ֵ/ְCַא/ִֹני� ַוWחֹת ֲאָבִני� ָ:ִרOל

ַהר ִסיַני ַ:Wֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָ(ה אֹת( ַו7ַCִח ְ;ָיד( ְ/ֵני לOחֹת  ַב;ֶֹקר ַוCַַעל ֶאל
ַוWCֲַעבֹר :  ֶ;Wָעָנ� ַוCְִתַיPֵב ִע-( ָ/� ַוCְִקָרא ְבֵ/� ְיהָ(WהַוCֵֶרד ְיהָ(ה: ֲאָבִנWי�

  ְיהָֹוה ֵאל ַרח�6 ְוַח<�6 ֶאֶרְ� Eַ0ִי� ְוַרב ! ְיהָ(ה ,Eָָניו ַוCְִקָרא ְיהָ(ה ַעל
לֹא  ְוַנ7ֵה  ,נֵֹצר ֶחֶסד ָלWֲאָלִפי� נFֵֹא ָע(� ָוֶפַ/ע ְוַחָ+Hה: ֶחֶסד ֶוWֱאֶמWת

: ִרֵ;ִעWי� ִ/Bִֵ/י� ְוַעל ְ;ֵני ָבִני� ַעל ָ;ִני� ְוַעל ְיַנ7ֶה Eֵֹקד ֲע(� Hב(ת ַעל
ָנא ָמָצאִתי ֵח� ְ;ֵעיֶניָ�  ַוCֹאֶמר ִא�: ַוְיַמֵהר מֶֹ/ה ַו7Cִֹד 0ְרָצה ַוW8ָ/ְCִח6

� ה6א ְוָסWַלְח8ָ ַלWֲע(ֵננ6 עֹרֶ  ְקֵ/ה ָנא ֲאדָֹני ְ;ִקְרֵ;נ6 ִ:י ַע� ֲאדָֹני ֵיWֶל�ְ 
ַעְ-ָ�   ֶנֶגד ָ:Wל,ַוCֹאֶמר ִהֵ<ה Hנִֹכי :ֵֹרת ְ;ִרית: 6ְלַחָ+אֵתנ6 6ְנַחְלW8ָנ6

 ַה@(ִי� ְוָרHה ָכל ָהHֶר# 6ְבָכל ִנְבְרא6 ְבָכל ֶאWֱעFֶה ִנְפָלאֹת ֲאֶ/ר לWֹא
נ(ָרא ה6א ֲאֶ/ר ֲאִני עFֶֹה  ה ְיהָ(ה ִ:WיַמWֲעFֵ  8ָ0ה ְבִקְר;( ֶאת ָהָע� ֲאֶ/ר

 ְ�W-ֶָניָ� ֶאת ְ/ָמר: ִעEִָהְנִני גֵֹר/ ִמ �)Cנִֹכי ְמַצ6ְָ� ַה WH ְלָ� ֵאת ֲאֶ/ר 
8ְִכרת  ִה9ֶָמר ְלָ� �Eֶ: ָהWֱאמִֹרי ְוַהWְ:ַנWֲעִני ְוַהWִח8ִי ְוַהEְִרIִי ְוַהWִח6ִי ְוַהְיב6ִסWי

ִ:י : ִיWְהֶיה ְלמ(ֵק/ ְ;ִקְרֶ;�Wָ  י(ֵ/ב ָהHֶר# ֲאֶ/ר 8ָ0ה ָ;א ָעֶליָה �Eְֶ;ִרית לְ 
�6 ַמWPֵבָֹת� 8ְַ/ֵ;ר�6 ְוֶאת ִמְזְ;חָֹת� 88ִֹצ�6 ְוֶאת ֶאת Wי : ֲאֵ/ָריו 8ְִכרֹת:ִ

6 Wֲחֶוה ְלֵאל 0ֵחר ִ:י ְיהָ(ה ַקָ<א ְ/מ( ֵאל ַקָ<א הW8ַ/ְWאלֹא ִת :�Eֶ  8ְִכרֹת
ֲחֵרי ֱאלWֵֹהיֶה� ְוָזְבח6 ֵלאלֵֹהיֶה� ְוָקָרא ְלָ�  W0 6ֶר# ְוָזנHִרית ְלי(ֵ/ב ָה;ְ

) WְבחIִַכְל8ָ ִמ WHַקְח8ָ ִמְ;נָֹתיו ְלָבֶני�ָ : ְוWֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶה� ,ְוָל W0 ְוָזנ6 ְבנָֹתיו 
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ֲחֵרי ֱאלWֵֹהיֶה�W ְוִהְזנ6 ֶאת W0 �ָהֱאלֹ: ָ;ֶניFֲֶעWֵהי ַמֵ=ָכה לֹא ַת  ְ�WBָ: יW:ִ 
(ַ/ְנH;ָ �8ֶֶר# ְוִהְ/ַח�8ֶ ַוWֲעFִיֶת� Eֶֶסל  Wת(ִליד ָ;ִני� 6ְבֵני ָבִני� ְונ

( 8ְמ6ַנת :ֹל ַוWֲעFִיֶת� ָהַרע ְ;ֵעיֵנWי Wִעידִֹתי : ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ְלַהְכִעיסWַה
Hבֹד Wֹ8אֵבד�6 ַמֵהר ֵמַעל ָהHֶר#  ָהHֶר# ִ:Wי תַה9ַָמִי� ְואֶ  ָבֶכ� ַהC(� ֶאת

ַתWֲאִריכ�O ָיִמי� ָעֶליָה  ַהCְַרֵ%� ָ/ָ-ה ְלִרְ/J8ָ לֹא ֲאֶ/ר �8ֶ0 עWְֹבִרי� ֶאת
�6 WֵמדW9ָ8ִ ַעִ-י� ְוִנְ/0ְר�8ֶ ְמֵתי : ִ:י ִה9ֵָמדW;ָ ְוֵהִפי# ְיהָ(ה ֶאְתֶכ�

ָ/� ֱאלִֹהי�  ַוWֲעַבְד�8ֶ:  ֲאֶ/ר ְיַנֵהג ְיהָ(ה ֶאְתֶכ� ָ/Wָ-הִמְסEָר ַ;@(ִי�
ִיְרא�6 ְולֹא ִיְ/ְמע�6 ְולֹא יWֹאְכל�6  ַמWֲעFֵה ְיֵדי Hָד� ֵע# ָוֶאֶב� ֲאֶ/ר לWֹא

�W Oְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� 6ָמָצאָת ִ:י ִתְדְרֶ/<6  6ִב7ְַ/�8ֶ ִמ�9ָ ֶאת: ְולֹא ְיִריח
ַ;Pַר ְלָ� 6ְמָצא6ָ� :ל ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶה : ַנְפֶ/�Wָ  ְלָבWְבָ� 6ְבָכל לְ;כָ 

ֲחִרית ַהCִָמי� ְוַ/ְב8ָ ַעד W0;ְ ) Wַמְע8ָ ְ;קֹלW/ָי ֵאל ַרח�6 : ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ְו:ִ
ת ֲאבֶֹתיָ� ְ;ִרי ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� לֹא ַיְרEְָ� ְולֹא ַיְ/ִחיֶתָ� ְולֹא ִיְ/ַ:ח ֶאת

�Wא/ִֹני� ֲאֶ/ר ִ:י ְ/0ל: ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ע ָלֶהWָהי6 ְלָפֶניָ� ְלִמ� ָנא ְלָיִמי� ִר 
ְקֵצה  ָהHֶר# 6ְלִמְקֵצה ַה9ַָמִי� ְוַעד ַהC(� ֲאֶ/ר ָ;ָרא ֱאלִֹהי� Hָד� ַעל

ֲהָ/ַמWע ָע� ק(ל : מWֹה6ַה9ָָמִי� ֲהִנWְהָיה ַ:ָ%ָבר ַהָ@ד(ל ַהIֶה א( ֲהִנְ/ַמע :ָ 
א( ֲהִנָ=ה : ָ/ַמְע8ָ 8ָ0ה ַוWCִֶחי ָהֵא/ ַ:Wֲאֶ/ר ֱאלִֹהי� ְמַדֵ;ר ִמ8(�ְ 

(ְפִתי�  Wֱאלִֹהי� ָלב(א ָלַקַחת ל( ג(י ִמ7ֶֶרב @(י ְ;ַמ=ֹת ְ;אֹתֹת 6ְבמ
(רָ  Wִאי� ְ@דִֹלי� ְ:כֹל ֲאֶ/ר6ְבִמְלָחָמה 6ְבָיד ֲחָזָקה 6ִבְזר(ַע ְנט6ָיה 6ְבמ 
8ָ0ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִ:י : ָעFָה ָלֶכ� ְיהָ(ה ֱאלWֵֹהיֶכ� ְ;ִמְצַרִי� ְלֵעיֶנWי�ָ 

) W%ַבBְֱאלִֹהי� ֵאי� ע(ד ִמWיֲעָ� ֶאת ִמ�: ְיהָ(ה ה6א ָהWקֹל(  ַה9ַָמִי� ִהְ/ִמ
ְ@ד(ָלה 6ְדָבָריו ָ/ַמְע8ָ ִמ8(ְ� ִא9( הַ  ָהHֶר# ֶהְרֲאָ� ֶאת ְלַיְ=ֶרXָ ְוַעל

/Wַהב ֶאת: ָהֵאH ֲאָ� ְ;ָפָניו  ְוַתַחת ִ:יWִצ)Cֲחָריו ַו W0 )ְבַחר ְ;ַזְרעCֲִאבֶֹתיָ� ַו
ִמי� ִמְ-ָ� ִמEֶָניָ� : ְ;כֹח( ַהָ@דֹל ִמִ-ְצָרWִי� OֲעצWְלה(ִרי/ @(ִי� ְ@דִֹלי� ַו

ְוָיWַדְע8ָ ַהC(� ַוWֲהֵ/Wבָֹת : 0ְרָצ� ַנWֲחָלה ַ:C(� ַהWIֶה ָ� ֶאתלְ  ַלWֲהִבWיֲאָ� ָלWֶתת
ָהHֶר# ִמ8ַָחת  ְלָבֶבָ� ִ:י ְיהָ(ה ה6א ָהWֱאלִֹהי� ַ;9ַָמִי� ִמַ-ַעל ְוַעל ֶאל

(ד Wַמְר8ָ ֶאת: ֵאי� עW/ָ7ָיו ְוֶאת ְו Oאֲ  ח �)Cנִֹכי ְמַצ6ְָ� ַה WH ר ִמְצ(ָתיו ֲאֶ/ר/ֶ
ֲחֶריָ� 6ְלַמַע� W8ֲַאִריְ� ָיִמי� ַעל W0 �ָָהֲאָדָמה ֲאֶ/ר ְיהָ(ה  ִייַטב ְלָ� 6ְלָבֶני

  :ַהCִָמWי� ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ְלָ� ָ:ל
�8ֶ0 ִנPִָבי� ַהBְO: �)Cֶכ� ִלְפֵני ְיהָ(ה ֱאלWֵֹהיֶכ� ָרWאֵ/יֶכ� ִ/ְבֵטיֶכ� 

ַטEְֶכ� ְנֵ/יֶכ� ְוֵגְרָ� ֲאֶ/ר ְ;ֶקֶרב : / ִיFְָרֵאWלִזְקֵניֶכ� ְו/ְֹטֵריֶכ� :ֹל ִאי
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ְלָעְבְרָ� ִ;ְבִרית ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� : ַמWֲחֶניָ� ֵמWחֵֹטב ֵעֶציָ� ַעד /ֵֹאב ֵמיֶמWי�ָ 
�) WCָלת( ֲאֶ/ר ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� :ֵֹרת ִעְ-ָ� ַה WHי�: 6ְבWְלַמַע� ָהִק  �)Cְתָ� ַהWֹא

ָלְ� ְוַכWֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ע  Bְָ� ֵלWאלִֹהי� ַ:Wֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר ה6א ִיWְהֶיהל( ְלָע� וְ 
ְלַיWֲעקWֹב W6 ֲאבֶֹתיָ� ְל0ְבָרָה� ְלִיְצָחקWנִֹכי :ֵֹרת : ַל WH ְולֹא ִא8ְֶכ� ְלַבְ%ֶכ�

ֲאֶ/ר ֶיְ/נ( Eֹה ִעָ-נ6  ִ:י ֶאת: ָהHWָלה ַהWֹIאת ַהְ;ִרית ַהIֹאת ְוֶאת ֶאת
�) WCֹה ִעָ-נ6 ַהE 6>ִלְפֵני ְיהָ(ה ֱאלֵֹהינ6 ְוֵאת ֲאֶ/ר ֵאיֶנ �)Cי: עֵֹמד ַהW:ִ 

ָעַבְרנ6 ְ;ֶקֶרב  ָיַ/ְבנ6 ְ;ֶאֶר# ִמְצָרִי� ְוֵאת ֲאֶ/ר �8ֶ0 ְיַדְע�8ֶ ֵאת ֲאֶ/ר
�W8ֶַו8ְִרא6 ֶאת: ַה@(ִי� ֲאֶ/ר ֲעַבְר W OB@ִ ֵליֶה� ֵע# ָוֶאֶב� ִ/67ֵציֶה� ְוֵאת

�Wֶס� ְוָזָהב ֲאֶ/ר ִעָ-ֶה:ֶ :�Eֶ ) Wָחה א( ֵי/ ָ;ֶכ� ִאי/ אEָ/ְִא9ָה א( ִמ 
 ֵ/ֶבט ֲאֶ/ר ְלָבב( פֶֹנה ַהC(� ֵמִע� ְיהָ(ה ֱאלֵֹהינ6 ָלֶלֶכת ַלWֲעבד ֶאת

�Eֶ ֱאלֵֹהי ַה@(ִי� ָהֵה� Wֶֹרה רא/ ְוַלE /הֵי/ ָ;ֶכ� /ֶֹרWְוָהָיה ְ;ָ/ְמע( : ֲעָנ
Bִי ִ:י  ִ%ְבֵרי ָהHWָלה ַהIֹאת ְוִהְתָ;ֵרְ� ִ;ְלָבב( ֵלאמֹר ָ/ל(� ִיWְהֶיה ֶאת

ה ִ;ְ/ִרר6ת ִלִ;י ֵאֵלְ� ְלַמַע� ְספ(ת ָהWָרָוה ֶאת WHֵמPְא: ַהWֹיֹאֶבה ְיהָֹוה  ל
  ָ;ִאי/ ַהה6א ְוָרְבָצה ;( ָ:לְיהָ(ה ְוִקְנHת( ְסלַֹח ל( ִ:י Hז ֶיְעַ/� �0

: ְ/מ( ִמ8ַַחת ַה9ָָמWִי� ָהHָלה ַהְ:ת6ָבה ַ;ֵ=ֶפר ַהIֶה 6ָמָחה ְיהָ(ה ֶאת
ְוִהְבִ%יל( ְיהָ(ה ְלָרָעה ִמ:ֹל ִ/ְבֵטי ִיFְָרֵאל ְ:כֹל Hל(ת ַהְ;ִרית ַהְ:ת6ָבה 

ֲחר(� ְ;ֵניֶכ� ֲאֶ/ר ָיק6מ6 ְוHַמר הַ : ְ;ֵסֶפר ַה8(ָרה ַהWIֶה W0ר ָה)%
ַמ:(ת ָהHֶר#  ֵמ0ֲחֵריֶכ� ְוַהָ<ְכִרי ֲאֶ/ר ָיבֹא ֵמֶאֶר# ְרח(ָקה ְוָרא6 ֶאת

 ָ@ְפִרית ָוֶמַלח Fְֵרָפה ָכל: ִחBָה ְיהָ(ה ָ;JW 8ֲַחלOֶאיָה ֲאֶ/ר ַהִהוא ְוֶאת
ְַמְהEֵַכת ְסד�  ַיWֲעֶלה ָבJ ָ:ל א0ְרָצJ לֹא ִתIַָרע ְולֹא ַתְצִמַח ְולֹ W: בFֵֶע

) WֲחָמתW6ַב )E0;ְ ֲעמָֹרה 0ְדָמה 6ְצבִ(י� ֲאֶ/ר ָהַפְ� ְיהָֹוהWְמר6 ָ:ל: ַו WHְו 
ֶמה ָעFָה ְיהָ(ה ָ:ָכה ָלHֶר# ַהIֹאת ֶמה ֳחִרי ָה�0 ַהָ@ד(ל  ַה@(ִי� ַעל

ְ;ִרית ְיהָ(ה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹת� ֲאֶ/ר ָ:ַרת  ְזב6 ֶאתְוHְמר6 ַעל ֲאֶ/ר ָעW: ַהWIֶה
(ִציא( אָֹת� ֵמֶאֶר# ִמְצָרWִי� Wַעְבד6 ֱאלִֹהי� ֲאֵחִרי� : ִעָ-� ְ;הWCְַלכ6 ַוWCֵַו
�0  ַוWCִַחר: ְיָדע�6 ְולֹא ָחַלק ָלֶה�W ַוW8ַ/ְWCֲִחו6 ָלֶה� ֱאלִֹהי� ֲאֶ/ר לWֹא

: ָ:ל ַה7ְָלָלה ַהְ:ת6ָבה ַ;ֵ=ֶפר ַהWIֶה וא ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאתְיהָ(ה ָ;Hֶר# ַהִה 
 ַו8ְCִֵ/� ְיהָ(ה ֵמַעל 0ְדָמָת� ְ;�0 6ְבֵחָמה 6ְבֶקֶצ� ָ@ד(ל ַוCְַ/ִלֵכ� ֶאל

ַהִ<ְס8ָרֹת ַלWיהָ(ה ֱאלֵֹהינ6 ְוַהִ<ְגלֹת ָלנ6ֹֹ : ֶאֶר# ֲאֶחֶרת ַ:C(� ַהWIֶה
  :ָ:ל ִ%ְבֵרי ַה8(ָרה ַהWֹIאת ע(ָל� ַלWֲעF(ת ֶאת בֵָֹניֹנ6ֹ ַעד6ֹלְֹ

ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶה ַהְ;ָרָכה ְוַה7ְָלָלה ֲאֶ/ר ָנַת8ִי  ָיבֹא6 ָעֶליָ� ָ:ל ְוָהָיה ִכWי
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ָ� ַה@(ִי� ֲאֶ/ר ִהW%ִWיֲחָ� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהי ְלָבֶבָ� ְ;ָכל ְלָפֶניָ� ַוWֲהֵ/Wבָֹת ֶאל
נִֹכי ְמַצ6ְָ�  ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/Wַמְע8ָ ְבקֹל( ְ:כֹל ֲאֶ/ר ְוַ/ְב8ָ ַעד: ָ/Wָ-ה WH

 ְוָ/ב ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ֶאת: ַנְפֶ/�Wָ  ְלָבWְבָ� 6ְבָכל ַהC(� 8ָ0ה 6ָבֶניָ� ְ;ָכל
6ְתָ� ְוִרWֲחֶמָ� ְוָ/ב ְוִקֶ;ְצָ� ִמָ:ל Wיְצָ� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ָהַעִ-י� ֲאֶ/  ְ/בWר ֱהִפ

ִיWְהֶיה ִנW%ַWֲחָ� ִ;ְקֵצה ַה9ָָמִי� ִמ�9ָ ְיַקֶ;ְצָ� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ�  ִא�: ָ/Wָ-ה
 ָ�Wיֲאָ� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ֶאל: 6ִמ�9ָ ִי7ֶָחWֱהִבWֶר# ֲאֶ/ר ֶוHְר/6 ֲאבֶֹתיָ�  ָהWָי

J8ָ/ְיִרWְבָ� ְוִהְר;ְ ,ִוWי�ָ  ְוֵהיִטWֲאבֶֹתWְבָ�  6ָמל ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ֶאת: ָ� ֵמWְלָב
ֲהָבה ֶאת ְוֶאת W0ְבָ� 6ְבָכל ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ְ;ָכל ְלַבב ַזְרֶעָ� ְלWַנְפְ/ָ�  ְלָב

 אWְֹיֶביָ� ְוַעל ָהHWל(ת ָהֵאBֶה ַעל ְוָנַת� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ֵאת ָ:ל: ְלַמַע� ַחWCֶי�ָ 
ְנֶאיָ� ֲאֶ/  WF ָ�6 Wיָת ֶאת: ר ְרָדפFִַמְע8ָ ְ;ק(ל ְיהָ(ה ְוָעW/ָל ְו8ָ0ה ָת/6ב ְו:ָ 

�) WCנִֹכי ְמַצ6ְָ� ַה WH ה : ִמְצ(ָתיו ֲאֶ/רFֲֵעWיְרָ� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְ;כֹל ַמWְוה(ִת
י ָי/6ב ְיהָֹוה ָיֶדָ� ִ;ְפִרי ִבְטְנָ� 6ִבְפִרי ְבֶהְמ8ְָ� 6ִבְפִרי 0ְדָמWְתָ� ְלטָֹבה :ִ 

ִ:י ִתְ/ַמע ְ;ק(ל ְיהָ(ה : ֲאבֶֹתWי�ָ  FFָ ַעל ָלF6F ָעֶליָ� ְלט(ב ַ:Wֲאֶ/ר
7ָֹתיו ַהְ:ת6ָבה ְ;ֵסֶפר ַה8(ָרה ַהIֶה ִ:י ָת/6ב  Oֱאלֶֹהיָ� ִלְ/מר ִמְצ(ָתיו ְוח

  :ַנְפֶ/�Wָ  ְלָבWְבָ� 6ְבָכל ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ְ;ָכל ֶאל
(ֲעַבת ְיהָֹוה ַמWֲעFֵה ְיֵדי ָחָר/  W8 ה ֶפֶסל 6ַמֵ=ָכהFֲֶעWר6ר ָהִאי/ ֲאֶ/ר ַיH

ְמרH 6ֵמ�W ְו�Fָ ַ;ָ=ֶתר ְוָענ6 ָכל WHה6 ֶאל :ָהָע� ְוCִָלWֵא /@ַCִָהָע�  ָ:ל ַו
ָוה ָהWֱאלִֹהי� ְיהֹ ְ/8ֵי ַהְ=ִעEִי� ִא� ָמַתי WֹE �8ֶ0ְסִחי� ַעל  ַעד,ַוCֹאֶמר

ֲחָריו W0 6א  ְוִא�,ְלכWֲֹחָריו ְול W0 6ר ַהַ;ַעל ְלכWאֶמר : ָענ6 ָהָע� אֹת( ָ%ָבCַו
 ָהָע� ֲאִני נ(ַתְר8ִי ָנִביא ַלWיהָֹוה ְלַבִ%י 6ְנִביֵאי ַהַ;ַעל 0ְרַ;ע ֵאWִלCָה6 ֶאל

 Eִָרי� ְוִיְבWֲחר6 ָלֶה� ַהEָר ָהWֶאָחד ָלנ6 ְ/ַנִי� ְוִי8ְנ6: ֵמא(ת ַוWֲחִמ9ִי� ִאWי/
ה6 ְוָיFִימ6 ַעל Oיַנ8ְחWה ֶאת ִוFֱֶעWֲאִני ֶאWימ6 ַוFִר  ָהֵעִצי� ְוֵא/ לֹא ָיEַָה

6ְקָראֶת� ְ;ֵ/� ֱאלWֵֹהיֶכ� : ָהֵעִצי� ְוֵא/ לֹא WFִHי� ָהWֶאָחד ְוָנWַת8ִי ַעל
ַיWֲעֶנה ָבֵא/ ה6א  ָיה ָהWֱאלִֹהי� ֲאֶ/רְיהָֹוה ְוהָ  ַוWֲאִני ֶאְקָרא ְבֵ/�
ַוCֹאֶמר ֵאWִלCָה6 ִלְנִביֵאי : ָהָע� ַוWֹCאְמר6 ט(ב ַהָ%ָבWר ָהWֱאלִֹהי� ַוCַַע� ָ:ל

ַהַ;ַעל ַ;Wֲחר6 ָלֶכ� ַהEָר ָהWֶאָחד ַוWֲע6F ִרWא/ָֹנה ִ:י �8ֶ0 ָהWַרִ;י� ְוִקְרא6 
ָנַת� ָלֶה�  ַהEָר ֲאֶ/ר ַוCְִקח6 ֶאת: ֵא/ לֹא ָתWFִימ6ְ;ֵ/� ֱאלWֵֹהיֶכ� וְ 

�W/ְֵקְרא6 ְבCִ6 ַוFֲעWCַַה;ֶקר ְוַעד ַוWֳהַרִי� ֵלאמֹר ַהַ;ַעל ֲעֵננ6  ַהַ;ַעל ֵמWPַָה
ַוְיִהי ַבWPֳָהַרִי� : ַהִ-ְזֵ;ַח ֲאֶ/ר ָעWFָה ְוֵאי� ק(ל ְוֵאי� עֶֹנה ַוְיַפְ=ח6 ַעל

(לַויְ  Wֹאֶמר ִקְרא6 ְבקCה6 ַוCִָלWי ַה8ֵל ָ;ֶה� ֵאW:ִ י ,ֱאלִֹהי� ה6א ָ@ד(לW:ִ   יַחFִ
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ַוCְִקְרא6 ְ;ק(ל ָ@ד(ל : ֶדֶרְ� ל( א6ַלי ָיֵ/� ה6א ְוִיָקFִ #Wיג ל( ְוִכWי ְוִכי
ַוWְיִהי : ָ%� ֲעֵליֶה�W �ְ ְ/פָ  ַוWCְִת@ְֹדד6 ְ:ִמְ/Eָָט� ַ;Wֲחָרב(ת 6ָבWְרָמִחי� ַעד

עֶֹנה ְוֵאי�  ק(ל ְוֵאי� ַ:Wֲעבֹר ַהWPֳָהַרִי� ַוWCְִתַנְ;א6 ַעד ַלWֲעל(ת ַהִ-ְנָחה ְוֵאי�
ָהָע� ֵאָליו ַוְיַרEֵא   ַוCְִ@/6 ָכל ,ָהָע� ְ@/6 ֵאַלי ַוCֹאֶמר ֵאWִלCָה6 ְלָכל: ָקWֶ/ב
6 ֶאת WָהרWר : סִמְזַ;ח ְיהָֹוה ֶהEֵַרה ֲאָבִני� ְ:ִמְסFְה6 ְ/8ֵי� ֶעCִָלW7ַח ֵאCִַו

ְיהָֹוה ֵאָליו ֵלאמֹר ִיFְָרֵאל ִיWְהֶיה  ַיWֲעקֹב ֲאֶ/ר ָהָיה ְדַבר ִ/ְבֵטי ְבֵנWי
 ָ�Wְבֶנה ֶאת: ְ/ֶמCִ8ְָעָלה ְ:ֵבית  ַו FַעCֲַאָבִני� ִמְזֵ;ַח ְ;ֵ/� ְיהָֹוה ַוWָה

ַהEָר ַו�FֶCָ  ָהWֵעִצי� ַוְיַנ8ַח ֶאת ַוWCֲַערְֹ� ֶאת: ִביב ַלִ-ְזֵ;Wחַ ָסאַתִי� ֶזַרע סָ 
 ָהWעָֹלה ְוַעל ַוCֹאֶמר ִמְלא6 0ְרָ;ָעה ַכִ%י� ַמִי� ְוִיWְצק6 ַעל: ָהWֵעִצWי� ַעל

6/WBֵ/ַ6 ַוְי/Bֵ/ַ ֹאֶמרCנ6 ַו/ְCִאֶמר ְ/נ6 ַוCֵעִצי� ַוWְלכ6: ָהWCֵַהַ-ִי� ָסִביב ַו 
ַוְיִהי ַ;Wֲעל(ת ַהִ-ְנָחה ַוCִַ@/ ֵאWִלCָה6 : ָמWִי� ַה8ְָעָלה ִמBֵא ַלִ-ְזֵ;ַח ְוַג� ֶאת

8ָ0ה  ַהָ<ִביא ַוCֹאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי 0ְבָרָה� ִיְצָחק ְוִיFְָרֵאל ַהC(� ִי6ַָדע ִ:Wי
: ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶWה  6ִבְדָבְרָ� ָעFִיִתי ֵאת ָ:לֱאלִֹהי� ְ;ִיFְָרֵאל ַוWֲאִני ַעְבֶ%�ָ 

 ְו8ָ0ה ,8ָ0ה ְיהָֹוה ָהWֱאלִֹהי�  ְוֵיWְדע6 ָהָע� ַהIֶה ִ:Wי,ֲעֵנִני ְיהָֹוה ֲעֵנִני
 ָהWעָֹלה ְוֶאת ְיהָֹוה ַו8אַכל ֶאת ַוE8ִֹל ֵא/: ִלָ;� ֲאחWַֹרִ<Wית ֲהִס;ָת ֶאת

: ַ;8ְָעָלה ִלֵחWָכה ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ֶהWָעָפר ְוֶאת ָבִני� ְוֶאתָהWאֲ  ָהWֵעִצי� ְוֶאת
Eְֵניֶה� ַוCֹאְמר6 ְיהָֹוה ה6א ָהWֱאלִֹהי� ְיהָֹוה  ָהָע� ַוEְCִל6 ַעל ַוCְַרא ָ:ל

  :ה6א ָהWֱאלִֹהWי�
 ייאהדונהְיהָֹוה : ְיהָֹוה ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְַ@ב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה

ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 .  ה(ִ/יָעהיאהדונהיְיהָֹוה : ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;ֵֹטַח ָ;�ְ 
ַחְסֶ%ָ� ֲעֵנִני  ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַוֲאִני ְתִפBִָתי: ְבי(� ָקְרֵאנ6
יאהדונהי ְיהָֹוה . ֶני�ָ ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלפָ  ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִיְהי6: ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ 

  :צ6ִרי ְוג(ֲאִלי

ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(� ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְוֶאָחד 8ֲַעִנC(ת ַוַיֲעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד 

  ְויֹאַמר ַמֲעָרב

ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . Fִיִתיִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר עָ 
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ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהי ְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר . ְצַטָ%קָמה ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה אֶ . ַהEִָני�
ִלְדָבֶריָ� לֹא . 6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני
 ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� ָעַבְר8ִי. ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . 6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

ְוָגַרְמ8ִי . ֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOהְלִהְתַחIֵק ְולַ 
ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 

;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 . ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ִי�ַה-ַ 

ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה
ֶרד ִ:י לֹא ְ;מֶ , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהי ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

� ֶזה ֲאֶ/ר ָעַבְד8ִי ְלֵאל ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(, 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 
ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי. ֵנָכר Oי 6מFַ6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט , ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע

. ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה
ְלָקִלי�ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� וְ  Oְרח(ַתי ַהְמקH ַיֲעזֹב : ִ%ְכִתיב, ֶאת

 ִויַרֲחֵמה6 יאהדונהיְיהָֹוה  ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל
6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני . ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ  ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ְוֶאל

 ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ִ:ֵ=א ְכב(ֶד�ָ 
  . ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�, ְוַכEָָרה

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, י ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶהָחָטאִת 

ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ת ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6. ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 
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6ְברֹב . ַ;ֲחָ� ַה7ָד(/ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמזְ 
ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 

ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�
ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ֶזה ְ;ָכל ֵלבְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ 

ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה
6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

C6 ִהְתַעֵ<יִתינ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנBְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , (ת ְ:ִא
ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת

י� ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַר;ִ . ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת
ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י

ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי
יָ� ֶ/Cָמ6ת6 ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפנֶ , ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�

ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ 'ס6ק חֶ 6ִמEָ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ '(ת H ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהֹוה 

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, � ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליוִמָ:א

ֶ%ֶ/ת ִמָ:ל ָהֲאָרצ(ת, ֶעFֶר ְקד9O(ת ֵה� Oָרֵאל ְמקFְ6ַמה ִהיא . ֶאֶר# ִי
J9ָָתOֶח�, ְקדBֶַמה 9ֵֶאי� , ֶ/ְ-ִביִאי� ִמֶ-ָ<ה ָהעֶֹמר ְוַהִ;:6ִרי� 6ְ/8ֵי ַה

7ָפ(ת ח(ָמה ְמקOָ%/(ת ִמֶ-ָ<ה: צ(תְמִביִאי� ֵ:� ִמָ:ל ָהֲארָ  O-ֲעָיר(ת ַה ,
. 6ְמַסְ;ִבי� ְלת(ָכ� ֵמת ַעד ֶ/CְִרצBְ/ַ-ְ/ֶ ,6ִחי� ִמ8(ָכ� ֶאת ַהְ-צ(ָרִעי�

ֶ/א(ְכִלי� , ִלְפִני� ִמ� ַהח(ָמה ְמקOָ%/ ֵמֶה�: ֵאי� ַמֲחִזיִרי� א(ת(, ָיָצא
ָ%/ ִמֶ-<6. � 6ַמֲעFֵר ֵ/ִניָ/� ָקָדִ/י� ַקBִי Oֵאי� ָזִבי� , ַהר ַהַ;ִית ְמק/ֶ

ָ%/ ִמֶ-<6. ְוָזב(ת ִנ%(ת ְוי(ְלד(ת ִנְכָנִסי� ְלָ/� Oֵאי� @(ִי� , ַהֵחיל ְמק/ֶ
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ֶ/ֵאי� ְטב6ל י(� , ֲעָזַרת ָנִ/י� ְמקOֶ%ֶ/ת ִמֶ-<6. 6ְטֵמא ֵמת ִנְכָנִסי� ְלָ/�
, ֲעָזַרת ִיFְָרֵאל ְמקOֶ%ֶ/ת ִמֶ-ָ<ה. ְוֵאי� ַחCִָבי� ָעֶליָה ַחָ+את, ָנס ְלָ/�ִנכְ 

ַ=ר ִ:6Eִרי� ִנְכָנס ְלָ/� Oִבי� ָעֶליָה ַחָ+את, ֶ/ֵאי� ְמחCֲָעָזַרת ַה:ֲֹהִני� . ְוַח
ֶ%ֶ/ת ִמֶ-ָ<ה Oא ִבְ/עַ , ְמקBָָרֵאל ִנְכָנִסי� ְלָ/� ֶאFְת ָצְרֵכיֶה�ֶ/ֵאי� ִי ,

, ֵ;י� ָהא6ָל� ְוַלִ-ְזֵ;ַח ְמקOָ%/ ִמֶ-ָ<ה: ִלְסִמיָכה ִלְ/ִחיָטה ְוִלְתנ6ָפה
, ַהֵהיָכל ְמקOָ%/ ִמֶ-<6. ֶ/ֵאי� ַ;ֲעֵלי מ6ִמי� 6ְפר6ֵעי רֹא/ ִנְכָנִסי� ְלָ/�
/ ַה7ֳָדִ/י� ְמקOָ%/ קֹדֶ . ֶ/ֵאי� ִנְכָנס ְלָ/� ֶ/Bֹא ְרח#6 ָיַדִי� ְוַרְגָלִי�

ֶ/ֵאי� ִנְכָנס ְלָ/� ֶאBָא כֵֹה� ָ@ד(ל ְ;י(� ַהִ:6Eִרי� ִ;ְ/ַעת , ֵמֶה�
ַ;ֲחִמ9ָה ְדָבִרי� ֵ;י� ָהא6ָל� ְוַלִ-ְזֵ;ַח ָ/ֶוה , Hַמר ַרִ;י י(ֵסי. ָהֲעב(ָדה
ְוֶ/Bֹא ְרח#6 , ְ/ת6ֵיי ַיִי�6, 6ְפר6ֵעי רֹא/, ֶ/ֵאי� ַ;ֲעֵלי מ6ִמי�, ַלֵהיָכל

6פ(ְרִ/י� ִמֵ;י� ָהא6ָל� ְוַלִ-ְזֵ;ַח ִ;ְ/ַעת , ָיַדִי� ְוַרְגַלִי� ִנְכָנִסי� ְלָ/�
  :ַהְקָטָרה

, ֶחֶסד, ִ;יָנה, ָחְכָמה, ַיְדִליק ֶעFֶר ֵנר(ת ִלְכב(ד ֶעFֶר ְסִפיר(ת ַה7(ֶד/ ֶ:ֶתר

ְ� "ִיְלַמד Eְס6ֵקי ַה8ְנַ  0ָחר ָ:�ְ . ְיס(ד 6ַמְלכ6ת, ה(ד, ֶנַצח, 8ְִפֶאֶרת, ְ@ב6ָרה

ְלָקַמ�  ִנְמָצא( ְו%ְ0ָרא ז6ָטא) 575 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� (ֶ/ל ָחג ַה9ָב6ע(ת 

  . ְוִיְ/%ֵ8ַל ִלְלמ(ד ַה8ְִהBִי� :B6()608 עמוד

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה יָ� ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפנֶ 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
Bָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמEְ רFֶת ְ%ֶע)Cה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתHר ֵמEַַיֲעל6 , 6ָי�ִמְס

ֵמֲעCָFִה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה , ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

 ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד 6ִמ:ָֹחJ, ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת, ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה
ֵמֲאִציל6ת , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

, 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי , ֶמ�ָ ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ 
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6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת 
6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק , ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה

ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה . ב ְלַ/ְוָעֵתנ6ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(, ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני "ַ:ָ%ָבר ֶ/ֶ<ֱאַמר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, 8ֲַעֶנה

E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני ֶאְ/ָמע
ָ;ר6ְ� /(ֵמַע , ָרה ְוצ6ָקה ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת צָ 

  .8ְִפBָה

ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
� ְוִא , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 

0ל , ה ַהֶ-ֶל�ְ  ה(ִ/יעָ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה
ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6

ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 
, ֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיצְ , ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהיַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה ,  ַנְפֵ/ינ6ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
 ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה, ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� Kִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

  .ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת( ְ;ָרצ(�' ַיְפִרי/ ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי� וה

        

        ....6ר(ת ְוִת67נ(6ר(ת ְוִת67נ(6ר(ת ְוִת67נ(6ר(ת ְוִת67נ(ִעְנָי� Eְַג� ְרִאC(ת ֲאסִעְנָי� Eְַג� ְרִאC(ת ֲאסִעְנָי� Eְַג� ְרִאC(ת ֲאסִעְנָי� Eְַג� ְרִאC(ת ֲאס

ְולֹא 8ָת6ר6 0ֲחֵרי ְלַבְבֶכ� ", ִנְצָט6ִינ6 ִלְקרֹא ְ;ָכל י(� Eֲַעַמִי� ְ;0ֲהָבה

ִ:י ָ:ל ִח6Cת ֶנֶפ/ ָהHָד� ָק/6ר ". ְו0ֲחֵרי ֵעיֵניֶכ� ֲאֶ/ר �8ֶ0 ז(ִני� 0ֲחֵריֶה�

ִהיא ֲעב(ָדה 8ְִמיִדית ְוָקָ/ה ,  ְ;ָנִ/י�ְוַה9ְִמיָרה ַעל ָהַעִי� ִמBְַהִ;יט, ָלַעִי�
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. ַרק ִהַ;ְט8ִי ְולֹא Eַָעְל8ִי 0ֵו�, ֶמה ָעFִיִתי, ְוָהHָד� ְמַזְלֵזל ָ;J ְ;ָחְ/ב(. ְמאֹד

Jה ָהֲעֵביָרה ַעְצָמFֵֵמַח ְ;ֵחְטא ֶזה י(ֵתר ִמַ-ֲעFָ ָט�Mָה , ְוַהFֵי ַעל ַמֲע:ִ

ְוָי/6ב ִ;ְת/6ָבה , יד ָיֵרא ַהMָָט� ֶ/ָ-א ִיְנְקֵפה6 ַהַ-ְצ�6E ָלHָד�8ִָמ , ָהֲעֵביָרה

ֲאָבל ַעל ִהְס8ְַ:ל6ת ְ;ָנִ/י� ִ:ְמַעט ֶ/ֵאי� Hָד� ָ/ב , ְוִנְמָצא ְמַת�7ֵ ַנְפ/(

ְרֶאה ֵעיָנִי� ט(ב ַלMָָט� מַ , ְוָלֵכ� Hְמר6 ֲחָכִמי�. ִ;ְת/6ָבה 6ב(ֶכה 6ִמְתָחֵרט

". ֵמֲהָלְ� ָנֶפ/, ט(ב ַמְרֵאה ֵעיָנִי�"ֶ/ֶ<ֱאַמר , י(ֵתר ִמ@6פ( ֶ/ל ֵחְטא, ְ;ִא9ָה 

 6ְכָבר ִנְפַסק ַלֲהָלָכה ֶ/ֲאִפ6B ִ;ְבָגֶדיָה ֶ/ל ִא9ָה :)ד"ַמֶ=ֶכת י(ָמא ַ%� ע(

J6 ֵאיָנ� ָעֶליהָ , ֶ/ה6א ַמִ:יָרBס6ר, ַוֲאִפHְוַהִ-ְס8ֵַ:ל ֲאִפיל6 ,  ְלִהְס8ֵַ:ל

ִ%ינ( ְ:ִמְס8ֵַ:ל ִ;ְמק(� , ְוִנְתַ:�6ֵ ֵלָהנ(ת ִמֶמָ<ה, ְ;ֶאְצַ;ע ְקַטָ<ה ֶ/ל ִא9ָה

Jב ַמַ:ת ַמְרד6ת, ֶעְרָוָתCְָוַח .  

9ָה ֶ/Hס6ר ַ;ַ-Pָב ָ:ל ִא , Eֵר6/ ֲעָרי(ת(, � ַהִ-ְס8ֵַ:ל ַ;ֲעָרי(ת"ְוָכַתב ָהַרְמ;ַ 

ֶ/ה6א ,  ַמֲעֵלה ַעל ַ%ְע8( ֶ/ֵאי� ְ;ָכְ� ְ:ל�6.)ַהַק�Cָ ְלַק�Cֵ ִאJ8ָ ַיֲחֵסי ִאי/6ת

ְוה6א ֵאינ( י(ֵדע ֶ/ְרִאCַת ָהֵעיַנִי� ֲע(� , א( ֶ/7ַָרְב8ִי ֶאְצָלJ, ְוִכי ָ;ַעְל8ִי, א(ֵמר

ְוָכת6ב ַ;Iַֹהר . לֹא ָתת6ר6 ֲאֲחֵרי ְלַבְבֶכ� ְו0ֲחֵרי ֵעיֵניֶכ�ֶ/ֶ<ֱאַמר וְ , ָ@ד(ל

 ֶ/ַהָ-ד(ר ָהִרא/(� ֶ/ל ֵ@יִה<(� ִנְקָרא ).ג"Eָָרַ/ת Eְק6ֵדי ַ%� רס(ַה7ָד(ש 

ֶ<ה ַמְלHְ� ַחָ;ָלה ַהִ<ְקָרא ַפת(, ";(ר" O8(ת ַה9(ֵלַח ְ/ל6ָחיו ְלפַ , ת"ְוָעָליו ְממ

, 6ְכֶ/ָהHָד� ֵמת, ְ;ֵני Hָד� ְלִהְס8ֵַ:ל ְ;ָנִ/י� ְוִלְזנ(ת ְוִלְנאֹ� ְ;ַמֲחַ/ְב8(

)B/ֶ /ֶזה /(ֵבר ֶאת ֵעיֵני ַהֶ<ֶפ �ְHֹא ְיכ(ָלה . ְוה(ֵפְ� א(ָתה ְלִע6ֶֶרת, ַמְלB/ֶ

�7ַ ַעל ְיֵדי ֵסבֶ , ֵלא(ר ְ;א(ר ַהַחCִי� Oל 0ְכָזִרי ְ;ב(ר ָמֵלא ְנָחִ/י� ַעד ֶ/8ְת

J6ְמָצֲעִרי� א(ָת Jְוַעְקַרִ;י� ֶ/<(ְ/ִכי� א(ָת.  

ֶ/ִא� ֶי/ ָלHָד� ְ/8ֵי ְ%ָרִכי� ) ז"ָ;ָבא ַ;ְתָרא ַ%� נ(ל "ְוי(ֵתר ִמIֶה Hְמר6 ַחזָ 

ָנִ/י� ְמַגB(ת ְזר(ע(ֵתיֶה� , ְוַה9ִֵנית, 0ַחת ֶדֶרְ� ְרִגיָלה, ְלַהִ@יַע ִלְמח(ז ֶחְפצ(

�0 ַעל Eִי , ְוִא� ָהַל�ְ , Hס6ר ָלֶלֶכת ַ;ֶ%ֶרְ� ַה9ְִנCָה, ָ/� ִ:י ְמַכְ;ס(ת ְ;ָגִדי�

  .ַעל ֶ/ֶהֱעִמיד ַעְצמ( ְ;ִנָ=י(�, ֶ/9ַָמר ֶאת ֵעיָניו ִנְקָרא ָרָ/ע

ִיְתַ@ְלֵ@ל ְ;ע(� , ַהִ-ְס8ֵַ:ל 8ִָמיד ְ;ָנִ/י�ֶ/ , י ַה7ָד(ש"ְוָכְתב6 8ְַלִמיֵדי ָהֲארִ 

 ).ב"ַ/ַער ַהִ@ְל@6ִלי� הקדמה כ(. ִא� לֹא ָעFָה 6/8ְָבה". ָרHה"ַהִ<ְקָרא 

ִ:י , ֵאינ( ד(ֶמה ְלִגְל@6ל ְ;Hָד�, ִ:י ִ@ְל@6ל ְ;ַבַעל ָחי, י"6מ6ָבא ְ;ִכְתֵבי ָהֲארִ 

ְוָכל ְ@ד6ָלָתJ , ז(ֶכֶרת ַהֶ<ֶפ/ ֵאיְ� ָהְיָתה ְמגOְלֶ@ֶלת ְ;Hָד� ק(ֵד�, ְ;ַבַעל ַחי

6ְנִפיָלָתJ ִמָ-ק(� ָ@ד(ל , ְוז(ֶכֶרת ְמק(ר ַמֲחַצְבJ8ָ ָהֶעְלי(ָנה. ְוַתַענ6ג(ֶתיהָ 

ֶפ/ ַה7ְד(ָ/ה ְ;ִלי ֶ/ה6א ִסְרח(� ַל<ֶ , ְוִנְפָלא ָ:ֶזה ְלִהָ:ֵנס ְ;ת(ְ� ַ;ַעל ַחי ָטֵמא
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6ִמי ָיכ(ל ְלַ/ֵער 6ְלַסEֵר , ֲאֶ/ר ִאי ֶאְפָ/ר ְלַצCֵר ְ;Fֵֶכל ְ:ָלל. ִ/ע6ר 6ְבִלי ֵחֶקר

  .@ֶֹדל ַהPַַער ַהָ@ד(ל ְוַה<(ָרא

, 8ֲַעב(רְל0ַחר ָ:ל ַהֵ=ֶבל ַה<(ָרא ֶ/ , ְוַדע ֶ/:ֹל ְנָ/ָמה ֶ/ִמְתַגְלֶ@ֶלת ְ;ַבַעל ַחי

ֶאBָא ְצִריָכה ָל/6ב ְ;ִגְל@6ל Hָד� , לֹא ְיכ(ָלה ְלִהָ:ֵנס ִלְמִחיָצָתJ ְ;ַג� ֵעֶד�

 ְוַדע ֶ/ָ:ל ַמֲחָ/ָבה ְוִהְס8ְַ:ל6ת ).ב"ַ/ַער ַהִ@ְל@6ִלי� ַהְקָ%ָמה כ(. ַ;ַעל ְ;ִחיָרה

יר Hָד� ְ;ִהיEְנ(ָזה ְלִגְל@6ל ק(ֵד� ַוֲאִפ6B ְוֶאְפָ/ר ְלַהֲחזִ , ִנְרֶ/ֶמת ַ;-ַֹח ָלֶנַצח

ְלִגְל@6ִלי� ק(ְדִמי� ְוHז ְמַסEֵר ָהHָד� Eְִרֵטי Eְָרִטי� ָ:ל ַמֲחָ/ָבה ְוִהְס8ְַ:ל6ת 

, ְוָכל ֶ/ֵ:� ֶ/ְ;ֵצאת ַהֶ<ֶפ/ ֵמַה@�6 ַהַ-ְפִריַע ָלJ ִלְז:ֹר ַה:ֹל, ֶ/ָחַ/ב ְוָרHה

ְוֵה� . ִ-Cָד ָ:ל ָהְרִאC(ת ְוַהַ-ֲחָ/ב(ת ָהֲאס6ר(ת ע(ְמִדי� ְלמ6ל( ְלמ(ֵק/ֶ/ 

ַעד ֶ/8ֲַעב(ר , ַיPִיֵלנ6' ה, ַה<(ְתִני� ַה:ַֹח ַלַ-ְלHְ� ִלְ/;ֹר ֶאת ֵעיֵני ַהֶ<ֶפ/

  .י(ת ָהֲאס6ר(ת ִמַ<ְפ/(ִי=6ִרי� ָקִ/י� 6ָמִרי� ְלִטה6ר ַהַ-ֲחָ/ב(ת ְוַהִהְסַתְ:ל6

, ְוַיֲח/ֹב. ְוַיFְִ:יל ַמֲעFֵה6 ָל/6ב ֵמֲע(� ָחמ6ר ְוְתִדיִרי ֶזה, ְוַהַחי ִי�8ֵ ֶאל ִל;(

6ְכל�6 , ְ:ל�6 ִמיד(ֶתָה ָנא(ת, ַמה ִי�8ֵ ִלי 6ַמה Cֵֵצא ִלי ֵמַהַהָ;ָטה ְ;ִא9ָה

ֵאיְ� , ַוֲהֵרי 0ִ<י %(ֶמה ָלHָד� ָהע(ֵמד ַ;ַ;ְנק ְוצ(ֶפה, הא6ָכל ִלMָא א(ָתJ ְלִא9ָ 

ַ@� , ֶ/ְ:ל�6 לֹא י(ֵצא ִלי ִמIֶה, Hָד� 0ֵחר ְמַקֵ;ל ְ/ָטר(ת ֶ:ֶס� ְמַהקEַ6ִאי

  .ִליתָ:א� ֵאי� ָ;ֶזה ֶאBָא 8ֲַאַות ַהCֵֶצר ְלַבְלֵ;ל ַמֲחַ/ְב8ִי ְ;ָדָבר ֶ/ֵאי� ל( 8ַכְ 

ִיְתַק�Cֵ ;( , ל ֶ/ַה9ָב ;( ֵמֵחְטא ֶזה ְוע(ֵצ� ֵעיָניו ֵמְרא(ת ְ;ָרע"ְוHְמר6 ֲחזַ 

, ַלְחמ( ִנ�8ָ, ְמָצד(ת ְסָלִעי� ִמְשַג;(, ה6א ְמר(ִמי� ִיְ/:(�. ַהEָס6ק ַהָ=מ�6ְ 

  .)ד"ַמֶ=ֶכת ַמ:(ת ַ%� כ(. ָנה ֵעיֶני�ָ  ְ;ָיְפי( 8ֱֶחֶזי)ַהָ-ִ/יחַ (ֶמֶלְ� , ֵמיָמיו ֶנֱאָמִני�

ָ;ִלי� ה6א ָלצBַ �6ְיָלה ָוי(� Oְדי(� . ְוִהֵ<ה ַה�678ִ ְלֵחְטא ֶזה ְלִפי ַהְמקEִ ְוָלֵתת

  .ְ/מָֹנה ָעFָר 8ֲַעִנC(ת ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי�

        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

י(� ִלְפֵני  .ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמ9ְִקיַעת ַהַח-ָ 

  :ַהצ(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶר� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֹ, ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
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. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6.  ָהָרעִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(�. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ְרנH 6ב ָוֵא�ִצעַ . ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6
  :נ6ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְע 

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

� ָ%ָבר ֶנְעָל� ֵאי. רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
ֱאלֵֹהינ6  יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

 ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6

ֵמַה7ְִלEָה , ר6ח( ְוִנְ/ָמת(, ֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ְלַטֵהר ַנְפ/(יֵ 

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא . ֶ/ִ<ְדְ;ָקה ָ;ֶה�

ְמ0ת ,  ַנְפ/(ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהרH/ֶ ,6ַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8( O+ר6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמ

, 6ְטִביָלה ְ/ִמיִנית ְיַכ�6ֵ ְלַקֵ;ל ָעָליו 0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�. ָצַרַע8 ַחטֹאָתיו

ְוֶ/ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַיֲחד6 0ְרַ;ע ', ַעל ִק6%/ ה, ֶהֶרג ְוֶחֶנק, Fְֵרָפה, ְסִקיָלה

  .ד ָ/ֵל� ְוָגמ6רה ְ;ִיח6"א(ִתC(ת יהו

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ַעִמיָדה ֶ/ל ֲאָבל , ִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ִמְנָחה ָחַ/ב ְלִהְתַע<(ת

        ::::ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

6ְלָמָחר , ַהַלְיָלה ַהIֹאת כJBָO, ֲהֵריִני ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִנית, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ְ:ֵדי ְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי ַ;ֲעו(� ֲאֶ/ר , ל ַהי(� :BO( ַעד ֵצאת ַה:(ָכִבי�:ָ 

6ֵבי� ְבִ@ְל@6ִלי� , ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה, ְוְנֵהְ<ִתי ִמְרִאָייִתי, ִהְסַתַ:ְלִתי ְ;ַנִ/י�
ִא� לֹא א6ַכל ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ֶ/ , ֲאֵחִרי� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה
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א6ַכל , ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית, ְלִהְתַע<(ת
ַוֲהֵריִני ִמְתַ:�6ֵ ְ;ַתֲעִנית ֶזה . ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל

ק(� ַה7ְָרָ;� ַהִ<ְקָרב ְלַהְקִריב ֶחְלִ;י ְוָדִמי ִלְפֵני ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ִ;ְמ 
ִויִהי , 6ִבְפָרט ְ;ִהְס8ְַ:ל6ת ְ;ָנִ/י�, ְלַכEֵר ַעל ַח+ֹאַתי, ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;חַ 

ֶ/Cְֵהא ָח/6ב 6ְמקOָ;ל , ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6
ְ:ִא6B , ִמי ָ/ִמְתַמֵעט ְ;ַתֲעִניִתי6ְמרPֶ6ה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְודָ 

ְלַתEְ �7ֵָג� ָע(� ִהְס8ְַ:ל6ת ֲאֶ/ר , ִהְקַרְב8ִיו ַעל ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(ש
, ְוַתPִיֵלִני ְ;ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדי�ָ , ִהְסַתַ:ְלִתי ְ;ָנִ/י� 6ִבְ/Hר ְרִאי(ת ֲאס6ר(ת

, ְוָתְנִחיֵלִני ֶחֶלק ט(ב ָלע(ָל� ַהָ;א, ִ<ְקָרא ָרHהֶ/Bֹא ֶאְתַגְלֶ@ל ָ;ע(� הַ 
. ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ6ֵו� ְ;ֶזה ַה8ֲַעִנית
ִויִהי נ(ַע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֶה ָיֵדנ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֶה 

  .ֵדינ6 :(ְנֵנה6יָ 

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .Bְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/ִמ ) ִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

ִנְמָצא . (ְ;ֵליל ַהצ(� ִיְקָרא ְלא(ר ַהBְָבָנה Eֶֶרק ִרא/(� ֶ/ל ַמֶ=ֶכת ַ/ָ;ת

  " ,Eַָתח ֵאִלCָה6"ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� Eֵר6/ ַהִ-Bִי� ְויֹאַמר ַ@�  641 עמודב

  .0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eָס6ק ֶזה

  .ִ:י ה6א י(ִציא ֵמֶרֶ/ת ַרְגָלי, יאהדונהייָני 8ִָמיד ֶאל ְיהָֹוה עֵ 

, ֲחֵמ/ ְלָכל ַעִי� ְ;צ6ָרה ז(, ה"ִויַכ�6ֵ ֶ/ֵעיָניו ִיְהי6 ֶמְרָ:ָבה ְלֶעFֶר ְ/מ(ת ַהֲהָויָ 

  .ָחס ְוָ/ל(�, ְוִיIֵָהר ֶ/Bֹא ְלה(ִציא ַה9ֵמ(ת ְ;ִפיו

  Fְמֹאלי�  עַ                                                             ַעִי� ְיִמי�      

  יהוה      יהוה                                                    יהוה       יהוה    

  יהוה                                                                    יהוה

       יהוהיהוה                                                       יהוה    יהוה 

  .עי�' עולי� בגמ ה"חמש פעמי� ַהַויָ 
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Hז ְ;ַלְיָלה , ְוִא� ֵאי� ַהBְָבָנה ז(ַרַחת ְ;ֵליל ַהP(�, ָ:ל ֶזה ַיֲעFֶה ְלא(ר ַהBְָבָנה

 ִויַכ�6ֵ ְלִת�67 ַהַ-ְרא(ת ,ִיְלַמד ְלא(ָרה ָ:ל ֶזה, 0ֵחר ְ:ֶ/ַהְלָבָנה 8ְִזַרח

  .ַהֲאס6ר(ת

, ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:ר, ְ:ֶ/Cְִ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(, ְ;ֵליל ַהצ(�

  .ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו

 ֲחצ(ת Bְַיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַָחר ְו0ַחר ָ:ְ� �678ִ ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר

  .ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה) 60606060לעיל עמוד נמצא (ֲחצ(ת 

        ::::יֹאַמריֹאַמריֹאַמריֹאַמר, , , , ְ;י(� ַהצ(�ְ;י(� ַהצ(�ְ;י(� ַהצ(�ְ;י(� ַהצ(�

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַקֵי� ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ  יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : (ָרהַ:ָ:ת6ב ַ;8, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . זֹר ְוַלְחטֹא ע(דָעַלי ֶ/Bֹא ַלחֲ 
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ,  ִמ8ְִחָ<ֵתנ6ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6
ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6
  :ֵביֵתינ6

H66ָפַגְמ8ִי , ָ;ַגְד8ִי ְ;0ְחד6ְתָ� ְוָנַת8ִי מ�6 ְ;ָקְדִ/י ָ/ַמִי�. ָ;ַגְדנ6. ַ/ְמנ
6ָמַנְע8ִי ַה+(ב ְוַה9ֶַפע , ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(ִני� ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ֵרי ַה7ְד9ָOה

. ֶהֱעִוינ6. י ְוָל/(� ָהָרעִ%ַ;ְרנ6 %(פִ . ָ@ַזְלנ6. ָהָרא6י ָלבֹא ַעל ְיֵדיֶה�
. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6

. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6
. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ַרְרנ6צָ . EַָגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6

ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6
ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת . ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  :6 ִהְרַ/ְענ6ַוֲאַנְחנ
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ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . ת ָוֵלברֶֹאה ְכָלי(. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 
ֶ/8ְִמחֹל , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה 

ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח  ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ָלנ6 ֶאת ָ:ל
 ְE ֵעינ6ְלָכל/ָ.  

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, ְבָרָה��8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

  .יֹאַמר Eָס76 ֶזה ֶעFְִרי� ְו0ְרַ;ע Eְָעִמי�

  .יאהדונהיְונַֹח ָמָצא ֵח� ְ;ֵעיֵני ְיהָֹוה 

  .6ָפס6ק ֶזה יֹאַמר ֶעFֶר Eְָעִמי�

  .ָרא ְמִאיַרת ֵעיָנִי�ִמְצַות ְיהָֹוה ;ָ , 67Eִֵדי ְיהָֹוה ְיָ/ִרי� ְמFְַ-ֵחי ֵלב

  .6ָפס6ק ֶזה Cֹאַמר ְ/8ֵי� ֶעFְֵרה Eְָעִמי�

  . ִ:י ה6א י(ִציא ֵמֶרֶ/ת ַרְגָלייאהדונהיי 8ִָמיד ֶאל ְיהָֹוה נָ ֵעי

  .6ָפס6ק ֶזה Cֹאַמר ָ/לֹש Eְָעִמי�

  .ָגל ֵעיַני ְו0ִ;יָטה ִנְפָלא(ת ִמת(ָרֶתי�ָ 

  ָמִי� יֹאַמר Eַעֲ פרקי� אלו

 הֶעְזִרי ֵמִע� ְיהֹוָ : ִ/יר ַלWַ-ֲעל(ת ֶאMָא ֵעיַני ֶאל ֶהWָהִרי� ֵמ0ִי� ָיבֹא ֶעְזִרWי
ֶר# WH0ל : עֵֹשה ָ/ַמִי� ָו  ָ�WְמֶרWֹ/ �6א  : ִי�8ֵ ַל-(ט ַרְגֶלָ� 0ל ָינWִֹהֵ<ה ל

:  ִצBְָ� ַעל ַיד ְיִמיֶנ�Wָ הוָ  /Wְֹמֶרָ� ְיהֹהְיהֹוָ : ָינ�6 ְולֹא ִייָ/� /(ֵמר ִיFְָרֵאWל
 ִיְ/ָמְרָ� ִמָ:ל ָרע ִיְ/מר הְיWהֹוָ : י(ָמ� ַה9ֶֶמ/ לWֹא ַיֶ:ָ:ה ְוָיֵרַח ַ;WBְָיָלה

 ָ�W/ֶהֹוָ : ֶאת ַנְפWהְי�Wַע8ָה ְוַעד ע(ָלWאְתָ� 6ב(ֶאָ� ֵמWִיְ/ָמר ֵצ :  

ֹCֲעל(ת ֵאֶליָ� ָנָשאִתי ֶאת ֵעיַני ַה-ַWִי�ִ/יר ַהWִבי ַ;9ָָמ/ְW:  ִהֵ<ה ְכֵעיֵני
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(ֵניֶה� Wֵעיֵנינ6 ֶאל  :ֲעָבִדי� ֶאל ַיד ֲאד �:ֵ J8ֵָעיֵני ִ/ְפָחה ֶאל ַיד ְ@ִבְר:ְ
6זהָחֵ<נ6 ְיהֹוָ :  ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<Wנ6הְיהֹוָ  Wַבְענ6 בFָ ַרַ;ת  : ָחֵ<נ6 ִ:י ַרב

  : ַהBַַעג ַהW9ֲַאַנִ<י� ַה;6ז ִלְגֵאי י(ִנWי�שWְָֹבָעה JBָ ַנְפֵ/נ6

  . יֹאַמר Eֲַעָמִי�כל אחד מפסוקי� אלו

  . ָעFָה ַ@� ְ/ֵניֶה�יאהדונהיְיהָֹוה , א(ֶז� /(ַמַעת ְוַעִי� ר(Hה

  .ַה9ֶָמ/ 6ָמת(ק ָהא(ר ְוט(ב ָלֵעיַנִי� ִלְרא(ת ֶאת

  :Hַחר ָ:ְ� יֹאַמר ֶזה

ֵלית ְ:ס6ָתא ַעל ֵעיָנא ְוֵלית , ְדֵריָ/א ִחָוָרא ִמְ/8ְַנָיי� ִמH9ְר ַעְיִני�ֵעינ(י 
ָמאי ַטְעָמא ִ%ְכ8ִיב ִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייָ/� /(ֵמר , ְגִביִני� ַעל ֵעיָנא

 ַמה ְוָתאָנא ָכל.  6ְכִתיב ֲאֶ/ר ֵעיֶניָ� Eְק6ח(ת. ִיFְָרֵאל ִ%ְלֵעָלא,ִיFְָרֵאל
ָכל ֶ/ֵכ� , ְדHֵתי ְ;ַרֲחֵמי ֵלית ְ:ס6ָתא ַעל ֵעיָנא ְוֵלית ְגִביִני� ַעל ֵעיָנא

Hַמר ִרִ;י ִ/ְמע(� ְלִרִ;י 0ָ;א ְלָמאי ִהיא . ֵריָ/א ִחָוָרא ְדָלא ָבֵעי ִמִדי
י� ַעל Hַמר ֵליJ ְלנ6ֵני ַיָ-א ְדֵלית ְ:ס6ָתא ַעל ֵעיָנא ְוֵלית ְגִבינִ , ְרִמיָזא

ָ:ל ֶ/ֵ:� ַע8ִיָקא ְדַע8ִיֵקי , ֵעיָנא ְוָלא ַנְייִמי� ְוָלא ַבְעָיי� ְנט6ָרא ַעל ֵעיָנא
 ְוָלא ,ְוָכל ֶ/ֵ:� ְ%ִאיה6 ַמְ/ַגח ְלכָֹלא ְוכָֹלא ִמ8ְָז� ֵביJ, ְ%ָלא ָבֵעי ְנט6ָרא

, (ֵמר ִיFְָרֵאל ָהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ִהֵנה לֹא ָינ�6 ְוָלא ִייָ/� /.ָנִאי�
6ְכִתיב ֵעיֵני ְיהָֹוה , ְ:ִתיב ִהֵנה ֵעי� ְיהָֹוה ֶאל ְיֵרHיו. ִיFְָרֵאל ִ%ְלֵעיָלא

ָלא ַקְ/ָיא ָהא ִבְזֵעיר 0ְנEִי� ָהא ַ;ֲאִריְ� , ֵהָ-ה ְמ/(ְטִטי� ְ;ָכל ָהHֶר#
ֵעיָנא ְדִאיִהי ִחָור , ר6 ְלָחדְוִע� ָכל ָ%א 8ְֵרי ַעְייִני� ִאינ�6 ְוִאְתַחזְ , 0ְנEִי�

ִחָוָרא ַקְדָמHה ָנִהיר ְוָסִליק ְוָנִחית  .ְוִחָור ְדָכִליל ָכל ִחָור, ְבג( ִחָור
8ָאָנא ָבַט/ ָהאי ִח6ָָרא ְו0ְדִליק 8ְַלת . ְלִאְס8ַָ:ָלא ְדָצִריר ִ;ְצר(ָרא

  .י� ְ;ֶחְדָוָתא ִבְ/ֵלמ8ָ6אְוֲלֲהִט , ;6ִציִני� ְדִאְקר�6 ה(ד ְוָהָדר ְוֶחְדָוה
ִח6ָָרא 8ְִנָייָנא ָנִהיר ְוָסִליק ְוָנִחית 6ָבָט/ ְו0ְדִליק 8ְַלת ;6ִציִני� 0ֲחָרִני� 

ִח6ָָרא   .ְדִאְקר�6 ֶנַצח ְוֶחֶסד ְוִתְפֶאֶרת ְוַלֲהִטי� ִ;ְ/ֵלימ6ָתא ְ;ֶחְדָוָתא
6ָבָט/ . ְוָנִפיק ִמְ=ִתימ6ָתא ְדמ(ָחא, ָסִליק8ְִליָתHה ָלִהיט ְוָנִהיר ְוָנִחית וְ 

, ְוEִ0יק Hְרָחא ְלמ(ַחא ַתH8ָה. ְ;;6ִציָנא ֶאְמָצִעיָתא ְ/ִביָעHה
ְוַע8ִיק , Hַמר ִרִ;י ִ/ְמע(� ֵיא(ת ה6א .6ִמְתַלֲהָט� :BְOה6 ב6ִציִני� ִ%ְלַת8ָא

   .ְ;ַ/ְע8ָא ְדִתְצְטִריְ� ֵליJי(ִמי� ִיְפַקח ֵעיָנא ָדא ֲעָלְ� 
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ִחָוָרא ַקְדָמHה ָנִהיר ְוָסִליק  .ִחָור ְבג( ִח6ָר ְוִחָור ְדָכִליל ָכל ִח6ָר8ָאָנא 
ְוֲלֲהִטי� ְו0ְסִחי� ְ;ָהאי ִחָוָרא , ְוָנִחית ִלְתַלת ;6ִציֵני ְ%ִלְסָטר Fְָמאָלא

ִבי� 6ְבֵריִחי� ַעל ַמה ַ%ֲהו( ֲעל(י ְ:ָמא� 0%ְְסֵחי @6ֵפיJ ְ;ב6ְסִמי� טָ 
ִחָוָרא 8ְִנָייָנא ָנִחית ְוָסִליק ְוָנִהיר ִלְתַלת ב6ִציֵני ְ%ִלְסַטר  :ְ;ַקְדִמיָתא

ְוֲלֲהִטי� ְו0ְסִחי� ְ;ָהאי ִחָוָרא ְ:ָמא� 0%ְְסֵחי ְ;ב6ְסִמי� ָטִבי� , ְיִמיָנא
ִח6ָָרא 8ְִליָתHה ָנִהיר ְוָסִליק  :ַקְדִמיָתא6ְבֵריִחי� ַעל ַמה ַ%ֲהו( ֲעל(י ;ְ 

6ָבָט/ ָ;Fְַעָרא , ְלג( ִמ� מ(ָחא, ְוָנִחית ְוָנִפיק ְנִהר6 ְדִחָוָרא ִדְלג(
ָכָמא Oְוָנִהיר ִלְתַלת ִכְתִרי� . 6ְבֵריָ/א 6ְבמ(ָחא ְדֵריָ/א, ַכד ִאְצְטִרי�ְ , א

.  ְלַגHBָה ִאי ִניָחא ָקֵמי ַע8ִיק ְסִתיָמא ְ%כָֹלאְ%ִאְ/8ֲַאר6 ְכָמה ְ%ִאְצְטִרי�ְ 
:Bָֹא ה6א , ְוִא<�6 8ְֵרי� ְוִאְתֲחָזר6 ְלָחד. ְוָתאָנא ָלא ָסִתי� ָהאי ֵעיָנא

. ָלא ָנִאי� ְולָֹא 0ְדִמיְ� ְוָלא ָבֵעי ְנִטיר6ָתא, ֵלית ֵ;יFְ Jָמאָלא, ְיִמיָנא
Jִגי� ָעֵליHִגי� ַעל כָֹלא, ֵלית ָמא� ְדH ְוה6א 0ְ/ַ@ח ַעל :ָֹלא, ה6א ,

 8ָאָנא ִאי ֵעיָנא ָדא 0ְסִתי� .6ְמ0ְ/ָ@ח6ָתא ְ%ָהאי ֵעיָנא ִמ8ְָזָנ� כBְOה6
. ְ;ִגי� ָ:ְ� ִאְקֵרי ֵעיָנא Eְִקיָחא, ָלא ַיְכִלי� ְלַקCְָמא כOְלה6, ִרְגָעא ָחָדא
ֵעיָנא ְ%ָלא 0ְדִמיְ� ְוָלא . ֵעיָנא ְד0ְ/ָ@ח6ָתא. יָ/אֵעיָנא ַק%ִ . ֵעיָנא ִעHBָה

ְוַעל ָהאי . ֵעיָנא ְ%ה6א ִקי6ָמא ְ%כָֹלא. ֵעיָנא ְ%ה6א ְנט6ָרא ְ%כָֹלא, ָנִאי�
ְ%ָהאי ִאְתְקֵרי , 0ל ִתְקֵרי ְיב(ָרְ� ֶאBָא ְיָבֵר�ְ . ְכִתיב ט(ב ַעִי� ה6א ְיב(ָר�ְ 

ְוָתאָנא ֵלית ְנִהר6 ְלֵעיָנא ַתH8ָה . ֵ<יJ ְמָבֵרְ� ְלכָֹלא6ִמ , ט(ב ַעִי�
ָ:מ6ָתא Oה ֶמ0ְדִמימ6ָתא ֵמאHר ַ:ד ִאְתָסֵחי ֵמָהאי ְנה(ָרא , ְלִאְסַתֲח;ַ
ְוֵלית ְ%ַיַדע ַ:ד ָנִהיר ֵעיָנא ִעHBָה , ִח6ָָרא ְדֵעיָנא ִעHBָה ְדִאְקֵרי ט(ב ַעִי�

6ְזִמיִני� ַצִ%יַקָיא ַזָ:ֵאי . ַ;ר ִאיה6, 0ְסֵחי ְלֵעיָנא ַתH8ָה ָדאָדא ַקִ%יָ/א וְ 
ֶעְלי(ִני� ְלֶמֱחֵמי ָדא ְ;ר6ָחא ְדָחְכָמָתא ָהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ִ:י ַעִי� ְ;ַעִי� 

6ְכִתיב ֲאֶ/ר ַעִי� ְ;ַעִי� ִנְרHה 8ָ0ה . ֵאיָמַתי ְב/6ב ְיהָֹוה ִצC(�, ִיְרא6
ָלא . ְוִאְלָמֵלא ֵעיָנא ָטָבא ִעHBָה ְד0ְשַגח ְו0ְסֵחי ְלֵעיָנא ַתH8ָה. הָֹוהיְ 

  :ָיִכיל ַעְלָמא ְלֵמיָק� ִרְגָעא ָחָדא
0ְ/ָ@ח6ָתא ְדֵעיָנא ַתH8ָה ַ:ד 0ְ/ַ@ח ְנִהר6 .  ִבְצִניע6ָתא ְדִסְפָרא8ָאָנא

Jה ֵביHBָָנִהיר כָֹלאְוַעִייל ַהה6א ְנִהר6 ְדִע . ִע Jה ְדִמיֵניH8ָה ְ;ַתHָל, 
 ְכִתיב ִהֵנה ֵעי� .ָהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ֲאֶ/ר ַעִי� ְ;ַעִי� ִנְרHה 8ָ0ה ְיהָֹוה

ָזכ6 , ְיהָֹוה ֶאל ְיֵרHיו 6ְכִתיב ֵעיֵני ְיהָֹוה ֵהָ-ה ְמ/(ְטִטי� ְ;כָֹל ָהHֶר#
ֵעיֵני ְיהָֹוה ֵהָ-ה , לֹא ָזכ6. ֵעיָלאֵעיֵני ְיהָֹוה ֶאל ְיֵרHיו ֵעיָנא ִ%לְ 
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ְ%ַתְנָיא ִמEְֵני ַמה ָזָכה י(ֵס� ְ%ָלא ַ/ְלָטא ֵביJ . ְמ/(ְטט(ת ֵעיָנא ִ%ְלַת8ָא
ָהָדא ה6א , ִמEְֵני ֶשָזָכה ְלִאְ/ַתְ@ָחא ְבֵעיָנא ָטָבא ִעָלHה, ֵעיָנא ִביָ/א

)E �;ֵ ַרת י(ֵס�)E �;ֵ ַרת ֲעֵלי ַעִי�. ַרת ֲעֵלי ַעִי�ִ%ְכִתיב)E ֲאָמאי ה6א ֵב� ,
Jָמאי , 6ְכִתיב ט(ב ַעִי� ה6א ְיב(ָר�ְ . ְ:ל(ָמר ַעל ִסַבת ַעִי� ְ%ִאְ/8ְַגח ֵבי

8ָא ֲחֵזי ְ;ַעְיִני� . ָמאי ַ+ְעָמא ִאְקֵרי ָחד. ַטְעָמא ִ:י ָנַת� ִמBְַחמ( ַלָ%ל
ְוִא<�6 8ְֵרי ִבְתֵרי . ִמיָנא ְוִאית ֵעיָנא ִ%FְָמאָלאְדַתָתHה ִאית ֵעיָנא יְ 

, ְוַתְרַווְייה6 ְ;ַדְרָ@א ָחד ַסְלֵקי. ֲאָבל ָהָכא ֵלית ֵעיָנא Fְָמאָלא. ַגְווֵני
ְוָתאָנא ֵעיָנא ָדא ְ%ה6א . 6ְבִגיֵני ַכְ� ֵעיָנא ָחד ְוָלא 8ְֵרי�. ְוכָֹלא ְיִמיָנא

ְדָלא ֲהֵוי . ְוָחָדא ָתִדיר. ַחְייָכא ָתִדיר, Eְִקיָחא 8ִָדיר, אֵעיָנא ְד0ְ/ָ@ח6תָ 
ָכָמא 6ְבִח6ָָוָרא ִבְתָלת ַגְוֵניה, ָהִכי ְלַתH8ָה Oְוָלא . ִ%ְכִליָל� ְבס6ָמָקא 6ְבא

ְוַעל ָ%א ְכִתיב ע6ָרה . ְדֵליה ַגְבָהָנא ס6ְטָרא ַעל ֵעיָנא. ֲהֵוי 8ִָדיר Eְִקיָחא
ִאית ְלַמא� ְדִאְתְפַקח , ַכד ִאְתְפַקח, Eְַקח ְיהָֹוה ֵעיֶני�ָ . יָ/� ְיהָֹוהָלָ-ה ִת 
ַווי ְלָמא� ְ%ִאְתְפַקח ְוֵעיָנא ִאְתָעַרב , 6ְלָמא� ְ%ָלא ִאְתְפַקח ְלָטב. ְלָטב

ָמא� ִיְ/8ְִזיב . ְוס6ָמָקא ִאְתֲחֵזי ְלָקְבֵליJ 6ְמַכְסָייא ֵעיָנא, ְבס6ָמָקא
ְוִח6ָור ְדָכִליל ָ:ל . ִח6ָור ְבג( ִח6ָור. ֲאָבל ַע8ִיק י(ִמי� ָטָבא ְדֵעיָנא. ִמֵ<יה
ְוַעל ָ%א . ַזָ:Hה ח6ָלֵקיJ ְלָמא� ְדִיְ/ַ@ח ִעBֵָויJ ָחד ִח6ָור ִמַ<ְייה6. ִח6ָוֵרי

ֵנְלָכה ְ;א(ר 6ְכִתיב ֵ;ית ַיֲעקֹב ְלכ6 וְ . ַוָ%אי ְ:ִתיב ט(ב ַעִי� ה6א ְיב(ָר�ְ 
  .ְיהָֹוה

ְולָֹא ִיְפח(ת ִמEְִדי(� ְ/מ(ָנה ָעFָר , ִי7ָח ְ;ָיד( Eְִדי(� ְלַתֲעִני(ָתיו ַ:ָמה ֶ/Cָכ(ל

  :ְוַיֲעמֹד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר, 8ֲַעִני(ת

ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . יָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתיִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפנֶ 

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהי ְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר . 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%קָמה ֶאֱעֶנה . ַהEִָני�
ִלְדָבֶריָ� לֹא . 6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני
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ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� . ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�ַעל ְ:ִרית(ת 6
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . 6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע

 ַ;7ְִלE(ת ְוָנַת8ִי :ֹחַ . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת
ְוָגַרְמ8ִי . ְלִהְתַחIֵק ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה

ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 
ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ;(ר(ת ִנְ/ . ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר

ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ַהַ-ִי�
ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה

ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד , ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי ֱאלַֹהי יאהדונהיָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ִהַ;ְט8ִי , 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 
ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲעFַי , ְוִהְס8ַַ:ְל8ִי ְבָנִ/י� 6ִבְ/Hר ְרִאי(ת 0ס6ר(ת

ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי O6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי , 6מ
ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� . 8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶהְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע 

ְלָקִלי� Oְרח(ַתי ַהְמקH ֶו� : ִ%ְכִתיב, ְוֶאתH /ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי
. ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ 

אִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל 6בָ 
ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 , ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה

  .ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , דונהייאהHָ<א ְיהָֹוה 
, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב נהייאהדוְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
ַמֵעט ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְת 
6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/

ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 
ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�
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ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב
ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה

6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני ְוִתְהֶיה חֲ . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ O6ָבה 6ְמק/
ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי

ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת
ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . Pְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(תְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי הַ 

ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י
ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�ְוִנבְ 
ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

(ת  ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב)ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ִתיָרִתי ְלַמַע� ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַועֲ . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
י ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי פִ . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהֹוה 

ֶ/ַתֲעFֶה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
, 6ְלַמַע� Eְס6ִקי� ְוִסְתֵרי 8(ָרה ֶ/7ִָריִתי ְלָפֶני�ָ , ְלַמַע� ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדי�ָ 

, ְצַות ַהְפָרַ/ת ְצָדָקה ֶ/ֲאִני ַמְפִרי/ ָמע(ת ֵא6B ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה6ְלַמַע� ִמ 
8ָח6ס ְו8ֲַחמֹל 6ְתַרֵח� ָעַלי ְלַת�7ֵ ַהEְָג� ֲאֶ/ר Eַָגְמ8ִי ְ;ִהְסַתְ:ל6ִתי 

 ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי, 6ִבְ/Hר ְרִאי(ת ֲאס6ר(ת, ְ;ָנִ/י�
6ְברֹב ֲחָסֶדיָ� ַהְ@ד(ִלי� , ְוע(ֵזב ֵחְטא ֶזה ֲעִזיָבה ְ@מ6ָרה, ַ;ֲע(� ֶזה

ְוַתְנִחיֵלִני ֵחֶלק ט(ב , 8ְַרֵח� ָעַלי ֶ/Bֹא ֶאְתַ@ְלֵ@ל ְ;ע(� ַהִ<ְקָרא ָרHה
ָרא6י ְלַכ�6ֵ ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת הָ , ַלע(ָל� ַהָ;א

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֶה ָיֵדינ6 :(ְנָנה , ְ;ִת�67 ָע(� ֶזה
  .ָעֵלינ6 6ַמֲעFֶה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  .6ְלַהְמִ/יְ� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעָליו
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  :0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eָס6ק ֶזה

  .ִ:י ה6א י(ִציא ֵמֶרֶ/ת ַרְגָלי, יאהדונהי ֶאל ְיהָֹוה ֵעיָני 8ִָמיד

, ֲחֵמ/ ְלָכל ַעִי� ְ;צ6ָרה ז(, ה"ִויַכ�6ֵ ֶ/ֵעיָניו ִיְהי6 ֶמְרָ:ָבה ְלֶעFֶר ְ/מ(ת ַהֲהָויָ 

  .ָחס ְוָ/ל(�, ְוִיIֵָהר ֶ/Bֹא ְלה(ִציא ַה9ֵמ(ת ְ;ִפיו

        ַעִי� Fְמֹאלַעִי� Fְמֹאלַעִי� Fְמֹאלַעִי� Fְמֹאל                                                                                                                                                                ַעִי� ְיִמי�ַעִי� ְיִמי�ַעִי� ְיִמי�ַעִי� ְיִמי�                                                                    

        יהוהיהוהיהוהיהוה                        יהוהיהוהיהוהיהוה                                                                                                                                    יהוה יהוה יהוה יהוה                         יהוהיהוהיהוהיהוה

        יהוהיהוהיהוהיהוה                                                                                                                                                                            יהוהיהוהיהוהיהוה

             יהוה     יהוה     יהוה     יהוהיהוה יהוה יהוה יהוה                                                                                                                                             יהוהיהוהיהוהיהוה                יהוה יהוה יהוה יהוה 

  .עי�' בגמעולי�  ה"חמש פעמי� ַהַויָ 

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר ו.ִיְ/ַתֵדל ִלְלמ(ד ָ:ל ַה8ְִהִלי�

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , 6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/ְ:ִא 
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� ,  ֵמא(ת� ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�

  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה

,  מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנהַעד, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת
6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת

ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת
ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י6

ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
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ִרי� ַוֲאִני ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַד;ְ "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(
6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 

ַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 וְ 
0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה

ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
ַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 לְ 

, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהי� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , אֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6ְוַח+ֹ

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� Kִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

 ִCָרצ(� ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת(' י� ִיְרֵאי ָ/ַמִי� ִויִהי ָרצ(� ֶ/הִי�8ֵ ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנ;ְ.  

        

        ....�678ִ ְלִמי ֶ/Hַכל א( ֵהֱאִכיל ְטֵרפ(ת ְלִיFְָרֵאל�678ִ ְלִמי ֶ/Hַכל א( ֵהֱאִכיל ְטֵרפ(ת ְלִיFְָרֵאל�678ִ ְלִמי ֶ/Hַכל א( ֵהֱאִכיל ְטֵרפ(ת ְלִיFְָרֵאל�678ִ ְלִמי ֶ/Hַכל א( ֵהֱאִכיל ְטֵרפ(ת ְלִיFְָרֵאל

ָיצ�6 , ַהָ%ָברלו  ֶ/ָקֶ/ה ומי. Pִָריְ� ָלצ�6 ָמאַתִי� 6ְ/מ(ִני� ָו8ֵַ/ע ַתֲעִני(ת

ְוִיְפֶדה ָמאַתִי� 6ְ/מ(ִני� ָו8ֵַ/ע 8ֲַעִנC(ת ִ;ְצָדָקה . י(� ֶאָחד ָלְיָלה ָוי(�

ְוִא� ֶאְפָ/ר ַיֲעFֶה . ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה. ְוַיֲעFֶה �678ִ ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�. ָלֲעִנCִי�

    .ְוֵ/ִני זֹאת ִ;יֵמי ֵ/ִני ַוֲחִמיִ/י

ִמי ֶ/ֵהֱאִכיל ְטֵרפ(ת ו, בפני עצמו  זה�678ִ  לעשותPִָרי�ְ  ִמי ֶ/Hַכל ְטֵרפ(ת

  .בפני עצמו  זה�678ִ  לעשותPִָרי�ְ  ְלִיFְָרֵאל
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  :י(� ִלְפֵני ַהP(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ִחָ<ֵתנ6ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְ 

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
Hַכְל8ִי ָ;Fָר ְטֵריָפה ְוָעַבְר8ִי ַעל ַהָ:ת6ב 6ָבFָר ְטֵריָפה לֹא . H6ַ/ְמנ
ח ִנצ(ִצי� ִדְקִליEַת נ(ַגה "ְוִנְכַ/ְל8ִי 6ָפַגְמ8ִי ְ;ַרע ֶ/ֶבָרפָ , תֹאֵכל6

ח "פָ ְוַג� Eַָגְמ8ִי ְברָ , ֶ/ה6א ס(ד ֶב�. ֶ/ִ<ְטְרָפה ֵמַהֶ:ֶלב ָהַרע ֶ/ַ;ְקִליEָה
. ֶ/ִ<ְטְרפ6 ְוָיְצא6 ָלח#6 ִע� ַהֵ:ִלי� ֶ/ל ַהְמָלִכי�. ִנצ(ִצי� ִ%ְקד9ָOה

. ָ;ַגְדנ6 .6ְבס(ד ֶטֶר� ָנַת� ִליֵרHיו, ֶ/ִ<ְתְקנ6 ְ;ס(ד ִ:י ה6א טַֹר� ַוִיֶרַפֶאנ6
8ִי ְלִיFְָרֵאל ְ;ִא=6ר ִהְכָ/לְ . ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6

ָיַעְצנ6 . ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ִהְרַ/ְענFַ;ְ .6ר ְטֵריָפה
. ָ:ַעְסנ6 ְ;ח(ל 6ְבַ/ָ;ת 6ָטְרָפה ַנְפֵ/נEֵ0;ְ 6נIַ:ִ .6ְבנ6. ֵעצ(ת ָרע(ת

. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ְצנ6ִנ0. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6 ה ַצִ%יק ַעל ָ:לְו80ָ 
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה

מ(ת ִסְתֵרי 8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6. ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 
ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל

 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 
6ְתַכEֵר ָלנ6 ַח+ֹאֵתינ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6

  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל
ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל , ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;(ל ֶ/ַבע ְטִביל(ת

, ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(ְוֶ/ֵ:� , ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

  .ר6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמ+6ְמא(ת ֲעו(נ(ָתיו

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה
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ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ִמְנָחה ָחַ/ב , 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחהִא� לֹא ִקֵ;ל 

  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ְלִהְתַע<(ת

  :ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

, 9ְִקיַעת ָהַחָ-ה ַהC(�ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ֲהֵריִני ְ;ַתֲעִנית ְלָפֶניָ� ָהֵחל ִמ 
ְוַעד ֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר ְ:ֵדי ֶ/8ְַכEֵר ִלי ַעל ָ:ל ַחטֹאַתי ֲע(נ(ַתי 
6ְפָ/ַעי 9ֶָחָטאִתי ְו9ֶָע6ִיִתי ְוEָ9ֶַ/ע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה 

ִמי ֶ/Hַכל ְטֵרפ(ת ל�678ִ העושה (6ִבְפָרט ַ;ֲחָטִאי� ַוֲעו(נ(ת וְפָ/ִעי� 

 ִמי ֶ/ֵהֱאִכיל ְטֵרפ(ת ְלִיFְָרֵאלל�678ִ העושה ( .)ֶ/Hַכְל8ִי ְטֵרפ(ת, Cֹאַמר

ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַענ(ת  ).9ֶֶהֱאַכְל8י ְטֵרפ(ת ְלַעְ-ָ� ִיFְָרֵאל ,Cֹאַמר
ל ַה8ֲַעִנית א6ַכל ֶלֱאכ(ל ְללֹא /�6 ֲע(� ְ:9ֶֶאEְ �8ֵר6ָטה ִלְצָדָקה ְלִב+6

ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח ' ִויִהי ָרצ(� ִמEָBְֶניָ� ה. ְ:ָלל
  .6ְבִריא6ת ְלִהְתַענ(ת ְלָפֶניָ� 6ְתַקֵ;ל 8ֲַעִניִתי 6ְת/6ָבִתי ְ;ָרצ(�

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ַחָ-הִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת הַ 

 ִיְט;ֹל Eְר6ָסה ִרא/(ָנה ,ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד(. ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

6ִמְ/ָנC(ת ֶ/ל ֵליל ָ/ב6ע(ת . אַמר ִמְ/ָנC(ת ַמֶ=ֶכת ח6ִלי�ְ;ֵליל ַהP(� יֹ

ג "ְוַתְריָ . ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� ְלָפח(ת Eֵר6/ ַהִ-Bִי�) 660 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� (

  ְוזַֹהר ְ/מ(ת")קריאי מועד" בסדר הלימוד לליל שבועות ִנְמָצא( ִמְצו(ת

  . ד"ַעד ַ%� קי', ד ַע-6ד ב"ִמַ%� צ). י�ָסָבא ְדִמְ/Eִָט (

ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� , ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:ר, ְ:ֶ/Cְִ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(

  .ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�, ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו

ְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת לִ יַ , ִא� ָיכ(ל

  )ראה בהוראות שבתחילת הספר( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

ָ:ְ� �678ִ  ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר ְו0ַחר

  .  ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה))))60606060עמוד ִנְמָצא ְלֵעיל (ֲחצ(ת 

  ".�678ִ ֲחצ(ת"9ָה Eְט6ָרה ִמBִ-6ד ַהִ-ְ/ָני(ת וְ ִא 
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  :ְ;י(� ַהP(� יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
ַמְע8ָ  ֱאלֶֹהיָ� ְו/ָ יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

 ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו. ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֵ/י עֶֹר� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6קְ , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
 ַהָ:ת6ב 6ָבFָר ְטֵריָפה לֹא Hַכְל8ִי ָ;Fָר ְטֵריָפה ְוָעַבְר8ִי ַעל. Hַ/ְמנ6
ח ִנצ(ִצי� ִדְקִליEַת נ(ַגה "ְוִנְכַ/ְל8ִי 6ָפַגְמ8ִי ְ;ַרע ֶ/ֶבָרפָ , תֹאֵכל6

ח "ְוַג� Eַָגְמ8ִי ְבָרפָ , ֶ/ה6א ס(ד ֶב�. ֶ/ִ<ְטְרָפה ֵמַהֶ:ֶלב ָהַרע ֶ/ַ;ְקִליEָה
. א6 ָלח#6 ִע� ַהֵ:ִלי� ֶ/ל ַהְמָלִכי�ֶ/ִ<ְטְרפ6 ְוָיצְ . ִנצ(ִצי� ִ%ְקד9ָOה

. ָ;ַגְדנ6 .6ְבס(ד ֶטֶר� ָנַת� ִליֵרHיו, ֶ/ִ<ְתְקנ6 ְ;ס(ד ִ:י ה6א טַֹר� ַוִיֶרַפֶאנ6
ִהְכָ/ְל8ִי ְלִיFְָרֵאל ְ;ִא=6ר . ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6

ָיַעְצנ6 . ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְרַ/ְענ6ִה . ְ;Fַר ְטֵריָפה
. ָ:ַעְסנ6 ְ;ח(ל 6ְבַ/ָ;ת 6ָטְרָפה ַנְפֵ/נEֵ0;ְ 6נIַ:ִ .6ְבנ6. ֵעצ(ת ָרע(ת

. Eָ6ַ/ְענ. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6.  ָעFִיתָ ִ:Wי ֱאֶמת. ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
יאהדונהי ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
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  .ל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹ ֶאת ָ:ל

ִי7ַח ְ;ָיד( Eְִדי(� ָמאַתִי� 6ְ/מ(ִני� ָוֵתַ/ע 8ֲַעִנC(ת ְוַיֲעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד 

  :ַמֲעָרב ְויֹאַמר

ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . י ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<יֲע(נ(תַ 

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהי ְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר . ָמה ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%ק. ַהEִָני�
ִלְדָבֶריָ� לֹא . 6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני
ֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְב . ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . 6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

ְוָגַרְמ8ִי . ַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOהְלִהְתַחIֵק ְוַלֲעל(ת לְ 
ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 

;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 . ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. י ַוֲאב(י ָעַליא(. ַהַ-ִי�

ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה
ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהיָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, ַמַעל ָעFִיִתי6ְב 
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

ר ְוָעFִיִתי ֲע(� ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ , 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 
. ֶזה ֲאֶ/ר Hַכְל8ִי ְוִהְכַ/ְל8ִי ֲאֵחִרי� ֵמַעֵ-ָ� ִיFְָרֵאל ַ;ֲאִכיַלת ְטֵריָפה

ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי Oי 6מFַ6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני , ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע
.  ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶהַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי

ְלָקִלי� Oְרח(ַתי ַהְמקH ַיֲעזֹב : ִ%ְכִתיב, ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת
 ִויַרֲחֵמה6 יאהדונהיְיהָֹוה  ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל
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6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני . ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ  ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ְוֶאל
ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה 

  .ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�, ְוַכEָָרה
ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה

, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה
ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי

ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב אהדונהייְיהָֹוה 
. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י

 ִנְתַמֵעט ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר
6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/

ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 
ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ֶה�ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ;ָ 

ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב
ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה

6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני ְוִתְהיֶ . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oה ֲח/6ָבה 6ְמק
ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי

ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת
ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . י ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(תְוי(ְצִאי� ַעל ְידֵ 

ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י
ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�וְ 
ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

 ֵתב(ת  ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י)ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
י ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמרֵ . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְיהֹוה 
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מ(ֶדה ֲאִני ְלָפֶניָ� ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ְוָעַבְר8ִי ַעל ַמה ֶ/ָ:ת6ב ַב8(ָרה 6ָבFָר , ֶ/Hַכְל8ִי ְ;Fַר ְטֵרָפה, ְלָפֶני�ָ 
ְוִנְכַ/ְל8ִי 6ָפַגְמ8ִי ,  ְטֵרָפה לֹא 8ֹאֵכל6 ַלֶ:ֶלב 8ְַ/ִליכ�6 א(ת(ַ;Mֶָדה

, ח ִנP(ִצי� ִ%ְקד9ָOה"6ָפַגְמ8ִי ְ;ָרפָ , �"ח ֶ/ה6א ס(ד בֶ "ָ;ָרע ֶ/ְ;רפ
י ה6א ֶ/ִ<ְתְקנ6 ְ;ס(ד :ִ , ֶ/ִ<ְטְרפ6 ְוָיְצא6 ַלח#6 ִע� ַהֵ:ִלי� ֶ/ל ַהְ-ָלִכי�

ְוָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֶ/ֵאיִני , 6ְבס(ד ֶטֶר� ָנַת� ִליֵרHיו, טַֹר� ַוCְִרEְֶא<6
ַוֲעָבֶדיָ� ַחְכֵמי ִיFְָרֵאל 7ְ8ִנ6 , ט ָיִמי� ְרצ6ִפי�"ָיכ(ל ְלִהְתַע<(ת רפ

הָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ְוֱאלֵֹהי ָלֵכ� ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� יְ , ִלְפ%(ת ְ;ֶכֶס� ָ:ל 8ֲַעִנית
ֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ְלָפֶניָ� ַהְפָרַ/ת ָממ(� ֶזה  Oב(ֵתינ6 ֶ/8ְִהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמקH

6ְכִא6B ִ:6ְַנ8ִי , ט ָיִמי� ְרצ6ִפי�"ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי רפ, ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 . ק�6 ֶזהְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ ְ;ִת 

ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי . 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6, 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6
  . צ6ִרי ְוג(ֲאִלייאהדונהיִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָ(ה 

  :יֹאַמר Eֶֶרק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ל6ֵלי : יר ַהW-ַWֲעל(ת ְלָדִוד ל6ֵלי ְיהָֹוה ֶ/ָהָיה ָלנ6 יWֹאַמרW ָנא ִיFְָרֵאWלִ/ 
�WָדH 6ְיהָֹוה ֶ/ָהָיה ָלנ6 ְ;ק�6 ָעֵלינ : �Eָ0 ֲחר(תW;ַ 6י� ְ;ָלע6נCֲִאַזי ַח

ַבר ַעל ַנְפֵ/נ6 ֲאַזי עָ : ֲאַזי ַהַ-ִי� ְ/ָטפ6נ6 ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵ/WנW;ָ :6נ6
ַנְפֵ/נ6 : ָ;ר6ְ� ְיהָֹוה ֶ/Bֹא ְנָתָננ6 ֶטֶר� ְלִ/ֵ<יֶה�W: ַהַ-ִי� ַהWIֵיד(ִנWי�

(ְקִ/י� ַהEַח ִנְ/ָ;ר ַוWֲאַנְחנ6 ִנְמָלWְטנ6 Wח יEַר ִנְמְלָטה ִמ)Eֶעְזֵרנ6 : ְ:ִצ
ֶר# WHה ָ/ַמִי� ָוFְֵֹיהָֹוה ע �/ֵ;ְ:  

ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ַ;ֲע(� ֶ/ִהְכַ/ְל8ִי ֶאת , ( ֶ/ל ע(ָל� מ(ֶדה ֲאִני ְלָפֶני�ָ ִר;(נ
ְוָלֵכ� . ְוָגַרְמ8ִי ָ;ֶזה Eְָג� ִ;ְמק(� ַה7ֶֹד/. ִיFְָרֵאל ְ;ִא=6ר ְ;Fַר ְטֵרָפה

ִדי ִלְצָדָקה ִהְ<ִני ַמְפִרי/ ָמאַתִי� 6ְ/מ(ִני� ָוֶתַ/ע Eְר6ט(ת ֵאBֶה ֶ/ְ;יָ 
, ְלַת�7ֵ ֶטֶר� ִנP(ֵצי ַה7ְד9ָOה ֶ/ִנְטְרפ6 ְוָיְצא6 ַלח#6, ֶ/ֵה� ְ:ִמְנַי� ֶטֶר�

7ְנ6 ְוַיְחְזר6 ְוַיֲעל6 ֶאל ְמק(� ַה7ֶֹד/ ְ;ָמק(� ֶעְלי(� Oס(ד , ְוַע8ָה ְית;ְ
ְוַכָ:ת6ב ֶטֶר� ָנַת� ִליֵרHיו , ֶ/<6ַיְ� ַוCְַח;ְ , ַהָ:ת6ב ִ:י ה6א טַֹר� ַוִיְרEֶָא<6

ִפִיהָ . ִיְז:ֹר ְלע(ָל� ְ;ִרית( Oר( , וְלַמַע� ַהֵ/� ַה7ָד(/ ִטְפטEָע(ֶלה ִמְס/ֶ
, #"ק ְוָקמָ "ק ְוִחירִ "# ְוִחירִ "א ְוקOב6"ק 6ְ/בַ "ֶ/ֵה� ִחירִ . ִע� ְנקO%(ָתיו
ָ;ְרר6 ִנP(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוִיְהיE 6(ְרִחי� ִיְת , ט 6ִמְסEַר ֶאְפַרח"ִמְסEָר רפ
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ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל , ְוע(ִלי� ְלָמק(� ֶעְלי(� ִ;ְמק(� ַה7ֶֹד/
, 6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� 6ְברֹב ֲחָסֶדי�ָ . ְלַכ�6ֵ ְ;ִת�67 ֶזה. ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת

ְוִתְ/ְמֵרִני ֶ/Bא ֶאְתַ@ְלֵ@ל ַ;ֲעֶלה ִאיָל� ְ;ס(ד , ֶר� ַהִ@ְל@6לPִ8ַיֵלִני ִמ+ֶ 
ְוֶאְהֶיה Eָט6ר ִמ� ַהֶ+ֶר� ְלַמַע� ַהְיס(ד , ְוִתְפְטֵרִני ְלָ/ל(�. ְוֶהָעֶלה ָנֶבל

. ל(�6ְלַמַע� ִנְ/ַמת ַעְבְ%ָ� ַרִ;י ַטְרפ(� ָעָליו ַה9ָ , ַה7ָד(/ ַהִ<ְקָרא Eְָרט
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי .  מ(ִ/יַע ִיְ/ֵרי ֵלב)ט"רפ' יכוי� גי(ָמִגִ<י ַעל ֱאלִֹהי� 

  .ְיהָֹוה צ6ִרי ְוג(ֲאִלי, ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶני�ָ 

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

 מלקויות כמו ט"טוב שילקה ל, ביו� התענית באיזה שעה שיוכל

  .שנוהגי� בערב כפור

ְויֹאַמר Eֲַעָמִי� ָ:ל ) 575 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� (ְ� ֶ/ל ֵליל ָ/ב6ע(ת "ִיְלַמד 8ְנַ 

�7ַ "ַה8ְִהBִי� ֶ/ֵה� ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנָי� כפ O6ד ְית-Bִר6ָטה 6ָבֶזה ַהEְ ר 6ְכִמְנָי�

  ְ/;(ָנ� ָ/ֶוהִ:י חֶ . ֲע(� ֲאִכיַלת ְטֵריָפה

ת 6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר "0ַחר ָ:ְ� ַיֲעFֶה ִ/ְבָעה ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ֶ/ל הס

  .ְלָדִוד 6ָפס6ק ֶאָחד ֵמHָ<א ְבכֹחַ 

ָהב6 : ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרתַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/ 

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַהָ-ִי� ֵאWל
(� ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

ְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ִקיֵד� ְ:מ(ַוCַרְ 
/Wֲהב(ת ֵאWַל :/Wק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 הָֹוה יְ : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWְי

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 

  )�"ע שט"קר(   :                   ֲהֵרנ6 נ(ָראטַ . ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת

  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

271271271271

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ָדֶת�ָ ַנֵהל עֲ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל

  :ֶעדָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� וָ 

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ַה7ָד(/ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� 
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� 

ֵמֲעCָFִה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה , ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ,  ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת,ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה
ֵמֲאִציל6ת , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

, 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי , ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ ְלַטֵהר 

6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת 
 ַהֵחֶלק 6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל, ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה

ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה . ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב ְלַ/ְוָעֵתנ6, ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני "ַ:ָ%ָבר ֶ/ֶ<ֱאַמר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, 8ֲַעֶנה

ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה E(' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני ֶאְ/ָמע
ָ;ר6ְ� /(ֵמַע , 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה

 א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה  .8ְִפBָה
+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִא� 8ְִפֶנה ְלחַ , ֶ;� ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(, ֶחְרEֵָתנ6
6ְבט6ְבָ� , ְוִא� 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ , ְוִתְקָוֵתינ6

ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 
 יאהדונהי ק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוהְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 6/8ְָבֵתינ6 וְ 
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ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� , 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 0ל 8ַַעְזֵבנ6, ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ 
ִ:י ָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס , 7ָ8ִֵחנ6

ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל , ֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� ְולַ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6, ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6

ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ,  ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6יאהדונהיהָֹוה יְ 

ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה 6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר 
ָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 לְ , ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

 ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

  . ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ָלֲעִנCִי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�ית�
        

        .... הגאוה הגאוה הגאוה הגאוה�678ִ ְלָע(��678ִ ְלָע(��678ִ ְלָע(��678ִ ְלָע(�

Pִָריְ� שלתקו� עוו� זה , "שער רוח הקודש"ל בספר "י ז"כתב רבינו האר

 מתבאר ַר;(ֵתינ6 ַהְמק6ָ;ִלי�ולפי , ִמי�יָ  חמשהְלִהְתַע<(ת ָלצ�6 ֲחִמ9ִי� ו

ִיְתַעֶ<ה ְלָפח(ת י(� , ַהָ%ָברלו  ֶ/ָקֶ/ה ולכ� מי. שג� לחטא זה יש פדיו�

   . 8ֲַעִני(תחמשי� וחמיִש ה ְוי(� ְוִיEִ �8ְֶדי(� ֶ/ל ֶאָחד 8ֲַעִנית ֶ/ל ַלְילָ 

        ::::ֶזה ֵסֶדר ַה�678ִֶזה ֵסֶדר ַה�678ִֶזה ֵסֶדר ַה�678ִֶזה ֵסֶדר ַה�678ִוְ וְ וְ וְ 

י(� ִלְפֵני  ו.ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�

  .ַהצ(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , נ6ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתי יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
ָ@ִאינ6 ְ;ַמֲחָ/ָבה ְ;ִד;6ר 6ְבַמֲעFֶה ְוָגַרְמנ6 . ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

Bָה Oָרֵאל. ִע:6ב ַהְ@אFְCִֵאי� ֶ;� ָ%ִוד ָ;א ַעד ֶ/ִיְכל6 ַ@ֵ=י ָהר6ַח ִמ/ֶ .
ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר . ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. נ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרעִ%ַ;רְ 
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ָמִרינ6 . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. 6ִמְרָמה
ִצַעְרנ6 . ָצַרְרנ6. נEָ6ַגְמ . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ְדָבֶרי�ָ 

ְוַסְרנ6 . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. Hב ָוֵא�
ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל . ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  :ֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת וַ 
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה

8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 
ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� .  ְכָלי(ת ָוֵלברֶֹאה. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל

 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח לְ  ֶאת ָ:ל

ֵמַה7ְִלEָה , ר6ח( ְוִנְ/ָמת(, ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ְלַטֵהר ַנְפ/(

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל ַ%ַעת , הגאוֶ/ִ<ְדְ;ָקה ָ;ֶה� ִ;ְגַלל ָע(� הַ 

ר6ח( , ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(,  ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ�

ְמ0ת ָצַרַעת ַעו(נ(ֵתיהָ  O+ְוִנְ/ָמת( ִמ.   

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת ,  ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"Cֹאַמר א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/ , "8ְִפBָה

, ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ֲעִמיָדה, ִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� , ֶ/ל ִמְנָחה ָחַ/ב ְלִהְתַע<(ת) ְ/מ(ֵנה ֶעFְֵרה(

  .ְלִהְתַע<(ת

  :ֲעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ַ 

ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ְוי(� , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
, ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי .ִמְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד ְלֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר

ֵמע(ִדי  ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי� הגאוהָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ַ;ֲעו(� 
ְ:ֶ/0ְפִרי/ , ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ֶ/ִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַע<(ת, ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא , Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית
ֶחְלִ;י ְוָדִמי ִלְפֵני ַוֲהֵריִני ִמְתַ:�6ֵ ְ;ַתֲעִנית ֶזה ְלַהְקִריב . /�6 ָע(� ְ:ָלל

ְלַכEֵר ַעל , ה6א ִ;ְמק(� ַה7ְָרָ;� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;חַ  ָ;ר�6ְ  ַה7ָד(/
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,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . ַח+ֹאַתי
6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני , ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח ְלִהְתַע<(ת ְלָפֶני�ָ 

  .ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

Eְר6ָסה ִיְט;ֹל , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע , ְ:ֶ/Cְִ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(, ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית

  .ְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�ָהע(ֶלה ְ;ִגימַ , ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו, ְוַהַ:ר

ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� יַ , ִא� ָיכ(ל

  )ראה בהוראות שבתחילת הספר( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית
� ֲחצ(ת ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַָחר ְו678ִ

  ".�678ִ ֲחצ(ת"מלומר ִא9ָה Eְט6ָרה  .ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה) 60606060לעיל עמוד (

  :ְ;י(� ַהצ(� יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיה ְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהֹוָ : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

� ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְוַה9ֵ . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ֶ/ֵאי� אֲ , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
ָ@ִאינ6 ְ;ַמֲחָ/ָבה ְ;ִד;6ר 6ְבַמֲעFֶה ְוָגַרְמנ6 . נ6ָ@ַזלְ . ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

Bָה Oָרֵאל. ִע:6ב ַהְ@אFְCִֵאי� ֶ;� ָ%ִוד ָ;א ַעד ֶ/ִיְכל6 ַ@ֵ=י ָהר6ַח ִמ/ֶ .
ר ָטַפְלנ6 ֶ/קֶ . ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע

ָמִרינ6 . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. 6ִמְרָמה
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ִצַעְרנ6 . ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ְדָבֶרי�ָ 
ְוַסְרנ6 .  8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ8ִ.6ַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. Hב ָוֵא�

ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל . ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6

ֲהלֹא . ֵכ� ְ/ָחִקי�6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהי� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה ְיִהי ָרצ( :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

  יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת(  ְועֵֹבר ַעלֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :נ6 ִמיֵמי ֶקֶד�ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתי

ויכוו� לתק� מה שהפריד אותיות , יאמר פסוק זה חמישי� וחמש פעמי�

 יחזרו לשכו� ָיJ ֱאלִֹהWי� ִלְ/:ֹ�ועתה על ידי אמירת , יה מש� אלהי�

   .אותיות יה בש� אלהי�

(ְרִרי� , ָלַקְח8ָ ַמ8ָנ(ת ָ;HWָד�, ָ/ִביָת 9ִֶבי ַלָ-ר(� ָעִליתָ  Wְו�0 ס
  ָיJ ֱאלִֹהWי�Z ְ/:ֹ�לִ 

 8ֲַעִנC(ת ְוַיֲעמֹד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב חמשי� וְ חמיִש ִי7ַח ְ;ָיד( Eְִִדי(� 

  :ְויֹאַמר

ִ:י ְבָצָרה ְ@ד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . Fָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<יֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכמַ 

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . 8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ ְוַג� ִנְכַלְמ 
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ָמה . ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה ְוֵאַלי ;ֶ/ת ַהEִָני�. ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�
ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי . ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטַ%ק

. ִלְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hְזִני. ָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(תלְ 
ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה

ָפַגְמ8ִי ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6. 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל . ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע

ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְלִהְתַחIֵק . ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ַה7ְד9ָOהְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� 

ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� 
א(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�. 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר

. ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה. יֲאָהה ַעל ַנְפִ/ . ַוֲאב(י ָעַלי
ֲאָבל ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי

ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי ְולֹא , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי
ִ:י ה6א , ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִליחַ , ְנ8ִיְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ַ 

. ְוה6א ֲאֶ/ר ֵהִסיַתִני 6ִפ8ִַני ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ . ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�
ַ-ֲעFַי  ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמ . ְ;ַמֲחָ/ָבה ְ;ִד;6ר 6ְבַמֲעFֶהתיְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָ@ִאי

ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי O6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי . 6מ
ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� . ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה

ְלָקִלי� Oֶו� ַיֲעזֹב ָרָ/ע %ַ : ִ%ְכִתיב, ְוֶאת א(ְרח(ַתי ַהְמקH /ְר:( ְוִאי
. ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסל(חַ  ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל

6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל 
ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 , ִליָחה ְוַכEָָרהַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְס 

  . ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�
ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

, C(� ַהIֶהָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד הַ 
ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי

ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 
. (� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י

ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 
6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
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 ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל
ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�

ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב
ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה:ִֹחי ְלִהְתַע<(ת 

6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק
 ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת, נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי

ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת
ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת

ר6ִחי , ִפי ְוַנְפִ/י8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6
ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�
 ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת, ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי( ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל 6ְלַמַע�, ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . מ(ֵתינ6ְ/ 'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  .צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהֹוה 

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

  :ָ:ל Eָס6ק ָ/לֹ/ Eְָעִמי�, � ֵא6Bיֹאַמר Eְס6ִקי

  :ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה  ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְַ@ביאהדונהיְיהָֹוה 

  :ְיהָֹוה ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;ֵֹטַח ָ;�ְ 

  :ָקְרֵאנ6 ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(�. ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה

ֲעֵנִני ֶ;ֱאֶמת . ַחְסֶ%�ָ  ת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרבְלָ� ְיהָֹוה עֵ  ַוֲאִני 8ְִפBִָתי
  :ִיְ/ֶע�ָ 
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  :ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי

ְוָהִא9ָה ִ;ְמק(� ) .608לקמ� עמוד ִנְמָצא " (%ְ0ָרא ז6ָטא"0ַחר ָ:ְ� ִיְלַמד 

   575 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� . (� ְלֵליל ָ/ב6ע(ת"ד ַהָתנָ 8ְִלמַ " %ְ0ָרא ז6ָטא"

  :0ַחר ַהBִמ6ד יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ֶ/Cְִהֶיה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
, ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/הָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� ַהִל-6ד ֶ/Bַָמְד8ִי ְ;ת(

ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ָהָבל ְקִריHִתי ְ;ת(ָרְתָ� , בעוונותיְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי 
ְלַת�7ֵ א(ִתC(ת ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה� ֲאִני , ַה7ְד(ָ/ה

�7ָ ָ:ל ֲאֶ/ , 6ֵביִתי Oַגְמנ66ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְיתEָ ְוִיָ-ֵ/ְ� ֶ/ַפע ַרב , ר
6ִמ�9ָ ִיָ-ֶ/ְ� ֶ/ַפע ַרב ְלַנְפֵ/נ6 ר6ֵחנ6 , ְ;ָכל ָהע(ָלמ(ת ַה7ְד(ִ/י�

ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה ְוִיְהֶיה ַהC(� ַהIֶה . ְוִנְ/ָמֵתנ6
ֶאת ָ:ל Eְָגֵמינ6 6ְפָגֵמי Hָד� ָהִרא/(� ֶ/Eַָגְמנ6 ְלַת�7ֵ , י(� ָרצ(� ְלָפֶני�ָ 

ְוָכל Eְָרֵטי ֲאִציל6ת ְ;ִריHה , ִ;ְכָלל6ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה
6ְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהֶ<ֶפ/ ֶ/ִנְפְ@מ6 ְוָנְפל6 ְ;נַֹגJ ְ%ֲאִציל6ת , ְיִציָרה ֲעCָFִה

   :ְונַֹגJ ָ:א(ר 8ְִהֶיה ֶאל ְמק(� ַה7ֶֹד/, ִציָרה ֲעCָFִהְ;ִריHה יְ 
  .יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ַבע ְפָעִמי�

  : ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי ה(ִ/יָעה ָנא Hָ<א ְיהָֹוה יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

  :Hָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה ָנא ְוַהְצִליָחה ָנא

  :ָעה ָנא ְוַהְרִויָחה ָנאHָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/י

  :ה(ַ/ְעָנא ְוה(ִ/יָעה ָנא, ְסַלח ָנא, ְרָפא ָנא, Hָ<א ֵאל ָנא

  :יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ַחֵמ/ ְפָעִמי�

�Bֵ/ְַוֶאת ֲחִמיִ/ת( י(ֵס� ָעָליו ְוָנַת� א(ת( , ְוֵאת ֲאֶ/ר ָחָטא ִמ� ַה7ֶֹד/ ְי
  :ָליו ְ;ֵאיל ָהHָ/� ְוִנְסַלח ל(ְוַה:ֵֹה� ְיַכEֵר עָ . ַל:ֵֹה�

  :ֲחִמיִ/ית( י(ֵס� ָעָליו, ְוִא� ָ@אֹל ִיְג0ל ִאי/ ִמַ-ַעFְר(

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ְיהָֹוה :  ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְָ@ב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלהיאהדונהיְיהָֹוה 
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ה ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(� ְיהֹוָ : ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;(ֵטַח ָ;�ְ 
ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסְ%ָ� ֲעֵנִני , ַוֲאִני ְתִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(�: ָקְרֵאנ6

ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי : ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ 
  :ְוגֲֹאִלי

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה  ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶני�ָ 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִ<יִמ-ֶ 

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , �ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bיָ 

   .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית

ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה
, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

ְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל 6ִמ:ָֹחJ יִ , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת
ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , �ָ ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/מֶ 

, 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , 6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י

ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
ה ְוצ6ָקה E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצרָ ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

 ְוִא�, ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(
6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 

ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 
0ל , ַהֶ-ֶל�ְ  ה(ִ/יָעה יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה

ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 
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, נ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצרֵ , ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהיַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְפֵ/ינ6ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה נַ 

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, ְב0ֲהָבה6
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 , ַיֲעFֶה ִ/ְבָעה ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, ָפס6ק ִמEְס6ֵקי Hָ<א ְ;:ֹחַ BO: ,6(, ְ;ֵני ֵאִלי�' לה

ָהב6 : ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ ַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרת

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ְרִעי� ְיהָֹוה ַעלַהָ:ב(ד ִה  ַהָ-ִי� ֵאWל
(� ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

ְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ַוCְַרִקיֵד� ְ:מ(
ק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵדW/:  ֵאW/ַלWֲהב(ת

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 ְיהָֹוה : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ יְ : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWהָֹוה ְיָבֵרְ� ְי

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:  
  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                    ָ/ְמֵר�ְ:ָבַבת. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   �ָ ז(ְכֵרי ְקד6ָ/תֶ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל

  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

  ./6ָבת( ְ;ָרצ(�ְיַקֵ;ל 8ְ ' ִי�8ֵ ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי� ִויִהי ָרצ(� ֶ/ה
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        .... כבוד אב וא� כבוד אב וא� כבוד אב וא� כבוד אב וא��678ִ ְלָע(��678ִ ְלָע(��678ִ ְלָע(��678ִ ְלָע(�

Pִָריְ� שלתקו� עוו� זה , "שער רוח הקודש"ל בספר "י ז"כתב רבינו האר

 מתבאר ַר;(ֵתינ6 ַהְמק6ָ;ִלי�ולפי , ִמי�יָ  חמשהי� וארבִע ְלִהְתַע<(ת ָלצ�6 

ַעֶ<ה ְלָפח(ת י(� ִיְת , ַהָ%ָברלו  ֶ/ָקֶ/ה ולכ� מי. שג� לחטא זה יש פדיו�

   . 8ֲַעִני(תחמשי� וארבִע ֶאָחד 8ֲַעִנית ֶ/ל ַלְיָלה ְוי(� ְוִיEִ �8ְֶדי(� ֶ/ל 

  :ֶזה ֵסֶדר ַה�678ִוְ 

י(� ִלְפֵני  ו.ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�

  .ַהצ(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

 ָ>H ֵתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיא ְיהָֹוהBָ8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפ
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ְחנ6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאנַ  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי .  ָ@ַזְלנ6.ָ;ִזינH 6ב ָוֵא� ְוHִחינ6 ַהָ@ד(ל. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ְוָל/(� ָהָרע
. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת

ִק9ִינ6 . ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. נ6ָרַ/עְ . עֶֹר�

ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י . 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6

ֲהלֹא . ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�6, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
ֱאלֵֹהינ6  יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה :ֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמ 
 ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6

  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6

ֵמַה7ְִלEָה , ר6ח( ְוִנְ/ָמת(, ְלַטֵהר ַנְפ/(ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת 

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע , שפג� בכבוד אביו ואמוֶ/ִ<ְדְ;ָקה ָ;ֶה� ִ;ְגַלל ָע(� 
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ְוֶ/ֵ:� , ְטִביל(ת ֵא6B ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

ְמ0ת ָצַרַעת ַעו(נ(ֵתיהָ , (ְיטֲֹהר6 ַנְפ/ O+ר6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמ.  

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת ,  ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

, ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ֲעִמיָדה, ית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחהִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַענִ 

ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� , ֶ/ל ִמְנָחה ָחַ/ב ְלִהְתַע<(ת) ְ/מ(ֵנה ֶעFְֵרה(

  .ְלִהְתַע<(ת

  :ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ְוי(� ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל עָ , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
, ַעל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי .ִמְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד ְלֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר

 ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� ופגמתי בכבוד אבי ואמיָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי 
ֶנה ֶ/ִא� לֹא א6ַכל ַוֲהֵריִני ַמְת , ֲאֵחִרי� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

א6ַכל , ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית, ְלִהְתַע<(ת
ַוֲהֵריִני ִמְתַ:�6ֵ ְ;ַתֲעִנית ֶזה . ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל

ה6א ִ;ְמק(� ַה7ְָרָ;� ַהִ<ְקָרב  ָ;ר�6ְ  ְלַהְקִריב ֶחְלִ;י ְוָדִמי ִלְפֵני ַה7ָד(/
 יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . ְלַכEֵר ַעל ַח+ֹאַתי, ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;חַ 

6ְתַקֵ;ל , ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח ְלִהְתַע<(ת ְלָפֶני�ָ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ִני ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרצֵ 

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ָ<הִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכלֶ 

ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע , ְ:ֶ/Cְִ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(, ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית

  .ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו, ְוַהַ:ר

ר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� ֲחגֹיַ , ִא� ָיכ(ל

  )ראה בהוראות שבתחילת הספר( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

לעיל ( ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַָחר ְו�678ִ ֲחצ(ת ישתדל

  ".�678ִ ֲחצ(ת"מלומר ה Eְט6ָרה ִא9ָ  .ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה) .60606060עמוד 
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  :ְ;י(� ַהצ(� יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ  יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, י ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתיַוֲהֵרינִ . ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�:ְ 

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיָ� ְיהָֹוה ל(ַמר ְלָפֶני
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
ְרנ6 דִֹפי ִ%;ַ   ָ@ַזְלנ6.ָ;ִזינH 6ב ָוֵא� ְוHִחינ6 ַהָ@ד(ל. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ְוָל/(� ָהָרע
. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת

ִק9ִינ6 . ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנ6. ְמנEָ6גַ . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. עֶֹר�

ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י . 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  : ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6ֱאֶמת ָעFִיתָ 

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . ה ְכָלי(ת ָוֵלברֹאֶ . ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
ֱאלֵֹהינ6  יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

 ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח 

  יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י
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 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� � ָ:לִ;ְמצBO(ת יָ 
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

ד "יו, א"ד ה" יו,י"ד ה"יו, יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ָראֵ/י ֵתיב(ת ֶ/ָלֵה� ֵה�

  .יאהדונהי, י"ו ה"י וי"ד ה" יו.ה"ה

  ד"יו 

ְוה6א   : ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד6ת, ָוה ִ:י ִע� ְיהָֹוה ַהֶחֶסדַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל ְיהֹ
6ִמָ:ל , ָ%ַרְ/8ִי ֶאת ְיהָֹוה ְוָעָנִני  : ִיְפֶ%ה ֶאת ִיFְָרֵאל ִמ:ֹל ֲע(נ(ָתיו

  :ְמג6ר(ַתי ִהPִיָלִני

  י"ה
, ה ִיְגמֹר ַ;ֲעִדיְיהֹוָ  : ְור6ַח ְנִדיָבה 8ְִסְמֵכִני, ָהִ/יָבה ִלי FFְ(� ִיְ/ֶע�ָ 

  : ַמֲעFֵי ָיֶדיָ� 0ל 8ֶֶר�, ְיהָֹוה ַחְסְ%ָ� ְלע(ָל�
  ד"יו

ַוֲאִני ְ;ַחְסְ%ָ� ָ;ַטְח8ִי ָיֵגל   :ְיִהי ַחְסְ%ָ� ְיהָֹוה ָעֵלינ6 ַ:ֲאֶ/ר ִיַחְלנ6 ָל�ְ 
ְבֵעְד(ֶתיָ� ְיהָֹוה ָ%ַבְק8ִי   :ִלִ;י ִ;י/6ָעֶתָ� Hִ/יָרה ַלְיהָֹוה ִ:י ָגַמל ָעָלי

  : 0ל 8ְִביֵ/ִני
  א"ה

ִא� 8ִָ/יב ִמ9ַָ;ת ַרְגֶלָ�   :ִמCַד ֶ:ֶלב ְיִחיָדִתי, ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִ/י
  :ֲעF(ת ֲחָפֶצָ� ְ;י(� ָקְדִ/י

  ד"יו
ִתי ְ;ֶ/ֶמ� ַו8ֶָר� ִ:ְרֵא� ַקְרִני ַ;Bֹ : יֵֹ/ב ְ;ֵסֶתר ֶעְלי(� ְ;ֵצל ַ/ַ%י ִיְתל(ָנ�

  :ֶ%ֶרְ� ִמְצ(ֶתיָ� Hר#6 ִ:י ַתְרִחיב ִלִ;י  :ַרֲעָנ�
  ה"ה

ֶהֶרב ַ:ְ;ֵסִני ֵמֲע(ִני 6ֵמַחָטאִתי    : ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמֲחָטHי ְוָכל ֲע(נַֹתי ְמֵחה
  :ַטַהֵרִני

  ד"יו
Iִי 6ָמִגִ<י ;( ָבַטח ִלִ;י ְוֶנֱעַזְר8ִי ַוCַעֲ  O6ִמ9ִיִרי ֲאה(ֶד<6, ל(ז ִלִ;יְיהָֹוה ע:  

ַקCְֵמִני ,  ָ%ְלָפה ַנְפִ/י ִמ68ָגה   :ְיַחBְֵצִני ִ:י ָחֵפ# ִ;י, ַוC(ִציֵאִני ַלֶ-ְרַחב
  :ִ:ְדָבֶר�ָ 
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  י"ה
 ְיהָֹוה ֶהֱעִליָת ִמ�   :ִ:י ְלע(ָל� ַחְס%(,  ִ:י ט(ביאהדונהיה(ד6 ַלְיהָֹוה 
  :ִחCִיַתִני ִמCְָרִדי ב(ר, יְ/א(ל ַנְפִ/ 

  ו"וי
ֵיבֹ/6 ְוַיְחEְר6 ַיַחד  : ְי/6ָעְתָ� ֱאלִֹהי� Fַ8ְְ@ֵבִני, ַוֲאִני ָעִני ְוכ(ֵאב

JָֹתEח(ר ְוִיָ:ְלמ6 ֲחֵפֵצי ָרָעִתי, ְמַבְקֵ/י ַנְפִ/י ִלְסH 6ַו�8ֵ8ִ ִלי    :ִי=ֹג
  :ְוַעְנָוְתָ� 8ְַרֵ;ִני, ָעֵדִניָמֵג� ִיְ/ֶעָ� ִויִמיְנָ� 8ִסְ 

  י"ה
 ְיר6ָ/ַלִי� ָהִרי� ָסִביב ָלJ   :ֲאֶ/ר ְלִיְרHֶת�ָ , ָהֵק� ְלַעְבְ%ָ� ִאְמָרֶת�ָ 

  :ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�, ַוְיהָֹוה ָסִביב ְלַע-(

  יאהדונהי

7ֶי תאֶ  :ִהי ָנא ַחְסְ%ָ� ְלַנWֲחֵמִני ְ:ִאְמָרWְתָ� ְלַעְבֶ%�Wָ יְ  Oלח W0 ֶאְ/מר �ָ 
ָ%Wְבָקה  : Wֲעֵבר ֵעיַני ֵמWְרא(ת ָ/ְוא ִ;ְדָרֶכָ� ַחWCִֵניהַ  : 8ַַעְזֵבִני ַעד ְמאWֹד

 ָ�Wִני ִ:ְדָבֶרCֵָעָפר ַנְפִ/י ַחWָהְב8ִי    : ֶלH ל ִמְצ(ֶתיָ� ֲאֶ/רWי ֶאEַא ַכWְָֹוֶאש
W7ֶי�ָ  Oִשיָחה ְבחHֲעֵניִתי ַעד ְמאֹד ְיהֹנַ  : ְוW ָהו ָ�Wִני ִכְדָבֶרCְֵדִריֵכִני הַ :  ַח

ְיִהי ָנא ַחְסְ%ָ� ְלַנWֲחֵמִני ְ:ִאְמָרWְתָ�  :ב( ָחָפWְצ8ִי ִ;ְנִתיב ִמְצ(ֶתיָ� ִ:י
 ָ�W%ְֶלַעְב:  

 ִי7ַח וא� קילל אביו או אמו,  8ֲַעִנC(תחמשי� וְ ארבִע ִי7ַח ְ;ָיד( Eְִִדי(� 

  : ְוַיֲעמֹד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר  8ֲַעִנC(תתי� שבעי� ושְ;ָיד( Eְִִדי(�

ִ:י ְבָצָרה ְ@ד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמFָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ֵאי� ָמֳעָמדוְ 
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

 ְלַמְעָלה רֹא/ ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6. ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ָמה . ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה ְוֵאַלי ;ֶ/ת ַהEִָני�. ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי . ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטַ%ק
. ְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hְזִנילִ . ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה
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ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי . 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל . (ת ַה9ֶַפעַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר

ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְלִהְתַחIֵק . ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה

ת ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרי
א(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�. 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר

. ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה. ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. ַוֲאב(י ָעַלי
ֲאָבל ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� . ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי;(

ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי ְולֹא , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי
ִ:י ה6א , חַ ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִלי, ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי

. ְוה6א ֲאֶ/ר ֵהִסיַתִני 6ִפ8ִַני ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ . ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�
 Hב ָוֵא� ְוHִחC ַהָ@ד(ל ְ;ַמֲחָ/ָבה תיְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ָ;ִזי

ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמ-ַ .ְ;ִד;6ר 6ְבַמֲעFֶה Oי 6מFֲַע .
6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� 

ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת א(ְרח(ַתי . ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה
ְלָקִלי� Oֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:: ִ%ְכִתיב, ַהְמקH /ְוִאי )

6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר . ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסל(חַ  ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֶאל
ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� , ה ְוַכEָָרהִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליחָ 
  . Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
)Cהָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהIֶַה � ,
ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי

ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 
. 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� , ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י

ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 
6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/

י ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְידֵ 
ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�

ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב
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ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ ,  ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה:ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל
6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי
ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(תַה7ְ 

ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת
ר6ִחי , ְוַנְפִ/י8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי 

ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 ָ:ל , ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� 

ד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� ָ;ע(ָלמ(ת  ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְ ְוַיְחְזר6, א(ָת� ְקִלE(ת
ִיל ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת חַ )ו"חב(ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ְצפ6ְנָ� 'ַחCִי� 6'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ ';ָ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )ט"בי(ְמָ� ַהָ@ד(ל 6ְלַמַע� ִ/ , 8ְַמBֵא ִבְטָנ�

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ִ/ְמָ� . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ִ; 
ְגֶזָ� 'ת רָ 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ַה7ָד(/ 

, ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� 8ָ0ה. ינ6ְ/מ(תֵ 'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'יִ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהֹוה . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה

  .צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי 

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

  :ָ:ל Eָס6ק ָ/לֹ/ Eְָעִמי�, 6Bיֹאַמר Eְס6ִקי� אֵ 

  :ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה  ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְַ@ביאהדונהיְיהָֹוה 

  :ְיהָֹוה ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;ֵֹטַח ָ;�ְ 

  :ָקְרֵאנ6 ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(�. ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה

ֲעֵנִני ֶ;ֱאֶמת . ַחְסֶ%�ָ  צ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרבְלָ� ְיהָֹוה ֵעת רָ  ַוֲאִני 8ְִפBִָתי
  :ִיְ/ֶע�ָ 

  :ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי

ְוָהִא9ָה ִ;ְמק(� )  608 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� " (%ְ0ָרא ז6ָטא"0ַחר ָ:ְ� ִיְלַמד 

  ) 575 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� . (� ְלֵליל ָ/ב6ע(ת"ד ַהָתנָ 8ְִלמַ " %ְ0ָרא ז6ָטא"
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  :0ַחר ַהBִמ6ד יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ֶ/Cְִהֶיה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
, ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/הָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� ַהִל-6ד ֶ/Bַָמְד8ִי ְ;ת(

ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ָהָבל ְקִריHִתי ְ;ת(ָרְתָ� , בעוונותיְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי 
ְלַת�7ֵ א(ִתC(ת ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה� ֲאִני , ַה7ְד(ָ/ה

�7ָ ָ:ל ֲאֶ/ , 6ֵביִתי Oַגְמנ66ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְיתEָ ְוִיָ-ֵ/ְ� ֶ/ַפע ַרב , ר
6ִמ�9ָ ִיָ-ֶ/ְ� ֶ/ַפע ַרב ְלַנְפֵ/נ6 ר6ֵחנ6 , ְ;ָכל ָהע(ָלמ(ת ַה7ְד(ִ/י�

ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה ְוִיְהֶיה ַהC(� ַהIֶה . ְוִנְ/ָמֵתנ6
ֶאת ָ:ל Eְָגֵמינ6 6ְפָגֵמי Hָד� ָהִרא/(� ֶ/Eַָגְמנ6 ְלַת�7ֵ , י(� ָרצ(� ְלָפֶני�ָ 

ְוָכל Eְָרֵטי ֲאִציל6ת ְ;ִריHה , ִ;ְכָלל6ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה
6ְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהֶ<ֶפ/ ֶ/ִנְפְ@מ6 ְוָנְפל6 ְ;נַֹגJ ְ%ֲאִציל6ת , ְיִציָרה ֲעCָFִה

  :ְונַֹגJ ָ:א(ר 8ְִהֶיה ֶאל ְמק(� ַה7ֶֹד/, ִציָרה ֲעCָFִהְ;ִריHה יְ 

  .יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ַבע ְפָעִמי�

  : ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי ה(ִ/יָעה ָנא Hָ<א ְיהָֹוה יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

  :Hָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה ָנא ְוַהְצִליָחה ָנא

  :ה ָנא ְוַהְרִויָחה ָנאHָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יעָ 

  :ה(ַ/ְעָנא ְוה(ִ/יָעה ָנא, ְסַלח ָנא, ְרָפא ָנא, Hָ<א ֵאל ָנא

  :יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ַחֵמ/ ְפָעִמי�

�Bֵ/ְַוֶאת ֲחִמיִ/ת( י(ֵס� ָעָליו ְוָנַת� א(ת( , ְוֵאת ֲאֶ/ר ָחָטא ִמ� ַה7ֶֹד/ ְי
  : ָליו ְ;ֵאיל ָהHָ/� ְוִנְסַלח ל(ְוַה:ֵֹה� ְיַכEֵר עָ . ַל:ֵֹה�

  :ֲחִמיִ/ית( י(ֵס� ָעָליו, ְוִא� ָ@אֹל ִיְג0ל ִאי/ ִמַ-ַעFְר(

  :יֹאַמר ָפס76 ֶזה ֶ/ַבע ְפָעִמי�

  :ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה .  ה(ִ/יָעה ָנאיאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ְיהָֹוה :  ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְָ@ב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלהונהייאהדְיהָֹוה 
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ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(� : ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;(ֵטַח ָ;�ְ 
ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסְ%ָ� ֲעֵנִני , ַוֲאִני ְתִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(�: ָקְרֵאנ6

ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי : ְ/ֶע�ָ ֶ;ֱאֶמת יִ 
  :ְוגֲֹאִלי

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
 ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"יא(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִה 
ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�

ֵמֲעCָFִה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה , ִריHה ַלֲאִציל6תִליִציָרה 6ִמיִציָרה ִלְבִריHה 6ִמְ; 

6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת, ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה
ֵמֲאִציל6ת , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

, 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִמיִציָרה ַלֲעCָFִהִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ִליִציָרה 6
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי , ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת 
6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק , מ(ת ִ%ְקד9ָOהְוָהר6ח(ת ְוַהְ</ָ 
ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה . ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב ְלַ/ְוָעֵתנ6, ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י

ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני "ַ:ָ%ָבר ֶ/ֶ<ֱאַמר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, 8ֲַעֶנה
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני ֶאְ/ָמע

ָ;ר6ְ� /(ֵמַע , 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
  8ְִפBָה

ֶ;� , ת ֶחְרEֵָתנ6 א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� אֶ יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
ינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6פֵ 
0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה

ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
ְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא עָ 
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, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהיִרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה ַ;ִ-ְס8ָ 
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 
ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 , ְבָעה ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסתַיֲעFֶה ִ/ 

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, 6ָפס6ק ִמEְס6ֵקי Hָ<א ְ;:ֹחַ , :BO(, ְ;ֵני ֵאִלי�' לה

 ָהב6: ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ ַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרת

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַהָ-ִי� ֵאWל
(�0ְרזֵ  ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְי ַה :

ְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ַוCְַרִקיֵד� ְ:מ(
/Wֲהב(ת ֵאWַל :/Wק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

 O: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 דְיהָֹוה ְיח(ֵלל) Wאֵֹמר ָ:ב )B : ְיהָֹוה
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWְי

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6עַ . ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ר(ב ט6ְב�ָ ְ; . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל

  : ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעדָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד

    .ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת( ְ;ָרצ(�' ִי�8ֵ ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי� ִויִהי ָרצ(� ֶ/ה
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        �678ִ ְלִח6Bל ַ/ָ;ת�678ִ ְלִח6Bל ַ/ָ;ת�678ִ ְלִח6Bל ַ/ָ;ת�678ִ ְלִח6Bל ַ/ָ;ת

" ְמֶלאֶכת ח(ל"ְלִפי ֶ/@(ֵר� ֶאל ַה7ְִלEָה ַהִ<ְקֵראת , ַהְמַחBֵל ַ/ָ;ת ַחCָב ִמיָתה

ְוג(ֵר� ַרע ל( , ְלִהָ:ֵנס ֶאל ַה7ְד9ָOה 6ְלַהִ@יַע ַעד ַה9ֶֹר/ ֶ/ִ<ְ/ָמת( 8ְל6ָיה ָ/�

. ְוָלֵכ� ָעְנ/( ָ@ד(ל ְמאֹד ְ:ֵדי ְלִהְתַלֵ;� ְוַלֲחזֹר ֶאל ַה7ְד9ָOה, 6ְלז6ָלת(

ֲעF(ת �678ִ ְוָצִריְ� לַ  .)עני� תחו� שבת, ג"ל שער הכוונות ד� ס"זהארי(

ר6ח( , ַעד ֶ/Cְטֲֹהר6 ַנְפ/(, ַה:(ֵלל 8ֲַעִנית 6ִפְדי(� 8ֲַעִנC(ת ַ:ָ-ה ְפָעִמי�

ִת�67 לְוֵאי� ִמְסEַר Eְָעִמי� ָקב6ַע . ֵמַה7ְִלEָה ֶ/ִ<ְדְ;ָקה ְ;ָ/ְרָ/�, ְוִנְ/ָמת(

 ְ;ָכל Hָד� ְ;ֶהְתֵא� ְל/ֶֹר/ ִנְ/ָמת( ִ:י /(ֶנה ה6א, ֶ/Pִָריְ� ְלֵהָעF(ת

Jָעִמי� ְ;ָ/ָנה . 6ְמק(ָמEְ ה �678ִ ְלָפח(ת ֶ/ַבעFֲֶעCַ/ֶ �6ְוָלֵכ� ט(ב ְוָהג

ְ:ַדאי ,  ְוִא� ִאי ֶאְפָ/ר ל(.ָ:�ְ  ְוָ/לֹ/ Eְָעִמי� נ(ָספ(ת 0ַחר, ִרא/(ָנה

ת ָ/לֹ/ Eְָעִמי� ְ;ָ/ָנה ִרא/(ָנה ְו0ַחר ָ:ְ� �678ִ נ(ָס� ֶ/CֲַעFֶה ַהִת�67 ְלָפח(

Eִָני� ָ/לֹ/  ָ:ל ַיֲעFֵה6 ַעל, ְוִא� ַ@� ֶזה ִאי ֶאְפָ/ר ל(. ְ;ָכל ָ/ָנה ְוָ/ָנה

א6ַלי ,  6ְלָפח(ת Eַַע� 0ַחת ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה 6ֵמעֶֹמק ִל;(, בימי חייוEְָעִמי�

   .ה6 ֵמֶרֶדת ַ/ַחתאֵ ְוִיְפ%ָ ' ָחְנֵנה6 היְ 

, ְוָצִריְ� ַה9ָב ֵמֵחְטא ֶזה ְלַהְקEִיד ְמאֹד ִ;ְ/ִמיַרת ַ/ָ;ת 6ִבְלִמיַדת ִהְלכ(ֶתיהָ 

  .ְ:ֵדי לֹא ְלִהָ:ֵ/ל ְ;ִד;6ר 6ְבַמֲעFֶה ָהֲאס6ִרי�

ואולי תקונו ימי� הראוי לתקו� זה ' והנה רבותינו המקובלי� לא נתנו מס

בשבע מאות ושתי� תעניות או בתשעי� ושבע תעניות או במאתי� 

ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� ְוָיַרד ו ,או בסכו� אחר, תעניות או בארבעי� תעניות

ְוָלֵכ� ִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל , ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת

  .לֲאֶ/ר י6כַ 
  ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

י(� ִלְפֵני  .ִיְתַעֶ<ה י(� ֶאָחד ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�

  :ַה8ֲַעִנית יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
 ָBי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , � ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6ְו0ל 8ְִתַעIֵֵאי� ֲאַנְחנ6 ַע/ֶ

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
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ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6
  :ֵביֵתינ6
 . ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

ָיַעְצנ6 . ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ִחBְַלנ6 ַ/ָ;ת(ת 6מ(ֲעֵדי ָקְדֶ/�ָ . ַזְדנ6
. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . נ6ָמַרדְ . ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ֵעצ(ת ָרע(ת

ִק9ִינ6 . ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. עֶֹר�

ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י . ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ66ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(
  :ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי 8ָ0ה י(. ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  נ6 ֶאת ָ:לֶ/8ְִמחֹל לָ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

  :ָ:ְ� ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶעFֶר ְטִביל(ת ַ:ֵ=ֶדר ַהIֶה 0ַחר

ִלEָה ֶ/ִ<ְדְ;ָקה ֵמַה7ְ , ר6ח( ְוִנְ/ָמת(, ֶ/ַבע ְטִביל(ת ִרא/(נ(ת ְלַטֵהר ַנְפ/(

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע , ָ;ֶה� ִ;ְגַלל ִח6Bל ַ/ָ;ת

ר6ח( ְוִנְ/ָמת( , ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

ְמ0ת ָצַרְעJ8ָ ֶ/ל ֵחְט  O+6ל ַ/ָ;תִמBִיְט;ֹל ְטִביָלה נ(ֶסֶפת ְו0ַחר. א ִח �ְ:ָ ,

ת "� דל" אל6Kְטִביָלה 8ְִ/יִעית ְיַכ�6ֵ ְ;ֵ/מ(ת אל ,  אדניKִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/מ(ת אל 

6ְטִביָלה ֲעFִיִרית ְיַכ�6ֵ ְלַקֵ;ל ָעָליו 0ְרַ;ע , ֶ/ע(ֶלה ְ:ִמְנַי� ַ/ָ;ת, ד"� יו"נו

ְוֶ/ַעל ְיֵדי ֶזה ', ַעל ִק6%/ ה, ֶהֶרג ְוֶחֶנק, Fְֵרָפה, ְסִקיָלה,  ֵ;ית ִ%י�ִמית(ת

  .ה ְ;ִיח6ד ָ/ֵל�"ִיְתַיֲחד6 0ְרַ;ע א(ִתC(ת יהו

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�" ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר א(, "8ְִפBָה

ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ִמְנָחה ָחַ/ב , ִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה
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  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ְלִהְתַע<(ת

  :ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת 

ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ְוי(� ַעל , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְוִחBְַל8ִי ַ/ְ;ת(ת ָקְדְ/ָ� ְ;ִגְל@6ל ֶזה , ֲאֶ/ר ָחָטאִתי

יִני ַמְתֶנה ֶ/ִא� לֹא ַוֲהרֵ , 6ְבִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה
, ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית, א6ַכל ְלִהְתַע<(ת

ַוֲהֵריִני ִמְתַ:�6ֵ ְ;ַתֲעִנית ֶזה . א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל
ה6א ִ;ְמק(� ַה7ְָרָ;� ַהִ<ְקָרב  ר�6ְ ;ָ  ְלַהְקִריב ֶחְלִ;י ְוָדִמי ִלְפֵני ַה7ָד(/

. ְלַכEֵר ַעל ַח+ֹאַתי ַהֲחמ6ִרי� ְ;ִח6Bל ַ/ָ;ת(ת קֶֹד/, ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;חַ 
ֶ/�8ֵ8ִ ִלי ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 

6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני , (ת ְלָפֶני�ָ :ַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַע<
  .ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

 ִיְט;ֹל Eְר6ָסה ִרא/(ָנה ,ְסעֹדְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא לִ (. ְויֹאְכֶלָ<ה

  . ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/)ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

 ְוִיְ/%ֵ8ַל ))))641641641641לקמ� עמוד ִנְמָצא (ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ִיְלַמד ִמְ/ָני(ת ַמֶ=ֶכת ַ/ָ;ת 

ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( , ְ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(C/ֶ:ְ6ִ . ְלָהִבי� ְלָפח(ת Eֵר6/ ַהִ-Bִי�

ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא , ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו, ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:ר

  .ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�

ַלֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק , ִא� ָיכ(ל, ט(ב ְוָרצ6י ְמאֹד

6Fי� ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִניתָהֲעIִַער ִעFְהספרראה בהוראות שבתחילת ( ָיה ִמ{  

ָ:ְ� �678ִ  ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר ְו0ַחר

  ".�678ִ ֲחצ(ת" ִא9ָה Eְט6ָרה ִמBִ-6ד ִ-ְ/ָני(ת וְ )60606060לעיל עמוד נמצא (ֲחצ(ת 

, ָלֶלֶכת ְלִמְקֶוה ְוִלְט;ֹל ֶעFֶר ְטִביל(ת, ִא� ֶאְפָ/ר, ְ;י(� ַה8ֲַעִנית ִיְ/%ֵ8ַל

  .6ְלַכ�6ֵ ְ:מ( ֶא8ְמ(ל
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  :ְ;י(� ַה8ֲַעִנית יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
. ְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ ְבקֹל(: ת6ב ַ;8(ָרהַ::ָ , ַה6/8ְָבה

ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי
6ְמַקֵ;ל ָעַלי ֶ/Bֹא , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְ:ב(ד ְ/מ( . ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְל:ֵ 
 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6
  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

ָיַעְצנ6 . ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ִחBְַלנ6 ַ/ְ;ת(ת 6מ(ֲעֵדי ָקְדֶ/�ָ . ַזְדנ6
. ִנ0ְצנ6. נ6 ְדָבֶרי�ָ ָמִרי. ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ֵעצ(ת ָרע(ת

ִק9ִינ6 . ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתְע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. עֶֹר�

ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י . ָ/ָוה ָלנ66ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא 
  :ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי 8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 
ֶ/8ְִמחֹל ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה 

ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח  ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל לָלנ6 ֶאת :ָ 
  .ְלָכל Eְָ/ֵעינ6

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ינ6ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֹתֵ : ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י
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 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

ֶ%ֶ/ת ִמָ:ל ָהֲאָרצ(ת, ֶעFֶר ְקד9O(ת ֵה� Oָרֵאל ְמקFְ6ַמה ִהיא . ֶאֶר# ִי
J9ָָתOֶח�ֶ/ְ-ִביִאי� ִמ-ֶ , ְקדBֶַמה 9ֵֶאי� , ָ<ה ָהעֶֹמר ְוַהִ;:6ִרי� 6ְ/8ֵי ַה

7ָפ(ת ח(ָמה ְמקOָ%/(ת ִמֶ-ָ<ה: ְמִביִאי� ֵ:� ִמָ:ל ָהֲאָרצ(ת O-ֲעָיר(ת ַה ,
. 6ְמַסְ;ִבי� ְלת(ָכ� ֵמת ַעד ֶ/CְִרצBְ/ַ-ְ/ֶ ,6ִחי� ִמ8(ָכ� ֶאת ַהְ-צ(ָרִעי�

ֶ/א(ְכִלי� , ִלְפִני� ִמ� ַהח(ָמה ְמקOָ%/ ֵמֶה�: ֲחִזיִרי� א(ת(ֵאי� מַ , ָיָצא
ָ%/ ִמֶ-<6. ָ/� ָקָדִ/י� ַקBִי� 6ַמֲעFֵר ֵ/ִני Oֵאי� ָזִבי� , ַהר ַהַ;ִית ְמק/ֶ

ָ%/ ִמֶ-<6. ְוָזב(ת ִנ%(ת ְוי(ְלד(ת ִנְכָנִסי� ְלָ/� Oֵאי� @(ִי� , ַהֵחיל ְמק/ֶ
ֶ/ֵאי� ְטב6ל י(� , ֲעָזַרת ָנִ/י� ְמקOֶ%ֶ/ת ִמֶ-<6. ֵמא ֵמת ִנְכָנִסי� ְלָ/�6ְט 

, ֲעָזַרת ִיFְָרֵאל ְמקOֶ%ֶ/ת ִמֶ-ָ<ה. ְוֵאי� ַחCִָבי� ָעֶליָה ַחָ+את, ִנְכָנס ְלָ/�
ַ=ר ִ:6Eִרי� ִנְכָנס ְלָ/� Oִבי� ָעֶליָה ַחָ+את, ֶ/ֵאי� ְמחCַָרת ַה:ֲֹהִני� ֲעזָ . ְוַח

ֶ%ֶ/ת ִמֶ-ָ<ה Oא ִבְ/ַעת ָצְרֵכיֶה�, ְמקBָָרֵאל ִנְכָנִסי� ְלָ/� ֶאFְֵאי� ִי/ֶ ,
, ֵ;י� ָהא6ָל� ְוַלִ-ְזֵ;ַח ְמקOָ%/ ִמֶ-ָ<ה: ִלְסִמיָכה ִלְ/ִחיָטה ְוִלְתנ6ָפה

, ֵהיָכל ְמקOָ%/ ִמֶ-<6הַ . ֶ/ֵאי� ַ;ֲעֵלי מ6ִמי� 6ְפר6ֵעי רֹא/ ִנְכָנִסי� ְלָ/�
ָ%/ . ֶ/ֵאי� ִנְכָנס ְלָ/� ֶ/Bֹא ְרח#6 ָיַדִי� ְוַרְגָלִי� Oקֶֹד/ ַה7ֳָדִ/י� ְמק

ֶ/ֵאי� ִנְכָנס ְלָ/� ֶאBָא כֵֹה� ָ@ד(ל ְ;י(� ַהִ:6Eִרי� ִ;ְ/ַעת , ֵמֶה�
י� ָהא6ָל� ְוַלִ-ְזֵ;ַח ָ/ֶוה ַ;ֲחִמ9ָה ְדָבִרי� ;ֵ , Hַמר ַרִ;י י(ֵסי. ָהֲעב(ָדה
ְוֶ/Bֹא ְרח#6 , 6ְ/ת6ֵיי ַיִי�, 6ְפר6ֵעי רֹא/, ֶ/ֵאי� ַ;ֲעֵלי מ6ִמי�, ַלֵהיָכל

6פ(ְרִ/י� ִמֵ;י� ָהא6ָל� ְוַלִ-ְזֵ;ַח ִ;ְ/ַעת , ָיַדִי� ְוַרְגַלִי� ִנְכָנִסי� ְלָ/�
  :ַהְקָטָרה

 ֲאֶ/ר ה(ֵצאִתיָ� ֵמא6ר ַ:Fְִ%י� ָלֶתת יאהדונהיהָֹוה ַוCֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני יְ "
  ":ָהHֶר# ַהIֹאת ְלִרְ/J8ָ ְלָ� ֶאת

ַ%ת , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 Oָפֶניָ� 6ָפְקֵדנ6 ִ;ְפקBְָזְכֵרנ6 ְ;ִזְכר(� ט(ב ִמ
ֱאלֵֹהינ6 יאהדונהי ְיהָֹוה ָלנ6  6ְזָכר, ְי/6ָעה ְוַרֲחִמי� ִמ9ְֵמי ְ/ֵמי ֶקֶד�

ֶאת ַהְ;ִרית ְוֶאת , 0ְבָרָה� ִיְצָחק ְוִיFְָרֵאל ֲעָבֶדי�ָ , 0ֲהַבת ַה7ְַדמ(ִני�
ְוֶאת , ַהֶחֶסד ְוֶאת ַה9ְב6ָעה ֶ/ִ<ְ/ַ;ְע8ָ ְל0ְבָרָה� Hִבינ6 ְ;ַהר ַה-(ִרCָה

  : ַהִ-ְזֵ;ַח ַ:ָ:ת6ב ְ;ת(ָרָת�ְ ָהֲעֵקָדה ֶ/ָעַקד ֶאת ִיְצָחק ְ;נ( ַעל ַ@ֵ;י
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0ְבָרָה� ַוCֹאֶמר ֵאָליו  ַוְיִהי 0ַחר ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶה ְוָהֱאלִֹהי� ִנָ=ה ֶאת
Hַהְב8ָ  ְיִחWיְדָ� ֲאֶ/ר ִ;ְנָ� ֶאת ָנא ֶאת ַוCֹאֶמר ַקח: 0ְבָרָה� ַוCֹאֶמר ִהֵ<Wִני

WִרCָה ְוַהWֲעֵלה6 ָ/� ְלעָֹלה ַעל 0ַחד ֶאֶר# ַה-ֹ ְלָ� ֶאל ִיְצָחק ְוֶל�ְ  ֶאת
ֲחמֹר(  ַוCְַ/ֵ:� 0ְבָרָה� ַ;;ֶֹקר ַוCַWֲחבֹ/ ֶאת: ֶהWָהִרי� ֲאֶ/ר אַֹמר ֵאֶלWי�ָ 

ְ/ֵני ְנָעָריו ִא8( ְוֵאת ִיְצָחק ְ;נ( ַוְיַב7ַע ֲעֵצי עָֹלה ַוCָָק� ַוCֵֶלְ�  ַו7ַCִח ֶאת
ַמר ַהָ-ק(� ֲאֶ/ר ֶאל WH י�WֱאלִֹהWא 0ְבָרָה� ֶאת: ל( ָהMָCִַה9ְִליִ/י ַו �)C;ַ 

ְנָעָריו ְ/ב6 ָלֶכ�  ַוCֹאֶמר 0ְבָרָה� ֶאל: ַהָ-ק(� ֵמWָרחWֹק ֵעיָניו ַוCְַרא ֶאת
�Wֹה ִעE ְלָכה ַעדWֲאִני ְוַהַ<ַער ֵנWֲחמ(ר ַוWַה Wֲחֶוה ְוָנ/6ָבה ֲאֵליֶכW8ַ/ְֹה ְוִנ:� :

ָהֵא/  ִיְצָחק ְ;נ( ַו7ַCִח ְ;ָיד( ֶאת ֲעֵצי ָהWעָֹלה ַו�FֶCָ ַעל ַו7ַCִח 0ְבָרָה� ֶאת
ַוCֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל 0ְבָרָה� Hִביו : ַהWַ-ֲאֶכֶלת ַוWCְֵלכ6 ְ/ֵניֶה� ַיְחָ%Wו ְוֶאת

ֵא/ ְוָהֵעִצי� ְוCֵ0ה ַהMֶה ַוCֹאֶמר Hִבי ַוCֹאֶמר ִהֶ<ִ<Wי ְבִני ַוCֹאֶמר ִהֵ<ה הָ 
B( ַהMֶה ְלעָֹלה ְ;ִני ַוWCְֵלכ6  ַוCֹאֶמר 0ְבָרָה� ֱאלִֹהי� ִיְרֶאה: ְלעָֹלWה

ַמר ַוCָבֹא6 ֶאWל: ְ/ֵניֶה� ַיְחָ%Wו WH ֶב� ָ/�  ַהָ-ק(� ֲאֶ/רCֱִאלִֹהי� ַוWל( ָה
ִיְצָחק ְ;נ( ַוW  �FֶCֵָעִצי� ַוWCֲַעקֹד ֶאתהָ  ַהִ-ְזֵ;ַח ַוWCֲַערְֹ� ֶאת 0ְבָרָה� ֶאת

 ָיד( ַו7ַCִח ֶאת ַוCְִ/ַלח 0ְבָרָה� ֶאת: ַהִ-ְזֵ;ַח ִמַ-ַעל ָלWֵעִצWי� אֹת( ַעל
( ַהַ-Wֲאֶכֶלת ִלְ/חֹט ֶאת Wְקָרא ֵאָליו ַמְל0ְ� ְיהָֹוה : ְ;נCִִמ�יאהדונהיַו  

8ְִ/ַלח ָיWְדָ�  ַוCֹאֶמר 0ל: 0ְבָרָה� ַוCֹאֶמר ִהֵ<Wִני| ַה9ַָמִי� ַוCֹאֶמר 0ְבָרָה� 
ְיֵרא ֱאלִֹהי� 8ָ0ה  ַע8ָה ָיַדְע8ִי ִ:Wי 8ַַעF ל( ְמא6ָמה ִ:י ַהַ<ַער ְו0ל ֶאל

ֵעיָניו ַוCְַרא  ַוMָCִא 0ְבָרָה� ֶאת: ְיִחWיְדָ� ִמֶ-Wִ<י ִ;ְנָ� ֶאת ְולֹא ָחFְַכ8ָ ֶאת
ָה0ִיל  0ִיל 0ַחר ֶנWֱאַחז ַ;ְ=ַבְ� ְ;ַקְרָניו ַוCֵֶלְ� 0ְבָרָה� ַו7ַCִח ֶאת ִהֵ<הוְ 

) Wֲעֵלה6 ְלעָֹלה 8ַַחת ְ;נWCַַו :�W/ֵ ְקָרא 0ְבָרָה�Cִה  ַוWַהָ-ק(� ַהה6א ְיהָֹו
ַוCְִקָרא : הֵיWָרֶאWיאהדונהי ִיְרֶאה ֲאֶ/ר ֵיHWֵמר ַהC(� ְ;ַהר ְיהָֹוה יאהדונהי 

ַוCֹאֶמר ִ;י : ַה9ָָמWִי� 0ְבָרָה� ֵ/ִנית ִמ�  ֶאליאהדונהיַמְל0ְ� ְיהָֹוה 
� Oיָת ֶאתיאהדונהי ְיהָֹוה  ִנְ/ַ;ְע8ִי ְנאFִה ְולֹא  ִ:י ַיַע� ֲאֶ/ר ָעIֶַהָ%ָבר ַה
ָ;ה 0ְרֶ;ה ֶאWת ַזְרֲעָ� ָבֵרְ� ֲאָבWֶרְכָ� ְוַהרְ  ִ:Wי: ְיִחיֶד�Wָ  ִ;ְנָ� ֶאת ָחַ/ְכ8ָ ֶאת

(ְכֵבי ַה9ַָמִי� ְוַכח(ל ֲאֶ/ר ַעל Wְוִיַר/ ַזְרֲעָ� ֵאת ַ/ַער  ְ:כ �Cַָפת ַהFְ
: ְוִהְתָ;Wֲרכ6 ְבַזְרֲעָ� :ֹל @(ֵיי ָהHֶר# ֵעֶקב ֲאֶ/ר ָ/ַמְע8ָ ְ;קִֹלWי: אWְֹיָבWיו

ְ;ֵאר ָ/ַבע ַוCֵֶ/ב  ַוWCְֵלכ6 ַיְחָ%ו ֶאלְנָעָריו ַוCָקOמ6  ַוCָָ/ב 0ְבָרָה� ֶאל
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  :0ְבָרָה� ִ;ְבֵאר ָ/Wַבע
ַיWֲעקֹב ַוCֹאֶמר | ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְלִיFְָרֵאל ְ;ַמְראֹת ַהBְַיָלה ַוCֹאֶמר ַיWֲעקֹב 

נִֹכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי Hִביָ� 0ל: ִהֵ<Wִני WH ֹאֶמרCְרָדה ִמְצַרְיָמה  ַוWי8ִיָרא ֵמW:ִ 
�W/ָ �ָיְמWFִַעְלָ� ַג�: ְלג(י ָ@ד(ל ֲא W0 נִֹכי WHנִֹכי ֵאֵרד ִעְ-ָ� ִמְצַרְיָמה ְו WH 
  .ֵעיֶנWי�ָ  ָעלֹה ְוי(ֵס� ָיִ/ית ָיד( ַעל
ֶ/8ֲַעFֶה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ֲע(נ(ַתי , ְוִתְמחֹל ִלי ַעל ָ:ל ַח+ֹאַתי, ֶדיָ� 6ְתַרֵח� ָעַליְלַמַע� ַרֲחֶמיָ� ַוֲחסָ 
. ֶ/ָחָטאִתי ְוֶ/ָעִויִתי ְוֶ/Eַָ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה, 6ְפָ/ַעי

 ֶ/ִהEִיל ַעְצמ( ְלִכְבַ/� ָהֵא/ ַעל, ָעָליו ַה9ָל(�, 6ִבְזכ6ת 0ְבָרָה� Hִבינ6
ִרא/(ָנה ֶ/ל ' Pִ8ַיֵלִני ִמMְֵרָפה ֶ/ִהיא ְ:ֶנֶגד א(ת ה, ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמ�ָ 

, ָעָליו ַה9ָל(�, 6ִבְזכ6ת ִיְצָחק Hִבינ6. ה"ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ְוַה7ָד(/ ַהַויָ 
Pִ8ַיֵלִני ֵמֶהֶרג , ֶ/ֶ<ֱעַקד ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;ַח ַלֲעF(ת ְרצ(ְנָ� ְ;ֵלָבב ָ/ֵל�

ָעָליו , 6ִבְזכ6ת ַיֲעקֹב Hִבינ6. ה"ֶ/ְ;ֵ/� ָקְדְ/ָ� ַהַויָ ' ֶ/ה6א ְ:ֶנֶגד א(ת ו
ֶ/ֶחֶנק ה6א , Pִ8ַיֵלִני ֵמֶחֶנק ַה%(ֶמה ְלָגל6ת, ֶ/ָ@ָלה ְ;ָגל6ת, ַה9ָל(�

6ִבְזכ6ת ְ/ָלְ/�8ָ ְ;ַיַחד . ה"0ֲחר(ָנה ֶ/ל ֵ/� ָקְדְ/ָ� ַהַויָ ' ְ:ֶנֶגד א(ת ה
, ה"ֶ/ל ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ְוַה7ָד(/ ַהַויָ ' Pִ8ַיֵלִני ִמְ=ִקיָלה ֶ/ִהיא ְ:ֶנֶגד א(ת י

 ַוֲהֵריִני ְמַקֵ;ל .)יהוה(ה ְ;ִיח6ד ָ/ֵל� "ְוִיְתַיֲחד6 0ְרַ;ע א(ִתC(ת ַהַהַויָ 
ָבה ְוָ/ב ֵאֶליָ� ְ;ָכל ֵלב 6ִמְתָחֵרט ֲחָרָטה ָעַלי ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ַה6/8ְ

ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי , ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה ַעל :ֹל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי
ַוֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי עֹל ַמְלכ6ְתָ� ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ . ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ֱאלֵֹהינ6 יאהדונהי ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה " ְ/ֵלָמה ְוא(ֵמר ְ;0ֲהָבה, ֲחֵפָצה
. 6מ6ָכ� ֲאִני ִלְמסֹר ַעְצִמי ַעל ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמ�ָ , " ֶאָחדיאהדונהיְיהָֹוה 

ִיְ/8ַַ;ח ִ/ְמָ� . 8ְִתָ;ַרְ� ָלֶנַצח צ6ֵרנ6 ַמְלֵ:נ6 ְוגֲֹאֵלנ6 ;(ֵרא ְקד(ִ/י�
6ְמַקֵ;ל ַעל . ֵאל ַהֶ-ֶלְ� ַהָ@ד(ל ְוַה7ָד(/ ַ;9ַָמִי� 6ָבHֶר#ָלַעד ַמְלֵ:נ6 הָ 

 ְלַמַע� , ָוֶחֶנק, ֶהֶרג, Fְֵרָפה,ְסִקיָלה, ַעְצִמי ָ;ֶזה 0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�
ַוֲאַנְחנ6 ְמָבְרִכי� 6ְמַ/ְ;ִחי� 6ְמָפֲאִרי� 6ַמְקִ%יִ/י� . ִ/ְמָ� ְ;0ֲהָבה

ֲעִריִצי� 6ַמְמִליִכי� ֶאת ִ/ְמָ� ַמְלֵ:נ6 ָהֵאל ַהֶ-ֶלְ� ַהָ@ד(ל ַהִ@;(ר 6מַ 
  .ָקד(/ 8ָHה ְונ(ָרא ְ/ֶמָ� ְוֵאי� ֱאל(Jַ ִמַ;ְלָעֶדי�ָ , ְוַה<(ָרא
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ְוִהָ<Fֵא , ְמלְֹ� ַעל ָ:ל ָהע(ָל� :BO( ִ;ְכב(ָד�ְ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
Iְָ� ַעל ָ:ל י(ְ/ֵבי ֵתֵבל ,  ָ:ל ָהHֶר# ִ;יָקָר�ְ ַעל Oְוה(ַפע ַ;ֲהַדר ְ@א(� ע

 , ְוָיִבי� ָ:ל ְיצ6ר ִ:י 8ָ0ה ְיַצְר8(,ְוֵיַדע ָ:ל Eָע6ל ִ:י 8ָ0ה ְפַעְל8(. 0ְרָצ�ְ 
 )E0;ְ יאהדונהיְיהָֹוה  ְויֹאַמר :ֹל ֲאֶ/ר ְנָ/ָמה Fְָרֵאל ָמָל� ֱאלֵֹהי ִי, 

בקליפות ' אפי(ָמָ/ָלה  )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, �"ב' גי(6ַמְלכ6ת( ַ;:ֹל 

  ) להכניע�

Fְַ;ֵענ6  )מתפארת(�8ֵ ֶחְלֵקנ6 ְ;ת(ָרָתְ� , ְ;ִמְצ(ֶתי�ָ  )מכתר(ַקְ%ֵ/נ6 
, ְ%ָ� ֶ;ֱאֶמתְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְב , Fֵַ-ַח ַנְפֵ/נ6 ִ;י/6ָעָת�ְ  )מיסוד(ִמ+6ָבְ� 

ְוַיֵחד ְלָבֵבנ6 ְל0ֲהָבה , ְוָהֵאר ֵעיֵנינ6 ְ;ת(ָרֶתָ� ְוַדֵ;ק ִלֵ;נ6 ְ;ִמְצ(ֶתי�ָ 
  .6ְלִיְרHה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

: ֶמֶלְ� ִלְבֵני ִיFְָרֵאWל ְוֵאBֶה ַהְ-ָלִכי� ֲאֶ/ר ָמְלכ6 ְ;ֶאֶר# ֱאד(� ִלְפֵני ְמָל�ְ 
ַוCָָמת ָ;ַלע ַוCְִמלְֹ� : ְ;ע(ר ְוֵ/� ִעיר( ִ%ְנָהWָבה ַלע ֶ;�ַוCְִמלְֹ� ֶ;Wֱאד(� ;ֶ 
ָ/� ֵמֶאֶר# : ֶזַרח ִמָ;ְצָרWה 8ְַח8ָיו י(ָבב ֶ;� Oְמלְֹ� 8ְַח8ָיו חCִָמת י(ָבב ַוCַָו

ָ/� ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ֲהַדד ֶ;�: ַהW8ֵיָמִנWי Oָמת חCְָדָי� ִמ  ְ;ַדד ַהַ-ֶ:ה ֶאת ַו
ַוCָָמת ֲהָדד ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו Fְַמָלה : ִ;Fְֵדה מ(Hב ְוֵ/� ִעיר( ֲעִוWית

ַוCָָמת : ַוCָָמת Fְַמָלה ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ָ/א6ל ֵמWְרחֹב(ת ַהָ<ָהWר: ִמַ-FְֵרָקWה
(ר ָ/א6ל ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ַ;ַעל ָחָנ� ֶ;� W;ַעְכ : ָCַעְכ;(ר  ָמת ַ;ַעל ָחָנ� ֶ;�ַו

ַמְטֵרד  ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ֲהַדר ְוֵ/� ִעיר( Eָע6 ְוֵ/� ִאְ/8( ְמֵהWיַטְבֵאל ַ;ת
  :ַ;ת ֵמי ָזָהWב

ֶר# WHְיָתה תֹה6 : ְ;ֵראִ/ית ָ;ָרא ֱאלִֹהי� ֵאת ַה9ַָמִי� ְוֵאת ָהWֶר# ָהHְוָה
: Eְֵני ַהָ-Wִי� ְתה(� ְור6ַח ֱאלִֹהי� ְמַרֶחֶפת ַעלEְֵני  ָובֹה6 ְוחֶ/ְ� ַעל

(ר א(ר ַוWְיִהי ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי Wְרא ֱאלִֹהי� ֶאת: אCַט(ב  ָהא(ר ִ:י ַו
 ְ�/ֶ Wְבֵ%ל ֱאלִֹהי� ֵ;י� ָהא(ר 6ֵבי� ַהחCְַקָרא ֱאלִֹהי�: ַוCִָלא(ר י(�  ַו

  :בֶֹקר י(� ֶאָחWד ֶעֶרב ַוWְיִהי יְוַלחֶ/ְ� ָקָרא ָלְיָלה ַוWְיִה 
: ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי ָרִקיַע ְ;ת(ְ� ַהָ-ִי� ִויִהי ַמְבִ%יל ֵ;י� ַמִי� ָלָמWִי�

ָהWָרִקיַע ַוCְַבֵ%ל ֵ;י� ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ִמ8ַַחת ָלWָרִקיַע 6ֵבי�  ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת
 ַוCְִקָרא ֱאלִֹהי� ָלWָרִקיַע ָ/ָמִי� ַוWְיִהי: ֵכW �Wְיִהיַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ֵמַעל ָלWָרִקיַע וַ 

  :בֶֹקר י(� ֵ/ִנWי ֶעֶרב ַוWְיִהי
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ָמק(� ֶאָחד ְוֵתWָרֶאה  ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִי7ָו6 ַהַ-ִי� ִמ8ַַחת ַה9ַָמִי� ֶאל
ְקֵוה ַהַ-ִי� ָקָרא ַלCַָ;ָ/ה ֶאֶר# 6ְלִמ  ַוCְִקָרא ֱאלִֹהי�: ֵכ�W ַהCַָ;ָ/ה ַוWְיִהי

(ב ַיִ-י� ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wב : טFֶֶר# ֶ%ֶ/א ֵעHְדֵ/א ָהW8ַ ֹאֶמר ֱאלִֹהי�Cַו
: ֵכ�W ָהHֶר# ַוWְיִהי ב( ַעל ַמְזִריַע ֶזַרע ֵע# Eְִרי עFֶֹה Eְִרי ְלִמינ( ֲאֶ/ר ַזְרע(

Eְִרי ֲאֶ/ר  ע ְלִמיֵנה6 ְוֵע# עFֶWֹהַו8(ֵצא ָהHֶר# ֶ%ֶ/א ֵעFֶב ַמְזִריַע ֶזרַ 
(ב ב( ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י ַזְרע( Wְיִהי: טWְיִהי ַוWבֶֹקר י(�  ֶעֶרב ַו

  :ְ/ִליִ/Wי
ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי ְמאֹרֹת ִ;ְרִקיַע ַה9ַָמִי� ְלַהְבִ%יל ֵ;י� ַהC(� 6ֵבי� 

ְוָהי6 ִלְמא(רֹת ִ;ְרִקיַע : ת 6ְלמ(ֲעִדי� 6ְלָיִמי� ְוָ/ִנWי�ַהBְָיָלה ְוָהי6 ְלאֹתֹ
ְ/ֵני ַהְ-אֹרֹת  ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת: ֵכ�W ָהHֶר# ַוWְיִהי ַה9ַָמִי� ְלָהִאיר ַעל

ַהָ-א(ר ַה7ָטֹ�  ַהָ-א(ר ַהָ@דֹל ְלֶמְמֶ/ֶלת ַהC(� ְוֶאת ַהְ@דִֹלי� ֶאת
 ַBי�ְלֶמְמֶ/ֶלת ַהWָכִב) W:�8ֵ אָֹת� ֱאלִֹהי� ִ;ְרִקיַע ַה9ָָמִי� : ְיָלה ְוֵאת ַהCִַו

ֶר# ְלָהִאיר ַעל WHֲלַהְבִ%יל ֵ;י� ָהא(ר 6ֵבי� : ָה W6 ְיָלהBַ6ַב �)C;ַ ְוִלְמ/ֹל
(ב ַהחֶ/ְ� ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wְיִהי: טWְיִהי ַוWי ֶעֶרב ַוWבֶֹקר י(� ְרִביִע :  

ָהHֶר#  Cֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִיְ/ְרצ6 ַהַ-ִי� ֶ/ֶר# ֶנֶפ/ ַחCָה ְוע(� ְיע(ֵפ� ַעלוַ 
 ַה8ִַ<יִנ� ַהְ@דִֹלי� ְוֵאת ָ:ל ַוCְִבָרא ֱאלִֹהי� ֶאת: Eְֵני ְרִקיַע ַה9ָָמWִי� ַעל

ע(� ָ:ָנ�  ָהWרֶֹמFֶת ֲאֶ/ר ָ/Wְרצ6 ַהַ-ִי� ְלִמWיֵנֶה� ְוֵאת ָ:ל ֶנֶפ/ ַהWַחCָה
(ב ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wר6 6ְרב6 : טEְ ַוְיָבֶרְ� אָֹת� ֱאלִֹהי� ֵלאמֹר

ֶר# 6ִמְלא6 ֶאת WH;ָ י� ְוָהע(� ִיֶרב-ִCַ;ַ ְיִהי: ַהַ-ִי�Wְיִהי ַוWבֶֹקר י(�  ֶעֶרב ַו
  : ֲחִמיִ/Wי

 ָCֶר# ֶנֶפ/ ַחHֹאֶמר ֱאלִֹהי� 8(ֵצא ָהCְית(ַוWְוַח Fֵהָמה ָוֶרֶמ;ְ Jה ְלִמיָנ 
 ַחCַת ָהHֶר# ְלִמיָנJ ְוֶאת ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת: ֵכ�W ֶאֶר# ְלִמיָנJ ַוWְיִהי

(ב ֶרֶמF ָהWֲאָדָמה ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י ַהְ;ֵהָמה ְלִמיָנJ ְוֵאת ָ:ל Wט :
ַצְלֵמנ6 ִ:ְדמ6ֵתנ6 ְוִיְר6% ִבְדַגת ַה�Cָ 6ְבע(� ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ַנWֲעFֶה Hָד� ;ְ 

ֶר# ָהֶרֶמF ָהWרֵֹמF ַעל ַה9ַָמִי� 6ַבְ;ֵהָמה 6ְבָכל ָהHֶר# 6ְבָכל WHְבָרא : ָהCִַו
ְ;ַצְלמ( ְ;ֶצֶל� ֱאלִֹהי� ָ;ָרא אֹת( ָזָכר 6ְנֵקָבה ָ;ָרא  ָהHWָד� ֶאת ֱאלִֹהי�
�Wר6 6ְרב6 6ִמְלא6 ֶאתַוְיָברֶ : אָֹתEְ ֹאֶמר ָלֶה� ֱאלִֹהי�Cאָֹת� ֱאלִֹהי� ַו �ְ 

ָה 6ְרד6 ִ;ְדַגת ַה�Cָ 6ְבע(� ַה9ַָמִי� 6ְבָכל O/ֶר# ְוִכְבHת ַעל ָהFֶרֶֹמWה ָהCַָח 
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ֶר# WHֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִהֵ<ה ָנַת8ִי ָלֶכ� ֶאת: ָהCב ָ:ל ַוFֶלזֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶ/ר עַ  ֵע 
ֵע# זֵֹרַע ָזַרע ָלֶכ� ִיWְהֶיה  ;( ְפִרי ָהֵע# ֲאֶ/ר ָ:ל ָהHֶר# ְוֶאת Eְֵני ָכל
ְלָכל: ְלHְכָלWה W6 ֶר# 6ְלָכלHת ָהCֶַר#  ע(� ַה9ַָמִי� 6ְלכֹל ַחHַעל ָה Fר(ֵמ
ְרא ֱאלִֹהי� ַוCַ : ֵכ�W ֶיֶרק ֵעFֶב ְלHְכָלה ַוWְיִהי ָ:ל ;( ֶנֶפ/ ַחCָה ֶאת ֲאֶ/ר
  : בֶֹקר י(� ַהW9ִ9ִי ֶעֶרב ַוWְיִהי ט(ב ְמאֹד ַוWְיִהי ֲאֶ/ר ָעFָה ְוִהֵ<ה ָ:ל ֶאת

� ַוְיכ6BO ַה9ַָמִי� ְוָהHֶר# ְוָכל WHַה9ְִביִעי : ְצָב �)C;ַ ַוְיַכל ֱאלִֹהי�
: ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר ָעWFָה ָ:לְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר ָעFָה ַוCְִ/;ֹת ַ;C(� ַה9ְִביִעי ִמ 

י(� ַה9ְִביִעי ַוְיַקֵ%/ אֹת( ִ:י ב( ָ/ַבת ִמָ:ל  ַוְיָבֶרְ� ֱאלִֹהי� ֶאת
(ת ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר WFֲעWָרא ֱאלִֹהי� ַל;ָ:  

ַוWCֱֶאַהב ַיWֲעקֹב : 0ֹ8ר ִויַפת ַמְרֶאWה ְוֵעיֵני ֵלHה ַר:(ת ְוָרֵחל ָהWְיָתה ְיַפת
ַוCאֶמר ָלָב� : ָרֵחל ַוCֹאֶמר ֶאWֱעָבְדָ� ֶ/ַבע ָ/ִני� ְ;ָרֵחל ִ;8ְָ� ַה7ְַטָ<Wה ֶאת

ַוWCֲַעבֹד ַיWֲעקֹב : ט(ב 8ִ8ִי אָֹתJ ָלְ� ִמ8ִ8ִי אָֹתJ ְלִאי/ 0ֵחר ְ/ָבה ִעָ-ִדWי
ֲהָבת( אָֹתJWְ;ָרֵחל ֶ/ַבע ָ/ִני� ַוWCְִהי6 ְבֵעיָניו ְ:ָיִמי� ֲאָחִדי� ְ;  W0 : ֹאֶמרCַו

ַוWCֱֶאסֹ� : ִאְ/8ִי ִ:י ָמWְלא6 ָיָמי ְוHב(Hה ֵאֶלWיהָ  ָלָב� ָהָבה ֶאת ַיWֲעקב ֶאל
ֵלHה  ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַו7ַCִח ֶאת: 0ְנֵ/י ַהָ-ק(� ַוCַַעF ִמְ/W8ֶה ָ:ל ָלָב� ֶאת

ִזְלEָה ִ/ְפָחת(  ַו�8ֵCִ ָלָב� ָלJ ֶאת: Wיהָ ִב8( ַוCֵָבא אָֹתJ ֵאָליו ַוCָבֹא ֵאלֶ 
 ָלָב� ַמה ִהוא ֵלHה ַוCֹאֶמר ֶאל ַוְיִהי ַב;ֶֹקר ְוִהֵ<ה: ְלֵלHה ִב8( ִ/ְפָחWה

ַוCֹאֶמר ָלָב� : Iֹאת ָעFִיָת Bִי ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְד8ִי ִעָ-ְ� ְוָלָ-ה ִרִ-יָתWִני
ַע זֹאת : ֵמנ6 ָלֵתת ַהPְִעיָרה ִלְפֵני ַהְ;ִכיָרWהֵיWָעFֶה ֵכ� ִ;ְמק( לֹא Oא ְ/בBֵַמ

ָ/ִני�  זֹאת ַ;Wֲעבָֹדה ֲאֶ/ר W8ֲַעבֹד ִעָ-ִדי ע(ד ֶ/Wַבע ֶאת ְוִנ8ְָנה ְלָ� ַ@�
(ת W�8ֶ: ֲאֵחרWCִַע זֹאת ַו Oא ְ/בBֲֵעקֹב ֵ:� ַוְיַמWַי FַעCַָרֵחל ִ;8( ל(  ל( ֶאת ַו

ִדי� ָהWעִֹלי� ַעל ָנא ֵעיֶניָ� 6ְרֵאה ָ:ל ַוCֹאֶמר Fָא: W9ָהְלִא  O8ֲעWא�  ָהPַה
ִ%י� ְנקOִ%י� 6ְברOִ%י� ִ:י ָרִאיִתי ֵאת ָ:ל Oֲעק  ְ�WBָ הFֶֹנִֹכי : ֲאֶ/ר ָלָב� עH

ַע8ָה ֵאל ֲאֶ/ר ָמַ/ְח8ָ �9ָ ַמPֵָבה ֲאֶ/ר ָנַדְרBִ 8ָי ָ/� ֶנֶדר  ָהֵאל ֵ;ית
(ַלְד�W8ֶָ  ָהHֶר# ַהIֹאת ְו/6ב ֶאל ק�6 ֵצא ִמ� Wה ִ/ְבֵטי  ָ:ל: ֶאֶר# מBֵֶא

ִ%ֶ;ר ָלֶה� ֲאִביֶה� ַוְיָבֶרְ� א(ָת� ִאי/  ִיFְָרֵאל ְ/ֵני� ָעFָר ְוזֹאת ֲאֶ/ר
�Wהֵֹלְ� לִ  :ֲאֶ/ר ְ:ִבְרָכת( ֵ;ַרְ� אָֹתWֱאלִֹהי� ַהWע ַמְל0ְ� ָה=ַCֲִחֵנה ַוWְפֵני ַמ

ֲחֵריֶה� ַוCִַ=ע ַע-6ד ֶהWָעָנ� ִמEְֵניֶה� ַוWCַWֲעמֹד  W0ֶלְ� ֵמCֵָרֵאל ַוFְִי
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�Wֲחֵריֶה W0בֹא ֵ;י�: ֵמCָָעָנ�  ַוWָרֵאל ַוְיִהי ֶהFְֲחֵנה ִיWֲחֵנה ִמְצַרִי� 6ֵבי� ַמWַמ
ַוCֵט מֶֹ/ה : ַהWBְָיָלה  ָ:לֶזה ָקַרב ֶזה ֶאל ַהBְָיָלה ְולWֹא ְוַהחֶ/ְ� ַוCֶָאר ֶאת

ַהBְַיָלה  ַה�Cָ ְ;ר6ַח ָקִדי� ַעIָה ָ:ל ֶאת ַה�Cָ ַוC(ֶלְ� ְיהָ(ה ָיד( ַעל ֶאת
  : ַה�Cָ ֶלָחWָרָבה ַוW;ָCְִקע6 ַהָ-Wִי� ַו�FֶCָ ֶאת
  ִיFְָרֵאל ֶאתִיFְָרֵאל ִמCַד ִמְצָרִי� ַוCְַרא  ַ;C(� ַהה6א ֶאתהַוCַֹ/ע ְיהֹוָ 

ַהCָד ַהְ@דָֹלה ֲאֶ/ר ָעFָה  ַוCְַרא ִיFְָרֵאל ֶאת: Fְַפת ַה�WCָ ִמְצַרִי� ֵמת ַעל
( ְיהָ(ה ְ;ִמְצַרִי� ַוWCִיְרא6 ָהָע� ֶאת W%יהָֹוה 6ְבמֶֹ/ה ַעְבW;ַ 6ֲאִמינWCַWְיהָ(ה ַו :  

יָרה ַהIֹאת ַלWיהָֹוה ַוWֹCאְמר6 ֵלאמֹר ַה9ִ  מֶֹ/ה 6ְבֵני ִיFְָרֵאל ֶאת Hז ָיWִ/יר
ָעIִי ְוִזְמָרת ָיJ : ָגאֹה ָ@Hה ס6ס ְורWְֹכב( ָרָמה ַבH �WCִָ/יָרה WBַיהָ(ה ִ:Wי

ְיהָ(ה ִאי/ : ִלי ִלWי/6ָעה ֶזה ֵאִלי ְו0ְנֵוה6 ֱאלֵֹהי Hִבי ַוWֲארWְֹמֶמWְנה6 ַוWְיִהי
) Wִלָ/יו : ִמְלָחָמה ְיהָ(ה ְ/מW/ָ 6ִמְבַחר �Cְָרעֹה ְוֵחיל( ָיָרה ַבEַ ַמְרְ:בֹת

ְ;ע6 ְבַי� O�6 ט Wְרד6 ִבְמצ(לֹת ְ:מ(: סWמ6 ָיOֶב� 8ְהֹמֹת ְיַכְסי WH : יְנָ� ְיהָֹוהWְיִמ
(ְנָ� W8ֲַהרֹס ָקֶמי: ֶנְאָ%ִרי ַ;:ַֹח ְיִמWיְנָ� ְיהָ(ה 8ְִרַע# א(ֵיWב W6ְברֹב ְ@א �ָ

/W7ַ:ַ )אְכֵלמWֹח ֲחרְֹנָ� יBַ/ַ8ְ :)ב6 ְכמPְיָ� ֶנֶעְרמ6 ַמִי� ִנEֶ0 ֵנד  6ְבר6ַח
Hַמר א(ֵיב ֶאְר%ֹ� Mִ0יג ֲאַחBֵק ָ/ָלל : ָי�W נWְֹזִלי� ָקWְפא6 ְתהֹמֹת ְ;ֶלב

(ִריֵ/מ( ָיִדWי W8 ִריק ַחְרִ;יH 6ֲחָ� ִ:ָ=מ( ָי� ָנַ/ְפ8ָ : 8ְִמָלֵאמ( ַנְפִ/י Wְבר 
ָכמָכה ָ;Wֵאִל� ְיהָֹוה ִמי ָ:מָֹכה ֶנְאָ%ר  ִמWי: ָצWֲללW:ַ 6ע(ֶפֶרת ְ;ַמִי� %ִ0יִרWי�

ֶר#: ַ;7ֶֹד/ נ(ָרא ְתִהBֹת עFֵֹה ֶפWֶלא WH )ָנִחיָת : ָנִטיָת ְיִמיְנָ� 8ְִבָלֵעמ
ָ/Wְמע6 ַעִ-י� ִיְרָ@ז�6 : ְנֵוה ָקְדֶ/�Wָ  ָעIְָ� ֶאלזH@ָ 6ְל8ָ ֵנַהְל8ָ בְ  ְבַחְסְ%ָ� ַע�

(ְ/ֵבי EְָלWֶ/ת Wַחז יH אֲחֵזמ( : ִחילWֹב יH)6ֵפי ֱאד(� ֵאיֵלי מB0 6ז ִנְבֲהלH
ְ/ֵבי ְכָנWַע� Wֲעָ� : ָרַעד ָנמֹג6 :ֹל י) Wֹל ֲעֵליֶה� ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִ;ְגדֹל ְזרE8ִ

H:ָ 6ד ֶב� ַעדִיְ%מWֲעבר ַעְ-ָ� ְיהָֹוה ַעWֲעבֹר ַע� ַיWיתָ  ַיW8ְִבֵאמ( : ז6 ָקִנ
(ֲננ6  W: ַעְל8ָ ְיהָ(ה ִמ7ְָד/ ֲאדָֹניEָ �ָ8ְְתָ� ָמכ(� ְלִ/ְבWֲחָלWְוִתָ+ֵעמ( ְ;ַהר ַנ

 6ְבָפWָרָ/יו ִ:י ָבא ס6ס Eְַרעֹה ְ;ִרְכ;(: ִיְמלְֹ� ְלעָֹל� ָוֶעWד|  ְיהָ(ה: ָיֶדWי�ָ 
ֵמי ַה�Cָ 6ְבֵני ִיFְָרֵאל ָהWְלכ6 ַבCַָ;ָ/ה ְ;ת(ְ�  ַ;�Cָ ַוCֶָ/ב ְיהָ(ה ֲעֵלֶה� ֶאת

�WCַָה:  
ֲהרֹ� ֶאת W0 ה ֲאח(תHַו8ֵֶצא� ָכל  ַו7ַ8ִח ִמְרָי� ַהְ<ִבי Jַהָ<ִ/י�  ַה8ֹ� ְ;ָיָד

Eִי� 6ִבְמחֹלWֹת Oֲחֶריָה ְ;ת W0 : ַ8יַוW:ִ יהָ(הWה  ַע� ָלֶה� ִמְרָי� ִ/יר6 ַלH@ָ ָגאֹה
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�WCְָכב( ָרָמה ַבWֹע מֶֹ/ה ֶאת: ס6ס ְור=ַCַַו �Cַָרֵאל ִמFְְצא6 ֶאל ִיWCֵס�6 ַו 
ֶ/ת ִמְדַ;ר Wְלכ6 ְ/לWCִֵי� ָיִמי� ַ;ִ-ְדָ;ר ְולֹא /6ר ַוWבֹא6 : ָמְצא6 ָמCַָו

ְ/ָמJ  ֵ:� ָקWָרא ל6 ִלְ/8ֹת ַמִי� ִמָ-ָרה ִ:י ָמִרי� ֵה� ַעלָמָרָתה ְולֹא ָיWכְ 
ְיהָֹוה  ַוCְִצַעק ֶאל: ִ<ְ/W8ֶה מֶֹ/ה Bֵאמֹר ַמה ַוBCִֹנ6 ָהָע� ַעל: ָמָרWה

ַהַ-ִי� ַוCִWְמ8ְק6 ַהָ-ִי� ָ/� �Fָ ל( חֹק  ַוC(ֵרה6 ְיהָ(ה ֵע# ַוCְַ/ֵלְ� ֶאל
 ָE/ְה66ִמW=ָֹאֶמר ִא�: ט ְוָ/� ִנCְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� |  ָ/מ(ַע 8ְִ/ַמע ְלק(ל ַו

7ָיו ָ:ל ְוַהCָָ/ר ְ;ֵעיָניו W8ֲַעFֶה ְוַהWֲאַזְנ8ָ ְלִמְצ(ָתיו ְוָ/Wַמְר8ָ ָ:ל Oֲחָלה  חW-ַWַה
  :  רWְֹפֶאFִH ָ�Wי� ָעֶליָ� ִ:י ֲאִני ְיהָ(ה Fְַמ8ִי ְבִמְצַרִי� לWֹא ֲאֶ/ר

 ַוCָבֹא6 ֵאיִלָמה ְוָ/� ְ/8ֵי� ֶעFְֵרה ֵעינֹת ַמִי� ְוִ/ְבִעי� 8ְָמִרי� ַוWCֲַחנ6
ַ;C(� ַה9ִ9ִי ָלWְקט6 ֶלֶח� ִמְ/ֶנה ְ/ֵני ָהעֶֹמר ָלWֶאָחד  ַוְיִהי: ַהָ-Wִי� ָ/� ַעל

ַוCֹאֶמר ֲאֵלֶה� ה6א ֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר : WהְנFִיֵאי ָהWֵעָדה ַוCִַ@יד6 ְלמֶֹ/  ַוCָבֹא6 ָ:ל
 8ֹאפ6 ֵאפ6 ְוֵאת ֲאֶ/Wר קֶֹד/ ַלWיהָ(ה ָמָחר ֵאת ֲאֶ/ר ְיהָֹוה ַ/ָ;ת(� ַ/ַ;ת

: ַה;Wֶֹקר ָהעֵֹד� ַהִ<יח6 ָלֶכ� ְלִמְ/ֶמֶרת ַעד 8ְַב9ְל6 ַ;9ֵל6 ְוֵאת ָ:ל
ָהWְיָתה  ֲאֶ/ר ִצ6ָה מֶֹ/ה ְולֹא ִהְבִאי/ ְוִרָ-ה לֹאַה;ֶֹקר ַ:W ַוCִַ<יח6 אֹת( ַעד

) W; :יW:ִ �)Cה6 ַהOאֶמר מֶֹ/ה ִאְכלCלֹא  ַו �)Cיהָ(ה ַהWַל �)Cת ַה;ָ/ַ
הMָ;ַ 6ֶדWה Oְהֶיה: ִתְמָצאWַה9ְִביִעי ַ/ָ;ת לֹא ִי �)Cה6 6ַב Oת ָיִמי� 8ְִלְקט/ֶ/ֵ 

) W; :ְיִהיWְצא6 ִמ�ַוWַה9ְִביִעי ָי �)C;ַ  6אWֹאֶמר : ָהָע� ִלְלקֹט ְולֹא ָמָצCַו
(רָֹתWי מֶֹ/ה ַעד ְיהָ(ה ֶאל W0ְנ�8ֶ ִלְ/מֹר ִמְצ(ַתי ְותWָנה ֵמH :יW:ִ 6ְיהָ(ה  ְרא

 ב6ֵ:� ה6א נֵֹת� ָלֶכ� ַ;C(� ַה9ִ9ִי ֶלֶח� י(ָמִי� ְ/  ָנַת� ָלֶכ� ַה9ַָ;ת ַעל
ַוִיְ/ְ;ת6 ָהָע� ַ;C(� : ֵיֵצא ִאי/ ִמְ-קֹמ( ַ;C(� ַה9ְִביִעWי ִאי/ 8ְַח8ָיו 0ל

( ָזכ(ר ֶאת: ַה9ְִבִעWי W/%ְיָת ָ:ל: י(� ַה9ַָ;ת ְלַקFֲִעבֹד ְוָעW8ַ ת ָיִמי�/ֶ/ֵ 
 ָ�W8ֶיהָ(ה ֱאלֹ: ְמַלאְכWה ָכל ֶהיָ� לֹאְוי(� ַה9ְִביִעי ַ/ָ;ת ַלFֲֶעWְמָלאָכה  ַת

ִ:י : 6ִבְנָ� 6ִב8ֶָ� ַעְבְ%ָ� ַוWֲאָמWְתָ� 6ְבֶהְמ8ֶָ� ְוֵגWְרָ� ֲאֶ/ר ִ;ְ/ָעֶרWי�ָ  8ָ0ה
 ֲאֶ/ר ָ:ל ַה�Cָ ְוֶאת ָהHֶר# ֶאת ַה9ַָמִי� ְוֶאת ָיִמי� ָעFָה ְיהָֹוה ֶאת ֵ/Wֶ/ת

: י(� ַה9ַָ;ת ַוWְיַקְ%ֵ/Wה6 ֵ:� ֵ;ַרְ� ְיהָ(ה ֶאת ִעי ַעלָ;� ַוCַָנח ַ;C(� ַה9ְִבי
ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ֵלאמֹר 0ְ�  ְו8ָ0ה ַ%ֵ;ר ֶאל: מֶֹ/ה BֵאמWֹר ַוCֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל

ַ/ְ;תַֹתי 8ְִ/מֹר6 ִ:י א(ת ִהוא ֵ;יִני 6ֵבWיֵניֶכ� ְלדֹרֵֹתיֶכ� ָלַדַעת ִ:י  ֶאת
ַה9ַָ;ת ִ:י קֶֹד/ ִהוא ָלֶכ�  6ְ/ַמְר�8ֶ ֶאת: הָ(ה ְמַקִ%ְ/ֶכ�Wֲאִני יְ 
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ָהWעFֶֹה ָבJ ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶ<ֶפ/ ַהִהוא  ְמַחWְלֶליָה מ(ת י6ָמת ִ:י ָ:ל
� ֵ/ֶ/ת ָיִמי� ֵיWָעFֶה ְמָלאָכה 6ַבC(� ַה9ְִביִעי ַ/ַ;ת ַ/ָ;ת(: ִמ7ֶֶרב ַעֶ-Wיהָ 

 ְוָ/Wְמר6 ְבֵנWי: ָהWעFֶֹה ְמָלאָכה ְ;י(� ַה9ַָ;ת מ(ת י6ָמWת קֶֹד/ ַלWיהָ(ה ָ:ל
ֵ;יִני 6ֵבי� : ַה9ַָ;ת ַלWֲעF(ת ֶאת ַה9ַָ;ת ְלדWֹרָֹת� ְ;ִרית ע(ָל�W ִיFְָרֵאל ֶאת

ַה9ַָמִי�  ָ(ה ֶאתֵ/ֶ/ת ָיִמי� ָעFָה ְיה ְ;ֵני ִיFְָרֵאל א(ת ִהוא ְלעָֹל� ִ:י
ֲעַדת  ָ:ל ַוCְַקֵהל מֶֹ/ה ֶאWת: ָהHֶר# 6ַבC(� ַה9ְִביִעי ָ/ַבת ַוCִָ<ַפW/ ְוֶאת

ִצ6ָה ְיהָ(ה ַלWֲעFת  ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ַוCֹאֶמר ֲאֵלֶה� ֵאBֶה ַהְ%ָבִרי� ֲאֶ/ר
�Wַה9ְ : אָֹת �)Cה ְמָלאָכה 6ַבFֶָעW8ֵ ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכ� קֶֹד/ ֵ/ֶ/ת ָיִמי�

ְתַבWֲער6 ֵא/  לWֹא: ָהWעFֶֹה ב( ְמָלאָכה י6ָמWת ַ/ַ;ת ַ/ָ;ת(� ַלWיהָ(ה ָ:ל
ְ/בWֵֹתיֶכ� ְ;י(� ַהW;ָ9ַת Wר ַוְיַדֵ;ר ְיהָ(ה ֶאל: ְ;כֹל מWֹאמBֵ ר ֶאל: מֶֹ/ה;ֵ%ַ 

) Wַמְר8ָ ֲאֵלֶה� מ WHָרֵאל ְוFְ8ְִקְרא6 אָֹת� ִמְקָרֵאי  ֲעֵדי ְיהָֹוה ֲאֶ/רְ;ֵני ִי
(ֲעָדWי Wה ֵה� מBֶַה9ְִביִעי : קֶֹד/ ֵא �)Cה ְמָלאָכה 6ַבFֶָעW8ֵ ת ָיִמי�/ֶ/ֵ
ְמָלאָכה לֹא ַתWֲע6F ַ/ָ;ת ִהוא ַלWיהָֹוה  קֶֹד/ ָ:ל ַ/ַ;ת ַ/ָ;ת(� ִמְקָרא
�WֵתיֶכWֹב/ְ) Wר ר ְיהָ(ה ֶאלַוְיַד;ֵ : ְ;כֹל מWֹר ֶאל: מֶֹ/ה ְ;ַהר ִסיַני ֵלאמ;ֵ%ַ 

ַמְר8ָ ֲאֵלֶה� ִ:י ָתבֹא6 ֶאל WHָרֵאל ְוFְֶר# ֲאֶ/ר ֲאִני נֵֹת� ָלֶכ�  ְ;ֵני ִיHָה
ֵ// ָ/ִני� 8ְִזַרע Fֶָדָ� ְוֵ// ָ/ִני� 8ְִזמֹר : ְוָ/Wְבָתה ָהHֶר# ַ/ָ;ת ַלWיהָ(Wה

 WHַסְפ8ָ ֶאתַ:ְרֶמָ� ְו JWָתH6 W6ַב9ָָנה ַה9ְִביִעת ַ/ַ;ת ַ/ָ;ת(� ִיְהֶיה : 8ְב
ֵאת ְסִפיַח : ָלHֶר# ַ/ָ;ת ַלWיהָ(ה WFְָדָ� לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָ� לֹא ִתְזמWֹר

ִעְ<ֵבי ְנִזיֶרָ� לֹא ִתְבצֹר ְ/ַנת ַ/ָ;ת(� ִיְהֶיה  ְקִצWיְרָ� לֹא ִתְקצ(ר ְוֶאת
 WHֲאָמֶתָ� : ֶר#ָלWְכָלה ְלָ� 6ְלַעְבְ%ָ� ְוַלHֶר# ָלֶכ� ְלHְיָתה ַ/ַ;ת ָהWְָה Wו

 ְ�W-ָיְרָ� 6ְלת(ָ/ְבָ� ַהָ@ִרי� ִעWִכFְה ֲאֶ/ר ְ;0ְרֶצָ� : ְוִלCַָחWְבֶהְמ8ְָ� ְוַלWְוִל
H6ָתJ ֶלWֱאכWֹל 8ְִהֶיה ָכל Wַפְר8ָ ְלָ� ֶ/ַבע ַ/ְ;תֹת ָ/ : 8ְבWִני� ֶ/ַבע ָ/ִני� ְוָס

: ֶ/ַבע Eְָעִמי� ְוָהי6 ְלָ� ְיֵמי ֶ/ַבע ַ/ְ;תֹת ַה9ִָני� 8ֵַ/ע ְו0ְרָ;ִעי� ָ/ָנWה
ִרי�  OE:ִר ַלחֶֹד/ ְ;י(� ַה)FָעW;ֶ ֲעַבְר8ָ /(ַפר 8ְר6ָעה ַ;חֶֹד/ ַה9ְִבִעיWְוַה

ִקַ%ְ/�8ֶ ֵאת ְ/ַנת ַהWֲחִמ9ִי� ָ/ָנה וְ : 0ְרְצֶכW8ַ �Wֲעִביר6 /(ָפר ְ;ָכWל
יWְֹ/ֶביָה י(ֵבל ִהוא 8ְִהֶיה ָלֶכ� ְוַ/ְב�8ֶ ִאי/  6ְקָראֶת� ְ%ר(ר ָ;Hֶר# ְלָכל

Iָת( ְוִאי/ ֶאל ֶאל Oב6 ֲאחW O/8ָ )8ְחEַ/ְֲחִמ9ִי� ָ/ָנה : ִמWי(ֵבל ִהוא ְ/ַנת ַה
 ְסִפיֶחיָה ְולֹא ִתְבְצר6 ֶאת 6 ְולֹא ִתְקְצר6 ֶאת8ְִהֶיה ָלֶכ� לֹא ִתְזָרע
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 ַהMֶָדה Wֹ8אְכל6 ֶאת ִ:י י(ֵבל ִהוא קֶֹד/ 8ְִהֶיה ָלֶכ� ִמ�: ְנִזֶרWיהָ 
JWָתH6 Wב6 ִאי/ ֶאל: 8ְב O/8ָ ֹאתIֵבל ַה)Cַנת ַה/ְ;ִ ) WתIָ O6  לֹא: ֲאחFֲעWַת

ָתִקימ6 ָלֶכ� ְוֶאֶב� ַמFְִ:ית לֹא ִת8ְנ6  ה לWֹאָלֶכ� ֱאִליִל� 6ֶפֶסל 6ַמPֵבָ 
�WֵהיֶכWֲֹחות ָעֶליָה ִ:י ֲאִני ְיהָ(ה ֱאלW8ַ/ְWתַֹתי  ֶאת: ְ;0ְרְצֶכ� ְלִה;ְ/ַ

  :8ְִ/מֹר6 6ִמְקָ%ִ/י 8ִיָרא6 ֲאִני ְיהָ(Wה
ֵ/ֶ/ת ָיִמי� : ָ(ה ֱאלֶֹהWי�ָ י(� ַה9ַָ;ת ְלַקְ%/( ַ:Wֲאֶ/ר ִצ6ְָ� ְיה ָ/מ(ר ֶאת

 ְוי(� ַה9ְִביִעי ַ/ָ;ת ַלWיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� לֹא: ְמַלאְכW8ַ  ָ�W8ֲֶעבֹד ְוָעFִיָת ָ:ל
(ְרָ� ַוWֲחמWְֹרָ�  6ִב8ֶָ� ְוַעְבְ%W�ָ 6ִבְנ�ָ | ְמָלאָכה 8ָ0ה  ַתWֲעFֶה ָכל W/ֲאָמֶתָ� ְוWַו

(�ָ ְ;ֶהְמ8ֶָ� ְוֵגWְרָ� אֲ  ְוָכל Wְתָ� ָ:מWֲאָמWר ִ;ְ/ָעֶריָ� ְלַמַע� ָינ6ַח ַעְבְ%ָ� ַו/ֶ :
ְוָזWַכְר8ָ ִ:י ֶעֶבד ָהִייָת ְ;ֶאֶר# ִמְצַרִי� ַוCִֹצֲאָ� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ִמ�9ָ ְ;ָיד 

: Wתי(� ַה9ַ;ָ  ֵ:� ִצ6ְָ� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ַלWֲעF(ת ֶאת ֲחָזָקה 6ִבְזרַֹע ְנט6ָיה ַעל
ְוHַהְב8ָ ֵאת ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� : ֶאָחWד|  ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָ(ה ֱאלֵֹהינ6 ְיהָ(ה

ְוָהי6 ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶה ֲאֶ/ר : ְמאֶֹד�Wָ  ַנְפְ/ָ� 6ְבָכל ְלָבWְבָ� 6ְבָכל ְ;ָכל
נִֹכי ְמַצ6ְָ� ַהC(� ַעל WH  ָ�Wְר8ָ ָ;� ְ;ִ/ְב8ְָ� ְוִ/ַ<ְנ�8ָ ְלָבֶניָ� ְודִ : ְלָבֶב;ַ

 ָ�Wְבָ/ְכְ;ָ� 6ְבק6ֶמ W6 �ְָיֶדָ�  6ְקַ/ְר�8ָ ְלא(ת ַעל: ְ;ֵביֶתָ� 6ְבֶלְכ8ְָ� ַבֶ%ֶר
  :ְמזOז(ת ֵ;יֶתָ� 6ִבְ/ָעֶרWי�ָ  6ְכַתְב�8ָ ַעל: ְוָהי6 ְלטWָֹטפֹת ֵ;י� ֵעיֶנWי�ָ 

ָהָע� ֲאֶ/ר ָיבא6 ב( ַמְלֵכי   ְ;ַ/ַער ְ;ֵנWיHַמר ְיהָוה ֵאַלי ָהלְֹ� ְוָעWַמְד8ָ  :ֹה
ְוHַמְר8ָ ֲאֵליֶה� ִ/ְמע6 : ְיה6ָדה ַוֲאֶ/ר ֵיְצא6 ב( 6ְבכֹל ַ/ֲעֵרי ְיר6ָ/ָלWִי�

ְיה6ָדה ְוכֹל יְֹ/ֵבי ְיר6ָ/ָלִי� ַהָ;ִאי�  ְיהָוה ַמְלֵכי ְיה6ָדה ְוָכל ְדַבר
(ֵתיֶכ� ְו0ל:ֹ: ַ;9ְָעִרי� ָהֵאBֶWה W/ַמר ְיהָוה ִה9ְָמר6 ְ;ַנְפH א6  הFְ8ִ

ת(ִציא6 ַמMָא  ְולֹא: ַמMָא ְ;י(� ַה9ַָ;ת ַוֲהֵבאֶת� ְ;ַ/ֲעֵרי ְיר6ָ/ָלWִי�
י(�  ְמָלאָכה לֹא ַתWֲע6F ְוִקַ%ְ/�8ֶ ֶאת ִמָ;8ֵWיֶכ� ְ;י(� ַה9ַָ;ת ְוָכל

Hְזָנ�  ְולֹא ָ/Wְמע6 ְולֹא ִה+6 ֶאת: ֲאב(ֵתיֶכ�W ר ִצ6ִיִתי ֶאתַה9ַָ;ת ַ:ֲאֶ/ 
ָ/מַֹע  ְוָהָיה ִא�: ָעְר�Eָ ְלִבְל8ִי ְ/מ(ַע 6ְלִבְל8ִי ַקַחת מ6ָסWר ַוCְַק/6 ֶאת

� Oֹאת ְ;י( 8ְִ/ְמע�6 ֵאַלי ְנאIא ְ;ַ/ֲעֵרי ָהִעיר ַהMְָיהָוה ְלִבְל8ִי ָהִביא ַמ �
(ת ַה9ַָ;ת 6ְלַקֵ%/ ֶאת WFה ;ה ָ:ל י(� ַה9ַָ;ת ְלִבְל8ִי ֲעW6ָבא6 : ְמָלאָכ

ִ:ֵ=א ָדִוד רְֹכִבי�  ְבַ/ֲעֵרי ָהִעיר ַהIֹאת ְמָלִכי� ְוFִָרי� יְֹ/ִבי� ַעל
ְוָיְ/ָבה ָ;ֶרֶכב 6ַב=6ִסי� ֵהָ-ה ְוFֵָריֶה� ִאי/ ְיה6ָדה ְויְֹ/ֵבי ְיר6ָ/ָלִי� 
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�Wֹאת ְלע(ָלIִעיר ַהWי: ָהWְיה6ָדה 6ִמְ=ִביב(ת ְיר6ָ/ַלִי� 6ֵמֶאֶר#  6ָבא6 ֵמָעֵר
ַהֶ<ֶגב ְמִבִאי� ע(ָלה ְוֶזַבח 6ִמְנָחה  ָהָהר 6ִמ� ַה9ְֵפָלה 6ִמ� ִ;ְנָיִמ� 6ִמ�

  :6ְלב(ָנה 6ְמִבֵאי ת(ָדה ֵ;ית ְיהָֹוWה
  ק(ל ְ;ָרָמה ִנְ/ָמע ְנִהי ְ;ִכי ַתְמר6ִרי� ָרֵחל ְמַבָ:ה ַעלHַמר ְיהָֹוה| :ה 

Hַמר ְיהָֹוה ִמְנִעי ק(ֵלְ� | :ֹה : ָ;ֶניָה ִ:י ֵאיֶנW<6 ָ;ֶניָה ֵמWֲאָנה ְלִהָ<ֵח� ַעל
�W Oֵתְ� ְנאBָ Oָכר ִלְפעFָ /ְיהָֹוה ְוָ/ב6 ֵמֶארֶ  ִמֶ;ִכי ְוֵעיַנִיְ� ִמִ%ְמָעה ִ:י ֵי #

�W ְוֵיW/: א(ֵיWב Oֲחִריֵתְ� ְנא W08ְִקָוה ְל �Wמ(ַע : ְיהָֹוה ְוָ/ב6 ָבִני� ִלְגב6ָל/ָ
ָ/ַמְע8ִי ֶאְפַרִי� ִמְתנ(ֵדד ִיַ=ְר8ִַני ָוWִא6ֵָסר ְ:ֵעֶגל לֹא לOָ-ד ֲהִ/ֵבִני 

ֲחֵרי /6ִבי ִנחַ  ִ:Wי: ְוH/6ָבה ִ:י 8ָ0ה ְיהָֹוה ֱאלָֹהWי W0 ֲחֵרי ִה6ְָדִעי W0ְמ8ִי ְו
ֲהֵב� ַי7ִיר : ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ָרWי ָיֵרְ� ;ְֹ/8ִי ְוַג� ָסַפְק8ִי ַעל

ֵ:�  ִמֵ%י ַדְ;ִרי ;( ָזכֹר ֶאְזְ:ֶר<6 ע(ד ַעל ִלי ֶאְפַרִי� ִא� ֶיֶלד ַ/Wֲע/6ִעי� ִ:Wי
Wָהמ6 ֵמַעי ל( ַרֵח� ֲאַר�W Oה ֲחֶמ<6 ְנאW)ִָמי ָלְ� : ְיהFִ ני�OCיִבי ָלְ� ִצPִַה

ִבי ֶאל O/ ָרֵאלFְה ֶ%ֶרְ� ָהָלְכ8ְ /6ִבי ְ;ת6ַלת ִיBְָמִסW8ְַמר6רי� ִ/ִתי ִל;ְ� ַל 
(ֵבָבה ִ:Wי ַעד: ָעַרִיְ� ֵאBֶWה W9ָבָרא ְיהָ(ה ֲחָדָ/ה  ָמַתי 8ְִתַחָ-ִקי� ַהַ;ת ַה

H;ֶָברW@ָ ה: ֶר# ְנֵקָבה 8ְס(ֵבבWֹ:  ָרֵאל ע(דFְַמר ְיהָ(ה ְצָבא(ת ֱאלֵֹהי ִיH
ְ/ב6ָת�  ַהָ%ָבר ַהIֶה ְ;ֶאֶר# ְיה6ָדה 6ְבָעָריו ְ;/6ִבי ֶאת יWֹאְמר6 ֶאת

  :ֶצֶדק ַהר ַהWֹ7ֶד/ ְיָבWֶרְכָ� ְיהָ(ה ְנֵוה

, ִויַכ�6ֵ ְלָגֵר/ ַה7ְִלEָה ִמַ<ְפ/(, ַכ6ָָנה ְגד(ָלהָ:ְ� יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ;ְ  0ַחר

  .ְוִלְזרֹק ַה7ְִלEָה ְלנ6ְקָבא ִדְתה(ָמא ָרָ;א, ר6ח( ְוִנְ/ָמת(

: ָיWְלָדה ְל0ְבָרָה� ְמַצֵחWק ָהָגר ַהִ-ְצִרית ֲאֶ/ר ֶ;� ַו8ֵֶרא Fָָרה ֶאת
ָהHWָמה  ְ;ָנJ ִ:י לֹא ִייַר/ ֶ;�  ַהIֹאת ְוֶאתַו8ֹאֶמר ְל0ְבָרָה� ָ@ֵר/ ָהHWָמה

ְמעָֹנה ֱאלֵֹהי ֶקֶד� 6ִמ8ַַחת ְזרֹעֹת ע(ָל�  :ִיְצָחWק ְ;ִני ִע� ַהIֹאת ִע�
ַוCְִ/:ֹ� ִיFְָרֵאל ֶ;ַטח ָ;ָדד ֵעי� : ַוְיָגֶר/ ִמEֶָניָ� א(ֵיב ַוCֹאֶמר ַהְ/ֵמWד

0ְ/ֶריָ� ִיFְָרֵאל ִמי : ָטWל ָ/ָמיו ַיWַעְרפ6 ִתיר(/ �0ֶאֶר# ָ%ָג� וְ  ַיWֲעקֹב ֶאל
ֶחֶרב ַ@Wֲאָוֶתָ�   ָמֵג� ֶעְזֶרָ� ַוWֲאֶ/ריאהדונהיָכמ(ָ� ַע� נ(ַ/ע ַ;Wיהָֹוה 

  :ָ;Wמ(ֵתימ( ִתְדר�Wְֹ  ְוִיָ:Wֲח/6 אWְֹיֶביָ� ָלְ� ְו8ָ0ה ַעל

 :י� ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלהיֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ָ/לֹ/ Eְָעִמ 
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 ְיהָֹוה ֶאֶרְ� Eַ0ִי� ְוַרב: ָנא :ַֹח ֲאדָֹני ַ:Wֲאֶ/ר ִ%ַ;ְר8ָ ֵלאמWֹר ְוַע8ָה ִיְגַ%ל
 ָ;ִני� ַעל ֶחֶסד נFֵֹא ָע(� ָוָפַ/ע ְוַנ7ֵה לֹא ְיַנ7ֶה Eֵֹקד ֲעו� Hב(ת ַעל

ְַלWח: ִרֵ;ִעWי� ִ/Bִֵ/י� ְוַעל Wעֲ  סWֲאֶ/ר ָנא ַלWה ְ:גֶֹדל ַחְסֶ%ָ� ְוַכIֶָהָע� ַה �)
  :ַוCֹאֶמר ְיהָֹוה ָסַלְח8ִי ִ:ְדָבֶר�Wָ : ֵהWָ<ה ָנFָאָתה ָלָע� ַהIֶה ִמִ-ְצַרִי� ְוַעד

 ִי7ַח ְ;ָיד( ְסכ�6 ַה9ֶָוה ִלְקִנCַת ֵעז ְקַטָ<ה ַ;ת א� חטא בחילול שבת בשוגג(

  .ְויֹאַמר, הְ/מ(ָנה ָיִמי� ְוַעד ָ/נָ 

ֶנֶפ/ 0ַחת W8ֱֶחָטא ִבְ/ָגָגה ֵמַע� ָהHֶר# ַ;WֲעFָתJ 0ַחת ִמִ-ְצ(ת  ְוִא�
א( ה(ַדע ֵאָליו ַחָ+את( ֲאֶ/ר ָחָטא : ֵתWָעFֶיָנה ְו�W/ֵH ְיהָ(ה ֲאֶ/ר לֹא

: ר ָחָטWאַחָ+את( ֲאֶ/  ְוֵהִביא ָקְרָ;נ( Fְִעיַרת ִעIִי� 8ְִמיָמה ְנֵקָבה ַעל
: ַהַחָ+את ִ;ְמק(� ָהWעָֹלWה ָיד( ַעל רֹא/ ַהWַחָ+את ְוָ/ַחט ֶאת ְוָסַמְ� ֶאת

ָ:ל  ַקְרנֹת ִמְזַ;ח ָהWעָֹלה ְוֶאת ְוָלַקח ַה:ֵֹה� ִמָ%ָמJ ְ;ֶאְצָ;ע( ְוָנַת� ַעל
ר ַ:Wֲאֶ/ר ה6ַסר ֵחֶלב ֶחְלָ;J ָיִסי ָ:ל ְוֶאת: ְיס(ד ַהִ-ְזֵ;Wחַ  ָ%ָמJ ִיְ/Eְֹ� ֶאל

ֶזַבWח ַה9ְָלִמי� ְוִהְקִטיר ַה:ֵֹה� ַהִ-ְזֵ;ָחה ְלֵריַח ִניחַח ַלWיהָ(ה ְוִכEֶר  ֵמWַעל
) Wָיִביא ָקְרָ;נ( ְלַחָ+את ְנֵקָבה ְתִמיָמה  ְוִא�: ָעָליו ַה:ֵֹה� ְוִנְסַלח ל Fֶב:ֶ

Wַחָ+את ְוָ/ַחט אָֹתJ ְלַחָ+את ָיד( ַעל רֹא/ הַ  ְוָסַמְ� ֶאת: ְיִביֶאWָ<ה
ְוָלַקח ַה:ֵֹה� ִמַ%� ַהWַחָ+את ְ;ֶאְצָ;ע( : ָהWעָֹלWה ִ;ְמק(� ֲאֶ/ר ִיְ/ַחט ֶאת

: ְיס(ד ַהִ-ְזֵ;Wחַ  ָ%ָמJ ִיְ/Eְֹ� ֶאל ָ:ל ַקְרנֹת ִמְזַ;ח ָהWעָֹלה ְוֶאת ְוָנַת� ַעל
ַהֶ:Fֶב ִמIֶַבWח ַה9ְָלִמי�  ר י6ַסר ֵחWֶלבֶחְלָ;J ָיִסיר ַ:Wֲאֶ/  ָ:ל ְוֶאת

 ְוִהְקִטיר ַה:ֵֹה� אָֹת� ַהִ-ְזֵ;ָחה ַעל ִא9ֵי ְיהָ(ה ְוִכEֶר ָעָליו ַה:ֵֹה� ַעל
ו ַחָ+את( ֲאֶ/ר Wָחָטא ְוִנְסַלח ל:  

ִ:י ֵאי� , ִמי�ֲהֵריִני ַמְפִרי/ ֶ:ֶס� ֶזה ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� 8ְַלִמיֵדי ֲחכָ 
ִויִהי ָרצ(� . ַהִ-ְקָ%/ ְולֹא ִמְזֵ;ַח ְולֹא :ֵֹה� ֶ/CְַכEֵר ַ;ֲעֵדנ6 ָלנ6 ֵ;ית

ֶ/Cְֵהא ֶ:ֶס� ֶזה ְוִל-6ד , ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
ָ;ל ְ:ִא  O6 ִהְקַרְב8ִי ְלָפֶניָ� ָקְרַ;� ַה7ְָרָ;נ(ת ֶ/7ָָראִתי ְלָפֶניָ� ָח/6ב 6ְמקB

ַהִ-ְקָ%/ ֶ/ִ;יר6ָ/ַלִי� ַעל ֲע(נ(ת ִח6Bל ַ/ָ;ת ֶ/ָחָטאִתי  ַחָ+את ְ;ֵבית
  .)עד כא� לשוגג .6ְנַ/Bְָמה ָפִרי� Fְָפֵתינ6, ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

 ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� �Hתעניות הנצרכי� לתקונו י(� ָ:ְ� ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eִדְ  0ַחר
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ְוִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ,  ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת,ְוָיַרד

ְ/ַבע ֵמא(ת 6ְ/8ִַי� 8ֲַעִנC(ת  וטוב שלא יפחות מפדיו� ,ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל

אי ְוִא� . ִי7ַח ֶ:ֶס� Eְִדי(� ָמאַתִי� 8ֲַעִנC(ת, ֶאְפָ/ר ל(אי ְוִא� . תְ:ִמְנַי� ַ/;ָ 

 ).'כראה בסו� הקדמה ( ְ/ִעי� ְוֶ/ַבע 8ֲַעִנC(ת8ִ ִי7ַח Eְִדי(� , ֶאְפָ/ר ל(

ומשמי� יעזרוהו להשלי� תקונו וכמו שאמרו רבותינו שהבא להיטהר 

  . מסייעי� בעדו

בשבע מאות ושתי� מטבעות , מי הפדיו� או חלק�ישתדל לקחת את ד

  . ויסדר� על השלח� בסדר זה

  .10. 5. 6. 10. 6. 10. 5. 4. 6. 10שורה ראשונה    

  .10. 5. 6. 1. 6. 10. 5. 4. 6. 10שורה שניה         

  .1 . 5. 6. 1. 6. 1. 5. 4. 6. 10שורה שלישית        

  .5. 5. 6. 6.  5. 5. 4. 6 . 10שורה רביעית            

  .10. 5. 4. 6. 10. 10. 5. 80. 30. 1שורה חמישית 

  .1. 5. 4. 6 10. 1. 5. 80. 30. 1שורה ששית         

  .5. 5. 4. 6. 10. 5. 5. 80. 30. 1שורה שביעית      

  .5  . 10                        שורה שמינית       

ה� ככל הנצר� יקב# כל המטבעות בידו ממעלה למטה ויוסי� עלי

ְוַיֲעמֹד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד להשלי� כס� הפדיו� ויחזיק כל הכס� ביד ימינו 

  :ַמֲעָרב ְויֹאַמר

ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֶ-ִ<יֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמ 

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ .  Eַָני ֵאֶלי�ָ ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי
ָמה . ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת ַהEִָני�. ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי . ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%ק
. ִלְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hְזִני. 8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(תְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמעְ 
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ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה
ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי . 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל . ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפעַ;ִ-%(
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְלִהְתַחIֵק . ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְוָגַרְמ . ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה
ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� 

א(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�. 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
. ְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעהַעל ִמי Hנ6ס ְלעֶ . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. ַוֲאב(י ָעַלי

ֲאָבל ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי
ְולֹא , ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי, ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי

ִ:י ה6א , י ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִליחַ ַרק ִיְצרִ , ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי
, ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ , ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�

ְכָל� ֲאִני , ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוִחBְַל8ִי ַ/ְ;ת(ת ָקְדֶ/�ָ  Oי 6מFְַוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע
6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי , (נ(ַתיֵמעֲ 

ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת Hְרח(ַתי . ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה
ְלָקִלי� Oֶו� ַמְחְ/ב(: ִ%ְכִתיב, ַהְמקH /ָתיו ְוָי/(ב ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי

6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר . ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ  ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֶאל
ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ 

ְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� ִ:י ֵאל ֶמלֶ , ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה . Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה 
ְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמ , ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ְו0ל ָנא . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיִ:י 8ָ0ה ְיהָֹוה . ָחי
ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי , ִתְבֶזה ֱענ6ת ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י

 ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי .ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�
ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� 

, בְוָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל לֵ . ַה7ָד(/
ְוָכַ/ל :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ 
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ְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה . ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנC(ת ֵא6B, ֶזה
6Bת ְ:ִא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶOְוָכל ,  ִהְתַעֵ<יִתי6ְמק

ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי 
ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� , ַה8ֲַעִנC(ת
ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� 8ְַטֵהר . ַה8ֲַעִנC(ת

ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 . ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י
, ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�

ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת , 6ת6 ָ:ל א(ָת� ְקִלE(תְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ
ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

, ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת חַ  )ו"חב(
6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'ַחCִי� 6'� ;ַ ְלקָ '6ִמEָס6ק חֶ 

ְוִתְ/ַמע ֶאת . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת ִ; )ט"בי(
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )א"ארארית(8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

H' י ֵאל /(ֵמַע . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'ת רָ 'ֲחֶמיָ� אֶ 'רַ ָ<א:ִ
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהֹוה 

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ע(ל ִמְנָעַליוִמָ:א� ָיכ(ל ִלנְ 

ִויַכ�6ֵ ְלַת�7ֵ ַמה Eָ9ֶַג� ַעל ְיֵדי ֶ/ִהְפִריד , בת' ִ:י ַ/ָ;ת ה6א א(ִתC(ת /, ַ%ע

ְויֹאַמר ֶ/ַבע . ִויַכ�6ֵ ְלַחֵ;ר א(ִתC(ת ַ/ָ;ת ַיַחד, ֶ/ל ַ/ָ;ת ִמ� ַה9ַָ;ת' א(ת /

  :Eְָעִמי�

  ".ְ;ָכל מ(ְ/ב(ֵתיֶכ�' ת ִהיא ַלהַ/;ָ "

  :ָ:ְ� יֹאַמר ְו0ַחר

 )ה"ְיַכ�6ֵ ס(ֵפי 8ֵב(ת ַ:Bָ (' ִליִמWיְנ�ָ ' ֵ/ַגל' ִנPְָבה, ְ;נ(ת ְמָלִכי� ִ;י7ְר(ֶתי�ָ 
: ַבת 6ְרִאי ְוַהִ+י Hְזֵנְ� ְוִ/ְכִחי ַעֵ-ְ� 6ֵבית HִבWי�ְ  ִ/ְמִעי: ְ;ֶכֶת� א(ִפWיר

( ה6א ֲאדַֹנִיְ� ְוִהְ/W8ֲַחִוי ְתHו ַהֶ-ֶלְ� ָיְפֵיְ� ִ:יְויִ  Wת: לWַנִיְ�  צֹר 6ַבEָ ִמְנָחה;ְ
�W6 ֲעִ/יֵרי ָעBצ(ת ָזָהב  ְ:ב%ָ6ה ַבת ָ:ל: ְיַח;ְ/ְ-ִWִניָמה ִמEְ �ְֶמֶל
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JW/ָ6ע(: ְלבWֲחֶריָה ֵר W0 ִלְרָקמ(ת 68ַבל ַלֶ-ֶלְ� ְ;ת6ל(ת ְ�Wֶתיָה מ6ָבא(ת ָל :
  :68ַבְלָנה ִ;Fְָמחֹת ָוִגיל 8ְבֶֹאיָנה ְ;ֵהיַכל ֶמWֶל�ְ 

, �"נו, ת"דל, �"אל, ל"א: יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ֶ/ָראֵ/י ֵתב(ת ֶ/Bֶָה� ה6א

  .ִויַכ�6ֵ ְלַת�7ֵ ַמה Eָ9ֶַג� ְ;ֵ/מ(ת ֵא6B, ָהע(ֶלה ְ:ִמְנַי� ַ/ָ;ת, ד"יו

  ל"א
 יאהדונהיִ/ְמָ� ְיהָֹוה  ַמַע�לְ :  ֹר ָזרOַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב Fְִמָחהאו

  :ה6א ְוָסַלְח8ָ ַלֲע(ִני ִ:י ַרב
  �"אל
08ְַחר ְלַמַעְנָ�  דָֹני ְ/ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקִ/יָבה ַוֲעFֵה 0לאֲ 

אדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָהַרֲחִמי� לַ :  ַעֶ-�ָ   ְוַעלִעיְר�ָ  ִ/ְמָ� ִנְקָרא ַעל ֱאלַֹהי ִ:י
  :ַחי ָרצ(� ָיֶדָ� 6ַמFְִ;יַע ְלָכל E(ֵתַח ֶאת:  ְוַהְ=ִלח(ת ִ:י ָמַרְדנ6 ;(

  ת"דל
ִהִ;יט Hֶו�  אלֹ:   ה(ִדיֵעִני אְֹרח(ֶתיָ� ַלְ-ֵדִנייאהדונהיָרֶכיָ� ְיהָֹוה %ְ 

 ֱאלָֹהיו ִע-( 6ְתר6ַעת יאהדונהי ִיFְָרֵאל ְיהָֹוהָרHה ָעָמל ְ;  ְ;ַיֲעקֹב ְולֹא
  :(ָרה ִצ6ָה ָלנ6 מֶֹ/ה מ(ָרָ/ה ְקִהBַת ַיֲעקֹב8:  ֶמֶלְ� ;(

  �"נו
ֵעת  יאהדונהיְלָ� ְיהָֹוה  ֲאִני ְתִפBִָתיוַ   :ְלַרְגִלי ְדָבֶרָ� ְוא(ר ִלְנִתיָבִתי רנֵ 

ָנא ְיהָֹוה  ְדב(ת Eִי ְרֵצהנִ : ִיְ/ֶע�ָ  ֵנִני ֶ;ֱאֶמתַחְסֶ%ָ� עֲ  ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרב
  :6ִמְ/Eֶָטיָ� ַלְ-ֵדִני יאהדונהי

  ד"יו
ֶאְתBְEַָלה ַליהָֹוה וָ :  Hֶר# :(ֵנ� ָ/ַמִי� ִ;ְתב6ָנה הָֹוה ְ;ָחְכָמה ָיַסדיְ 

ל ַהִ@;(ר ֱאלַֹהי ָוֶאְתַוֶ%ה ָואְֹמָרה Hָ<א ֲאדָֹני ָהֵאל ַהָ@ד(יאהדונהי 
 ַרְ/8ִי ֶאת%ָ :  ְוַה<(ָרא /ֵֹמר ַהְ;ִרית ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו 6ְל/ְֹמֵרי ִמְצ(ָתיו

  :ְמג6ר(ַתי ִהPִיָלִני  ְוָעָנִני 6ִמָ:ליאהדונהיְיהָֹוה 

ָ:ְ� יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ֶ/ָראֵ/י ֵתב(ת ֶ/Bֶָה� ֵה� ְ/מ(ת ַה7ֶֹד/  0ַחר

 )יוד הא ואו הא, יוד הא ואו, יוד הא, יוד. ה"יהו, יהו, יה, י, ה"ויה(
  .ְוִע� ַ/ָ;ת ַיֲעל6 ְ;ִגיַמְטִרCָא 8ֲַעִנית, ָהע(ִלי� ְ;ִגיַמְטִרCָא ָ;ר�6ְ 
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  ה"הוי
  :ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד6ת, ֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ִ:י ִע� ְיהָֹוה ַהֶחֶסדיַ 
0ל 8ָבֹא ְ;ִמְ/Eַט וְ   :ְור6ַח ְנִדיָבה 8ְִסְמֵכִני, F(� ִיְ/ֶע�ָ ִ/יָבה ִלי Fְ הָ 

ְקִ/יָבה ְלק(ל ַ/ְוִעי ַמְלִ:י הַ   :ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי, ֶאת ַעְבֶ%�ָ 
  :ִ:י ֵאֶליָ� ֶאְתBָEַל, ֵואלַֹהי

  י
  :ַמֲעFֵי ָיֶדיָ� 0ל 8ֶֶר�, הָ(ה ִיְגמֹר ַ;ֲעִדי ְיהָֹוה ַחְסְ%ָ� ְלע(ָל�יְ 

  ה"י
ֵ<ה לֹא ִה   :ְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלייִ 

  :ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /(ֵמר ִיFְָרֵאל
  ו"יה
ֵהינ6  ֱאלֹיאהדונהי6א ְיהָֹוה ה  :הָֹוה /ְֹמֶרָ� ְיהָֹוה ִצBְָ� ַעל ַיד ְיִמיֶנ�ָ יְ 

  :יאהדונהי8ָ0ה ָמר(� ְלע(ָל� ְיהָֹוה וְ   :ְ;ָכל ָהHֶר# ִמְ/Eָָטיו

  ה"הוי
  :ר6ָ/ַלִי� ָהִרי� ָסִביב ָלJ ַוְיהָֹוה ָסִביב ְלַע-( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�יְ 
ִני ֲחָסֶדָ� ְיהָֹוהוִ   :ֵלב ִביֵנִני ְוֶאPְָרה ת(ָרֶתָ� ְוֶאְ/ְמֶרָ<ה ְבָכלהַ  Oיבֹא 

  :(ד ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוִתְפֶאֶרת ְ;ִמְקָ%/(ה  :6/8ְָעְתָ� ְ:ִאְמָרֶת�ָ 
  ד"יו
ֲאִני ְ;ַחְסְ%ָ� ָ;ַטְח8ִי ָיֵגל וַ   :ִהי ַחְסְ%ָ� ְיהָֹוה ָעֵלינ6 ַ:ֲאֶ/ר ִיַחְלנ6 ָל�ְ יְ 

8ִי ְבֵעְד(ֶתיָ� ְיהָֹוה ַבקְ %ָ   :ִלִ;י ִ;י/6ָעֶתָ� Hִ/יָרה ַלְיהָֹוה ִ:י ָגַמל ָעָלי
  :0ל 8ְִביֵ/ִני

  ד"יו
8ֶָר� ִ:ְרֵא� ַקְרִני ַ;Bִֹתי ְ;ֶ/ֶמ� וַ  : ֵ/ב ְ;ֵסֶתר ֶעְלי(� ְ;ֵצל ַ/ַ%י ִיְתל(ָנ�יֹ

  :ֶרְ� ִמְצ(ֶתיָ� Hר#6 ִ:י ַתְרִחיב ִלִ;י%ֶ   :ַרֲעָנ�
  א"ה
� 8ִָ/יב ִמ9ַָ;ת ַרְגֶלָ� ִא   :ִחיָדִתיִמCַד ֶ:ֶלב יְ , Pִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִ/יהַ 

  :ֲעF(ת ֲחָפֶצָ� ְ;י(� ָקְדִ/י
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  ד"יו
ֲאִני ְ;רֹב ַחְסְ%ָ� וַ   :;ֶֹקר ֶאֱערְֹ� ְלָ� ַוֲאַצEֶה, הָֹוה ;ֶֹקר 8ְִ/ַמע ק(ִלייְ 

ְפִ/י ְבָקה נַ %ָ     :Hב(א ֵביֶתָ� ֶאְ/8ֲַחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְ/ָ� ְ;ִיְרHֶת�ָ 
  :ִ;י 8ְָמָכה ְיִמיֶנ�ָ , 0ֲחֶרי�ָ 

  א"ה

ָלנ6 ֲע(נ(ת  ל 8ְִזָ:ר0  :ה(ִ/יֵעִני ְבַחְסֶ%�ָ , ִאיָרה ָפֶניָ� ַעל ַעְבֶ%�ָ הָ 
  :ִרא/ִֹני� ִ:י ַדB(נ6 ְמאֹד

  ו"וא

י דֹנָ אֲ   :ַמBְָטה ַנְפִ/ייאהדונהי  ֶאְקָרא Hָנה ְיהָֹוה יאהדונהיְבֵ/� ְיהָֹוה 6
עֹז ֶמֶלְ� ִמְ/Eָט Hֵהב 8ָ0ה :(ַנְנ8ָ וְ   :אֶֹמר ַהְמַבFְר(ת ָצָבא ָרב ִי�8ֶ

  :ֵמיָ/ִרי� ִמְ/Eָט 6ְצָדָקה ְ;ַיֲעקֹב 8ָ0ה ָעFִיתָ 

  ד"יו

ָעייְ  OFֶאְ/ְמָרה ת(ָרְתָ� ָתִמיד וְ   :בֹא6ִני ַרֲחֶמיָ� ְוֶאְחֶיה ִ:י ת(ָרְתָ� ַ/ֲע
  :ֶרְ� ֱאמ6ָנה ָבָחְר8ִי ִמְ/Eֶָטיָ� ִ/6ִיִתי%ֶ   :דְלע(ָל� ָועֶ 

  א"ה

7ֶיָ� ֶאְ/מֹר 0ל 8ַַעְזֵבִני אֶ   :ֲעֵבר ֵעיַני ֵמְרא(ת ָ/ְוא ִ;ְדָרֶכָ� ַחCִֵניהֲ  Oת ח
  :ַעד ְמאֹד

  ו"וא

ַמר ַליהָֹוה ַמְחִסי 6ְמצ6ָדִתי אֹ  :יאהדונהי8ָ0ה ָמר(� ְלע(ָל� ְיהָֹוה וְ 
  :8ֶָר� ִ:ְרֵאי� ַקְרִני ַ;Bִֹתי ְ;ֶ/ֶמ� ַרֲעָנ�וַ     :י ֶאְבַטח ;(ֱאלֹהַ 

  א"ה

  :ְדִריֵכִני ַבֲאִמ8ֶָ� ְוַלְ-ֵדִני ִ:י 8ָ0ה ֱאלֵֹהי ִיְ/ִעי א(ְתָ� ִק6ִיִתי ָ:ל ַהC(�הַ 
 ְיהָֹוה  א(ָתJ ֲאַב7ֵ/ ִ/ְב8ִי ְ;ֵביתיאהדונהיַחת ָ/0ְל8ִי ֵמֵאת ְיהָֹוה 0

  : 6ְלַב7ֵר ְ;ֵהיָכל(יאהדונהי ָ:ל ְיֵמי ַחCַי ַלֲחז(ת ְ;נַֹע� ְיהָֹוה יאהדונהי
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  ַת ַר ֵכ ֶו ִס ִי הַ   יַכ�6ֵ ְ;ַמֲחַ/ְבת( ְ;ֵ/� 

יוד (ָ:ְ� יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ֶ/ָראֵ/י ֵתב(ת ֶ/Bֶָה� ֵה� ְ/מ(ת ַה7ֶֹד/  0ַחר

, אל� הי יוד הי. יוד הה וו הה, יוד הא ואו הא,  הי ואו הייוד, הי ויו הי

  .ָהע(ִלי� ְ;ִגיַמְטִרCָא ַ/ָ;ת ).יה, אל� הה יוד הה, אל� הא יוד הא

  ד"יו
ְוה6א   : ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד6ת, ַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ִ:י ִע� ְיהָֹוה ַהֶחֶסד

6ִמָ:ל , ָ%ַרְ/8ִי ֶאת ְיהָֹוה ְוָעָנִני  : נ(ָתיוִיְפֶ%ה ֶאת ִיFְָרֵאל ִמ:ֹל ֲע(
  :ְמג6ר(ַתי ִהPִיָלִני

  י"ה
, ְיהָֹוה ִיְגמֹר ַ;ֲעִדי : ְור6ַח ְנִדיָבה 8ְִסְמֵכִני, ָהִ/יָבה ִלי FFְ(� ִיְ/ֶע�ָ 

  :ַמֲעFֵי ָיֶדיָ� 0ל 8ֶֶר�, ְיהָֹוה ַחְסְ%ָ� ְלע(ָל�
  ו"וי

ִיְהי6  : ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי, ְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%�ָ ְו0ל 8ָבֹא ְבִמ 
6ְבֵ/�  :  צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

  : ַמBְָטה ַנְפִ/ייאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה ,  ֶאְקָראיאהדונהיְיהָֹוה 
  י"ה

ְיהָֹוה /ְֹמֶרָ� ְיהָֹוה ִצBְָ� ַעל  : ְולֹא ִייַ/� /(ֵמר ִיFְָרֵאלִהֵ<ה לֹא ָינ�6 
  :ַיד ְיִמיֶנ�ָ 

  ד"יו
ְוה(ַסְפ8ִי ַעל , ַוֲאִני 8ִָמיד ֲאַיֵחל  : 0ְ/ֵרי Hָד� ;(ֵטַח ָ;�ְ , ְיהָֹוה ְצָבא(ת
  :ֶתיָ� ַלְ-ֵדִניאְֹרח(,  ה(ִדיֵעִנייאהדונהיְ%ָרֶכיָ� ְיהָֹוה     :ָ:ל 8ְִהBֶָת�ָ 

  י"ה
ַהֶ-ֶלְ� , ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה   :ה(ִ/יֵעִני ְבַחְסֶ%�ָ , ָהִאיָרה ָפֶניָ� ַעל ַעְבֶ%�ָ 

  :ַיֲעֵננ6 ְבי(� ָקְרֵאנ6
  ו"וא

 א(ר ָזרOַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ֵרי  :ְי/6ָעְתָ� ֱאלִֹהי� Fַ8ְְ@ֵבִני, ַוֲאִני ָעִני ְוכ(ֵאב
  :ְוַעְנָוְתָ� 8ְַרֵ;ִני, ַו�8ֵ8ִ ִלי ָמֵג� ִיְ/ֶעָ� ִויִמיְנָ� 8ְִסָעֵדִני   : הֵלב Fְִמחָ 
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  י"ה
ְיהָֹוה ְצָבא(ת   : ִ:י ֵאֶליָ� ֶאְתBָEַל, ַהְקִ/יָבה ְלק(ל ַ/ְוִעי ַמְלִ:י ֵואלַֹהי

  :ִמFְָ@ב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה, ִעָ-נ6
  ד"יו

ַ;Bִֹתי , ַו8ֶָר� ִ:ְרֵא� ַקְרִני   :ְ;ֵצל ַ/ַ%י ִיְתל(ָנ�, י(�יֵֹ/ב ְ;ֵסֶתר ֶעלְ 
  :ִ:י ַתְרִחיב ִלִ;י, ֶ%ֶרְ� ִמְצ(ֶתיָ� Hר#6: ְ;ֶ/ֶמ� ַרֲעָנ�

  א"ה
J8ִָהֵ<ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדי� ֶאל ַיד ֲאד(ֵניֶה� ְ:ֵעיֵני ִ/ְפָחה ֶאל ַיד ְ@ִבְר , �:ֵ

, ֲאדָֹני Fְָפַתי 8ְִפ8ָח  :  ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<נ6יאהדונהיה ֵעיֵנינ6 ֶאל ְיהֹוָ 
  :6ִפי ַיִ@יד 8ְִהBֶָת�ָ 

  ו "או
ְ;ֵאר ָ/ַבע ַוCֵֶ/ב  ְנָעָריו ַוCָקOמ6 ַוWCְֵלכ6 ַיְחָ%ו ֶאל ַוCָָ/ב 0ְבָרָה� ֶאל

 0ְ/ֵרי ָהָע� ֶ/ְיהָֹוה 0ְ/ֵרי ָהָע� ֶ/ָ:ָכה ל( :0ְבָרָה� ִ;ְבֵאר ָ/Wַבע
ַוֲאִני ְ;ַחְסְ%ָ� ָ;ַטְח8ִי ָיֵגל ִלִ;י ִ;י/6ָעֶתָ� ֲאִ/יָרה ַליהָֹוה ִ:י :  ֱאלָֹהיו

  :ָ@ַמל ָעַלי
  א"ה

, ַה8ֵר ֲאגO%(ת מ(ָטה, ֲהל(א ֶזה צ(� ֶאְבָחֵרה8ֵEַ 6ַח ַחְרצO;(ת ֶרַ/ע
, Hז ִיָ;ַקע ַ:9ַַחר א(ֶר�ָ   : ָכל מ(ָטה 8ְַנ8ֵק6וְ , ְוַ/Bַח ְרצ6ִצי� ָחְפִ/י�
 יאהדונהיְ:ב(ד ְיהָֹוה , ְוָהַלְ� ְלָפֶניָ� ִצְדֶק�ָ , ַוֲארOָכְתָ� ְמֵהָרה ִתְצָמח

  :ַי0ְסֶפ�ָ 
  ד"יו

ֵגל  ַוֲאִני ְ;ַחְסְ%ָ� ָ;ַטְח8ִי יָ    :ְיִהי ַחְסְ%ָ� ְיהָֹוה ָעֵלינ6 ַ:ֲאֶ/ר ִיַחְלנ6 ָל�ְ 
 ָ%ַבְק8ִי ְבֵעְד(ֶתיָ� ְיהָֹוה    :ִלִ;י ִ;י/6ָעֶתָ� Hִ/יָרה ַלְיהָֹוה ִ:י ָ@ַמל ָעָלי

  :0ל 8ְִביֵ/ִני
  ה"ה

ִהֵ<ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדי�   : ְור6ַח ְנִדיָבה 8ְִסְמֵכִני, ָהִ/יָבה ִלי FFְ(� ִיְ/ֶע�ָ 
ֵ:� ֵעיֵנינ6 ֶאל ְיהָֹוה , ֶאל ַיד ְ@ִבְרJ8ֶָאל ַיד ֲאד(ֵניֶה� ְ:ֵעיֵני ִ/ְפָחה 

  :ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<נ6
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  ו"ו
 ִ:י יאהדונהיַוֲאִני ְ;ַחְסְ%ָ� ָבַטְח8ִי ָיֵגל ִלִ;י ִ;י/6ָעֶתָ� Hִ/יָרה Bְַיהָֹוה 

ָרב ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ; יאהדונהי ַוֲאִני 8ְִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה : ָגַמל ָעָלי
  :ֲעֵנִני ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ . ַחְסֶ%�ָ 

  ה"ה
ֶהֶרב ַ:ְ;ֵסִני ֵמֲע(ִני       :ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמֲחָטHי ְוָכל ֲע(נַֹתי ְמֵחה

  :6ֵמַחָטאִתי ַטַהֵרִני
  �"אל

 : ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה ,  ה(ִ/יָעה ָ<איאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
 Eְֵנה ֵאַלי  :ַעל ַחְסְ%ָ� ַעל ֲאִמ�8ֶָ ,  ָלנ6 ִ:י ְלִ/ְמָ� �8ֵ ָ:ב(דלֹא ָלנ6 לֹא

Iְָ� ְלַעְבֶ%�ָ , ְוָחֵ<ִני Oְוה(ִ/יָעה ְלֶב� ֲאָמֶת�ָ , 8ְָנה ע:  
  י"ה

, ְיהָֹוה 0ל ְ;Eְ0ָ� 8(ִכיֵחִני  : ְוָכל ֲע(נ(ַתי ְמֵחה, ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמֲחָט0י
  :ְתָ� 8ְַיְ=ֵרִניְו0ל ַ;ֲחמָ 

  ד"יו
ַוֲאִני ְ;רֹב ַחְסְ%ָ�    :;ֶֹקר ֶאֱערְֹ� ְלָ� ַוֲאַצEֶה, ְיהָֹוה ;ֶֹקר 8ְִ/ַמע ק(ִלי

ָ%ְבָקה ַנְפִ/י  : Hב(א ֵביֶתָ� ֶאְ/8ֲַחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְ/ָ� ְ;ִיְרHֶת�ָ 
  :ִ;י 8ְָמָכה ְיִמיֶנ�ָ , 0ֲחֶרי�ָ 

  י"ה
, ְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכ(ִסי   :ִמCַד ֶ:ֶלב ְיִחיָדִתי, ֶרב ַנְפִ/יַהPִיָלה ֵמחֶ 

  :8ָ0ה 8(ִמיְ� @(ָרִלי
  �"אל

ְוָסַלְח8ָ , יאהדונהיְלַמַע� ִ/ְמָ� ְיהָֹוה  : ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיהָֹוה ִ;יָנה ֲהִגיִגי
7ֶי�ָ , Eֶָניָ� ָהֵאר ְ;ַעְבֶ%�ָ    :ַלֲע(ִני ִ:י ַרב ה6א Oְוַלְ-ֵדִני ֶאת ח:  

  א"ה
ָיֵאר ,  ֱאלִֹהי� ְיָחֵ<נ6 ִויָבְרֵכנ6  :ֲאֶ/ר ְלִיְרHֶת�ָ , ָהֵק� ְלַעְבְ%ָ� ִאְמָרֶת�ָ 

  :Eָָניו ִא8ָנ6 ֶסָלה
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  ד"יו
Iִי 6ָמִגִ<י ;( ָבַטח ִלִ;י ְוֶנֱעַזְר8ִי ַוCֲַעל(ז ִלִ;י O6ִמ9ִיִרי ֲאה(ֶד<6, ְיהָֹוה ע:  

ַקCְֵמִני ,  ָ%ְלָפה ַנְפִ/י ִמ68ָגה   :ְיַחBְֵצִני ִ:י ָחֵפ# ִ;י, ַוC(ִציֵאִני ַלֶ-ְרַחב
  :ִ:ְדָבֶר�ָ 

  א"ה
J8ִָהֵ<ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדי� ֶאל ַיד ֲאד(ֵניֶה� ְ:ֵעיֵני ִ/ְפָחה ֶאל ַיד ְ@ִבְר , �:ֵ

 לֹא ִתְכָלא יאהדונהי8ָ0ה ְיהָֹוה  :ֵ<נ6ֵעיֵנינ6 ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְחָ 
  :ַרֲחֶמיָ� ִמֶ-ִ<י ַחְסְ%ָ� ַוֲאִמ8ְָ� 8ִָמיד ִיPְר6ִני

  �"אל
ִ:י , ְלעFֵֹה ַה9ַָמִי� ִ;ְתב6ָנה  : 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב Fְִמָחה, א(ר ָזרOַע ַלPִַ%יק

  :ל ִמָ:ל ָצר(ָתיו Eְֵדה ֱאלִֹהי� ֶאת ִיFְָראֵ     :ְלע(ָל� ַחְס%(
  ה"ה

ֶהֶרב ַ:ְ;ֵסִני ֵמֲע(ִני 6ֵמַחָטאִתי   :ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמֲחָטHי ְוָכל ֲע(נַֹתי ְמֵחה
  :ַטַהֵרִני

  ד"יו
ַוֲאִני   :  עFָֹה ָחִיליאהדונהיְיִמי� ְיהָֹוה ,  ר(ֵמָמהיאהדונהיְיִמי� ְיהָֹוה 
ִ-י ֵאֵל�ְ  Oֵדִני ְוָחֵ<ִני, ְ;תEְ :   ְות(ָרְתָ� ָחֵ<ִני, ֶ%ֶרְ� ֶ/ֶקר ָהֵסר ִמֶ-ִ<י:  

  ה"ה
יְ/ֵבי ְ;ֶאֶר# ַצְלָמֶות א(ר ָנַגJ , ָהָע� ַההְֹלִכי� ַ;חֶ/ְ� ָרא6 א(ר ָ@ד(ל

 יאהדונהיֲאִני ְיהָֹוה , ַה7ָטֹ� ִיְהֶיה ָלֶאֶל� ְוַהPִָעיר ְלג(י ָעצ�6    : ֲעֵליֶה�
  :הְ;ִעJ8ָ ֲאִחיֶ/<ָ 

  ה"י
ה(ד6 ַלְיהָֹוה  : ִחCִיַתִני ִמCְָרִדי ב(ר, ְיהָֹוה ֶהֱעִליָת ִמ� ְ/א(ל ַנְפִ/י

  .ִ:י ְלע(ָל� ַחְס%(,  ִ:י ט(ביאהדונהי

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלפָ 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י
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C6י ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהיא(ִתBְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"(ת ְ%ִמ
ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�

  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית

Cָה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ֵמֲעFִ , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה
, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת
ִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ֵמאֲ , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, 7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי הַ 
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , 6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י

 ַ:ָ%ָבר, ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה

ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
ֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ַרחֲ 

0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה
ִ:י ָגל6י , נ6ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִחֵ , 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6

ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 
, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
 ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה, 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהיַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

ְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 לִ 
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ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6
ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� Kִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

  ).608עמוד לקמ� ִנְמָצא (ְו%ְ0ָרא ז6ָטא ,  8ְִהִלי�ֵסֶפרָ:ְ�  ַמר 0ַחראיִ 

6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 ,  ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסתשבעַיֲעFֶה 

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, ָ<א ְ;:ֹחַ 6ָפס6ק ִמEְס6ֵקי BO: ,H(, ְ;ֵני ֵאִלי�' לה

ָהב6 : ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ ַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרת

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ִי� ַרִ;Wי�מַ  ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַהָ-ִי� ֵאWל
(� ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

ְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ַוCְַרִקיֵד� ְ:מ(
/Wֲהב(ת ֵאWק(ל ְיהָֹוה : ַל/Wק(ל : ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 ְיהָֹוה : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWְי

(�עַ  ֶאת Wַב9ָל )-:  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(    :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(            :          ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט( :              8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(    :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג(        :             ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק:         (י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

 ְוַג� ֶאת ֶ:ֶס� Eְִדי(� ַה8ַָעִני(ת ִי�8ֶ, ַיֲעFֶה ַ:Eָָרה ְ;ַתְרְנג(ל ְוִי�8ֵ ַלֲעִנCִי�

    . כמו בערב יו� כפור,ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלַקֵ;ל ַמְלק6ת, ְלֲעִנCי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�

  .,) 210לעיל עמוד נמצא ( ֵסֶדר 0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית ִ%י� יעשה� י6ַכל ִא 
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ל(ַמר , ְ;ָכל ֵליל ַ/ָ;ת קֶֹד/ ִלְפֵני ֲחצ(ת, ִיְ/%ֵ8ַל ְ;ֶמֶ/ְ� ָ/ָנה ְ/ֵלָמה

Cֵ/ ָ;ֶה� ס(ד ָ@ד(ל ַהCָ9ְַ� " ֱאלֵֹהי ֶקֶד�" ִויַכ�6ֵ ֶ/ְ;ֵתיב(ת ,ִקי� ֵאEְ6Bס6

  .ְלֵליל ַ/ָ;ת ִלְפֵני ֲחצ(ת

ְמעָֹנה ֱאלֵֹהי ֶקֶד� 6ִמ8ַַחת ְזרֹעֹת ע(ָל� ַוְיָגֶר/ ִמEֶָניָ� א(ֵיב ַוCֹאֶמר 
 ֶאֶר# ָ%ָג� ְוִתיר(/ �0 ד ֵעי� ַיWֲעקֹב ֶאלַוCְִ/:ֹ� ִיFְָרֵאל ֶ;ַטח ָ;דָ : ַהְ/ֵמWד

 יאהדונהי0ְ/ֶריָ� ִיFְָרֵאל ִמי ָכמ(ָ� ַע� נ(ַ/ע ַ;Wיהָֹוה : ָטWל ָ/ָמיו ַיWַעְרפ6
ָ;Wמ(ֵתימ(  ֶחֶרב ַ@Wֲאָוֶתָ� ְוִיָ:Wֲח/6 אWְֹיֶביָ� ָלְ� ְו8ָ0ה ַעל ָמֵג� ֶעְזֶרָ� ַוWֲאֶ/ר

 ְ�Wִֹתְדר:  

  .ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת( ְ;ָרצ(�' ִהי ָרצ(� ֶ/הִוי

        

        �678ִ ַלE(ֵג� ִ;ְכב(ד ַ/ָ;ת�678ִ ַלE(ֵג� ִ;ְכב(ד ַ/ָ;ת�678ִ ַלE(ֵג� ִ;ְכב(ד ַ/ָ;ת�678ִ ַלE(ֵג� ִ;ְכב(ד ַ/ָ;ת

א( ְ;ִטְלט6ל , ַהE(ֵג� ִ;ְכב(ד ַ/ָ;ת ַעל ְיֵדי ִד;6ר ֶ/ל ח(ל א( ִ;ְבָגִדי� ְ;ז6ִי�

ְקֶצה Oָעְנ/( , 6ְבַ/ָ;ת, 6רא( ִ;ְקִרי0ת ִע8(ִני� ֶ/ַ@� ַ;ח(ל ה6א ִא=6ר ָ@מ, מ

ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� ְוָיַרד ִלְק;(ַע ו ,ְוE(ֵג� ְ;ס(ד ַהָ:ב(ד ֶ/ל ַמְעָלה. ָחמ6ר ְ;י(ֵתר

, ְוָהָרצ(� ְוַהַמְחָ/ָבה, ַהְת/6ָבה ְוַה6ִיד6יהיות שוְ , ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת

ָלֵכ� ִיEִ �8ְֵדי(� . 8ֲַעִנית ְוַהEְִדי(� ַמְ/ִלי� ַה�678ִֵה� ִע7ָר ַה�678ִ 6ַמֲעFֶה הַ 

ְוַהַ-ְמִעיט לֹא ִיְפח(ת ִמEְִדי(� , ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל

9ְִקיַעת ְוCְִתַעֶ<ה ְלָפח(ת י(� ֶאָחד ִמ  ,"ָ:ב(ד"ְ/לִֹ/י� 6ְ/8ִַי� 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנַי� 

ְוַיְקEִיד ְ;ַמְל;6ֵ/י ַ/ָ;ת ָנִאי� , ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת( ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�

ְלָפח(ת ְ:ִ/ע6ר ִ/9ִי� , 6ְמיOָחִדי� 6ְבָ/לֹ/ ְסעO%(ת ַ/ָ;ת ֲח/6ב(ת ִע� ֶלֶח�

ב ַ/ָ;ת ְלִמְקֶוה ְוִלְט;ֹל ִלְכב(ד ְוַיְקEִיד ָלֶלֶכת ְ;ָכל ֶערֶ , ְ@ָר� ְ;ָכל 0ַחת ֵמֶה�

ַוֲאִפ6B ִ;ימ(ת , ְוִיIֵָהר ִמBְַדֵ;ר ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת /�6 ִ%;6ר ֶ/ל ח(ל, ַ/ָ;ת

ֶאְפָ/ר ְלָצֵר� �678ִ ֶזה ְוַלֲעF(ת( ְ;י(�  .ַוֲאִפ6B ֶ/לֹא ִ;ְ/ַעת ַה8ְִפיָלה. ַהח(ל

  .(� ִח6Bל ַ/ָ;ת8ֲַעִנית( ַעל עֲ 

  )בתשובה שהובאה להל� בסו� הספר" אברה�ברית "ת "נסדר לפי שוקו� ה(
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        ....ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

, ִויַקֵ;ל ְ;ִמְנָחה ַה8ֲַעִנית, י(� ִלְפֵני ַהP(� ֵיֵלְ� ַלִ-ְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת

ָ%ה ַהַ-ְפֶסֶקת ִלְפֵני ְ/ִקיעַ  Oְוִיְלַמד ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ַה:ֹל , ת ַהַחָ-הְויֹאַכל ְסע

   )291לעיל עמוד (.ְ:מ( ַהֵ=ֶדר ֶ/ִ<ְסַ%ר ַ;�678ִ ְלִח6Bל ַ/ָ;ת 

  :ְבי(� ַה8ֲַעִנית יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהֹוה : ָ:ת6ב ַ;8(ָרה:ַ , ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר .  ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(דָעַלי
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 ְו0ל , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
 ָBי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ל(ַמר , � ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ8ִ6ְתַעIֵֵאי� ֲאַנְחנ6 ַע/ֶ

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 ְולֹא  יאהדונהיְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
  :יֵתינ6ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י בֵ . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ָחָטאנ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

ָיַעְצנ6 . ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ִחBְַלנ6 ַ/ְ;ת(ת 6מ(ֲעֵדי ָקְדֶ/�ָ . ַזְדנ6
. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . 6ָמַרְדנ. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ֵעצ(ת ָרע(ת

. Eַָגְמנ6 ִ;ְכב(ד ַ/ְ;ת(ת 6מ(ֲעֵדי ָקְדֶ/�ָ . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6
8ִָעינ6 . 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנ6

ְו8ָ0ה . ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6ְוַסְרנ6 . ְוִתֲע8ְָענ6
  :ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ ַהִ<ְס8ָר(ת 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 
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ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6ֱאלֹהֵ 
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6:  ֶחֶסד ה6אָחֵפ# ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

  :Fְָרֵאל ַעֶ-�ָ  ֱאלֵֹהינ6 ַעל יִ יאהדונהי6ְבֵכ� ִיְתַקַ%/ ִ/ְמָ� ְיהָֹוה 
 ְוֵאיָמְתָ� ַעל ָ:ל. ַמֲעFֶי�ָ   ֱאלֵֹהינ6 ַעל ָ:ליאהדונהי6ְבֵכ� Eַ �8ְֵחְ%ָ� ְיהָֹוה 

. ַהַ-ֲעFִי� ְוִיְ/8ֲַחו6 ְלָפֶניָ� ָ:ל ַהְ;ר6ִאי� ְוִייָרא6ָ� ָ:ל. ַמה 9ֶָ;ָראתָ 
ֶ/Cַָדְענ6 ְיהָֹוה . ָ� ְ;ֵלָבב ָ/ֵל�ְוֵיָע6F כ�BָO ֲאגOָ%ה ֶאָחת ַלֲעF(ת ְרצ(נְ 

ְוִ/ְמָ� . 6ְגב6ָרה ִ;יִמיֶנ�ָ . ע(ז ְ;ָיְד�ָ .  ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַה9ְָלָט� ְלָפֶני�ָ יאהדונהי
  :ַמה 9ֶָ;ָראתָ  נ(ָרא ַעל ָ:ל

 6ִפְתח(� .ְוִתְקָוה ט(ָבה ְלד(ְרֶ/י�ָ . 6ְבֵכ� �8ֵ ָ:ב(ד ְלַעֶ-ָ� 8ְִהBָה ִליֵרֶאי�ָ 
6ְצִמיַחת ֶקֶר� ְלָדִוד . FFָ(� ְלִעיָר�ְ . Fְִמָחה ְל0ְרָצ�ְ . Eֶה ַלְמַיֲחִלי� ָל�ְ 

  :ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶב� ִיַ/י ְמִ/יֶחָ� ִ;ְמֵהָרה ְבָיֵמינ6. ַעְבָ%�ְ 
. ה ָיִגיל6ַוֲחִסיִדי� ְ;ִר<ָ . 6ְבֵכ� ַצִ%יִקי� ִיְרא6 ְוִיFְָמח6 ִויָ/ִרי� ַיֲעל(ז6

ִ:י ַתֲעִביר ֶמְמֶ/ֶלת . ְוָהִרְ/ָעה כJBָO ֶ;ָע�Fָ 8ְִכֶלה. ְוע(ָלָתה 8ְִקEִ #)Eיהָ 
 ֱאלֵֹהינ6 ְמֵהָרה ַעל יאהדונהיְוִתְמל(ְ� 8ָ0ה ה6א ְיהָֹוה :ָזד(� ִמ� ָהHֶר#

. ַלִי� ִעיר ִמְקָ%ֶ/�ָ 6ִביר6ָ/ . ְ;ַהר ִצC(� ִמְ/ַ:� ְ:ב(ֶד�ָ . ַמֲעFֶי�ָ  ָ:ל
 ְלע(ָל� ֱאלַֹהִיְ� ִצC(� ְלדֹר יאהדונהיִיְמל(ְ� ְיהָֹוה . ַ:ָ:ת6ב ְ;ִדְבֵרי ָקְדֶ/�ָ 

Jָודֹר ַהְלל6ָי:  

 ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� �Hתעניות הנצרכי� לתקונו ָ:ְ� ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(�  0ַחר

ְוִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� , ְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת ִלְק;(ַע ֶאת ִמ ,ְוָיַרד

 ומשמי� יעזרוהו להשלי� תקונו וכמו שאמרו רבותינו ,ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל

  . שהבא להיטהר מסייעי� בעדו

  ְויֹאַמר  ְוַיֲעמֹד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרביחזיק כס� הפדיו� ביד ימינו

ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י ,  Hִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶהֲעֵננ6
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ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י
Hה ָוַרַעד ָיב(א ִירְ . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד

;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי
ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 

ָמה . Pְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת ַהEִָני�ְלָ� ְיהָֹוה הַ . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�
ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי . ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%ק
. ִלְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hְזִני. ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ְצ(ת לֹא ַתֲעFֶהְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמ 
ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי . 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל . ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
 9ָOתִניצ(צ(ת ַה7ְד)Eק . ה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלIֵת ְלִהְתַח)Eְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִל

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה
ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� 

א(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�. ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר6
. ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה. ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. ַוֲאב(י ָעַלי

י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֲאָבל ָ@ל6. ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי
ְולֹא , ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי, ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי

ִ:י ה6א , ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי
, י 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַת<ִ , ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�

ְכָל� ֲאִני , ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוִחBְַל8ִי ַ/ְ;ת(ת ָקְדֶ/�ָ  Oי 6מFְַוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע
6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי , ֵמֲע(נ(ַתי

ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת Hְרח(ַתי . ד ַהC(� ַהIֶהְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי עַ 
ְלָקִלי� Oֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב : ִ%ְכִתיב, ַהְמקH /ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי

6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר . ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ  ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֶאל
ְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ְונִ 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� , ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
   .Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

י� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר ְסַלח ָנא ַלֲחָטִא , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
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, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה
ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי

ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ חֶ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 
. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י

ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 
ְוָגל6י . ִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/ַהC(� ְ;ַתֲעִני

, 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב
י ְוָלֵכ� ֲאנִ , ְוָכַ/ל :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה

6Bת ֵא)Cָדָקה . ַמְפִרי/ ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק
ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר , ֶ/ֲאִני נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי

ִיְהי6 , י ַה8ֲַעִנC(תִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְידֵ 
ְו8ָ0ה . ִמְתָ;ְרִרי� ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת

ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי 
ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ְוָכל ִניצ(צ(ת . ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ְוַנְפִ/י

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� , ַח+ֹאַתי ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�
ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� , ֶ/Cָמ6ת6 ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י  )ו"חב((ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ ָ/ְרָ/� ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי
ְלָק� '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'ֵתב(ת חַ 

ָהָרמ6ז  )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'ַחCִי� 6';ַ 
ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת ;ִ 

ֲחֶמיָ� 'ָ<א רַ 'ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H )א"ארארית(ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'ת רָ 'אֶ 

ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0הְוַתֲחנ6ִני� 
  .ְלָפֶניָ� ְיהֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

  . ְויֹאַמר.ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

 ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי, ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 
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6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
 יOְמ8ְק6 ִמְסEַר 6ְבֵכ�. ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�

  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית

ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְעָלה ִמַ-ְדֵרָגהְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלמַ 
, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת
ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגהַמדְ , ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, ַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה6לְ 
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , 6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י

ַ:ָ%ָבר , 8ָ0ה 8ְִ/ַמעְנַדֵ;ר וְ , ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

   .הָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָ , ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה

ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(

ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר 6ְבט6, 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 

0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה
ִ:י ָגל6י , א ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6ְולֹ, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6

ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 
, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , <66ָמַנע ַה+(ב ִמ-ֶ 

 יאהדונהיַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 
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ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6
 ֵEא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 6ַמְר

ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6
ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ִפי Kִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

  ).608עמוד לקמ� ִנְמָצא (ְו%ְ0ָרא ז6ָטא ,  8ְִהִלי�ֵסֶפרָ:ְ�  ַמר 0ַחראיִ 

6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 , ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסתשבע ַיֲעFֶה 

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, 6ָפס6ק ִמEְס6ֵקי Hָ<א ְ;:ֹחַ , (:BO, ְ;ֵני ֵאִלי�' לה

ָהב6 : ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ ַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרת

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעלַה:ָ  ַהָ-ִי� ֵאWל
(� ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

ְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ַוCְַרִקיֵד� ְ:מ(
Wַל/Wֲהב(ת ֵא :/Wק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 ְיהָֹוה : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( יִ : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוW�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� ְי

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(    :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(   :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט( :              8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(    :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג(  :                   י ְקד6ָ/ֶת�ָ ז(ְכרֵ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק:         (י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

יFִיֵמ� ִ;ְפֵני וִ , ה"ָ:ְ� ִיְמֶנה ֶעFְִרי� ְוֵ// Eְר6ט(ת ְ:ִמְנַי� ֵ/� הוי 0ַחר
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ִויFִיֵמ� ִ;ְפֵני , י"ְוִיְמֶנה ע(ד ִ/יִ/י� ְוָחֵמ/ Eְר6ט(ת ְ:ִמְנַי� ֵ/� אדנ, ַעְצָמ�

אדנות  ה"ָ:ְ� ְיַחְ;ֵר� ַיַחד ִויַכ�6ֵ ְלַחֵ;ר ְ/מ(ת הוי ְו0ַחר, ַעְצָמ�

ְוִי�8ֵ ֶ:ֶס� ֶזה , מ6ר ְוָ/ֵל�ְוַע8ָה ְמַיֲחָד� ְ;ִיח6ד @ָ , ֶ/Eַָג� ָ;ֶה�) י"יאהדונה(

, ְויֹאַמר ִ/יר ַה9ִיִרי� :BO(, ְוֶאת ֶ:ֶס� Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת ְלֲעִנCי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�

   .ִויַכ�6ֵ ְלַיֵחד ָ:ל ע(ָלמ(ת 6ְסִפיר(ת ַה7ֶֹד/ ְ;0ֲהָבה ְוִחָ;ה

  .ְ;ָרצ(�ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת( ' ִויִהי ָרצ(� ֶשה

        

        �678ִ ְלִמי ֶ/ָעFְָתה ַהEָָלה ְמַלאכ6ִתית�678ִ ְלִמי ֶ/ָעFְָתה ַהEָָלה ְמַלאכ6ִתית�678ִ ְלִמי ֶ/ָעFְָתה ַהEָָלה ְמַלאכ6ִתית�678ִ ְלִמי ֶ/ָעFְָתה ַהEָָלה ְמַלאכ6ִתית

ימי� הראוי לתקו� זה ואולי תקונה ' רבותינו המקובלי� לא נתנו מס

Hְמָנ� ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� ְוָיַרד ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר  .בשמוני� ושמונה תעניות

ֵה� ִע7ָר ַה�678ִ , ָהָרצ(� ְוַהַמְחָ/ָבהוְ , ְוַהְת/6ָבה ְוַה6ִיד6י, ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת

 ִלְצָדָקה הEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/ִת ְוָלֵכ� . 6ַמֲעFֶה ַה8ֲַעִנית ְוַהEְִדי(� ַמְ/ִלי� ַה�678ִ

  .8ֲַעִנC(תשמוני� ושמונה ְפח(ת ִמEְִדי(� ִת ְולֹא , 6ַכלתַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר 

ִמְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת( ְבֵצאת ה:(ָכִבי� ְוִתֵת� צ�6 י(� ֶאָחד תָ 

  :ְצָדָקה ִפְדי(� 8ֲַעִנC(ת ְלִפי ַהֵ=ֶדר ִ:ְדְלַהַל�

נסדר לפי נסדר לפי נסדר לפי נסדר לפי תקו� זה תקו� זה תקו� זה תקו� זה ((((. . . .  Eְָעִמי� ְ;ַחֵייהָ  Eְָעִמי� ְ;ַחֵייהָ  Eְָעִמי� ְ;ַחֵייהָ  Eְָעִמי� ְ;ַחֵייהָ 3333KKKK5555     לפחות לפחות לפחות לפחותֲעFֶה ִתק�6 ֶזהֲעFֶה ִתק�6 ֶזהֲעFֶה ִתק�6 ֶזהֲעFֶה ִתק�6 ֶזהתַ תַ תַ תַ /ֶ /ֶ /ֶ /ֶ טוב טוב טוב טוב     

        ))))    ו� הספרו� הספרו� הספרו� הספר בס בס בס בסבתשובה שהובאה להל�בתשובה שהובאה להל�בתשובה שהובאה להל�בתשובה שהובאה להל�" " " " אברה�אברה�אברה�אברה�ברית ברית ברית ברית """"ת ת ת ת """"שושושושוולפי ולפי ולפי ולפי ' ' ' ' הקדמה בהקדמה בהקדמה בהקדמה ב

ראי בהוראות שבתחילת (, ִא� ְיכ(ָלה 8ֵֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִתְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת

ְו8ְַכ�6ֵ ֶ/+(ֶבֶלת ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ) הספר

ְמ0ת ר6חָ , ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפָ/J, ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8( O+ִמ Jְוִנְ/ָמָת J

  .ָצַרֲעת ֲע(� ָהַהEָָלה

  :י(� ִלְפֵני ַהצ(� תֹאַמר ִויד6י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 ְו0ל , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
י� 6ְקֵ/י עֶֹר� ל(ַמר ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפנִ , 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6
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ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 ְולֹא  יאהדונהיְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
  :ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י ֵביֵתינEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ָחָטאנ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִפי ְוָל/(� ָהָרעִ%ַ;ְרנ6 דֹ. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
ִ/ַחְתִתי ֶזַרע . ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

ְוַסְרנ6 . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ק(ֶד/ ְלַבָטָלה ְוִהַפְלִתי ְפִרי ִבְטִני
  ָ:לְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל. ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי לכָ 
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

6 ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

, "ע(Fֶה ָ/ל(�"ְוִלְפֵני ֶ/ִתְפַסע ָ/לֹ/ Eְִסיע(ת ֶ/ל . ִתְתBֵEַל ְתִפיBַת ִמְנָחה

  :תֹאַמר

 ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ַהֵריִני ְלָפֶניָ� ְלָמָחר ְבַתַעִנית ִמְ/ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(�

ְוַעד ֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר ְלַכֵפר ַעל ָכל ָחטֹאַתי ֶ/ַחַטאִתי ְוֶ/ָעִויִתי 
6ִבְפַרט ְבָכְ� ֶ/ִהEְָלִתי ְפִרי , ְוֶ/ָפַ/ְעִתי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

, ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַענ(ת א( לֹא ֶאְרֶצה. ִבְטִני ְוִהְ/ַחִתיו Hְרָצה
ֶאֶת� Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ְכֵדי ְלָבֵטל ַהַתַעִנית א6ַכל ֶלֱאכ(ל ְללֹא /�6 ְכֶ/ 

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/ִתֵת�  ִויִהי ָרצ(� ִמְלָפֶניָ� ְיהָֹוה. ִאיס6ר ְ:ָלל
  :ִלי כַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַענ(ת ְלָפֵניָ� ְוְתָקֵבל 6/8ְָבִתי ְוִתְרֵצִני

ֲאָבל ְ:ְ/ִהְתEְַלָלה ִמְנָחה ָחְ/ָבה , ָ/ְכָחה ל(ַמר זֹאת ִ;ְתִפיַלת ַהִמְנָחהִא� 

  .ָהֵרי ֶזה ְנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ַַעִנית 6ְצִריָכה ְלִהְתַענ(ת, ְלִהְתַענ(ת
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  :ְ;י(� ַהצ(� 8ֹאַמר

 ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל  ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַר�ְ נת 6ְמזO-ָ נהֲהֵריִני מ6כָ 
 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי,  ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתיתַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט. ְבקֹל(
 ת6ְמַקֵ;ל, ה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמהֲחָרטָ , ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

 ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 ְו0ל 8ָבֹא, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ל(ַמר , 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 ְולֹא  יאהדונהיְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
  :ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י ֵביֵתינEָ6 .6ַ/ְענ. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ָחָטאנ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
ִ/ַחְתִתי ֶזַרע . ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

ְוַסְרנ6 . 8ָ6ִעינ6 ְוִתֲעַתְענ. 8ִַעְבנ6. ק(ֶד/ ְלַבָטָלה ְוִהַפְלִתי ְפִרי ִבְטִני
 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל. ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6

א ֲהלֹ. 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹ :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

ב ְ;ֵאר ָ/ַבע ַוCֵֶ/  ְנָעָריו ַוCָקOמ6 ַוWCְֵלכ6 ַיְחָ%ו ֶאל ַוCָָ/ב 0ְבָרָה� ֶאל
ְ;ֵארֹת ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר  ֶאת| ַוCָָ/ב ִיְצָחק ַוCְַחEֹר : 0ְבָרָה� ִ;ְבֵאר ָ/Wַבע

ֲחֵרי מ(ת 0ְבָרָה�  W0 ִלְ/8ִי�Eְ �6ִביו ַוְיַס8ְמH ְפר6 ִ;יֵמי 0ְבָרָה�Wָח
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ִיְצָחק  ְבֵדWיַוCְַחEְר6 עַ : ָקָרא ָלֶה� HִבWיו ַוCְִקָרא ָלֶה� ֵ/מ(ת ַ:9ֵמֹת ֲאֶ/ר
רֵֹעי ִיְצָחק  ַוCִָריב6 רֵֹעי ְגָרר ִע�: ָ/� ְ;ֵאר ַמִי� ַחWCִי� ַ;ָ<ַחל ַוCְִמְצא6

( ֵלאמֹר ָלנ6 ַהָ-ִי� ַוCְִקָרא ֵ/� W-ק6 ִעMְְתַעWק ִ:י ִהFֶר6 : ַהְ;ֵאר ֵעEְְחCַWַו
ַוCְַע8ֵק ִמ�9ָ ַוCְַחEֹר : א ְ/ָמFִ JְטָנWהָעֶליָה ַוCְִקרָ  ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ַוCִָריב6 ַ@�

ַע8ָה  ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ְולֹא ָרב6 ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמJ ְרחֹב(ת ַוCאֶמר ִ:Wי
ֶר#יאהדונהיִהְרִחיב ְיהָ(ה  WHַבע:  ָלנ6 6ָפִרינ6 ָבW/ָ ַעל ִמ�9ָ ְ;ֵארCַַוְיִהי: ַו 

אֹד(ת ַהְ;ֵאר ֲאֶ/ר ָחָפר6   ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוCִַ@ד6 ל( ַעלַ;C(� ַהה6א ַוCָבא6
ָהִעיר ְ;ֵאר  ֵ:� ֵ/� ַוCְִקָרא אָֹתJ ִ/ְבָעה ַעל: ַוCאְמר6 ל( ָמָצאנ6 ָמWִי�

  :ֶ/ַבע ַעד ַהC(� ַהWIֶה
: ֵעֶבר EֶָנWיהָ  ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵנWרֶֹתיָה ִ/ְבָעה ְוֶהWֱעָלה ֶאת ְוָעFִיָת ֶאת

ַע ַעל O/)ֶאֶב� 0ַחת ִ/ְבָעה ֵעיָנִי�  ִ:י ִהֵ<ה ָהֶאֶב� ֲאֶ/ר ָנַת8ִי ִלְפֵני ְיה
� ְיהָֹוה  Oְנא Jָח O8Eִ ְנִני ְמַפ8ֵַחWֶר#  ְצָבא(ת 6ַמְ/8ִי ֶאתיאהדונהיִה WHֲע(� ָה 

� ְיהָֹוה : ַהִהיא ְ;י(� ֶאָחWד Oַהה6א ְנא �)C;ְַצָבא(ת 8ְִקְרא6 דונהייאה 
ַוCָָ/ב ַהַ-ְלHְ� ַה%ֵֹבר ִ;י : 8ַַחת 8ְֵאָנWה 8ַַחת ֶ@ֶפ� ְוֶאל ִאי/ ְלֵרֵעה6 ֶאל

( ַוְיִעיֵרִני ְ:ִאי/ ֲאֶ/ר Wאַֹמר : ֵיע(ר ִמ9ְָנתWֹאֶמר ֵאַלי ָמה 8ָ0ה רֶֹאה ָוCַו
רֹאָ/J ְוִ/ְבָעה ֵנרWֶֹתיָה ָעֶליָה  גJBָO ַעלָרִאיִתי ְוִהֵ<ה ְמנ(ַרת ָזָהב :JBָO וְ 

6ָצק(ת ַלֵ<ר(ת ֲאֶ/ר ַעל Wְבָעה ְוִ/ְבָעה מ/ִ JW/ִָאְמר(ת ְיהָֹוה : רֹא
: ֲאָמר(ת ְטהֹר(ת ֶ:ֶס� ָצרW;ַ �6ֲעִליל ָלHֶר# ְמז7ָOק ִ/ְבָעָתWִי�יאהדונהי 

  :ֶדיָה ִ/ְבָעWהָחְכמ(ת ָ;Wְנָתה ֵביָתJ ָחWְצָבה ַע-6

 ְוְתַסְדֶר� ַעל ַה6Fְלַח� ְ;6Fָרה 0ַחת , ַמְטֵבע(ת088ַחר ָ:ְ� ִתַקח ְ;ָיָדה 

   :ְ;ֵסֶדר ֶזה

        10101010 . . . .6666 . . . .4444 . . . .5555 . . . .1111 . . . .6666 . . . .1111 . . . .1111 . . . .5555 . . . .1111 . . . .5555 . . . .10101010 . . . .1111 . . . .5555 . . . .10101010 . . . .5555 . . . .6666 . . . .5555 . . . .1111....        

  .ָ:ְ� תֹאַמר ָ/לֹ/ Eְָעִמי�  ְו0ַחר,ִתְמֶנה ֶאת ַהִמְסEִָרי� ְ;ִפיהָ 

  ".ש(ֵפְ� ַ%� ָהHָד� ָ;Hָד� ָ%מ( ִי9ֵָפ�ְ "

ְתָעֵרב ָכל ַהַמְטֵ;ע(ת ְ;ָיָדה ַהְיָמִנית ְותֹאַחז א(ָת� ְ;ַיד ְיִמי� ְות(ִסי� ִלְצָדָקה 

  :ַ:ָמה ֶ/ֵאְפָ/ר ְוַתַעמ(ד ְיֵחָפה 6ָפֵניָה ְלַצד ַמַעָרב ְותֹאַמר
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ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , � ַה8ֲַעִנית ַהIֶהֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי .  ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתיִבי ְ;ֵעת

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ֶ/ת ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֹיאהדונהי ְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ַבת ס(ֵרֵרת . ָמה ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%ק. ַהEִָני�
ִלְדָבֶריָ� לֹא . 6מ(ָרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי . הְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶ . ִהֵ+יִתי Hְזִני
ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� . ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . 6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת . ַה7ְִלE(תְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי 

ְוָגַרְמ8ִי . ְלִהְתַחIֵק ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה
ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 

;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 . ְרְ:ֵתי ב(רַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל יַ 
ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ַהַ-ִי�

ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה
ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי יאהדונהייָ� ְיהָֹוה ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפנֶ 
ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ִהEְַלִתי Eְִרי , ִ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 6ִפ8ַ 
ְכֵלֶמת ֲאִני , ִבְטִני ְוִ/ַחְתִתיו 0ְרָצה Oי 6מFְַוַע8ָה ֲאִני ;(ָ/ה ִמַ-ֲע

ִויִתי 6ִמְתַנֵחֶמת 6ִמְתָחֵרֶטת ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְועָ , ֵמֲע(נ(ַתי
ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת . 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה

ְלָקִלי� Oְרח(ַתי ַהְמקH ,ֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו : ִ%ְכִתיבH /ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי
. ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ  ֱאלֵֹהינ6 ִ:י  ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאליאהדונהיְיהָֹוה  ְוָי/(ב ֶאל

6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל 
ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 , ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
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  .ִבי�ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ 

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

י 8ָ0ה :ִ . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
ִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחלְ 

ְוָגל6י . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
0ְ� ֵאי� ִ;י ,  ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלבצהְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י ָחפֵ 

ְוָלֵכ� ֲאִני ,  ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזהְוָכַ/ל :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל, :ֹחַ 
ֶ;ֶלת .  ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנC(ת ֵא6Bהַמְפִרי/ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

ְוָכל ַה678ִִני� ,  ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתינתַהPְָדָקה ֶ/ֲאִני נ(תֵ 
, 7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת הַ 

ְו8ָ0ה . ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת
י ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפ 

ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי . ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ְוַנְפִ/י
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� , ַח+ֹאַתי ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�

7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת הַ , ֶ/Cָמ6ת6 ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י  )ו"חב(ָ/ְרָ/� ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ְלָק� '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'ֵתב(ת חַ 
ָהָרמ6ז  )ט"בי(ְמָ� ַהָ@ד(ל 6ְלַמַע� ִ/ , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'ַחCִי� 6';ַ 

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת ;ִ 
ֲחֶמיָ� 'ָ<א רַ 'ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H )א"ארארית(ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת . ֵתינ6ְ/מ('ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'ת רָ 'אֶ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְוַתֲחנ6ִני� 8ָ0ה

  .ְלָפֶניָ� ְיהֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ה ִלְנע(ל ִמְנָעַליהִמָ:א� ָיכ(ל
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  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְיִמיֶנ�ָ ְ@ד6ַלת . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ֵמי ִצְדָקֶת�ָ ַרחֲ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת.  ַצֲעָקֵתנ66ְ/ַמע. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
 Oְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמק �)Cל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַה;ָ

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
, ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ , ִמֶ-ִ<י ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי

ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6
6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב , ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה

ֶטֶר� ִנְקָרא . ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב ְלַ/ְוָעֵתנCֵ/ֶ ,6/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י
ְוָהָיה ֶטֶר� "ַ:ָ%ָבר ֶ/ֶ<ֱאַמר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנהֵאֶליָ� 

E(ֶדה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני ֶאְ/ָמע
 ֶE ת ָ:לBַיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ְו/(ֵמַע 8ְִפPִה6ַמ ,

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה

ַבת , א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְכִסיָלה 68ַגת ִאָמה

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל , יָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ ְוִא� 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפנֶ 
8ְע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב 

0ל , ַרֲחֶמיָ� 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ 
ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, ל 8ְִ+ֵ/נ66ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0, 8ַַעְזֵבנ6

ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 
, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
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ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<66
ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה ְ;ִצְדָקְתָ� 

ה 6ַמְרEֵא ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6כָ , 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6
ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 

ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6
ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ֵריִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמ . Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, 6ְב0ֲהָבה

  :ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

 ְוִתֵת� ַהֶ:ֶס� ְלַעִנִיי� )ָעִדי�, ְוִא� ֶאְפָ/ר Eַָעַמִיי�(ַמר ֶאת ָ:ל ֵסֵפר ְתִהִלי� אתֹ

  .ְיַקֵ;ל ְת/6ָבָתה ְ;ָרצ(�' /(ְמֵרי ִמְצו(ת ִויִהי ָרצ(� ֶ/ה

        

66Iִ66ִעְנַי� ִע:6ב ַהIִ66ִעְנַי� ִע:6ב ַהIִ66ִעְנַי� ִע:6ב ַהIְִרָנָסהִעְנַי� ִע:6ב ַהEְַרָנָסהג ְוַהEְַרָנָסהג ְוַהEְַרָנָסהג ְוַהEַג ְוַה....        

ַ;ת ק(ל . ֶ/ְ;ִז66ג ִרא/(� 0ְרָ;ִעי� י(� קֶֹד� ְיִציַרת ַה6ָָלד, Hְמר6 ַר;(ֵתינ6

ֵאי� ְמַז6ְִגי� ָלHָד� ", ֲאָבל 66Iִג ֵ/ִני ַ;ת Eְל(ִני ִלְפל(ִני"י(ֵצאת ְוא(ֶמֶרת 

ִז66ג "ל ְ;Hְמָר� "ֶ/ָ:6ַָנת ֲחזַ , ל"י זַ "רִ ְוָכַתב ָה0". ֶאBָא ְלִפי ַמֲעFָיו, ִא9ָה

ְוִז66ג ֵ/ִני ה6א ֲחָזָרת( , ה6א ְלַפַע� ָהִרא/(ָנה ֶ/Hָד� ָ;א ָלע(ָל�, "ִרא/(�

 ֶאBָא ְלָ@ל לֹא ְמַז6ְִגי� ִא9ָהֶ/ָלHָד� ַהְמגO , ל ְלה(ִדיֵענ6"ְוָכ6ָָנת ֲחזַ . ְ;ִגְל@6ל

ִ:י ֲע(נ(ָתיו @(ְרִמי� ְלִמַ%ת . 6ְבִע7ָר ְ;ִגְל@6ל ק(ֵד�, Fָיו ְ;ִגְל@6ל ֶזהְלִפי ַמעֲ 

ל ְוHְמר6 "ְוה(ִסיפ6 ֲחזַ . ַהִ%י� ְלַקְטֵרג ָעָליו ִלְמנ(ַע ִמֶ-<6 ַה66Iִג א( ַהEְַרָנָסה

 :)ע"Eָָרַ/ת 8ְר6ָמה ַ%� ק(ר  ְוHְמר6 ַ;ז(הַ .ְוָקֶ/ה ְלָז6ְָג� ִ:ְקִריַעת ָי� ס�6"

ִ:י ִמַ%ת ַהִ%י� ִקְטְרָגה ְ:ֵדי ִלְמנ(ַע . ֶאBָא ַמה6ִתי, ֶ/ֵאי� ַהַ:6ָָנה ְלקִֹ/י ִפיִזי

ֵ:יָו� ֶ/ַמֲעFֵיֶה� , ֶאת ְקִריַעת ָי� ס�6 ְ;ַטֲעָנה ֶ/ֵאי� ִיFְָרֵאל ְרא6ִי� ְלֵנס ָ:ֶזה

7ִָני� Oֹא ְלִהְתַח9ֵב .לֹא ָהי6 ְמתB/ֶ ְוָהָיה ָקֶ/ה ִלְפֵני ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א 

ְוה6א ָ;ָרא ֶאת ִמַ%ת ַהִ%י� ְ:ֵדי , ִ:י ֵאי� ַמM(א Eִָני� ְלָפָניו, ְ;ִמַ%ת ַהִ%י�

 ְוַרק ִמֵ:יָו�. ֶ/8ְַקְטֵרג ְוִתְמַנע ֶאת ָהַרֲחִמי� ְוַה+(ב ִמִ-י ֶ/ֵאינ( ָרא6י

ָעFָה ִלְפִני� ." ְוד(ר ְרִביִעי ָי/6ב6 ֵהָ<ה. "ה"ֶ/ִהְבִטיַח ְל0ְבָרָה� Hִבינ6 ע

�Cִָמ69ַרת ַהִ%י� ְוָקַרע ָלֶה� ֶאת ַה.  
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ְרָ;� , "ִז66ג ֵ/ִני"ְוִנְקָרִאי� , ְוִהֵנה ר(ב ְ:ָכל ְ;ֵני ָהHָד� ְמגOְלָ@ִלי� ֵה� Oז חH6ֵמ

 ְוָלֵכ� )Eָָרַ/ת ִ:י 8ֵֵצא, ַ/ַער ַהִ-ְצו(ת( ִ:ְמָעט ֶ/ֵאי� ְנָ/מ(ת ֲחָד/(ת ֵ;ית ַהִ-ְקָד/

ִ:י  )'ַ/ַער ַהִ@ְל@6ִלי� ַהְקָ%ָמה כ(. ֵאי� ְמFִיִגי� ֶאת ְ;ֵני ז6ָג� ֶאBָא ְ;ַצַער 6ְבקִֹ/י

ה ִמְ;ֵני Hָד� ֵעֶקב ַמֲעFֵיֶה� ִמַ%ת ַהִ%י� ְמַקְטֶרֶגת ִלְמנ(ַע ַה66Iִג ְוַהEְַרָנסָ 

ְוִא� ָהָיה ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ַמְסִ:י� ְלִמַ%ת ַהִ%י� . ָהָרִעי� ַ;ִ@ְל@6ל ַה7(ֵד�

, ְוָקִ/י� ְמז(נ(ָתיו ֶ/ל Hָד�, ְוָלֵכ� ָקֶ/ה ִז66ג( ֶ/ל Hָד�. ָהָיה ָהע(ָל� ָ/ֵמ�

ִ:י נ(ֵת� ָלֶה� ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א .  ה6א ִ:ְקִריַעת ָי� ס�6ִלְפֵני ַה7ָד(/ ָ;ר�6ְ 

ֶאBָא ֶ/נ(ְתָנ� ְ;קִֹ/י 6ְבַצַער ִ;ְגַלל , Eְַרָנָסה ְוִז66ג ַלְמר(ת ִקְטר6ג ִמַ%ת ַהִ%י�

  .ַה7ְִטר6ג

Hָד� ֶ/ָחָטא ְ;ִגְל@6ל וְ ." ִמָ%ה ְ:ֶנֶגד ִמָ%ה לֹא ָ;ְטָלה", ֵכ� ֶאBָא ֶ/�0 ַעל Eִי

ִיְס;(ל ִמPַַער ַהEְַרָנָסה 6ֵמעִֹני ְ;ִגְל@6ל , ק(ֵד� ְ;ִעְנְיֵני ָממ(� ְ:ֶגֶזל ְוַכד(ֶמה

ָ:ָכה ִיְס;(ל ְ;ִעְנְיֵני , 6ְבֶהְתֵא� ַלַצַער ֶ/ָ@ַר� ִלְבֵני Hָד� ְ;ִעְנְיֵני ָממ(�, ֶזה

, א( @(ָיה, ְוִא� ָחָטא ְ;0ֲהָבה ֲאס6ָרה ְ:ג(� 0ַחת ֵמָהֲעָרי(ת. ָממ(� ְ;ִגְל@6ל ֶזה

J6 ָחָטא ִע� ִאְ/8( ְ;ִנָ%ָתB66ג ְלַגְמֵרי, א( ֲאִפIִא( ְי0ֲחר6ה6 , ִיְמְנע6 ִמֶ-<6 ַה

, ל( ַ;66Iִג ָהHס6ר6ְבֶהְתֵא� ְלִמַ%ת ָהעֶֹנג ְוַהMְִמָחה ֶ/ָהי6 . ל( ְ;ָ/ִני� ַהְרֵ;ה

ְוֵאי� ֶהְבֵ%ל ְבָכל ֶזה ֵ;י� . ָ:ְ� ִמַ%ת ַהֵ=ֶבל ְוַהPַַער ְ/ִיְהי6 ל( ִ;ְבִדיד6ת( ַע8ָה

 'ֲחָלִקי� א" ַ/ַער י(ֵס�"6בְ , ְרֵאה ַ;ָ-ב(א ְלֵסֶפר Iֶה, %Oְגָמא(ת ְלָכ�ְ ( .ֶגֶבר ְלִא9ָה

  .)ְוָהֵב�, 6ִביר6ָ/ַלִי�, ְ;ִמְצָרִי�, ִ;ְצַפת, ְל@6ֵלי ַהְ<ָ/מ(תְ;ַמֲעCFִ(ת ֶ/ל @ִ ' ב

ַעל , 6ְמַב7ֵ/ ְמִחיָלה ְ;ָכל ִל;(, ִא� ָ/ב ָהHָד� ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמה ִלְפֵני ק(נ(

ְמַבֵ+ל ֶאת , ָ:ל ֲאֶ/ר ָחָטא ֵמע(ד( ָ;ע(ָל� ְ;ַפַע� ִרא/(ָנה ְוַעד ַע8ָה

ְיַרַחֵמה6 ְוִיְפ8ַח ל( ' ְוג(ֵר� ֶ/ה, ַה7ְִטר6ג ְוֶאת ַהְ@ֵזר(ת ָהָרע(ת ֶ/ִנְגְזר6 ָעָליו

ֵ:� ֶעֶרְ� , 6ְלִפי ֶעֶרְ� ְוגֶֹדל ַה6/8ְָבה ְוַה8ְִפBָה. 6ַפְרָנָסה, ִז66ג, ַ/ֲעֵרי ַרֲחִמי�

  .ַה9ֶַפע ְוָהַרֲחִמי� ֶ/מ(ֵ/ְ� ָעָליו

י ִא� ָעַבר Hָד� ְ;ִגְל@6ל ֶזה א( ְ;ִגְל@6ִלי� ק(ְדִמי� ֵאיז( ֲעֵביָרה ְוַדע :ִ 

 J/ְָוֶאָחד ֵמֶה� ה6א, ֵי/ ְ;עֶֹנ/ ֶזה ַ:ָמה ס6ִגי� ָוֳאָפִני�, "ָ:ֵרת"ֶ/ָעְנ ,

ַער ַהִ-ְצו(ת ַ%� ְרֶאה ַ/ (. ֶ/8ִָ:ֵרת ַהֶ<ֶפ/ ִמֶ;� ז6ָגJ ָ;ע(ָל� ַהIֶה 6ָבע(ָל� ַהָ;א

:(ֵלל ַלְיָלה ָ/ֵל� ֶ/ל ִל-6ד 8(ָרה ֶ/ה6א 8ִק�6 ַלֲעו(� ,  ְוָלֵכ� ַה�678ִ.)ג

 )א"ַ%� י, ַ/ַער ר6ַח ַה7ֶֹד/(, ֶ/ָ:ל ַלְיָלה ֶאָחד ְמַכEֵר ַעל ָ:ֵרת ֶאָחד. "ַהָ:ֵרת"
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ַה-(ֵנַע ַהִז66ג א( ַהEְַרָנָסה ִא� ִנְגָזר " ָ:ֵרת"ִויַכ�6ֵ ְלִהEֵָטר ְ;ִל-6ד ַלְיָלה ֶזה ִמ 

ַלֲעמֹד ַעל ַהִ-ְ/ָמר ְוַלֲעF(ת ַה�678ִ  ,ְוַהַחBָ/ יֹאַמר ִג;(ר ֲאִני, ָעָליו

6ְלַפְרָנָסה , ְלָהִקי� ַ;ִית ֶנֱאָמ� ְ;ִיFְָרֵאל, ְוִיְזֶ:ה ְ;ֶעְזַרת ַה�9ֵ, ִ;ְ/ֵלמ6ת(

  .Hֵמ�, ֲהג6ָנה

  

        ....�678ִ ְלִמי ֶ/ִ-ְתַעֵ:ב ִז66ג( א( Eְַרָנָסת(�678ִ ְלִמי ֶ/ִ-ְתַעֵ:ב ִז66ג( א( Eְַרָנָסת(�678ִ ְלִמי ֶ/ִ-ְתַעֵ:ב ִז66ג( א( Eְַרָנָסת(�678ִ ְלִמי ֶ/ִ-ְתַעֵ:ב ִז66ג( א( Eְַרָנָסת(

ְשמ(ֶנה Eְָעִמי� , ִל+(ל ֶאת ָיָדיו ִע� ְ:ִלי, ַיְקEִיד ְבָכל ;ֶֹקר ְ;ק6מ( ִמִ-ָ+ת(

 ַעל ָיד( ְו0ַחר ָ:�ְ , ְ%ַהְיינ6 ֶ/ִיְ/E(ְ� ָמִי� ֵמַהְ:ִלי ַעל ָיד( ַהְיָמִנית. ְלֵסיר6ִגי�

0ְרַ;ע . ְו0ֲחֶריָה ַעל ַהCָד ַהMְָמאִלית, ְו/6ב ַעל ָיד( ַהְיָמִנית, ַהMְָמאִלית

  .Eְָעִמי� ַעל ָ:ל ָיד

  .ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

ְוִיְהֶיה ֵער ַ;Bְַיָלה , ָיצ�6 י(� ֶאָחד ֵמַע-6ד ַה9ַַחר ְוַעד ֵצאת ַה:(ָכִבי�

  .ִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶהלְ , ֶ/Bְָפָניו

  .י(� ִלְפֵני ַהP(� יֹאַמר ִו6%י Iֶה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 ְו0ל , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ל(ַמר , 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 ְולֹא  יאהדונהיֶניָ� ְיהָֹוה ְלפָ 
  :ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י ֵביֵתינEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ָחָטאנ6

. ְוִהְרַ/ְענ6. 6ֶהֱעִוינ. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
ִ/ַחְתנ6 . ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

ַ@� ִ;ְכַנֵפינ6 ִנְמְצא6 ַ%� , ֶזַרע קֶֹד/ ְלַבָ+ָלה 6ָבָראנ6 ַמְ/ִחיִתי� ְלַחֵ;ל
ִלִ;י , ַנְפ/(ת ֶאְבי(ִני� ְנִקCִי� ְוִהֵ<ה ִ%ְמַעת ָהֲע/6ִקי� ְוֵאי� ָלֶה� ְמַנֵח�

ִ:י ְ@מ6ל ָיָדיו , א(י ָלָרָ/ע ָרע, יֶה� ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהר6ֵגיֶה�ִלִ;י ַעל ַחְללֵ 
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ֵיָעFֶה ל(

ִ:Wי ֱאֶמת . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל. ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

336336336336

  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענFִ .6יתָ עָ 
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה

8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 
ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ֶט�בָ  ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל

 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל וְ  ֶאת ָ:ל

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת , ִי8ַ9ְֵדל ַלֶלֶכת ְלִמְקֶוה ְוִלְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת

ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 , ֵא6B ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

ְמ0ת ָצַרֲעת ַחטֹא8ָיור6ח( ְוִנְ/ָמת(, ַנְפ/( O+ִמ .  

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ִמְנָחה ָחַ/ב , ְנָחהִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ- 

  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ְלִהְתַע<(ת

  :ֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ַהֵריִני ְלָפֶניָ� ְלָמָחר ְבַתַעִנית ֵמָעל(ת ַהַ/ַחר ְוַעד ֵצאת 
ִבי� ְלַכֵפר ַעל ָכל ָחטֹאַתי ֶ/ָחָטאִתי ְוֶ/ָעִויִתי ְוֶ/ָפַ/ְעִתי ְלָפֶניָ� ַה:(כָ 

) ַהEְַרָנָסה(6ִבְפַרט ַ;ֲעו(� ַה@(ֵר� ִלי ְלִע:6ב , ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ה ְכֶ/ֶאֶת� Eְר6טָ , ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַענ(ת א( לֹא ֶאְרֶצה, )ַהִ<6Mִאי�(
ִויִהי . ִלְצָדָקה ְכֵדי ְלָבֵטל ַהַתַעִנית א6ַכל ֶלֱאכ(ל ְללֹא /�6 ִאיס6ר ְ:ָלל

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/ִתֵת� ִלי כַֹח יאהדונהי ָרצ(� ִמְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
  :6ְבִריא6ת ְלִהְתַענ(ת ְלָפֵניָ� ְוְתָקֵבל 6/8ְָבִתי ְוִתְרֵצִני

ְוֵיֵ/ב , ִיIֵָהר ֶ/Bֹא ִליַ/�, ת ַהַחָ-ה ְוַעד ָ/ָעה ִלְפֵני ֶ/Cִָאיר ַה9ֶֶמ/ִמ9ְִקיעַ 

ְוָיכ(ל ֶלֱאכֹל ַעד ָ/ָעַתִיי� ִלְפֵני ֶ/ָיִאיר . ָ:ל ַהBְַיָלה ִלְלמֹד ִל-6ֵדי קֶֹד/

 Hס6ר ֶלֱאכֹל ֲאר6ָחה ֲאָבל, Eֵר(ת 6ְ/ִתCָה ַקBָה, ַהֶ/ֶמ/ ְ%ָבִרי� ַקBִי� ְ:ע6ג(ת

  .א( ִלְ/8(ת ַיִי� 6ַמְ/ָקא(ת ֲחִריִפי�



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

337337337337

  :ִלְפֵני ַהBִ-6ד ַ;Bְַיָלה יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

Jְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנֵתי Oְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק;ִ
 ְ;ֵ/� ָ:ל )יהוה(ח6ָדא ְ/ִלי� ה ְ;יִ "ה ְ;ו"ְלַיֲחָדא ֵ/� י, 6ְדִחיל6
ְ:ֵדי , ִהֵ<ה Hנִֹכי ָ;א ִלְלמֹד ְ;ַלְיָלה ֶזה ְ;ִסְתֵרי 8(ָרה 6ְ;ְתִהBִי�, ִיFְָרֵאל

ְלַכEֵר ַעל ֲאֶ/ר ַחָ+אִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתי ֵמע(ִדי ְוַעד ָע8ַה ְ;ִגְל@6ל ֶזה 
י Hנִֹכי ְמַקֵ;ל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵשה ֶ/ל ַה6/8ְָבה ַוֲהרֵ . 6ְבִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

6ִמְתָחֵרט ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה 6ְ/ֵלָמה , ְוָ/ב ֵאֶליָ� Hִבינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְבָכל ֵלב
ח ִמְצ(ת "ַעל ָ:ל ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתי ְלָפֶניָ� ְוָעַבְר8ִי ַעל ַרמַ 

ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה ְוַעְנֵפיֶה� ִמִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה 6ִמִ%ְבֵרי ה "ֲעFֵה ְוָ/=ָ 
ְוָעַבְר8ִי ', 6ִבְפָרט ַ;ֶ-ה ֶ/ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתי ְ;ִח6Bל ה, ס(ְפִרי�

 J;ָ ל6 ֶאת ֵ/� ָקְדִ/י"ַעל 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה ֶ/ָ:ת6בBְְולֹא ְתַח ,
6ַבֶ-ה ֶ/ָחָטאִתי , "ְמַקִדְ/ֶכ�' ֲאִני ה,  ְ;ת(ְ� ְ;ֵני ִיFְָרֵאלְוִנְקַ%ְ/8ִי

ְוָעַבְר8ִי ַעל ַמה ֶ/ָ:ַתְב8ָ ְ;ת(ָרְתָ� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתי ַ;ֲע(� ַה7ִֶרי
6ָפַגְמִתי ְ;ת(ָרֶתָ� 6ְב0ְח6%ֶתָ� , "ְוִנְ/ַמְר8ָ ִמָ:ל ָ%ָבר ָרע"ַה7ְד(ָ/ה 

Hְמָנ� . ִיְרHה ָוַפַחד 8ָבֹא ִ;י ְ;ָזְכִרי ָ:ל ֲאֶ/ר ִהְכַעְסִתי�ָ . ְבִיח6ד ְ/ֶמ�ָ 6
6ְמַקֵ;ל . ַעל ַרֲחֶמָ� ַהEְ/6ִטי� ָ;ַטְח8ִי ִ:י ְיִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�
ְוא(ֵמר , הֲאִני ָעַלי עֹל ַמְלכ6ְתָ� ִיְתָ;ַרְ� ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ ֲחֵפצָ 

6מ6ָכ� ֲאִני , "ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה ֶאָחד"ְ;0ֲהָבה ְ/ֵלָמה 
8ְִתָ;ַרְ� ָלֶנַצח צ6ֵרנ6 ַמְלֵ:נ6 . ִלְמסֹר ַעְצִמי ַעל ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמ�ָ 

נ6 ָהֵאל ַהֶ-ֶלְ� ַהָ@ד(ל ִיְ/8ַַ;ח ִ/ְמָ� ָלַעד ַמְל:ֵ . ְוג(ֲאֵלנ6 ;(ֵרא ְקד(ִ/י�
ְוִהְנִני ְמַקֵ;ל ַעל ַעְצִמי 0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית . ְוַה7ָד(/ ַ;9ַָמִי� 6ָבHֶר#

ַוֲאַנְחנ6 ְמָבְרִכי� . ְלַמַע� ִ/ְמָ� ְ;0ֲהָבה, ֶהֶרג ְוֶחֶנק, Fְֵרָפה, ְסִקיָלה, ִ%י�
� 6ַמֲעִריִצי� 6ַמְמִליִכי� ֶאת ִ/ְמָ� 6ְמַ/ְ;ִחי� 6ְמָפֲאִרי� 6ַמְקִ%יִ/י

ָקד(/ 8ָHה ְונ(ָרא ְ/ֶמָ� , ַמְלֵ:נ6 ָהֵאל ַהֶ-ֶלְ� ַהָ@ד(ל ַהִ@;(ר ְוַה<(ָרא
   :ְוֵאי� ֱאלJַֹ ִמִ;ְלָעֶדי�ָ 

א ְוִהָ<Fֵ , ְמלְֹ� ַעל ָ:ל ָהע(ָל� :BO( ִ;ְכב(ָד�ְ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
�Iְָ , ַעל ָ:ל ָהHֶר# ִ;יָקָר�ְ  Oַעל ָ:ל י(ְ/ֵבי ֵתֵבל , ְוה(ַפע ַ;ֲהַדר ְ@א(� ע

, ְוָיִבי� ָ:ל ְיצ6ר ִ:י 8ָ0ה ְיַצְר8(, ְוֵיַדע ָ:ל Eָע6ל ִ:י 8ָ0ה ְפַעְל8(. 0ְרָצ�ְ 
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)E0;ְ ָרֵאל ָמָלְ� ֱאלֹהֵ יאהדונהי ְיהָֹוה , ְויֹאַמר ָ:ל ֲאֶ/ר ְנָ/ָמהFְי ִי
  ).ֲאִפיל6 ַבְקִליפ(ת ְלַהְכִניַע�( .6ַמְלכ6ת( ַ;:ֹל ָמָ/ָלה

Fְַ;ֵענ6 , )מתפארת(�8ֵ ֶחְלֵקנ6 ְ;8(ָרָתְ� ,  ְ;ִמְצ(ֶתי�ָ )מכתר(ַקְ%ֵ/נ6 
ָעְבְ%ָ� ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 לְ ,  ִ;י/6ָעָת�ְ )מלכות( Fֵַ-ַח ַנְפֵ/נ6 )מיסוד(, ִמ+6ָב�ְ 
ְוָהֵאר ֵעיֵננ6 ְ;ת(ָרֶתָ� ְוָ%ֵבק ִלֵ;נ6 ְ;ִמְצ(ֶתיָ� ְוַיֵחד ְלָבֵבנ6 , ֶ;ֱאֶמת

  .ְל0ֲהָבה 6ְלִיְרHה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 
Hָ<א ְיהָֹוה ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל 6ְלַמַע� 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה 6ְלַמַע� 

ח(ל ְוִתְסַלח 6ְתַכEֵר ְלָכל ַח+ֹאַתי ַוֲעו(נ(ַתי ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְוִתְמ 
6ְתַת�7ֵ ֶאת ָ:ל ֲאֶ/ר ִע8ִ6ַי , 6ְפָ/ַעי ֶ/ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתי ְלָפֶני�ָ 

ְוָהֵאר ָ:ל ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/ ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה� 6ְתַל7ֵט ָ:ל ִנP(ֵצי ַהְקד9ָOה 
א(ר . 8ִי ְוָי/6ב ַה:ֹל ְלֵאיָתנ( ָהִרא/(� ְולֹא ִיַ%ח ִמֶ-<6 ִנָ%חֲאֶ/ר IַEִרְ 

Fְָגֵבנ6 ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא , ַקֵ;ל ִרַ<ת ַעְ-�ָ , ָזר6ַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב Fְִמָחה
  ).�"ע שט"קר(

ְקַרע ַמְמֶלֶכת , ק ֶהָחת�6 ְ;ס(� א(ר ָזר6ַע ַלPִַ%י)ע"קר(Hָ<א ְ;כַֹח ֵ/� 
JBָO: ְצא6 ִמֶ-ִ<י ְלַבָ+ָלה ֵ;י� ְ;א(ֶנס 6ֵבי� , ָהִרְ/ָעהCָ/ֶ ת)E+ְִוָכל ַה

 )ע"קר(ְ;כַֹח ֵ/� , ֵ;י� ְ;/(ֵגג 6ֵבי� ְ;ֵמִזיד ֶ/Bֹא ִ;ְמק(� ִמְצָוה, ְ;ָרצ(�
, ֲאֶ/ר ְ;ת(ְ� ִעְמֵקי ַהְקִלE(תִיְהֶיה ָעָקר ַלֲעקֹר ֶנַטע ִנP(צ(ת ַהְקד9ָOה 

ְוַהִ<P(צ(ת ַהְקד(ִ/י� ,  ִמִ;ְטנ( י(ִר9ֶ<6 ֵאל)ו"ת חב"ר(ַחִיל ָ;ַלע ַוְיִקיֶא<6 
ק ִלְבר(ַח ִמ8(ְ� ַהְקִלEָה ְוַלֲעל(ת ַעד ַצִ%יק ְיס(ד ע(ָל� "ֵהָ-ה ַיֲע6F ָערַ 
, ע א(ר(ת ְו0ְדַרת Eִָני� ָהֶעְלי(ִני�"ֵ;ל ָש ְיקַ , ַע ְנָ/ָמה"ִ:י ה6א ַרקִ 

, ְוַהֶ<ֶפ/ ַהְקד(ָ/ה ִהיא מ6ֵצאת ְוִנְטֶהֶרת ִמָ:ל ָ%ָבר ָרע ְוֵתָעFֶה ט(ב
 ִי�8ֵ ַה+(ב יאהדונהיַ@� ְיהָֹוה , 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב Fְִמָחה ַצִ%יק ְוט(ב ל(

Jש"ד יכ"נג(;(ר %(ְרֵ/י ִיח6ְדָ� ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר� ָנא @ִ , ְו0ְרֵצנ6 �8ֵ8ִ ְיב6ָל.(  
ְיַכ�6ֵ (. ֱאלֵֹהינBֵ@ַ 6ה ְכב(ד ַמְלכ6ְתָ� ָעֵלינ6 ְמֵהָרה, Hִבינ6 ַמְלֵ:נ6

ְוָקֵרב  .ְוה(ַפע ְוִהָ<Fֵא ָעֵלינ6 ְלֵעיֵני ָכל ָחי). ֶ/ָהִא9ָה ִהיא ְ;ִחיַנת ַמְלכ6ת
) זֹאת ַהַ;ת ז6ג ֶ/ִנְתָפְזָרה ִמִ<ְ/ָמת( ָ;ַעו(נ(ָתיו(. י� ַה@(ִי�Eְז6ֵרנ6 ִמ;ֵ 

 ַ:ֵ<ס ִמCְַרְ:ֵתי )ֶחְלֵקי ַהְ<ַ/ָ-ה ֶשBָנ6 ֶ/ִמְסת(ְבִבי� ַעְרִטיַלִאי�(6ְנפ6צ(ֵתינ6 
ְיַכ�6ֵ (  ֱאלֵֹהינ6 ְלִצC(� ִעיָרְ� ְ;ִרָ<היאהדונהיְוַהִביֵאנ6 ְיהָֹוה . Hֶר#
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ְיַכ�6ֵ ֶ/ז( (ְוִליר6ָ/ַלִי� .) ִהיא ס(ד ַהִז66ג ִע� ַה9ְִכיָנה ַהְקד(ָ/ה" ִצי(�"ֵ/ 

." ִעיר ִמְקָדְ/ָ� ְ;Fְִמַחת ע(ָל�.) 6ַבת ז6ג( ִ;ְפָרט. ס(ד ַה9ְִכיָנה ִ;ְכָלל
ִהְבַטְחָתנ6 ַעל ְיֵדי ְצָפְנָיה  ֱאלֵֹהינ6 ֶאת ַהָ%ָבר ֶ/ יאהדונהיְוַק�Cֵ ָלנ6 ְיהָֹוה 
ִ:י ֶא�8ֵ , 6ָבֵעת ַקְ;ִצי ֶאְתֶכ�, ָ;ֵעת ַהִהיא Hִביא ֶאְתֶכ�, ח(ָזְ� ָ:Hמ6ר

ֶאְתֶכ� ְלֵ/� ְוִלְתִהBָה ְ;כֹל ַעֵמי ָהHֶר# ְ;/6ִבי ֶאת ְ/ב6ֵתיֶכ� ְלֵעיֵניֶכ� 
ְיהָֹוה צ6ִרי , ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶני�ָ , ִפי ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. Hַמר ְיהָֹוה

  .יְוג(ֲאלִ 

)  608עמוד לקמ� ִנְמָצא . (ְו%ְ0ָרא ז6ָטא". Eַָתח ֵאִלCָה6"0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר 

  .ִיְלַמד ְ/Hר ִדְבֵרי 8(ָרה ֶ/Bִ;( ָחֵפ#, ְוִא� ֵי/ ְזָמ� ְלֲחצ(ת Bְַיָלה

, מֶֹ/ה, ַיֲעקֹב, ִיְצָחק, ַבע ֵנר(ת ִלְכב(ד 0ְבָרָה�ַ;ֲחצ(ת Bְַיָלה ַיְדִליק ֶ/ 

  .ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר. ַה9ָל(� ְוָדִוד ַהֶ-ֶלְ� ֲעֵליֶה�, י(ֵס�, 0ֲהרֹ�

Hָ<א ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ַיִ@יJַ ָחְ/ִ:י, ִ:י 8ָ0ה 8ִָאיר ֵנִרי
ַיְזִ:יר ( ִיְצָחק ְוִיFְָרֵאל ֲעָבֶדיָ� 8ְַרֵח� ָעַלי ֲאִני ַעְבְ%ָ� 0ְבָרָה�, ֲאב(ֵתינ6

ַ;ת ז6ג ) (Eְַרָנָסה ט(ָבה(ְו8ְִ/ַלח ִלי ) יֹאַמר ֵ/� ִא-((ֶ;� ֲאָמֶתָ� ) ְ/מ(

ד9ָOה ְוִנְחֶיה ַיַחד ָ:ל ְיֵמי ַחCֵינ6 ִ;ְק , ֲהג6ָנה ְוְיֵר0ת ָ/ַמִי� ֶ/ֶאFֶָאָ<ה ַמֵהר

 ִ;ְזכ6ת ִ/ְבַעת ַהPִַ%יִקי� :(ְרֵתי ַהְ;ִרית )6ְב0ֲהָבה ְו0ֲחָוה ָ/ל(� ְוֵרע6ת
  .Hֵמ� ֶנַצח ֶסBָה ָוֶעד. ֶ/ִהְדַלְק8ִי ֵנר(ת ִלְכב(ָד�

ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר ) ....60606060לעיל עמוד  ִנְמָצא(יֹאַמר ִבְרכ(ת ַה9ַָחר ְו�678ִ ַחצ(ת 

ְוִא� )  ִלְפֵני ֵצאת ַהַחָ-הרבעְכָ/ָעה וַ (Bִי� ְ;ָכל ְיָכְלת( ַעד ַעמ6ד ַה9ַָחר 8ְִה 

  .ָגָמר ַה8ְִהBִי� ִיְ/ַתֵ%ל ִלְלמ(ד ְ/Hר ִלמ6ֵדי ק(ֶד/ ַעד ַעמ6ד ַהָ/ַחר

  :ְל0ַחר ַע-6ד ַה9ַַחר יֹאַמר 8ְִפBָה ז(

ְוִא� ַחס ְוָ/ל(� . י ָ;א ְ;בֶ/ת Eִָני� ָיֵרא ְוָחֵרדִהֵ<ה ֲאנִ , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ִנְתַחCְַב8ִי ָ:ֵרת ְ;ֵבית ִ%יָנְ� ַהPֶֶדק ַעל ַח+ֹאַתי ַוֲע(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי 

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַ;Bְַיָלה . ַהְמרOִ;י�
ְוַתְ/ִ@יַח ָעַלי ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� ַהִהיא ֵעיָנא , 8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַניַהIֶה ְוָנַדדְ 

ִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� "ֶ/ֶ<ֱאַמר . ְוִתיר %ִ8ַיר, Eְִקיָחא ְדָלא ָנִאי�
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� 6ְתָחֵ<ִני 6ְתָבְרֵכִני ֵמא(ַצר ַהֶ:סֶ , ְוִתְקַרע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני, "/ֵֹמר ִיFְָרֵאל
ְוִת�8ֵ ִלי ֲאִני ַעְבְ%ָ� ַחCִי� ֲארOִ:י� ַלֲעסֹק , ָהע(ֵמד ִליִמי� ָהֶעְלי(�
ְוִיְהֶיה ַהPַַער ֶ/Cֵ/ ִלי ְבֵעיַני �678ִ ִלְפַג� ָהְרא6ת . ְ;ת(ָרְתָ� י(ָמ� ָוַלְיָלה

�7ַ ַהEְָג� . יַוֲאֶ/ר ָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִיִת , ֶ/Eַָגְמ8ִי ְ;ַעְיִני� ִעBִָאי� Oִוית
ַהה6א ְ;ָכל ַהְ-ק(מ(ת ֶ/Eַָגְמ8ִי ֵמ0ְרַ;ע ע(ָלמ(ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה 

ְוַתPִיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� ַהְמַ/ֵ;ר ֶאת . ְיִציָרה ֲעCָFִה
ְוַתְ/Eִיַע ָעַלי . ת( ַהPַַערְוֶאEֵָטר ֵמא(, ֵעיֵני ָהHָד� 0ַחר Eְִטיָרת( ַ;7ֶֶבר

6ְלַמַע� . ִמ9ֶַפע ַה+(ב ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְלַהPִיֵלִני ִמָ:ֵרת ְ%י(ֵמי ְוָכֵרת ְ%ָ/ֵני
) ה"אאהליד( ְ:ֶ/ה6א ָ:ל6ל ִע� ְמק(ר( )ד"אל(ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ְוַה<(ָרא 

ְוִיְהֶיה ִל-6ד ֶזה ַנַחת ר6ַח ִלְפֵני . ְוָרע(תֶ/8ְַבֵ+ל ֵמָעַלי ָ:ל ְ@ֵזר(ת ָק/(ת 
ְוִת�8ֵ ִ;י :ַֹח ַלֲעמֹד ַעל ַהִ-ְ/ָמר ְוִלְלמֹד 8ִָמיד ְלָפֶניָ� . ִכֵ=א ְכב(ֶד�ָ 

ְוַלְה@(ת ְ;ִאְמֵרי ת(ָרֶתָ� ְוִלְהי(ת ִמ� ָהע(ְבִדי� ְלָפֶניָ� ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ 
 8(ָרה ִלְ/ָמJ ְוִלְברֹר ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד(/(ת ֲחֵפָצה ְול(ְמִדי�

ְלַיֲחָדא , ֶ/ִ<ְתIְEַר6 ֵ;י� ַה7ְִלE(ת ַעל ָיִדי 6ְלַהֲחִזיָר� ֶאל ַה7ְד9ָOה
ְוָלֵתת ַנַחת ר6ַח ְלי(ְצֵרנ6 , ְ/ִכיְנ8ָא ְ;ַבְעָלJ 6ְל7ָ0ָמא ָיָתJ ֵמַעְפָרא

ִויִהי .  ְור6ֵחנ6 ְוִנְ/ָמֵתנ6 ְלָעְבד( 6ְלִיְרHה א(ת( ְ;ֵלָבב ָ/ֵל�ְלַדֵ;ק ַנְפֵ/נ6
נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 

  :ָ;ר6ְ� ְיהָֹוה ְלע(ָל� Hֵמ� ְוHֵמ�: :(ְנֵנה6
ֲאד(� , 0ב ָהַרֲחִמי�, ָהָוָה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� יָ 

, ְלִהָ:ֵרת ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�, ַחס ְוָ/ל(�, ֶ/ִא� ִנְגָזר ָעַלי, ַהְ=ִליח(ת
ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי , ֶ/ִיְכְ;/6 ַרֲחֶמיָ� ֶאת ַ:ֲעֶסָ� ְוִי@6Bֹ ַרֲחֶמיָ� ָעַלי

8ִי ַהBְַיָלה ַהIֹאת ְוִקַ-ְט8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני ֶ/ִ<ְצַטַערְ 
ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָ� .  ְוָנָהר י6ַצק ְיס(ִדי")�"ע שט"קר"ְיַכֵוו� ְבֵ/� (

ֵרת ְו0ל 8ְַכִריֵתִני לֹא :ָ . ְוָתח6ס 6ְתַרֵח� ָעַלי. ֶאFְְ;ָעה ְ;ָהִקי# 8ְמ6ָנֶת�ָ 
ְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמBְַהֲעל(ת ַמִיי� נ6ְקִבי� . ְ%י(ֵמי ְולֹא ָ:ֵרת ְ%ָ/ֵני

ְולֹא , ְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמBְִהְז6ֵ%ַג ְ;ַבת ז6ָגJ לֹא ָ;ע(ָל� ַהIֶה. ְלַמְעָלה
Eִיַע ָעֵלינ6 א(ר ְוַתְ/ . ַחס ְוָ/ל(�, ְ;ע(ַל� ַהְ<ָ/מ(ת ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�

ְי/6ָעה ְוַרֲחִמי� ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְלַהPִיל ִמָ-ֶות ַנְפִ/י 6ְלַהֲחי(ֵתִני ַחCִי� 
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6ְתַזֵ:ִני ְלָמק(� ֶ/ָהר6ח(ת . ֲארOִ:י� ְ%ֵ/ִני� ְוַרֲעַנִ<י� ַלֲעב(ָדֶת�ָ 
ָהע(ִלי� ְוַהI(ִכי� ְלַחCֵי ְוֶאְזֶ:ה ִלְהי(ת מֵ , ְוַהְ<ָ/מ(ת ֶנְחָצב(ת ִמ�9ָ

 8ְַבֵ+ל ֵמָעֵלינ6 6ֵמַעל )ה"אאהליד(6ְבכַֹח ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ . ָהע(ָל� ַהָ;א
ְוַתְ/ִ@יַח ָעֵלינ6 ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� . ָ:ל ְ;ֵני ֵביֵתינ6 ָ:ל ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת

ְוִיְהֶיה ַהPַַער ".  ִייַ/� /ֵֹמר ִיFְָרֵאלִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא"ֶ/ֶ<ֱאַמר ;( 
ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת ְלִת�67 ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ְ;ַעְייִני� ִעBִָאי� 

ְוֶאEֵָטר ִמBְִהְתַ@ְלֵ@ל ַנְפִ/י ְ;ע(� ַהִ<ְקָרא ָרHה , ְוָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִי8ִי
6ְפֵצִני ְוַהPִיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� ַהְמַ/ֵ;ר .  ָהְרא6תַ;ֲע(�

6ַבPַַער ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ֶאEֵָטר ֵמא(ת( . ֵעיֵני ָהְרָ/ִעי� ַ;7ֶֶבר
  .ַהPַַער ְוָתנ6ַח ַנְפִ/י ְ;ִמְ/ְ:נ(ת ִמְבַטִחי�

ד(ָ/ה ֶ/ָ;J ִנְתַעַ=ְק8ִי ַהBְַיָלה ַה7ְד(ָ/ה ַהIֹאת ִהיא ְוִהֵ<ה ַה8(ָרה ַה7ְ 
ֵהָ-ה ַיְמִליצ6 , ְוַה9ֵמ(ת ַה7ְד(ִ/י� ַהC(ְצִאי� ִמָ:ל ַמה 7ָ9ִֶרינ6, ִנְפֵלאת

. ל ַצַערְוִנEֵָטר ִמ:ָ , ט(ב ַ;ֲעֵדנ6 ְלַקְ;ֵלנ6 ִ;ְת/6ָבה ְוִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יֵננ6
. ְוָכל ַהְמַקְטְרִגי� ֲאֶ/ר ִנְבְרא6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 ִיָ-ח6 ְ;כַֹח 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה

 ַהֵ;ט ַ;ֲעָמֵלנ6 ְו0ל 8ִַ;יט ְ;ַמֲעֵלנ6 ְוָתבֹא ְלָפֶניָ� ,יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוֵיְצא6 ַמִי� ַחCִי� ִמBֶֹב� . הֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ֱאלִֹהי� לֹא ִתְבזֶ . ַ/ְוָעֵתנ6

ְנַהר Eְָלָגיו ְיFְַ-ח6 ִעיר . ָהֶעְלי(� ֶ%ֶרְ� ְרח(ב(ת ַהָ<ָהר ְלַקו ָהֶאְמָצִעי
ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� ְוִיֶפ� . ֱאלֵֹהינ6 ְלַטֲהֵרנ6 ִמָ:ל Eְָ/ֵעינ6
ְוֵעיָנא . ְ;ֶמַצח ְזֵעיר 0ְנEִי�, ָכל ַרָעִוי�ִמְצָחא ְדHִריְ� 0ְנEִי� ַרֲעָוא %ְ 

6ְבֵכ� ִיְתַ;ְ+ל6 ָ:ל ַהִ%יִני� ְוָהי6 . ְבֵעיָנא ִדְזֵעיר 0ְנEִי�, ְדHִריְ� 0ְנEִי�
ָחֵ<נ6 ַוֲעֵננ6 6ְ/ַמע . ִ:י 8ָ0ה ָחֵפ# ִ;ְת/6ַבת ָהְרָ/ִעי�, ְ:לֹא ָהי6
  :ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִליִיְהי6 . 8ְִפBֵָתנ6

6ְבֵאיֶזה ָ/ָעה ֶ/Cְִרֶצה . ְוַלֲעF(ת ָ:ל ְמָלאָכה. ְ;י(� ַה8ֲַעִנית מ6ָתר ִליָ/�

  .יֹאַמר, ִמ9ְע(ת ַהי(�

ְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַקֵי� ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;רַ 
 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
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6ְמַקֵ;ל , ָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמהֲחרָ , ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�
ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

א ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 8ָבֹ, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . נEָ6ַ/עְ . ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ .  ָמַרְדנ6.ַלְצנ6
ִ/ַחְתנ6 . ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

ינ6 ִנְמְצא6 ַ%� ַ@� ִ;ְכַנפֵ , ֶזַרע קֶֹד/ ְלַבָ+ָלה 6ָבָראנ6 ַמְ/ִחיִתי� ְלַחֵ;ל
ִלִ;י , ַנְפ/(ת ֶאְבי(ִני� ְנִקCִי� ְוִהֵ<ה ִ%ְמַעת ָהֲע/6ִקי� ְוֵאי� ָלֶה� ְמַנֵח�

ִ:י ְ@מ6ל ָיָדיו , א(י ָלָרָ/ע ָרע, ִלִ;י ַעל ַחְלֵליֶה� ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהר6ֵגיֶה�
ַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� וְ . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ֵיָעFֶה ל(

ִ:Wי ֱאֶמת . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל. ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6. ָעFִיתָ 
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ ַה<ִ 
ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל

 דונהייאהְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
)E0 ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א  ִ:יָלַעד

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�
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ְולֹא ִיְפח(ת ,  ֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ָמה ֶ/Cָכ(לְוִי7ַח ְ;ָיד(. ִיָ:ֵנס ַלֶחֶדר ְוֵיֵלְ� ָיֵח�

  .ְויֹאַמר,  ְ/ָקִלי� ְוַיֲעמֹד מ6ל ַצד ַמֲעָרבהֵמֶעFְִרי� ו//

ִ:י ְבָצָרה ְ@ד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<יֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמFָא ָכֵבד 

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . י� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהרִ 
ָמה . ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה ְוֵאַלי ;ֶ/ת ַהEִָני�. ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי . ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטַ%ק
. ִלְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hְזִני. לֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(תְלָפֶניָ� וְ 

ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה
 ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי. 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל . ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְלִהְתַחIֵק . ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

 9ָOְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . הְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד
ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� 

א(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�. 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
. Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעהַעל ִמי . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. ַוֲאב(י ָעַלי

ֲאָבל ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי
ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי ְולֹא , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי

ִ:י ה6א , ק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִליחַ רַ , ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי
. ְוה6א ֲאֶ/ר ֵהִסיַתִני 6ִפ8ִַני ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ . ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�

ה ְוַע8ָ , )ִזו6ִגי(, )Eְָרָנַסִתי(ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ָגַרְמ8ִי ִלְדח(ת 
ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי Oי 6מFַ6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל . ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע

ָעַזְב8ִי ֶאת . ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה
ְלָקִלי� Oֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( יַ : ִ%ְכִתיב, ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת א(ְרח(ַתי ַהְמק

ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה  ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל
6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק . ִלְסל(חַ 
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ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� , ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרהַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ- 
  .ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶהָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהאֲ 

ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 

.  ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�ִ;ְרַ:י, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 

ְוָגל6י . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
, 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלבְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� :ִ 

ְוָלֵכ� ֲאִני , ְוָכַ/ל :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה
6Bת ֵא)Cָדָקה . ַמְפִרי/ ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר , ֲאִני נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתיֶ/ 
ִיְהי6 , ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת

ְו8ָ0ה . C(תִמְתָ;ְרִרי� ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַענִ 
ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי 

ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי . ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ְוַנְפִ/י
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� , י� ְ:ָרִמי�ַח+ֹאַתי ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;לִ 

ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� , ֶ/Cָמ6ת6 ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
 ָהָרמ6ז )ו"חב(ָ/ְרָ/� ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

6ִמEָס6ק , ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאלְיִקיֶא<6 'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת חַ 
 )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'ַחCִי� 6'ְלָק� ;ַ 'חֶ 

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת ִ; 
ָ<א ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית( ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'ת רָ 'ֲחֶמיָ� אֶ 'רַ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְוַתֲחנ6ִני� 8ָ0ה

  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיוה ְלָפֶניָ� ְיהֹ
  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו
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  .יֹאַמר ֶזה, ִמי ֶ/ע(Fֶה ַה�678ִ ְל66Iִג

, ְוָעFִיָת ל( ֵעֶזר, 6ָבָראָת Hָד�, ְ;ַחְסְ%ָ� ָיַצְר8ָ ע(ָלֶמ�ָ , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ְוֶהְחִמיר6 ֲעָבֶדיָ� ַר;(ֵתינ6 ִזְכר(ָנ� , ִא9ָה 6ְלה(ִליד ָ;ִני�ְוִצ6ִיָתנ6 ִלMָא 

ְוַיַע� ַחCֵי ָהHָד� ָ;ע(ָל� ַהIֶה 6ָבע(ָל� . ִלְבָרָכה ֶ/Bֹא ְל0ֵחר ִמְצָוה ז(
6ַבֲע(נ(ֵתינ6 ָהַרִ;י� ֵאי� ע(ד ָנִביא ְולֹא , ַהָ;א 8ְל6ִיי� ִ:ְמַעט ָ;ִא9ָה

ָלֵכ� ְ;ֵלב . ָלַדַעת ֵאיז( ְרא6ָיה ְ:ֵדי ְלַקֵי� ִמְצָוֶת�ָ , ַה7ֶֹד/ ַ;ֲעֵלי ר6חַ 
ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� . ִנְ/ָ;ר ָ;אִתי ְלַהEִיל 8ְִחָ<ִתי ְלָפֶניָ� Hב ָהַרֲחָמ�

ַתְזִמי� ִלי  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבָֹתי ֶ/8ְִתַמBֵא ַרֲחִמי� ָעַלי וְ יאהדונהיְיהָֹוה 
, ִיְר0ת ַה�9ֵ 6ַבֲעַלת ִמ%(ת ט(ב(ת 6ַבֲעַלת ַמIָל ט(ב, ז6ג ָנHה ַ;ת

ְצַלַחת 6ְמבֶֹרֶכת Oֶכל 6מFֵ י ָ;ֶזה א6ַכל ַלֲעבֹד ֲעב(ַדת ַה7ֶֹד/ , ְוט(ַבת:ִ
ְוֵי/ ָלJ , הְוָהָיה זֹאת ֲאֶ/ר ְיַדְ;ר6 ִלי ָעֶליָה ְוִהיא ְרא6יָ . ְ;ִלי ִטְרָ%ה

ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� , ַה�9ֵ 6ִמ%(ת ט(ב(ת 6ַמIָל ט(ב ְוה(ֶגֶנת ִלי ִיְר0ת
8ָחֹ� ָעַלי ְוַתֶ+ה ִלֵ;נ6 ִלְגמֹר ַהָ%ָבר ְ;אֶֹפ� ֶ/א6ַכל ְלַקֵי� ִמְצ(ֶתיָ� ְוט(ב 

(ֵמר 'נ�6 ש'ח�6 חַ 'רַ , ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמי�. ִלי ָ;ע(ָל� ַהIֶה 6ָבע(ָל� ַהָ;א
 ָעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר )�"ש תמי"ְיַכֵו� ְבֵש� רח((ֶדה 'ָ/ר Pִ'Eיל יָ '(ֵמ� מַ '8

ֲעFֵה ְלַמַע� , ֲעFֵה ְלַמַע� 8(ָרָת�ְ , ֲעֵשה ְלַמַע� ְיִמיָנ�ְ . ְ:ב(ד ְ/ֶמ�ָ 
 ִ:י 8ָ0ה ,)א"ֵש� אראריתְיַכֵוי� בְ (ָחֵ<ִני ַוֲעֵנִני 6ְ/ַמע 8ְִפBִָתי , ְקד9ָOָת�ְ 

 ִיְהי6 ).ה"# אזבוג"ְיַכֵוי� אוכ(ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה , /(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
  :ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה יאהדונהי צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

        ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ָ%ָבר | ָרַח/ ִלִ;י : ְבֵני קַֹרח ַמFְִ:יל ִ/יר ְיִדידWֹתַלְמַנPֵַח ַעל /W>ִ/ַWֹי� לִ 
ָיְפָיִפיָת ִמְ;ֵני : ס(ֵפר ָמִהWיר| ט(ב אֵֹמר Hִני ַמWֲעַשי ְלֶמֶלְ� ְל/(ִני ֵעט 

�Wַרְכָ� ֱאלִֹהי� ְלע(ָלW;ֵ �:ֵ ְפת(ֶתיָ� ַעלFִ;ְ ָד� ה6ַצק ֵח�H : �ָ;ְר ַחְר) Wֲחג
ְצַלח ְרַכב ַעWל ְ%ַבר אֶמWת ְוַעְנָוה | ַוֲהָדְרָ� : ;(ר ה(ְדָ� ַוWֲהָדֶר�Wָ ַעל ָיֵרְ� @ִ 

 ָ�Wָרא(ת ְיִמיֶנ) Wְרָ� נ) Wל6 ְ;ֵלב : ֶצֶדק ְותEְי� 8ְַח8ֶיָ� ִיW-ִיָ� ְ/נ6ִני� ַעPִֶח
(ְיֵבי ַהֶ-Wֶל�ְ  Wי� ע(ָל� ָוֶעד ֵ/ֶבט ִמי/ֹר ֵ/ֶבט: אWְסֲאָ� ֱאלִֹה:ִ ָ�Wַמְלכ6ֶת  :

ְמָ/Wֲחָ� ֱאלִֹהי� ֱאלֶֹהWיָ� ֶ/ֶמ� H | �)FFַָהְבPֶ 8ֶָדק ַוFְ8ִָנא ֶרַ/ע ַעל ֵ:� 
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 ָ�WֲחֵבֶרWֵהיְכֵלי ֵ/� ִמִ<י : ֵמ �Wת ָ:ל ִ;ְגדֶֹתיָ� ִמ) Wֲאָהל(ת ְקִציעWמֹר ַו
 ָ�6 Wח-ְFִ : ַָבה ֵ/גPְירְ;נ(ת ְמָלִכי� ְ;ִי7ְר(ֶתיָ� ִנWיְנָ� ְ;ֶכֶת� א(ִפWל ִליִמ :

ְוִיְתHו ַהֶ-ֶלְ� : ִ/ְמִעי ַבת 6ְרִאWי ְוַהִ+י Hְזֵנְ� ְוִ/ְכִחי ַעֵ-ְ� 6ֵבית HִבWי�ְ 
) Wֲחִוי לW8ַ/ְת צֹר : ָיְפֵיְ� ִ:י ה6א ֲאדַֹנִיְ� ְוִהW6 | 6ַבBַנִיְ� ְיַחEָ ִמְנָחה;ְ

�Wל ְ:ב%ָ6ה: ֲעִ/יֵרי ָע:ָJW/ָ6צ(ת ָזָהב ְלב;ְ/ְ-ִWִניָמה ִמEְ �ְַבת ֶמֶל  :
 ְ�Wע(ֶתיָה מ6ָבא(ת ָלWיָה ֵרWֲחֶר W0 ְלָנה : ִלְרָקמ(ת 68ַבל ַלֶ-ֶלְ� ְ;ת6ל(תW68ַב

8ַַחת ֲאבֶֹתיָ� ִיWְהי6 ָבֶניָ� 8ְִ/יֵתמ( : ִ;Fְָמחת ָוִגיל 8ְבֶֹאיָנה ְ;ֵהיַכל ֶמWֶל�ְ 
ֶר#ְלFִָרי WH0ְזִ:יָרה ִ/ְמָ� ְ;ָכל %ר ָודֹר ַעל ֵ:� ַעִ-י� ְיה(ד6ָ� : � ְ;ָכל ָה

  :ְלע(ָל� ָוֶעWד

ֶעְזִרי ֵמִע�   :ִ/יר ַלWַ-ֲעל(ת ֶאMָא ֵעיַני ֶאל ֶהWָהִרי� ֵמ0ִי� ָיבֹא ֶעְזִרWי
ֶר#הְיהֹוָ  WHִי�8ֵ ַל-(ט ַרְגֶלָ� 0ל ָינ 0ל:  עֵֹשה ָ/ַמִי� ָו ָ�WְמֶרWֹ/ �6 : ִהֵ<ה

 ִצBְָ� ַעל ַיד ה /Wְֹמֶרָ� ְיהֹוָ הְיהֹוָ : לWֹא ָינ�6 ְולֹא ִייָ/� /(ֵמר ִיFְָרֵאWל
 ָ�Wְיָלה: ְיִמיֶנWBָ;ַ א ַיֶ:ָ:ה ְוָיֵרַחWֹהֹוָ : י(ָמ� ַה9ֶֶמ/ לWִיְ/ָמְרָ� ִמָ:ל ָרע הְי 

 ָ�W/ֶהֹוָ : ִיְ/מר ֶאת ַנְפWִיְ/ָמר הְי �Wַע8ָה ְוַעד ע(ָלWאְתָ� 6ב(ֶאָ� ֵמWֵצ:  

( ַהְלל6ָיJ ַהWְלל6 WI Oְלל6ה6 ִ;ְרִקיַע עW6רָֹתיו : ֵאל ְ;ָקְד/( ַה Wְלל6ה6 ִבְגבWַה
) WְדלO@ ְלל6ה6 ְ:רֹבWר: ַה) W>ְלל6ה6 ְ;ֵנֶבל ְוִכWְלל6ה6 ְ;ֵתַקע /(ָפר ַהWַה :
ָגWבַהWְלל6ה6 ְ;תֹ� 6ָמח Oְלל6ה6 ְ;ִמִ<י� ְועWְלל6ה6 ְבִצְלְצֵלי: (ל ַהWַמע  ַה/ָ

  ::ֹל ַהְ<ָ/ָמה 8ְַהBֵל ָיJ ַהWְלל6ָיJW: ַהWְלל6הW;ְ 6ִצְלְצֵלי ְתר6ָעWה

ַויהָוה ֵ;ַרְ� , ָ;א ַ;Cִָמי�,  ָזֵק�ְו0ְבָרָה� )ח"נ' Eְס6ִקי� א, ד"ְ;ֵראִשית Eֶֶרק כ(
, ַה-ֵֹ/ל, ֵ;ית(ַעְב%( ְזַק� Kֶאל,  0ְבָרָה�ַוCֹאֶמר  :ַ;:ֹל, ָה�0ְברָ Kֶאת
ַ;יהָוה ֱאלֵֹהי  ְו0ְ/ִ;יֲע�ָ   :8ַַחת ְיֵרִכי, ָנא ָיְד�ָ Fִ Kי� ,ל(Kֲאֶ/רKְ;ָכל

, ִמְ;נ(ת ַהְ:ַנֲעִני, ִלְבִני, ִת7ַח ִא9ָה לֹא ֲאֶ/ר  ,ֵואלֵֹהי ָהHֶר#, ַה9ַָמִי�
 ְוָלַקְח8ָ  ,מ(ַלְד8ִי 8ֵֵל�ְ 0Kְרִצי ְוֶאלK ֶאלִ:י  : ְ;ִקְר;(י(ֵ/בֲאֶ/ר Hנִֹכי 

, תֹאֶבה ָהִא9ָה  לֹאא6ַלי, ָהֶעֶבד,  ֵאָליוַוCֹאֶמר :.ִלְבִני ְלִיְצָחק, ִא9ָה
 ָהHֶר#Kֶאל, ִ;ְנ�ָ K ֶאתHִ/יב ֶהָהֵ/ב ,ָהHֶר# ַהIֹאתKָלֶלֶכת 0ֲחַרי ֶאל

8ָKִ/יב ֶאת�EֶK,  ִה9ֶָמר ְל�ָ ,0ְבָרָה�, ֵאָליו ַוCֹאֶמר :ָיָצאָת ִמK�9ֲָאֶ/ר
ֲאֶ/ר ְלָקַחִני ִמֵ;ית Hִבי 6ֵמֶאֶר# ,  ֱאלֵֹהי ַה9ַָמִי�ְיהָוה :ְ;ִני ָ/ָ-ה
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Kֶאת ֶא�8ְֵלַזְרֲעָ� , ִלי ֵלאמֹרKִלי ַוֲאֶ/ר ִנְ/ַ;עKַוֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר, מ(ַלְד8ִי
  :ִמ�9ָ,  ִלְבִניִא9ָהְוָלַקְח8ָ , ה6א ִיְ/ַלח ַמְלHכ( ְלָפֶני�ָ , ָהHֶר# ַהIֹאת

ָעִתי זֹאת, 0ֲחֶרי�ָ לֹא תֹאֶבה ָהִא9ָה ָלֶלֶכת Kְוִא� Oַרק ֶאת,ְוִנ7ִיָת ִמ9ְב K
 ,ָה� ֲאדָֹניו8ַַחת ֶיֶרְ� 0ְברָ , ָיד(K ָהֶעֶבד ֶאתַו�FֶCָ :לֹא ָתֵ/ב ָ/ָ-ה, ְ;ִני

 ִמְ@ַמBֵי ֲאדָֹניו ְגַמBִי� ָהֶעֶבד ֲעFָָרה ַו7ַCִח  :ַהָ%ָבר ַהIֶהKַעל,  ל(ַו9ָCִַבע
ִעיר Kֶאל ֲאַר� ַנֲהַרִי�KַוCֵֶלְ� ֶאל, ַוCָָק� ,ט6ב ֲאדָֹניו ְ;ָיד(Kְוָכל, ַוCֵֶל�ְ 
ְלֵעת , ְלֵעת ֶעֶרב, ֵאר ַהָ-ִי�;ְ Kֶאל  ַהְ@ַמBִי� ִמח#6 ָלִעירַוCְַבֵר�ְ   :ָנח(ר
ָנא ְלָפַני Kַהְקֵרה, ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני 0ְבָרָה�, ַוCֹאַמר  :ַה9ֲֹאבֹת ֵצאת
�)Cה, ַהFֵַוֲעKבִהֵ<ה  :ִע� ֲאדִֹני 0ְבָרָה�, ֶחֶסדPָנִֹכי ִנH  ,ַעלKֵעי� ַהָ-ִי� ,

ֲאֶ/ר אַֹמר ֵאֶליָה ,  ַהַ<ֲערָ ְוָהָיה :� ִלְ/אֹב ָמיִ יְֹצאֹת, 6ְבנ(ת 0ְנֵ/י ָהִעיר
אָֹתJ , 0ְ/ֶקהְ@ַמBֶיָ� Kְוַג�, ְוHְמָרה ְ/ֵתה, ָנא ַכֵ%ְ� ְוֶאְ/8ֶהKַהִ+י

 ַוְיִהי :ֲאדִֹניK ִע�ֶחֶסדָעFִיָת Kִ:י, 6ָבJ ֵאַדע, ְלַעְבְ%ָ� ְלִיְצָחק, הַֹכְח8ָ 
K יֵֹצאת ֲאֶ/ר יBְOָדה ִלְבת6ֵאל ֶ;�ִרְבָקה ְוִהֵ<ה, ֶטֶר� ִ:Bָה ְלַדֵ;ר, ה6א

טַֹבת , ְוַהַ<ֲערָ : ִ/ְכָמKJַעל,  ְוַכָ%J,0ְבָרָה�ֵאֶ/ת ָנח(ר ֲאִחי , ִמְלָ:ה
ַו8ְַמBֵא ַכָ%J , ַו8ֵֶרד ָהַעְיָנה, ְוִאי/ לֹא ְיָדָעJ, ְ;ת6ָלה, ְמאֹדַמְרֶאה 
 ַמִי�  ְמַעטָנאַהְגִמיִאיִני , אָתJ ַוCֹאֶמרִלְקרָ ,  ָהֶעֶבדַוCָָר#  :ַו8ַָעל
 :ַו8ְַ/ֵקה6, ָיָדJ%ָ:ַ KJ ַעלַו8ֶֹרד ַו8ְַמֵהר ,ְ/ֵתה ֲאדִֹני, ַו8ֹאֶמר  :ִמַ:ֵ%�ְ 
  :ִלְ/8ֹת, ִ:K6Bַעד ִא�, ַ@� ִלְגַמBֶיָ� ֶאְ/Hב,  ַו8ֹאֶמר,ְלַהְ/קֹת(, ַו8ְַכל

  ַו8ְִ/0ב,ַהְ;ֵאר ִלְ/אֹבK ֶאלע(דַו8ָָר# , ַה9ֶֹקתJ%ָ:ַ K ֶאלַו8ְַער, ַו8ְַמֵהר
ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ְיהָוה   ַמֲחִרי/, ִמְ/8ֵָאה ָלJְוָהִאי/  :ְ@ַמBָיוKְלָכל
 ָהִאי/ ֶנֶז� ַו7ַCִח, ַ:ֲאֶ/ר ִ:6B ַהְ@ַמBִי� ִלְ/8(ת, ַוְיִהי  :לֹאKִא�, ַ%ְר:(

  :ֲעFָָרה ָזָהב ִמְ/ָקָל�, ָיֶדיהָ Kַעל6ְ/ֵני ְצִמיִדי� , ֶ;ַקע ִמְ/ָקל(, ָהבזָ 
 :ָלִלי�, Hִביְ� ָמק(� ָלנK6 ֲהֵי/ ֵ;ית, ָנא ִליַהִ@יִדי, ִמי K 8ְ0 ַ;תַוCֹאֶמר
 :ְלָנח(רֲאֶ/ר ָיְלָדה , ִמְלָ:הKֶ;�, ְ;ת6ֵאל HנִֹכיKַ;ת,  ֵאָליוַו8ֹאֶמר

 ַו7Cִֹד :ָלל�6, ָמק(�Kַ@�, ִעָ-נ6ִמְסE(א ַרב 8ֶKֶב� ַ@�Kַ@�,  ֵאָליו8ֹאֶמרוַ 
, ָ;ר6ְ� ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני 0ְבָרָה�, ַוCֹאֶמר  :ַליהָוהַוCְִ/8ַח6 , ָהִאי/
 ֵ;ית, ְיהָוהַ;ֶ%ֶרְ� ָנַחִני   Hנִֹכי,ֵמִע� ֲאדִֹני ָעַזב ַחְס%( ַוֲאִמK)8 לֹאֲאֶ/ר

 6ְלִרְבָקה: ַ:ְ%ָבִרי� ָהֵאBֶה,  ִאָ-Jְלֵביתַו8ֵַ@ד ,  ַהַ<ֲערָ ַו8ָָר# :ֲאֵחי ֲאדִֹני
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 ִ:ְראֹת ַוְיִהי  :ָהָעִי�K ַהח6ָצה ֶאל,ָהִאי/K ַוCָָר# ָלָב� ֶאל,ָלָב�6ְ/מ( , Hח
ִ%ְבֵרי ִרְבָקה Kֶאתְמע( 6ְכָ/ , ְיֵדי ֲאחֹת(KַהPְִמִדי� ַעלKְוֶאת ַהֶ<ֶז�Kֶאת

 ְוִהֵ<ה עֵֹמד ַעל, ָהִאי/Kֶאל ַוCָבֹא ,ִדֶ;ר ֵאַלי ָהִאי/ :ֹה, ֲאחֹת( ֵלאמֹר
, ַ;ח#6  ָלָ-ה ַתֲעמֹד,;(א ְ;ר6ְ� ְיהָוה, ַוCֹאֶמר  :ָהָעִי�Kַעל, ַהְ@ַמBִי�

 ַוְיַפ8ַח,  ָהִאי/ ַהַ;ְיָתהבֹאַוCָ  :6ָמק(� ַלְ@ַמBִי�, ַהַ;ִיתְוHנִֹכי Eִִ<יִתי 
ְוַרְגֵלי ,  ַרְגָליוִלְרח6#ַֹמִי� , ַלְ@ַמBִי�,  ַו�8ֵCִ 8ֶֶב� 6ִמְסE(א,ַהְ@ַמBִי�

 ַוCֹאֶמר לֹא אַֹכל ַעד ִא�, ֶלֱאכֹל  ַו�Fַ6C ְלָפָניו:ָהֲאָנִ/י� ֲאֶ/ר ִא8(
 ֵ;ַרְ� ַויהָוה :Hנִֹכי,  ֶעֶבד 0ְבָרָה� ,ַוCֹאַמר  :ַ%ֵ;ר  ַוCֹאֶמר,ְ%ָבָריִ%ַ;ְר8ִי 

ַוֲעָבִד� , ְוֶכֶס� ְוָזָהב, ל( צֹא� 6ָבָקרKַו�8ֶCִ, ַוCְִגָ%ל ְמאֹד ֲאדִֹניKֶאת
0ֲחֵרי , ַלאדִֹני,  Fָָרה ֵאֶ/ת ֲאדִֹני ֵב�ַו8ֵֶלד :ַוֲחמִֹרי�6ְגַמBִי� , 6ְ/ָפחֹת
J�8ֶ, ִזְקָנָתCִַוK )ֶאתלKל:ָKֲאֶ/רK)ֵעִני  :ל;ִ/ְCַלֹא ,ֵלאמֹר, ֲאדִֹני ַו K ִת7ַח
Kלֹא ֶאל ִא�  : יֵֹ/ב ְ;0ְרצ(Hנִֹכיֲאֶ/ר , ִמְ;נ(ת ַהְ:ַנֲעִני, ִלְבִני, ִא9ָה
  ,ֲאדִֹניKֶאל ָואַֹמר :ִלְבִני,  ְוָלַקְח8ָ ִא9ָה,ִמְ/Eְַח8ִיKְוֶאל, Hִבי 8ֵֵל�ְ Kֵ;ית
לַ  Oי לֹאאKֹאֶמר :ֵתֵלְ� ָהִא9ָה 0ֲחָריCְיהָוה ֲאֶ/ר ,ֵאָלי ַו K ְכ8ִיBִַהְתַה

, ְוָלַקְח8ָ ִא9ָה ִלְבִני,  ַ%ְרֶ:�ָ ְוִהְצִליחַ ִיְ/ַלח ַמְלHכ( ִא8ְָ� , ְלָפָניו
 ,8ִיִמְ/Eְַח Kִ:י ָתב(א ֶאל,  8ִָ<ֶקה ֵמHָלִתיHז :Hִביִמִ-ְ/Eְַח8ִי 6ִמֵ;ית 

,  ָואַֹמר,ָהָעִי�Kֶאל, ַהC(� ָוHבֹא :ְוָהִייָת ָנִקי ֵמHָלִתי, לֹא ִי8ְנ6 ָל�ְ Kְוִא�
ֲאֶ/ר Hנִֹכי , ָ<א ַמְצִליַח ַ%ְרִ:יKֶיְ/�ָ Kִא�, ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני 0ְבָרָה�

 ַהCֵֹצאת, ָמה ְוָהָיה ָהַעלְ ,ֵעי� ַהָ-ִי�Kַעל,  Hנִֹכי ִנPָבִהֵ<ה  :הֵֹלְ� ָעֶליהָ 
 ֵאַלי ְוHְמָרה :ִמַ:ֵ%�ְ ַמִי� Kָנא ְמַעטKַהְ/ִקיִני, ְוHַמְר8ִי ֵאֶליהָ , ִלְ/אֹב

�@ַKיָ� , 8ָ0ה ְ/ֵתהBֶבְוַג� ִלְגַמH/ְֲאֶ/ר, ִהוא ָהִא9ָה, ֶאK הִֹכיַח ְיהָוה
 ִרְבָקה יֵֹצאת ְוַכָ%J ְוִהֵ<ה, ִלִ;י  ֶטֶר� ֲאַכBֶה ְלַדֵ;ר ֶאלֲאִני :ֲאדִֹניKְלֶב�
, ַו8ְַמֵהר :ָנאַהְ/ִקיִני ,  ָואַֹמר ֵאֶליהָ ,ַוH/ְ8ִב, ַו8ֵֶרד ָהַעְיָנה, ִ/ְכָמKJַעל

ְוַג� ,  ָוֵאְ/8ְ ,ְ@ַמBֶיָ� 0ְ/ֶקהKְוַג�, ַו8ֹאֶמר ְ/ֵתה, ַו8(ֶרד ַ:ָ%J ֵמָעֶליהָ 
Kַו8ֹאֶמר ַ;ת, ִמי K 8ְ0ָואַֹמר ַ;ת,  אָֹתJָוֶאְ/0ל  :ַהְ@ַמBִי� ִהְ/ָקָתה

, KJEָ0 ָו�FִH ַהֶ<ֶז� ַעל,B( ִמְלָ:הKֲאֶ/ר ָיְלָדה, ָנח(רKֶ;�ְ;ת6ֵאל 
ְיהָוה Kֶאת, ָוֲאָבֵר�ְ  ,ַליהָוה,  ָוֶאְ/8ֲַחֶוהָוֶא7ֹד  :ָיֶדיהָ K ַעלְוַהPְִמיִדי�

ֲאִחי Kַ;תKָלַקַחת ֶאת, ֱאֶמת ְ;ֶדֶרְ� ֲאֶ/ר ִהְנַחִני, ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני 0ְבָרָה�
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 ,ִ@יד6 ִלי ֲַאדִֹניKֶאת, ֶיְ/ֶכ� עFִֹי� ֶחֶסד ֶוֱאֶמתKִא� ְוַע8ָה  :ֲאדִֹני ִלְבנ(
 ָלָב� ַוCַַע� :FְמֹאלKָיִמי� א( ַעלKְוֶאְפֶנה ַעל, ַהִ@יד6 ִלי, לֹאKְוִא�

 :ט(בK ֵאֶליָ� ַרע א(ַ%ֵ;ר לֹא נ6ַכל ,ֵמְיהָוה ָיָצא ַהָ%ָבר, 6ְבת6ֵאל ַוCֹאְמר6
ַ:ֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר , ֲאדֶֹני�ָ K 6ְתִהי ִא9ָה ְלֶב�,ָוֵל�ְ ַקח , ִרְבָקה ְלָפֶני�ָ Kִהֵ<ה
, 0ְרָצה ַוCְִ/8ַח6 ,ִ%ְבֵריֶה�Kַ:ֲאֶ/ר ָ/ַמע ֶעֶבד 0ְבָרָה� ֶאת, ַוְיִהי  :ְיהָוה
, ַו�8ֵCִ ְלִרְבָקה, 6ְבָגִדי�, ֶכֶס� 6ְכֵלי ָזָהבKי ָהֶעֶבד ְ:לֵ ַוC(ֵצא :ַליהָוה

Kֲאֶ/רה6א ְוָהֲאָנִ/י� ,  ַוCְִ/68ַוCֹאְכל6  :6ְלִאָ-J, ָנַת� ְלHִחיהָ , 6ִמְגָ%נֹת
ִני ,  ַוCָק6מ6 ַב;ֶֹקר,ַוCִָלינ6 ִע-( OחBְ/ַ ֹאֶמרCֹאֶמר :ַלאדִֹניַוCִחיָה ַוH 

J-ָרָיִמי�8ֵֵ/ב ַהַ<ֲעָר ִא8ָנ6 , ְוִא)Fֹאֶמר :8ֵֵל�ְ , 0ַחר;  א( ָעCֲאֵלֶה� ַו 
 :ַלאדִֹניְוֵאְלָכה ,  ַ/Bְח6ִני,ַויהָוה ִהְצִליַח ַ%ְרִ:י, 08ְֲחר6 אִֹתי0Kל

  ְלִרְבָקה ַוCֹאְמר6ַוCְִקְראEִ: 6יהָ Kֶאתְוִנְ/ֲאָלה , ִנְקָרא ַלַ<ֲערָ , ַוCֹאְמר6
  :ַו8ֹאֶמר ֵאֵל�ְ   ָהִאי/ ַהIֶהKִע�ֲהֵתְלִכי , ֵאֶליהָ 

  .ַעד ָ:א� ְמי6ָחד ְלִת�67 ַה66Iִג

ָהHֶר# 6ְמל(JH ְוֵ/מ(ת ' ִמי ֶ/ע(Fֶה �678ִ ַהEְַרָנָסה יֹאַמר ִמְזמ(ר ַלה

  .ה ֶ/ַ;ִ-ְזמ(ר ְיַכ6ֵי� ְ;ִנ67ד ֶזה"ַהַהָויַ 

8ֵֵבל ְויְֹ/ֵבי . ָהHֶר# 6ְמל(JH )ְיֶה(ה (יאהדונהיַלWיהָֹוה . רְלָדִוד ִמְזמ(
JWי: ָב:ִ Jהָ  ְוַעל. ה6א ַעל ַיִ-י� ְיָסָדWְנֶנ) Wֲעֶלה ְבַהר ְיהָֹוה : ְנָהר(ת ְיכWי ַיWִמ

( 6ִמWי )ְיֶה(ה (יאהדונהי W/ַבר: ָיק�6 ִ;ְמק(� ָקְד W6 ִי�Eַר ֲאֶ/ . ֵלָבב ְנִקי ַכ
ִיMָא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָֹוה : ְולֹא ִנְ/ַ;ע ְלִמְרָמWה. לWֹא ָנFָא ַל9ְָוא ַנְפִ/י

( )ְיֶה(ה( יאהדונהי Wֱאלֵֹהי ִיְ/עWְרָ/יו ְמַבְקֵ/י ָפֶניָ� : 6ְצָדָקה ֵמWֹ% ֶזה %(ר
ְוָיב(א ֶמֶלְ� . ָל�Fְא6 ְ/ָעִרי� ָרWאֵ/יֶכ� ְוWִהָ<FְאEִ 6ְתֵחי ע(: ַיWֲעקֹב ֶסWָלה

(ד W6ז ְוִג;(ר) ְיֶה(ה (יאהדונהיְיהָֹוה .  ִמי ֶזה ֶמֶלְ� ַהָ:ב(ד:ַהָ:בIְיהָֹוה . ִע
Fְא6 ְ/ָעִרי� ָרWאֵ/יֶכ� Fְ6אEִ 6ְתֵחי : ִ@;(ר ִמְלָחָמWה )ְיֶה(ה( יאהדונהי

(ד. ע(ָל� Wיאהדונהיְיהָֹוה . ַהָ:ב(דִמי ה6א ֶזה ֶמֶלְ� : ְוָיבֹא ֶמֶלְ� ַהָ:ב 
  :ה6א ֶמֶלְ� ַהָ:ב(ד ֶסWָלה. ְצָבא(ת )ְיֶה(ה(

 ָהֵאל ַהָ@ד(ל ַהִ@;ֹר ְוַה<(ָרא ֲעFֵה יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
. � ;(ְלַמֲעָנְ� 6ְלַמַע� ְקד9ַOת ַהִ-ְזמ(ר ַהIֶה ְוַה9ֵמ(ת ַה7ְד(ִ/י� ַהִ<ְזָ:ִרי
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6ְלַמַע� ְקד9ַOת Eְס6ָקיו ְוֵתיב(ָתיו ְוא(ִתC(ָתיו 6ְטֲעָמיו 6ְרָמָזיו ְוס(ד(ָתיו 
 ַהC(ֵצא )ִדיַקְרנ(ָסא(6ְלַמַע� ַהֵ/� ַהָ@ד(ל ְוַה7ָד(/ , ַהC(ְצִאי� ִמֶ-<6

6ק ְנָסה ָעֵלינ6 א(ר 6ִמEָס. ִמEָס6ק ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכ� ְ;ָרָכה ַעד ְ;ִלי ַ%י
. ְ;ֵני ֵביִתי ְ;ִמ6Bי 6ְבֵריַוח 6ְלָכל. ֶ/ִתֵת� ִלי Eְַרָנָסה ְוַכְלָ:ָלה. Eֶָניָ� ְיהָֹוה

ְ:ֵדי . ְ;ַנַחת 6ְבַ/ְלָוה 6ְבַהְ/ֵקט ָוֶבַטח. ְולֹא ְבִא=6ר ְולֹא ְבָעָמל ְוט(ַרח
. ְקד9ָOה 6ְבָטֳהָרה ְ;ִלי /�6 ִטְרָדאֶ/נ6ַכל ַלֲעב(ד ֲעב(ַדת ַה7ֶֹד/ ִ; 

ְו0ל 8ְַצִריֵכנ6 ִליֵדי ַמ8ְנ(ת . Eְַרָנָסה ֶ/Bֹא ִיְהֶיה ָ;J /�6 ;6ָ/ה 6ְכִלָ-ה
 ְוַהְצִליֵחנ6 ְוַהְרִויֵחנ6 ְבָכל. ִ:י ִא� ִמCְָדָ� ַהEְת6ָחה ְוַה7ְד(ָ/ה. ָ;Fָר ָוָד�
ְוִנְ/ַ;ע . ְוִיְהֶיה ֵביֵתנ6 ָמֵלא ִ;ְרַ:ת ְיהָֹוה. ֲעFֶה ָיֵדינ6 ְוִעְסֵקנ6ִל-6ֵדנ6 6מַ 

, E(ֶדה, ָיַ/ר, ַמPִיל, 8(ֵמ�ְ , /(ֵמר, ַח<�6, ַרח�6. ֶלֶח� ְוִנְהֶיה ט(ִבי�
ְ� ָ;ר6.  6ְ/ַמע 8ְִפBֵָתנ6 ִ:י 8ָ0ה /(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה)�"ש תמי"רח(

  ./(ֵמַע 8ְִפBָה

  .ֶ/ַבע Eְָעִמי�, יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָיַ/ר ְוָהפ�6ְ 

. ַוְיִהי ְ;ֵבית ֲאד(ָניו ַהִ-ְצִרי, ַוְיִהי ִאי/ ַמְצִליחַ , ַוְיִהי ְיהָֹוה ֶאת י(ֵס�
  .יַוְיִהי י(ֵס� ֶאת ְיהָֹוה ַוְיִה , ַוְיִהי ַמְצִליַח ִאי/, ַהִ-ְצִרי ֲאד(ָניו ְ;ֵבית

ִמָ:א� יֹאַמר ֵבי� ְלִתק�6 ַהַפְרָנָסה 6ֵבי� ְלִתק�6 . ִת�67 ַהEְַרָנָסהלְ ַעד ָ:א� 

  .ַהִזו6ג

) ) ) ) 89898989לעיל עמוד   (ר(ְפֶא�ָ ' ַעד ִ:י ֲאִני ה', ִמַוC(ָ/ע ה". ִ/יַרת ַה�Cָ"יֹאַמר 

  .ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ַנְחנ6 ַנֲעבֹר ֲחל6ִצי� : א ֶאל ַה:ֵֹה�ֶנַגע ָצַרַעת ִ:י ִתְהֶיה ְ;Hָד� ְוה6בָ 
Iַת ַנֲחָלֵתנ6 ֵמֵעֶבר ַלCְַרֵ%� Oָנִביא : ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶאֶר# ְ:ָנַע� ְוִא8ָנ6 ֲאח
ָנָהר : ִמ7ְִרְ;ָ� ֵמ0ֶחיָ� ָ:מִֹני ָיִקי� ְלָ� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ֵאָליו 8ְִ/ָמע�6

ֶנֶגד ֲאב(ָת� ָעFָה : � ְקד(/ ִמְ/ְ:ֵני ֶעְלי(�Eְָלָגיו ְיFְַ-ח6 ִעיר ֱאלִֹהי
: ָנִחיָת ַכPֹא� ַעֶ-ָ� ְ;ַיד מֶֹ/ה ְו0ֲהרֹ�: ֶפֶלא ְ;ֶאֶר# ִמְצַרִי� Fְֵדה צַֹע�

ֵנר ְיהָֹוה ִנְ/ַמת Hָד� ח(ֵפF ָ:ל : ַנְפ8ִי ִמְ/ָ:ִבי מֹר ֲאָהִלי� ְוִקָ<מ(�
ְפָנה Fְִפת(ַתִיְ� ַ:Bָה ְ%ַב/ ְוָחָלב 8ַַחת ְל/(ֵנְ� נֶֹפת 8ִ+ֹ: ַחְדֵרי ָבֶט�
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נOד6 ִמ8(ְ� ָ;ֶבל 6ֵמֶאֶר# ַ:Fְִ%י� ֵצא6 ִוְהי6 : ְוֵריַח Fְַלמַֹתִיְ� ְ:ֵריַח ְלָבנ(�
נְֹ/ֵקי ֶקֶ/ת ַמְיִמיִני� 6ַמFְִמאִלי� ָ;ֲאָבִני� : ְ:ַע68ִדי� ִלְפֵני צֹא�

  : ַ;7ֶָ/ת ֵמֲאֵחי ָ/א6ל ִמִ;ְנָיִמ�6ַבִחPִי�

ֶ/8ְִתַמBֵא ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ַרֲחִמי� ָעֵלינ6 ְוַתPִיֵלנ6 ָלנ6 6ְלָכל ְ;ֵני ֵביֵתינ6 6ְלָכל ִיFְָרֵאל ֵמַעִי� ָהָרע 

ְוַתְבִריַח ֵיֶצר ָהָרע ְוַהMָָט� ִמֶ-<6 6ְכֵ/� ֶ/Eַָר8ָFְ , 6ִמָ:ל ִמיֵני ִ:�69
, ְוִהPְַל�8ָ ֵמֵעיָנא ִ;יָ/א ְ%ִבְלָע� ָהָרָ/ע, ְ:ָנֶפיָ� ַעל ֲאב(ֵתינ6 ַ;ִ-ְדָ;ר

ְוִנְהֶיה ְמכOִ=י� ְ;ִמְכֶסה , ֵ:� 8ְִפרFֹ ְ:ָנֶפיָ� ָעֵלינ6 ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�
  :ַהְנָהָגה ִ;ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� Hֵמ� ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעדוְ 

  .:BO(" ִ/יר ַה9ִיִרי�"0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר 

  .ְיַקֵ;ל 678ִנ( ְ;ָרצ(�' ִויִהי ָרצ(� Fֶה. �8ֵ ַהֶ:ֶס� ָלֲעִנCִי� /(ְמֵרי ִמְצו(תי

  

        .).).).)ללא תעניתללא תעניתללא תעניתללא תענית((((. . . . סגולה לזווגסגולה לזווגסגולה לזווגסגולה לזווג

 שטופי� ורחוצי� מזיעת ְ;ע(ת ֲאִפל6 ֶ/ל ֶעFֶר ֲאג(ר(תִכי� ִ/ְבִעי� ַמְט י

ְתִהBִי� Eְָרִקי� כשפיו קרוב למי� ,  ַמֵלא ַמִי�סיר גדולאַמר ַעל יֹ וְ .אד�

ה(ִ/יָעה ' ִ@יַע ַלEָס6ק Hָ<א הי6ְכֶ/ . ח"קי, ז"קי, ז"קט, ו"קט, ד"קי, ג"קי

ְפִרי/ י6ְבָכל Eַָע� .  א(ת( ִ/ְבִעי� Eַָע�אַמרCֹ. ַהְצִליָחה ָנא' Hָ<א ה, ָנא

  . וישלי� לתו� הסירַמְטֵ;ַע ִלְצָדָקה

  . כשפיו קרוב למי�.אַמר ֶזהCֹ, ח"ְגמ(ר Eֶֶרק קייִ ְל0ַחר ֶ/ 

  

 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/ָתֲעFֶה יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
, 0ְבָרָה�,  6ְלַמַע� ְזכ6ת ֲאב(ֵתינ6 ַהְקד(ִ/י� ְוַהְ+ה(ִרי�ְלַמַע� ַרֲחֶמי�ָ 
. י(ֵס� ְוָדִוד ַהֶ-ֶלְ� ָעֵליֶה� ַה9ָל(�, 0ֲהרֹ�, מֶֹ/ה, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב

ְוִכ�69 , ְוֶקֶשר, ְו8ְִפ8ַח ֶאת ַמIִָלי ְלט(ָבה ְוָתִסיר ִמֶ-ִ<י ָ:ל ִע:6ב
. מה6ַמְתִאינה וכשרה  ז6ג ָהג6בתֵזיר(ת ָרע(ת ְוֶאFֶא ַמֵהר 6גְ , 6ִמְכ/(ל

  .Hֵמ� ֶ:� ְיִהי ָרצ(�
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, אחר כ� ירתיח המי� על האש, וישתה מעט מהמי�" שהכל"יבר� 

" יהי רצו�"ובשעה שמתחילי� המי� להתחמ� יאמר שוב את בקשת 

עט ולאחר שירתחו המי� יניח� להתקרר מ, הנזכרת כשפיו קרוב למי�

  .וית� הכס� לצדקה לעניי� שומרי תורה. וירח# בה� כל גופו

        

JְרָנָסָתEַ )�678ִ ְלִמי ֶ/ִ-ְתַעֵ:ב ִז66ָגה אJְרָנָסָתEַ )�678ִ ְלִמי ֶ/ִ-ְתַעֵ:ב ִז66ָגה אJְרָנָסָתEַ )�678ִ ְלִמי ֶ/ִ-ְתַעֵ:ב ִז66ָגה אJְרָנָסָתEַ )�678ִ ְלִמי ֶ/ִ-ְתַעֵ:ב ִז66ָגה א....        

8ְַקEִיד ְבָכל ;ֶֹקר ְ;ק6ָמJ ִמִ-ָ+ָתJ ִליט(ל ֶאת ָיֶדיָה ִע� ְ:ִלי ְ/מ(ֶנה Eְָעִמי� 

ְו0ַחר ָ:ְ� ַעל ָיָדJ ,  ַמִי� ִמְ:ִלי ַעל ָיָדJ ַהְיָמִניתְ%ַהְיינE/ְ8ִ/ֶ 6ֹ�ְ . ְלֵסיר6ִגי�

0ְרַ;ע , ְו0ֲחֶריָה ַעל ַהCָד ַהMְָמאִלית, ְו/6ב ַעל ָיָדJ ַהְיָמִנית, ַהMְָמאִלית

  .Eְָעִמי� ַעל ָ:ל ָיד

ָרה ַ;Bְַיָלה ְוִתְהֶיה עֵ , 8ָצ�6 י(� ֶאָחד ֵמַע-6ד ַה9ַַחר ְוַעד ֵצאת ַה:(ָכִבי�

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, ֶ/ְלָפֶניהָ 

, ְל0ַחר ִמֵ:� ָ:ל ע(ד ִהיא ְנִקCָה, צ(� ֶזה CֵָעFֶה ְל0ַחר ֶ/ִיEֵָסק ַ%� ַהַ-ֲחז(ר

6ְתַכ�6ֵ ְלַטֵהר ַהֶ<ֶפ/ ִמָ:ל Eְָגֶמיָה . 8ְִט;(ל ְ;ִמְקֵוה ָ:ֵ/ר ֶ/ַבע ְטִביל(ת

ל ֶזה 6ִמִ@ְל@6ִלי� ֲאֵחִרי� ַעל ַדַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִמִ@ְל@6

ָ:ְ� 8ֲַעFֶה �678ִ  ְוַרק 0ַחר. ִלְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ַ;Cְַרֵ%� ְלָטֳהָרת( ִמָצַרֲעת(

  )ראי בהוראות שבתחילת הספר (.ֶזה

        ....ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

Pתֹאַמר ִו6%י ֶזהי(� ִלְפֵני ַה �):  

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֵהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֹ יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
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. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת.  ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה.ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. נ6ִ/ַחְת . ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6

ֲהלֹא . Eֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�6ַמה ְ<סַ , <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :יֶני�ָ ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד עֵ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

, "ע(Fֶה ָ/ל(�"לֹ/ Eְִסיע(ת ֶ/ל ְוִלְפֵני ֶ/ִתְפַסע ָ/ . ִתְתBֵEַל ְתִפיBַת ִמְנָחה

  :8ְַקֵ;ל ַעֶליָה צ(� ְלי(� ַהָמֳחַרת ְותֹאַמר

ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ַהֵריִני ְלָפֶניָ� ְלָמָחר ְבַתַעִנית ֵמָעל(ת ַהַ/ַחר ְוַעד ֵצאת 
ִתי ְלָפֶניָ� ַה:(ָכִבי� ְלַכֵפר ַעל ָכל ָחטֹאַתי ֶ/ָחָטאִתי ְוֶ/ָעִויִתי ְוֶ/ָפַ/ְע 

) ַהִ<6Mִאי�(6ִבְפַרט ַ;ֲעו(נ(ת ֶ/ָגְרמ6 ִלי ְלִע:6ב , ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ְכֶ/ֶאֶת� Eְר6ָטה , ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַענ(ת א( לֹא ֶאְרֶצה). ַהEְַרָנָסה(
ִויִהי . � ִאיס6ר ְ:ָללִלְצָדָקה ְכֵדי ְלָבֵטל ַהַתַעִנית א6ַכל ֶלֱאכ(ל ְללֹא /6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/ִתֵת� ִלי כַֹח  יאהדונהיָרצ(� ִמְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
  :6ְבִריא6ת ְלִהְתַענ(ת ְלָפֵניָ� ְוְתָקֵבל 6/8ְָבִתי ְוִתְרֵצִני

ְנָחה ָחְ/ָבה ֲאָבל ְ:ְ/ִהְתEְַלָלה ִמ , ִא� ָ/ְכָחה ל(ַמר זֹאת ִ;ְתִפיַלת ַהִמְנָחה

  .ָהֵרי ֶזה ְנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ַַעִנית 6ְצִריָכה ְלִהְתַענ(ת, ְלִהְתַענ(ת

ְו8ֵֵ/ב , Iָ8ִֵהר ֶ/Bֹא ִליַ/�, ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ָ/ָעה ִלְפֵני ֶ/Cִָאיר ַה9ֶֶמ/

כֹל ַעד ָ/ָעַתִיי� ִלְפֵני ֶ/ָיִאיר ְוְיכ(ָלה ֶלאֱ . ָ:ל ַהBְַיָלה ִלְלמֹד ִל-6ֵדי קֶֹד/

ֲאָבל Hס6ָרה ֶלֱאכֹל , Eֵר(ת 6ְ/ִתCָה ַקBָה, ַהֶ/ֶמ/ ְ%ָבִרי� ַקBִי� ְ:ע6ג(ת

  .ֲאר6ָחה א( ִלְ/8(ת ַיִי� 6ַמְ/ָקא(ת ֲחִריִפי�
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  :ִלְפֵני ַהBִ-6ד ַ;Bְַיָלה 8ֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

דְ  Oְלֵ/� ִיח6ד קJְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 , ָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנֵתי;ִ
 ְ;ֵ/� ָ:ל )יהוה(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;ו"ְלַיֲחָדא ֵ/� י, 6ְדִחיל6
ְ:ֵדי ְלַכEֵר ַעל , י ָ;Hה ִלְלמֹד ְ;ַלְיָלה ֶזה 8(ָרה 6ְתִהִלי�נִ ִהֵ<ה H, ִיFְָרֵאל

ֵמע(ִדי ְוַעד ָע8ַה ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� , אִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתיֲאֶ/ר ַח+ָ 
י ְמַקֶ;ֶלת ָעַלי ִמְצַות ֲעֵשה ֶ/ל ַה6/8ְָבה ְוָ/ָבה ֵאֶליָ� נִ ַוֲהֵרי H. ֲאֵחִרי�

ָ:ל Hִבינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְבָכל ֵלב 6ִמְתָחֶרֶטת ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה 6ְ/ֵלָמה ַעל 
ח ִמְצ(ת ֲעFֵה "ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתי ְלָפֶניָ� ְוָעַבְר8ִי ַעל ַרמַ 

, ה ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה ְוַעְנֵפיֶה� ִמִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה 6ִמִ%ְבֵרי ס(ְפִרי�"ְוָ/=ָ 
8ִי ַעל 8(ָרְתָ� ְוָעַברְ ', 6ִבְפָרט ַ;ֶ-ה ֶ/ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתי ְ;ִח6Bל ה

 J;ָ ל6 ֶאת ֵ/� ָקְדִ/י"ַה7ְד(ָ/ה ֶ/ָ:ת6בBְְוִנְקַ%ְ/8ִי ְ;ת(ְ� , ְולֹא ְתַח
6ָפַגְמִתי ְ;ת(ָרֶתָ� , " ְמַקִ%ְ/ֶכ�יאהדונהיֲאִני ְיהָֹוה , ְ;ֵני ִיFְָרֵאל

ִ;י ְ;ָזְכִרי ָ:ל ֲאֶ/ר ִיְרHה ָוַפַחד 8ָבֹא . 6ְב0ְח6%ֶתָ� 6ְבִיח6ד ְ/ֶמ�ָ 
Hְמָנ� ַעל ַרֲחֶמָ� ַהEְ/6ִטי� ָ;ַטְח8ִי ִ:י ְיִמיְנָ� Eְ/6ָטה . ִהְכַעְסִתי�ָ 

6ְמַקֶ;ֶלת ֲאִני ָעַלי עֹל ַמְלכ6ְתָ� ִיְתָ;ַרְ� ְ;ֵלב ָ/ֵל� . ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�
ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ְ/ "ְוא(ֶמֶרת ְ;0ֲהָבה ְ/ֵלָמה , 6ְבֶנֶפ/ ֲחֵפָצה

8ְִתָ;ַרְ� . 6מ6ָכָנה ֲאִני ִלְמסֹר ַעְצִמי ַעל ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמ�ָ , "ְיהָֹוה ֶאָחד
ִיְ/8ַַ;ח ִ/ְמָ� ָלַעד ַמְלֵ:נ6 . ָלֶנַצח Pוֵרנ6 ַמְלֵ:נ6 ְוג(ֲאֵלנ6 ;(ֵרא ְקד(ִ/י�

ְוִהְנִני ְמַקֶ;ֶלת ַעל ַעְצִמי . ד(/ ַ;9ַָמִי� 6ָבHֶר#ָהֵאל ַהֶ-ֶלְ� ַהָ@ד(ל ְוַה7ָ 
ְלַמַע� ִ/ְמָ� , ֶהֶרג ְוֶחֶנק, Fְֵרָפה, ְסִקיָלה, 0ְרַ;ע ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ַוֲאַנְחנ6 ְמָבְרִכי� 6ְמַ/ְ;ִחי� 6ְמָפֲאִרי� 6ַמְקִ%יִ/י� 6ַמֲעִריִצי� . ְ;0ֲהָבה
ָקד(/ ,  ִ/ְמָ� ַמְלֵ:נ6 ָהֵאל ַהֶ-ֶלְ� ַהָ@ד(ל ַהִ@;(ר ְוַה<(ָרא6ַמְמִליִכי� ֶאת

, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ8ָH :6ה ְונ(ָרא ְ/ֶמָ� ְוֵאי� ֱאלJַֹ ִמִ;ְלָעֶדי�ָ 
, ְוִהָ<Fֵא ַעל ָ:ל ָהHֶר# ִ;יָקָר�ְ , ְמלְֹ� ַעל ָ:ל ָהע(ָל� :BO( ִ;ְכב(ָד�ְ 

�Iְָ וְ  Oע6ל ִ:י . ַעל ָ:ל י(ְ/ֵבי ֵתֵבל 0ְרָצ�ְ , ה(ַפע ַ;ֲהַדר ְ@א(� עEָ ְוֵיַדע ָ:ל
8ָ0ה ְפַעְל8( ְוָיִבי� ָ:ל ְיצ6ר ִ:י 8ָ0ה ְיַצְר8( ְויֹאַמר ָ:ל ֲאֶ/ר ְנָ/ָמה 

. ל ָמָ/ָלE0;ְJ( ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ָמָלְ� 6ַמְלכ6ת( ַ;:ֹ
Fְַ;ֵענ6 ִמ+6ָבְ� Fֵַ-ַח ַנְפֵ/נ6 , �8ֵ ֶחְלֵקנ6 ְ;8(ָרָת�ְ , ַקְ%ֵ/נ6 ְ;ִמְצ(ֶתי�ָ 
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ְוָהֵאר ֵעיֵננ6 ְ;ת(ָרֶתָ� ְוָ%ֵבק , ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת, ִ;י/6ָעָת�ְ 
  .ֲהָבה 6ְלִיְרHה ֶאת ְ/ֶמ�ָ ִלֵ;נ6 ְ;ִמְצ(ֶתיָ� ְוַיֵחד ְלָבֵבנ6 ְל0

Hָ<א ְיהָֹוה ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל 6ְלַמַע� 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה 6ְלַמַע� 
ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְוִתְמח(ל ְוִתְסַלח 6ְתַכEֵר ְלָכל ַח+ֹאַתי ַוֲעו(נ(ַתי 

ֶניָ� 6ְתַת�7ֵ ֶאת ָ:ל ֲאֶ/ר ִע8ִ6ַי 6ְפָ/ַעי ֶ/ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְעִתי ְלפָ 
ְוָהֵאר ָ:ל ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/ ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה� 6ְתַל7ֵט ָ:ל ִנP(ֵצי ַהְקד9ָOה 

א(ר . ֲאֶ/ר IַEְִר8ִי ְוָי/6ב ַה:ֹל ְלֵאיָתנ( ָהִרא/(� ְולֹא ִיַ%ח ִמֶ-<6 ִנָ%ח
. Fְָגֵבנ6 ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא, ַקֵ;ל ִרַ<ת ַעְ-�ָ , ֵרי ֵלב Fְִמָחהָזר6ַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ 
 ֱאלֵֹהינ6 ֶאת ַהָ%ָבר ֶ/ִהְבַטְחָתנ6 ַעל ְיֵדי ְצָפְנָיה יאהדונהיְוַק�Cֵ ָלנ6 ְיהָֹוה 
ִ:י ֶא�8ֵ , ָ;ֵעת ַהִהיא Hִביא ֶאְתֶכ� 6ָבֵעת ַקְ;ִצי ֶאְתֶכ�, ח(ָזְ� ָ:Hמ6ר

� ְלֵ/� 6ְִלְתִהBָה ְ;כֹל ַעֵמי ָהHֶר# ְ;/6ִבי ֶאת ְ/ב6ֵתיֶכ� ְלֵעיֵניֶכ� ֶאְתכֶ 
ְיהָֹוה , ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶני�ָ , ִפי  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי.יאהדונהיHַמר ְיהָֹוה 

  . צ6ִרי ְוג(ֲאִלייאהדונהי

ְוִא� ֶאְפָ/ר ַ@� , (ת ְ;ָרכ(תְוֲהָלכ, ַעד ֲחצ(ת ָלְיָלה 8ְִלַמד ֲהָלכ(ת ַ/ָ;ת

ְוִא� ֵאי� ֵ;ֶאְפָ/ר6ָתה ִלְלמ(ד . ֲהָלכ(ת ֶ/ל ִדיֵני ִנָדה ְוָטֳהַרת ַהִ-ְ/Eָָחה

6Bָחֵפ#, ֲהָלכ(ת ֵא J;ָBִ8ְִלַמד ִל-6ֵדי ק(ֶד/ ַמה ֶש.  

, מֶֹ/ה, ַיֲעקֹב, ְצָחקיִ , ַ;ֲחצ(ת Bְַיָלה 8ְַדִליק ֶ/ַבע ֵ<ר(ת ִלְכב(ד 0ְבָרָה�

  .ְו0ַחר ָ:ְ� 8ֹאַמר. ֲעֵליֶה� ַה9ָל(�, ְוָדִוד ַהֶ-ֶל�ְ , י(ֵס�, 0ֲהרֹ�

Hָ<א ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ַיִ@יJַ ָחְ/ִ:י, ִ:י 8ָ0ה 8ִָאיר ֵנִרי"
 8ְַרֵח� ָעַלי ֲאִני ֲאָמְתָ� 0ְבָרָה� ִיְצָחק ְוִיFְָרֵאל ֲעָבֶדי�ָ , ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6

) Eְַרָנָסה ט(ָבה(ְו8ְִ/ַלח ִלי ) תֹאַמר ֵ/� ִאָמJ(ַ;ת ֲאָמֶתָ� ) ַתְזִ:יר ְ/ָמה(

ְוִנְחֶיה ַיַחד ָ:ל ְיֵמי ַחCֵינ6 ִ;ְקד9ָOה , ֶ;� ז6ג ָהג�6 ִויֵרא ָ/ַמִי� ֶ/ֶאָ<Fֶא ַמֵהר(

ִ;ְזכ6ת ִ/ְבַעת ַהPִַ%יִקי� ֶ/ִהְדַלְק8ִי ֵנר(ת ) ְוֵרע6ת6ְב0ֲהָבה ְו0ְחָוה ָ/ל(� 
  .Hֵמ� ֶנַצח ֶסBָה ָוֶעד. ִלְכב(ָד�

 ִלְפֵני רבעְ:ָ/ָעה וָ (0ַחר ָ:ְ� 8ֹאַמר 8ְִהBִי� ְ;ָכל ְיָכְלJ8ָ ַעד ַע-6ד ַה9ַָחר 

ל ִלְלמ(ד ְ/Hר ִל-6ֵדי ק(ֶד/ ַעד ְוִא� ָ@ְמָרה ַה8ְִהBִי� 8ְִ/%8ֵַ ) ֵצאת ַהַחָ-ה

  .ַע-6ד ַה9ַָחר
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  :ְל0ַחר ַע-6ד ַה9ַָחר 8ֹאַמר 8ְִפBָה ז(

ְוִא� ַחס . ִהֵ<ה ֲאִני ָ;Hה ְ;בֶ/ת Eִָני� ְיֵרHה ְוָחֵרָדה, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ַעל ַח+ֹאַתי ַוֲע(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי ְוָ/ל(� ִנְתַחCְַב8ִי ָ:ֵרת ְ;ֵבית ִ%יָנְ� ַהPֶֶדק 

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַ;Bְַיָלה : ַהְמרOִ;י�
ְוַתְ/ִ@יַח ָעַלי ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� ַהִהיא ֵעיָנא , ַהIֶה ְוָנַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני

ִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� "ֶ/ֶ<ֱאַמר . ִ%ירְוִתיר Eְ , ַ8ִקיָחא ְדָלא ָנִאי�
6ְתָחֵ<ִני 6ְתָבְרֵכִני ֵמא(ַצר ַהֶ:ֶס� , ְוִתְקַרע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני, "/ֵֹמר ִיFְָרֵאל

. ְוִת�8ֵ ִלי ֲאִני ֲאָמֶתָ� ַחCִי� ט(ִבי� ַוֲארOִ:י�, ָהע(ֵמד ִליִמי� ָהֶעְלי(�
Cֵ/ ִלי ְבֵעיַני �678ִ ִלְפַג� ָהְרא6ת ֶ/Eַָגְמ8ִי ְ;ַעְיִני� ְוִיְהֶיה ַהPַַער ֶ/ 

�7ַ ַהEְָג� ַהה6א ְ;ָכל ַהְ-ק(מ(ת . ַוֲאֶ/ר ָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִיִתי, ִעBִָאי� Oִוית
י ְוַתPִיֵלנִ . ֶ/Eַָגְמ8ִי ֵמ0ְרַ;ע ע(ָלמ(ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה

ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� ַהְמַ/ֵ;ר ֶאת ֵעיֵני ָהHָד� 0ַחר Eְִטיָרת( 
ְוַתְ/Eִיַע ָעַלי ִמ9ֶַפע ַה+(ב ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� . ְוֶאEֵָטר ֵמא(ת( ַהPַַער, ַ;7ֶֶבר

 )ד"אל(ָ� ַהָ@ד(ל ְוַה<(ָרא 6ְלַמַע� ִ/ְמ . ְלַהPִיֵלִני ִמָ:ֵרת ְ%י(ֵמי ְוָכֵרת ְ%ָ/ֵני
 ֶ/8ְַבֵ+ל ֵמָעַלי ָ:ל ְ@ֵזר(ת ָק/(ת )ה"אאהליד(ְ:ֶ/ה6א ָ:ל6ל ִע� ְמק(ר( 

ְוִת�8ֵ ִ;י :ַֹח . ְוִיְהֶיה ִל-6ד ֶזה ַנַחת ר6ַח ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶד�ָ . ְוָרע(ת
(ת ְלָפֶניָ� ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ ַלֲעמֹד ַעל ַהִ-ְ/ָמר ְוִלְהי(ת ִמ� ָהע(ְבד

ְוִלְברֹר ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד(/(ת ֶ/ִ<ְתIְEַר6 ֵ;י� ַה7ְִלE(ת ַעל ָיִדי . ֲחֵפָצה
ְוָלֵתת ַנַחת ר6ַח ְלי(ְצֵרנ6 ְלַדֵ;ק ַנְפֵ/נ6 ְור6ֵחנ6 , 6ְלַהֲחִזיָר� ֶאל ַה7ְד9ָOה

ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 .  6ְלִיְרHה א(ת( ְ;ֵלָבב ָ/ֵל�ְוִנְ/ָמֵתנ6 ְלָעְבד(
ָ;ר6ְ� ְיהָֹוה : ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  :ְלע(ָל� Hֵמ� ְוHֵמ�
ֲאד(� , 0ב ָהַרֲחִמי�, 6ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ָיָהָוָה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ

, ְלִהָ:ֵרת ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�, ַחס ְוָ/ל(�, ֶ/ִא� ִנְגָזר ָעַלי, ַהְ=ִליח(ת
ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי , ֶ/ִיְכְ;/6 ַרֲחֶמיָ� ֶאת ַ:ֲעֶסָ� ְוִי@6Bֹ ַרֲחֶמיָ� ָעַלי

י ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַהBְַיָלה ַהIֹאת ְוִקַ-ְט8ִ 
. ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָ� ֶאFְְ;ָעה ְ;ָהִקי# 8ְמ6ָנֶת�ָ . ְוָנָהר י6ַצק ְיס(ִדי

. ְו0ל 8ְַכִריֵתִני לֹא ָ:ֵרת ְ%י(ֵמי ְולֹא ָ:ֵרת ְ%ָ/ֵני. ְוָתח6ס 6ְתַרֵח� ָעַלי
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 ְBְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י . ַהֲעל(ת ַמִיי� נ6ְקִבי� ְלַמְעָלהְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמ
ְולֹא ְ;ע(ַל� ַהְ<ָ/מ(ת ְ;ִהָ:ֵרת , ִמBְִהְז6ֵ%ַג ְ;ֶב� ז6ָגJ לֹא ָ;ע(ָל� ַהIֶה

ְוַתְ/Eִיַע ָעֵלינ6 א(ר ְי/6ָעה ְוַרֲחִמי� ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� . ַחס ְוָ/ל(�, ְרָ/ִעי�
 ִPי� ְ%ֵ/ִני� ְוַרֲעַנִ<י� ְלַה:ִOי� ֲארCִיל ִמָ-ֶות ַנְפִ/י 6ְלַהֲחי(ֵתִני ַח

ְוֶאְזֶ:ה , 6ְתַזֵ:ִני ְלָמק(� ֶ/ָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ֶנְחָצב(ת ִמ�9ָ. ַלֲעב(ָדֶת�ָ 
ינ6 6ֵמַעל 8ְ6ַבֵ+ל ֵמָעלֵ . ִלְהי(ת ֵמָהע(ִלי� ְוַהI(ִכי� ְלַחCֵי ָהע(ָל� ַהָ;א

ְוַתְ/ִ@יַח ָעֵלינ6 ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� . ָ:ל ְ;ֵני ֵביֵתינ6 ָ:ל ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת
ְוִיְהֶיה ַהPַַער ". ִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /ֵֹמר ִיFְָרֵאל"ֶ/ֶ<ֱאַמר ;( 

�6 ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ְ;ַעְייִני� ִעBִָאי� ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת ְלִת7
ְוֶאEֵָטר ִמBְִהְתַ@ְלֵ@ל ַנְפִ/י ְ;ע(� ַהִ<ְקָרא ָרHה , ְוָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִי8ִי

6ְפֵצִני ְוַהPִיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� ַהְמַ/ֵ;ר . ַ;ֲע(� ָהְרא6ת
6ַבPַַער ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ֶאEֵָטר ֵמא(ת( . � ַ;7ֶֶברֵעיֵני ָהְרָ/ִעי

ַהֵ;ט ַ;ֲעָמֵלנ6 ְו0ל , Hָ<א. ַהPַַער ְוָתנ6ַח ַנְפִ/י ְ;ִמְ/ְ:נ(ת ִמְבַטִחי�
ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ֱאלִֹהי� לֹא . 8ִַ;יט ְ;ַמֲעֵלנ6 ְוָתבֹא ְלָפֶניָ� ַ/ְוָעֵתנ6

ְו8ָ0ה . ְנַהר Eְָלָגיו ְיFְַ-ח6 ִעיר ֱאלֵֹהינ6 ְלַטֲהֵרנ6 ִמָ:ל Eְָ/ֵעינ6. ְבֶזהִת 
ִ:י , 6ְבֵכ� ִיְתַ;ְ+ל6 ָ:ל ַהִ%יִני� ְוָהי6 ְ:לֹא ָהי6, ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמי�ָ 

ִיְהי6 ְלָרצ(� . ע 8ְִפBֵָתנ6ָחֵ<נ6 ַוֲעֵננ6 6ְ/מַ . 8ָ0ה ָחֵפ# ִ;ְת/6ַבת ָהְרָ/ִעי�
  :ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

6ְבֵאיֶזה ָ/ָעה ֶ/8ְִרֶצה , ְוַלֲעF(ת ָ:ל ְמָלאָכה, ְ;י(� ַה8ֲַעִנית מ8ֶ6ֶרת ִליַ/�

  .ִמ9ְע(ת ַהC(� 8ֹאַמר

ַקֵי� ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ֲהֵריִני מ6ָכָנה 6ְמזOָ-ָנה לְ 
ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ  יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֶרֶטת ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֶ;ֶלת , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , לֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6אֱ  יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
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ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6
ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6
  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. תָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

.  ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6ְוַסְרנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ ַהִ<ְס8ָ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

 ה ִתְפח(ת ְמֶעFְִרי� וש/ְולֹא, ִתַקח ְ;ָיָדה ֶכֶס� ִלְצָדָקה ַ:ָמה ֶ/ְיכ(ָלה

  .ְוַתֲעמ(ד ְיֵחָפה 6ָפֶניָה ְלַצד ַמֲעָרב ְותֹאַמר. ְ/ָקִלי�

ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה ָטבַ . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . �ָ ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי
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ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהי ְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�
ְ:ַבת ס(ֵרֵרת . ָמה ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%ק. ַהEִָני�

ִלְדָבֶריָ� לֹא . י ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת6מ(ָרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִ 
ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני

ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� . ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי .  ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת

ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת
י ְוָגַרְמ8ִ . ְלִהְתַחIֵק ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה

ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 
;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 . ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר

ָרה ְוHָנה ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעזְ . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ַהַ-ִי�
ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה

ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהיָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
 ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה ַרק, ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ָ@ַרְמ8ִי , 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 
ְכֵלֶמת ֲאִני  ְוַעEָ(, ָ8ְרָנַסִתי) (ִזו6ִגי(ִלְדח(ת  Oי 6מFַה ֲאִני ;(ָ/ה ִמַ-ֲע
6ִמְתַנֵחֶמת 6ִמְתָחֵרֶטת ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ֵמֲע(נ(ַתי

ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת . 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה
ְלָקִלי� Oְרח(ַתי ַהְמקH , ְֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו : ִתיבִ%כH /ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי

. ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ  ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאליאהדונהי ְיהָֹוה  ְוָי/(ב ֶאל
6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 , 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרהַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 
  .ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
,  ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶהָחָטאִתי ְוַעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶני�ָ 

ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ֲאָמֶתָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ   ט(ב ְוַסBָח ְוַרביאהדונהיְיהָֹוה 
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. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ְפִ/יָעִנָיה ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� נַ 
ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 

ְוָגל6י . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
0ְ� ֵאי� ִ;י , 6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפָצה ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלבְוָיד
ְוָלֵכ� ֲאִני , ְוָכַ/ל :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה, :ֹחַ 

6Bת ֵא)Cֶלת ְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמ . ַמְפִריָ/ה ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנ;ֶ Oק
ְוָכל ַה678ִִני� , ַהPְָדָקה ֶ/ֲאִני נ(ֵתֶנת ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי

, 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת
ְו8ָ0ה . ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(תִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה 

ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי 
ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי . ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ְוַנְפִ/י

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� , � ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�ַח+ֹאַתי ְוִנְבְרא6 ֵמהֶ 
ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� , ֶ/Cָמ6ת6 ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

ָ/ְרָ/� ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת 
ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ע וַ לַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6
 ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ִ/ְמ�ָ . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ִ; 

H ְכְ;/6 'ְגֶזָ� יִ 'ת רָ 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ 'ַה7ָד(/ ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת
ָ;ר6ְ� , ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� 8ָ0ה. ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'8ִ 

יאהדונהי ה ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהֹוָ . /(ֵמַע 8ְִפBָה

  .צ6ִרי ְוגֲֹאִלי
  .ִ;יFִיָבהאפילו ְול(ַמר . ִמָ:א� ְיכ(ָלה ִלְנע(ל ִמְנֲעֶליהָ . ַעד ָ:א� ַתֲעמ(ד ְיֵחָפה

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                    נ(ָראַטֲהֵרנ6. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה
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  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

  .ִמי Fֶע(Fָה 8ִק�6 ְלַפְרָנָסה 8(ִסי� ֶזה

8ֵֵבל ְויְֹ/ֵבי . ָהHֶר# 6ְמל(JH )ְיֶה(ה (יאהדונהיַלWיהָֹוה . ְלָדִוד ִמְזמ(ר
JWי: ָב:ִ Jהָ  ְוַעל. ה6א ַעל ַיִ-י� ְיָסָדWְנֶנ) Wֲעֶלה ְבַהר ְיהָֹוה : ְנָהר(ת ְיכWי ַיWִמ

( י6ִמW )ְיֶה(ה (יאהדונהי W/ַבר: ָיק�6 ִ;ְמק(� ָקְד W6 ִי�Eֲַאֶ/ר . ֵלָבב ְנִקי ַכ
ִיMָא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָֹוה : ְולֹא ִנְ/ַ;ע ְלִמְרָמWה. לWֹא ָנFָא ַל9ְָוא ַנְפִ/י

( )ְיֶה(ה( יאהדונהי Wֱאלֵֹהי ִיְ/עWְרָ/יו ְמַבְקֵ/י ָפֶניָ� : 6ְצָדָקה ֵמWֹ% ֶזה %(ר
ְוָיב(א ֶמֶלְ� . Fְא6 ְ/ָעִרי� ָרWאֵ/יֶכ� ְוWִהָ<FְאEִ 6ְתֵחי ע(ָל�:  ֶסWָלהַיWֲעקֹב
(ד W6ז ְוִג;(ר) ְיֶה(ה (יאהדונהיְיהָֹוה .  ִמי ֶזה ֶמֶלְ� ַהָ:ב(ד:ַהָ:בIְיהָֹוה . ִע

Eְִתֵחי Fְא6 ְ/ָעִרי� ָרWאֵ/יֶכ� Fְ6א6 : ִ@;(ר ִמְלָחָמWה )ְיֶה(ה( יאהדונהי
(ד. ע(ָל� Wיאהדונהיְיהָֹוה . ִמי ה6א ֶזה ֶמֶלְ� ַהָ:ב(ד: ְוָיבֹא ֶמֶלְ� ַהָ:ב 

  :ה6א ֶמֶלְ� ַהָ:ב(ד ֶסWָלה. ְצָבא(ת )ְיֶה(ה(

 ָהֵאל ַהָ@ד(ל ַהִ@;ֹר ְוַה<(ָרא ֲעFֵה יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
 9ַOה ְוַה9ֵמ(ת ַה7ְד(ִ/י� ַהִ<ְזָ:ִרי� ;(ְלַמֲעָנְ� 6ְלַמַע� ְקדIֶת ַהִ-ְזמ(ר ַה .

6ְלַמַע� ְקד9ַOת Eְס6ָקיו ְוֵתיב(ָתיו ְוא(ִתC(ָתיו 6ְטֲעָמיו 6ְרָמָזיו ְוס(ד(ָתיו 
  ַהC(ֵצא)ִדיַקְרנ(ָסא(6ְלַמַע� ַהֵ/� ַהָ@ד(ל ְוַה7ָד(/ , ַהC(ְצִאי� ִמֶ-<6

6ִמEָס6ק ְנָסה ָעֵלינ6 א(ר . ִמEָס6ק ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכ� ְ;ָרָכה ַעד ְ;ִלי ַ%י
. ְ;ֵני ֵביִתי ְ;ִמ6Bי 6ְבֵריַוח 6ְלָכל. ֶ/ִתֵת� ִלי Eְַרָנָסה ְוַכְלָ:ָלה. Eֶָניָ� ְיהָֹוה

ְ:ֵדי . ְ/ֵקט ָוֶבַטחְ;ַנַחת 6ְבַ/ְלָוה 6ְבהַ . ְולֹא ְבִא=6ר ְולֹא ְבָעָמל ְוט(ַרח
. ֶ/נ6ַכל ַלֲעב(ד ֲעב(ַדת ַה7ֶֹד/ ִ;ְקד9ָOה 6ְבָטֳהָרה ְ;ִלי /�6 ִטְרָדא

ְו0ל 8ְַצִריֵכנ6 ִליֵדי ַמ8ְנ(ת . Eְַרָנָסה ֶ/Bֹא ִיְהֶיה ָ;J /�6 ;6ָ/ה 6ְכִלָ-ה
 ְוַהְצִליֵחנ6 ְוַהְרִויֵחנ6 ְבָכל. 7ְד(ָ/הִ:י ִא� ִמCְָדָ� ַהEְת6ָחה ְוהַ . ָ;Fָר ָוָד�

ְוִנְ/ַ;ע . ְוִיְהֶיה ֵביֵתנ6 ָמֵלא ִ;ְרַ:ת ְיהָֹוה. ִל-6ֵדנ6 6ַמֲעFֶה ָיֵדינ6 ְוִעְסֵקנ6
, E(ֶדה, ָיַ/ר, ַמPִיל, 8(ֵמ�ְ , /(ֵמר, ַח<�6, ַרח�6. ֶלֶח� ְוִנְהֶיה ט(ִבי�

ָ;ר6ְ� . ע 8ְִפBֵָתנ6 ִ:י 8ָ0ה /(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה 6ְ/מַ )�"ש תמי"רח(
  ./(ֵמַע 8ְִפBָה
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ִמָ:א� ַתְמִ/יְ� ֵ;י� ְלִתק�6 ַהַפְרָנָסה 6ֵ;י�  .ַעד ָ:א� ְמי6ָחד ְלִת�67 ַהEְַרָנָסה

  .ְלִתק�6 ַהִזו6ג

 ) ) ) ) 89898989לעיל עמוד  ( ,ר(ְפֶא�ָ ' ִני הַעד ִ:י אֲ ', ִמַוC(ָ/ע ה". ִ/יַרת ַה�Cָ"8ֹאַמר 

  .0ַחר ָ:ְ� 8ֹאַמרו

ַנְחנ6 ַנֲעבֹר ֲחל6ִצי� : ֶנַגע ָצַרַעת ִ:י ִתְהֶיה ְ;Hָד� ְוה6ָבא ֶאל ַה:ֵֹה�
Iַת ַנֲחָלֵתנ6 ֵמֵעֶבר ַלCְַרֵ%� Oָנִביא : ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶאֶר# ְ:ָנַע� ְוִא8ָנ6 ֲאח

ָנָהר :  ָ:מִֹני ָיִקי� ְלָ� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ֵאָליו 8ְִ/ָמע�6ִמ7ְִרְ;ָ� ֵמ0ֶחי�ָ 
ֶנֶגד ֲאב(ָת� ָעFָה : Eְָלָגיו ְיFְַ-ח6 ִעיר ֱאלִֹהי� ְקד(/ ִמְ/ְ:ֵני ֶעְלי(�

: ָנִחיָת ַכPֹא� ַעֶ-ָ� ְ;ַיד מֶֹ/ה ְו0ֲהרֹ�: ֶפֶלא ְ;ֶאֶר# ִמְצַרִי� Fְֵדה צַֹע�
ֵנר ְיהָֹוה ִנְ/ַמת Hָד� ח(ֵפF ָ:ל : ָ:ִבי מֹר ֲאָהִלי� ְוִקָ<מ(�ַנְפ8ִי ִמְ/ 
נֶֹפת 8ִ+ְֹפָנה Fְִפת(ַתִיְ� ַ:Bָה ְ%ַב/ ְוָחָלב 8ַַחת ְל/(ֵנְ� : ַחְדֵרי ָבֶט�

ְהי6 נOד6 ִמ8(ְ� ָ;ֶבל 6ֵמֶאֶר# ַ:Fְִ%י� ֵצא6 וִ : ְוֵריַח Fְַלמַֹתִיְ� ְ:ֵריַח ְלָבנ(�
נְֹ/ֵקי ֶקֶ/ת ַמְיִמיִני� 6ַמFְִמאִלי� ָ;ֲאָבִני� : ְ:ַע68ִדי� ִלְפֵני צֹא�

  :6ַבִחPִי� ַ;7ֶָ/ת ֵמֲאֵחי ָ/א6ל ִמִ;ְנָיִמ�

ֶ/8ְִתַמBֵא ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
Pִיֵלנ6 ָלנ6 6ְלָכל ְ;ֵני ֵביֵתינ6 6ְלָכל ִיFְָרֵאל ֵמַעִי� ָהָרע ַרֲחִמי� ָעֵלינ6 ְותַ 
ְוַתְבִריַח ֵיֶצר ָהָרע ְוַהFָָט� ִמֶ-<6 6ְכֵ/� ֶ/Eַָר8ָFְ , 6ִמָ:ל ִמיֵני ִ:�69

, ָרָ/עְוִהPְַל�8ָ ֵמֵעיָנא ִ;יָ/א ְ%ִבְלָע� הָ , ְ:ָנֶפיָ� ַעל ֲאב(ֵתינ6 ַ;ִ-ְדָ;ר
ְוִנְהֶיה ְמכOִ=י� ְ;ִמְכֶסה , ֵ:� 8ְִפרFֹ ְ:ָנֶפיָ� ָעֵלינ6 ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�

  :ְוַהְנָהָגה ִ;ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� Hֵמ� ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד

  .ְו0ַחר ָ:ְ� תֹאַמר, :BO(" ִ/יר ַה9ִיִרי�"0ַחר ָ:ְ� 8ֹאַמר 

ַבת ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6הייאהדונHָ<א ְיהָֹוה 
, ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְכִסיָלה 68ַגת ִאָמה

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל , ְוִא� 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
ֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב 8ְע(ֵרר רַ 

0ל , ַרֲחֶמיָ� 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ 
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י ָגל6י :ִ , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 

, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(, 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה ְ;ִצְדָקְתָ� 
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה 6ַמְרEֵא , 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל הַ 
ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, 6ְב0ֲהָבה
  :ֲאִליְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֹ

  .ְיַקֵ;ל 678ִָנJ ְ;ָרצ(�' ִויִהי ָרצ(� ֶ/ה, ִת�8ֵ ַהֶ:ֶס� ַלֲעִנִיי� /(ְמֵרי ִמְצו(ת

  

        .).).).)ללא תעניתללא תעניתללא תעניתללא תענית((((. . . . סגולה לזווגסגולה לזווגסגולה לזווגסגולה לזווג

ְותֹאַמר . שטופי� ורחוצי�, 8ִָכי� ִ/ְבִעי� ַמְטְ;ע(ת ֲאִפל6 ֶ/ל ֶעFֶר ֲאג(ר(ת

, ז"קי, ז"קט, ו"קט, ד"קי, ג"Eְָרִקי� קיְתִהBִי� , ַמֵלא ַמִי�סיר גדול ַעל 

' Hָ<א ה, ה(ִ/יָעה ָנא' 6ְכֶ/8ִַ@יַע ַלEָס6ק Hָ<א ה. כשפיה קרוב למי�. ח"קי

 6ְבָכל Eַָע� 8ְַפִרי/ ַמְטֵ;ַע ִלְצָדָקה. 8ֹאַמר א(ת( ִ/ְבִעי� Eַָע�. ַהְצִליָחה ָנא

  .ותשלי� לתו� הסיר

  .8ֹאַמר ֶזה, ח"ר Eֶֶרק קיְל0ַחר ֶ/ִתְגמ(

 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/ָתֲעFֶה יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
, 0ְבָרָה�, ְלַמַע� ַרֲחֶמיָ� 6ְלַמַע� ְזכ6ת ֲאב(ֵתינ6 ַהְקד(ִ/י� ְוַהְ+ה(ִרי�

. ֶ-ֶלְ� ָעֵליֶה� ַה9ָל(�י(ֵס� ְוָדִוד הַ , 0ֲהרֹ�, מֶֹ/ה, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב
ְוִכ�69 , ְוֶקֶשר, ְו8ְִפ8ַח ֶאת ַמIִָלי ְלט(ָבה ְוָתִסיר ִמֶ-ִ<י ָ:ל ִע:6ב

. 6ְגֵזיר(ת ָרע(ת ְוֶאָנFֶא ַמֵהר ְלֵב� ז6ג ָהג�6 ְוָכֵ/ר 6ַמְתִאי�, 6ִמְכ/(ל
  .Hֵמ� ֶ:� ְיִהי ָרצ(�

  ותשתה מעט מהמי�" שהכל"תבר� 
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ובשעה שמתחילי� המי� להתחמ� , אחר כ� תרתיח המי� על האש

ולאחר , כשפיה קרוב למי�הנזכרת " יהי רצו�"תאמר שוב את בקשת 

 ואחר כ� תת� .ְוִתְרַח# ָ;ֶה� ָ:ל ג6ָפהשירתחו המי� תניח� להתקרר מעט 

  .את המטבעות לצדקה לעניי� שומרי תורה

        
        �678ִ ַהBֶEִֶג/ ְוַה7ְֵדָ/ה�678ִ ַהBֶEִֶג/ ְוַה7ְֵדָ/ה�678ִ ַהBֶEִֶג/ ְוַה7ְֵדָ/ה�678ִ ַהBֶEִֶג/ ְוַה7ְֵדָ/ה

ִא� לֹא ָטְבָלה ְלִנָ%ָתה ֲהֵרי ה6א ;(ֵעל ִנָ%ה , ַהָ;א ַעל ְיה6ִדCָה Eְנ6ָיה

ֲאָבל . ְוָצִריְ� ָ:ל ֶאָחד ֵמֵה� ַלֲעF(ת �678ִ ַלֲע(� ִנָ%ה. ל"ֶ/ע(ְנָ/� ָ:ֵרת רח

ַה8(ָרה ְ;ִאיס6ר ֲאס6ר ַהָ%ָבר מֵ , ֲאִפ6B ִא� ְטה(ָרה ִהיא ְוָטְבָלה ְ;ִמְקֶוה ַ:ִ%י�

Eָה ְוִק6%ִ/י� ". ַמְלק6ת"ְוָעְנָ/� " ְקֵדָ/ה" Oְוִא� ִיֵחד ל( ִא9ָה ְ;ַטֲהָרה ְ;ִלי ח

ֶ/ַהח(ֵטא ,  ְוָכַתב ַ;I(ַהר ַה7ָד(/."BֶEִֶג/"ִהיא ַהִ<ְקֵראת , ְ;א(ֶפ� ִמְתַמ�9ְֵ 

ְוג(ֵר� ָ@ל6ת ַל9ְִכיָנה , ה ְוַה9ְִכיָנה"ֵזל ֶאת הקבִ;ְקֵדָ/ה א( ְ;ִפBֶֶג/ ִנְקָרא ג(

, ְוִנְמָ/ְ� ְקָלָלה ָקָ/ה ִלְ/ֵני ִ;ֵני ַה6Iג, 6ְלע(ָלמ(ת 6ְסִפיר(ת ַה7(ֶד/ ֶ/ֵמָעֶליהָ 

ד ִמ9ְֵני ְוָכל ֶאחָ ) ִמ678ִֵני ַהI(ַהר' ְוִת�67 ו, 8ְַזִריעַ ' ְרֵאה ז(ַהר פ. (ַיPִיֵלנ6' ה

ְוֶאת ָהע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� , ְ;ֵני ַה6Iג ְיַמֵהר ָיִחי/ ַמֲעFָיו ְלַתEְ �7ֵָגמ(

  .6ְסִפיר(ת ַה7(ֶד/ ֶ/ִ<ְפְ@מ6 ַעל ָיד(

8ִי ְוִהֵ<ה ְמַסְ%ֵרי ַה678ִִני� ָ:ְתב6 ֶ/678ִנ( ְ;0ְרָ;ִעי� ְיֵמי 8ֲַעִנC(ת ְולֹא ָיַדְע 

, 6ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� ְוָיַרד ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת, ִמַ<ִי� ָלֶה�

ֵה� ִע7ָר ַה�678ִ 6ַמֲעFֶה ַה8ֲַעִנית , ְוָהָרצ(� ְוַהַמְחָ/ָבה, ְוַהְת/6ָבה ְוַה6ִיד6י

 ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר ְוָלֵכ� ִיEִ �8ְֵדי(�. ְוַהEְִדי(� ַמְ/ִלי� ַה�678ִ

  . 8ֲַעִנC(תאחתִעי� וְ תשלֹא ִיְפח(ת ִמEְִדי(� אולי כדאי שְוַהַ-ְמִעיט , י6ַכל

        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

י(� ִלְפֵני  .ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�

  : יֹאַמר ִו6%י ֶזהַה8ֲַעִנית

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6
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ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
ִ%ַ;ְרנ6 .  ָ@ַזְלנ6,)ַהIָָכר יֹאַמר ָ;אִתי ַעל ַה7ְֵדָ/ה ְוַהBֶEִֶג/(. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

ָהִא9ָה 8ֹאַמר (. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ָהָרעדִֹפי ְוָל/(� 

ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת .  ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה).ָחָטא8ִי ְ;ִאס6ר ְקֵדָ/ה 6ִפBֶֶג/
 .ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָרע(ת
. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6

. ַהָ;א ָעֵלינ6 לְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל :ָ . 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ 

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, ַמה <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(�
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל ַחְדֵרי ָבֶט�. ָחיָכל 
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֶאת ָ:ל ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל , ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת

, ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

ְמ0ת ָצַרֲעת ַח+ֹא8ָיו O+ר6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמ.  

 �CֵַסCְ/ֶ ְפֵני ַה8ֲַעִנית יֹאַמר נַֹסח ֶזה ֶ/ל ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית ִלְפֵניBִ/ֶ ִמְנָחה;ְ

ע(Fֶה "ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר " ֱאלַֹהי ְנצֹר"א( 0ַחר , "/(ֵמַע 8ְִפBָה"ִ;ְרַ:ת 

ֲאָבל ָחַ/ב ְלִהְתַע<(ת ְ;ָ/ָעה ֶ/ִהְתBֵEַל ֲעִמיָדה , ֲאָמר(� לֹא  א".ָ/ל(�

  .ְוֶנְחָ/ב ל( ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית, ָיכ(ל ְלִהְתַע<(ת, ֶ/ל ִמְנָחה) ְ/מ(ֶנה ֶעFְֵרה(

        ::::ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ַעל , ת ְלָמָחר ַלְיָלה ָוי(�ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(
ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ְ;ָכל Eְָגֵמי ַהְ;ִרית 6ִבְפַרט ַ;ֲע(� ְקֵדָ/ה 6ִפBֶֶג/ ֵ;י� 
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ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַע<(ת , ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�
ַה8ֲַעִנית א6ַכל ֶלֱאכֹל ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל 

יאהדונהי ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6 ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַע<(ת ְלָפֶניָ� 
  ".6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ,  ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-הִיְגמֹר

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  . רֹא/ חֶֹד/ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א() ִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

, ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:ר, ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ְּ:ֶ/Cְִ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(

ויאַמר . ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו

   .ִמיָלה ְ;ִמיָלה ))))47474747עיל עמוד ל ִנְמָצא(" ְקִרי0ת ְ/ַמע ֶ/ַעל ַהִ-ָ+ה"

ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� ֲחגֹר יַ , ִא� ָיכ(ל

  )שבתחילת הספרראה בהוראות ( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

ַחר ָ:ְ� �678ִ ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַָחר ְו0

ִא9ָה Eְט6ָרה ִמBִ-6ד  .ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה )60606060לעיל עמוד ִנְמָצא (ֲחצ(ת 

  ".�678ִ ֲחצ(ת"ַהִ-ְ/ָני(ת וְ 

  :ְ;י(� ַה8ֲַעִנית יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
. ְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ ְבק(ל(: ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, 6ָבהַה8ְ/

ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 
י ֶ/Bֹא 6ְמַקֵ;ל ָעלַ , ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ֵ;י� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְ:ב(ד ְ/מ( . ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

נ6 ִ%ַ;רְ .  ָ@ַזְלנ6,)ַהIָָכר יֹאַמר ָ;אִתי ַעל ַה7ְֵדָ/ה ְוַהBֶEִֶג/(. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
ָהִא9ָה 8ֹאַמר (. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע

ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת .  ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה).ָחָטא8ִי ְ;ִאס6ר ְקֵדָ/ה 6ִפBֶֶג/
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. ִנ0ְפנ6. 0ְצנ6נִ . ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָרע(ת
. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6

. 8ָה ַצִ%יק ַעל ָ:ל^ַהָ;א ָעֵלינ6ְו0. 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ 

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, ַמה <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(�
ל6מ(ת ִסְתֵרי 8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתעֲ . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל ַחְדֵרי ָבֶט�. ָכל ָחי
ֱאלֵֹהינ6  יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה   יֶני�ָ ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד עֵ 

6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל ַח+ֹאֵתינ, ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6

לֹא ֶהֱחִזיק , ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת(
ִליְ� ְוַתְ/ , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָלַעד E0( ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א
ֲאֶ/ר , �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת�

  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

  יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

 ְלַ�ְרֶ;ה ַהִ-Fְָרה 6ְלָ/ל(� ֵאי� ֵק# ַעל ִ:ֵ=א ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכ8( ְלָהִכי�
Jט 6ִבְצָדָקה ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל� ִקְנ0ת ְיהָֹוה  א(ָתEָ/ְִמ;ְ J6ְלֲסַעָד

  :ְצָבא(ת 8ֲַעFֶה Iֹאת

  :0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ַוCָָ/ב 0ְבָרָה� ֶאל ְנָעָריו ַוCָקOמ6 ַוWCְֵלכ6 ַיְחָ%ו ֶאל ְ;ֵאר ָ/ַבע ַוCֵֶ/ב 
ָ/ב ִיְצָחק ַוCְַחEֹר ֶאת ְ;ֵארֹת ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ַוCָ : 0ְבָרָה� ִ;ְבֵאר ָ/Wַבע

ֲחֵרי מ(ת 0ְבָרָה�  W0 ִלְ/8ִי�Eְ �6ִביו ַוְיַס8ְמH ְפר6 ִ;יֵמי 0ְבָרָה�Wָח
ַוCְַחEְר6 ַעְבֵדWי ִיְצָחק : ַוCְִקָרא ָלֶה� ֵ/מ(ת ַ:9ֵמֹת ֲאֶ/ר ָקָרא ָלֶה� HִבWיו

ַוCִָריב6 רֵֹעי ְגָרר ִע� רֵֹעי ִיְצָחק : 6 ָ/� ְ;ֵאר ַמִי� ַחWCִי�ַ;ָ<ַחל ַוCְִמְצא
) W-ק6 ִעMְְתַעWק ִ:י ִהFְֶקָרא ֵ/� ַהְ;ֵאר ֵעCִר6 : ֵלאמֹר ָלנ6 ַהָ-ִי� ַוEְְחCַWַו

� ַוCְַחEֹר ַוCְַע8ֵק ִמ9ָ : ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ַוCִָריב6 ַ@� ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמFִ JְטָנWה
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ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ְולֹא ָרב6 ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמJ ְרחֹב(ת ַוCאֶמר ִ:Wי ַע8ָה 
ֶר#יאהדונהיִהְרִחיב ְיהָ(ה  WHַבע:  ָלנ6 6ָפִרינ6 ָבW/ָ ַעל ִמ�9ָ ְ;ֵארCַַוְיִהי : ַו

ל אֹד(ת ַהְ;ֵאר ֲאֶ/ר ָחָפרC;ַ 6(� ַהה6א ַוCָבא6 ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוCִַ@ד6 ל( עַ 
ַוCְִקָרא אָֹתJ ִ/ְבָעה ַעל ֵ:� ֵ/� ָהִעיר ְ;ֵאר : ַוCאְמר6 ל( ָמָצאנ6 ָמWִי�

  :ֶ/ַבע ַעד ַהC(� ַהWIֶה

: ְוָעFִיָת ֶאת ֵנWרֶֹתיָה ִ/ְבָעה ְוֶהWֱעָלה ֶאת ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר EֶָנWיהָ 
ַע ַעל ֶאֶב� 0ַחת ִ/ְבָעה ֵעיָנִי� ִ:י ִהֵ<ה ָהֶאבֶ  O/)ֲאֶ/ר ָנַת8ִי ִלְפֵני ְיה �

� ְיהָֹוה  Oְנא Jָח O8Eִ ְנִני ְמַפ8ֵַחWֶר# יאהדונהיִה WHְצָבא(ת 6ַמְ/8ִי ֶאת ֲע(� ָה 
� ְיהָֹוה : ַהִהיא ְ;י(� ֶאָחWד Oַהה6א ְנא �)C;ְַצָבא(ת 8ְִקְרא6 יאהדונהי 

ַוCָָ/ב ַהַ-ְלHְ� ַה%ֵֹבר ִ;י : ֵעה6 ֶאל 8ַַחת ֶ@ֶפ� ְוֶאל 8ַַחת 8ְֵאָנWהִאי/ ְלרֵ 
) Wאַֹמר : ַוְיִעיֵרִני ְ:ִאי/ ֲאֶ/ר ֵיע(ר ִמ9ְָנתWֹאֶמר ֵאַלי ָמה 8ָ0ה רֶֹאה ָוCַו

 Wְֹוִ/ְבָעה ֵנר J/ַָעל רֹא JBָOְוג JBָO: ֶתיָה ָעֶליָה ָרִאיִתי ְוִהֵ<ה ְמנ(ַרת ָזָהב
JW/ָ6ָצק(ת ַלֵ<ר(ת ֲאֶ/ר ַעל רֹא Wִאְמר(ת ְיהָֹוה : ִ/ְבָעה ְוִ/ְבָעה מ

: ֲאָמר(ת ְטהֹר(ת ֶ:ֶס� ָצרW;ַ �6ֲעִליל ָלHֶר# ְמז7ָOק ִ/ְבָעָתWִי�יאהדונהי 
  :ָחְכמ(ת ָ;Wְנָתה ֵביָתJ ָחWְצָבה ַע-6ֶדיָה ִ/ְבָעWה

ַוCאֶמר ָדִויד ָ;ר6ְ� .  ְלֵעיֵני ָ:ל ַה7ָָהליאהדונהיֶאת ְיהָֹוה ַוְיָבֶרְ� ָדִויד 
ְלָ� ְיהָֹוה :  ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל Hִבינ6 ֵמע(ָל� ְוַעד ע(ָל�יאהדונהי8ָ0ה ְיהָֹוה 

 ְל�ָ . ַהְ@דBָOה ְוַהְ@ב6ָרה ְוַה8ְִפֶאֶרת ְוַהֵ<ַצח ְוַהה(ד ִ:י כֹל ַ;9ַָמִי� 6ָבHֶר#
ְוָהעֶֹ/ר ְוַהָ:ב(ד :  ַהַ-ְמָלָכה ְוַהִ-ְתַנMֵא ְלכֹל ְלרֹא/יאהדונהיְיהָֹוה 

ִמBְָפֶניָ� ְו8ָ0ה מ(ֵ/ל ַ;:ֹל 6ְבָיְדָ� :ַֹח 6ְגב6ָרה 6ְבָיְדָ� ְלַגֵ%ל 6ְלַחIֵק 
: ְפ0ְר�8ֶָ 6ְמַהְלִלי� ְלֵ/� ִת . ְוַע8ָה ֱאלֵֹהינ6 מ(ִדי� ֲאַנְחנ6 ָל�ְ : ַל:ֹל

8ָ0ה ה6א ְיהָֹוה : ִויָבְרכ6 ֵ/� ְ:בֶֹדָ� 6ְמר(ַמ� ַעל ָ:ל ְ;ָרָכה 6ְתִהBָה
ְלַבֶ%ָ� 8ָ0ה ָעFִיָת ֶאת ַה9ַָמִי� ְ/ֵמי ַה9ַָמִי� ְוָכל ְצָב�H ָהHֶר# ְוָכל 

6ְצָבא . ת :�BָOֲאֶ/ר ָעֶליָה ַהCִַ-י� ְוָכל ֲאֶ/ר ָ;ֶה� ְו8ָ0ה ְמַחCֶה אֶ 
8ָ0ה ה6א ְיהָֹוה ָהֱאלִֹהי� ֲאֶ/ר ָ;ַחְר8ָ ְ;0ְבָר� . ַה9ַָמִי� ְלָ� ִמְ/8ֲַחִוי�
6ָמָצאָת ֶאת ְלָבב( ֶנֱאָמ� , ְוFְַמ8ָ ְ/מ( 0ְבָרָה�. ְוה(ֵצאת( ֵמא6ר ַ:Fְִ%י�

ַהְ:ַנֲעִני ַהִח8ִי ָהֱאמִֹרי ְוָכר(ת ִע-( ַהְ;ִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶר# . ְלָפֶני�ָ 
ַו8ֶָק� ֶאת ְ%ָבֶריָ� ִ:י ַצִ%יק . ְוַהEְִרIִי ְוַהְיב6ִסי ְוַהִ@ְרָ@ִ/י ָלֵתת ְלַזְרע(
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ְוֶאת ַזֲעָקָת� ָ/ַמְע8ָ ַעל ַי� . ַו8ֵֶרא ֶאת ֳעִני ֲאב(ֵתינ6 ְ;ִמְצָרִי�. 8ָHה
ְרעֹה 6ְבָכל ֲעָבָדיו 6ְבָכל ַע� 0ְרצ( ִ:י ַו�8ֵ8ִ אֹתֹת 6מְֹפִתי� ְ;פַ . ס�6

ְוַה�Cָ ָ;ַקְע8ָ . ַו8ַַעF ְלָ� ֵ/� ְ:ַהC(� ַהIֶה, ָיָדְע8ָ ִ:י ֵהִזיד6 ֲעֵליֶה�
ְוֶאת רְֹדֵפיֶה� ִהְ/ַלְכ8ָ ִבְמצ(לֹת . ִלְפֵניֶה� ַוCַַעְבר6 ְבת(ְ� ַהCַ;ַ �Cָָ;ָ/ה

  :� ַעIִי�ְ:מ( ֶאֶב� ְ;ַמיִ 

ַוCַֹ/ע ְיהָֹוה ַ;C(� ַהה6א ֶאת ִיFְָרֵאל ִמCַד ִמְצָרִי� ַוCְַרא ִיFְָרֵאל ֶאת 
�WCַָפת ַהFְ ה : ִמְצַרִי� ֵמת ַעלFָד ַהְ@דָֹלה ֲאֶ/ר ָעCָָרֵאל ֶאת ַהFְְרא ִיCַַו

(ְיהָ(ה ְ;ִמְצַרִי� ַוWCִיְרא6 ָהָע� ֶאת ְיהָ(ה ַוWCַWֲאִמינ W%יהָֹוה 6ְבמֶֹ/ה ַעְבW;ַ 6 :  

Hז ָיWִ/יר מֶֹ/ה 6ְבֵני ִיFְָרֵאל ֶאת ַה9ִיָרה ַהIֹאת ַלWיהָֹוה ַוWֹCאְמר6 ֵלאמֹר 
�WCְָכב( ָרָמה ַבWֹה ס6ס ְורH@ָ י ָגאֹהW:ִ יהָ(הWBַ יָרה/ִH : Jי ְוִזְמָרת ָיIִָע

ְיהָ(ה ִאי/ :  ְו0ְנֵוה6 ֱאלֵֹהי Hִבי ַוWֲארWְֹמֶמWְנה6ַוWְיִהי ִלי ִלWי/6ָעה ֶזה ֵאִלי
) Wִלָ/יו : ִמְלָחָמה ְיהָ(ה ְ/מW/ָ 6ִמְבַחר �Cְָרעֹה ְוֵחיל( ָיָרה ַבEַ ַמְרְ:בֹת

�6 Wע6 ְבַי� ס;ְ Oֶב�: ט WH )ְרד6 ִבְמצ(לֹת ְ:מWמ6 ָיOיְנָ� ְיהָֹוה : 8ְהֹמֹת ְיַכְסיWְיִמ
(ְנָ� W8ֲַהרֹס ָקֶמיָ� : ִרי ַ;:ַֹח ְיִמWיְנָ� ְיהָ(ה 8ְִרַע# א(ֵיWבֶנְא%ָ  W6ְברֹב ְ@א

/W7ַ:ַ )אְכֵלמWֹח ֲחרְֹנָ� יBַ/ַ8ְ : ב6 ְכמ( ֵנדPְיָ� ֶנֶעְרמ6 ַמִי� ִנEֶ0 6ְבר6ַח
�Wְפא6 ְתהֹמֹת ְ;ֶלב ָיWְזִלי� ָקWֹיג : נMִ0 �ֹ%ַמר א(ֵיב ֶאְרH ק ָ/ָללBֲֵאַח

(ִריֵ/מ( ָיִדWי W8 ִריק ַחְרִ;יH 6ֲחָ� ִ:ָ=מ( ָי� : 8ְִמָלֵאמ( ַנְפִ/י Wָנַ/ְפ8ָ ְבר
ִמWי ָכמָכה ָ;Wֵאִל� ְיהָֹוה ִמי ָ:מָֹכה ֶנְאָ%ר : ָצWֲללW:ַ 6ע(ֶפֶרת ְ;ַמִי� %ִ0יִרWי�

ֶר#ָנִטי: ַ;7ֶֹד/ נ(ָרא ְתִהBֹת עFֵֹה ֶפWֶלא WH )ָנִחיָת : ָת ְיִמיְנָ� 8ְִבָלֵעמ
 ָ�W/ֶֶאל ְנֵוה ָקְד �ָIְְל8ָ ֵנַהְל8ָ ְבָעH@ָ 6ְמע6 ַעִ-י� ִיְרָ@ז�6 : ְבַחְסְ%ָ� ַע� זW/ָ

(ְ/ֵבי EְָלWֶ/ת Wַחז יH אֲחֵזמ( : ִחילWֹב יH)6ֵפי ֱאד(� ֵאיֵלי מB0 6ז ִנְבֲהלH
 Wַע�ָרַעד ָנמֹג6 :ֹל יWֲעָ� : ְ/ֵבי ְכָנ) Wֹל ֲעֵליֶה� ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִ;ְגדֹל ְזרE8ִ

8ְִבֵאמ( : ִיְ%מH:ָ 6ֶב� ַעד ַיWֲעבר ַעְ-ָ� ְיהָֹוה ַעWד ַיWֲעבֹר ַע� ז6 ָקִנWיתָ 
) W: ַעְל8ָ ְיהָ(ה ִמ7ְָד/ ֲאדָֹניEָ �ָ8ְְתָ� ָמכ(� ְלִ/ְבWֲחָלWֲננ6 ְוִתָ+ֵעמ( ְ;ַהר ַנ

ִ:י ָבא ס6ס Eְַרעֹה ְ;ִרְכ;( 6ְבָפWָרָ/יו : ִיְמלְֹ� ְלעָֹל� ָוֶעWד|  ְיהָ(ה: ָיֶדWי�ָ 
ַ;�Cָ ַוCֶָ/ב ְיהָ(ה ֲעֵלֶה� ֶאת ֵמי ַה�Cָ 6ְבֵני ִיFְָרֵאל ָהWְלכ6 ַבCַָ;ָ/ה ְ;ת(ְ� 

�WCַָה :  
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ֲהרֹ�  W0 ה ֲאח(תHַו8ֵֶצא� ָכל ַהָ<ִ/י� ַו7ַ8ִח ִמְרָי� ַהְ<ִבי Jֶאת ַה8ֹ� ְ;ָיָד
Eִי� 6ִבְמחֹלWֹת Oֲחֶריָה ְ;ת W0 : הH@ָ י ָגאֹהW:ִ יהָ(הWַו8ַַע� ָלֶה� ִמְרָי� ִ/יר6 ַל
�WCְָכב( ָרָמה ַבWְֹצא6 ֶאל : ס6ס ְורWCֵס�6 ַו �Cַָרֵאל ִמFְע מֶֹ/ה ֶאת ִי=ַCַַו

ֶ/ת ָיִמי� ַ;ִ-ְדָ;ר ְולֹא ָמְצא6 ָמWִי�ִמְדַ;ר /6ר ַוWCֵלְ  Wבֹא6 : כ6 ְ/לCַָו
 Jָרא ְ/ָמWְכל6 ִלְ/8ֹת ַמִי� ִמָ-ָרה ִ:י ָמִרי� ֵה� ַעל ֵ:� ָקWָמָרָתה ְולֹא ָי

ַוCְִצַעק ֶאל ְיהָֹוה : ַוBCִֹנ6 ָהָע� ַעל מֶֹ/ה Bֵאמֹר ַמה ִ<ְ/W8ֶה: ָמָרWה
ה ֵע# ַוCְַ/ֵלְ� ֶאל ַהַ-ִי� ַוCִWְמ8ְק6 ַהָ-ִי� ָ/� �Fָ ל( חֹק ַוC(ֵרה6 ְיה(ָ 

ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� | ַוCֹאֶמר ִא� ָ/מ(ַע 8ְִ/ַמע ְלק(ל : 6ִמְ/Eָט ְוָ/� ִנָ=Wה6
7ָיו :ָ  Oַמְר8ָ ָ:ל חW/ֲָאַזְנ8ָ ְלִמְצ(ָתיו ְוWה ְוַהFֲֶעW8ַ ר ְ;ֵעיָניו/ָCֲָחָלה ְוַהW-ַWל ַה
 ָ�WְפֶאWֹי� ָעֶליָ� ִ:י ֲאִני ְיהָ(ה רFִH אWְֹמ8ִי ְבִמְצַרִי� לFַ ֲאֶ/ר:  

ֲאדָֹני ִ/ְמָעה ְבק(ִלי W8ְִהֶייָנה : ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ִמַ-Wֲעַמ7ִי� ְקָראִתיָ� ְיהָֹוWה
ב(ת ְלק(ל W8ֲַחנ6ָנWי O9ְזֶניָ� ַקH : ָדִא� ֲע(נ(ת 8ְִ/מWֲֹעמWֲאדָֹני ִמי ַי Jי : ר ָיW:ִ

ִק6ִיִתי ְיהָֹוה ִק6ְָתה ַנְפִ/י ְוWִלְדָבר( : ִעְ-ָ� ַהְ=ִליָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWא
ַיֵחל ִיFְָרֵאל : ַנְפִ/י ַלWאדָֹני ִמWֹ9ְמִרי� ַל;ֶֹקר /Wְֹמִרי� ַל;Wֶֹקר: ה(ָחWְל8ִי

6תֶאל ְיהָֹוה ִ:Wי ִע� ְיהָֹוה ַהֶחסֶ  Wְוה6א ִיְפֶ%ה ֶאת : ד ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד
נָֹתWיו W)ָרֵאל ִמ:ֹל ֲעFְִי:  

'  ִויַכ6ֵי� ְ;ָכל Eַַע� ֵ/ֶה� ָראֵ/י 8ֵיב(ת ֵאֵ/ת ו,שבע פעמי�יֹאַמר Eָס6ק ֶזה 

ִפיַרת ֶ/ה6א ְ;ִחיַנת ְס ' 0ֲחר(ָנה ֶ/ַ;�9ֵ ִע� א(ת ו' ְלַחֵ;ר ַה9ְִכיָנה א(ת ה

  .ְוָי/6ב6 ְוִיְתַיֲחד6. ַה8ְִפֶאֶרת ֲאֶ/ר ַ;ֲע(נ(ָתיו ִהְפִריד ֵ;יֵניֶה�

  .ִפי ַיִ@יד 8ְִהBֶָת�ָ 6ְפ8ַח 8ִ ָפַתי Fְ דָֹני אֲ 

ִויַכ�6ֵ ֶ/ַעל ְיֵדי . ה"הו, ה"הו, ה"ִיְקָרא Eְס6ִקי� ֵא6B ֶ/ָראֵ/י ֵתב(ת ֶ/Bֶָה� י

' 6ְ/ֵתיֶה� ְ;ַיַחד ְלא(ת ה' 0ֲחר(ָנה ֶ/ַ;�9ֵ ְלא(ת ו' ְתַחֵ;ר הה 8ִ "א(ִתC(ת י

ִרא/(ָנה ֶ/ַ;�9ֵ ' ְוַעל ְיֵדי ֶזה Eִ/ְ8ַיַע א(ת ה. ה"הו. ִרא/(ָנה ֶ/ַ;�9ֵ

  . ה"ה הו"ְ;א(ִתC(ת ו

ת "8ְִפBִי� ֶ/ל רִא� ֶאְפָ/ר ִיְתַעֵ+� ְ;ַטBִית ְוַיִ<יַח , גבר שעושה התקו�(

6Bס6ִקי� ֵאEְ )א(ְמר;ְ(.  
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  ה"י
:  ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד6ת, ַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ִ:י ִע� ְיהָֹוה ַהֶחֶסד

  :ְור6ַח ְנִדיָבה 8ְִסְמֵכִני, ָהִ/יָבה ִלי FFְ(� ִיְ/ֶע�ָ 
  ה"הו

ְו0ל 8ָבֹא ְ;ִמְ/Eַט ֶאת : /(ה(ד ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוִתְפֶאֶרת ְ;ִמְק%ָ 
ַהְקִ/יָבה ְלק(ל ַ/ְוִעי ַמְלִ:י :   ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי, ַעְבֶ%�ָ 
  :ִ:י ֵאֶליָ� ֶאְתBָEַל, ֵואלַֹהי

  ה"הו
ְו8ָ0ה ָמר(� ְלע(ָל� ְיהָֹוה :  ִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /(ֵמר ִיFְָרֵאל

  : ֱאלֵֹהינ6 ְ;ָכל ָהHֶר# ִמְ/Eָָטיויאהדונהיה6א ְיהָֹוה        :נהייאהדו

ַ:Wֲאֶ/ר ָ;א ֶאל ַ;ת . ְ;Wב(א ֵאָליו ָנָת� ַהָ<ִביא: ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד
ֶהֶרב ַ:ְ;ֵסִני : ְ:רֹב ַרWֲחֶמיָ� ְמֵחה ְפָ/ָעWי. ָחֵ<ִני ֱאלִֹהי� ְ:ַחְסֶ%�ָ : ָ/Wַבע
ֵמַחָ+אִתי ַטWֲהֵרWִני. ֵמWֲע(ִני W6 :י ְפָ/ַעי ֲאִני ֵאָדעW:ִ .ידWְוַחָ+אִתי ֶנְגִ%י ָתִמ :

8ְִזֶ:ה , ְלַמַע� 8ְִצַ%ק ְ;ָדְבֶר�ָ . ְלָ� ְלַבְ%ָ� ָחָטאִתי ְוָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִיִתי
 ָ�Wֱחַמְתנִ . ֵה� ְ;ָעו(� ח(ָלְל8ִי: ְבָ/ְפֶטWי6ְבֵחְטא ֶיW-ִֵה� ֱאֶמת ָחַפְצ8ָ : י ִא
ח(ת O+ִני. ַבWִדיֵע) Wָחְכָמה ת � O8ְַכְ;ֵסִני . 8ְַחְ+ֵאִני ְבֵאז(ב ְוֶאְטָהר: 6ְבָסת

: 8ֵָגְלָנה ֲעָצמ(ת ִ%ִ:Wיתָ . 8ְַ/ִמיֵעִני FFָ(� ְוFְִמָחה: 6ִמ9ֶֶלג 0ְלִ;Wי�
ֵלב ָטה(ר ְ;ָרא ִלי ֱאלִֹהי� : נַֹתי ְמֵחWהְוWָכל ֲע(. ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמWֲחָטHי

ְור6ַח ָקְדְ/ָ� 0ל 7ַ8ִח .  0ל 8ְַ/ִליֵכִני ִמBְָפֶני�ָ :ְור6ַח ָנכ(� ַחֵ%/ ְ;ִקְרִ;Wי
ֲאַלְ-ָדה : ְור6ַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכWִני. ָהִ/יָבה Bִי FFְ(� ִיְ/ֶע�ָ : ִמֶ-Wִ<י

6ב6.פWְֹ/ִעי� ְ%ָרֶכי�ָ  W/יֵלִני ִמָ%ִמי� ֶאלִֹהי� ֱאלֵֹהי :  ְוַחָ+ִאי� ֵאֶליָ� ָיPִַה
 ָ�W6ָעִתי 8ְַרֵ<� ְל/(ִני ִצְדָקֶת W/ָפַתי 8ְִפ8ָח: ְתFְ ֲאדָֹני . ָ�WֶתBָ6ִפי ַיִ@יד 8ְִה :
ִזְבֵחי ֱאלִֹהי� ר6ַח : ע(ָלה לֹא ִתְרֶצWה. ִ:י לWֹא ַתְחEֹ# ֶזַבח ְוֶא8ֵָנה

(ְנָ� ֶאת : ֱאלִֹהי� לֹא ִתְבֶזWה. ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה. ִנְ/ָ;ָרה Wֵהיִטיָבה ִבְרצ
�)Cִי�. ִצW6ָ/ָל Wִזְבֵחי ֶצֶדק ע(ָלה ְוָכִליל: 8ְִבֶנה ח(מ(ת ְיר #ֹEז 8ְַחH . זH

  :ַיWֲעל6 ַעל ִמְזַ;Wֲחָ� ָפִרWי�

ָ%ָבר | ָרַח/ ִלִ;י : ַרח ַמFְִ:יל ִ/יר ְיִדידWֹתַלְמַנPֵַח ַעל /W>ִ/ַWֹי� ִלְבֵני קֹ
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ָיְפָיִפיָת ִמְ;ֵני : ס(ֵפר ָמִהWיר| ט(ב אֵֹמר Hִני ַמWֲעַשי ְלֶמֶלְ� ְל/(ִני ֵעט 
�Wַרְכָ� ֱאלִֹהי� ְלע(ָלW;ֵ �:ֵ ְפת(ֶתיָ� ַעלFִ;ְ ָד� ה6ַצק ֵח�H: �ָ;ְר ַחְר) Wֲחג 

 ָ�WֲהָדֶרWת ְוַעְנָוה | ַוֲהָדְרָ� : ַעל ָיֵרְ� ִ@;(ר ה(ְדָ� ַוWל ְ%ַבר אֶמWְצַלח ְרַכב ַע
 ָ�Wָרא(ת ְיִמיֶנ) Wְרָ� נ) Wל6 ְ;ֵלב : ֶצֶדק ְותEְי� 8ְַח8ֶיָ� ִיW-ִיָ� ְ/נ6ִני� ַעPִֶח

(ְיֵבי ַהֶ-Wֶל�ְ  Wי� ע(: אWְסֲאָ� ֱאלִֹה:ִ ָ�Wָל� ָוֶעד ֵ/ֶבט ִמי/ֹר ֵ/ֶבט ַמְלכ6ֶת :
ְמָ/Wֲחָ� ֱאלִֹהי� ֱאלֶֹהWיָ� ֶ/ֶמ� H | �)FFַָהְבPֶ 8ֶָדק ַוFְ8ִָנא ֶרַ/ע ַעל ֵ:� 

 ָ�WֲחֵבֶרWֵהיְכֵלי ֵ/� ִמִ<י : ֵמ �Wת ָ:ל ִ;ְגדֶֹתיָ� ִמ) Wֲאָהל(ת ְקִציעWמֹר ַו
 ָ�6 Wח-ְFִ : ירְ;נ(ת ְמָלִכי�Wיְנָ� ְ;ֶכֶת� א(ִפWָבה ֵ/ַגל ִליִמPְִי7ְר(ֶתיָ� ִנ;ְ :

ְוִיְתHו ַהֶ-ֶלְ� : ִ/ְמִעי ַבת 6ְרִאWי ְוַהִ+י Hְזֵנְ� ְוִ/ְכִחי ַעֵ-ְ� 6ֵבית HִבWי�ְ 
) Wֲחִוי לW8ַ/ְת צֹר : ָיְפֵיְ� ִ:י ה6א ֲאדַֹנִיְ� ְוִהW6 | 6ַבBַנִיְ� ְיַחEָ ִמְנָחה;ְ

�Wֲעִ/יֵרי ָע :JW/ָ6צ(ת ָזָהב ְלב;ְ/ְ-ִWִניָמה ִמEְ �ְל ְ:ב%ָ6ה ַבת ֶמֶל:ָ :
 ְ�Wע(ֶתיָה מ6ָבא(ת ָלWיָה ֵרWֲחֶר W0 ְלָנה : ִלְרָקמ(ת 68ַבל ַלֶ-ֶלְ� ְ;ת6ל(תW68ַב

 ָבֶניָ� 8ְִ/יֵתמ( 8ַַחת ֲאבֶֹתיָ� ִיWְהיFְ;ִ :6ָמחת ָוִגיל 8ְבֶֹאיָנה ְ;ֵהיַכל ֶמWֶל�ְ 
ֶר# WHִרי� ְ;ָכל ָהFָ0ְזִ:יָרה ִ/ְמָ� ְ;ָכל %ר ָודֹר ַעל ֵ:� ַעִ-י� ְיה(ד6ָ� : ְל

  :ְלע(ָל� ָוֶעWד

 ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� �Hתעניות הנצרכי� לתקונו ָ:ְ� ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(�  0ַחר

ְוִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� , ֵמי ַה8ֲַעִנC(ת ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר יְ ,ְוָיַרד

 .8ֲַעִנC(תאחת ִעי� וְ  וטוב שלא יפחות מפדיו� תש,ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל

ומשמי� יעזרוהו להשלי� תקונו וכמו שאמרו רבותינו שהבא להיטהר 

  . מסייעי� בעדו

 0ְרָ;ִעי� ְוֶ/ַבע ַמְטְ;ע(ת ִויַסְ%ֵר� ַעל ִא� ֶאְפָ/ר ִי7ַח ִמְסכ�6 ַהEְִדי(�

ְלָח� ְ:ֵסֶדר ֶזה O9ַה:  

10101010            5555        

5555            6666            5555        

5555            6666            5555        

ְו0ַחר ָ:ְ� ֶ/ל /6ָרה ְ/ִנCָה , ְיַחֵ;ר ַמְטְ;ע(ת ֶ/ל /6ָרה ְ/ִליִ/ית ִ;ְפֵני ַעְצָמ�

ְוי(ִסי� ֲעֵליֶה� ֶאת , /6ָרה ִרא/(ָנהְו0ַחר ָ:ְ� ְיַחֵ;ר ַהָ:ל ִע� , ִ;ְפֵני ַעְצָמ�

  .ְוָיַעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמְעָרב ְויֹאַמר, ְויֹאַחֵז� ְ;ָיד(. ְ/Hר ְ%ֵמי ַהEְִדי(�
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ִ:י ְבָצָרה ְ@ד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . רֹאִ/י 6ְכַמFָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<יֲע(נ(ַתי ָעְבר6 

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
 ;(ְ/8ִי. ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ָמה . ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה ְוֵאַלי ;ֶ/ת ַהEִָני�. ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ֶרה ָהִייִתי ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(. ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטַ%ק
. ִלְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hְזִני. ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה
י ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְברֵ . 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל . ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְלִהְתַחIֵק . ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי .  ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOהְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז
ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� 

א(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�. 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
. ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה. ה ַעל ַנְפִ/יֲאהָ . ַוֲאב(י ָעַלי

ֲאָבל ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי
ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי ְולֹא , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי

ִ:י ה6א , ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִליחַ , יְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִיְלַהְכִע 
. ְוה6א ֲאֶ/ר ֵהִסיַתִני 6ִפ8ִַני ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ . ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�

 ֶBיִתי ָע(� ֶזה ֶ/ָחָטא8ִי ְ;ִאס6ר ְקֵדָ/ה 6ִפFְִוַע8ָה ֲאִני , ֶג/ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָע
ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי Oי 6מFַ6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה . ;(/ ִמַ-ֲע

ָעַזְב8ִי ֶאת . 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה
ְלָקִלי Oַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( : ִ%ְכִתיב, �ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת א(ְרח(ַתי ַהְמק

ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה 
6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק . ִלְסל(חַ 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� , ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרהַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6
   .ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�
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ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶהָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� 

ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ט(ב ְוַסBָח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  יאהדונהיְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ִ/יָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפ 
ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 

ְוָגל6י . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
, 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ַע ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלבְוָיד6

ְוָלֵכ� ֲאִני , ְוָכַ/ל :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה
6Bת ֵא)Cַמְפִרי/ ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנ . ֶ; Oָדָקה ְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמקPְֶלת ַה

ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר , ֶ/ֲאִני נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי
ִיְהי6 , ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת

 ִE ָדָקה ֶ/לPְתִמְתָ;ְרִרי� ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַה)Cְו8ָ0ה . ְדי(� ַה8ֲַעִנ
ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי 

ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי . ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ְוַנְפִ/י
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� , ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�ַח+ֹאַתי ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ 

ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� , ֶ/Cָמ6ת6 ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
 ָהָרמ6ז )ו"חב(ָ/ְרָ/� ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

6ִמEָס6ק , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל' וַ ַלע'ִיל ;ָ 'ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת חַ 
 )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'ַחCִי� 6'ְלָק� ;ַ 'חֶ 

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת ִ; 
ָ<א 'ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H )א"ארארית(ְמָ� ַה7ָד(/ ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ִ/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'ת רָ 'ֲחֶמיָ� אֶ 'רַ 
י ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְוַתֲחנ6ִני� 8ָ0ה

  :ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

  :יֹאַמר Eָס6ק ֶזה EֲַעַמCִי�
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  .א(ר ָזר6ַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב Fְִמָחה

ָ%ִרי� ְלִפי ְ/מ(ת ַה7(ֶד/ O6 ַהְ-סBס6ִקי� ֵאEְ ֵהר  יֹאַמרIַלֹא ְלַהְפִסיקְוִי 

ֶ/ֵה� ִמ6Bי , א, ו"א, א, ד"ִ;ְפס6ִקי� ֵא6B ַהַ-ְתִחיִלי� ְ;א(ִתC(ת ו .ֶאְמַצעב

  ".ֵלHה"ַה�9ֵ ַה7ָד(/ ְוַהִ<ְכָ;ד ְוַה<(ָרא ְיַכ�6ֵ ְלָהִאיר א(ר ַל9ְִכיָנה ַהִ<ְקֵראת 

  ד"ו
ְ;ֵצנ6 ְוַהPִיֵלנ6 ִמ� ַה@(ִי� ְלה(ד(ת ְוִאְמר6 ה(ִ/יֵענ6 ֱאלֵֹהי ִיְ/ֵענ6 ְוקַ 
ד(ר ְלד(ר ְיַ/ַ;ח ַמֲעFֶיָ� :   ְלֵ/� ָקְדֶ/ָ� ְלִהְ/8ֵַ;ַח ִ;ְתִהBֶָת�ָ 

  :  6ְ@ב6ר(ֶתיָ� ַיִ@יד6
  א

  :Hז ְיָרְננ6 ֲעֵצי ַהCַַער ִמBְִפֵני ְיהָֹוה ִ:י ָבא ִלְ/E(ט ֶאת ָהHֶר#
  ו"א

ַוֲאִני ְ;ַחְסְ%ָ� :  י ָהָע� ֶ/ָ:ָכה ל( 0ְ/ֵרי ָהָע� ֶ/ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו0ְ/רֵ 
  :ָ;ַטְח8ִי ָיֵגל ִלִ;י ִ;י/6ָעֶתָ� ֲאִ/יָרה ַליהָֹוה ִ:י ָ@ַמל ָעַלי

   א
  :8ָ0ה ְיהָֹוה לֹא 8ְִכָלא ַרֲחֶמיָ� ִמֶ-ִ<י ַחְסְ%ָ� ַוֲאִמְתָ� 8ִָמיד ִיְצר6ִני

ֶ/ֵה� ִמ6Bי ַה�9ֵ , א, ו"א, א, ד"6ִקי� ֵא6B ַהַ-ְתִחיִלי� ְ;א(ִתC(ת וִ;ְפס

  ".ָרֵחל"ְיַכ�6ֵ ְלָהִאיר א(ר ַל9ְִכיָנה ַהִ<ְקֵראת , ַה7ָד(/ ַהִ<ְכָ;ד ְוַה<(ָרא

  ד"ו
יֵעִני ְ%ָרֶכיָ� ְיהָֹוה ה(דִ :  ַוֲאִני Hַמְר8ִי ְ;ַ/ְלִוי ַ;ל ֶאמ(ט ְלע(ָל�

  :א(ְרח(ֶתיָ� ַלְמֵ%ִני
   א

  :ֵאל ְנָקמ(ת ְיהָֹוה ֵאל ְנָקמ(ת ה(ִפיעַ 
   ו"א

ְוה6א ַרח�6 ְיַכEֵר ָע(� ְולֹא :   ֵאֶליָ� ְיהָֹוה ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדַֹני ֶאְתַחַ<�
  :ַיְ/ִחית ְוִהְרָ;ה ְלַה9ִיב E0( ְולֹא ָיִעיר ָ:ל ֲחָמת(

   א
  :ָבַטְח8ִי 0ל ֵאב(ָ/ה 0ל ַיַעְלצ6 א(ְיַבי ִליֱאלַֹהי ְ;ָ� 
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, "יאהלוההי�"0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ֶ/ָראֵ/י ֵתב(ת ֶ/Bֶָה� ה6א 

  ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

7ֶיָ� ֶאְ/מ(ר :  ָיַדְע8ִי ְיהָֹוה ִ:י ֶצֶדק ִמְ/Eֶָטיָ� ֶוֱאמ6ָנה ִעיִניָתִני Oֶאת ח
7ֶיָ� ְוֶאֳצֶרָ<ה ֵעֶקב:    ֵבִני ַעד ְמא(ד0ל 8ֲַעזְ  Oה(ֵרִני ְיהָֹוה ֶ%ֶרְ� ח   :

ִויב(א6ִני ֲחָסֶדָ� ְיהָֹוה 6/8ְָעְתָ� :   ְלע(ָל� ְיהָֹוה ְ%ָבְרָ� ִנPָב ַ;ָ/ָמִי�
ר ֵעיַני ַהֲעבֵ :    ֲהִביֵנִני ְוֶאPְָרה ת(ָרֶתָ� ְוֶאְ/ְמֶרָ<ה ְבָכל ֵלב:   ְ:ִאְמָרֶת�ָ 

7ֶיָ� ְלַמַע� לֹא ֵאב(/   :ֵמְרא(ת ָ/ְוא ִ;ְדָרֶכָ� ַחCִֵני Oְיִהי ִלִ;י ָתִמי� ְ;ח    :
  :ִמָ:ל א(ַרח ָרע ָ:ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַע� ֶאְ/מ(ר ְ%ָבֶר�ָ 

  ְ/8ֵי Eְָעִמי�, ד"� למ"יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ֶ/ָראֵ/י ֵתב(ת ֶ/Bֶָה� אל

  אל�
7ֶי�ָ  Oְלד(ר ָוד(ר ֱאמ6ָנֶתָ� :(ַנְנ8ָ ֶאֶר#  :0ֲחַלי ִי:ֹנ6 ְדָרָכי ִלְ/מ(ר ח

7ֶי�ָ      :ַו8ֲַעמ(ד Oֶניָ� ָהֵאר ְ;ַעְבֶ%ָ� ְוַלְ-ֵדִני ֶאת חEָ:  
  למד

 ִ:י ֵמאְֹיַבי 8ְַחְ:ֵמִני ִמְצ(ֶתי�ָ :   ְלָ� ֲאִני ה(ִ/יֵעִני ִ:י ִפ67ֶדיָ� ָדָרְ/8ִי
  :ֶ%ֶרְ� ֱאמ6ָנה ָ;ַחְר8ִי ִמְ/Eֶָטיָ� ִ/6ִיִתי:     ְלע(ָל� ִהיא ִלי

  .יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

 ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסֶ%ָ� ֲעֵנִני יאהדונהיַוWֲאִני ְתִפWBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה 
 ָ�Wֱאֶמת ִיְ/ֶעW;ֶ:  

  .ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר . ְוַה8ְִפBָה ֶ/0ֲחָריו ַהִ<ְדEֶֶסת ַ;ִ=6%ִרי�יֹאַמר ִ/יר ַה9ִיִרי�

 ,0ְ/ֵרי נWְֹצֵרי ֵעWדָֹתיו ב: ה ַההWְֹלִכי� ְ;ת(ַרת ְיהָֹוW,0ְ/ֵרי ְתִמWיֵמי ָדֶר�ְ 
6ה6 ְ;ָכל W/א ג: ֵלב ִיְדְרWֹכ6 �0 לW8ָ0ה  ד: ָפֲעל6 ַעְוָלה ִ;ְדָרָכיו ָהָל
ֶדיָ� ִלְ/מר ְמאWֹדִצ  O7י�ָ  ה: 6ִיָתה ִפW7ֶ Oֲחַלי ִי:ֹנ6 ְדָרָכי ִלְ/מֹר ח W0 :ז  וH

(ְדָ� ְ;יֶ/ר ֵלָבב ְ;ָלְמִדי  ז: ָ:ל  ִמְצ(ֶתWי�ָ  ֵאב(/ ְ;ַהִ;יִטי ֶאל לWֹא Wא
 ָ�Wֵטי ִצְדֶקEְ/ְל ֶאת ח: ִמ W0 7ֶיָ� ֶאְ/מר Oד חWֹה ;ַ  ט: 8ַַעְזֵבִני ַעד ְמא-ֶ

ִלִ;י ְדַרְ/8ִיָ� 0ל 8ְַ/ֵ@ִני  ְ;ָכל י: Hְרח( ִלְ/מר ִ:ְדָבֶר�Wָ  ַ<ַער ֶאת ְיַזֶ:ה
ָ;ר6ְ�  יב: ָל�Wְ  ְ;ִלִ;י ָצַפְנ8ִי ִאְמָרֶתָ� ְלַמַע� לֹא ֶאWֱחָטא יא: ִמִ-ְצ(ֶתWי�ָ 
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W7ֶי�ָ ה8ָ0ה ְיהֹוָ  Oְר8ִ  יג:  ַלְ-ֵדִני חEַָפַתי ִסFְ;ִֵטיEְ/ְי�ָ  י :ל ִמWיד: ִפ 
(� ְ;ֶדֶרְ� ֵעWְד(ֶתיָ� 8ִFְMַי ְ:ַעל ָ:ל Wִשיָחה ְו0ִ;יָטה  טו: הH �ִָפ67ֶדי;ְ

7ֶֹתיָ� ֶאWְ/8ֲַעָ/ע לֹא ֶאְ/ַ:ח ְ%ָבֶר�Wָ  טז: אWְֹרחֶֹתWי�ָ  Oמל ַעל   יז: ְ;ח@ְ
 ָ�Wְחֶיה ְוֶאְ/ְמָרה ְדָבֶרWל יח: ַעְבְ%ָ� ֶא@ַ  ָ�Wָרֶת) W8ֵעיַני ְו0ִ;יָטה ִנְפָלא(ת ִמ :

נִֹכי ָבHֶר# 0ל יט WH י�ָ  ֵ@רWֲאָבה  כ: 8ְַס8ֵר ִמֶ-ִ<י ִמְצ(ֶתWְרָסה ַנְפִ/י ְלַתW@ָ
: ָ@ַעְר8ָ ֵזִדי� ֲאר6ִרי� ַה9ִֹגי� ִמִ-ְצ(ֶתWי�ָ  כא: ֶאWל ִמְ/Eֶָטיָ� ְבָכל ֵעWת

ַ@� ָיWְ/בFָ 6ִרי� ִ;י  כג: ְרEָה ָוב6ז ִ:י ֵעWדֶֹתיָ� ָנָצWְר8ִיַ@ל ֵמWָעַלי חֶ  כב
W7ֶי�ָ  Oכד: ִנְדָ;ר6 ַעְבְ%ָ� ָיִשיַח ְ;ח �W@ַ יWָעי 0ְנֵ/י ֲעָצִת O/ֲעW/ַ �ָכה: ֵעדֶֹתי 

 ָ�Wִני ִ:ְדָבֶרCֵָעָפר ַנְפִ/י ַחWְבָקה ֶלW%ָ :8ֲַענֵ  כוWְר8ִי ַוEִַני ַלְ-ֵדִני ְ%ָרַכי ִס
W7ֶי�ָ  Oי�ָ  כז: חWִשיָחה ְ;ִנְפְלא(ֶתH67ֶדיָ� ֲהִביֵנִני ְוEִ �ְֶרW%ֶ :ְלָפה  כחW%ָ

 ָ�Wֵמִני ִ:ְדָבֶרCְֶר�ְ  כט: ַנְפִ/י ִמ68ָגה ַקW%ֶ ִניW>ֵת(ָרְתָ� ָחWֶקר ָהֵסר ִמֶ-ִ<י ְו/ֶ :
 הָ%ַבְק8ִי ְבֵעWְד(ֶתיָ� ְיהֹוָ  לא: W6ִיִתיֱאמ6ָנה ָבָחְר8ִי ִמְ/Eֶָטיָ� ִ/  ֶ%Wֶר�ְ  ל

 הה(ֵרִני ְיהֹוָ  לג: ֶ%Wֶרְ� ִמְצ(ֶתיָ� Hר#6 ִ:י ַתְרִחיב ִלִ;Wי לב: 0ל 8ְִביֵ/Wִני
7ֶיָ� ְוֶאPְֶרָ<ה ֵעWֶקב Oָרֶתָ� ְוֶאְ/ְמֶרָ<ה ְבָכל  לד: ֶ%ֶרְ� ח) Wָרה תPְֲהִביֵנִני ְוֶא

ַהט ִלִ;י ֶאל  לו: ב( ָחָפWְצ8ִי ִני ִ;ְנִתיב ִמְצ(ֶתיָ� ִ:יַהְדִריכֵ  לה :ֵלWב
 לח: ַהWֲעֵבר ֵעיַני ֵמWְרא(ת ָ/ְוא ִ;ְדָרֶכָ� ַחWCִֵני לז: ֶאל ָ;Wַצע ֵעWְד(ֶתיָ� ְו0ל

 ָ�WֶתHִתי ֲאֶ/ר ָיגְֹר8ִי  לט: ָהֵק� ְלַעְבְ%ָ� ִאְמָרֶתָ� ֲאֶ/ר ְלִיְרEֲָעֵבר ֶחְרWַה
ֶדיָ� ְ;ִצְדָקWְתָ� ַחWCִֵני  מ: י ִמְ/Eֶָטיָ� ט(ִבWי�:ִ  O7מא: ִהֵ<ה 08ְָב8ִי ְלִפ 

ִני ֲחָסֶדָ� ְיהֹוָ  OיבֹאWהִו ָ�Wי  מב:  6/8ְָעְתָ� ְ:ִאְמָרֶתW:ִ ְרִפי ָדָברWֱֹעֶנה חWְוֶא
 ָ�Wי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד  מג: ָבַטְח8ִי ִ;ְדָבֶרEִל ִמPֵ8ַ 0לWֶטָ� ְוEָ/ְי ְלִמ:ִ

ְוֶאְתַהBְָכה  מה: ְוֶאְ/ְמָרה ת(ָרWְתָ� ָתִמיד ְלע(ָל� ָוֶעWד מד: ִיָחWְל8ִי
ֶדיָ� ָדָרWְ/8ִי O7ְרָחָבה ִ:י ִפWדֶֹתיָ� ֶנֶגד ְמָלִכי� ְולֹא  מו: ָבWֲאַדְ;ָרה ְבֵעWַו

/) Wְב8ִ  מז: ֵאבWָהH ֲעַ/ע ְ;ִמְצ(ֶתיָ� ֲאֶ/רW8ַ/ְל  מח: יְוֶאWי ֶאEַא ַכWְָֹוֶאש
W7ֶי�ָ  Oִשיָחה ְבחHָהְב8ִי ְוH ְזכֹר ָ%ָבר ְלַעְבֶ%ָ� ַעל  מט: ִמְצ(ֶתיָ� ֲאֶ/ר

ֵזִדי�  נא: זֹאת ֶנָחWָמִתי ְבָעְנִיי ִ:י ִאְמָרWְתָ� ִחWCְָתִני נ: ֲאֶ/ר ִיWַחְלW8ִָני
ִני ַעד  ְמאֹד ִמ8(ָרְתָ� לֹא ָנִטWיִתי Oע(ָל� נב: ֱהִליצWֶטיָ� ֵמEָ/ְָזַכְר8ִי ִמ  |

(ָרֶת�Wָ  נג:  ָוWֶאְתֶנָח�Wהְיהֹוָ  W8 ְזֵביWְֹרָ/ִעי� עWְזִמר(ת  נד: ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמ
7ֶיָ� ְ;ֵבית ְמג6ָרWי Oי6 ִלי חWְיָלה ִ/ְמָ� ְיהֹוָ  נה: ָהBֶַאְ/ְמָרה הָזַכְר8ִי ַבWָו 
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 ָ�Wָרֶת) W8 :יְ  נוWְר8ִיזֹאת ָהWֶדיָ� ָנָצ O7י ִ:י ִפBִ ַמְר8ִי הֶחְלִקי ְיהֹוָ  נז: ָתהH 
ִח9ְַב8ִי  נט: ִחBִיִתי ָפֶניָ� ְבָכל ֵלב ָחֵ<ִני ְ:ִאְמָרֶת�Wָ  נח: ִלְ/מֹר ְ%ָבֶרWי�ָ 

ַחְ/8ִי ְולֹא ִהְתַמְהָמְה8ִי ִלְ/מֹר  ס: ְדָרָכי ָוHWִ/יָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעWדֶֹתWי�ָ 
ִני 8(ָרְתָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִי סא: (ֶתWי�ָ ִמצְ  Oת  סב: ֶחְבֵלי ְרָ/ִעי� ִע6ְד) Wֲחצ

 ָ�Wֵטי ִצְדֶקEְ/ְק�6 ְלה(ד(ת ָלְ� ַעל ִמH ִני ְלָכל ֲאֶ/ר  סג: ַלְיָלהH ָחֵבר
7ֶיָ� לַ הַחְסְ%ָ� ְיהֹוָ  סד: ְיֵרא6ָ� 6ְל/Wְֹמֵרי 67EִֶדWי�ָ  Oֶר# חHה ָהHְלWִני ָמWֵד-ְ :

ט6ב ַטַע� ָוַדַעת ַלְ-ֵדִני ִ:י  סו: ִ:ְדָבֶר�Wָ ה ט(ב ָעִשיָת ִע�W ַעְבְ%ָ� ְיהֹוָ  סה
: ֶטֶר� ֶאWֱעֶנה ֲאִני /ֵֹגג ְוַע8ָה ִאְמָרWְתָ� ָ/ָמWְר8ִי סז: ְבִמְצ(ֶתיָ� ֶהWֱאָמWְנ8ִי

W7ֶי�ָ  סח Oְפל6  סט: ט(ב 8ָ0ה 6ֵמִטיב ַלְ-ֵדִני חWָעַלי ֶ/ֶקר ֵזִדי� ֲאִני ָט
: ָטַפ/ ַ:ֵחֶלב ִלָ;� ֲאִני 8(ָרWְתָ� ִ/Wֲעָ/Wְע8ִי ע: ֶאPֹר 67EִֶדWי�ָ  ְ;ָכל ֵלב

W7ֶי�ָ  עא Oיִתי ְלַמַע� ֶאְלַמד ח>ֵ Oי עWב ִלי ִכ) Wיָ�  עב: טEִ ַרת) Wב ִלי ת) Wט
כ(ְננ6ִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ָיֶדיָ� ָע6Fִני ַוWיְ  עג: ֵמ0Wְלֵפי ָזָהב ָוָכWֶס�

ָיַדְע8ִי  עה: ְיֵרֶאיָ� ִיְרא6ִני ְוִיFְָמח6 ִ:י ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי עד: ִמְצ(ֶתWי�ָ 
ְיִהי ָנא ַחְסְ%ָ� ְלַנWֲחֵמִני  עו:  ִ:י ֶצֶדק ִמְ/Eֶָטיָ� ֶוWֱאמ6ָנה ִעִ<יָתWִניהְיהֹוָ 

 ָ�W%ְֶתָ� ְלַעְבWְחֶיה ִ:י עז: ְ:ִאְמָרWֲחֶמיָ� ְוֶאWי ְיבֹא6ִני ַרWָע O/ֲעW/ַ �ָעח: ת(ָרְת 
ָי/6ב6 ִלי ְיֵרֶאיָ�  עט: ֵיב/6 ֵזִדי� ִ:י ֶ/ֶקר ִע6ְת6ִני ֲאִני Hִשיַח ְ;ִפ67ֶדWי�ָ 

(/ פ: ְויWְֹדֵעי ֵעWדֶֹתWי�ָ  W7ֶיָ� ְלַמַע� לֹא ֵאב Oי ִלִ;י ָתִמי� ְ;חWְלתָ  פא: ְיִהW:ָ ה
ָ:ל6 ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָ� ֵלאמר ָמַתי  פב: ִלְת/6ָעWְתָ� ַנְפִ/י ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי

7ֶיָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִי פג: W8ְַנֲחֵמWִני Oי ָהִייִתי ְ:נֹאד ְ;ִקיט(ר חW:ִ :י  פדWה ְיֵמ-ָ:ַ
ֵזִדי� ִ/יח(ת ֲאֶ/ר לֹא ָ:Wר6 ִלי  פה: ַעְבֶ%ָ� ָמַתי W8ֲַעֶשה ְברWְֹדַפי ִמְ/WEָט

 ָ�Wָרֶת) Wִני פו: ְכתW6ִני  פז: ָ:ל ִמְצ(ֶתיָ� ֱאמ6ָנה ֶ/ֶקר ְרָדפ6ִני ָעְזֵרB:ִ ְמַעט:ִ
ֶדWי�ָ  O7א ָעַזְב8ִי ִפWֲֹאִני לWֶר# ַוHי�ָ  פח: ָבWEִ ִני ְוֶאְ/ְמָרה ֵעד6תCֵַחְסְ%ָ� ַח:ְ :

6ָנֶתָ� :(ַנְנW8ָ  צ: Pָב ַ;9ָָמWִי� ְ%ָבWְרָ� נִ הְלע(ָל� ְיהֹוָ  פט Wְלדֹר ָודֹר ֱאמ
ל6ֵלי  צב: ְלWִמְ/Eֶָטיָ� ָעWְמד6 ַהC(� ִ:י ַה:ֹל ֲעָבֶדWי�ָ  צא: ֶאֶר# ַו8ַWֲעמWֹד

ָעי Hז Hַבְד8ִי ְבָעְנִיWי O/ֲעW/ַ �ְָתW67ֶדיָ� ִ:י  צג: ת(ָרEִ א ֶאְ/ַ:חWְֹלע(ָל� ל
 ִCִניָב� ִחW8ִי צד: יָת/ְWיֵעִני ִ:י ִפ67ֶדיָ� ָדָר/ִ) Wֲאִני ה �ָWִלי ִק66  צה: ְל

�Wדֶֹתיָ� ֶאְת;(ָנWָכל 8ְִכָלה ָרִאיִתי ֵק# ְרָחָבה  צו: ְרָ/ִעי� ְל0ְ;ֵדִני ֵעWְל
(ָרֶתָ� ָ:ל ַהC(� ִהיא שWִֹיָחִתWי צז: ִמְצָוWְתָ� ְמאWֹד Wַהְב8ִי תH הWצח: ָמ 
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ִמָ:ל ְמַלְ-ַדי ִהFְַ:ְל8ִי  צט: ֵמאְֹיַבי 8ְַחְ:ֵמִני ִמְצ(ֶתָ� ִ:י ְלע(ָל� ִהיא ִלWי
ִמָ:ל  קא: ִמIְֵקִני� ֶאְת;(ָנ� ִ:י ִפ67ֶדיָ� ָנָצWְר8ִי ק: ִ:י ֵעWְד(ֶתיָ� ִשיָחה ִלWי

 ָ�Wֶטיָ� לֹא ָסְר8ִי ִמִ-  קב: אַֹרח ָרע ָ:ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַע� ֶאְ/מר ְ%ָבֶרEָ/ְ
(ֵרָתWִני Wי 8ָ0ה הW:ִ :יWקד: קג ַמה ִ<ְמְלצ6 ְלִחִ:י ִאְמָרֶתָ� ִמְ%ַב/ ְלִפ 

קה ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָ� : ָ:ל אַֹרח ָ/Wֶקר ֵ:� Fֵָנאִתי ִמ67Eִֶדיָ� ֶאְת;(ָנ� ַעל
 קז: ה ִלְ/מֹר ִמְ/Eְֵטי ִצְדֶק�Wָ ִנְ/ַ;ְע8ִי ָוWֲאַקCֵמָ  קו: ִלְנִתWיָבִתWי ְוא(ר

 הִנְדב(ת Eִי ְרֵצה ָנא ְיהֹוָ  קח:  ַחCִֵני ִכְדָבֶר�Wָ הַנWֲעֵניִתי ַעד ְמאֹד ְיהֹוָ 
ִמְ/Eֶָטיָ� ַלְ-ֵדWִני W6 :ְח8ִי קטWי ָתִמיד ְות(ָרְתָ� לֹא ָ/ָכEִקי: ַנְפִ/י ְבַכ 

ָנַחְל8ִי ֵעWְד(ֶתיָ�  קיא: יָ� לֹא ָתִעWיִתיָנWְתנ6 ְרָ/ִעי� Eַח ִלי 6ִמ67Eִדֶ 
7ֶיָ� ְלע(ָל�  קיב: ְלע(ָל� ִ:Wי FFְ(� ִלִ;י ֵהWָ-ה Oת ח)FֲעWָנִטיִתי ִלִ;י ַל

ִסְתִרי 6ָמWִגִ<י 8ָHה  קיד: ֵסWֲעִפי� Fֵָנאִתי ְוWת(ָרְתָ� HָהWְב8ִי קיג: ֵעWֶקב
 קטז: 6ר6 ִמֶ-ִ<י ְמֵרִעי� ְוֶאPְָרה ִמְצות ֱאלָֹהWיסW  קטו: ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי

ְסָעֵדִני ְוִא6ֵָ/ָעה  קיז: ָסְמֵכִני ְכִאְמָרWְתָ� ְוֶאWְחֶיה ְו0ל 8ְִביֵ/ִני ִמFְִבִרWי
7ֶיָ� ָתִמWיד O7ֶיָ� ִ:י ֶ/ֶקר  קיח: ְוֶאְ/ָעה ְבח OחWָסִליָת ָ:ל /(ִגי� ֵמ

�Wי�ָ ִסגִ  קיט: 8ְַרִמיָתWדֶֹתWַהְב8ִי ֵעH ֶר# ָלֵכ�H קכ : י� ִהְ/ַ;8ָ ָכל ִרְ/ֵעי  
ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ָיֵרWאִתי W6 ִריFְָחְ%ָ� ְבEַט ָוֶצֶדק ַ;ל  קכא: ָסַמר ִמEָ/ְיִתי ִמFִָע

ִני ֵזִדWי� קכב: 8ִַ<יֵחִני ְלעWְֹ/ָקWי Oל ַיַעְ/ק W0 ֵעיַני קכג: ֲערֹב ַעְבְ%ָ� ְלט(ב 
 ָ�W6ָעֶתָ� 6ְלִאְמַרת ִצְדֶק W/7ֶיָ�  קכד: ָ:ל6 ִלי Oֲעֵשה ִע� ַעְבְ%ָ� ְכַחְסֶ%ָ� ְוח

ֵעת ַלWֲעF(ת  קכו: ַעְבְ%ָ� Hִני ֲהִביֵנִני ְוֵאWְדָעה ֵעWדֶֹתWי�ָ  קכה: ַלְ-ֵדWִני
(ָרֶת�Wָ הַלWיהֹוָ  W8 6ָהב קכז:  ֵהֵפרIַָהְב8ִי ִמְצ(ֶתיָ� ִמH �:ֵ זַעלWEָקכח:  6ִמ 
Eְָלא(ת  קכט: ָ:ל 67Eִֵדי כֹל ִי9ְָר8ִי ָ:ל אַרח ֶ/ֶקר FֵָנWאִתי ַעל ֵ:�

: Eֵַתח ְ%ָבֶריָ� ָיִאיר ֵמִבי� EְָתִיWי� קל: ֵעWְד(ֶתיָ� ַעל ֵ:� ְנָצָרַת� ַנְפִ/Wי
ְב8ִי קלא WHָפה ִ:י ְלִמְצ(ֶתיָ� ָיH/ְֶאWי ָפַעְר8ִי ָוWEִ :ה ֵאַלי ְוָחֵ<ִני  קלבWֵנEְ

 ָ�Wֲהֵבי ְ/ֶמWֹט ְלאEָ/ְ0ל 8ְַ/ֶלט ִ;י ָכל  קלג: ְ:ִמWָעַמי ָהֵכ� ְ;ִאְמָרֶתָ� ְוEְ
ֶו� WH :י�ָ  קלדW67ֶדEִ ָד� ְוֶאְ/ְמָרהH ֵדִני ֵמעֶ/קEְ :ֶניָ� ָהֵאר  קלהEָ

W7ֶי�ָ  Oלְ  קלו: ְ;ַעְבֶ%ָ� ְוַלְ-ֵדִני ֶאת חEַ 6א ָ/ְמרWְֹרד6 ֵעיָני ַעל לWֵגי  ַמִי� ָי
 ָ�Wָרֶת) Wי�ָ הַצִ%יק 8ָ0ה ְיהֹוָ  קלז: תWֶטEָ/ְִצ6ִיָת ֶצֶדק  קלח:  ְוָיָ/ר ִמ

: ִצְ-ַתְתִני ִקְנHִתי ִ:Wי ָ/ְכח6 ְדָבֶריָ� ָצָרWי קלט: ֵעWדֶֹתיָ� ֶוWֱאמ6ָנה ְמאWֹד
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נִֹכי ְוִנְבֶזה  קמא: ְ%ָ� ֲאֵהָבJWְצר6ָפה ִאְמָרWְתָ� ְמאֹד ְוWַעְב  קמ WH ָצִעיר
ֶדיָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִי O7Eִ :ת קמבWת(ָרְתָ� ֱאֶמWְתָ� ֶצֶדק ְלע(ָל� ְוWקמג: ִצְדָק 

ָעWי O/ֲעW/ַ �ְָד(ֶתיָ� ְלע(ָל�  קמד: ַצר 6ָמצ(ק ְמָצא6ִני ִמְצ(ֶתיWֶצֶדק ֵע
7ֶיָ� ֶאWֹPָרההָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיהֹוָ ָקָראִתי בְ  קמה: ֲהִביֵנִני ְוֶאWְחֶיWה Oקמו:  ח 

(ִ/יֵעִני ְוֶאְ/ְמָרה ֵעWדֶֹתWי�ָ  Wֲאַ/6ֵָעה  קמז: ְקָראִתיָ� הWִקַ%ְמ8ִי ַבֶ<ֶ/� ָו
ר(ת ָלִשיַח ְ;ִאְמָרֶת�Wָ  קמח: ִלְדָבWְרָ� ִיָחWְל8ִי Oקמט: ִקְ%מ6 ֵעיַני 0ְ/מ 

ָקWְרב6 רWְֹדֵפי ִזָ-ה  קנ:  ְ:Wִמְ/Eֶָטָ� ַחWCִֵניהוָ ק(ִלי ִ/ְמָעה ְכַחְסֶ%ָ� ְיהֹ
ֶקֶד�  קנב:  ְוWָכל ִמְצ(ֶתיָ� ֱאֶמWתהָקר(ב 8ָ0ה ְיהֹוָ  קנא: ִמ8(ָרWְתָ� ָרָחWק6

�W8ָדֶֹתיָ� ִ:י ְלע(ָל� ְיַסְדWֵצִני ִ:י ת(ָרְתָ�  קנג: ָיַדְע8ִי ֵמֵעBְה ָעְנִיי ְוַחWְרֵא
Wִני קנד: ְח8ִילֹא ָ/ָכWCְֵתָ� ַחWֵלִני ְלִאְמָרHָרח(ק  קנה: ִריָבה ִריִבי 6ְג

6/W7ֶיָ� לֹא ָדָר Oי חW:ִ ְרָ/ִעי� ְי/6ָעהWֲחֶמיָ� ַרִ;י� קנו: ֵמWהְיהֹוָ |  ַר 
 קנח: ַרִ;י� רWְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעWְד(ֶתיָ� לֹא ָנִטWיִתי קנז: ְ:Wִמְ/Eֶָטיָ� ַחWCִֵני

ְרֵאה ִ:Wי  קנט: יִתי בWְֹגִדי� ָוWֶאְתק(ָטָטה ֲאֶ/ר ִאְמָרWְתָ� לֹא ָ/ָמWר6ָרִא 
רֹא/ ְ%ָבWְרָ� ֱאֶמת 6ְלע(ָל� ָ:ל  קס:  ְ:Wַחְסְ%ָ� ַחWCִֵניהִפ67ֶדיָ� Hָהְב8ִי ְיהֹוָ 

 ָ�Wט ִצְדֶקEַ/ְַחד ִל;ִ  קסא: ִמEָ �ְָרWִרי� ְרָדפ6ִני ִחָ<� 6ִמְ%ָבFָיW :קסב  Fָש
נִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָ� ְ:מ(ֵצא ָ/ָלל ָרWב WH :ֲאַתֵעָבה  קסגWֵנאִתי ָוFָ ֶקר/ֶ

 קסה: ֶ/ַבע ַ;C(� ִהBְַל8ִיָ� ַעל ִמְ/Eְֵטי ִצְדֶק�Wָ  קסד: 8(ָרWְתָ� HָהWְב8ִי
(ל W/י� ָלמ( ִמְכWָרֶתָ� ְוֵא) Wֲהֵבי תWֹרְ  קסו: ָ/ל(� ָרב ְלא;ַFִ �ְָתW8ִי ִלי/6ָע

ִמְצ(ֶתיָ� ָעשWִֹיִתיהְיהֹוָ  W6  :ד קסזWֲֹהֵב� ְמאWֹדֶֹתיָ� ָואWְמָרה ַנְפִ/י ֵעW/ָ :
8ְִקַרב ִרָ<ִתי  קסט: ָ/ַמְר8ִי ִפ67ֶדיָ� ְוֵעWדֶֹתיָ� ִ:י ָכל ְ%ָרַכי ֶנְגֶ%�Wָ  קסח

 ְתִחָ<ִתי ְלָפֶניָ� ְ:ִאְמָרWְתָ� 8ָב(א קע:  ִ:ְדָבWְרָ� ֲהִביֵנWִניהְלָפֶניָ� ְיהֹוָ 
W7ֶי�ָ  קעא: ַהPִיֵלWִני Oה ִ:י ְתַלְ-ֵדִני חBָָפַתי 8ְִהFְ 8ַַע�  קעב: 8ַַ;ְעָנה

8ְִהWי ָיְדָ� ְלָעְזֵרִני ִ:י ִפ67ֶדיָ�  קעג: ְל/(ִני ִאְמָרֶתָ� ִ:י ָכל ִמְצ(ֶתיָ� WPֶֶדק
ָעWיהי/6ָעWְתָ� ְיהֹוָ 08ְָב8ִי ִלW קעד: ָבָחWְר8ִי O/ֲעW/ַ �ִָחי  קעה:  ְות(ָרְתW8ְ

ִמְ/Eֶָטָ� ַיְעְזרWOִני W6 Xְָתַהְלֶל W6 8ִָעיִתי ְ:ֶשה אֵֹבד ַ;7ֵ/ ַעְבֶ%ָ�  קעו: ַנְפִ/י
  :ִ:י ִמְצ(ֶתיָ� לֹא ָ/ָכWְח8ִי

 הְיWהֹוָ  ב: ִתי ַוCַWֲעֵנWִני ַ;Pָָרָתה Bִי ָקָראהִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ֶאל ְיהֹוָ   א  קכ
ַמה �8ֵCִ ְלָ� 6ַמה Cִֹסי� ָלְ�  ג: ַהPִיָלה ַנְפִ/י ִמFְַפת ֶ/ֶקר ִמBָ/(� ְרִמWCָה



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

381381381381

(ָיה ִלי ִ:י  ה: ִחPֵי ִג;(ר ְ/נ6ִני� ִע� ַ@Wֲחֵלי ְרָתִמWי� ד: ָל/(� ְרִמWCָה Wא
ַרַ;ת ָ/Wְכָנה JBָ ַנְפִ/י ִע� F(ֵנא  ו: י ֵקָדWרַגְר8ִי ֶמֶ/ְ� ָ/ַכְנ8ִי ִעH �Wֳהלֵ 

�) Wה ז: ָ/לW0ִני ָ/ל(� ְוִכי ֲאַדֵ;ר ֵהָ-ה ַלִ-ְלָחָמ:  
  ב: ִ/יר ַלWַ-ֲעל(ת ֶאMָא ֵעיַני ֶאל ֶהWָהִרי� ֵמ0ִי� ָיבֹא ֶעְזִרWי  א  קכא

ֶר#הֶעְזִרי ֵמִע� ְיהֹוָ  WHִי�8ֵ ַל-(ט ַרְגֶלָ� 0ל ָינ�6  0ל ג:  עֵֹשה ָ/ַמִי� ָו
 ָ�WְמֶרWֹ/ :ל דWָרֵאFְא ָינ�6 ְולֹא ִייָ/� /(ֵמר ִיWְֹמֶרָ� הְיהֹוָ  ה: ִהֵ<ה לWֹ/ 

 ז: י(ָמ� ַה9ֶֶמ/ לWֹא ַיֶ:ָ:ה ְוָיֵרַח ַ;WBְָיָלה ו:  ִצBְָ� ַעל ַיד ְיִמיֶנ�Wָ הְיהֹוָ 
 ִיְ/ָמר ֵצWאְתָ� 6ב(ֶאָ� הְיWהֹוָ  ח: מר ֶאת ַנְפֶ/�Wָ  ִיְ/ָמְרָ� ִמָ:ל ָרע ִיְ/ הְיWהֹוָ 

�Wַע8ָה ְוַעד ע(ָלWֵמ:  
  ב : ֵנֵל�Wְ הָ ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְלָדִוד Fַָמְח8ִי ְ;אWְֹמִרי� ִלי ֵ;ית ְיהֹוָ   א  קכב

ִW6ָ/ָל Wְמד(ת ָהי6 ַרְגֵלינ6 ִ;ְ/ָעַרִיְ� ְירWֹ6ָ/לַ  ג: �יע Wנ6ָיה ְ:ִעיר � ַה;ְ יְיר
ְ;ָרה JBָ ַיְחָ%Wו OחW/ֶ :ָרֵאל  ֶ/�9ָ ָעל6 ְ/ָבִטי� ִ/ְבֵטי דFְֵעד6ת ְלִי Jָי
ָיWְ/ב6 ִכְסא(ת ְלִמְ/Eָט ִ:ְסא(ת ְלֵבית |  ִ:י ָ/ָ-ה ה: הְלהֹד(ת ְלֵ/� ְיהֹוָ 

6ָ/לָ  ו: ָ%ִוWד Wֲאל6 ְ/ל(� ְירW/ֲַהבָ יWִֹי�ְ � ִיְ/ָלי6 אW :י ָ/ל(� ְ;ֵחיֵלְ�  זWְיִה
  ט: ְלַמַע� 0ַחי ְוֵרָעי ֲאַדְ;ָרה ָ<א ָ/ל(� ָ;�Wְ  ח: ַ/ְלָוה ְ;0ְרְמנ(ָתWִי�ְ 

  : ֱאלֵֹהינ6 ֲאַבְקָ/ה ט(ב ָל�Wְ הְלַמַע� ֵ;ית ְיהֹוָ 
ִהֵ<ה  ב: ִי�ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ֵאֶליָ� ָנָשאִתי ֶאת ֵעיַני ַהWֹCְ/ִבי ַ;9ָָמW א קכג

(ֵניֶה� Wג: ְכֵעיֵני ֲעָבִדי� ֶאל ַיד ֲאד  �:ֵ J8ֵָעיֵני ִ/ְפָחה ֶאל ַיד ְ@ִבְר:ְ
 ָחֵ<נ6 ִ:י ַרב Fַָבְענ6 הָחֵ<נ6 ְיהֹוָ  ד:  ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<Wנ6הֵעיֵנינ6 ֶאל ְיהֹוָ 

6ז Wַעג  ה: בBַַנְפֵ/נ6 ַה JBָ ְבָעהWָֹי�ַרַ;ת שWֲאַנִ<י� ַה;6ז ִלְגֵאי י(ִנW9ַַה:  
:  ֶ/ָהָיה ָלנ6 יWֹאַמר ָנא ִיFְָרֵאWלהִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְלָדִוד ל6ֵלי ְיהֹוָ  א קכד
ֲאַזי ַחCִי� ְ;ָלע6נ6  ג:  ֶ/ָהָיה ָלנ6 ְ;ק�6 ָעֵלינH 6ָד�Wהל6ֵלי ְיהֹוָ  ב

ֲאַזי  ה: ִי� ְ/ָטפ6נ6 ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵ/Wנ6ֲאַזי ַה-ַ  ד: ַ;Wֲחר(ת W;ָ �Eָ0נ6
 ֶ/Bֹא ְנָתָננ6 ֶטֶר� הָ;ר6ְ� ְיהֹוָ  ו: ָעַבר ַעל ַנְפֵ/נ6 ַהַ-ִי� ַהWIֵיד(ִנWי�

�Wֲאַנְחנ6  ז: ְלִ/ֵ<יֶהWח ִנְ/ָ;ר ַוEְַקִ/י� ַה) Wח יEַר ִנְמְלָטה ִמ)Eַנְפֵ/נ6 ְ:ִצ
ֶר#הֶעְזֵרנ6 ְ;ֵ/� ְיהֹוָ   ח:ִנְמָלWְטנ6 WHעֵֹשה ָ/ַמִי� ָו :  

 ְ:Wַהר ִצC(� לWֹא ִי-(ט ְלע(ָל� הִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ַה;Wְֹטִחי� ַ;Wיהֹוָ  א קכה
 ָסִביב ְלַע-( ֵמWַע8ָה ְוַעד ה� ָהִרי� ָסִביב ָלJ ַוWיהֹוָ יְיWר6ָ/לַ  ב: ֵיֵ/Wב
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�Wא ִ:י לֹא ָינ6ַח ֵ/  ג: ע(ָלWֹיִקי� ְלַמַע� ל%ִPַWֶבט ָהֶרַ/ע ַעל @(ַרל ַה
�Wיִקי� ְ;ַעְוָלָתה ְיֵדיֶה%ִPַיָ/ִרי� הֵהיִטיָבה ְיהֹוָ  ד: ִיְ/ְלח6 ַהWַל+(ִבי� ְוִל 

�Wִליֵכ� ְיהֹוָ  ה: ְ;ִל;(ָת) Wָת� י)Bֶו� ָ/ל(� הְוַהַ-ִ+י� ַעַקְלַקHֲעֵלי ָהWֹE ֶאת 
  :WלִיFְָראֵ  ַעל
 ב: ִ/יַבת ִצC(� ָהִיינ6 ְ:חWְֹלִמWי�  ֶאתהִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְ;/6ב ְיהֹוָ  א קכו

 הHז ִיָ-ֵלא Fְח(ק Eִינ6 6ְל/(ֵננ6 ִרָ<ה Hז יWֹאְמר6 ַב@(ִי� ִהְגִ%יל ְיהֹוָ 
 ד:  FְֵמִחWי� ַלWֲעF(ת ִעָ-נ6 ָהִיינ6הִהְגִ%יל ְיהֹוָ  ג: ֵאBֶWה ַלWֲעF(ת ִע�
ַהWֹIְרִעי� ְ;ִדְמָעה ְ;ִרָ<ה  ה: ְ/ִביֵתנW:ַ 6ֲאִפיִקי� ַ;ֶ<Wֶגב  ֶאתה/6ָבה ְיהֹוָ 

6ָבכֹה נֵֹשא ֶמWֶ/ְ� ַהIַָרע ;Wֹא ָיבֹא ְבִרָ<ה נֵֹשא  ָהל(ְ� ֵיֵל�ְ  ו: ִיְקצWֹר6
  :ֲאלO-ָֹתWיו

 לWֹא ִיְבֶנה ַבִית ָ/ְוא ָעWְמל6 הִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ִלְ/לֹמה ִא� ְיהֹוָ  א קכז
ָ/ְוא ָלֶכ�  ב: ָ/ַקד /(ֵמWר  לWֹא ִיְ/ָמר ִעיר ָ/ְואהב(ָניו ;( ִא� ְיהֹוָ 

ֲחֵרי ֶ/ֶבת אWְֹכֵלי ֶלֶח� ָהWֲעָצִבי� ֵ:� ִי�8ֵ ִלWיִדיד( ֵ/ָנWא W0י ק�6 ְמWַמְ/ִ:יֵמ :
ְ:ִחPִי� ְ;ַיד ִ@;(ר ֵ:� ְ;ֵני  ד: ַהָ;Wֶט� ר Eְִרי ָ;ִני� Fָכָ הִהֵ<ה ַנWֲחַלת ְיהֹוָ  ג

0ְ/ֵרי ַהֶ@ֶבר ֲאֶ/ר ִמBֵא ֶאת Eָ/ְ0ת( ֵמֶה� לWֹא ֵיב/W:ִ 6י  ה: ַהְ<ע6ִרWי�
(ְיִבי� ַ;W9ַָער Wְיַדְ;ר6 ֶאת א:  

ְיִגיַע  ב: ְדָרָכWיו ַהWהֵֹלְ� ;ִ הְיֵרא ְיהֹוָ  ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת 0ְ/ֵרי ָ:ל א קכח
 ְ�Wיָ� ִ:י תֹאֵכל 0ְ/ֶריָ� ְוט(ב ָלEֶ:ַ :ה ְ;ַיְרְ:ֵתי ֵביֶתָ�  ֶאְ/�8ְָ  גCִָרWֹE ֶגֶפ�:ְ

 ָ�Wְלָחֶנ O/ֵכ� ְיבַֹרְ� ָ@ֶבר ְיֵרא  ִהֵ<ה ִכי ד: ָ;ֶניָ� ִ:ְ/ִתֵלי ֵזיִתי� ָסִביב ְל
Wֶרְכָ� ְיהֹוָ  ה: הְיהָֹוWהְיָב�)CPִ6ָ/לָ  ִמ Wי�ָ י 6ְרֵאה ְ;ט6ב ְירWCֶל ְיֵמי ַח: � :

  :ָבִני� ְלָבֶניָ� ָ/ל(� ַעל  ִיFְָרֵאWל 6ְרֵאWה
ַרַ;ת  ב: ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ַרַ;ת ְצָרר6ִני ִמְ<ע6ַרי יWֹאַמר ָנא ִיFְָרֵאWל קכט א

ְר/6 חWְֹרִ/י� ֶהWֱאִריכ6 ַ@ִ;י ָחW ַעל ג: ְצָרר6ִני ִמְ<ע6ָרי ַ@� לֹא ָיְכל6 ִלWי
�WֲעִניָתWי�, ַצִ%יקהְיהֹוָ  ד: ְלַמWֲעב(ת ְרָ/ִע #Pֵח(ר  ה:  ִקH 6ֵיבֹ/6 ְוִי=ֹג

�) WCְנֵאי ִצWֹF ו: :ֹל /Wֲחִציר ַ@@(ת ֶ/7ְַדַמת ָ/ַל� ָיֵבW:ַ 6ְהיWא  ז: ִיBֵֹא ִמB/ֶ
ְמר6 ח: ַכE( ק(ֵצר ְוִחְצנ( ְמַעֵ-Wר WH ת  ְיהֹוָ  ְולֹאW:ְַבִרי� ִ;ְרWֲֹאֵליֶכ� הָהע 
Wהֵ;ַרְכנ6 ֶאְתֶכ� ְ;ֵ/� ְיהָֹו:  

ֲאדָֹני ִ/ְמָעה ְבק(ִלי  ב :הִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ִמַ-Wֲעַמ7ִי� ְקָראִתיָ� ְיהָֹוWקל א 
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ב(ת ְלק(ל W8ֲַחנ6ָנWי O9ְזֶניָ� ַקH ְהֶייָנהW8ִ: ֲאדָֹני ִמי  ְ/ָמרֲע(נ(ת 8ִ  ִא� ג Jָי
 ִק6ְָתה ַנְפִ/י הִק6ִיִתי ְיהֹוָ  ה :ִעְ-ָ� ַהְ=ִליָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWא ִ:Wיד : ַיWֲעמWֹד

 ז :ַנְפִ/י ַלWאדָֹני ִמWֹ9ְמִרי� ַל;ֶֹקר /Wְֹמִרי� ַל;Wֶֹקרו : ְוWִלְדָבר( ה(ָחWְל8ִי
6תה ְיהֹוָ ִע�  ִ:Wיהְיהֹוָ  ַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל Wְוה6א  ח : ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד 

נָֹתWיו W)ָרֵאל ִמ:ֹל ֲעFְִיְפֶ%ה ֶאת ִי:  
ָגַבJ ִלִ;י ְולWֹא ָרמ6 ֵעיַני ְולWֹא   לWֹאה ְיהֹוָ ,ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְלָדִוד א קלא

ְוד(ַמְמ8ִי ַנְפִ/י  יִא� לֹא ִ/6ִיִת  ב: ִ;ְגדֹל(ת 6ְבִנְפָלא(ת ִמֶ-ִ<י ִהBְַכ8ִי
ל ָעַלי ַנְפִ/Wי Oל ֲעֵלי ִא-( ַ:ָ@מ Oָרֵאל ֶאל ְיהֹוָ  ג: ְ:ָגמFְַע8ָה ְוַעד הַיֵחל ִיWֵמ 

�Wע(ָל:  
(הִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְזכ(ר ְיהֹוָ  קלב Wת)> Oֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ע :  ְלָדִוד ֵאת ָ:ל ע
ֶעֶרF  בֹא ְ;אֶֹהל ֵ;יִתי ִא� ֶאWֱעֶלה ַעלִא� H:  ָנַדר ַלWֲאִביר ַיWֲעקWֹבהַלWיהֹוָ 
 הַעד ֶאְמָצא ָמק(� ַלWיהֹוָ : ִא� ֶא�8ֵ ְ/ַנת ְלֵעיָני ְלWַעְפַעEַי 8ְנ6ָמWה: ְיצ6ָעWי

: ִהֵ<Wה ְ/ַמֲענ6ָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנ6ָה ִ;Fְֵדי ָיWַער: ִמְ/ָ:נ(ת ַלWֲאִביר ַיWֲעקWֹב
6ָחֶתָ� הק6ָמה ְיהֹוָ : ָתיו ִנְ/W8ֲַחֶוה ַלWֲהדֹ� ַרְגָלWיוָנב(Hה ְלִמְ/ְ:נ( Wִלְמנ 
 ָ�WIֶ Oֲאר(� עWנ6: 8ָ0ה ַוW>ֲֵחִסיֶדיָ� ְיַרWֲהֶניָ� ִיְלְ;/6 ֶצֶדק ַוWֹ::  ֲעב6ר ָ%ִודW;ַ

 ָ�Wֵני ְמִ/יֶחEְ ע ְיהֹוָ  : ַעְבֶ%ָ� 0ל 8ֵָ/בW;ַ/ְא יָ הִנWֹ6ב  ְלָדִוד ֱאֶמת ל/
 ְ�Wית ְלִכֵ=א ָל/ִH �ִָרי ִבְטְנEְִיְ/ְמר6 ָבֶני�ָ : ִמֶ-ָ<ה ִמ �Wדִֹתי  ִאWִריִתי ְוֵע;ְ

 ְ�Wב6 ְלִכֵ=א ָל/ְWי ָבַחר ְיהֹוָ  : ז( ֲאַלְ-ֵד� ַ@� ְ;ֵניֶה� ֲעֵדי ַעד ֵיW:ִה �)Cִצ;ְ 
) Wְלמ(ָ/ב ל J6ִָא :  WֹE 6ָחִתי ֲעֵדי ַעד Wיהָ זֹאת ְמנWטו: ה ֵאֵ/ב ִ:י ִא6ִִת  Jֵציָד

ְוWכֲֹהֶניָה 0ְלִ;י/ ֶיַ/ע ַוWֲחִסיֶדיָה ַרֵ<� : ָ;ֵרְ� ֲאָבֵרְ� ֶאְבי(ֶניָה Fְ0ִ;יַעW ָלWֶח�
(ְיָביו 0ְלִ;י/ : ָ/� 0ְצִמיַח ֶקֶר� ְלָדִוד ָעַרְכ8ִי ֵנר ִלְמִ/יִחWי: ְיַרֵ<Wנ6 Wא

(;ֶ/ת ְוָעָליו ָיִצי Wִנְזר #:  
ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְלָדִוד ִהֵ<ה ַמה +(ב 6ַמה ָ<ִעי� ֶ/ֶבת 0ִחי� ַ@�  א קלג
ַעל ָהרא/ יֵֹרד ַעWל ַהIָָק� ְזַק�W 0ֲהרֹ� ֶ/Cֵֹרד ַעל Eִי  ַ:9ֶֶמ� ַה+(ב ב: ָיWַחד

 ֶאת הִצ6ָה ְיהֹוָ  �ְ:ַטל ֶחְרמ(� ֶ/Cֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצC(� ִ:י ָ/  ג: ִמ%(ָתWיו
�Wע(ָלWי� ַעד ָהCֲִעל(ת ִהֵ<ה א קלד                 :ַהְ;ָרָכה ַח-ַWְרכ6  ִ/יר ַהW;ָ

(תה ָהעWְֹמִדי� ְ;ֵבWית ְיהֹוָ ה ָ:ל ַעְבֵדי ְיהֹוָ הֶאת ְיהֹוָ  WילBֵ;ַ  :6 ְיֵדֶכ�  ב WאFְ
Wְרכ6 ֶאת ְיהָֹוWֶרְכ�ָ  ג: הקֶֹד/ 6ָבWֶר#הְיהֹוָ  ְיָב WHעֹשֵֹה ָ/ַמִי� ָו �)CPִִמ :  
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ְוָהִא9ָה ִ;ְמק(�   )608עמוד לקמ� ִנְמָצא " (%ְ0ָרא ז6ָטא"0ַחר ָ:ְ� ִיְלַמד 

   575עמוד  לקמ� ִנְמָצא . (� ְלֵליל ָ/ב6ע(ת"8ְִלַמד ַהָתנָ " %ְ0ָרא ז6ָטא"

  :0ַחר ַהBִמ6ד יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ֶ/Cְִהֶיה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ְיִהי רָ 
, ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� ַהִל-6ד ֶ/Bַָמְד8ִי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה

 ָהָבל ְוַיֲעֶלה ְלָפֶני�ָ , ְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי ַ;ֲע(� ַהBֶEִֶג/ ְוַה7ְֵדָ/ה
ְלַת�7ֵ א(ִתC(ת ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� , ְקִריHִתי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה
�7ָ ָ:ל ֲאֶ/ר , ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה� ֲאִני 6ֵביִתי O6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְית

� ִיָ-ֶ/ְ� ֶ/ַפע 6ִמ9ָ , ְוִיָ-ֵ/ְ� ֶ/ַפע ַרב ְ;ָכל ָהע(ָלמ(ת ַה7ְד(ִ/י�, Eַָגְמנ6
ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה . ַרב ְלַנְפֵ/נ6 ר6ֵחנ6 ְוִנְ/ָמֵתנ6

ְלַת�7ֵ ֶאת ָ:ל Eְָגֵמינ6 6ְפָגֵמי Hָד� , ְוִיְהֶיה ַהC(� ַהIֶה י(� ָרצ(� ְלָפֶני�ָ 
ְוָכל Eְָרֵטי , יל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִהָהִרא/(� ֶ/Eַָגְמנ6 ִ;ְכָלל6ת ֲאִצ 
6ְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהֶ<ֶפ/ ֶ/ִנְפְ@מ6 ְוָנְפל6 , ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה

ְונַֹגJ ָ:א(ר 8ְִהֶיה ֶאל ְמק(� , ְ;נַֹגJ ְ%ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה
 ִ;ְזכ6ת 0ְבָרָה� אֲֹהָבְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת יאהדונהיָוה Hָ<א ְיהֹ :ַה7ֶֹד/
6ִבְזכ6ת ַיֲעקֹב , 6ִבְזכ6ת ִיְצָחק ַעְבָ%ְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהְ@ב6ָרה, ַהֶחֶסד

6ִבְזכ6ת מֶֹ/ה ְנִביHְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת , 8ְִמיָמְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַה8ְִפֶאֶרת
6ִבְזכ6ת י(ֵס� ַצִ%יָקְ� , כ6ת 0ֲהרֹ� ַ:ֲהָנְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהה(ד6ִבזְ , ַהֵ<ַצח

6ִבְזכ6ת ָ%ִוד ַעְבָ%ְ� ְמִ/יָחְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת , ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהְיס(ד
7ְנ6 ִ/ְבָעה ַנֲחֵלי ַהַ-ְלכ6ת 8ִק�6 ָ@מ6ר ְוָ/ֵל�, ַהַ-ְלכ6ת Oְוַיְחְזר6, ְית 

  :ִלְהי(ת ְמֵלִאי� 6ֵמִאיִרי� ְוִנְמָ/ִכי� ְ;ֶ/ַפע ַרב ִ:ְרצ(ָנ�ְ 
ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ק(ל(ת : ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י�

ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה : ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ֵהיָכל(ת ַה7ְד(ִ/י�: ַה7ְד(ִ/י�
E(ת ֶ/  Oיִקי�ח%ִPַה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ר(ִעי� ֶ/ֲעִתיִדי� ַלֲעמֹד: ל ַהFֲֵע :

ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעה : ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ְ/ִמ+(ת ֶ/ַ;C(ֵבל
ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְקֵני : ַהIָא(ת ֶ/ל :ֵֹה� ָ@ד(ל ְ;י(� ַהִ:6Eִרי�

ֲעFֵה ְלַמַע� :  ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי ַחג ַהס6:(ת:ַהְ-נ(ָרה
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ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעה ְיֵמי ְנִקCִי� : ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי ַחג ַהַ-P(ת
Eָה: ֶ/ל ְסִפיַרת ַהִ<ָ%ה Oה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי חFֵה ְלַמַע� : ֲעFֲֵע

ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ְ:ִריכ(ת : ע ְ;ָרכ(ת ֶ/ל ָחָת� ְוַכBָהִמְצַות ֶ/בַ 
ֲעFֵה : ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ְ;ָרכ(ת ֶ/ל ְקִרי0ת ְ/ַמע: ֶ/ל 8ְִפBִי�

  :ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ֲעִלC(ת ֶ/ל ֵסֶפר 8(ָרה ְ;ַ/ָ;ת

  .ָעִמי�יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ַבע ְפ 

  : ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי ה(ִ/יָעה ָנא Hָ<א ְיהָֹוה יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
  :Hָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה ָנא ְוַהְצִליָחה ָנא
  :Hָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה ָנא ְוַהְרִויָחה ָנא

  :ה(ַ/ְעָנא ְוה(ִ/יָעה ָנא, ְסַלח ָנא, ְרָפא ָנא, Hָ<א ֵאל ָנא

  :ר ְפס6ִקי� ֵאל6 ַחֵמ/ ְפָעִמי�יֹאמַ 

�Bֵ/ְַוֶאת ֲחִמיִ/ת( י(ֵס� ָעָליו ְוָנַת� א(ת( , ְוֵאת ֲאֶ/ר ָחָטא ִמ� ַה7ֶֹד/ ְי
ְוִא� ָ@אֹל ִיְג0ל : ְוַה:ֵֹה� ְיַכEֵר ָעָליו ְ;ֵאיל ָהHָ/� ְוִנְסַלח ל(. ַל:ֵֹה�

  : ָעָליוֲחִמיִ/ית( י(ֵס�, ִאי/ ִמַ-ַעFְר(

  :יֹאַמר ָפס76 ֶזה ֶ/ַבע ְפָעִמי�

  :ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה .  ה(ִ/יָעה ָנאיאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

  .ַיַעמ(ד ְויֹאַמר ַ;ָקָ/ה ז(

  .ה(ַ/ְעָנא ה(ַ/ְעָנא
, ָיִמי� ִ/ְבָעהַה=(ֵדר ְ;ֵראִ/ית לְ , Hָ<א ַהַ-ְקִ%י� ָלע(ָל� ְ%ָבִרי� ִ/ְבָעה

8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ְור(ַקע ֲאָרצ(ת ִ/ְבָעה, ַה<(ֶטה ָ/ַמִי� ִ/ְבָעה
  :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

, ה ְלָ/ִני� ִ/ְבָעה6ְ/ַנת ַה9ְִמ+ָ , Hָ<א ַהַ-ְנִחיֵלנ6 ַ/ָ;ת ְלָיִמי� ִ/ְבָעה
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� , 6ְ/ַנת ַהC(ֵבל ְלֵק# ַ/ב6ִעי� ִ/ְבָעה

  :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה
6ִעי� ְוַחג ַהִ;:6ִרי� ְלַ/ב, Hָ<א ַהח(ֵקק ְזַמ� ֵחר6ֵתנ6 ָיִמי� ִ/ְבָעה
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8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ְול6ָלב ְוַחג ְוסOָ:ה ְוִנ=6ְ� ַהַ-ִי� ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה
  :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

ָ/יו ָ/ִני� ְוָעַבד ְ;נָ , Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ �8ָ ֲאֶ/ר ָיָצא ִמְ;ֵאר ִ/ְבָעה
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר , ְוָהי6 ְ/נ(ָתיו ֵמHה ְו0ְרָ;ִעי� ְוִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה ְוִ/ְבָעה

ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� , ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
 Eַָתר ֲחל(� Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ַצִ%יק ֲאֶ/ר                      :ִ/ְבָעה

ְוָצַבר ָ;ר ִ;ְ/ֵני ַהMָָבע , ַוֲחל(� ַה9ֳִ;ִלי� ִ/ְבָעה, ַהEָר(ת ִ/ְבָעה
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ַוְיַכְלֵ:ל ַע� ַרב ִ;ְ/ֵני ָהָרָעב ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה

  :ִלי� ִ/ְבָעהְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנחָ , ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
, Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ִמֵ;ית ֵלִוי ֲאֶ/ר ָהי6 ְ/נ(ָתיו ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� ְוִ/ְבָעה

ְוֶהֱעָלה ֵנר(ת ַהְ-נ(ָרה , ְוה(ִליד ֵ;� ֲאֶ/ר ָהי6 ל( ְיֵמי ִמ6Bִאי� ִ/ְבָעה
ִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� וְ , 8ְַתֵק� ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה

Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ַחִיל                              :ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
ְוָהי6 ל( , 6ָמַלְ� ְ;ֶחְבר(� ָ/ִני� ִ/ְבָעה, ֲאֶ/ר ִנְבַחר ֵמ0ִחי� ִ/ְבָעה

ְוִיְהי6 , ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר , ִ@;(ִרי� ְ/לִ/י� ְוִ/ְבָעה
Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/                 :ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

ַו7ָCֲִהל6 ֵאָליו ָ:ל ִאי/ , ְיִדיד ֲאֶ/ר ָ;ָנה ֵ;ית ַהִ-ְקָ%/ ְ;ָ/ִני� ִ/ְבָעה
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר , ַוCַַעF ֶאת ֶהָחג ִ/ְבָעה ְוִ/ְבָעה, ִיFְָרֵאל ְ;חֶֹד/ ַה9ְִבָעה
ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� , ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ָקד(/ ֲאֶ/ר ָ@ַהר ַעל ַהַ<ַער                         :ִ/ְבָעה
, ַוְיַטֵהר ַהְ-צָֹרע ְ;ֵמי ַהCְַרֵ%� ִ;ְטִביל(ת ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעהַוְיזֵֹרר Eְָעִמי� 

ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת , 8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
  :ה(ַ/ְעָנא ה(ַ/ְעָנא         : ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

ְיהָֹוה : Fְָ@ב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמ יאהדונהיְיהָֹוה 
ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(� : ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;(ֵטַח ָ;�ְ 

ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסְ%ָ� ֲעֵנִני , ַוֲאִני ְתִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(�: ָקְרֵאנ6
 ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ִיְהי6 ְלָרצ(�: ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ 

  :ְוגֲֹאִלי
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  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר
ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי

א ְכב(ֶדָ� ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכ=ֵ 
6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/

6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י
ְוִע� , ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת� "א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי

ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�
  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית

ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה
Hה 6ִמְ;ִריHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ה ַלֲאִציל6תִלְבִריHַעד מ(ָחא ְסִתיָמ ,

6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת
ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת
ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, יָרה ַלֲעCָFִהִליִציָרה 6ִמיִצ 

ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 
, ת ִ%ְקד9ָOה6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(

ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , 6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י
ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱענֶ "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
ֶ;� , ְרEֵָתנ6 א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת חֶ יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(
6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 

 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6
0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה 

ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
ה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלתָ 

, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
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ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6
 יאהדונהי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה ַ;ִ-ְס8ִָרי

ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6
(נ(ֵתינ6 6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;עֲ 

ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� . ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 , פ(ת ַל8ֵָבה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ַה7ָ בעַיֲעFֶה ש

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, 6ָפס6ק ִמEְס6ֵקי Hָ<א ְ;:ֹחַ , :BO(, ְ;ֵני ֵאִלי�' לה

ָהב6 : ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
ק(ל ְיהָֹוה ַעל : ה ְ:ב(ד ְ/מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרת קWֶֹד/ַלWיהֹוָ 

ק(ל ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל : ַהָ-ִי� ֵאWל ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַמִי� ַרִ;Wי�
(�ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת 0ְרֵזי ַהBְבָ : ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר Wנ :

ק(ל ְיהָֹוה חֵֹצב : ַוCְַרִקיֵד� ְ:מ( ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ְרֵאִמWי�
/Wֲהב(ת ֵאWַל :/Wק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(דְיהָֹוה ְיח(ֵלל Cָ0ל(ת ַוWCֶWֱחFֹ� ְיָער(ת 6ְבֵהWיָכל( :BO( אֹמֵ  Wְיהָֹוה : ר ָ:ב
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWְי

�) Wֶאת ַע-( ַב9ָל:  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ְ@ֵבנ6ַעֶ-ָ� Fַ . ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְב�ָ ְ;ר(ב ט6. ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :( ְלע(ָל� ָוֶעדָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת

  .ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת(ְ;ָרצ(�'  ִויִהי ָרצ(� ֶ/ה ִי�8ֵ ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�
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        ....א( ֶ/ֵהִקי� Eֵא(ת ָהרֹא/א( ֶ/ֵהִקי� Eֵא(ת ָהרֹא/א( ֶ/ֵהִקי� Eֵא(ת ָהרֹא/א( ֶ/ֵהִקי� Eֵא(ת ָהרֹא/, , , , �678ִ ְלִמי ֶ/ִ@Bַח ְזָקנ( ְ;ַתַער�678ִ ְלִמי ֶ/ִ@Bַח ְזָקנ( ְ;ַתַער�678ִ ְלִמי ֶ/ִ@Bַח ְזָקנ( ְ;ַתַער�678ִ ְלִמי ֶ/ִ@Bַח ְזָקנ( ְ;ַתַער

ְוֵי/ ַמ8ִיִרי� , י� ְלַגBְח( ְ;ִמְסEַָר�Cִַה8(ָרה Hְסָרה ְלַגBֵַח ֶאת ַהIָָק� ְוֵי/ ַמ8ִירִ 

�CִַרEֶָעֶלת ְ:ֵעי� ִמְס)Eית ַהBִס6ר , ַ@� ִ;ְמכ(ָנה ַחְ/ַמH ֲאָבל ְלָכל ַהֵ%ע(ת

ְ;ִא=6ר ָחמ6ר ְלִהְתַ@Bֵַח ְ;ַסִ:י� א( ִ;ְמכ(ָנה ַחְ/ַמBִית ַהE(ֶעֶלת ְ:ֵעי� ַסִ:י� 

ְ-כ(נ(ת ַהֲחָד/(ת ֲאס6ר(ת ְ;ִ/-6/ ִ:י ֵה� ע(ְבד(ת ַעל ִע7ָר(� ֶ/ל ְור(ב הַ (

�CִַרEָ6ִ;ְפָרט א(ָת� ֶ/ָ:ת6ב ֲעֵליֶה� ִליְפט ֶאְנד ַקאט, ַסִ:י� ְולֹא ֶ/ל ִמְס (

  .ְוָצִריְ� ְ/ֵאַלת ַרב ַעל ָ:ל ס6ג ֶ/ל ְמכ(ָנה

ָ;ִלי� ֶ/הַ  Oַח ְ;ַתַער ָ:ְתב6 ַהְ-קBֵ@ַר א( ָחמ(ר ִמְלָבד ) ַסִ:י�(ִ-ְתEַ ָיבֹא ְ;ִגְל@6ל

ְולֹא ', ָהֳעָנִ/י� ַה7ִָ/י� ַהְ-ַחִ:י� ל( ְ;ָעְנֵ/י ַמְעָלה ְ:ַכ� ַה7ֶַלע ְוֵגִהיָנ� ְוַכ%(

(ת ט(ב ְ:ַדאי 6ִמְהי, ל"ָמָצאנ6 ִמְסEַר ָיִמי� ְלִת�67 ָע(� ֶזה ְ;ִכְתֵבי ָה0ִריזָ 

 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי�  וארבעי� וחמשַלֲעF(ת ַה�678ִ ִע� Eְִדי(� ֶ/ל ְ/לֹ/ ֵמא(ת

ְוֵ/� ַ/ַ%י ה6א ְ;ִגיַמְטִרCָא Eֲַעַמ�Cִ (ו E(ֵג� ֵחְטא ֶזה "ֶ/;( ח" ֵאל ַ/ַ%י"ֵ/� 

  .ל ַ;9ַָמִי� ְוא6ַלי ְיַנ7ֶה ֶאת ֶחְטא( ְלַגְמֵרי6ְבָוַדאי ֶ/Iֶה ַיֲעFֶה ר(ֶש� ָ@ד() ָזָק�

ֶ/EֵרH/ֶ )/6ס6ר ְלַסEֵר ֶאת " לֹא 7ִ8ַיפ0Eְ 6ת רֹאְ/ֶכ�"ְוHְמָרה 8(ָרה 

�CִַרEָ6 ְ;ִמְסBא(ת ָהרֹא/ ַוֲאִפEֵ , יָער ְ;ֵפא(ת רֹא/( ַעדFֵ ירCֵ/ַָד� ְלH בCְָוַח

ְוַהְרֶ;ה ְ;ֵני Hָד� ִמְתַגBְִחי� ִע� , Bְִחי ַהַ-ְתִחיָלה מ6ל ֶאְמַצע ָהא(ֶז�ְלֶעֶצ� הַ 

ְמכ(ָנה ְ:ֵ/ָרה א( ִמְ/ַחת ִ@6Bַח ֲאָבל ַמְגִ;יִהי� ֶאת ַהִ@6Bַח ֵמַעל ְלֶעֶצ� ַהBְִחי 

ע(ֶנ/ ה6א ָלבֹא ְוע(ְבִרי� ְ;ח(ֶסר ְיִדיָעה ַעל ִא=6ר ָחמ6ר ֶזה ֶ/ַ@� ָעָליו הָ 

' ְל0ַחר ֳעָנִ/י� ֲחמ6ִרי� ְלַמְעָלה ה) ָראֵ/י 8ֵיב(ת 0Eְת רֹאְ/ֶכ�(ְ;ִגְלג6ל Eַר 

Hְמָנ� לֹא . ְוַה9ָב ִ;ְת/6ָבה ְיַמֵהר ָיִחיָ/ה ַמֲעFֵה6 ְלַת�7ֵ ֵחְטא ֶזה. ַיPִיֵלנ6

 ֶ/ַהEְָג� ה6א נראהִת�67 ֶזה ֲאָבל י ִמְסEַר ָיִמי� לְ "ִנְתָ;ֵאר ְ;ִכְתֵבי האר

6ִמְהי(ת ט(ב ְ:ַדאי ַלֲעF(ת , #"י� א( ִ;ְ/ֵני ְ/מ(ת מצפִה ִ;ְ/ֵני ְ/מ(ת ֱאלֹ

או , #" מצפֵ/�פעמי� ' שש מאות תעניות כמני� בַה�678ִ ִע� Eְִדי(� ֶ/ל 

 א( ְלָפח(ת ְ;ִפְדי(� ֶ/ל ֵמHה ,#"ְ/לֹ/ ֵמא(ת 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ֵ/� מצפ

א( ְלָפח(ת ְ;ִפְדי(� ֶ/ל ְ/מ(ִני� , Eְָעִמי� ֱאלִֹהי�' ְוִ/ְבִעי� 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ב

י ֶ/ֵאי� ִא8ָנ6 י(ֵדַע " ואעפ.הֵפH ִמְנָי�:ְ 6, ְוֵ// 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ֵ/� ֱאלִֹהי�

ִפְדי(� ַיֲעFֶה והֵאי� ָסֵפק ֶ/ַה�678ִ , י� ַהָ<כ(� ַלֲע(נ(ת ֵא6BִמְסEַר ַה678ִנִ 

ְו0ַחר ַהַ:6ָָנה ְוַהַ-ֲעFֶה , ר(ֶ/� ָ@ד(ל ַ;9ַָמִי� ְוא6ַלי ְיָנ7ֶה ֶאת ֶחְטא( ְלַגְמֵרי
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ֵ;ל E(ְ/ִעי� ְוַהE(ֵתַח ָיד( ִ;ְת/6ָבה ְלקַ , ָ%ִני� ֶאת ָהHָד� ְוֶאת 6/8ְָבת(

  .ְוַחָ+ִאי� ְיַקֵ;ל 6/8ְָבֵתנ6 ְ;ָרצ(�

        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

י(� ִלְפֵני  ו.ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�

  :ַה8ֲַעִנית יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֲאב(ֵתינ6ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי  יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
ְוָעַבְר8ִי ַעל ַמה ֶ/ָ:ת6ב  )ְזָקִני( )Eֵא(ת רֹאִ/י(ִ@Bְַח8ִי . ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ@ַזְלנ6, ַ;8(ָרה לֹא 7ִ8ַיפ0Eְ 6ת רֹאְ/ֶכ� ְולֹא 8ְַ/ִחית ֶאת 0Eְת ְזָקְנ�ָ 
ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר . ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע

ָמִרינ6 . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. 6ִמְרָמה
ִצַעְרנ6 . ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ6 .6ַ/ְענ. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ְדָבֶרי�ָ 

ְוַסְרנ6 . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. Hב ָוֵא�
 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל. ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6.  ָעFִיתָ ִ:Wי ֱאֶמת. ַהָ;א ָעֵלינ6
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, ַמה <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(�
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב.  ָבֶט�8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל ַחְדֵרי. ָכל ָחי
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֶאת ָ:ל ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹ

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל , ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת

, ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

ְמ0 O+ת ָצַרֲעת ַח+ֹא8ָיור6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמ.  



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

391391391391

 �CֵַסCְ/ֶ ְפֵני ַה8ֲַעִנית יֹאַמר נַֹסח ֶזה ֶ/ל ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית ִלְפֵניBִ/ֶ ִמְנָחה;ְ

ע(Fֶה "ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר " ֱאלַֹהי ְנצֹר"א( 0ַחר , "/(ֵמַע 8ְִפBָה"ִ;ְרַ:ת 

  ".ָ/ל(�

ְ/מ(ֶנה (<(ת ְ;ָ/ָעה ֶ/ִהְתBֵEַל ֲעִמיָדה ֲאָבל ָחַ/ב ְלִהְתעַ , ִא� לֹא ֲאָמר(

  .ְוֶנְחָ/ב ל( ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית, ָיכ(ל ְלִהְתַע<(ת, ֶ/ל ִמְנָחה) ֶעFְֵרה

        ::::ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

 ַעל, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ָוי(�
ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ְ;ָכל Eְָגֵמי ַהְ;ִרית 6ִבְפַרט ַ;ֲע(� ַהְ/ָחַתת Eֵא(ת ָהרֹא/ 

ְוִא� לֹא א6ַכל , ְוַהIָָק� ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�
6ַכל ְלִהְתַע<(ת ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית א

 יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל
ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6 ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַע<(ת ְלָפֶניָ� 

  ".6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-הִיְגמֹר ֲאִכיָלת( לִ 

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

עמוד  לקמ� ִנְמָצא (ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ִיְ/8ֵַדל ִלְלמ(ד ִמְ/ָני(ת ַמֶ=ֶכת ַ/ָ;ת 

   . ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� ְלָפח(ת Eֵר6/ ַהִ-Bִי�). 641

� ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/ , ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:ר, ְ:ֶ/Cְִ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(

  . ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�, ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו

ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� יַ , ִא� ָיכ(ל

  )שבתחילת הספרראה בהוראות ( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

ה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַָחר ְו0ַחר ָ:ְ� �678ִ ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְילָ 

  .ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה )60606060לעיל עמוד ִנְמָצא (ֲחצ(ת 
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  :ְ;י(� ַה8ֲַעִנית יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
. ְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ ְבק(ל(: ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 
6ְמַקֵ;ל ָעַלי ֶ/Bֹא , ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ֵ;י� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְ:ב(ד ְ/מ( . דַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא ע(
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
ְוָעַבְר8ִי ַעל ַמה ֶ/ָ:ת6ב  )ְזָקִני( )Eֵא(ת רֹאִ/י(ִ@Bְַח8ִי . נ6ָ;ַגדְ . Hַ/ְמנ6

. ָ@ַזְלנ6, ַ;8(ָרה לֹא 7ִ8ַיפ0Eְ 6ת רֹאְ/ֶכ� ְולֹא 8ְַ/ִחית ֶאת 0Eְת ְזָקְנ�ָ 
ַפְלנ6 ֶ/ֶקר טָ . ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע

ָמִרינ6 . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. 6ִמְרָמה
ִצַעְרנ6 . ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ְדָבֶרי�ָ 

ְוַסְרנ6 . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. Hב ָוֵא�
 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל. ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6
ֲהלֹא . ר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�6ַמה ְ<ַסEֵ , ַמה <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(�
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל ַחְדֵרי ָבֶט�. ָכל ָחי
  :י�ָ ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעינֶ 
ֶ/8ְִמחֹל , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה 

ָלנ6 ֶאת ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח 
  .ְלָכל Eְָ/ֵעינ6
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לֹא ֶהֱחִזיק , ִרית ַנֲחָלת(ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל Eֶַ/ע ִלְ/אֵ 
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָלַעד E0( ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א
ֲאֶ/ר , �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת�

  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�
י ֶנֶדר ִנְזר( 8ַַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹא/( ַעד ְמלֹאת ַהCִָמי� ֲאֶ/ר ָ:ל ְימֵ 

ְוַע8ָה ִיְגַ%ל ָנא :ַֹח : ַיIִיר ַליהוה ָקד(/ ִיְהֶיה ַ@ֵ%ל Eֶַרע Fְַער רֹא/(
ע יהוה ֶאֶרְ� Eַ0ִי� ְוַרב ֶחֶסד נFֵֹא ָע(� ָוָפַ/ : ֲאדָֹני ַ:ֲאֶ/ר ִ%ַ;ְר8ָ ֵלאמֹר

: ְוַנ7ֵה לֹא ְיַנ7ֶה Eֵֹקד ֲע(� Hב(ת ַעל ָ;ִני� ַעל ִ/Bִֵ/י� ְוַעל ִרֵ;ִעי�
ְסַלח ָנא ַלֲע(� ָהָע� ַהIֶה ְ:גֶֹדל ַחְסֶ%ָ� ְוַכֲאֶ/ר ָנFָאָתה ָלָע� ַהIֶה 

  : ַוCֹאֶמר יהוה ָסַלְח8ִי ִ:ְדָבֶר�ָ : ִמִ-ְצַרִי� ְוַעד ֵהָ<ה
ְיַגBַח ֲאדָֹני ְ;ַתַער ַהMְִכיָרה ְ;ֶעְבֵרי ָנָהר ְ;ֶמֶלְ� 690ר ֶאת ַ;C(� ַהה6א 

ת "ְמְצְמַציְ ' ְיַכ�6ֵ 8ַַער ִ@י(: ָהרֹא/ ְוFַַער ָהַרְגָלִי� ְוַג� ֶאת ַהIָָק� 8ְִסEֶה

  ")8ַַער"י(ֵצא ְ;ִגיְמְטִרָיא " אלפ דלת נו� יוד"ִויַכ�6ֵ ַ@� , ֵ/� ָקד(/
ְיִהי 0ְבָר� ֶ;� 8ְִ/ִעי� ָ/ָנה ְוֵתַ/ע ָ/ִני� ַוCֵָרא יהוה ֶאל 0ְבָר�  וַ 

ַוCִַ+ע ֵאֶ/ל ִ;ְבֵאר : ַוCֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַ/ַ%י ִהְתַהBְֵ� ְלָפַני ֶוְהֵיה 8ִָמי�
ַוCֵָרא : עַוCַַעל ִמ�9ָ ְ;ֵאר ָ/בַ : ָ/ַבע ַוCְִקָרא ָ/� ְ;ֵ/� יהוה ֵאל ע(ָל�

ֵאָליו יהוה ַ;Bְַיָלה ַהה6א ַוCֹאֶמר Hנִֹכי ֱאלֵֹהי 0ְבָרָה� Hִביָ� 0ל 8ִיָרא 
ְוֵאל : ִ:י ִאH �ָ8ְנִֹכי 6ֵבַרְכ8ִיָ� ְוִהְרֵ;יִתי ֶאת ַזְרֲעָ� ַ;ֲעב6ר 0ְבָרָה� ַעְבִ%י

ְוִי�8ֶ ְלָ� ֶאת ִ;ְרַ:ת : ִלְקַהל ַעִ-י�ַ/ַ%י ְיָבֵרְ� א(ְתָ� ְוַיְפְרָ� ְוַיְרֶ;ָ� ְוָהִייָת 
0ְבָרָה� ְלָ� 6ְלַזְרֲעָ� ִא8ְָ� ְלִרְ/8ְָ� ֶאת ֶאֶר# ִמגOֶריָ� ֲאֶ/ר ָנַת� ֱאלִֹהי� 

ַוCֹאֶמר ל( ֱאלִֹהי� ֲאִני ֵאל ַ/ַ%י Eְֵרה 6ְרֵבה @(י 6ְקַהל @(ִי� : ְל0ְבָרָה�
ְוֶאת ָהHֶר# ֲאֶ/ר ָנַת8ִי ְל0ְבָרָה� : ֲחָלֶציָ� ֵיֵצא6ִיְהֶיה ִמֶ-Xָ 6ְמָלִכי� מֵ 

ַוCֹאֶמר ֲאֵלֶה� : 6ְלִיְצָחק ְלָ� ֶא8ְֶנָ<ה 6ְלַזְרֲעָ� 0ֲחֶריָ� ֶא�8ֵ ֶאת ָהHֶר#
ִיFְָרֵאל ֲאִביֶה� ִא� ֵ:� ֵאפ(א זֹאת ֲע6F ְקח6 ִמIְִמַרת ָהHֶר# ִ;ְכֵליֶכ� 

 ִמְנָחה ְמַעט ֳצִרי 6ְמַעט ְ%ַב/ ְנכֹאת ָולֹט ָ;ְטִני� ְוה(ִריד6 ָלִאי/
ְוֶכֶס� ִמְ/ֶנה ְקח6 ְבֶיְדֶכ� ְוֶאת ַהֶ:ֶס� ַה-6ַ/ב ְ;ִפי : 6ְ/ֵקִדי�

ְוֶאת ֲאִחיֶכ� ָקח6 : 0ְמ8ְחֵֹתיֶכ� 8ִָ/יב6 ְבֶיְדֶכ� א6ַלי ִמְ/ֶ@ה ה6א
ַ/ַ%י ִי�8ֵ ָלֶכ� ַרֲחִמי� ִלְפֵני ָהִאי/ ְוִ/Bַח ְוֵאל : ְוק6מ6 /6ב6 ֶאל ָהִאי/
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ַוCְִקח6 : ָלֶכ� ֶאת ֲאִחיֶכ� 0ֵחר ְוֶאת ִ;ְנָיִמי� ַוֲאִני ַ:ֲאֶ/ר ָ/כְֹל8ִי ָ/ָכְל8ִי
ָהֲאָנִ/י� ֶאת ַהִ-ְנָחה ַהIֹאת 6ִמְ/ֶנה ֶ:ֶס� ָלְקח6 ְבָיָד� ְוֶאת ִ;ְנָיִמי� 

ַוCֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל י(ֵס� ֵאל : ד6 ִמְצַרִי� ַוCַַעְמד6 ִלְפֵני י(ֵס�ַוCָקOמ6 ַוֵירְ 
ַוCֹאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְרָ� : ַ/ַ%י ִנְרHה ֵאַלי ְ;ל6ז ְ;ֶאֶר# ְ:ָנַע� ַוְיָבֶרְ� א(ִתי

ְרֲעָ� 0ֲחֶריָ� ְוִהְרִ;יִתָ� 6ְנַת8ִיָ� ִלְקַהל ַעִ-י� ְוָנַת8ִי ֶאת ָהHֶר# ַהIֹאת ְלזַ 
Iַת ע(ָל� Oֲאח:  

 :ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ְלָדִוד ִהֵ<ה ַמה +(ב 6ַמה ָ<ִעי� ֶ/ֶבת 0ִחי� ַ@� ָיWַחד
ַעל ָהרא/ יֵֹרד ַעWל ַהIָָק� ְזַק�W 0ֲהרֹ� ֶ/Cֵֹרד ַעל Eִי  ַ:9ֶֶמ� ַה+(ב

 ֶאת הִצ6ָה ְיהֹוָ  C(� ִ:י ָ/�ְ:ַטל ֶחְרמ(� ֶ/Cֵֹרד ַעל ַהְרֵרי צִ  :ִמ%(ָתWיו
�Wע(ָלWי� ַעד ָהCִַהְ;ָרָכה ַח:  

  ":ֵאל ַ/ַ%י"ת ֶ/Bֶָה� "0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ֶ/ר

ְלַמַע� ִ/ְמָ� : 0ל ַיַעְלצ6 א(ְיַבי ִלי, ֱאלַֹהי ְ;ָ� ָבַטְח8ִי 0ל ֵאב(ָ/ה
  :י ַרב ה6אְוָסַלְח8ָ ַלֲע(ִני :ִ , ְיהָֹוה

ְ%ָרֶכיָ� ְיהָֹוה :  ִ:י ִמיִמיִני ַ;ל ֶא-(ט, ִ/6ִיִתי ְיהָֹוה ְלֶנְגִ%י ָתִמיד
  :ְ;ֵצל ַ/ַ%י ִיְתל(ָנ�, יֵֹ/ב ְ;ֵסֶתר ֶעְלי(�:   אְֹרח(ֶתיָ� ַלְ-ֵדִני, ה(ִדיֵעִני

ִמְ;ִלי ְלַהְפִסיק " יוד, נו�, דלת, �אל"ת ֶ/Bֶָה� "יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ֶ/ר

  :ְ;ֶאְמַצע ְ;/�6 ִ%;6ר א( ַמֲעFֶה

  �"אל
, ְלַמַע� ֵיָחְלצ�6 ְיִדיֶדי�ָ :  6ִפי ַיִ@יד 8ְִהBֶָת�ָ , ֲאדָֹני Fְָפַתי 8ְִפ8ָח
ִ:י ְבַרִ;י� ָהיEָ , 6ָדה ְבָ/ל(� ַנְפִ/י ִמ7ְָרב ִלי:     ה(ִ/יָעה ְיִמיְנָ� ַוֲעֵנִני

  :ִדיִע-ָ 

  ת"דל

ִ:י ִפ67ֶדיָ� , ְלָ� ֲאִני ה(ִ/יֵעִני:   ְיהָֹוה 0ל 8ְִביֵ/ִני, ָ%ַבְק8ִי ְבֵעד(ֶתי�ָ 
  :ָדָרְ/8ִי

  :ֲאדָֹני ָמע(� 8ָ0ה ָהִייָת Bָנ6 ְ;דֹר ָודֹר, 8ְִפBָה ְלמֶֹ/ה ִאי/ ָהֱאלִֹהי�
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  �"נו
ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְבי(� ֲאדָֹני :  (� ִלִ;י ֵהָ-הִ:י FFְ, ָנַחְל8ִי ֵעד(ֶתיָ� ְלע(ָל�

, ָנFָאָת ֲע(� ַעֶ-�ָ :  ֶעְזָרִתי 6ְמַפְלִטי 8ָ0ה ֱאלַֹהי 0ל 08ְַחר, ַיֲחָ/ב ִלי
  :ִ:ִ=יָת ָכל ַחָ+אָת� ֶסָלה

  ד"יו
ָיִדי� , ל ְ;ֶצֶדקְוה6א ִיְ/Eֹט 8ֵבֵ :  ֲאדָֹני ִיְלַעג ָלמ(, י(ֵ/ב ַ;9ַָמִי� ִיFְָחק
ִ-י� ְ;ֵמיָ/ִרי� Oי�ָ : ְלאFֶ6ְגב6רֶֹתיָ� ַיִ@יד6, %(ר ְלד(ר ְיַ/ַ;ח ַמֲע:  

  .ַיֲעמ(ד ְויֹאַמר Eֶֶרק ֶזה ְ;ִהְתע(ְרר6ת ַהBֵב

ִ:י ְלע(ָל�   ָנא ִיFְָרֵאלKיֹאַמר: ַחְס%(ט(ב ִ:י ְלע(ָל� K ַליהָוה ִ:יה(ד6
 ָנא ִיְרֵאי ְיהָוהKיֹאְמר6:ַחְס%(ִ:י ְלע(ָל�  0ֲהרK�ָֹנא ֵביתKאְמר6יֹ: ַחְס%(

 ִלי לֹא הְיהֹוָ : ַהֵ-ַצר ָקָראִתי JCָ ָעָנִני ַבֶ-ְרָחב ָיJW ִמ�W :ַחְס%(ִ:י ְלע(ָל� 
ְזָרי ַוWֲאִני ֶאְרֶאה ְבWֹFְנWH הְיהֹוָ : WCֲַעֶשה ִלי Hָד�W ִאיָרא ַמה Wֹט(ב : י ִלי ְ;ע

:  ִמְ;טַֹח ִ;ְנִדיִבWי�הט(ב ַלWֲחס(ת ַ;Wיהֹוָ :  ִמְ;טַֹח ָ;HWָד�WהַלWֲחס(ת ַ;Wיהֹוָ 
 הְסָבב6ִני ְ;ֵ/� ְיהֹוָ  ַס;6ִני ַג�:  ִ:י ֲאִמיַל�Wה@(ִי� ְסָבב6ִני ְ;ֵ/� ְיהֹוָ  ָ:ל

�Wֲעכ6 ְ:ֵא/ ק: ִ:י ֲאִמיַלWֹ% י ה(ִצי� ְ;ֵ/� ְיהֹוָ ַס;6ִני ִכְדב(ִרי�:ִ 
�Wֹל ַויהֹוָ : ֲאִמיַלEִניהַ%חֹה ְדִחיַתִני ִלְנWְיִהי:  ֲעָזָרWַו Jי ְוִזְמָרת ָיIִלי  ָע
ֳהֵלי ַצִ%יִקי� ְיִמי� ְיהֹוָ  ק(ל: ִלWי/6ָעWה WH;ְ י/6ָעהWִילהִרָ<ה ִוWה ָחFָֹע  :
(ֵמָמה ְיִמי� ְיהֹוָ הְיִמי� ְיהֹוָ  Wה ר Fִָֹיל עWא: ה ָחWֹי לW:ִ מ6תH  רEֲֵאַסWֶאְחֶיה ַו
JWֲעֵשי ָיWִני: ַמWְוַלָ-ֶות לֹא ְנָתָנ JCָ ְתח6: ַי=ֹר ִיְ=ַרִ<יEִ ֲעֵריW/ַ בֹא ִלי WH ֶצֶדק 

JWה: ב� א(ֶדה ָיWיהֹוָ  ֶזWהַה9ַַער ַל) Wְדָ� ִ:י ֲעִניָתִני :  ַצִ%יִקי� ָיבֹא6 ב) Wא
 הֵמֵאת ְיהֹוָ : ֶאֶב� ָמWֲאס6 ַה;(ִני� ָהWְיָתה ְלרֹא/ W>ָEִה:  ִלWי/6ָעWהלי ַו8ְִהי

 ָנִגיָלה ְוִנFְְמָחה הַהC(� ָעָשה ְיהֹוָ  ֶזWה: ָהְיָתה Iֹאת ִהיא ִנְפָלאת ְ;ֵעיֵנWינ6
) Wא ְיהֹוָ : ב>ָHא ְיהֹוָ ה>ָH יָעה ָ<א/ִ) Wאה הW>ָ א ְ;ֵ/� ָ;ר6ְ� הַ :  ַהְצִליָחה;ָ
ַחג ַ;Wֲעבִֹתי�  ַוCֶָאר ָלנ6 ִאְסר6ה ֵאל ְיהֹוָ : ה ֵ;ַרְכנ6ֶכ� ִמֵ;ית ְיהָֹוWהְיהֹוָ 
(ְמֶמXWָ : קְרנ(ת ַהִ-ְזֵ;Wחַ  ַעד Wֱאלַֹהי ֲאר Xָיהֹוָ : ֵאִלי 8ָ0ה ְוא(ֶדWיהה(ד6 ַל:ִ  

) W%ט(ב ִ:י ְלע(ָל� ַחְס:  

6Bס6ִקי� ֵאEְ ֶה� " ֶ/ריֹאַמרBָ/ֶ מצפ"מצפ, אלהי�, אלהי�"ת #"# "
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  ֶאָחד ְ;ֶרֶצ�

  �"אלהי
ֵאBֶה ֶאְזְ:ָרה ְוֶאְ/Eְָכה ָעַלי ַנְפִ/י ִ:י ֶאֱעב(ר ַ;ָ=ְ� ֶאַ%ֵ%� ַעד ֵ;ית 

, ֵלב ָטה(ר ְ;ָרא ִלי ֱאלִֹהי�:   ְ;ק(ל ִרָ<ה ְות(ָדה ָהמ(� ח(ֵגג, ֱאלִֹהי�
Hר�6 , ַהְר6E 6ְדע6 ִ:י Hנִֹכי ֱאלִֹהי�             :ַחֵ%/ ְ;ִקְרִ;יְור6ַח ָנכ(� 

 ְיהָֹוה ִמ9ַָמִי� ִהְ/ִקי� ַעל ְ;ֵני Hָד� ִלְרא(ת         : ַ;@(ִי� HרH;ָ �6ֶר#
  :י ֵלבמ(ִ/יַע ִיְ/רֵ ,  ָמִגִ<י ַעל ֱאלִֹהי�   : ֲהֵי/ ַמFְִ:יל %ֵֹר/ ֶאת ֱאלִֹהי�

  �"אלהי
Eַֹעל Eַָעְל8ָ ִביֵמיֶה� ִ;יֵמי , ֱאלִֹהי� ְ;Hְזֵנינ6 ָ/ַמְענ6 ֲאב(ֵתינ6 ִסEְר6 ָלנ6

�Bַ ֶנֶדר: ֶקֶד� O/6ְלָ� ְי �)Cה ֱאלִֹהי� ְ;ִצBָה ְתִהCִָמOֲהלֹא ֱאלִֹהי� :   ְלָ� ד
ְ/ַלח ִמ9ַָמִי� ְוי(ִ/יֵעִני יִ :   ִ:י ה6א י(ֵדַע 8ֲַעלOמ(ת ֵלב, ַיֲחָקר זֹאת

ַמה Cָָקר ַחְסְ%ָ� :  ִיְ/ַלח ֱאלִֹהי� ַחְס%( ַוֲאִמ8(, ֵחֵר� /ֲֹאִפי ֶסָלה
  :6ְבֵני Hָד� ְ;ֵצל ְ:ָנֶפיָ� ֶיֱחָסי�6, ֱאלִֹהי�
  #"מצפ

#Eְָוָיָ/ר , הַצִ%יק 8ָ0ה ְיהֹוָ :   ֵמיהָֹוה ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר :(ָננ6 ְוַדְר:( ֶיְח
ִמְצַות ְיהָֹוה ָ;ָרה , 67Eִֵדי ְיהָֹוה ְיָ/ִרי� ְמFְַ-ֵחי ֵלב          :ִמְ/Eֶָטי�ָ 

  :ְוַחִ=יד ְ;ָכל ַמֲעFָיו,  Pִַ%יק ְיהָֹוה ְ;ָכל ְ%ָרָכיו             : ְמִאיַרת ֵעיָנִי�
  #"מצפ

ָצֲעק6 ַוְיהָֹוה ָ/ֵמַע 6ִמָ:ל :  ַמה Cְִדיד(ת ִמְ/ְ:נ(ֶתיָ� ְיהָֹוה ְצָבא(ת
ְולֹא ֶיֶאְ/מ6 ָ:ל ַהח(ִסי� , E(ֶדה ְיהָֹוה ֶנֶפ/ ֲעָבָדיו:   ָצר(ָת� ִהPִיָל�

, ִצְדָקְתָ� ְ:ַהְרֵרי ֵאל ִמְ/Eֶָטיָ� 8ְה(� ַרָ;ה                            :  ;(
  :Hָד� 6ְבֵהָמה ת(ִ/יַע ְיהָֹוה

 Fֶָפת ָי�ַיֲעFְ או על , א( ַמֲעָי� א( ;(ר ַמִי�, א( ָנָהר, ה ֵסֶדר ַה8ְַ/ִליְ� ַעל

ְוִא� ִאי ֶאְפָ/ר ַיֲעFֵה6 ְ;ִדיָעָבד ַעל ְ%ִלי (, מקוה לטבילת כלי� הנמצא בחצר

  ) .ַיֲעFֵה6 ֵ/ִנית, 6ְבי(� 0ֵחר ְ:ֶ/ִיְמָצא ְמק(ר ַמִי�, ָמֵלא ַמִי�

  :יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(ְוק(ֶד� 

ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 
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. ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל"ה ְ;ֵ/� ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י
6ִבי� ַעל ְיֵדי ִמיָכה ֲהֵריִני מ6ָכ� ל(ַמר ְ/לָֹ/ה ָעFָר Eְס6ִקי� ַהְ:ת

ְוכBְOה6 ַנְפִקי� , ָהא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחֵמי ִאְתַח�6I ָהָכא, ַהָ<ִביא
ִמ8ְֵליָסר ַמ;6ִעי� ִדְמַ/ח ְרב6ת ְ%ִת67ֵני ִ%יְקָנא ַקִ%יָ/א ַע8ִיָקא 

ֲחֵמי ֵמַע8ִיַקא ָהא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ%רַ . ְ%ַע8ִיִקי� ְטִמיָרא ִ%ְטִמיִרי�
. ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע 8ְָלת. נ(Fֵא ָע(� 8ְֵרי. ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� ַחד. ַקִ%יָ/א

ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א . לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0( ָחֵמ/. ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( 0ְרַ;ע
ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצBO(ת . ַמְנָיאִיְכ;ֹ/ ֲע(נ(ֵתינ6 8ְ . ָי/6ב ְיַרֲחֶמ<6 ִ/ְבָעה. ִ/ית

ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� ַחד . �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֲעFָָרה. ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� 8ְִ/ָעה
   : ִמיֵמי ֶקֶד� 8ְֵליָסר,ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6 8ְֵריָסר. ָסר

ֶאֶרְ� . �6 ִמָ%ה 8ְָלתְוַח<. ַרח�6 ִמָ%ה 8ְֵרי�, ֵאל ִמָ%ה ַחד, ְלַקֵביל ָ%א
ֶוֱאֶמת ִמָ%ה . ְוַרב ֶחֶסד ִמָ%ה ִ/ית. Eַ0ִי� ִמָ%ה ָחֵמ/. ִמָ%ה 0ְרַ;ע

נ(Fֵא ָע(� ִמָ%ה . ַלֲאָלִפי� ִמָ%ה 8ְִ/ָעה. נ(ֵצר ֶחֶסד ִמָ%ה 8ְַמְנָיא. ִ/ְבָעה
  :ְוַנ7ֵה ִמָ%ה 8ְֵליָסר. ֵריָסרְוַחָ+Hה ִמָ%ה 8ְ . ָוֶפַ/ע ִמָ%ה ַחד ָסר. ֲעFָָרה

ֶ/8ְִהֶיה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה 
ֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ְלָפֶניָ� ְקִרי0ת ַהEְס6ִקי� ַהִ<ְרָמִזי� ָ;ֶה�  Oֲח/6ָבה 6ְמק

, מ6ִרי� ַעל ַיד ְנִביHְ� ִמיָכהָהאֲ , ְ/לֹ/ ֶעFְֶרה ִמ%(ת ֶ/ל ַרֲחִמי�
. ַהְמכ6ָOִני� ֶאל ְ/לֹ/ ֶעFְֶרה ִמ%(ת ָהֲאמ6ִרי� ַעל ְיֵדי מֶֹ/ה ַעְבָ%�ְ 

6ְכִא6B , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ ָ;ֶה�
, ְוִתְהֶיה ָ/ָעה ז( ֵעת ָרצ(� ְלָפֶני�ָ . י� ָ;ֶה�ִהFְַג8ִי ָ:ל ַה=(ד(ת ָהְרמ6זִ 
ֱאלֵֹהינ6 ְ;ִמַ%ת יאהדונהי ְוִתְתַנֵהג ְיהָ(ה , ְוִי@ֹל6 ַרֲחֶמיָ� ַעל ִמ%(ֶתי�ָ 
ְלַהְמִ/יְ� , 6ְתע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� ִבְקִריHִתי זֹאת, ַהֶחֶסד 6ְבִמַ%ת ָהַרֲחִמי�

 ָI-ַָרה ִמ� ַהHד "יו(, ל ָהֶעְלי(� �678ִ ַה9ְִמיִני ַהִ<ְקָרא נ(ֵצר ֶחֶסדֶ/ַפע ְוֶה

ד "ה יו"� ה"אל(, ֶאל ַה�678ִ ַה8ְִ/יִעי ַהִ<ְקָרא ַלֲאָלִפי�). י"ו ה"י וי"ה

י ִמ68ק ָ@מ6ר ְוָ/ֵל� "� 0דֹנָ "6ָבֶזה ִיְתַמ8ְק6 ְ/מ(ת ֱאלִֹהי). ה"ה
ְוָכל ַהְמַקְטְרִגי� . יְ� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאֵתינ66ְבֵכ� ְוַתְ/לִ , ִ:ְרצ(ְנ�ָ 

ְוַעל ְיֵדי ֵ/� . ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמי�ָ . ָרִעי� יOְ/ְלכ6 ִ;ְמצBO(ת ָי�
ִיְתָ;ְרר6 ְוַיֲעל6 ָ:ל ִנP(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְמבָֹרִרי� י "הֵ וד "י י6"הֵ ו� "0לֵ 
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ִויִהי נַֹע� . ְוַנ7ֵה ָלֶה� ְלַהֲעל(ָת� ִלְמק(� ַה7ֶֹד/, ְמלOָ;ִני�6ְמנ7ִOי� 6
  :ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 וַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

 ִעHBָה ַוי ָמא� ְ%א(ִ/יט ָיד(י ְ;ִדיְקָנא ַי7ִיָרא: Eַָתח ַרִ;י ִ/ְמע(� ְוHַמר
ְ/ַ;ְח8ָא. ְ%ָסָבא ַקִ%יָ/א ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכBָֹא Oיְקָנא ְ%ַהִהיא ת%ִ .

. ִ%יְקָנא ְ%ָלא ָיְדִעי� ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�. ִ%יְקָנא ְ%ָסִתי� ְוַי7ִיר ִמָ:ל 8ִק6נ(י
ְ/ָ;ִחי� O8 א ְ%ָלא ֲהָוה ַ;ר ַנ/ ִ%יְקנָ . ִ%יְקָנא ְ%ִהיא 68ְ/ַ;ְח8ָא ְ%ָכל

Jה ְוַקִ%יָ/א ְ%ִיְקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליHֲער(י ַעד . ְנִביFַ;ְ יְקָנא ְ%ִהיא 8ְַלָיא%ִ
ְטִמיָרא ִדְטִמיִרי� , ַי7ִיָרא ְ%ַי7ִִרי�, ִח6ָָרא ְ:ַתְלָגא, ַט;6ָרא ְדִלָ;א

ְצִניע6ָתא ְדִסְפָרא ְ%ָהאי 8ָאָנא ;ִ . ְמֵהיְמנ6ָתא ִדְמֵהיְמנ6ָתא ְ%כָֹלא
ָנִפיק ְמא6ְדנ(י ְוָנִחית ס6ְחָרֵניJ ְ%פ6ָמא , ִ%יְקָנא ְמֵהיְמנ6ָתא ְדכ(ָלא

. ַקִ%יָ/א ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ְ;ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ִח6ָָרא ְדַי7ִיָרא
ה6א ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא ְמַהיְמָנא ְ/ֵליָמא , ְוָנִחית ְ;ִ/67ָלא ְוָחֵפי ַעד ִט;6ָרא

ִ;ְתַלת ֲעFַר , ְ%ַנְגִ%י� ֵ;יJ 8ְַלת ֲעFָר ְנִביִעי� ַמ;6ִעי� ִ%ְמַ/ח ְרב6ת ָטָבא
  :8ִק6ִני� ִמְת7ְ8ַָנא
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ִמBְֵעיָלא ) ֵאל' ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� במדה א(8ִק6ָנא ַקְדָמHה 

אֵרי ֵמַהה6א 8ִק6ָנא ִדFְַער ֵריֵ/יה ְ%ָסִליק ְ;ִת67נ(י ְלֵעיBָא ְמא6ְדנ(י ְוָ/ 
ָלא ָטָבא ַעד ֵריָ/א  O7/ִ;ְ ְדִני� ְ;ַחד ח6ָטא Oְתָחא ְדאEִ ְוָנִחית ִמ7ֵַ-י

  :ְ%פ6ָמא
 ֵמֵריָ/א ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא) ַרח�6' נ(Fֵא ָע(� במדה ב(, 8ִק6ָנא ִתְנָייָנא

  :ְוָסִליק ַעד ֵריָ/א 0ֲחָרא ְ%פ6ָמא ְ;ִת67ָנא ָ/ִקיל, ְ%פ6ָמא
ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתח(ת ) ְוַח<�6' ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע במדה ג(, 8ִק6ָנא 8ְִליָתHה

ְוFְַעָרא ִאְתEְַסק , ח(ָטָמא ִמ8ְח(ת 8ְֵרי� נ6ְקִבי� ָנִפיק ַחד Hְרָחא
6ָמֵלי ֵמָהאי ִ@יָסא 6ֵמָהאי ִ@יָסא Fְַעָרא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי� . 6א Hְרָחאְ;ַהה

  :ס6ְחָרֵנJ ְדַהה6א Hְרָחא
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ְוָנִחית ) ֶאֶר�ְ ' ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( במדה ד(, 8ִק6ָנא ְרִביָעHה

  :67ָנא ְ/ִלי�8ְח(ת 6Eָמא ֵמֵריָ/א ֲחָדא ְלֵריָ/א ֲחָדא ְ;ִת 
8ְח(ת 6Eָמא ) Eַ0ִי�' לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0( במדה ה(, 8ִק6ָנא ֲחִמיָ/Hה

ְוִאBֵי� 8ְֵרי� Hְרִחי� , ָנִפיק Hְרָחא 0ֲחָרא ְ;ִ/67ָלא ְדHְרָחא ִדְלֵעיָלא
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  :ְרִ/יִמי� ַעל 6Eָמא ִמָ:א� 6ִמָ:א�
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ) ְוַרב ֶחֶסד' י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א במדה ו:ִ (, 8ִק6ָנא ְ/ִתיָתHה

ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמBְַרע ְלֵעיל ְלֵריָ/א ְ%פ6ָמא ְוָחֵפי ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא 
ְוָנִחית Fְַעָרא ְלֵריָ/א ְדִפְתָחא . ָטָבא ַעד ֵריָ/א ְ%פ6ָמא ִדְלֵעיָלא

  :ְדHְרָחא ַתH8ָה ְ%פ6ָמא
Eִָסיק Fְַעָרא ְוִאְתֲחז�6 ) ֶוֱאֶמת' ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 במדה ז(, 8ִק6ָנא ְ/ִביָעHה

ְ;ִגיְנה(� . 8ְֵרי� 6E8ִַחי� ְ;ִתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ַ/Eִיָר� ְוָי�H ְלֶמֱחֵזי
 ִCֵני ֶמֶלְ� ַחEְ י�ִאְתַקָי� ָעְלָמא ֲהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ְ;א(ר:  

 ָנִפיק ַחד ח6ָטא )נ(ֵצר ֶחֶסד' ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6 במדה ח(, 8ִק6ָנא ְתִמיָנHה
  :ְוַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא ַעד ַט;6ָרא, ְ%ַ/ֲעֵרי ס(ֲחָרֵני ְדִדיְקָנא

 )ָלֲאָלִפי�' ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� במדה ט(, 8ִק6ָנא ְתִ/יָעHה

, ִמ8ְָעֵרי 6ִמְתָעְרִבי� ַ/ְעֵרי ִ%יְקָנא ִע� ִאינ�6 ַ/ְעֵרי ְ%ַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא
  :ְוָלא ַנְפֵקי ָ%א ִע� ָ%א

ַנְחִתי� ַ/ְעֵרי ) נFֵֹא ָע(�' �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב במדה י(, 8ִק6ָנא ֲעִ/יָרHה
  :(ת ִ%יְקָנא8ְח(ת ִ%יְקָנא ְוַחְפָיי� ִ;ְגר(ָנא 8ְח

ְ%ָלא ָנְפִקי� ִניָמא ִמ� ) א ָוֶפַ/ע"ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� במדה י(, 8ִק6ָנא ַחד ַסר
  :ִניָמא 6ִמְתַ/ְעָר� ְ;ִ/יע6ָרא ְ/ִלי�

ְ%ָלא ַתְלָיי� ) ב ְוֲחָ+Hה"ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6 במדה י(, 8ִק6ָנא 8ְֵריַסר
6פ6ָמא ִאְתEְֵני ִמָ:ל ִסְטר(י ְוָי�H ַ/ְעֵרי ְסח(ר ְסח(ר , אַ/ְעֵרי ַעל 6Eמָ 

Jֵלי:  
ְ%ַתְלָיי� ַ/ְעֵרי ִ;ְתח(ת ) ג ְוַנ7ֵה"ִמיֵמי ֶקֶד� במדה י(, 8ִק6ָנא 8ְֵליַסר

. ִ;יָקָרא ָיHה ִ;יָקָרא ַ/Eִיָרא ְמַחְפָיי� ַעד ַט;6ָרא. ִ%יְקָנא ִמָ:א� 6ִמָ:א�
ְסָמאלָ  Oְב8ָא ְ%בOי ַתְקרEֵיִרי� . א ִאְתֲחֵזי ִמָ:ל 0ְנEִ/ַ 6ִחי�E8ַ �6>ר ִא;ַ

ִ;ְתֵליַסר . 6ְמַחְזָי� ֵחד6 ִלְזֵעיר 0ְנEִי�. ִח6ִָרי� ְ%ַמְפִקי� ַחCִי� ְלַעְלָמא
ְוַנְגִ%י� ְלָכל , 6ת8ִק6ִני� ִאBֵי� ַנְגִ%י� ְוָנְפִקי� 8ְֵליַסר ַמ;6ִעי� ִ%ְמָ/ח ְרב

6ְמִ/יִחי� ֵמַהה6א ִמְ/ָחא . ְוַנֲהִרי� ְ;ַהה6א ִמְ/ָחא. ִא<�6 ִ%ְלַת8ָא
ִ;ְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי� ִאְתְרִ/י� ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא . ְ%ִבְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי�

  :ְסִתיָמHה ְ%כBָֹא ְ%ַע8ִיק ְדַע8ִיִקי�
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, מלה במלה' ויאמר מי אל כמו� וגו, ני צדי הגלימה או המעיליגביה ש

', וכשיאמר ותשלי� וגו, ג מדות כמסודר כא�"ויכוי� בלבו שה� כנגד י

ויכוי� שכל המלאכי� הרעי� שנבראו מכח , ינער הבגד על המי�

. עוונותיו וג� המקטרג העליו� יושלכו במצולות י� העליו� דפלוני ונחש

  :עמי�ויחזור כסדר שלש פ

לֹא ֶהֱחִזיק , ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת(
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָלַעד E0( ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א
ֲאֶ/ר , ָה��8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְברָ : ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת�

  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

    ,,,, ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� ְוָיַרד ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� ְוָיַרד ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� ְוָיַרד ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� ְוָיַרד����HHHHתעניות הנצרכי� לתקונו תעניות הנצרכי� לתקונו תעניות הנצרכי� לתקונו תעניות הנצרכי� לתקונו ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(� ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(� ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(� ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(� 

ְוִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ְוִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ְוִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ְוִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל , , , , ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(תִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(תִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(תִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת

/ / / / חמֵ חמֵ חמֵ חמֵ י� וְ י� וְ י� וְ י� וְ ארבעִ ארבעִ ארבעִ ארבעִ ֶ/ל ְ/לֹ/ ֵמא(ת ֶ/ל ְ/לֹ/ ֵמא(ת ֶ/ל ְ/לֹ/ ֵמא(ת ֶ/ל ְ/לֹ/ ֵמא(ת  וטוב שלא יפחות מפדיו�  וטוב שלא יפחות מפדיו�  וטוב שלא יפחות מפדיו�  וטוב שלא יפחות מפדיו� ,,,,ֲאֶ/ר י6ַכלֲאֶ/ר י6ַכלֲאֶ/ר י6ַכלֲאֶ/ר י6ַכל

            ....8ֲַעִנC(ת ְלִת�67 ָע(� ַה8ַַער8ֲַעִנC(ת ְלִת�67 ָע(� ַה8ַַער8ֲַעִנC(ת ְלִת�67 ָע(� ַה8ַַער8ֲַעִנC(ת ְלִת�67 ָע(� ַה8ַַער

של שש מאות תעניות של שש מאות תעניות של שש מאות תעניות של שש מאות תעניות     Eְִדי(�Eְִדי(�Eְִדי(�Eְִדי(�אולי צרי� אולי צרי� אולי צרי� אולי צרי�  גילוח פאות הראש  גילוח פאות הראש  גילוח פאות הראש  גילוח פאות הראש ְלִת�67 ָע(�ְלִת�67 ָע(�ְלִת�67 ָע(�ְלִת�67 ָע(�וווו

ְ/לֹ/ ֵמא(ת 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ֵ/� ְ/לֹ/ ֵמא(ת 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ֵ/� ְ/לֹ/ ֵמא(ת 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ֵ/� ְ/לֹ/ ֵמא(ת 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ֵ/� או של או של או של או של , , , , ####"""" מצפ מצפ מצפ מצפֵ/�ֵ/�ֵ/�ֵ/�פעמי� פעמי� פעמי� פעמי� ' ' ' ' כמני� בכמני� בכמני� בכמני� ב

א( ִפְדי(� א( ִפְדי(� א( ִפְדי(� א( ִפְדי(� , , , , Eְָעִמי� ֱאלִֹהי�Eְָעִמי� ֱאלִֹהי�Eְָעִמי� ֱאלִֹהי�Eְָעִמי� ֱאלִֹהי�' ' ' ' ( ֶ/ל ֵמHה ְוִ/ְבִעי� 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ב( ֶ/ל ֵמHה ְוִ/ְבִעי� 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ב( ֶ/ל ֵמHה ְוִ/ְבִעי� 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ב( ֶ/ל ֵמHה ְוִ/ְבִעי� 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� באאאא, , , , ####""""מצפמצפמצפמצפ

ומשמי� ומשמי� ומשמי� ומשמי� . . . . ההההֵפHֵפHֵפHֵפH    ִמְנָי�ִמְנָי�ִמְנָי�ִמְנָי�:ְ :ְ :ְ :ְ 6666, , , , ֶ/ל ְ/מ(ִני� ְוֵ// 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ֵ/� ֱאלִֹהי�ֶ/ל ְ/מ(ִני� ְוֵ// 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ֵ/� ֱאלִֹהי�ֶ/ל ְ/מ(ִני� ְוֵ// 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ֵ/� ֱאלִֹהי�ֶ/ל ְ/מ(ִני� ְוֵ// 8ֲַעִנC(ת ְ:ִמְנָי� ֵ/� ֱאלִֹהי�

        .... ואמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעי� בעדו ואמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעי� בעדו ואמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעי� בעדו ואמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעי� בעדו....יעזרוהו להשלי� תקונויעזרוהו להשלי� תקונויעזרוהו להשלי� תקונויעזרוהו להשלי� תקונו

ְו0ַחר ָ:ְ� . ַיֲחל(# ִמְנָעָליו ְוֵיֵלְ� ָיֵח� ָ:ַ-ה ְצָעִדי�. Eְִדי(� ְ;ָיד(ַיֲחִזיק ֶ:ֶס� הַ  

  .ַיֲעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר

ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<יֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/ 

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . � ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ ְוגַ 
 ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהיְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר . ָמה ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%ק. ַהEִָני�
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ִלְדָבֶריָ� לֹא . 6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת
ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני

ִדְבֵרי ס(ְפִרי� ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה וְ . ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�
ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . 6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע

ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת
ְוָגַרְמ8ִי . 0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOהְלִהְתַחIֵק ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת 

ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 
;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 . ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר

ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ַהַ-ִי�
ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה

ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהיָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה ,  ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי,6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר ֵהַקְפ8ִי , 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 
 ֵEי , א(ת רֹאִ/י ְוִהְ/ַחְת8ִי ֶאת ְזָקִני ְ;ַתַערFְַוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע

ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי O6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי , 6מ
ַכי ָהָרִעי� ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%רָ . ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה

ְלָקִלי� Oְרח(ַתי ַהְמקH ֶו� : ִ%ְכִתיב, ְוֶאתH /ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי
. ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ 

ב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל 6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א כְ 
ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 , ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה

  .ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶהחָ 

ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ה ֱענ6ת ְו0ל ָנא ִתְבזֶ . ט(ב ְוַסBָח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  יאהדונהיְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 
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ְוָגל6י . י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@;ֵ 
, 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב

ְוָלֵכ� ֲאִני , ְוָכַ/ל :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה
ֶ;ֶלת ַהPְָדָקה . C(ת ֵא6Bַמְפִרי/ ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַענִ  Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר , ֶ/ֲאִני נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי
ִיְהי6 , ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת

ְו8ָ0ה . � ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(תִמְתָ;ְרִרי
ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי 

ַעל ְיֵדי ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת . ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ְוַנְפִ/י
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� , ַח+ֹאַתי ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�

ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� , ֶ/Cָמ6ת6 ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
 ָהָרמ6ז )ו"חב(ָ/ְרָ/� ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

6ִמEָס6ק , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת חַ 
 )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'ַחCִי� 6'ְלָק� ;ַ 'חֶ 

ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ְוִתְ/ . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת ִ; 
ָ<א ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'ת רָ 'ֲחֶמיָ� אֶ 'רַ 
ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י  ְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרייִ . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְוַתֲחנ6ִני� 8ָ0ה

  :ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

ְו%ְ0ָרא  )575לקמ� עמוד ִנְמָצא (ְ� ֶ/ל ָחג ַה9ָב6ע(ת "ִיְלַמד Eְס6ֵקי ַה8ְנַ 

  .ְוִיְ/%ֵ8ַל ִלְלמ(ד ַה8ְִהBִי� :B6()   608 לקמ� עמודִנְמָצא (ז6ָטא 

  0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , 6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/ְ:ִא 
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י
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ְוִע� ,  ֵמא(ת� ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�

  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית

ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה 
, ד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנהעַ , ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת
ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� ,  6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי,ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י6

ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ִרי� ַוֲאִני ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַד;ְ "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה

 ֶ;�,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 

0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה 
ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6

ַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 לְ 
, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהי� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
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ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , +ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6ְוחַ 
ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� Kִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

   .� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�ית� ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי

        

        ....חקק על בשרו כתובת קעקעחקק על בשרו כתובת קעקעחקק על בשרו כתובת קעקעחקק על בשרו כתובת קעקע�678ִ ְלִמי /ֶ �678ִ ְלִמי /ֶ �678ִ ְלִמי /ֶ �678ִ ְלִמי /ֶ 

 ).ח"כ, ט"י, ויקרא(" 'וכתובת קעקע לא תתנו בכ� אני ה", אמרה תורה
ג� מה שנוהגות הנשי� שמזריקות , ומלבד כתובת הקעקע הידוע

. הוא בכלל איסור זה', צבע שיעמוד תחת העור להאדי� פניה� וכדו
כ ממלא מקו� השריטה בצבע או "ר ואחוכל מה ששורט העו

וכל שכ� אות� שדוקרי� . כ שורט על מקו� הצבע"שצובע ואח
  . במחט במקו� הצביעה

וכתבו המקובלי� שאיסור כתובת קעקע הוא מלשו� מקעקע כל 
ומוש� עליו , כי העושה זאת סותר כוחות הטהרה, הבירה כולה

 את השכינה וכוונת� היא שאיסור זה מקעקע. ל"כחות הטומאה עכ
נפש הקדושה ' שהיא בחי, המלכות הנקראת בירה' שהיא סוד ספי

והנה רבותינו . ל"ומחליפי� נפשו בנפש הטומאה רח. של האד�
ימי� הראוי לתקו� זה ואולי תקונו במאתיי� ' המקובלי� לא נתנו מס

Hְמָנ� ִמי ָעָלה ָ/ַמִי�  .)ג"ח וה"ת דה"הויו' כמני� י(ושישי� תעניות 
ְוָהָרצ(� , ְוַהְת/6ָבה ְוַה6ִיד6י, ד ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(תְוָירַ 

. ֵה� ִע7ָר ַה�678ִ 6ַמֲעFֶה ַה8ֲַעִנית ְוַהEְִדי(� ַמְ/ִלי� ַה�678ִ, ְוַהַמְחָ/ָבה
אולי ְוַהַ-ְמִעיט , 6ַכלְוָלֵכ� ִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר י

מאתיי� ושישי� תעניות או מאה לֹא ִיְפח(ת ִמEְִדי(� כדאי ש
  ).�"ה במילוי ההי"כמני� ש� אהי(  8ֲַעִנC(תוחמישי� ואחת

  ).הספר בתשובה שהובאה להל� בסו�" אברה�ברית "ת "נסדר לפי שו(
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        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

י(� ִלְפֵני  ו.ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמ9ְִקיַעת 

   .ַהצ(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְקֵ/י עֶֹר� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6, ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ְוָל/(� ָהָרעִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי . ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמהחקקתי בגופי כתובת קעקע . ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת

ִק9ִינ6 . ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6. נEָ6ַ/עְ . ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. עֶֹר�

. ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל. 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6. ת ָעFִיתָ ִ:Wי ֱאמֶ 

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� יַחְדרֵ  8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .חֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמ  ֶאת ָ:ל

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ,  ְטִביל(ת07ַחר ָ:ְ� ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל 

, ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(

 ְטִביל(ת ְ:ֶנֶגד 7ְו0ַחר ָ:ְ� ִיְט;ֹל ע(ד . ִמָ:ל :(ח(ת ַהִחיצ(ִני�ר6ח( ְוִנְ/ָמת( 

ִויַכ�6ֵ ְ;ָכל ְטִביָלה ְ;א(ת 0ַחת ִמ9ְִבַעת . ל"ל צ"� צ" א(ִתC(ת צל7

 ְטִביל(ת ִלְמ/ְֹ� ָעָליו ֵ/� 7ְו0ַחר ָ:ְ� ִיְט;ֹל ע(ד . ָהא(ִתC(ת ְלִפי ַהֵ=ֶדר

" ַJ)ה" ְטִביל(ת ְ:ִמְנַי� ֵ/� אהי621ְבַסְ� ַה:ֹל ִיְהי6 " ֱאל.  
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/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ִמְנָחה ָחַ/ב , ֲעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחהִא� לֹא ִקֵ;ל 8ַ 

  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ְלִהְתַע<(ת

  :ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ָחר ַלְיָלה ְוי(� ַעל ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלמָ , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
 שחקקתי כתובת קעקע על גופיָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ַ;ֲעו(� , ֲאֶ/ר ָחָטאִתי

ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה , ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה
ָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלצְ , ֶ/ִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַע<(ת

ַוֲהֵריִני ִמְתַ:�6ֵ . א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל, ַה8ֲַעִנית
ה6א ִ;ְמק(�  ָ;ר�6ְ  ְ;ַתֲעִנית ֶזה ְלַהְקִריב ֶחְלִ;י ְוָדִמי ִלְפֵני ַה7ָד(/

ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� . Eֵר ַעל ַח+ֹאַתיְלכַ , ַה7ְָרָ;� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;חַ 
ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח ְלִהְתַע<(ת ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיהָֹוה 
  .6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�, ְלָפֶני�ָ 

ִנְמָצא ְלַקַמ� (ר ְוַלֲעF(ת ַה�678ִ ֶ/ל ַהַלְיָלה ְ;ֵליל ַהP(� ִא� י6ַכל ְלִהָ/ֵאר עֵ 

ְוִא� ָקֶ/ה ל( ְוה(ֵלְ� ִלי/(� ִיְ/%ֵ8ַל ל(ַמר ְקִרי0ת ְ/ַמע , ָעִדי� )413413413413עמוד 

ְוָיִ<יַח 8ַַחת ַהָ:ר ִלְמָרא/(ָתיו ֶאֶב�  .)47לעיל עמוד ִנְמָצא (ֶ/ַעל ַהִ-ָ+ה 

 ְוִיְ/%ֵ8ַל ָלק�6 ,�"ָהע(ֶלה ְ:ִמְנָי� ֶאבֶ ). ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו(ִוְיַכֵו� ְ;ֵ/� 

  .ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה ).60נמצא לעיל עמוד (�678ִ ֲחצ(ת וְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר 

  :ְ;י(� ַהצ(� יֹאַמר

 Fֵֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲע;ְ �Cְֵלַק �-ָOה ֶ/ל ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמז
. ְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ ְבק(ל(: ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 
 6ְמַקֵ;ל ָעַלי ֶ/Bֹא ,ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ֵ;י� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְ:ב(ד ְ/מ( . ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�
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 8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ינ6 ְו0ְנֵ/י ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(תֵ . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

.  ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה חקקתי כתובת קעקע על גופי.ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת

ִק9ִינ6 . ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. עֶֹר�

. ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל. ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ66ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� 
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ 

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל/ֶ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

  יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ְלַ�ְרֶ;ה ַהִ-Fְָרה 6ְלָ/ל(� ֵאי� ֵק# ַעל ִ:ֵ=א ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכ8( ְלָהִכי� 
ֲסַעָדJ ְ;ִמְ/Eָט 6ִבְצָדָקה ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל� ִקְנ0ת יהוה א(ָתJ 6לְ 

   :ְצָבא(ת 8ֲַעFֶה Iֹאת

  :0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ַוCָָ/ב 0ְבָרָה� ֶאל ְנָעָריו ַוCָקOמ6 ַוWCְֵלכ6 ַיְחָ%ו ֶאל ְ;ֵאר ָ/ַבע ַוCֵֶ/ב 
CְַחEֹר ֶאת ְ;ֵארֹת ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ַוCָָ/ב ִיְצָחק וַ : 0ְבָרָה� ִ;ְבֵאר ָ/Wַבע

ֲחֵרי מ(ת 0ְבָרָה�  W0 ִלְ/8ִי�Eְ �6ִביו ַוְיַס8ְמH ְפר6 ִ;יֵמי 0ְבָרָה�Wָח
ַוCְַחEְר6 ַעְבֵדWי ִיְצָחק : ַוCְִקָרא ָלֶה� ֵ/מ(ת ַ:9ֵמֹת ֲאֶ/ר ָקָרא ָלֶה� HִבWיו
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ַוCִָריב6 רֵֹעי ְגָרר ִע� רֵֹעי ִיְצָחק : ַמִי� ַחWCִי�ַ;ָ<ַחל ַוCְִמְצא6 ָ/� ְ;ֵאר 
) W-ק6 ִעMְְתַעWק ִ:י ִהFְֶקָרא ֵ/� ַהְ;ֵאר ֵעCִר6 : ֵלאמֹר ָלנ6 ַהָ-ִי� ַוEְְחCַWַו

ר ַוCְַע8ֵק ִמ�9ָ ַוCְַחEֹ: ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ַוCִָריב6 ַ@� ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמFִ JְטָנWה
ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ְולֹא ָרב6 ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמJ ְרחֹב(ת ַוCאֶמר ִ:Wי ַע8ָה 

ֶר#יאהדונהיִהְרִחיב ְיהָ(ה  WHַבע:  ָלנ6 6ָפִרינ6 ָבW/ָ ַעל ִמ�9ָ ְ;ֵארCַַוְיִהי : ַו
ר ֲאֶ/ר ָחָפרC;ַ 6(� ַהה6א ַוCָבא6 ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוCִַ@ד6 ל( ַעל אֹד(ת ַהְ;אֵ 

ַוCְִקָרא אָֹתJ ִ/ְבָעה ַעל ֵ:� ֵ/� ָהִעיר ְ;ֵאר : ַוCאְמר6 ל( ָמָצאנ6 ָמWִי�
  :ֶ/ַבע ַעד ַהC(� ַהWIֶה

: ְוָעFִיָת ֶאת ֵנWרֶֹתיָה ִ/ְבָעה ְוֶהWֱעָלה ֶאת ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר EֶָנWיהָ 
ַע ַעל ֶאֶב� 0ַחת ִ/ְבָעה ֵעיָנִי� ִ:י ִהֵ<ה ָהֶאֶב� ֲאֶ/ר ָנַת8ִ  O/)י ִלְפֵני ְיה

� ְיהָֹוה  Oְנא Jָח O8Eִ ְנִני ְמַפ8ֵַחWֶר# יאהדונהיִה WHְצָבא(ת 6ַמְ/8ִי ֶאת ֲע(� ָה 
� ְיהָֹוה : ַהִהיא ְ;י(� ֶאָחWד Oַהה6א ְנא �)C;ְַצָבא(ת 8ְִקְרא6 יאהדונהי 

ַוCָָ/ב ַהַ-ְלHְ� ַה%ֵֹבר ִ;י : ת ֶ@ֶפ� ְוֶאל 8ַַחת 8ְֵאָנWהִאי/ ְלֵרֵעה6 ֶאל 8ַחַ 
) Wאַֹמר : ַוְיִעיֵרִני ְ:ִאי/ ֲאֶ/ר ֵיע(ר ִמ9ְָנתWֹאֶמר ֵאַלי ָמה 8ָ0ה רֶֹאה ָוCַו

ָרִאיִתי ְוִהֵ<ה ְמנ(ַרת ָזָהב :JBָO ְוגJBָO ַעל רֹאָ/J ְוִ/ְבָעה ֵנרWֶֹתיָה ָעֶליָה 
JW/ָ6ָצק(ת ַלֵ<ר(ת ֲאֶ/ר ַעל רֹא Wִאְמר(ת ְיהָֹוה : ִ/ְבָעה ְוִ/ְבָעה מ

: ֲאָמר(ת ְטהֹר(ת ֶ:ֶס� ָצרW;ַ �6ֲעִליל ָלHֶר# ְמז7ָOק ִ/ְבָעָתWִי�יאהדונהי 
  :ָחְכמ(ת ָ;Wְנָתה ֵביָתJ ָחWְצָבה ַע-6ֶדיָה ִ/ְבָעWה

ַוCאֶמר ָדִויד ָ;ר6ְ� .  ְלֵעיֵני ָ:ל ַה7ָָהלדונהייאהַוְיָבֶרְ� ָדִויד ֶאת ְיהָֹוה 
ְלָ� ְיהָֹוה :  ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל Hִבינ6 ֵמע(ָל� ְוַעד ע(ָל�יאהדונהי8ָ0ה ְיהָֹוה 

ְלָ� . ַהְ@דBָOה ְוַהְ@ב6ָרה ְוַה8ְִפֶאֶרת ְוַהֵ<ַצח ְוַהה(ד ִ:י כֹל ַ;9ַָמִי� 6ָבHֶר#
ְוָהעֶֹ/ר ְוַהָ:ב(ד :  ַהַ-ְמָלָכה ְוַהִ-ְתַנMֵא ְלכֹל ְלרֹא/הייאהדונְיהָֹוה 

ִמBְָפֶניָ� ְו8ָ0ה מ(ֵ/ל ַ;:ֹל 6ְבָיְדָ� :ַֹח 6ְגב6ָרה 6ְבָיְדָ� ְלַגֵ%ל 6ְלַחIֵק 
: 6ְמַהְלִלי� ְלֵ/� ִתְפ0ְר�8ֶָ . ְוַע8ָה ֱאלֵֹהינ6 מ(ִדי� ֲאַנְחנ6 ָל�ְ : ַל:ֹל

8ָ0ה ה6א ְיהָֹוה : יָבְרכ6 ֵ/� ְ:בֶֹדָ� 6ְמר(ַמ� ַעל ָ:ל ְ;ָרָכה 6ְתִהBָהוִ 
ְלַבֶ%ָ� 8ָ0ה ָעFִיָת ֶאת ַה9ַָמִי� ְ/ֵמי ַה9ַָמִי� ְוָכל ְצָב�H ָהHֶר# ְוָכל 

�BָO: ה ֶאתCֶי� ְוָכל ֲאֶ/ר ָ;ֶה� ְו8ָ0ה ְמַח-ִCַָבא 6ְצ . ֲאֶ/ר ָעֶליָה ַה
8ָ0ה ה6א ְיהָֹוה ָהֱאלִֹהי� ֲאֶ/ר ָ;ַחְר8ָ ְ;0ְבָר� . ַה9ַָמִי� ְלָ� ִמְ/8ֲַחִוי�
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6ָמָצאָת ֶאת ְלָבב( ֶנֱאָמ� , ְוFְַמ8ָ ְ/מ( 0ְבָרָה�. ְוה(ֵצאת( ֵמא6ר ַ:Fְִ%י�
ִח8ִי ָהֱאמִֹרי ְוָכר(ת ִע-( ַהְ;ִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶר# ַהְ:ַנֲעִני הַ . ְלָפֶני�ָ 

ַו8ֶָק� ֶאת ְ%ָבֶריָ� ִ:י ַצִ%יק . ְוַהEְִרIִי ְוַהְיב6ִסי ְוַהִ@ְרָ@ִ/י ָלֵתת ְלַזְרע(
ְוֶאת ַזֲעָקָת� ָ/ַמְע8ָ ַעל ַי� . ַו8ֵֶרא ֶאת ֳעִני ֲאב(ֵתינ6 ְ;ִמְצָרִי�. 8ָHה
ָבָדיו 6ְבָכל ַע� 0ְרצ( ִ:י ַו�8ֵ8ִ אֹתֹת 6מְֹפִתי� ְ;ַפְרעֹה 6ְבָכל עֲ . ס�6

ְוַה�Cָ ָ;ַקְע8ָ . ַו8ַַעF ְלָ� ֵ/� ְ:ַהC(� ַהIֶה, ָיָדְע8ָ ִ:י ֵהִזיד6 ֲעֵליֶה�
ְוֶאת רְֹדֵפיֶה� ִהְ/ַלְכ8ָ ִבְמצ(לֹת . ִלְפֵניֶה� ַוCַַעְבר6 ְבת(ְ� ַהCַ;ַ �Cָָ;ָ/ה

  :ְ:מ( ֶאֶב� ְ;ַמִי� ַעIִי�

ֹCָרֵאל ֶאת ַוFְְרא ִיCַד ִמְצָרִי� ַוCַָרֵאל ִמFְַהה6א ֶאת ִי �)C;ַ ע ְיהָֹוה/ַ
�WCַָפת ַהFְ ה : ִמְצַרִי� ֵמת ַעלFָד ַהְ@דָֹלה ֲאֶ/ר ָעCָָרֵאל ֶאת ַהFְְרא ִיCַַו

(ְיהָ(ה ְ;ִמְצַרִי� ַוWCִיְרא6 ָהָע� ֶאת ְיהָ(ה ַוWCַWֲאִמינW;ַ 6יהָֹוה 6 W%ְבמֶֹ/ה ַעְב :  

Hז ָיWִ/יר מֶֹ/ה 6ְבֵני ִיFְָרֵאל ֶאת ַה9ִיָרה ַהIֹאת ַלWיהָֹוה ַוWֹCאְמר6 ֵלאמֹר 
�WCְָכב( ָרָמה ַבWֹה ס6ס ְורH@ָ י ָגאֹהW:ִ יהָ(הWBַ יָרה/ִH : Jי ְוִזְמָרת ָיIִָע

ְיהָ(ה ִאי/ : לֵֹהי Hִבי ַוWֲארWְֹמֶמWְנה6ַוWְיִהי ִלי ִלWי/6ָעה ֶזה ֵאִלי ְו0ְנֵוה6 אֱ 
) Wִלָ/יו : ִמְלָחָמה ְיהָ(ה ְ/מW/ָ 6ִמְבַחר �Cְָרעֹה ְוֵחיל( ָיָרה ַבEַ ַמְרְ:בֹת

�6 Wע6 ְבַי� ס;ְ Oֶב�: ט WH )ְרד6 ִבְמצ(לֹת ְ:מWמ6 ָיOיְנָ� ְיהָֹוה : 8ְהֹמֹת ְיַכְסיWְיִמ
(ְנָ� W8ֲַהרֹס ָקֶמיָ� : ִמWיְנָ� ְיהָ(ה 8ְִרַע# א(ֵיWבֶנְאָ%ִרי ַ;:ַֹח יְ  W6ְברֹב ְ@א

/W7ַ:ַ )אְכֵלמWֹח ֲחרְֹנָ� יBַ/ַ8ְ : ב6 ְכמ( ֵנדPְיָ� ֶנֶעְרמ6 ַמִי� ִנEֶ0 6ְבר6ַח
�Wְפא6 ְתהֹמֹת ְ;ֶלב ָיWְזִלי� ָקWֹק ָ/ָלל: נBֵיג ֲאַחMִ0 �ֹ%ַמר א(ֵיב ֶאְרH 

(ִריֵ/מ( ָיִדWי W8 ִריק ַחְרִ;יH 6ֲחָ� ִ:ָ=מ( ָי� : 8ְִמָלֵאמ( ַנְפִ/י Wָנַ/ְפ8ָ ְבר
ִמWי ָכמָכה ָ;Wֵאִל� ְיהָֹוה ִמי ָ:מָֹכה ֶנְאָ%ר : ָצWֲללW:ַ 6ע(ֶפֶרת ְ;ַמִי� %ִ0יִרWי�

ֶר#ָנִטיָת ְיִמיְנָ� 8ִ : ַ;7ֶֹד/ נ(ָרא ְתִהBֹת עFֵֹה ֶפWֶלא WH )ָנִחיָת : ְבָלֵעמ
 ָ�W/ֶֶאל ְנֵוה ָקְד �ָIְְל8ָ ֵנַהְל8ָ ְבָעH@ָ 6ְמע6 ַעִ-י� ִיְרָ@ז�6 : ְבַחְסְ%ָ� ַע� זW/ָ

(ְ/ֵבי EְָלWֶ/ת Wַחז יH אֲחֵזמ( : ִחילWֹב יH)6ֵפי ֱאד(� ֵאיֵלי מB0 6ז ִנְבֲהלH
ְ/ֵבי ְכָנWעַ  Wֲעָ� : �ָרַעד ָנמֹג6 :ֹל י) Wֹל ֲעֵליֶה� ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִ;ְגדֹל ְזרE8ִ

8ְִבֵאמ( : ִיְ%מH:ָ 6ֶב� ַעד ַיWֲעבר ַעְ-ָ� ְיהָֹוה ַעWד ַיWֲעבֹר ַע� ז6 ָקִנWיתָ 
(ֲננ6  W: ַעְל8ָ ְיהָ(ה ִמ7ְָד/ ֲאדָֹניEָ �ָ8ְְתָ� ָמכ(� ְלִ/ְבWֲחָלWְוִתָ+ֵעמ( ְ;ַהר ַנ
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ִ:י ָבא ס6ס Eְַרעֹה ְ;ִרְכ;( 6ְבָפWָרָ/יו : ִיְמלְֹ� ְלעָֹל� ָוֶעWד|   ְיהָ(ה:ָיֶדWי�ָ 
ַ;�Cָ ַוCֶָ/ב ְיהָ(ה ֲעֵלֶה� ֶאת ֵמי ַה�Cָ 6ְבֵני ִיFְָרֵאל ָהWְלכ6 ַבCַָ;ָ/ה ְ;ת(ְ� 

�WCַָה :  

ֲהרֹ� ֶאת ַה8ֹ� ְ;יָ  W0 ה ֲאח(תHַו8ֵֶצא� ָכל ַהָ<ִ/י� ַו7ַ8ִח ִמְרָי� ַהְ<ִבי Jָד
Eִי� 6ִבְמחֹלWֹת Oֲחֶריָה ְ;ת W0 : הH@ָ י ָגאֹהW:ִ יהָ(הWַו8ַַע� ָלֶה� ִמְרָי� ִ/יר6 ַל
�WCְָכב( ָרָמה ַבWְֹצא6 ֶאל : ס6ס ְורWCֵס�6 ַו �Cַָרֵאל ִמFְע מֶֹ/ה ֶאת ִי=ַCַַו

ֶ/ת יָ  Wְלכ6 ְ/לWCִֵי�ִמְדַ;ר /6ר ַוWבֹא6 : ִמי� ַ;ִ-ְדָ;ר ְולֹא ָמְצא6 ָמCַָו
 Jָרא ְ/ָמWְכל6 ִלְ/8ֹת ַמִי� ִמָ-ָרה ִ:י ָמִרי� ֵה� ַעל ֵ:� ָקWָמָרָתה ְולֹא ָי

ַוCְִצַעק ֶאל ְיהָֹוה : ַוBCִֹנ6 ָהָע� ַעל מֶֹ/ה Bֵאמֹר ַמה ִ<ְ/W8ֶה: ָמָרWה
 /ְCֵַרה6 ְיהָ(ה ֵע# ַו)Cל( חֹק ַו �Fָ �/ָ ְמ8ְק6 ַהָ-ִי�CִWֵלְ� ֶאל ַהַ-ִי� ַו
ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� | ַוCֹאֶמר ִא� ָ/מ(ַע 8ְִ/ַמע ְלק(ל : 6ִמְ/Eָט ְוָ/� ִנָ=Wה6

7ָיו ָ:ל ַהW-ַWֲחלָ  Oַמְר8ָ ָ:ל חW/ֲָאַזְנ8ָ ְלִמְצ(ָתיו ְוWה ְוַהFֲֶעW8ַ ר ְ;ֵעיָניו/ָCָה ְוַה
 ָ�WְפֶאWֹי� ָעֶליָ� ִ:י ֲאִני ְיהָ(ה רFִH אWְֹמ8ִי ְבִמְצַרִי� לFַ ֲאֶ/ר:  

ֲאדָֹני ִ/ְמָעה ְבק(ִלי W8ְִהֶייָנה : ִ/יר ַהWַ-ֲעל(ת ִמַ-Wֲעַמ7ִי� ְקָראִתיָ� ְיהָֹוWה
ב(ת ְלק(ל W8ֲַחנ6ָנWי O9ְזֶניָ� ַקH :ֲאדָֹני Jדִא� ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ָיWֲֹעמWי :  ִמי ַיW:ִ

ִק6ִיִתי ְיהָֹוה ִק6ְָתה ַנְפִ/י ְוWִלְדָבר( : ִעְ-ָ� ַהְ=ִליָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWא
ַיֵחל ִיFְָרֵאל : ַנְפִ/י ַלWאדָֹני ִמWֹ9ְמִרי� ַל;ֶֹקר /Wְֹמִרי� ַל;Wֶֹקר: ה(ָחWְל8ִי

6תֶאל ְיהָֹוה ִ:Wי ִע� ְיהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ;ה עִ  Wְוה6א ִיְפֶ%ה ֶאת : -( ְפד
נָֹתWיו W)ָרֵאל ִמ:ֹל ֲעFְִי:  

  :ְוִלְפֵני ֵכ� יֹאַמר, "ִמְ/ֵנה ת(ָרה"ַהִ<ְקָרא " ְ%ָבִרי�"יֹאַמר ָ:ל ֵסֶפר 

Jְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי Oְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק;ִ
 ְ;ֵ/� ָ:ל )ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;ו"א ֵ/� י6ְדִחיל6 ְלַיֲחדָ 

ִמְ/ֵנה "ַהִ<ְקָרא " ְ%ָבִרי�"ִהְנִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ִלְקרֹא ָ:ל ֵסֶפר , ִיFְָרֵאל
6ִבְזכ6ת . ְ:ֵדי ְלָהִ/יב ַהPֶֶל� ֲאֶ/ר ִאַ;ְד8ִי ְ;ַח+ֹאַתי ַהְמרOִ;י�" ת(ָרה
6ָפָרִ/C(ָתיו 6ְפס6ָקיו ְוֵתב(ָתיו ְוא(ִתC(ָתיו 6ְטָעָמיו " ת(ָרהִמְ/ֵנה "ֵסֶפר 

6ְנקO%(ָתיו ַהC(ְצִאי� ֵמָראֵ/י ֵתב(ת ְוס(ֵפי ֵתב(ת 6ֵמִח6Bֵפי ֵתב(ת ִ;ְכָלל 
ד "י יו"� ה"אל(� "ה ְ;ִמH6Bיו ְ;י6ִדי"6ִבְזכ6ת ֵ/� ַהָ@ד(ל ֶאְהיֶ , 6ְפָרט
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) ה"ד ה"ה יו"� ה"אל(� " 6ְבֵהִהי)א"ד ה"א יו"� ה"אל(� " 6ַבֲאְלִפי)י"ה

ַ:ת ְ/ל(ֶמָ� Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(� Oָעַלי ס Fֹי 6ְפרBִִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני  .8ִָ/יב ִצ
  .ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  "ְלֵעיֵני ָ:ל ִיFְָרֵאל"ַעד , יֹאַמר ָ:ל ַהֵ=ֶפרו" ֵאBֶה ַהְ%ָבִרי�"ַיְתִחיל מֵ וְ 

 ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� �Hתעניות הנצרכי� לתקונו ָ:ְ� ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(�  0ַחר

( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ְוִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/,  ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת,ְוָיַרד

  ואולי כדאי שלא יפחות מפדיו� מאתיי� ושישי� תעניות,ֲאֶ/ר י6ַכל

כמני� ש� (  8ֲַעִנC(ת או מאה וחמישי� ואחת .)ג"ח וה"ת דה"הויו' כמני� י(

ומשמי� יעזרוהו להשלי� תקונו וכמו שאמרו ) .�"ה במילוי ההי"אהי

  . � בעדורבותינו שהבא להיטהר מסייעי

  :ְוַיֲעמֹד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר

ִ:י ְבָצָרה ְ@ד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמFָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ָמדְוֵאי� ָמעֳ 
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ה רֹא/ ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעלָ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ָמה . ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה ְוֵאַלי ;ֶ/ת ַהEִָני�. ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי . ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטַ%ק
.  לֹא ִהֵ+יִתי Hְזִניִלְדָבֶרי�ָ . ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה
ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי . 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל . ַפעַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶ 
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְלִהְתַחIֵק . ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה
ִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנפְ 
א(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�. 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר

. ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה. ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. ַוֲאב(י ָעַלי
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ֲאָבל ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� . ַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי;(ְ/8ִי וְ 
ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי ְולֹא , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי

ה6א ִ:י , ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי
. ְוה6א ֲאֶ/ר ֵהִסיַתִני 6ִפ8ִַני ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ . ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�

 ְוַע8ָה ֲאִני .חקקתי כתובת קעקע על גופיְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֶ/ 
ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי Oי 6מFַי ַעל ָ:ל ַמה 6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאנִ . ;(/ ִמַ-ֲע

ָעַזְב8ִי ֶאת . 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה
ְלָקִלי� Oַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( : ִ%ְכִתיב, ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת א(ְרח(ַתי ַהְמק

ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה  ה6 ְוֶאלְיהָֹוה ִויַרֲחמֵ  ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל
6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק . ִלְסל(חַ 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� , ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
  .  Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנ�ָ 

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ִ:י 8ָ0ה . ַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחיְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיצְ 
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
 Oל 6ְמר;ָOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקPֶ

ְוָגל6י . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
, 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב

ְוָלֵכ� ֲאִני , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזהְוָכַ/ל 
6Bת ֵא)Cָדָקה . ַמְפִרי/ ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

� 6ֵבר6ר ְוָכל ַה678ִִני, ֶ/ֲאִני נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי
ִיְהי6 , ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת
ְו8ָ0ה . ִמְתָ;ְרִרי� ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת

ֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� אֲ 
ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי . ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ְוַנְפִ/י

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� , ַח+ֹאַתי ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�
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ְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ְוַיְח , ֶ/Cָמ6ת6 ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
 ָהָרמ6ז )ו"חב(ָ/ְרָ/� ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

6ִמEָס6ק , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת חַ 
 )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , א ִבְטָנ�ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵ 'ַחCִי� 6'ְלָק� ;ַ 'חֶ 

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת ִ; 
ָ<א ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'6 8ִ ְכְ;/'ְגֶזָ� יִ 'ת רָ 'ֲחֶמיָ� אֶ 'רַ 
ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְוַתֲחנ6ִני� 8ָ0ה

  :ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

  :ַחר ָ:ְ� יֹאַמרְו0

ֲחֶרי�ָ  W0 ְבָקה ַנְפִ/יW%ָ )אותיות ִ;י  של תיבת' דנא וע� י ָראֵ/י ֵתב(ת 

היא אדני אדני אדני אדני כי השכינה הנקראת ,  בתיָראֵ/י ֵתב(ת(ִ;י W8ְָמָכה ְיִמיֶנZ�ָW  )אדני

  ).בת ספירת החכמה

ְלִיְ/ֵרי ,א(ר ָזרOַע ַלPִַ%יק  W6  ZהWְמָחFִ יק א(ר זָ   ֵלב%ִPַַע ַלOְלִיְ/ֵרי ,ר W6  ֵלב
ZהWְמָחFִ  

  ָעִני ְוֶאְבי(� ְיWַהְלל6 ְ/ֶמZ�ָW  ) אדניָראֵ/י ֵתב(ת( ָי/ֹב ַ%ְ� ִנְכָל�  0ל

ָעִני   ) כמני� יאהדונהי92 גימטריא י ֵתב(תסופֵ ( ָי/ֹב ַ%ְ� ִנְכָל�  0ל
Z�ָWַהְלל6 ְ/ֶמWְוֶאְבי(� ְי   

  .ַמר ָ/לֹ/ ְפָעִמי�ָפס6ק ֶזה יֹא

Jיו ָחֵפ# ֹתָ ְ;ִמְצו  ְיהָוה   ֶאת  ִאי/ ָיֵרא 0ְ/ֵרי  ַהְלל6ָי ZדWְֹמא  

  .ְוָכל ֵסֶפר 8ְִהBִי�, )575בעמוד ִנְמָצא (ְ� ֶ/ל �678ִ ֵליל ָ/ב6ע(ת "ִיְלַמד 8ַנַ 

ר Eְָעִמי� ִ;ְנקO%(ָתיו 0ַחד ָעFָ  "ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלJW"0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eָס6ק 

  :6ְטָעָמיו
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   ָלZJW   א� נָ    א�ְרפָ    א�נָ    ל◌֕ אֵ 

  :ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6וההיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
C(� ְ;ַתֲעִניִתי ְוִל-6ִדי ֶ/ִ<ְתַמֵעט הַ , 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי
ְוַיֲעֶלה , בעוונותיְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי , ֲאֶ/ר ָלַמְד8ִי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה

ְלַת�7ֵ א(ִתC(ת ְ/מ(ֶתיָ� , ְלָפֶניָ� ָהָבל ְקִריHִתי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה
�7ָ ָ:ל , ֵביִתיַה7ְד(ִ/י� ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה� ֲאִני 6 O6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְית

6ִמ�9ָ ִיָ-ֶ/ְ� , ְוִיָ-ֵ/ְ� ֶ/ַפע ַרב ְ;ָכל ָהע(ָלמ(ת ַה7ְד(ִ/י�, ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6
ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית . ֶ/ַפע ַרב ְלַנְפֵ/נ6 ר6ֵחנ6 ְוִנְ/ָמֵתנ6

ְלַת�7ֵ ֶאת ָ:ל Eְָגֵמינ6 6ְפָגֵמי , ְוִיְהֶיה ַהC(� ַהIֶה י(� ָרצ(� ְלָפֶני�ָ ַהIֶה 
ְוָכל , Hָד� ָהִרא/(� ֶ/Eַָגְמנ6 ִ;ְכָלל6ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה

ִנְפְ@מ6 6ְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהֶ<ֶפ/ ֶ/ , Eְָרֵטי ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה
ְונַֹגJ ָ:א(ר 8ְִהֶיה ֶאל , ְוָנְפל6 ְ;נַֹגJ ְ%ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה

  :ְמק(� ַה7ֶֹד/

,  ִ;ְזכ6ת 0ְבָרָה� אֲֹהָבְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהֶחֶסדיאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
6ִבְזכ6ת ַיֲעקֹב 8ְִמיָמְ� , ב6ָרה6ִבְזכ6ת ִיְצָחק ַעְבָ%ְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַה@ְ 

, 6ִבְזכ6ת מֶֹ/ה ְנִביHְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהֵ<ַצח, ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַה8ְִפֶאֶרת
6ִבְזכ6ת י(ֵס� ַצִ%יָקְ� ָהHח6ז , 6ִבְזכ6ת 0ֲהרֹ� ַ:ֲהָנְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהה(ד

, ִוד ַעְבָ%ְ� ְמִ/יָחְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהַ-ְלכ6ת6ִבְזכ6ת %ָ , ְ;ִמַ%ת ַהְיס(ד
7ְנ6  Oַהַ-ְלכ6ת 8ִק�6 ָ@מ6ר ְוָ/לכל בחינותְית �:  

ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ק(ל(ת : ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י�
ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה : ִ/י�ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ֵהיָכל(ת ַה7ְד(: ַה7ְד(ִ/י�

E(ת ֶ/ל ַהPִַ%יִקי� Oה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ר(ִעי� ֶ/ֲעִתיִדי� ַלֲעמֹד: חFֲֵע :
ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעה : ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ְ/ִמ+(ת ֶ/ַ;C(ֵבל
ַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְקֵני ֲעFֵה לְ : ַהIָא(ת ֶ/ל :ֵֹה� ָ@ד(ל ְ;י(� ַהִ:6Eִרי�

ֲעFֵה ְלַמַע� : ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי ַחג ַהס6:(ת: ַהְ-נ(ָרה
ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעה ְיֵמי ְנִקCִי� : ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי ַחג ַהַ-P(ת
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EָהֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת : ֶ/ל ְסִפיַרת ַהִ<ָ%ה Oה ְלַמַע� : ְיֵמי חFֲֵע
ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ְ:ִריכ(ת : ִמְצַות ֶ/ַבע ְ;ָרכ(ת ֶ/ל ָחָת� ְוַכBָה

ֲעFֵה : ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ְ;ָרכ(ת ֶ/ל ְקִרי0ת ְ/ַמע: ֶ/ל 8ְִפBִי�
  :ַ/ָ;תְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ֲעִלC(ת ֶ/ל ֵסֶפר 8(ָרה ;ְ 

ְיהָֹוה :  ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְָ@ב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלהיאהדונהיְיהָֹוה 
ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(� : ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;(ֵטַח ָ;�ְ 

ָ� ֲעֵנִני ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְס%ְ , ַוֲאִני ְתִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(�: ָקְרֵאנ6
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי : ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ 

  :ְוגֲֹאִלי

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהיא(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6
ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�

ֵמֲעCָFִה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה , ָרה ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6תִליִציָרה 6ִמיִצי

6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת, ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה
ֵמֲאִציל6ת , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

, 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ְ;ִריHה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִהִלְבִריHה 6ִמ 
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי , ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

ת 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(
6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק , ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה

ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה . ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב ְלַ/ְוָעֵתנ6, ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י
ֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ְוָהָיה טֶ "ַ:ָ%ָבר ֶ/ֶ<ֱאַמר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, 8ֲַעֶנה

E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני ֶאְ/ָמע
ָ;ר6ְ� /(ֵמַע , 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה

  .8ְִפBָה
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ֶ;� , אנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6 א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחטָ יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
ְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� חֶ 

0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה
ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6

ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� ְוָיד6
, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִפיר י(ֵ/ב ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִככְ , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהיַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(
ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :ְוגֲֹאִליצ6ִרי יאהדונהי ְיהָֹוה 

6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 ,  ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסתשבעַיֲעFֶה 

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, 6ָפס6ק ִמEְס6ֵקי Hָ<א ְ;:ֹחַ , :BO(, ְ;ֵני ֵאִלי�' לה

ָהב6 : ב(ד ָועWֹזִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה :ָ 
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ ַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרת

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַהָ-ִי� ֵאWל
(� ְיהָֹוה ֶאתק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר : ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

ְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ַוCְַרִקיֵד� ְ:מ(
/Wֲהב(ת ֵאWַל :/Wק(ל : ק(ל ְיהָֹוה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(דְיהָֹוה ְיח(ֵלל Cָ0ל(ת ַוWCֶWֱחFֹ� ְיָער(ת Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיהָֹוה :  6ְבֵה
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWְי

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
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  )�"ע שט"קר(   :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל

  :ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד;ָ 

ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת( ' ִויִהי ָרצ(� ֶ/ה, ִי�8ֵ ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�

  .ְ;ָרצ(�

ִא� י6ַכל ַיֲעFֵה6 ְ;ֵליל , ל ַיֲעFֶה ָלְיָלה ָ/ֵל� ֶ/ל ִל-6ד"ִמח#6 ַל8ֲַעִנית ַהנַ 

  .א( ְ;מ(ָצֵאי ַהP(� ְוִא� ַלאו ַיֲעFֵה6 ְ;ַלְיָלה 0ֵחר, ַהצ(�

ְוֵיֵ/ב , ִיIֵָהר ֶ/Bֹא ִליַ/�, ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ָ/ָעה ִלְפֵני ֶ/Cִָאיר ַה9ֶֶמ/

ָיכ(ל ֶלֱאכֹל ַעד א� אינו ליל התענית וְ . ָ:ל ַהBְַיָלה ִלְלמֹד ִל-6ֵדי קֶֹד/

, Eֵר(ת 6ְ/ִתCָה ַקBָה, י� ִלְפֵני ֶ/ָיִאיר ַהֶ/ֶמ/ ְ%ָבִרי� ַקBִי� ְ:ע6ג(תָ/ָעַתיִ 

  .ֲאָבל Hס6ר ֶלֱאכֹל ֲאר6ָחה א( ִלְ/8(ת ַיִי� 6ַמְ/ָקא(ת ֲחִריִפי�

  :ִלְפֵני ַהBִ-6ד ַ;Bְַיָלה יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א  Oְלֵ/� ִיח6ד קJְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 , 6ְ/ִכיְנ8ֵי;ִ
 ְ;ֵ/� ָ:ל )ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

ְוִלְנ%ֹד ֵ/ָנה ֵמֵעיַני , ֲהֵריִני מ6ָכ� ִלְלמֹד ַ;ִ-ְ/ָנה 6ְבִסְתֵרי ת(ָרה, ִיFְָרֵאל
שנתתי כתובת ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ָחָטאִתי ַ;ֲע(� ְלַכEֵר , ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת
,  ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6,קעקע בגופי

ֶ/Cֲַעֶלה ְלָרצ(� ְלָפֶניָ� ִל-6ִדי ֶזה ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה ְוַצַער ִנ6%ד ֵ/ָנה 
Eֵר ִלי ַעל ַח+ֹאַתי ֲע(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח 6ְתכַ , ֵמֵעיַני

ִיְהי6 . ֶ/ָחָטאִתי ְוֶ/ָעִויִתי ְוֶ/Eַָ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה
  :ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי
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ְו0ְדָרא ) 660לקמ� עמוד ִנְמָצא (ע(ת יֹאַמר ִמְ/ָני(ת ֶ/ל �678ִ ֵליל ָ/ב6

 .יֹאַמר 8ְִהBִי� ַעד ֲעל(ת ַה9ַַחר, ִא� ִנְ/Hר ְזַמ�) 608בעמוד נמצא  (ז6ָטא

  ).60606060לעיל עמוד ִנְמָצא (ַ;ֲחצ(ת ַלְיָלה יֹאַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר ְו�678ִ ֲחצ(ת 

ְוִא� ֶאְפָ/ר ַ@� , ְוֲהָלכ(ת ְ;ָרכ(ת,  ַ/ָ;ת ַעד ֲחצ(ת ָלְיָלה 8ְִלַמד ֲהָלכ(ת,ִא9ָה

ְוִא� ֵאי� ֵ;ֶאְפָ/ר6ָתה ִלְלמ(ד . ֲהָלכ(ת ֶ/ל ִדיֵני ִנָדה ְוָטֳהַרת ַהִ-ְ/Eָָחה

6Bָחֵפ#, ֲהָלכ(ת ֵא J;ָBִי� תְֹו0ַחר ָ:ְ� . 8ְִלַמד ִל-6ֵדי ק(ֶד/ ַמה ֶשBִאַמר 8ְִה

                 .ַחרַעד ֲעל(ת ַה9ַ 

  :ְל0ַחר ַע-6ד ַה9ַַחר יֹאַמר 8ְִפBָה ז(

ְוִא� ַחס ְוָ/ל(� . ִהֵ<ה ֲאִני ָ;א ְ;בֶ/ת Eִָני� ָיֵרא ְוָחֵרד, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ִנְתַחCְַב8ִי ָ:ֵרת ְ;ֵבית ִ%יָנְ� ַהPֶֶדק ַעל ַח+ֹאַתי ַוֲע(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי 

 ִ;Oְיָלה  :י�ַהְמרBַ;ַ ֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִיCְ/ֶ �ָָפֶניBְְיִהי ָרצ(� ִמ
ְוַתְ/ִ@יַח ָעַלי ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� ַהִהיא ֵעיָנא , ַהIֶה ְוָנַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני

ִייַ/� /ֵֹמר ִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא "ֶ/ֶ<ֱאַמר , Eְִקיָחא ְדָלא ָנִאי� ְוִתיר %ִ8ַיר
6ְתָחֵ<ִני 6ְתָבְרֵכִני ֵמא(ַצר ַהֶ:ֶס� ָהע(ֵמד , ְוִתְקַרע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני, "ִיFְָרֵאל

ְוִת�8ֵ ִלי ֲאִני ַעְבְ%ָ� ַחCִי� ֲארOִ:י� ַלֲעסֹק ְ;ת(ָרְתָ� י(ָמ� , ִליִמי� ָהֶעְלי(�
ַני �678ִ ִלְפַג� ָהְרא6ת ֶ/Eַָגְמ8ִי ְוִיְהֶיה ַהPַַער ֶ/Cֵ/ ִלי ְבֵעי. ָוַלְיָלה

�7ַ ַהEְָג� ַהה6א ְ;ָכל . ַוֲאֶ/ר ָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִיִתי, ְ;ַעְיִני� ִעBִָאי� Oִוית
. ַהְ-ק(מ(ת ֶ/Eַָגְמ8ִי ֵמ0ְרַ;ע ע(ָלמ(ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה

ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� ַהְמַ/ֵ;ר ֶאת ֵעיֵני ָהHָד� 0ַחר ְוַתPִיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח;6
ְוַתְ/Eִיַע ָעַלי ִמ9ֶַפע ַה+(ב . ְוֶאEֵָטר ֵמא(ת( ַהPַַער, Eְִטיָרת( ַ;7ֶֶבר

6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל . ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְלַהPִיֵלִני ִמָ:ֵרת ְ%י(ֵמי ְוָכֵרת ְ%ָ/ֵני
 ֶ/8ְַבֵ+ל ֵמָעַלי )ה"אאהליד( ְ:ֶ/ה6א ָ:ל6ל ִע� ְמק(ר( )ד"אל(<(ָרא ְוהַ 

. ְוִיְהֶיה ִל-6ד ֶזה ַנַחת ר6ַח ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶד�ָ . ָ:ל ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת
ְ;ִאְמֵרי ְוִת�8ֵ ִ;י :ַֹח ַלֲעמֹד ַעל ַהִ-ְ/ָמר ְוִלְלמֹד 8ִָמיד ְלָפֶניָ� ְוַלְה@(ת 

ת(ָרֶתָ� ְוִלְהי(ת ִמ� ָהע(ְבִדי� ְלָפֶניָ� ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ ֲחֵפָצה 
ְול(ְמִדי� 8(ָרה ִלְ/ָמJ ְוִלְברֹר ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד(/(ת ֶ/ִ<ְתIְEַר6 ֵ;י� 

יְנ8ָא ְ;ַבְעָלJ ְלַיֲחָדא ְ/כִ , ַה7ְִלE(ת ַעל ָיִדי 6ְלַהֲחִזיָר� ֶאל ַה7ְד9ָOה
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ְוָלֵתת ַנַחת ר6ַח ְלי(ְצֵרנ6 ְלַדֵ;ק ַנְפֵ/נ6 ְור6ֵחנ6 , 6ְל7ָ0ָמא ָיָתJ ֵמַעְפָרא
ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 . ְוִנְ/ָמֵתנ6 ְלָעְבד( 6ְלִיְרHה א(ת( ְ;ֵלָבב ָ/ֵל�

ָ;ר6ְ� ְיהָֹוה : 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 
  :ְלע(ָל� Hֵמ� ְוHֵמ�

ֲאד(� , 0ב ָהַרֲחִמי�, ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ָיָהָוָה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
, ְלִהָ:ֵרת ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�, ַחס ְוָ/ל(�, ֶ/ִא� ִנְגָזר ָעַלי, ַהְ=ִליח(ת

ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי , ְכְ;/6 ַרֲחֶמיָ� ֶאת ַ:ֲעֶסָ� ְוִי@6Bֹ ַרֲחֶמיָ� ָעַליֶ/יִ 
ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַהBְַיָלה ַהIֹאת ְוִקַ-ְט8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני 

ֶניָ� ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה פָ .  ְוָנָהר י6ַצק ְיס(ִדי")קרע שט�"יכוי� בש� (
ְו0ל 8ְַכִריֵתִני לֹא ָ:ֵרת . ְוָתח6ס 6ְתַרֵח� ָעַלי. ֶאFְְ;ָעה ְ;ָהִקי# 8ְמ6ָנֶת�ָ 
ְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמBְַהֲעל(ת ַמִיי� נ6ְקִבי� . ְ%י(ֵמי ְולֹא ָ:ֵרת ְ%ָ/ֵני

ְ;ע(ַל� ַהְ<ָ/מ(ת ְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמBְִהְז6ֵ%ַג ְ;ַבת ז6ָגJ . ְלַמְעָלה
ְוַתְ/Eִיַע ָעֵלינ6 א(ר ְי/6ָעה ְוַרֲחִמי� . ַחס ְוָ/ל(�, ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�

ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְלַהPִיל ִמָ-ֶות ַנְפִ/י 6ְלַהֲחי(ֵתִני ַחCִי� ֲארOִ:י� ְ%ֵ/ִני� 
ָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ֶנְחָצב(ת 6ְתַזֵ:ִני ְלָמק(� ֶ/ . ְוַרֲעַנִ<י� ַלֲעב(ָדֶת�ָ 

6ְבכַֹח . ְוֶאְזֶ:ה ִלְהי(ת ֵמָהע(ִלי� ְוַהI(ִכי� ְלַחCֵי ָהע(ָל� ַהָ;א, ִמ�9ָ
8ְַבֵ+ל ֵמָעֵלינ6 6ֵמַעל ָ:ל ְ;ֵני ֵביֵתינ6 ָ:ל  )ה"אאהליד(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִהֵ<ה "ינ6 ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� ֶ/ֶ<ֱאַמר ;( ְוַתְ/ִ@יַח ָעלֵ . ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת
ְוִיְהֶיה ַהPַַער ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ". לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /ֵֹמר ִיFְָרֵאל

ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת ְלִת�67 ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ְ;ַעְייִני� ִעBִָאי� ְוָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� 
. ֵטר ִמBְִהְתַ@ְלֵ@ל ַנְפִ/י ְ;ע(� ַהִ<ְקָרא ָרHה ַ;ֲע(� ָהְרא6תְוֶאEָ , ָעFִי8ִי

6ְפֵצִני ְוַהPִיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� 0ְכָזִרי ַהְמַ/ֵ;ר ֵעיֵני 
ַער 6ַבPַַער ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ֶאEֵָטר ֵמא(ת( ַהPַ . ָהְרָ/ִעי� ַ;7ֶֶבר

  .ְוָתנ6ַח ַנְפִ/י ְ;ִמְ/ְ:נ(ת ִמְבַטִחי�
ְוִהֵ<ה ַה8(ָרה ַה7ְד(ָ/ה ֶ/ָ;J ִנְתַעַ=ְק8ִי ַהBְַיָלה ַה7ְד(ָ/ה ַהIֹאת ִהיא 

ֵהָ-ה ַיְמִליצ6 , ְוַה9ֵמ(ת ַה7ְד(ִ/י� ַהC(ְצִאי� ִמָ:ל ַמה 7ָ9ִֶרינ6, ִנְפֵלאת
. ְוִנEֵָטר ִמָ:ל ַצַער,  ְלַקְ;ֵלנ6 ִ;ְת/6ָבה ְוִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יֵננ6ט(ב ַ;ֲעֵדנ6

. ְוָכל ַהְמַקְטְרִגי� ֲאֶ/ר ִנְבְרא6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 ִיָ-ח6 ְ;כַֹח 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה
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ֵלב .  ַ/ְוָעֵתנ6ַהֵ;ט ַ;ֲעָמֵלנ6 ְו0ל 8ִַ;יט ְ;ַמֲעֵלנ6 ְוָתבֹא ְלָפֶני�ָ , Hָ<א
ְוֵיְצא6 ַמִי� ַחCִי� ִמBֶֹב� ָהֶעְלי(� ֶ%ֶרְ� . ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ֱאלִֹהי� לֹא ִתְבֶזה

ְנַהר Eְָלָגיו ְיFְַ-ח6 ִעיר ֱאלֵֹהינ6 ְלַטֲהֵרנ6 . ְרח(ב(ת ַהָ<ָהר ְלַקו ָהֶאְמָצִעי
ר ַרֲחֶמיָ� ְוִיֶפ� ִמְצָחא ְדHִריְ� 0ְנEִי� ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(רֵ . ִמָ:ל Eְָ/ֵעינ6

ַרֲעָוא ְ%ָכל ַרָעִוי� ְ;ֶמַצח ְזֵעיר 0ְנEִי� ְוֵעיָנא ְדHִריְ� 0ְנEִי� ְבֵעיָנא ִדְזֵעיר 
ִ:י 8ָ0ה ָחֵפ# , 6ְבֵכ� ִיְתַ;ְ+ל6 ָ:ל ַהִ%יִני� ְוָהי6 ְ:לֹא ָהי6, 0ְנEִי�

ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי . ָחֵ<נ6 ַוֲעֵננ6 6ְ/ַמע 8ְִפBֵָתנ6. י�ִ;ְת/6ַבת ָהְרָ/עִ 
  :ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

    
        תקו� לעוו� השעטנזתקו� לעוו� השעטנזתקו� לעוו� השעטנזתקו� לעוו� השעטנז

 .)א"י, א"דברי� כ(. "לא תלבש שעטנז צמר ופשתי� יחדיו"אמרה תורה 

ט אחד מצמר וחו. "ובגד כלאיי� שעטנז לא יעלה עלי�"ונאמר 

הכבשי� רחלי� ואילי� וחוט אחד של פשת� א� מעורבי� ה� בבגד 

ואיסור . הרי זה שעטנז. ששאר הבגד עשוי מחומרי� אחרי�' אפי. אחד

. זה אינו בבגד בלבד אלא ג� במצעי� ובדי ריפוד של ספות ומזרוני�

וחכמי� אסרו . ה� בתחתית הספה ולא במקו� ששוכבי� עליו' ואפי

רבי� ה� א� מתחת ' כב על מצעות שאינ� שעטנז ואפילשבת או לש

מחומרי� ' ומצוי בבגדי� רבי� העשויי� אפי. לכול� יש בגד שעטנז

. שבמקו� הצווארו� או הלולאות של הכפתורי�. סינטטיי�' אחרי� ואפי

ובפרט . וביטנת המעיל והמכנסיי� ועוד מקומות שוני� חוטי שעטנז

ויש בגדי� כמו מעילי� . ומות אלובבגדי צמר שנמצאו חוטי פשת� במק

ודובוני� שממלאי� את החלל שבי� שני צידי הבגד בחוטי� מנופצי� 

וכ� הניירות שעשויי� . וה� בספק גמור של שעטנז, של בלאי בגדי�

ולכ� יש להקפיד להוריד את , מבלאי בגדי� יש בה� חשש שעטנז

 ההידוק כי, הניירות שמהדקי� הכובסי� לבגד כדי לזהות את הבעלי�

" קסקט"וכ� בכובעי . והנייר בחשש שעטנז, בסיכה כזו דינה כתפירה

ובמגבעות שמדביקי� בה� את חגורת , שמעמידי� אות� בניירות' וכדו

  .ולמזהיר ולנזהר תבא ברכת טוב. העור הפנימי בנייר
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כי הלובשו נות� כח , ל"כתבו המקובלי� ששעטנז אותיות שט� עז רח

פע� אחת של לבישת שעטנז א� לא עשה ועל , לשט� לקטרג עליו

תשובה אי� תפילת האד� נשמעת ארבעי� יו� ובני אד� מתפללי� ולא 

  .מביני� מדוע לא מתייחסי� בשמי� לתפילותיה�

ִמי ָעָלה ימי� הראוי לתקו� זה ו' והנה רבותינו המקובלי� לא נתנו מס

Cר ְיֵמי ַה8ֲַעִנEְַוָהָרצ(� , ְוַהְת/6ָבה ְוַה6ִיד6י, (תָ/ַמִי� ְוָיַרד ִלְק;(ַע ֶאת ִמְס

. ֵה� ִע7ָר ַה�678ִ 6ַמֲעFֶה ַה8ֲַעִנית ְוַהEְִדי(� ַמְ/ִלי� ַה�678ִ, ְוַהַמְחָ/ָבה

אולי ְוַהַ-ְמִעיט , ְוָלֵכ� ִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל

א "כמני� ש� קס . 8ֲַעִנC(תאחתי� וְ ִש מאה וִש ת ִמEְִדי(� לֹא ִיְפח(כדאי ש

 ומשמי� יעזרוהו להשלי� תקונו וכמו שאמרו רבותינו "לאלפי�"וכמני� 

  .שהבא להיטהר מסייעי� בעדו

  )הספר בתשובה שהובאה להל� בסו�" אברה�ברית "ת "נסדר לפי שו(

        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

י(� ִלְפֵני  ו.יַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמ9ְִק 

  .ַהצ(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
י� 6ְקֵ/י עֶֹר� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפנִ , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִפי ְוָל/(� ָהָרעִ%ַ;ְרנ6 דֹ. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. לבשתי והעלתי עלי בגדי שעטנז. ַלְצנ6
. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. 6ָעִוינ. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6

ְוַסְרנ6 . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�
ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל . ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  : ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6ַהָ;א ָעֵלינ6
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
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8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 
ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי ל8ָ0ה חֵֹפF :ָ . ָחי ָכל

 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  . ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 ֶאת ָ:ל

ֵמַה7ְִלEָה , ר6ח( ְוִנְ/ָמת(, ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ְלַטֵהר ַנְפ/(

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל , השעטנזֶ/ִ<ְדְ;ָקה ָ;ֶה� ִ;ְגַלל ָע(� 

, ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(ַ%ַעת ֱאִליָ/ע ַה<ָ 

ְמ0ת ָצַרַעת ַעו(נ(ֵתיהָ  O+ר6ח( ְוִנְ/ָמת( ִמ.  

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת ,  ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

ִא� לֹא ִקֵ;ל  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר א( ְ;ס(, "8ְִפBָה

ֶ/ל ) ְ/מ(ֵנה ֶעFְֵרה(, ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ֲעִמיָדה, 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

  .ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ִמְנָחה ָחַ/ב ְלִהְתַע<(ת

  :ה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוזֶ 

ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ְוי(� ַעל , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
. ולבשתי והעלתי עלי בגדי שעטנזָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי , ֲאֶ/ר ָחָטאִתי

ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה , Iֶהְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� הַ 
ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל , ֶ/ִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַע<(ת

ַוֲהֵריִני ִמְתַ:�6ֵ . א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל, ַה8ֲַעִנית
ה6א ִ;ְמק(�  ָ;ר�6ְ   ַה7ָד(/ְ;ַתֲעִנית ֶזה ְלַהְקִריב ֶחְלִ;י ְוָדִמי ִלְפֵני

ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� . ְלַכEֵר ַעל ַח+ֹאַתי, ַה7ְָרָ;� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;חַ 
ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח ְלִהְתַע<(ת ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיהָֹוה 
  .ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי , ְלָפֶני�ָ 

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<הִרא/(ָנה ִ; 
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ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע , ְ:ֶ/Cְִ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(, ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית

  .�ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאבֶ , ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� יו, ְוַהַ:ר

ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� יַ , ִא� ָיכ(ל

  )הספרראה בהוראות שבתחילת ( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַָחר ְו0ַחר ָ:ְ� �678ִ 

  .�678ִ ֲחצ(תמִא9ָה Eְט6ָרה  .ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה) 60בעמוד  ְמָצאנִ (ֲחצ(ת 

  :ְ;י(� ַהצ(� יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
ֶהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ  ֱאלֹיאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
 ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי, ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. 6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרעִ%ַ;ְרנ. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. לבשתי והעלתי עלי בגדי שעטנז. ַלְצנ6
. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ִוינ6עָ . ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6

ְוַסְרנ6 . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�
ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל . ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  :ינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6ַהָ;א ָעלֵ 
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה

8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 
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ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי  ָ:ל8ָ0ה חֵֹפF. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(תֵ  ֶאת ָ:ל

  יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ַתְ/ִליְ� וְ , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

  .יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֵנִני ַחְסֶ%ָ� עֲ   ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרביאהדונהי הְיהֹוָ  ְל�ָ  ַוWֲאִני ְתִפWBִָתי
 ָ�Wֱאֶמת ִיְ/ֶעW;ֶ:  

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ְיFֶַ@ְבָ� ֵ/�  ַיַעְנָ� ְיהָֹוה יאהדונהי ְ;י(� ָצָרה: ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד
. ִיְז:ֹר ָ:ל ִמְנחֶֹת�ָ : 6ִמCPִ(� ִיְסָעֶדXWָ .  ִיְ/ַלWח ֶעְזְרָ� ִמ7ֶֹד/:ֱאלֵֹהי ַיWֲעקWֹב
ְנַרְ<ָנה : ֲעָצְתָ� ְיַמWBֵא ְוWָכל. ִי�8ֶW ְלָ� ִכְלָבֶב�ָ : 9ְֶנה ֶסWָלהְוע(ָלWְתָ� ְידַ 
ְיַמBֵא ְיהָֹוה יאהדונהי ָ:ל . 6ְבֵ/�W ֱאלֵֹהינ6 ִנְד@ֹל ִ;י/6ָעֶת�ָ 

ַיWֲעֵנה6 . ַע8ָה ָיַדְע8ִי ִ:י ה(ִ/יַע ְיהָֹוה יאהדונהי ְמִ/יח(: ִמְ/ֲאל(ֶתWי�ָ 
(. ָקְד/(ִמ9ְֵמי  Wר(ת ֵיַ/ע ְיִמינOה ַב=6ִסי�: ִ;ְגבBֶה ָבֶרֶכב ְוֵאBֲֶאַנְחנ6 . ֵאWַו

ֵהָ-ה ָ:Wְרע6 ְוָנָפל6 ַוWֲאַנְחנ6 7ְַמנ6 : ְ;ֵ/� ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ַנְזִ:Wיר
  : ָקְרֵאWנ6ַיֲעֵננ6 ְבי(�  ְיהָֹוה יאהדונהי ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ :ַוִ<ְתע(ָדWד

ְוָהHָד� ָיַדע ֶאת ַח6ָה ִאְ/8( ַו8ַַהר ַו8ֵֶלד ֶאת ַקִי� ַו8ֹאֶמר ָקִניִתי ִאי/ 
ֶאת ְיהָוWהZ ַו8ֶֹס� ָלֶלֶדת ֶאת Hִחיו ֶאת ָהֶבל ַוWְיִהי ֶהֶבל רֵֹעה צֹא� ְוַקִי� 

 ָהWֲאָדָמה ִמְנָחה ָהָיה עֵֹבד ֲאָדָמWהZ ַוWְיִהי ִמ#7ֵ ָיִמי� ַוCֵָבא ַקִי� ִמEְִרי
ַלWיהָוWהZ ְוֶהֶבל ֵהִביא ַג� ה6א ִמְ;כֹר(ת צֹאנ( 6ֵמWֶחְלֵבֶה� ַוCִַ/ע ְיהָוה ֶאל 
(Z ְוֶאל ַקִי� ְוֶאל ִמְנָחת( לֹא ָ/ָעה ַוCִַחר ְלַקִי� ְמאֹד  Wֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחת
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ה ָלְ� ְוָלָ-ה ָנWְפל6 ָפֶנWיZ�ָ ַוEְCִWלEָ 6ָנWיוZ ַוCֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ָקִי� ָלָ-ה ָחרָ 
ֲהל(א ִא� 8ֵיִטיב Fְֵאת ְוִא� לֹא ֵתיִטיב ַלEֶַתח ַחָ+את רֵֹב# ְוֵאֶליָ� 

Z) W; 6/8ְָקת( ְו8ָ0ה 8ְִמָ/ל  

  .�"ע שט" פסוקי� אלו שראשי תיבות שלה� קר0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

7ֶיָ� אֶ ,ָראִתי ְבָכל ֵלבקָ  Oֲעֵנִני ְיהָוה ח ZָרהWֹP ְֹרָ� ֱאֶמתרW6ְלע(ָל�   ,א/ ְ%ָב
Z�ָWט ִצְדֶקEַ/ְרֹב ַעְבְ%ָ� ְלט(בעֲ   ָ:ל ִמ, Zי�Wִני ֵזִד Oל ַיַעְ/ק W0  Fָ נִֹכי WH F

יָ� ֹתֶ  ִ:י ְבִמְצו,6ב ַטַע� ָוַדַעת ַלְ-ֵדִניט  ְ:מ(ֵצא ָ/ָלל ָרWבZ,ַעל ִאְמָרֶת�ָ 
Zְנ8ִיWֱאָמWנִ   ֶה Eִ י ְרֵצה ָנא ְיהָוהְדב(ת,  ZִניWֶטיָ� ַלְ-ֵדEָ/ְִמ W6  

וכל אחד , �"ע שט" פסוקי� אלו שראשי תיבות שלה� קר0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

  .ה"ה ישהטונ"יקהרוע. ה כזה"משולב בש� הוי

(ְיָביויָ  Wק�6 ֱאלִֹהי� ָיפ6צ6 א, ZיוWָנEָיו ִמHְנFַ6ָמה ְיהָוהק ְוָינ6ס6 ְמ  
 ָ�Eֶ0;ְְרָרי) Wא ְ;ַעְבר(ת צFֵ>ִָה ,ZיָתW6ִט ִצEָ/ְה ה   ְוע6ָרה ֵאַלי ִמHִצי)
  ִ:י ִתְגמֹל ָעָלWיZ ,ִ;י ַיְכ8ִר6 ַצִ%יִקי�,  ַנְפִ/י ְלה(ד(ת ֶאת ְ/ֶמ�ָ  ִמַ-ְסֵ@ר

6ָ/הZ, ְֵצה ְיהָוה ְלַהPִיֵלִניר Wֲאִניוַ    ְיהָוה ְלֶעְזָרִתי חW  י(�   ָעִני ְוֶאְב
6ָ/ה Bִי Wֶעְזִרי 6ְמַפְלִטי 8ָ0ה ֱאלִֹהי� ח ,ZרWיַני 8ִָמיד עֵ   ְיהָוה 0ל 08ְַח

6א י(ִציא ֵמֶרֶ/ת ַרְגָלWיZ  ,ֶאל ְיהָוה Wי  ְ/ִמיֵעִני ַב;ֶֹקרהַ  ִ:י הW:ִ  �ָ%ֶַחְס 
(ִדיֵעִני ֶ%Wֶרְ� ז6 ֵאֵל�ְ  ְבָ� ָבָטְח8ִי Wה, Fָי ֵאֶליָ� ָנW:ִ ZיW/ִאִתי ַנְפ    

ְמֵרִני ְ:ִאי/(� ָ/  ָהֵאר Eֶָניָ� ְוִנW/ֵ6ָָעהZ  ,הָוה ֱאלִֹהי� ְצָבא(ת ֲהִ/יֵבנ6יְ 
  ,ְפֵלה ֲחָסֶדיָ� מ(ִ/יַע ח(ִסי�הַ ְ;ֵצל ְ:ָנֶפיָ� 8ְַס8ִיֵרWִניZ  ,ַ;ת ָעִי�

Z�ָWיִמיֶנW;ִ ְמִמי�) Wְרא(ת ְט  ִמִ-ְתקWָרע ְוַהִ;יט ֶאל ָעָמל לֹא ה(ר ֵעיַנִי� ֵמ
(ְגִדי� W8ֲַחִרי/ ְ;ַבBַע ָרָ/ע ַצִ%יק ִמֶ-Z6>W ,ת6ָכל W; ב ט ָלָ-ה ַתִ;יט)

Z) Wְיהָוה ְלָמע(ז ְ;י(� ָצָרה ְויֵֹדַע חֵֹסי ב W6  ְיָביWְֹבַחְסְ%ָ� 8ְַצִמית א
 ֶעְזֵרנ6 , ְפֵ/נ6 ִחְ:ָתה ַלWיהָוה נַ ֶ%Z�ָW ִ:י ֲאִני ַעבְ ,ְוWַהֲאַבְד8ָ ָ:ל צWְֹרֵרי ַנְפִ/י

 Z6א Wִגֵ<נ6 הWֲעֵננ6 ֱאלֵֹהי ִיְ/ֵענ6 (ָרא(תנ6ָמW8ַ ִמְבָטח ָ:ל ַקְצֵוי   ְ;ֶצֶדק
   ְוַעְ-ָ� ִיFְְמח6 ָבW,Z�ְWלֹא 8ָ0ה 6/8ָב 8ְַחCֵנ6הֲ   ְוָי� ְרחִֹקWי�Z,ֶאֶר#

זאת W8ְִהֶיה 8(ַרת ַהְ-צָֹרע ְ;י(� ָטWֳהָרת( : ה BֵאמWֹרַוְיַדֵ;ר ְיהָ(ה ֶאל מֶ/ 
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�Wה ַה:ֵֹה� ְוִהֵ<ה : ְוה6ָבא ֶאל ַה:ֵֹהHֲחֶנה ְוָרW-ַWְוָיָצא ַה:ֵֹה� ֶאל ִמח#6 ַל
6עַ  WרPַָרַעת ִמ� ַהPַָגע ַהWא ֶנEִָרי�: ִנְרEֳי ִצW8ֵ/ְ ְוִצ6ָה ַה:ֵֹה� ְוָלַקח ַלִ-ַ+ֵהר 

ְוִצ6ָה ַה:ֵֹה� ְוָ/ַחט ֶאת : ַחC(ת ְטהֹר(ת ְוֵע# ֶאֶרז 6ְ/ִני ת(ַלַעת ְוֵאזWֹב
ֶאת ַהEPִר ַהWַחCָה ִי7ַח : ַהEPִ(ר ָהWֶאָחת ֶאל ְ:ִלי ֶחֶרF ַעל ַמִי� ַחWCִי�

  ְוֵאתאָֹתJ ְוֶאת ֵע# ָהֶאֶרז ְוֶאת ְ/ִני ַה8(ַלַעת ְוֶאת ָהWֵאזֹב ְוָטַבל א(ָת�
ָטה ַעל ַהַ-ִי� ַהWַחWCִי� Oֹר ַה9ְחEPִה ְ;ַד� ַהCַָחWֹר ַהEPִה ַעל : ַהIְָוִה

ַהִ-ַ+ֵהר ִמ� ַהPַָרַעת ֶ/ַבע Eְָעִמי� ְוִטֲהר( ְוִ/Bַח ֶאת ַהEPִֹר ַהWַחCָה ַעל 
ל Fְָער( ְוָרַח# ַ;ַ-ִי� ְוִכֶ;ס ַהִ-ַ+ֵהר ֶאת ְ;ָגָדיו ְוִגBַח ֶאת :ָ : Eְֵני ַהMֶָֹדWה

ֳהל( ִ/ְבַעת ָיִמWי� WHֲחֶנה ְוָיַ/ב ִמח#6 ְלW-ַWְוָהָיה : ְוָטֵהר ְו0ַחר ָיב(א ֶאל ַה
ַבC(� ַה9ְִביִעי ְיַגBַח ֶאת ָ:ל Fְָער( ֶאת רֹא/( ְוֶאת ְזָקנ( ְוֵאת ַ@;ֹת ֵעיָניו 

: ס ֶאת ְ;ָגָדיו ְוָרַח# ֶאת ְ;Fָר( ַ;ַ-ִי� ְוָטֵהWרְוֶאת ָ:ל Fְָער( ְיַגBֵַח ְוִכ;ֶ 
 Jי� 8ְִמיִמ� ְוַכְבָשה 0ַחת ַ;ת ְ/ָנָתFִי ְכָבWַה9ְִמיִני ִי7ַח ְ/ֵנ �)C6ַב
: 8ְִמיָמה 6ְ/לָ/ה ֶעFְרִֹני� סֶלת ִמְנָחה ְ;ל6ָלה ַב9ֶֶמ� ְולֹג ֶאָחד ָ/Wֶמ�

ַהWְמַטֵהר ֵאת ָהִאי/ ַהִ-ַ+ֵהר ְואָֹת� ִלְפֵני ְיהָֹוה Eֶַתח ְוֶהWֱעִמיד ַה:ֵֹה� 
ְוָלַקח ַה:ֵֹה� ֶאת ַהֶ:ֶבF ָהWֶאָחד ְוִהְקִריב אֹת( ְלHָ/� ְוֶאת : אֶֹהל מ(ֵעWד

ְוָ/ַחט ֶאת ַהֶ:ֶבF ִ;ְמק(� : לֹג ַה9ֶָמ� ְוֵהִני� אָֹת� 8ְנ6ָפה ִלְפֵני ְיהָ(Wה
ט ֶאת ַהWַחָ+את ְוֶאת ָהWעָֹלה ִ;ְמק(� ַה7ֶֹד/ ִ:י ַ:Wַחָ+את ֲאֶ/ר ִיְ/חַ 

6א Wָדִ/י� הWה6א ַל:ֵֹה� קֶֹד/ ָק �/ָHWְוָנַת� : ָה �/ָHWְוָלַקח ַה:ֵֹה� ִמַ%� ָה
ַה:ֵֹה� ַעל 8ְנ6ְ� אֶֹז� ַהִ-ַ+ֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ;ֶה� ָיד( ַהְיָמִנית ְוַעל ;ֶֹה� 

ְוָלַקח ַה:ֵֹה� ִמBֹג ַה9ֶָמ� ְוָיַצק ַעל ַ:� ַה:ֵֹה� : ְגל( ַהְיָמִנWיתרַ 
ְוָטַבל ַה:ֵֹה� ֶאת ֶאְצָ;ע( ַהְיָמִנית ִמ� ַה9ֶֶמ� ֲאֶ/ר ַעל ַ:E( : ַהMְָֹמאִלWית

W)ָָעִמי� ִלְפֵני ְיהEְ ה ִמ� ַה9ֶֶמ� ְ;ֶאְצָ;ע( ֶ/ַבעIְָָֹמאִלית ְוִהMֶתר : הַהCֶ6ִמ
ַה9ֶֶמ� ֲאֶ/ר ַעל ַ:E( ִי�8ֵ ַה:ֵֹה� ַעל 8ְנ6ְ� אֶז� ַהִ-ַ+ֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל 

�W/ָHWְוַה<(ָתר : ;ֶה� ָיד( ַהְיָמִנית ְוַעל ;ֶֹה� ַרְגל( ַהְיָמִנית ַעל ַ%� ָה
ר ְוִכEֶר ָעָליו ַה:ֵֹה� ַ;9ֶֶמ� ֲאֶ/ר ַעל ַ:� ַה:ֵֹה� ִי�8ֵ ַעל רֹא/ ַהִ-ַ+הֵ 

ְמHת( : ִלְפֵני ְיהָ(Wה O+ר ַעל ַהִ-ַ+ֵהר ִמEְֶוָעָשה ַה:ֵֹה� ֶאת ַהַחָ+את ְוִכ
ְוֶהWֱעָלה ַה:ֵֹה� ֶאת ָהWעָֹלה ְוֶאת ַהִ-ְנָחה : ְו0ַחר ִיְ/ַחט ֶאת ָהWעָֹלWה

  :ַהִ-ְזֵ;ָחה ְוִכEֶר ָעָליו ַה:ֵֹה� ְוָטֵהWר



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

427427427427

, ְמַרֲחָ/� ָחְכְמָתא, Fְִפָו� ְמַרֲחָ/� ְ@ב6ָרה. ְפת(ָתיו /(ַ/ִ<י�Fִ : ְכִתיב
ֵמִאBֵי� Fְִפָו� 8ְַלָי� ָמאֵריה(� . ַחCֵי 6מ(ָתא, ְ;ִאינFִ �6ְפָו� 8ְַלָי� ָטב 6ִבי/

ָזר ִ%יָנא ִמ8ְָעִרי� :Bָֹא ְלִמגְ , ְ%ַכד ְמַרֲחִ/י� ִאBֵי� Fְִפָו�. ְ%ִאְתֲער6ָתא
ַמאי . ִ;ְגֵזַרת ִעיִרי� Eְִתָגָמא: ִ%ְכִתיב. ְ;ָכל ָ;8ֵי ִדיִני� ְ%ִאְקר�6 ִעיִרי�

ְ%ִמְתָעִרי� . ַוְיִהי ָעֶר�ָ : ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר: ְ;ִסְפָרא ְד0ַ@ְד8ָא 8ֵָניָנ�? ִעיר
ְ� ִמְתָעִרי� ִאBֵי� ְ%ִאינ�6 ְ;ִגי� :ָ . ִ%יִני� ְלִאינ�6 ְ%ָלא ִאְתְרִחימ6 ְלֵעBָא

ְוַעל ָ%א . ְ;ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ְוִע� ָ:ל ָ%א ִ;ְתֵרי ַגְוֵני. ָמאֵרי ְדָבב6 ְלה6
ָ-א ַ:ד . ִ%יָנא ְוַרֲחֵמי, ִאְקר�6 ִעיר ְוַקִ%י/ OE ְפָו� ִאְתֲחֵזיFִ י�Bֵ6ְבִא

ְוַכד , יJ ִמְתַלְ;ִ/י� ַ:ָ-ה ֶאֶל� ְוִרְבָב�ר6ָחא ְדָנִפיק ִמ� OEָ-א ;ֵ . ִאְת8ַEַח
ַ:ד . ְוכBְOהEִ 6י ְיהָֹוה ִאְקר�6, ִאְת9ָEַט ִמְתַלְ;ִ/י� ֵ;יJ ְנִבי�H ְמֵהיְמֵני

ָ-א 6ִמְתַרֲחִ/י� ְ;Fְִפָו� OE י� ָנְפִקי� ִמ�Bִה6 8ְַמֵני ָסֵרי , ִמBְOְמָנֲהִרי� ְלכ
ְ;ַתְמֵניָסר Hְרִחי� 6ְ/ִביִלי� . ַעד ְ%ִמְתַקְ+ִרי� :BְOה6 ַ:ֲחָדא. 0ְלֵפי ָעְלִמי�
ָ-א ָדא ְ;ִליָ/� ְמַמBֵל ַרְבְרָב� ְ;ִקְטָרא . ְ%ִאְ/8ְמ(ְדָע� Oא ְמַחָ:א� ְלפBְָֹוכ

ַמאי . יַמְמַת7ִי� ַוָ%א. ִח:( ַמְמַת7ִי�: ְוַעל ָ%א ְ:ִתיב. ְ%ִטיֲהָרא ְ;ע6ְטָרא
. ְוכBO( ַמֲחַמִ%י� ֵא/ 6ַמִי�. ְוֵחְ� ִיְטַע� ֶלֱאכֹל: ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר? ִח:(

ִח:( . ְ%ָהא ַ@ְוֵני ִמְתַחְ;ָר� ַ:ֲחָדא. ֶא9ָא 6ַמCָא ִמְת7ְ8ִַני� ְוָי�H ְ;ִצ6Cר(י
ְ%ָטִריד ' א. ע ְ;ָגר(�"0ְחהַ . י�ְ;0ְתָו� ְרִ/יָמ� ְ%ִמְתַ@Bְָפ� ְ;ִעְטר(י ְ@ִלידִ 

ְ%ָטִריד ְוָנִחית ְוָסִליק ' ח. ַמְלִכי� 6ְמַהְעֵ%ה ַמְלִכי� 6ְמָהֵקי� ַמְלִכי�
. ְינ6ָקא ְדִאָ-א ָסִטיר ְלנ6ְקָבא' ה. ָ:ִבי/ ְ;ֶא9ָא ַ@Bִיד ְ;ר6ָחא, ְוָעִטיר

 ְדַקְר8ָא ַקִ%יָ/א ְ%ִמְתַקְ+ֵרי 0ְתִרי� ִאְת9ָEַט ְלנ6ְקָבא ַרָ;א ְ;ִתיא6ְבָתא
ִטיֲהָרא ' ע: ִ@ְבַעת ַהBְב(ָנה, ַהר ַה-(ר: ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר. ָ%א ְבָדא

ְרִהיִטי� ְ%ַעְנEִי� ִמְת0ֲחָד� ְלִסְטר(י ְלר6ִחי� , ְדִטיְפָסא ְ@ִליָפא ְ;ִ/ְפָסא
 ִ%ְ/לֹמֹה ַמְלָ:א ִאְתַעָ+ר6 ִאBֵי� 0ְתָו� ָ%א ְוָהא ְ;ָרֵזי ְד0ְתָו�. ְ@ִליִפי�
ֲהֵיHֵכל 8ֵָפל . ְוֵחְ� ִיְטַע� ֶלֱאכֹל: ְ:ָמה ְדH 8ְ0ֵמר, ק ְ;ֵחי�ְ "ִ@יכַ . ְ;ָדא
  .ְוָהָיה ַמֲעFֵה ַהPְָדָקה ָ/ל(�: 6ְכִתיב. ֶמַלחKִמְ;ִלי

 ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� �Hניות הנצרכי� לתקונו תעָ:ְ� ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(�  0ַחר

ְוִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ,  ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת,ְוָיַרד

י� ִש מאה וִש לֹא ִיְפח(ת ִמEְִדי(� אולי כדאי שְוַהַ-ְמִעיט  ,ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל
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  ומשמי� )"לאלפי�" וכמני� י"ד ה"י יו"� ה"אלי� ש� כמנ( . 8ֲַעִנC(תאחתוְ 

  .  ואמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעי� בעדו.יעזרוהו להשלי� תקונו

  :ְוַיֲעמֹד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר

ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . Fִיִתיִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר עָ 

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
 ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהיְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר . ְצַטָ%קָמה ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה אֶ . ַהEִָני�
ִלְדָבֶריָ� לֹא . 6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני
 ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� ָעַבְר8ִי. ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . 6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

ְוָגַרְמ8ִי . ֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOהְלִהְתַחIֵק ְולַ 
ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 

;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 . ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ִי�ַה-ַ 

ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה
ֶרד ִ:י לֹא ְ;מֶ ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהיָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

לבשתי � ֶזה ֲאֶ/ר ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(, 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 
ְכָל� ֲאִני , והעלתי עלי בגדי שעטנז Oי 6מFְַוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע

6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי , ֵמֲע(נ(ַתי
י� ְוֶאת Hְרח(ַתי ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרעִ . ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה
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ְלָקִלי� Oֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב : ִ%ְכִתיב, ַהְמקH /ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי
6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר . ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ 

ְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְולִ 
ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� , ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה

  .Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�
ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶהָחָטאִתי ְועָ 

ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/יעָ 
ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 

ְוָגל6י . ָ� ַה7ָד(/ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;חֲ 
, 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב

ְוָלֵכ� ֲאִני , ְוָכַ/ל :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה
6Bת ֵא)Cָדָקה . ַמְפִרי/ ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר , ֶ/ֲאִני נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי
ִיְהי6 , ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת

ְו8ָ0ה . י� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(תִמְתָ;ְרִרי� ְוי(ְצִא 
ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי 

ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי . ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ְוַנְפִ/י
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� , +ֹאַתי ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�חַ 

ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� , ֶ/Cָמ6ת6 ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת
 ָהָרמ6ז )ו"חב(ָ/ְרָ/� ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

6ִמEָס6ק , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת חַ 
 )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'ַחCִי� 6'ְלָק� ;ַ 'חֶ 

ִפBִָתי ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְ . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת ִ; 
ָ<א ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'ת רָ 'ֲחֶמיָ� אֶ 'רַ 
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(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ִיְהי6 ְלָרצ. ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְוַתֲחנ6ִני� 8ָ0ה
  . צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיְלָפֶניָ� ְיהֹוה 

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

6Bס6ִקי� ֵאEְ ָעִמי�, יֹאַמרEְ /ֹס6ק ָ/לEָ ל:ָ:  

  :קֹב ֶסָלהָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיעֲ   ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְַ@ביאהדונהיְיהָֹוה 

  :ְיהָֹוה ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;ֵֹטַח ָ;�ְ 

  :ָקְרֵאנ6 ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(�. ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה

ֲעֵנִני ֶ;ֱאֶמת . ַחְסֶ%�ָ  ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַוֲאִני 8ְִפBִָתי
  : ִיְ/ֶע�ָ 

  : ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִליִפי ְוֶהְגי(� ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי

 ְוָהִא9ָה ִ;ְמק(� )608עמוד  לקמ� ִנְמָצא" (%ְ0ָרא ז6ָטא"0ַחר ָ:ְ� ִיְלַמד 

  ). 575עמוד א לקמ� ִנְמצָ . (� ְלֵליל ָ/ב6ע(ת"8ְִלַמד ַהָתנָ " %ְ0ָרא ז6ָטא"

  :0ַחר ַהBִמ6ד יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ֶ/Cְִהֶיה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ְיִהי רָ 
, ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� ַהִל-6ד ֶ/Bַָמְד8ִי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה

ָ� ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ָהָבל ְקִריHִתי ְ;ת(ָרְת , בעוונותיְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי 
6ְברֹב , ְלַת�7ֵ א(ִתC(ת ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה�, ַה7ְד(ָ/ה

�7ָ ָ:ל ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 Oְוִיָ-ֵ/ְ� ֶ/ַפע ַרב ְ;ָכל , ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְית
. ֵחנ6 ְוִנְ/ָמֵתנ66ִמ�9ָ ִיָ-ֶ/ְ� ֶ/ַפע ַרב ְלַנְפֵ/נ6 ר6, ָהע(ָלמ(ת ַה7ְד(ִ/י�

ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה ְוִיְהֶיה ַהC(� ַהIֶה י(� ָרצ(� 
ְלַת�7ֵ ֶאת ָ:ל Eְָגֵמינ6 6ְפָגֵמי Hָד� ָהִרא/(� ֶ/Eַָגְמנ6 ִ;ְכָלל6ת , ְלָפֶני�ָ 

Eְָרֵטי ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ְוָכל , ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה
6ְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהֶ<ֶפ/ ֶ/ִנְפְ@מ6 ְוָנְפל6 ְ;נַֹגJ ְ%ֲאִציל6ת ְ;ִריHה , ֲעCָFִה

  :ְונַֹגJ ָ:א(ר 8ְִהֶיה ֶאל ְמק(� ַה7ֶֹד/, ְיִציָרה ֲעCָFִה
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  .יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ַבע ְפָעִמי�

  : ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי ה(ִ/יָעה ָנא Hָ<א ְיהָֹוה יאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה

  :Hָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה ָנא ְוַהְצִליָחה ָנא

  :Hָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה ָנא ְוַהְרִויָחה ָנא

  :ה(ַ/ְעָנא ְוה(ִ/יָעה ָנא, ְסַלח ָנא, ְרָפא ָנא, Hָ<א ֵאל ָנא

  :/ ְפָעִמי�יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ַחמֵ 

�Bֵ/ְַוֶאת ֲחִמיִ/ת( י(ֵס� ָעָליו ְוָנַת� א(ת( , ְוֵאת ֲאֶ/ר ָחָטא ִמ� ַה7ֶֹד/ ְי
ְוִא� ָ@אֹל ִיְג0ל : ְוַה:ֵֹה� ְיַכEֵר ָעָליו ְ;ֵאיל ָהHָ/� ְוִנְסַלח ל(. ַל:ֵֹה�

  :ֲחִמיִ/ית( י(ֵס� ָעָליו, ִאי/ ִמַ-ַעFְר(

  : ֶזה ֶ/ַבע ְפָעִמי�יֹאַמר ָפס76

  :ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה .  ה(ִ/יָעה ָנאיאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ְיהָֹוה ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי : ְיהָֹוה ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְָ@ב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה
ַוֲאִני : ֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(� ָקְרֵאנ6ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה הַ : Hָד� ;(ֵטַח ָ;�ְ 

: ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסְ%ָ� ֲעֵנִני ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ , ְתִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(�
  :ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ,  ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתיֱאלַֹהייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ֵרר ס(ד בִיְתע(, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�

   .ִמְסEַר 8ֲַעִניתלְ 

ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה
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, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת
ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל 6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת

ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת
ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ַח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ ְוָלֵתת :ֹ, ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , 6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י

ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, (ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶהְו/
ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(
6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 8ְִ/מֹר ֲע(

ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 
 0ל,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה

ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 

, ל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְועַ , ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהיַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 
Pִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה הַ , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ֵמ�H, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

6ְבָכל ַה7ָָפה יֹאַמר ִמְזמ(ר ָהב6 ,  ַה7ָפ(ת ַל8ֵָבה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסתשבעַיֲעFֶה 

  .ְלִפי ַהֵ=ֶדר ַהIֶה, Hָ<א ְ;:ֹחַ 6ָפס6ק ִמEְס6ֵקי , :BO(, ְ;ֵני ֵאִלי�' לה
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ָהב6 : ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלWיהָֹוה ְ;ֵני ֵאִלי� ָהב6 ַלWיהָֹוה ָ:ב(ד ָועWֹז
 ק(ל ְיהָֹוה ַעל: קWֶֹד/ ַלWיהָֹוה ְ:ב(ד ְ/מ( ִהְ/W8ֲַחו6 ַלWיהָֹוה ְ;ַהְדַרת

ְיהָֹוה ַ;:ַֹח ק(ל  ק(ל: ַמִי� ַרִ;Wי� ַהָ:ב(ד ִהְרִעי� ְיהָֹוה ַעל ַהָ-ִי� ֵאWל
(� ק(ל ְיהָֹוה /ֵֹבר ֲאָרִזי� ַוְיַ/ֵ;ר ְיהָֹוה ֶאת: ְיהָֹוה ֶ;WָהָדWר WָבנBְ0ְרֵזי ַה :

ְיהָֹוה חֵֹצב  ק(ל: ְרֵאִמWי� ֵעֶגל ְלָבנ(� ְוFְִרי(� ְ:מ( ֶב� ַוCְַרִקיֵד� ְ:מ(
/Wֲהב(ת ֵאWק(ל ְיהֹוָ : ַל/Wק(ל : ה ָיִחיל ִמְדָ;ר ָיִחיל ְיהָֹוה ִמְדַ;ר ָקֵד

(ד Wאֵֹמר ָ:ב )BO: )יָכלWְיָער(ת 6ְבֵה �ֹFֱחWCֶWל(ת ַוCָ0 ְיהָֹוה : ְיהָֹוה ְיח(ֵלל
�Wב ְיהָֹוה ֶמֶלְ� ְלע(ָל/ֶCֵהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְיָבֵרְ� : ַלַ-;6ל ָיָ/ב ַוWְי

(� ֶאת Wַע-( ַב9ָל:  

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(            :         ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג(     :               ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד

  .�ְיַקֵ;ל 6/8ְָבת( ְ;ָרצ('  ִויִהי ָרצ(� ֶ/ה ִי�8ֵ ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�
  
  

, , , , ִנְבל6ת ַהEֶהִנְבל6ת ַהEֶהִנְבל6ת ַהEֶהִנְבל6ת ַהEֶה, , , , ֵליָצנ6תֵליָצנ6תֵליָצנ6תֵליָצנ6ת, , , , ֲחנEָOהֲחנEָOהֲחנEָOהֲחנEָOה, , , , ֶ/ֶקרֶ/ֶקרֶ/ֶקרֶ/ֶקר, , , , ָל/(� ָהַרע 6ְרִכיל6תָל/(� ָהַרע 6ְרִכיל6תָל/(� ָהַרע 6ְרִכיל6תָל/(� ָהַרע 6ְרִכיל6ת((((ִעְנַי� Eְָגֵמי ַהEֶה ִעְנַי� Eְָגֵמי ַהEֶה ִעְנַי� Eְָגֵמי ַהEֶה ִעְנַי� Eְָגֵמי ַהEֶה 

ְמַכֶ<ה ֵ/� ְמַכֶ<ה ֵ/� ְמַכֶ<ה ֵ/� ְמַכֶ<ה ֵ/� . . . . א(ָנ0ת ְ%ָבִרי�א(ָנ0ת ְ%ָבִרי�א(ָנ0ת ְ%ָבִרי�א(ָנ0ת ְ%ָבִרי�, , , , ִ%ְבֵרי ח(ל ְ;ַ/ָ;תִ%ְבֵרי ח(ל ְ;ַ/ָ;תִ%ְבֵרי ח(ל ְ;ַ/ָ;תִ%ְבֵרי ח(ל ְ;ַ/ָ;ת, , , , ִ%;6ר ח(ל ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסתִ%;6ר ח(ל ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסתִ%;6ר ח(ל ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסתִ%;6ר ח(ל ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת

        ....ְוִת67ָנ�ְוִת67ָנ�ְוִת67ָנ�ְוִת67ָנ�.) .) .) .) ַמְלִ;י� Eְֵני ֲחֵבר(ַמְלִ;י� Eְֵני ֲחֵבר(ַמְלִ;י� Eְֵני ֲחֵבר(ַמְלִ;י� Eְֵני ֲחֵבר(, , , , ַלֲחֵבר(ַלֲחֵבר(ַלֲחֵבר(ַלֲחֵבר(

, ַ:ת ֲחֵנִפי�, ַ:ת ֵלִצי�, 0ְרַ;ע ִ:8(ת ֵאי� ְמַקְ;ִלי� Eְֵני ְ/ִכיָנה, ל"ֲחזַ Hְמר6 

 ְוָכַתב ְ;ִת67ֵני .)ב"ַמֶ=ֶכת ס(ָטה ַ%� מ(. ַ:ת ַ/ְקָרִני� ְוַכת ְמַסEְֵרי ָל/(� ָהַרע

ִכיָנה ֵמָעָליו  ֶ/ַהְמַ/7ֵר ג(ֵר� ְלִס6Bק ַה9ְ )א"ט ַ%� קי"�678ִ ס(זַֹהר 

ְוָכַמה ִי=6ִרי� , ְו/(ְלִטי� ָעָליו ָ:ַמה ְ-ַחְ;ִלי�, ְוִנְ/0ר ַ;ח(ֶש�ְ , 6ֵמָהע(ָל�
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ְמָצא6ִני ָהָרע(ת , ֲהלֹא ַעל ִ:י ֵאי� ֱאלָֹהי ְ;ִקְרִ;י", ְוָעָליו ֶנֱאַמר, ָקִ/י�

. ְדַבר ֶ/ֶקר א( ִנְבל6ת ַהEֶה ָ:ל ַה-(ִציא ִמEִיו )ז"ַ%� קי(ְוָ/� ". ָהֵאBֶה

ְוַכָ-ה ". :(ֵפר ָ;ִע7ָר"ְוִנְקָרא , ַמְפִריד ֵ;י� ַה9ְִכיָנה ַל7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א

ַמְלֲאֵכי ַחָ;ָלה E(ְתִחי� ַ:ְנֵפיֶה� ְלַקֵ;ל ֶאת ַהִ%;6ר ַהה6א 6ב(ִני� ֵמֲהֶבל 

ְוַכֲעב(ת , ה(י מ(ְ/ֵכי ֶהָע(� ְ;ֶחְבֵלי ַה9ְָוא",  ֶנֱאַמרְוָעָליו, ַהִ-Bִי� ִ;ְנְיֵני ֵנֶזק

  ".ָהֲעָגָלה ַחָ+Hה

ִמי ֶ/ְ-ַדֵ;ר ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ,  ָ:ַתב:)א"ַ%� קל(8ְר6ָמה ' 6ַבIַֹהר ַה7ָד(ש פ

ה Eֵיר6ד ֵ;ינ( ְלֵבי� א(י ל( ֶ/ַמְראֶ , ְ;ִדְבֵרי ח(ל) ַוֲאִפיB/ֶ 6Bֹא ִ;ְזַמ� ַה8ְִפBָה(

ִ:י ֵאי� ל( ֵחֶלק , א(י ל( .א(י ל( ֶ/@(ֵרַע ֶאת ַה9ְִכיָנה ֵמַה;(ֵרא, ַה9ְִכיָנה

, ְוֶ/ֵאי� ֱאלִֹהי� ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת, ִ:י ַמְרֶאה ֶ/ֵאי� ל( ֱאלJַֹ . ֵ;אלֵֹהי ִיFְָרֵאל

ְוג(ֵר� Eְָג� ְוָקל(� ְ;ִת�67 , ינ( E(ֵחד ִמֶ-נ6ְוֶ/אֵ . ְוֶ/ֵאי� ל( ֵחֶלק ֵ;אלִֹהי�

 ְ:ֶ/ִ<ְכָנִסי� ַע� .)ה"ַ%� ר, Eָָרַ/ת ַוCְַקֵהל(, ְוָכַתב ע(ד. ָהע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני�

Hס6ר ָלֶה� ְלF(ֵחַח ְ;ת(כ( ֲאִפיל6 ְ;ָצְרֵכי ֵ;ית , ַה7ֶֹד/ ְלֵבית ַהְ:ֶנֶסת

6ִמי ֶ/ִ-ְתַעְ=ִק , ְוִ/יר 6ְ/ָבָחה ָ:ָרא6י, 6ְתִפBָה,  ֶאBָא ְ;ִדְבֵרי 8(ָרה,ַהְ:ֶנֶסת

. ֵאי� ל( ֵחֶלק ְ;ַע� ִיFְָרֵאל, א( ְ;ִד;6ר ח(ל, ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ִ;ְדָבִרי� ֲאֵחִרי�

ֵאי� ְו Hה ַחִליַפ8ָה ֶנֶפ/ ִמPַד ַהMָָט�6בָ , ְ%ַהְיינ6 9ֶַ<ְפ/( ַה7ְד(ָ/ה ִמְסBֶ8ֶַקת ִמֶ-נ6(

 6ְכֶ/ַ-ִ@יַע ַ/ָ;ת ְ/ֵני ַמְלHִכי� ַהְ-מ6ִני� ַעל .)ל( ֵחֶלק ְ;ַע� ִיFְָרֵאל ְוַנְפ/( ְ:ג(י

ֶ/ֵאי� ל( ֵחֶלק , א(י ִלְפל(ִני, ַמִ<יִחי� ְיֵדיֶה� ַעל רֹא/( ְוא(ְמִרי�, ִעְנָי� ֶזה

 ָ:ל ִמBָה ֶ/י(ֵצאת )ה"Eָָרַ/ת ֱאמ(ר ַ%� ק(, ְוָכַתב ע(ד. י ִיFְָרֵאלֵ;אלֹהֵ 

Jָת-ָ Oָד� ע(ָלה ְלַמֲעָלה 6ְמע(ֶרֶרת :ַֹח ר6ָחִני ְלעHְוַהְמַדֵ;ר ִדְבֵרי ח(ל , ֵמָה

 ָ;ר6ְ� ְוג(ֵר� ְלַהְפִריד ֵ;י� ִיח6ד ַה7ָד(ש, ְ;ַ/ָ;ת ְמע(ֵרר ֶאת :ֹח(ת ַהח(ל

ַה7(ל(ת ְוַהֲהָבִלי� , 6ִמי ֶ/-(ִציא ִמEִיו ִדְבֵרי קֶֹד/. ו"ה6א ְוַה9ְִכיָנה ח

ַהC(ְצִאי� ִמEִיו ְמע(ְרִרי� ִעְנְיֵני קֶֹד/ ַה@(ְרִמי� Fְִמָחה ְוִיח6ד ְ;ָכל ע(ָלמ(ת 

   .ַה7ֶֹד/

ְמַנִ%י� , ַה-(ִציא ִמEִיו ִמBָה ֲאס6ָרה, ַתב :ָ )ט"ַ%� רמ(6ַבIַֹהר Eָָרַ/ת 67Eְֵדי 

ֶאBָא ִא� ֵ:� . ְולֹא ִנְ/ַמַעת 8ְִפBָת( ָ:ל ָיִמי� ֵא6B, א(ת( ַ;9ַָמִי� 0ְרָ;ִעי� י(�

ַתב ְוכָ . ְוִנְ/ַמַעת 8ְִפBָת(, ָי/6ב ִ;ְת/6ָבה ֶ/Hז ַמ8ִיִרי� ל( ַ;9ַָמִי� ֶאת ִנ6%י(
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ִנ%(� ְ;ִי=6ִרי� ָקִ/י� ֶ/ל ,  ֶ/ִא� ֵמת ְללֹא 6/8ְָבה:)ג"�9ָ ַ%� רס(, ע(ד

ְוִסְבל( 0ְכָזִרי י(ֵתר , ַה<(ְ/ִכי� ֶאת ַהֶ<ֶפ/, ְנָחִ/י� ְוַעְקַרִ;י� ר6ָחִנCִי� ֵמֵא/

  .ִמ9ֶל ְנָחִ/י� ַ@ְ/ִמCִי� ַה<(ְ/ִכי� ֶאת ַה@�6

. %(ָחה ֵמHה ְזכCO(ת, ְ/ב6ַעת ֶ/ֶקר Eַַע� 0ַחת, ָכַתב ָהַרב ְ/ֵני ל6ח(ת ַהְ;ִריתוְ 

ִ;6Iי 8(ָרה א( 8ְַלִמיד ָחָכ� Eַַע� . %(ֶחה ֵמHה 8ְִפB(ת, Eַַע� 0ַחת' ִח6Bל ה

, ה ֵמHה ַהְבָטח(ת%(חָ , ִנְבל6ת ַהEֶה Eַַע� 0ַחת, %(ָחה ֵמHה Fְָמח(ת, 0ַחת

%(ָחה ֵמHה , ַמֲחלֶֹקת Eַַע� 0ַחת, %(ָחה ֵמHה ְ;ָרכ(ת, ְ@ֵזָלה Eַַע� 0ַחת

  .%(ֶחה ֵמHה ַמְדֵרג(ת ֶ/ל 6/8ְָבה, ָל/(� ָהַרע Eַַע� 0ַחת. Eְַרָנס(ת

ְוָרא6י ְלָסְקל( ְ;ֶאֶב� , ִע7ָרל ָ:ל ַהְמַסEֵר ָל/(� ָהַרע ְ:ִאיל6 ָ:ַפר ;ָ "ְוHְמר6 ֲחזָ 

ְוא(ֵמר ָעָליו ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ְלFַר ֶ/ל , 6ַמְגִ%יל ֲע(נ(ת ַעד ַל9ַָמִי�

ְוַת7ָָנת( ִא� ָיכ(ל ִלְלמ(ד . ְו8ָ0ה ָעָליו ִמְלַמָ+ה, ֲאִני ָעָליו ִמְלָמְעָלה, ֵ@ֵהי<ֹ�

6ְ/ק6ָלה ,  ָהHֶר# ה6א ַיְ/Eִיל ַ%ְע8( ְוִיְתַנֵהג ַ;ֲעָנָוהְוִא� ַע�, ַיֲעס(ק ַ;8(ָרה

, ַמֶ=ֶכת ֲעַרִכי�(. 6ְ/ִפיכ6ת ָ%ִמי�, ִ@י6Bי ֲעָרC(ת, ָל/(� ָהָרע ְ:ֶנֶגד ֲעב(ָדה ָזָרה

 ג(ֵר�, ֶ/ְ:ֶ/Hָד� ְמַדֵ;ר ָל/(� ָהַרע, ל" ְוָכַתב ַהָחֶפ# ַחCִי� ַזצַ :)ו"ט

ְוג(ֵר� ִי=6ִרי� , ֶ/ַהְ-ַקְטֵרג ָהֶעְלי(� ְמַדֵ;ר ָל/(� ָהַרע ָעָליו ְוַעל ַע� ִיFְָרֵאל

 ִמ�9ֵ ֲחָכֵמינEְ( 6ִתיָחה ֲעFִי�, ָחֵפ# ַחCִי�(, ְוָכַתב ע(ד. ל( 6ְלַע� ִיFְָרֵאל

 ֵמָחטֹא ִ;ְל/(נ( ְוח(ֵס� ֶ/ַעל ָ:ל ֶרַגע ָוֶרַגע ֶ/Hָד� ִנְמַנע, ִזְכר(ָנ� ִלְבָרָכה

, ֶ/ֵאי� ָ:ל ַמְלHְ� 6ְבִרCָה ְיכ(ִלי� ְלָ/ֵער, ז(ֶכה ִ;ְ/ִביל( ָלא(ר ַהָ@נ6ז, ֶאת Eִיו

6ְכֶנֶגד ֶזה ַעל ָ:ל ִ%;6ר ְוִד;6ר ֶ/ל ִא=6ר ָצִריְ� ָלֶרֶדת ַל9ְאֹל ְלַמָ+ה ַהְרֵ;ה 

ַהָ@א(� ִמ6ִיְלָנא ֶ/ִאי ֶאְפָ/ר ְלָ/ֵער @ֶֹדל ַהCִ=6ִרי� ְוָכַתב ְ;ֵ/� , ְמא(ד

  .ְולֹא ֶנֱאָבד ֲאִפ6B ִד;6ר ֶאָחד, ְוַהPָר(ת ֶ/=(ֵבל ָהHָד� ִ;ְ/ִביל ִד;6ר ֶאָחד

 ָ:ְ� ֵי/ ִאיס6ר, ְ:ֵ/� ֶ/Cֵ/ ִאיס6ר א(ָנHה ְ;ַמMָא 6ַמ�8ָ, ְוHְמר6 ֲחָכִמי�

ִ:י ֵאיָנJ . 6ְגד(ָלה ִאיס6ר א(ָנ0ת ְ%ָבִרי� ֵמא(ָנHת ָממ(�, א(ָנHה ִ;ְדָבִרי�

ַנֲעֶנה , ְוַהP(ֵעק ַעל א(ָנ0ת ְ%ָבִרי�. ְ;ֶנֶפ/ ָהHָד�, 6ְפִגיָעָתJ, ִנ8ֶֶנת ַלֲהָ/ָבה

  .ִמCָד

ְ:ֶ/ֵאינ( ִמְתַ:�6ֵ , ְמִחיר ֵחֶפ# ֶזהלֹא ִיְ/0ל א(ת( ָ:ַ-ה , ֵ:יַצד א(ָנ0ת ְ%ָבִרי�

ֶאBָא ִא� ֵ:� מ(ִדיע( קֶֹד� ֶ/ֵאינ( ר(ֶצה ִלְקנ(ת( ֶאBָא ָלַדַעת ֶאת , ִלְקנ(ת(
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�Cָ לֹא יֹאָמר ל( ֵלְ� ֶאל . ְמִחיר( Oִלְקנ(ת ֵחֶפ# ְמס FEֵָד� ְמַחH הHְוֵכ� ִא� ָר

לֹא יֹאַמר , ִא� ָהָיה ֲחֵבר( ַ;ַעל 6/8ְָבה. � ל( ִלְמ:(רְוה6א י(ֵדַע ֶ/ֵאי, Eְל(ִני

א( ֶ;� , ִא� ָהָיה ֶ;� ֵגִרי�. ל( ְזכ(ר ַמֲעFֶיָ� ָהִרא/(ִני� ְ:ֵדי ְלַהְקִניט(

לֹא יֹאָמר ל( ְזכ(ר ַמֲעFֵי , א( ֶ;� ֲאָנִ/י� ֶ/ְמַלאְכ�8ָ ְ;ז6ָיה, ְרָ/ִעי�

, לֹא יֹאָמר ל( ָרָ/ע 8ָHה ְוָלֵכ� 8ָ0ה ס(ֵבל,  ָהָיה ס(ֵבל ִי=6ִרי�ִא�. ֲאב(ֶתי�ָ 

ֲאָבל יֹאַמר ל( , ְ:ֶ/ֵאינ( י(ֵדַע ְ;ֵבר6ר ֶ/ָחָטא ְור(ֶצה ְלַהֲחִזיר( ְלמ6ָטב

8ָר ל(ַמר . 8ְַפְ/Eֵ/ ְ;ַמֲעFֶיָ� ְוִתְבדֹק ָלָ-ה ָ;א6 ְלָ� ִי=6ִרי� Oא , ל(ְוֵכ� מ-ָ/ֶ

ִמַ-ֲעFֶיָ� ְ;ִגְל@6ִלי� ' /6ב ֶאל ה, ִ;ְגָלל ַמֲעFֶיָ� ְ;ִגְל@6ל ק(ֵד� ִהְ<ָ� ס(ֵבל

ְולֹא ִיְ/0ל ְ/ֵאָלה ִ;ְדַבר ָחְכָמה ְלHָד� ֶ/C(ֵדַע ;( ֶ/ֵאי� ְ;ָיד( . ק(ְדִמי�

  . ְוֵכ� ָ:ל ַ:C(ֵצא ָ;ֶזה, ְלָהִ/יב

, ְלִפי ֶ/א(ָנHָתJ ְקר(ָבה, ל ֶ/ָצִריְ� ְלִהIֵָהר ְ;א(ָנ0ת ִאְ/8( ְ;י(ֵתר" ֲחזָ ְוHְמר6

   .ְוִדְמָעָתJ ְמצ6ָיה

ִא� ַ:6ָָנת( , ַוֲאִפיל6 ִא� ה6א ָרִגיל ְ;א(ת( ִ:<6י, Hס6ר ְלַכ<(ת ַלֲחֵבר( ֵ/� ַרע

, ְ%ָבִרי� ֶ/Hָד� ִא� לֹא ָעFָה 6/8ְָבה ָעָליוְוֶזה ֶאָחד ֵמהַ . Hס6ר, ְלַבCְי/(

  .ְוָכל ֶ/ֵ:� ַהַ-ְלִ;י� Eְֵני ֲחֵבר(. י(ֵרד ְלֵ@ִהי<ֹ� ְוֵאינ( ע(ֶלה ְלע(ָל�

ָצִריְ� ְלה(ִדיַע , ְוִא� מ(ֵכר ָדָבר ֶ/Cֵ/ ;( מH ,�6ס6ר ִלְגנ(ב ַדַעת ְ;ֵני Hָד�

ְוֵכ� , ְ;ָחְ/ב( ֶ/ז( ְ;Fַר ְ/ח6ָטה, ר ִלְמ:(ר ְלג(י ְ;Fַר ְנֵבָלהְוHס6. ַלBָק(חַ 

. Hס6ר, ְוֵאינ( ֵכ�, ִלְגנ(ב ַדַעת ַהְ;ִרC(ת ִ;ְדָבִרי� ֶ/ַ-ְרֶאה ֶ/ע(Fֶה ִ;ְ/ִביל(

ְגָמא Oְוא(ֵמר , הָהָיה ָצִריְ� ִלְפתַֹח ָחִבית ָחָד/ א( ֲחִביָלה ֲחָדָ/ה ֵ;י� :ֹ, ְלד

ִא� לֹא ר(ֶצה , ְוֵכ�. ְוHס6ר, ֲהֵרי ז( ְ@ֵנַבת ַ%ַעת, ַל7(ֶנה ִלְכב(ְדָ� ֲאִני E(ֵתחַ 

ַעל ַ%ַעת ֶ/ִא� ִיְתַרPֶה . ְלַכֵ;ד ַלֲחֵבר( ֶלֱאכֹל ִע-( 6ְמַכְ;ד( ִמEְֵני ַהִ<-6ס

8ָ , ַוַ%אי ִי�8ֵ ל(, ֲחֵבר( ֶלֱאכֹל ִע-( Oֵדַע . רמ)C/ֶ ֵניEְֲאָבל ִא� ְמַכְ;ד( ִמ

. ְוָכל ַ:C(ֵצא ָ;ֶזה. ִ:י @(ֵנב ֶאת ַ%ְע8(, ְו0ֶחֶרת לֹא ָהָיה ְמַכְ;ד( Hס6ר, ֶ/ְיָסֵרב

ְלָח� ָער6ְ� חֶֹ/� ִמְ/Eָט. ח"ַעל Eִי ַמֶ=ֶכת ַ;ָבא ְמִציָעא ַ%� נ( O/ח"ִסיָמ� רכ, ְו.(  

ַוֲאִפיל6 ַה7(ל ַהC(ֵצא , ִ:י ֵאי� ְלָ� ָ%ָבר ֶ/ֵאי� ל( ַמָ-/, ַ%ע, ל"ִריזָ ָ:ַתב ָה0

ְ;ֶהְתֵא� ְלצֶֹרְ� (ְוִנְבָרִאי� ִמֶ-<6 ר6ח(ת , ַעל ְיֵדי ַהָ:0ת ַהַ-ֶ+ה ֵאינ( ְלַבָ+ָלה

נ(ָצִרי� ִמ7(ל , ְ� @6פ(א( ְלצֹרֶ , ְוִא� ָהַלְ� ִע� ַמֵ+ה6 ִלְמק(� ִמְצָוה, ַהְ<ִקיָ/ה
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 .)נ(ָצִרי� ר6ח(ת ָרִעי�, ְוִא� ִלְמק(� ֲעֵבָרה. ר6ח(ת ט(ִבי�, ְנִקיַ/ת ַהַ-ֶ+ה

ְוHַמר ַהָ:ת6ב . ְ:ִפי ִד;6ר(, 6ִמִ%;6ר ָהHָד� נ(ָצִרי� ַמְלHִכי� ט(ִבי� א( ָרִעי�

 )'ָעמ(ס ד(". 6ַמִ@יד ְלHָד� ַמה Mֵח(, חַ ִ:י ִהֵ<ה י(ֵצר ָהִרי� 6ב(ֵרא ר6"

ֶ/ֲאִפיFִ 6Bיָחה ְיֵתיָרה ֶ/ֵ;י� ִאי/ ְלִאְ/8( ַמִ@יִדי� ל( , ל"6ְדָר/6ה6 ֲחזַ 

ֲחִגיָגה ) (ְ%ַהְיינ6 ְ:ֶ/ע(ֵמד ְוִנ%(� ִ;ְפֵני ֵ;ית ִ%י� ֶ/ל ַמְעָלה(. ָלHָד� ִ;ְ/ַעת ִמיָתה

  :).'ה

 ִ:י ַ:ת ֵלִצי� ג(ֶרֶמת ְלִס6Bק .)ס(ָטה' מס, ל"ַ/ַער ַמ0ָמֵרי ַרזַ (, ל"ָכַתב ָה0ִריזָ וְ 

ֲחמ6ִרי� ֵמֶה� ַ:ת , ֶהHַרת ְ;ִחיַנת ַהֶ:ֶתר ְוָהַרֲחִמי� ָהֶעְלי(ִני� ֵמָהע(ָל�

 9ָ Oַרת ְ;ִחיַנת ַהָחְכָמה ְוַה7ְדHִקי� ַ@� ֶאת ֶהBְה ֵמָהע(ָל�ַחְנָפִני� ֶ/ְ-ַס .

ֲחמ6ִרי� ֵמֶה� ַ:ת ַ/ְקָרִני� ֶ/ְ-ַסBְִקי� ַ@� ֶאת ֶהHַרת ְ;ִחיַנת ַהִ;יָנה ְוַה9ֶַפע 

ֲחמ6ִרי� ֵמֶה� ַ:ת ְמַסEְֵרי ָל/(� ָהַרע ֶ/ְמַסBְִקי� ַ@� ֶאת ֶהHַרת . ֵמָהע(ָל�

ְוHז ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ְמַסBֵק ַהְנָהָגת( (. ְ;ִחינ(ת ַה8ְִפֶאֶרת ְוַהַ-ְלכ6ת ֵמָהע(ָל�

ְמנ8ָOק ִמָ:ל א(ר ר6ָחִני , ְוג(ְרִמי� ֶ/ָהע(ָל� ִמְתַנֵהג ְ;ֶהְס8ֵר Eִָני�, ַהְ@ל6ָיה ֵמָהע(ָל�

ְמHה ַהִ-ְתַגְ;ִרי� 6ִמְ/8(ְלִלי� ְוע(Fִי� ָרע ַל9ָ , ָקד(ש O+ע ִמ:ֹח(ת ַהEָ/ְ Oַמִי� 6מ

ַמ6%ַע ַמְס8ִיר Eָָניו ', ְו0ַחר ָ:ְ� ָ;ִאי� ְ;ֵני Hָד� ִ;ְטָענ(ת Cֵ0ה ה, 6ְלַע� ִיFְָרֵאל

א(ָת� , ְו0ְדַרָ;ה. ְולֹא ְמִביִני� ֶ/ִ;ְל/(ָנ� ָ@ְרמ6 ְלָכל ָה0ְכָזִר6Cת ַהI(, ְוֵאינ( ְמַרֵח�

ֵלי ָל/(� ָהַרע א( ְמַדְ;ִרי� ִדְבֵרי ח(ל ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ֵה� ְ;ַעְצָמ� ַ;עֲ , ַהט(ֲעִני�

ְוֵה� ֲעִתיִדי� ְלֵהָעֵנ/ ַעל ָ:ל ַהֵ=ֶבל ֶ/ִ<ְגַר� ָלע(ָל� ְ:ִפי ֵעֶרְ� , ֶ/ִ;ְגָלָל� ִנְגַר� ֶזה

ַהְרֵ;ה ֲעָיר(ת ְ;ֵעת ֶ/ְ; , 6ְכָבר ֵהִעיד6 ִנP(ֵלי ַמֲחנ(ת ַהH)9ה. ַמה 9ֶָ@ְרמ6 ְ;ִד;6ָר�

ִנְתַ@Bְָתה ְ%מ6ת ִא9ָה ;(ָכה 6ְמק(ֶנֶנת , ֶ/ִ<ְת0ְ=פ6 ְלִהBַָקח ִ;יֵדי ָהר(ְצִחי� ְלֶהֶרג

ַוֲאֵחִרי� לֹא ִמיח6 , ְוא(ֶמֶרת ֶ/ִ;ְגַלל ִדְבֵרי ח(ל ֶ/ִ%ְ;ר6 ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ַ:ָ-ה ֲאָנִ/י�

ְוָנְפל6 ַ@� ְ@ד(ִלי� ְוַצִ%יִקי� . ִיְ/ְמֶר<6' ה, ְזָרה ַהְ@ֵזָרה ַעל ְ:ָלל ִיFְָרֵאלִנגְ , ָ;ֶה�

ִ:י 8ֵֵצא ֵא/ 6ָמְצHה "ל ַעל ַהEָס6ק "ִ:י ְ:ָבר Hְמר6 ֲחזַ . ְוִתינ(ק(ת ֶ/ל ֵ;ית ַרָ;�

� י(ֵצא ָ;ע(ָל� ְלַכB(ת ָהְרָ/ִעי� ִ:י ַ:ֲאֶ/ר ֵא/ ֲחר(� 0, "ק(ִצי� ְוֶנֱאַכל ָ@ִדי/

, נ(ְפִלי� ַ@� ַהPִַ%יִקי� ֶ/ֵה� ִ;ְבִחיַנת ָ@ִדי/ ַה8ְבH6ה ִעָ-ֶה�, ַה%(ִמי� ְלק(ִצי�

ְוִאְלָמֵלא ֲחר(� ָה�0 ֶ/ִ<ְגַר� ַעל ְיֵדי . ִ;ְגָלל ֲעו(נ(ֵתיֶה� ְמִ@ְל@6ִלי� ק(ְדִמי�

  .)ְיַרֵח�' ה. ָ/ר ֶ/ָהי6 ְמַכEְִרי� ַעל ִ@ְל@6ֵליֶה� ַה7(ְדִמי� ְ;ֶדֶרְ� 0ֶחֶרתֶאפְ , ָהְרָ/ִעי�

ֶ/ֵאיָנ� ֶאBָא ְמָעט ִ;ְקֵצה , ְוַהַחי ִי�8ֵ ֶאל ִל;( ָ:ל ַהְ%ָבִרי� ַהֶ<ֱאָמִרי� ֶ;ֱאֶמת
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ְמַרת ָהִעְנָי� ְ:ִפי ַה-6ָבא ְ;ִדְבֵרי ֲחָכמֵ  O8ְַלמ6ד , ל"ינ6 זַ ַהַ-ְזֵלג ֵמח;ַ

/(ֵמר ִמPָר(ת , /(ֵמר Eִיו 6ְל/(נ("6ְכָבר Hַמר ַהָ:ת6ב , ַ;ִ-ְדָרִ/י� 6ַבIַֹהר

 ְוִיְ/קֹל ְ;ֶפֶלס .)ח"ִמְ/ֵלי י(" 6ָמֶות ְוַחCִי� ְ;ַיד ַהBָ/(� ")א"ִמְ/ֵלי כ(". ַנְפ/(

ל "ְוַר;(ֵתינ6 ָה0ִריזָ . '8ְִהֶיה ְלָרצ(� ִלְפֵני הֶ/ , ָ:ל ִמיָלה ַהC(ֵצאת ִמEִיו

א ָהי6 ִנְזָהִרי� ֶ/Bֹא ְלַדֵ;ר ֲאִפיל6 ִדְבֵרי 8(ָרה ִע� ַחְבֵריֶה� ְ;ֵבית "ְוַהִחידָ 

ְוִא� ָהֲאָרִזי� Eֲָחד6 ִמְנִפיַלת , ֶ/ָ-א ְ;ָטע6ת ִיְפְלט6 ִמBָה ֶ/ל ח(ל, ַהְ:ֶנֶסת

ֵאי� ָלנ6 ֶאBָא ִל+(ל ֶאת ֲעַצת . ַמה ַ<ֲעFֶה ֲאַנְחנ6 ֲאז(ֵבי ַה7ִיר, תַ/ְלֶהבֶ 

ִ;ְתַנאי ֶ/ל , ִמָ:ל ִמיֵני ְמַקְטְרִגי�" ִיBֵָח� ָלֶכ�' ה"ל ֶ/Hְמר6 "ֲחָכֵמינ6 זַ 

ֵרי ִא=6ר 6ִמִ%ְב , ִמִ%ְבֵרי ח(ל ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת א( ְ;ַ/ָ;ת". ְו�8ֶ0 ַתֲחִרי/�6"

  .ִ;ְכָלל

ִמְנַי� ַהP(מ(ת ָהְרא6ִיי� ְלָכל ֶאָחד ִמְפָגִמי� ֵא6B לֹא ִנְתEֵָר/ ְ;ִדְבֵרי 

. Eְָרט ְלִנְבל6ת ַהEֶה ֶ/ָ:ַתב ֶ/678ִנ( ִ;ְ/לִֹ/י� ְוֶ/ַבע 8ֲַעִנC(ת, ל"ָה0ִריזָ 

ָבָריו ְ;ֵפר6ט ָ:ל Eְָג� ֵמֶה� ִ;ְמק(מ(  ֲאָבל ִמ%ְ )'ַ/ַער ר6ַח ַה7ֶֹד/ �678ִ ו(

ָצִריְ� ֵמHה ְוֶעFְִרי� 8ֲַעִנC(ת ְוֵכ� , "ֵליָצנ6ת"ִנְרֶאה ֶ/ַעל ֵחְטא , 6ִמְ=Eָר(

ָ;ִלי� ְמַסְ%ֵרי ַה678ִִני� Oַג� ָ;ֶה�"ְ:ִמְנָי� ק( .ָ:ְתב6 ַהְמקEָ/ֶ ֵצר6ֵפי ֱאלִֹקי� �.(   

ְ:ִמְסEַר (. 678ִנ( ְ;ֵמHה ְ/מ(ִני� 6ְ/מ(ָנה 8ֲַעִנC(תאולי , (� ַהֲחנ6ָפהִת�67 עָ וְ 

ְוֵכ� ִנְרֶאה ִמְס8ָמ6ת ִדְבֵרי . ח"א(ִתי(ת ַה9ֶֹר/ קפ' ד ְוִע� ד"; ָהע(ֶלה קפ"ִר;6ַע עָ 

 0ְרָ;ִעי� נו678ִש ֶ/ָ:ְתב6 ְוַהְמקOָ;ִלי� ְמַסְ%ֵרי ַה678ִִני�. ִמְ/ַנת ֲחִסיִדי�' ַהר

   ) .לֹא ָיָדְע8ִי ִמַ<ִי� ָלֶה�. 8ֲַעִני(ת

ועשרי� ושלש 678ִנ( ִ;ְ/לֹ/ ֵמא(ת אולי , "ָל/(� ָהָרע"ִת�67 ָע(� ו

ָל/(� ָ:ַתב ֶ/ַהְמַדֵ;ר ) ב"תהלי� י(ל ְ;ַ/ַער ַהEְס6ִקי� "ַרֵ;ינ6 ָה0ִריזָ כי  .8ֲַעִנC(ת

ְוא6ַלי ֵי/ ִלְלמ(ד . ג ֶ/ה6א ָ/ְרָ/�"6ְ;סָ , ר"ָהָרע E(ֵג� ְ;ִ/ְבָעה ָהָבִלי� ֶ/ֵה� ס

678ִנ( ִ;ְ/לֹ/ ֵמא(ת ואולי .ג"ר ס"ג 8ֲַעִני(ת ְ:ִמְנַי� ס"ִמְדָבָריו ֶ/678ִנ( ְ;שכ

. ה 6ְכִמְנָי� ְ/ִכיָנה ִע� ַה:(ֵלל"6ְכִמְנַי� שפ, �ְ:ִמְנַי� ָל/(. ְ/מ(ִני� ָוֵ// 8ֲַעִנC(ת

ָ;ִלי� ִסְ%ר6 678ִנ( במ Oְמָנ� ַהְמקH"א ֶ/ה6א "ִ:י ֵהִבינ6 ֶ/678ִנ( בז, ה 8ֲַעִני(ת

  .ה"ה ְ%ִמיל6י Bְ0ִפי� ָהע(ֶלה ְ:ִמְנַי� מ"הוי

' ְ:ִמְנַי� ב .ֵ// ֵמא(ת ַוֲחִמ9ִי� 8ֲַעִנC(ת67נ( ְ; אולי ִת , "ַה9ֶֶקר"ִת�67 ָע(� ו 
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 .ְוא6ַלי 678ִנ( ִ;ְ/לִֹ/י� ְוֶ/ַבע 8ֲַעִנC(ת. ְ%ִ;יָנה 6ְדָמְלכ6ת, ה ִ%יִני�"פעמי� שכ

ַת�7ֵ ַרק ִ:י 0ֶחֶרת ָהָיה ל( ְלַחBֵק ְ;ִת�67 ְ/ב6ַעת ֶ/ֶקר ְול(ַמר ֶ/ֵאינ( ְמ , ִמְנָי� ַהָבל:ְ 

ֲאָבל ַל9ֶֶקר ַיֲעFֶה �678ִ . ֶ/ֵה� ַהֲהָבִלי� ִ%ְקד9ָOה ֶ/Pִָריְ� ְלָהִ/יָב�, ַה9ְב6ָעה

ֶ/ְמָבֵאר Eְַג� ַה9ֶֶקר . א"ְוֵכ� ַמְ/ַמע ִלְכא(ָרה ִמ678ִֵני זַֹהר ַ%� קי, ִ;ְפֵני ַעְצמ(

ל ַמְרֶאה ֶ/Eְָגמ( "ל ְ;ַ/ַער ַמ0ְמֵרי ַרזַ "ְבֵרי ָה0ִריזָ Hְמָנ� Eְָ/ט %ִ . ְ;ס(ד ַהֲהָבִלי�

. ִמְ/ַנת ֲחִסיִדי�' ְוֵכ� ַמְ/ַמע ֵמַהר. �"ָהע(ִלי� תר. ה"ְוִת67נ( ְ;Eֲַעַמִי� שכ

  .ְולֹא ִדָ-ה6 ְלִ/ב6ַעת ֶ/ֶקר. ל"ֶ/ֶהֱעִתיק ְלַמ0ְמֵרי ַרזַ 

67נ( ִ;ְ/מִֹני� 6ְ/מ(ָנה 8ֲַעִני(ת א( ְ;ָמאַתִי� י 8ִ אול" 6ַמְלִ;י� Eְֵני ֲחֵביר("

Hְמָנ� , ה"ָהע(ֶלה רצ �"ִמְנָי� ֱאלִֹקי� ְ;ִמ6Bי ֵהִהי:ְ  .ְוִתְ/ִעי� ַוֲחֵמ/ 8ֲַעִני(ת

ָ;ִלי� ְמַסְדֵרי ַה678ִִני� ָ:ְתב6 ֶ/678ִנ( ְ;0ְרָ;ִעי� ְו0ְרַ;ע 8ֲַענִ  Oִמְנַי� ָ%� . י(תַהְמק:ְ

 ".ָ%� ָהHָד� ָ;Hָד�"ח 8ֲַעִנC(ת ְ;ס(ד "ְולֹא ָיָדְע8ִי ָלָ-ה לֹא 8ְִקנ6 פ, ֶ/ָ/ַפְ� ְ;ָפָניו

ְוא6ַלי ִמי ֶ/ִ;7ֵ/ ְמִחיָלה (, ְוָצִריְ� ַ@� ְלִהְתַ@ְלֵ@ל ַעל ַה7(ִצי� ַהִ<ְקָרִאי� ֲחרBִOי�

ִסַ%ְר8ִי ו, ְוֵאי� ְ;ָיִדי ְלַהְכִריעַ , ֵאי� ָצִריְ� ְלִהְתַ@ְלֵ@ל ַעל ַה7(ִצי�, (ֵמֲחֵבר( 6ָמַחל ל

   .)ד ְלַקָ-� �678ִ ַלֶזה"בס

". ָל/(� ָהָרע"678ִנ( ְ:ִדי� �678ִ אולי , 6מ(ִציא ִ%ָ;ה ַוֲעִליַלת ָ/ְוא ַעל ֲחֵבר(

, 678ִנ( ְ;ִ/9ִי� ַוֲחֵמ/ 8ֲַעִנC(תואולי ', (ֶד/ �678ִ הֵ:� ַמְ/ָמע ִמ9ַַער ר6ַח ַה7

ְוא6ַלי ָצִריְ� ְלַת�7ֵ ָ:ל , ת"י 0%ְְדנ6" ַהִמְ/ַנת ֲחִסיִדי� ָ:ַתב ֶ/Eְָגמ( ָ;א(ִתC(ת אכי

�678ִ ה6א ס(ד 7ֹ ִנְרֶאה ֶ/ִעיָקר הַ "Hְמָנ� ִמ9ַַער ר6הַ . ה"ָהע(ֶלה ס, ת"ֵ/� 0ְדנ6

�)/Bַָה.  

ֶ/ָ-א ָצִריְ� ְ/לֹ/ ֵמא(ת ְ/מ(ִני� ַוֲחֵמ/ , ְוַהְמַדֵ;ר ִדְבֵרי ח(ל ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת

, ת"ְ:ִמְנַי� 0ְדנ6 ששי� וחמש תעניותא( ֶ/Eַָג� ָ;J ". ְ/ִכיָנה"ְ:ִמְנַי� . 8ֲַעִנC(ת

ָ;ִלי� ֶ/ָ:ְתב6 8ִ  Oֶה� ס(ד ֶזהְוַהְמקBָ 67נ( ְ;0ְרָ;ִעי� י(� לֹא ָיָדְע8ִי ִמַ<ִי�.(  

ְוי(ִסי� ֶאת ַהBִמ6ד , ְוַלְמַדֵ;ר ִדְבֵרי ח(ל ְ;ַ/ָ;ת ַיֲעFֶה �678ִ ְלִח6Bל ַ/ָ;ת

ָ%ר ָ:א� ְלִת�67 ַהEֶה Oַהְמס .  

ַ;ָ;א ְמִציָעא ראה (. י� Eְֵני ֲחֵביר(נ( ָ/ֶוה ְלַמְלִ; קואולי ִת " ,6ְמַכֶ<ה ֵ/� ָרע"

ֶ/678ִנ( י(� ֶאָחד ֶ/ל " א(ר ַהBְָבָנה"ָ:ַתב ָהַרב " ְוא(ָנ0ת ְ%ָבִרי�":) ט"ַ%� נ



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

440440440440

 או במאתי� . 8ֲַעִנC(תי�/לֹ ְושמאהַוֲאִני ְמסEָ6ק ֶ/ָ-א 678ִנ( ְ; , צ(�

  .בסוד עיני� יוני�וששי� תעניות 

ַ;ֵחֶלק , ה6א ַרק ְלַת�7ֵ ַמה Eָ9ֶַג� ָ;ע(ָלמ(ת 6ְבִנְ/ָמת(, ע ֶ/ָ:ל �678ִ ֶזהְודַ 

ֲאָבל ַהֵחֶלק ֶ/ִנְפָ@� , ֶ/Hַסר ַלֲעF(ת ָ%ָבר ֶזה, 9ֵֶ;ינ( ְלֵבי� ַהָ-ק(� ָ;ר6ְ� ה6א

CְַפCֵס א(ת( ִויַב7ֵ/ ְמִחיָלה לֹא ִיָמֵחל ל( ַעד ֶ/ , ַעל ְיֵדי ַמה ֶ/ִ<ְפַ@ע ֲחֵביר(

ְוֵיַדע ֶ/Pַַער , ְולֹא ִיְתַ;Cֵ/ ְלַב7ֵ/ ְמִחיָלה ִמֶ-<6 ִ:י ְ;ַנְפ/( ַהָ%ָבר. ִמֶ-<6

ְוה6א ְ:0ִי� 6ְכֶאֶפס , ַה;6ָ/ה ֶ/ְ-ַב7ֵ/ ְמִחיָלה ִמֶ-<6 ה6א �678ִ ָגד(ל ְלַנְפ/(

. Pַַער ֶ/ָעִתיד ְלַקֵ;ל ָ;ע(ָל� ַהIֶה 6ָבע(ָל� ַהָ;א ִא� לֹא ְיַב7ֵ/ ִמֶ-<6ְלעOַ-ת הַ 

ְוִיְ/ַלח Hָד� ְלַפCְס( ַעד ֶ/Cְִ/ַמע ִמֶ-<6 , ְיַבֵק/ ִמֶ-<6 ְסִליָחה ִ;ְכָתב, 6ְבדַֹחק

, א( ֵנֶזק 0ֵחר, ק ְוֶהְפֵסד ַ:ְסEִיְוִא� ָ@ַר� ַלֲחֵבר( ַעל ְיֵדי ִד;6ר( ֵנזֶ , ֶ/ָ=ַלח ל(

ָ:� ֵ;יֵניֶה�, ְיַב7ֵ/ ִמֶ-<6 ְמִחיָלה ַ@� ַעל ִעְנַי� ֶזה O=ה א(ת( ְ:ִפי ֶ/ְיPֶא( , ִויַפ

ִי7ַח ִע-( , ְוִא� ֲחֵבר( לֹא מ6ָכ� ִלְמחֹל ל(. ְ:ִפי ֶ/ִיְפסֹק ל( ַרב מ(ֶרה ה(ָרHה

ְוִא� לֹא . Hָד� ְוֵיֵלְ� ִעָ-ֶה� ְלַפCְס( ִ;ְפֵניֶה� 6ְלַב7ֵ/ ְמִחיָלת(ְ/לָֹ/ה ְ;ֵני 

ָי/6ב Eַָע� ְ/ִנCָה ִע� ְ/לָֹ/ה ְ;ֵני Hָד� ַוֲאִפ6B א(ָת� ַעְצָמ� ֶ/ָהָיה , ָמַחל

ִי7ַח ִע-( Eַַע� , ְוִא� לֹא ָמַחל ל(. ִויַפCְֶסנ6 ְ;ִדְבֵרי 6CEִס /(ִני�, ִעָ-ֶה� קֵֹד�

ְ/ִליִ/ית ְ/לָֹ/ה ְ;ֵני Hָד� ַוֲאִפ6B ֶאת ַה7(ְדִמי� ִויַפCְֶסנ6 ְ;ִדְבֵרי 6CEִס 

. 6ִמ� ַה9ַָמִי� ִיְמֲחל6 ל(, /6ב ֵאי� ָזק6ק ִלְמִחיָלת(, ְוִא� לֹא ָמַחל ל(, /(ִני�

. ַעד ֶ/ִיְתCֵEַס, ְמִ/יְ� ָלֶלֶכת ֵאָליו ְ;ִלי ַהְגָ;ָלהָצִריְ� ְלהַ , Hְמָנ� ִא� Eַָגע ְ;ַר;(

ָצִריְ� ָלֶלֶכת ֵאָליו , ִא� ה(ִציא ָעָליו ֵ/� ָרע, ְוֵי/ א(ְמִרי� ֶ/ַ@� ָלHָד� ָרִגיל

  .ַעד ֶ/ִיְתCֵEַס

/ ִמֶ-<6 ְולֹא א( ֶ/ִ;7ֵ , ִמְ;ִלי ֶ/ִ;7ֵ/ ְסִליָחת(, ִא� ֵמת ָהHָד� ֲאֶ/ר ָחָטא ל(

ֱאלֵֹהי ' ָחָטאִתי ַלה. ִי7ַח ֲעFָָרה ְ;ֵני Hָד� ְלִקְבר( ְויֹאַמר, ָרָצה ִלְמח(ל

ְוַיְזִ:יר , ִויָפֵרט ְ/מ( ְוִא� י(ֵדַע ֵ/� ִא-( א( Hִביו יֹאַמר ֶ;�(ִיFְָרֵאל ְוִלְפל(ִני 

 ).ְיָפֵרט ֶחְטא(( ְוָעFִיִתי ל( ָ:ְ� ְוָכְ�  ַהֵ-ת ַה7ָב6ר ְ;ָכא� ֶ/ָחָטאִתי ל()ְ/ָמ�

ֶ/ַי8ִיר ִלי , ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל' ַוֲאִני ְמַב7ֵ/ ְו/(ֵאל ְמִחיָלה ִמֶ-<6 ִלְפֵני ה

. ְוCֲַענ6 ל( ָהע(ְמִדי�. ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל' ִלְפֵני ה, ְוֶ/ִיְמח(ל ִלי ַמה 9ֶָעFִיִתי ל(

  .ָמח6ל ְל�ָ , ָמח6ל ְל�ָ , ָמח6ל ְל�ָ 
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א( ֵ:יָו� ֶ/ַהֵ-ת ָקב6ר , ִא� ִאי ֶאְפָ/ר ל( ָלֶלֶכת ְלִקְבר( ֵמֲחַמת ֳחִלי ְוַכ%(ֶמה

ָיכ(ל ִלְ/ל(ַח ָ/ִליַח ִ;ְמק(מ( ֶ/Cֱֶאס(� ֲעFָָרה ֶ/Cִָקֵח� ְלֶקֶבר , ְ;ִעיר 0ֶחֶרת

 )ַיְזִ:יר ֵ/� ַהְ-ַ/Bֵַח ְוֵ/� ִא-( א( Hִביו(... לִהְ<ִני ָ/ִליַח ֶ/ : ַהֵ-ת ְויֹאַמר

ְוִא� י(ֵדע ֵ/� ִא-( א( Hִביו ַ@� , ַיְזִ:יר ֵ/� ַהֵ-ת(... ֶ/ָחָטא ֵלאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ְול

י  ַוֲאנִ ,)ְיָפֵרט ַהֵחְטא( ַה7ָב6ר ְ;ָכא� ֶ/ָחָטא ל( ְוָעFָה ל( ָ:ְ� ְוָכְ� ).ַיְזִ:יר

ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ' ְמַב7ֵ/ ְו/(ֵאל ִ;ְ/ִליח6ת( 6ִבְ/מ( ִמֶ-<6 ְמִחיָלה ִלְפֵני ה

ְוCֲַענ6 . ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל' ִלְפֵני ה, ֶ/ַי8ִיר ל( ְוֶ/ִיְמח(ל ל( ַמה 9ֶָעFָה ל(

  .ָמח6ל ל(, ָמח6ל ל(, ָמח6ל ל(. ָהע(ְמִדי�

, ֵאיֶזה ֵ;ית ְקָבר(ת ָקב6ר ַהִ<ְפָטר ֲאָבל Bֹא ָיכ(ל ִלְמצֹא ֶאת ַה7ֶֶברִא� י(ֵדע ְ; 

ִי7ַח ֲעFָָרה ֲאָנִ/י� ְוָיִקי� ֶאת 0ְרַ;ַעת ְצָדֵדי ֵ;ית ַה7ְָבר(ת 6ְבָכל ַצד 

� ַיְזִ:יר ֵ/ ... (ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ְול' ָחָטאִתי ַלה, ֵמ0ְרָ;ָעָת� ַיֲעמ(ד ְויֹאַמר

ְוָעFִיִתי ,  ַה7ָב6ר ָ:א� ֶ/ָחָטאִתי ל()ְוֵ/� ֶאָחד ֵמה(ָריו ִא� י(ֵדַע ַה�9ֵ, ַהִ<ְפָטר

ֱאלֵֹהי '  ַוֲאִני ְמַב7ֵ/ ְו/(ֵאל ִמֶ-<6 ְמִחיָלה ִלְפֵני ה)ְיָפֵרט ֶחְטא((. ל( ָ:ְ� ְוָכ�ְ 

. ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל' ִלְפֵני ה, 9ֶָעFִיִתי ל(ֶ/ַי8ִיר ִלי ְוֶ/Cְִמח(ל ִלי ַמה , ִיFְָרֵאל

, ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶ/ר 8ְִבנ6 ִלי, ְוָהHֶר# ֲהדֹ� ַרְגָלי, ַה9ַָמִי� ִ:ְסִאי', :ֹה Hַמר ה"

, ִויַכ�6ֵ ֶשַעל ְיֵדי ֵ/מ(ת ַה7ֶֹד/ ַהC(ְצִאי� ִמEָס6ק ֶזה(". ְוֵאי ֶזה ָמק(� ְמנ6ָחִתי

 ְוHז .)י(ִדיַע ַלִ<ְפָטר ֶאת ַ;ָקַ/ת ַהְ=ִליָחה, "ד6ָמה"ֵ;ית ַה7ְָבר(ת ַהִ<ְקָרא ֶ/Mַר 

�BָO: 6ָמח6ל ְל�ָ , ָמח6ל ְל�ָ , ָמח6ל ְל�ָ , ַיֲענ.  

, ְ;ִדיַעָבד ָגד(ל, ִא� ֵאי� ְ;ֶאְפָ/ר6ת( ָלַדַעת ְ;ֵאיֶזה ֵ;ית ְקָבר(ת ָקב6ר ַהֵ-ת

. ה ְ;ֵני Hָד� ֶ/Bְָפח(ת ִמְ/ָנC(ת ֵה� י(ְדִעי� ִלְלמ(ד ַ;ֲהָבָנהִי7ַח ֲעFָרָ 

  .ְוַיֲעמֹד ִ;ְפֵניֶה� ְויֹאַמר, ְוי(ִ/יֵב� ֵ;ית ִ%י�

, ֲהֵרי ֲאִני /(ֵאל 6ְמַב7ֵ/ ְמִחיָלה ֵמַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א, ִ/ְמע6 ָנא ַר;(ַתי

ְוִהְנִני , 6ִמֵ;ית ִ%י� ֶ/ל ַמָ+ה, 6ִמֵ;ית ִ%י� ֶ/ל ַמְעָלה, 6ִמ8(ָרת( ַה7ְד(ָ/ה

ַיְזִ:יר ֵ/� ַהִ<ְפָטר ְוִא� (... ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ְול' מ(ֶדה 6ִמְתַוֶ%ה ִ:י ָחָטאִתי ַלה

ְמק(�  ֶ/ִ<ְפַטר ְלֵבית ע(ָלמ( ְוֵאיִני י(ֵדַע )י(ֵדַע ַ@� ֵ/� ִא-( א( Hִביו ָעִדי�

6ִבְפֵניֶכ� ֵ;ית ַהִ%י� ) ְיָפֵרט ֶחְטא((ְוָחָטאִתי ל( ְוָעFִיִתי ָ:ְ� ְוָכְ� , ְקב6ָרת(

ַעל ַמה ֶ/ָחָטאִתי ָעִויִתי . ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל' ֲאִני ְמַב7ֵ/ ְו/(ֵאל ְמִחיָלה ִלְפֵני ה
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 ְו0ִני ְמַקֵ;ל ַעל .)( א( Hִביו ִא� י(ֵדעַ ְוֵ/� ִא-, ַיְזִ:יר ֵ/� ַהִ<ְפָטר(... 6ָפַשְעִתי לְ 

ְול(ַמר ָקִדיש ְ;ָכל , ַעְצִמי ִלְלמ(ד ֲאִני א( ְשל6ִחי ִמְשָני(ת ֶמֶש� ְ/לִֹ/י� י(�

ְ:ֵדי ,  ַהִנְזָ:ר)ַיְזִ:יר ֵ/� ַהִ<ְפָטר(... ְלִעל6י ִנְ/ַמת, י(� ִמ9ְלִֹ/י� ָיִמי� ֵאל6

ַי8ִיר ִלי ְוִיְמח(ל ִלי ַמה 9ֶַעִשיִתי , ַנַחת ר6ַח ֶזה ֶ/Cְַקֵ;ל ַעל ְיֵדי ֶזהֶ/ַעל ְיֵדי 

  .ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל' ל( ִלְפֵני ה

  .ְוCֲַענ6 ל( ֵ;ית ַהִ%י�

J6ִבְר/6ת ֵ;ית ִ%י� ֶ/ל ַמֲעָלה, ְ;ֵצר�6 ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי ,

6ִבְר/6ת ַסְנֶהְדֵרי , 6ִבְר/6ת 8(ָרֵתנ6 ַה7ְד(ָ/ה, ית ִ%י� ֶ/ל ַמָ+ה6ִבְר/6ת ;ֵ 

ִקַ;ְלנ6 ֶאת ה(ָדֲאְתָ� 6ְִו6%ְיָ� ַעל ֲאֶ/ר . 6ִבְר/6ת ַסְנֶהְדֵרי ְקַטָ<ה, ְ@ד(ָלה

ִא� . ד ֵמה(ָריוַיְזִ:יר6 ֵ/� ַהִ<ְפָטר ְוֶאחָ (... ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ְול' ָחַטאָת ַלה

 ְוַקָ;ָלְתָ� ֶ/7ִַ;ְל8ָ ֶ/8ָ0ה א( ְ/ל6ֲחָ� 8ֹאְמר6 ִמְ/ָני(ת ְוַקִ%י/ .)י(ְדִעי�

6ְמַב7ְִ/י� Hנ6 ִמִ<ְ/ַמת ַהִ<ְפָטר ְ;ָכל ָמק(� , ְ/לִֹ/י� י(� ְלִע6Bי ִנְ/ָמת(

ה ִ;ְזכ6ת ַה%ִ7ַי/ ְוַהִ-ְ/ָני(ת ֶ/ְרצ(ְנָ� ֶ/Cְִמח(ל ְלָ� ְמִחיָלה ְ@מ6רָ , ֶ/ה6א

:ֹה . "ָמח6ל ְל�ָ , ָמח6ל ְל�ָ , ָמח6ל ְל�ָ , ְוָכְ� Hנ6 א(ְמִרי�, ֶ/Cְִלְמד6 ֲעב6ר(

ַה9ַָמִי� ִ:ְסִאי ְוָהHֶר# ֲהדֹ� ַרְגָלי ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶ/ר 8ְִבנ6 ִלי ְוֵאי ֶזה ', Hַמר ה

ֶ/Mַר , ִוְיַכְונ6 ֶ/ַעל ְיֵדי ְ/מ(ת ַה7(ֶד/ ַהC(ְצִאי� ִמEָס6ק ֶזה(". נ6ָחִתיְמק(� ְמ 

י(ִדיַע ַלִ<ְפָטר ֶאת ַ;ָקַ/ת ַהְ=ִליָחה 6ַמֲעFֶה ֵ;ית " ד6ָמה"ֵ;ית ַה7ְָבר(ת ַהִ<ְקָרא 

Bְֶכ�' ְו�8ֶ0 ַהְ%ֵבִקי� ַ;ה) ִ%י� O: י�Cֱִאלֵֹהיֶכ� ַח�)Cְוִיְלַמד ִמְ/ָני(ת ְויֹאַמר  . ַה

  .ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִ<ְפָטר, ַקִ%י/ ה6א א( ְ/ל6ח( ְ/לִ/י� י(� ְרצ6ִפי�

ְיָצְרֵפ� ֵה� ְ;ַב7ָָ/ה , ִא� ָחָטא ְלַכָ-ה ִנְפָטִרי� ֶ/ֵאינ( י(ֵדע ְמק(� ְקב6ָרָת�

ְ/ָני(ת ְוַה%ִ7ָי/ ְ/לִ/י� י(� ַיַחד ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ְוַג� ְ;ִל-6ד ַהִ- . ִמֵ;ית ַהִ%י�

�BָO:.  

ֵיֵלְ� ְלִקְבר( ְוָיָעFֶה ְ:ָכל , ִא� 0ַחר ֶ/ָעFָה ַמָעFֶה ֵ;ית ִדי� ָמָצא ִקְבר(

  .ִ:י ַמֲעFֶה ֵ;ית ִדי� ֵאינ( ִת�67 ַוָדִאי 6מ6ְ/ָל�, ַה0מ6ר ְלֵעיל

, ַכ8ְִחBָה ָצִריְ� ַלֲעF(ת ְלָכל ֶאָחד ִמEְָגִמי� ֵא6B �678ִ ִ;ְפֵני ַעְצמ(ְוַדע ִ:י לְ 

6ִמי ֶ/Cָכ(ל ְלַקֵ;ל ַעל ַעְצמ( ַלֲעF(ת ִמCָד �678ִ ְלָכל ֶאָחד ִ;ְפֵני ַעְצמ( 
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� 0ֵחר ִמ0Eְת 6ִמי ֶ/ח(ֵ/ב ִלְדח(ת ָ:ל �678ִ ִלְזמַ . 0ְ/ָריו ְו0ְ/ֵרי ֶחְלק(

ְלָ/ת( Oה ְ;ַיַחד, חEֶָגֵמי ַהEְ ַע� 0ַחת �678ִ ְלָכלEַ הFֲֶעCַ/ֶ ְו0ַחר , ט(ב ְוָרא6י

  .ָ:ְ� ָי/6ב ְוַיֲעFֶה ְל0ט ְל0ט �678ִ ִנְפָרד ְלָכל ֶאָחד ֵמֶה�

        ....ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

י(� ִלְפֵני  .ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�ָיצ�6 י(� ֶאָחד ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה 

  :ַהP(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶר� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֹ, ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6

, 6ְרִכיל6ת, ְוֵליָצנ6ת. ָהָרעִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� . ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
. ִ%ַ;ְרנ6 ִע� ַה8ְִפBִי�, ִ%ַ;ְרנ6 ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת. ְוִנְבל6ת ַהEֶה, ְוֶ/ֶקר ַוֲחנEָOה

. ְוִהְרַ/ְענ6, ִהְלַ;ְננEְ 6ֵני ֲחֵבֵרינ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 ַ;9ַָ;ת ִ%ְבֵרי ח(ל
ִ:ִ<ינIַ:ִ . 6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמהטָ . ָחַמְסנ6. ַזְדנ6

. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְ%ָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנ6. ֵ/� ַרע ַלַחֵבֵרינ6
נ6 ְלַחֵבֵרינ6 ִצַערְ . ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6

. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ְוִלְנ/(ֵתינ6 ְ;א(ָנ0ת ְדָבִרי�
. ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6

  :י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 :ִ 

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ְדֵריחַ  8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
יאהדונהי ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 וְ  ֶאת ָ:ל
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, ר6ח( ְוִנְ/ָמת(, 0ַחר ָ:ְ� ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ְלַטֵהר ַנְפ/(

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע . ֵמַה7ְִלEָה ֶ/ִ<ְדְ;ָקה ָ;ֶה�

ר6ח( ְוִנְ/ָמת( , ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ְלַנֲעָמ� ִלְט;ֹל ִמPַָרְע8(ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר 

ְמ0ת ָצַרַע8 ֲע(נ(ֶתיהַ  O+6ְטִביָלה ְ/ִמיִנית ְיַכ�6ֵ ְלַקֵ;ל ָעָליו 0ְרַ;ע ִמית(ת , ִמ

ְיֵדי ֶזה ִיְתַיֲחד6 ְוֶ/ַעל ', ַעל ִק6%/ ה, ֶהֶרג ְוֶחֶנק, Fְֵרָפה, ְסִקיָלה, ֵ;ית ִ%י�

  .ה ְ;ִיח6ד ָ/ֵל� ְוָגמ6ר"0ְרַ;ע א(ִתC(ת יהו

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ַעִמיָדה ֶ/ל ,  ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחהִא� לֹא

  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ִמְנָחה ָחַ/ב ְלִהְתַע<(ת

  :ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ל ָעַלי ְלִהְתַע<(ת ְלָמָחר ַלְיָלה ָוי(� ַעל ֲהֵריִני ְמַק;ֵ , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
   .ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ֲאֶ/ר ָחָטאִתי

 )ְלִת�67 ֶ/ֶקר יֹאַמר( .ְוִדַ;ְר8ִי ָל/(� ָהַרע 6ְרִכיל6ת )ְלִת�67 ָל/(� ָהַרע יֹאַמר(

 )ְלִת�67 ֵליָצנ6ת יֹאַמר( .ִתיְוֵהְחַנפְ  )ְלִת�67 ֲחנ6ָפה יֹאַמר( .ְוִ/7ְַר8ִי ְוִכַזְבִתי
  .ְוִנָ;ְלִתי Eִי ְ;ִדְבֵרי ִאיס6ר )ְלִת�67 ִנְבל6ת Eֶה יֹאַמר( .ְול(ַצְצִתי, ְוַלְצִתי

 .ְוִדַ;ְר8ִי ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ִדְבֵרי ח(ל )ְלִת�67 ִדְבֵרי ח(ל ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת יֹאַמר(
 )ְלִת�67 ַמְלִ;י� Eִָני� יֹאַמר(. ְוִכִ<יִתי ֵ/� ַרע ַלֲחֵבַרי )יֹאַמר, ְלִת�67 ְמַכֶ<ה ֵ/�(

ְוא(ֵנִתי ִ;ְדָבִרי�   )ְלא(ָנ0ת ְ%ָבִרי� יֹאַמר( .ְוִהְלָ;ְנ8ִי Eְֵני ֲחֵבַרי ָ;ַרִ;י�
  .ִלְבֵני Hָד�

ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה , Iֶהְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ְבִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי� ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� הַ 
ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל , ֶ/ִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַע<(ת

ַוֲהֵריִני ִמְתַ:�6ֵ . א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ְ:ָלל, ַה8ֲַעִנית
 ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ִ;ְמק(� ְ;ַתֲעִנית ֶזה ְלַהְקִריב ֶחְלִ;י ְוָדִמי ִלְפֵני

ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� . ְלַכEֵר ַעל ַח+ֹאַתי, ַה7ְָרָ;� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ַהִמְזֵ;חַ 
ֶ/�8ֵ8ִ ִלי :ַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַע<(ת , ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6

  . ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י�6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי, ְלָפֶני�ָ 
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6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִיְגמֹר ֲאִכיָלת( ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-ה

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<הִרא/(ָנה ִ; 

לקמ� ִנְמָצא ((ד ִמְ/ָני(ת ַמֶ=ֶכת ַ/ָ;ת מִללְ ל ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ִיְ/%8ֵַ 

  .ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� ְלָפח(ת Eֵר6/ ַהִ-Bִי�) 641עמוד

ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� , יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:רַי<ִ , ְ:ֶ/Cְִ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(

   .ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�, ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו

ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� יַ , ִא� ָיכ(ל

  )'הספרראה בהוראות שבתחילת ( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

ט(ב ְוָרצ6י ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַַחר ְו�678ִ ֲחצ(ת 

�678ִ "ִא9ָה Eְט6ָרה ִמBִ-6ד ַהִ-ְ/ָני(ת וְ  . ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה)60606060    בעמודִנְמָצא (

  ".ֲחצ(ת

  :ְ;י(� ַהצ(� יֹאַמר

ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַקֵי� ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ֲהֵריִני מ6
ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ  יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�ְ;גִ 

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ָעַלי ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיה Hָ<א ְיהֹוָ 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
, 6ְרִכיל6ת, ְוֵליָצנ6ת. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

ִ%ַ;ְרנ6 ִע� , ת ַהְ:ֶנֶסתִ%ַ;ְרנ6 ְ;ֵבי. ְוִנְבל6ת ַהEֶה, ְוֶ/ֶקר ַוֲחנ6ָפה
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, ִהְלַ;ְננEְ 6ֵני ֲחֵבֵרינ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 ַ;9ַָ;ת ִ%ְבֵרי ח(ל. ַה8ְִפBִי�
. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6

. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנ6. ינ6ִ:ִנינ6 ֵ/� ַרע ְלַחֵברֵ . ִ:Iְַבנ6
. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנEָ .6ַ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6

. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנ6 ְלַחֵבֵרינ6 ְוִלְנ/(ֵתינ6 ְ;א(ָנ0ת ְדָבִרי�
ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. נ6ִ/ַחְת 

ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת . ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6

ֲהלֹא . ר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�6ַמה ְ<ַסEֵ , <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :י�ָ ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעינֶ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

ֶהֱחִזיק  לֹא, ֵאִרית ַנֲחָלת(Eֶַ/ע ִלְ/  ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

 Eְ 6 ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלהיֹאַמרBס6ִקי� ֵא:  

 ְיהָֹוה ֶאֶרְ� Eַ0ִי� ְוַרב: ָנא :ַֹח ֲאדָֹני ַ:Wֲאֶ/ר ִ%ַ;ְר8ָ ֵלאמWֹר ְוַע8ָה ִיְגַ%ל
 ָ;ִני� ַעל ֶחֶסד נFֵֹא ָע(� ָוָפַ/ע ְוַנ7ֵה לֹא ְיַנ7ֶה Eֵֹקד ֲעו� Hב(ת ַעל

ְלַ : ִרֵ;ִעWי� ִ/Bִֵ/י� ְוַעל WחסW  ֲאֶ/רWה ְ:גֶֹדל ַחְסֶ%ָ� ְוַכIֲֶע(� ָהָע� ַהWָנא ַל
 :ַוCֹאֶמר ְיהָֹוה ָסַלְח8ִי ִ:ְדָבֶר�Wָ : ֵהWָ<ה ָנFָאָתה ָלָע� ַהIֶה ִמִ-ְצַרִי� ְוַעד

ַוCָבֹא ַיWֲעקֹב ָ/ֵל� ִעיר ְ/ֶכ� ֲאֶ/ר ְ;ֶאֶר# ְ:ַנַע� ְ;בֹא( ִמEַַ%� ֲאָר� ַוCִַח� 
 ְE ירֶאתWי : ֵני ָהִעWד ְ;ֵנCֳַהל( ִמH �/ָ ָטהWֶָֹדה ֲאֶ/ר ָנMֶק� ֶאת ֶחְלַקת ַהCִַו

ַוPֶCַב ָ/� ִמְזֵ;ַח ַוCְִקָרא ל( ֵאל ֱאלֵֹהי : ֲחמ(ר ֲאִבי ְ/ֶכ� ְ;ֵמHה ְקFִיָטWה
 ַוCאֶמר :ַוCֹאֶמר ֵאָליו ְיהָ(ה ַמה Iֶה ְבָיֶדָ� ַוCֹאֶמר ַמֶ+Wה: ִיFְָרֵאWל
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: ַהְ/ִליֵכה6 0ְרָצה ַוCְַ/ִלֵכה6 0ְרָצה ַוְיִהי ְלָנָח/ ַוCָָנס מֶ/ה ִמEָָנWיו
ַוCאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶ/ה ְ/ַלח ָיWְדָ� ֶוWֱאחֹז ִ;ְזָנב( ַוCְִ/ַלח ָיד( ַוWCֲַחֶזק ;( 

) WEי ִנרְ : ַוְיִהי ְלַמֶ+ה ְ;ַכW:ִ 6ֲאִמינWה ֵאֶליָ� ְיהָ(ה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹת� ְלַמַע� ַיH
ַוCאֶמר ְיהָֹוה ל( ע(ד ָהWֵבא : ֱאלֵֹהי 0ְבָרָה� ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵוWאלֵֹהי ַיWֲעקWֹב

: ָנא ָיWְדָ� ְ;ֵחיֶקָ� ַוCֵָבא ָיד( ְ;ֵחיק( ַוC(ִצJH ְוִהֵ<ה ָיד( ְמצַֹרַעת ַ:W9ֶָלג
(ִצJH ֵמWֵחיק( ְוִהֵ<ה ַוCֹאֶמר ָהֵ/ב ָיWְדָ� ֶאל ֵחיקֶ  WCב ָיד( ֶאל ֵחיק( ַו/ֶCַָו �ָ

) WרFֲָאִמינ6 ָלְ� ְולֹא ִיְ/ְמע6 ְלקֹל ָהאֹת : ָ/ָבה ִ:ְבWְוָהָיה ִא� לֹא ַי
�) Wֲחר W0ֱאִמינ6 ְלקֹל ָהאֹת ָהWִרא/(� ְוֶהWֲאִמינ6 ַ@� ִלְ/ֵני : ָהWְוָהָיה ִא� לֹא ַי

 ֶBאֹת(ת ָהֵאWַפְכ8ָ ָהW/ַָקְח8ָ ִמֵ-יֵמי ַהְיאֹר ְוWה ְולֹא ִיְ/ְמע�6 ְלקֶֹלָ� ְוָל
ַוCֹאֶמר : ַהCַָ;ָ/ה ְוָהי6 ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר 7ַ8ִח ִמ� ַהְיאֹר ְוָהי6 ְלָד� ַ;W;ָCֶַ/ת

מֶ/ה ֶאל ְיהָֹוה ִ;י ֲאדָֹני לֹא ִאי/ ְ%ָבִרי� Hנִֹכי ַ@� ִמ8ְמ(ל ַ@� 
: ְל/ֹ� ַ@� ֵמHז ַ%ֶ;ְרָ� ֶאל ַעְבֶ%ָ� ִ:י ְכַבד Eֶה 6ְכַבד ָל/(� HנWִֹכיִמ9ִ 

ַוCֹאֶמר ְיהָֹוה ֵאָליו ִמי ָש� Eֶה ָלHWָד� א( ִמWי ָיש�6 ִא�Bֵ א( ֵחֵר/ א( 
נִֹכי ְיהָ(Wה WH ִפ7ֵַח א( ִע6ֵר ֲהלֹא : ִE נִֹכי ֶאְהֶיה ִע� WHיָ� ְוַע8ָה ֵלְ� ְו

(ֵריִתיָ� ֲאֶ/ר 8ְַדֵ;Wר Wֱחַר# ֶ:ֶלב ְל/ֹנ( |  6ְלכֹל: ְוהWָרֵאל לֹא ֶיFְֵני ִי;ְ
ְלֵמִאי/ ְוַעד ְ;ֵהָמה ְלַמַע� W8ְֵדע�6 ֲאֶ/ר ַיְפֶלה ְיהָֹוה ֵ;י� ִמְצַרִי� 6ֵבי� 

: Wְהיֹת ֵעד ָחָמWסלֹא ִתMָא ֵ/ַמע ָ/ְוא 0ל 8ֶָ/ת ָיWְדָ� ִע� ָרָ/ע לִ : ִיFְָרֵאWל
ל W8ֲַהרֹג ִ:י לWֹא 0ְצִ%יק ָרָ/Wע W0 ְוֶאל : ִמְ%ַבר ֶ/ֶקר 8ְִרָחק ְוָנִקי ְוַצִ%יק

ֲהר� ְוח6ר  W0 ַמר ְ/ב6 ָלנ6 ָבֶזה ַעד ֲאֶ/ר ָנ/6ב ֲאֵליֶכ� ְוִהֵ<הH ֵקִני�Iְַה
�Wִעָ-ֶכ� ִמי ַבַעל ְ%ָבִרי� ִיַ@/ ֲאֵלֶה : ֶBֲעש6 חֶ/� ְוֵאWה ַהְ;ָגִדי� ֲאֶ/ר ַי

ֲהרֹ�  W0ְוֵאפ(ד 6ְמִעיל 6ְכתֶֹנת 8ְַ/ֵ;# ִמְצֶנֶפת ְו0ְבֵנט ְוָעש6 ִבְגֵדי קֶד/ ְל
ְוֵה� ִיְקח6 ֶאת ַהIָָהב ְוֶאWת ַה8ְֵכֶלת ְוֶאת : Hִחיָ� 6ְלָבָניו ְלַכWֲהנ( ִלWי

ְוָעִשיָת ֶאת ְמִעיל ָהWֵאפ(ד : ֶאת ַהW9ֵ/ָה0Wְרָ@ָמ� ְוֶאת 8(ַלַעת ַה9ִָני וְ 
ְוָהָיה ִפWי רֹא/( ְ;ת(כ( Fָָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב ַמWֲעֵשה : ְ:ִליל 8ְֵכWֶלת

ְוָעִשיָת ַעל /6ָליו ִר-ֵֹני 8ְֵכֶלת : אֵֹרג ְ:ִפי ַתְחָרא ִיWְהֶיה B( לֹא ִי7ֵָרWעַ 
: י ַעל /6ָליו ָסִביב 6ַפWֲעמֵֹני ָזָהב ְ;ת(ָכ� ָסִבWיבְו0ְרָ@ָמ� ְות(ַלַעת ָ/נִ 

ְוָהָיה ַעWל : WEֲַעמֹ� ָזָהב ְוִר-(� WEֲַעמֹ� ָזָהב ְוִר-(� ַעל /6ֵלי ַהְ-ִעיל ָסִבWיב
ֲהרֹ� ְלָ/ֵרת ְוִנְ/ַמע ק(ל( ְ;בֹא( ֶאל ַה7ֶד/ ִלְפֵני ְיהָ(ה 6ְבֵצאת( ְולֹא  W0
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6ת W68ֵחי חָֹת� קֶֹד/ : ָימEִ י# ָזָהב ָטה(ר 6ִפ8ְַח8ָ ָעָליוPִ ְוָעִשיָת
ְוFְַמ8ָ אֹת( ַעל Eְִתיל 8ְֵכֶלת ְוָהָיה ַעל ַהִ-ְצָנֶפת ֶאל מ6ל EְֵנWי : ַלWיהָ(Wה

ֲהר� ֶאת ֲע(� ַה7ֳָדִ/י� : ַהִ-ְצֶנֶפת ִיWְהֶיWה W0 ֲהרֹ� ְוָנָשא W0 ְוָהָיה ַעל ֵמַצח
ֶ/ר ַיְקִ%י/6 ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ְלָכל ַמ8ְנֹת ָקְדֵ/יֶה� ְוָהָיה ַעל ִמְצח( 8ִָמיד אֲ 

ִ:י ִתMָא ֶאת : ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶ/ה BֵאמWֹר: ְלָרצ(� ָלֶה� ִלְפֵני ְיהָ(Wה
Wֵדיֶה� ְוָנְתנ6 ִאי/ :ֶֹפר ַנְפ/( ַלWי Oָרֵאל ִלְפקFְי ִיWהָ(ה ִ;ְפקֹד רֹא/ ְ;ֵנ

�Wְהֶיה ָבֶה� ֶנֶג� ִ;ְפקֹד אָֹתWעֵֹבר ַעל |  ֶזה: אָֹת� ְולֹא ִיWִי8ְנ6 ָ:ל ָה
ִדי� ַמWֲחִצית ַה9ֶֶקל ְ;ֶ/ֶקל ַה7ֶד/ ֶעFְִרי� ֵ@ָרה ַה9ֶֶקל ַמWֲחִצית  OקEְַה

Fְִרי� ָ/ָנה :ֹל ָהWעֵֹבר ַעל ַהEְקOִדי� ִמֶ;� עֶ : ַה9ֶֶקל 8ְר6ָמה ַלWיהָֹוWה
ֶהWָעִ/יר לWֹא ַיְרֶ;ה ְוַהַ%ל לֹא ַיְמִעיט : ָוָמְעָלה ִי�8ֵ 8ְר6ַמת ְיהָ(Wה

�WֵתיֶכWֹ/ר ַעל ַנְפEֲֵחִצית ַה9ֶָקל ָלֵתת ֶאת 8ְר6ַמת ְיהָֹוה ְלַכW-ַWַקְח8ָ : ִמWְוָל
ִרי� ֵמֵאת ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ְוָנWַת8ָ אֹ OE:ִת( ַעל ֲעבַֹדת אֶֹהל מ(ֵעד ֶאת ֶ:ֶס� ַה

�WֵתיֶכWֹ/ר ַעל ַנְפEֵָרֵאל ְלִזָ:ר(� ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלַכFְֹאֶמר : ְוָהָיה ִלְבֵני ִיCַו
ֲעִביר ָ:ל ט6ִבי ַעל Eֶָניָ� ְוָקָראִתי ְבֵ/� ְיהָ(ה ְלָפֶניָ� ְוַח<ִֹתי ֶאת  W0 ֲאִני

ַוCַַעF ֶאת ְמִעיל ָהWֵאפֹד ַמWֲעֵשה : ַרֵח�Wֲאֶ/ר Hחֹ� ְוִרWַחְמ8ִי ֶאת ֲאֶ/ר אֲ 
6ִפWי ַהְ-ִעיל ְ;ת(כ( ְ:ִפי ַתְחָרא Fָָפה ְלִפיו ָסִביב לֹא : אֵֹרג ְ:ִליל 8ְֵכWֶלת

ַוWCַWֲע6F ַעל /6ֵלי ַהְ-ִעיל ִר-(ֵני 8ְֵכֶלת ְו0ְרָ@ָמ� ְות(ַלַעת ָ/ִני : ִי7ֵָרWעַ 
ש6 ַפWֲעמֵֹני ָזָהב ָטה(ר ַו8ְCִנ6 ֶאת ַהWEֲַעמִֹני� ְ;ת(ְ� ָהWִר-ִֹני� ַוWCַWעֲ : ָמְ/ָזWר

WEֲַעמֹ� ְוִר-ֹ� WEֲַעמֹ� ְוִר-ֹ� ַעל : ַעל /6ֵלי ַהְ-ִעיל ָסִביב ְ;ת(ְ� ָהWִר-ִֹנWי�
ֲעש6 ֶאת ַוWCַW: /6ֵלי ַהְ-ִעיל ָסִביב ְלָ/ֵרת ַ:Wֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָ(ה ֶאת מֶ/Wה

ֲהרֹ� 6ְלָבָנWיו W0ֲעֵשה אֵֹרג ְלWְוֵאת ַהִ-ְצֶנֶפת ֵ// ְוֶאת : ַהָ:ְתנֹת ֵ// ַמ
ְֶאת ָה0Wְבֵנט ֵ// : WEֲַאֵרי ַהִ-ְגָ;עֹת ֵ// ְוֶאת ִמְכְנֵסי ַהָ;ד ֵ// ָמְ/ָזWר Wו
ַ:Wֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָ(ה ֶאת ָמְ/ָזר 6ְתֵכֶלת ְו0ְרָ@ָמ� ְות(ַלַעת ָ/ִני ַמWֲעֵשה רֵֹק� 

ַוWCַWֲעש6 ֶאת ִצי# ֶנWֶזר ַה7ֶֹד/ ָזָהב ָטה(ר ַוCְִכ8ְב6 ָעָליו ִמְכ8ַב : מֶ/Wה
ַו8ְCִנ6 ָעָליו Eְִתיל 8ְֵכֶלת ָלֵתת ַעל : 68Eִֵחי ח(ָת� קֶֹד/ ַלWיהָ(Wה

ֶנַגע ָצַרַעת ִ:י ִתWְהֶיה : ת מֶ/Wהַהִ-ְצֶנֶפת ִמְלָמְעָלה ַ:Wֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָ(ה אֶ 
�Wָד� ְוה6ָבא ֶאל ַה:ֵֹהH;ְ :רWֹאמBֵ ְהֶיה : ַוְיַדֵ;ר ְיהָ(ה ֶאל מֶ/הW8ִ זאת

�Wֳהָרת( ְוה6ָבא ֶאל ַה:ֵֹהWְוָיָצא ַה:ֵֹה� ֶאל ִמח#6 : 8(ַרת ַהְ-צָֹרע ְ;י(� ָט
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6עַ ַלW-ַWֲחֶנה ְוָרHה ַה:ֵֹה� ְוִהֵ<ה ִנרְ  WרPַָרַעת ִמ� ַהPַָגע ַהWא ֶנEָ : ְוִצ6ָה ַה:ֵֹה�
ְוָלַקח ַלִ-ַ+ֵהר ְ/W8ֵי ִצEֳִרי� ַחC(ת ְטהֹר(ת ְוֵע# ֶאֶרז 6ְ/ִני ת(ַלַעת 

ְוִצ6ָה ַה:ֵֹה� ְוָ/ַחט ֶאת ַהEPִ(ר ָהWֶאָחת ֶאל ְ:ִלי ֶחֶרF ַעל ַמִי� : ְוֵאזWֹב
 ַהWַחCָה ִי7ַח אָֹתJ ְוֶאת ֵע# ָהֶאֶרז ְוֶאת ְ/ִני ַה8(ַלַעת ֶאת ַהEPִר: ַחWCִי�

ָטה ַעל  ְוֶאת ָהWֵאזֹב ְוָטַבל א(ָת� ְוֵאת Oֹר ַה9ְחEPִה ְ;ַד� ַהCַָחWֹר ַהEPִַה
ְוִהIָה ַעל ַהִ-ַ+ֵהר ִמ� ַהPַָרַעת ֶ/ַבע Eְָעִמי� ְוִטֲהר( : ַהַ-ִי� ַהWַחWCִי�

ְוִכֶ;ס ַהִ-ַ+ֵהר ֶאת ְ;ָגָדיו : ֶאת ַהEPִֹר ַהWַחCָה ַעל Eְֵני ַהMֶָֹדWהְוִ/Bַח 
ְוִגBַח ֶאת ָ:ל Fְָער( ְוָרַח# ַ;ַ-ִי� ְוָטֵהר ְו0ַחר ָיב(א ֶאל ַהW-ַWֲחֶנה ְוָיַ/ב 

ֳהל( ִ/ְבַעת ָיִמWי� WHח ֶאת :ָ : ִמח#6 ְלBַַה9ְִביִעי ְיַג �)Cָער( ְוָהָיה ַבFְ ל
ֶאת רֹא/( ְוֶאת ְזָקנ( ְוֵאת ַ@;ֹת ֵעיָניו ְוֶאת ָ:ל Fְָער( ְיַגBֵַח ְוִכֶ;ס ֶאת 

6ַבC(� ַה9ְִמיִני ִי7ַח ְ/ֵנWי ְכָבFִי� : ְ;ָגָדיו ְוָרַח# ֶאת ְ;Fָר( ַ;ַ-ִי� ְוָטֵהWר
ְ/לָ/ה ֶעFְרִֹני� סֶלת ִמְנָחה 8ְִמיִמ� ְוַכְבָשה 0ַחת ַ;ת ְ/ָנָתJ 8ְִמיָמה 6

ְוֶהWֱעִמיד ַה:ֵֹה� ַהWְמַטֵהר ֵאת ָהִאי/ : ְ;ל6ָלה ַב9ֶֶמ� ְולֹג ֶאָחד ָ/Wֶמ�
ְוָלַקח ַה:ֵֹה� ֶאת ַהֶ:ֶבF : ַהִ-ַ+ֵהר ְואָֹת� ִלְפֵני ְיהָֹוה Eֶַתח אֶֹהל מ(ֵעWד

9ֶָמ� ְוֵהִני� אָֹת� 8ְנ6ָפה ִלְפֵני ָהWֶאָחד ְוִהְקִריב אֹת( ְלHָ/� ְוֶאת לֹג הַ 
ְוָ/ַחט ֶאת ַהֶ:ֶבF ִ;ְמק(� ֲאֶ/ר ִיְ/ַחט ֶאת ַהWַחָ+את ְוֶאת ָהWעָֹלה : ְיהָ(Wה

6א Wָדִ/י� הWה6א ַל:ֵֹה� קֶֹד/ ָק �/ָHWַחָ+את ָהW:ַ ְמק(� ַה7ֶֹד/ ִ:י;ִ :
� ַה:ֵֹה� ַעל 8ְנ6ְ� אֶֹז� ַהִ-ַ+ֵהר ַהְיָמִנית ְוָלַקח ַה:ֵֹה� ִמַ%� ָהHWָ/� ְוָנתַ 

ְוָלַקח ַה:ֵֹה� ִמBֹג : ְוַעל ;ֶה� ָיד( ַהְיָמִנית ְוַעל ;ֶֹה� ַרְגל( ַהְיָמִנWית
ְוָטַבל ַה:ֵֹה� ֶאת ֶאְצָ;ע( : ַה9ֶָמ� ְוָיַצק ַעל ַ:� ַה:ֵֹה� ַהMְָֹמאִלWית

 ַעל ַ:E( ַהMְָֹמאִלית ְוִהIָה ִמ� ַה9ֶֶמ� ְ;ֶאְצָ;ע( ַהְיָמִנית ִמ� ַה9ֶֶמ� ֲאֶ/ר
6ִמCֶֶתר ַה9ֶֶמ� ֲאֶ/ר ַעל ַ:E( ִי�8ֵ ַה:ֵֹה� ַעל : ֶ/ַבע Eְָעִמי� ִלְפֵני ְיהָ(Wה

8ְנ6ְ� אֶז� ַהִ-ַ+ֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ;ֶה� ָיד( ַהְיָמִנית ְוַעל ;ֶֹה� ַרְגל( 
ְוַה<(ָתר ַ;9ֶֶמ� ֲאֶ/ר ַעל ַ:� ַה:ֵֹה� ִי�8ֵ ַעל : ת ַעל ַ%� ָה�W/ָHWַהְיָמִני

ְוָעָשה ַה:ֵֹה� ֶאת : רֹא/ ַהִ-ַ+ֵהר ְוִכEֶר ָעָליו ַה:ֵֹה� ִלְפֵני ְיהָ(Wה
ְמHת( ְו0ַחר ִיְ/ַחט ֶאת ָהWעָֹלWה O+ר ַעל ַהִ-ַ+ֵהר ִמEֱֶעָלה : ַהַחָ+את ְוִכWְוֶה

לֹא : :ֵֹה� ֶאת ָהWעָֹלה ְוֶאת ַהִ-ְנָחה ַהִ-ְזֵ;ָחה ְוִכEֶר ָעָליו ַה:ֵֹה� ְוָטֵהWרהַ 
) WֲעִמיתW;ַ /א ְתַ/7ְר6 ִאיWֲֹח/6 ְולWא ְתַכWְֹבע6 ִבְ/ִמי : 8ְִגנֹב6 ְולW9ָא ִתWְֹול
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/ֹק ֶאת ֵרWֲעָ� ְולֹא לֹא ַתWעֲ : ַל9ֶָקר ְוִחBְַל8ָ ֶאת ֵ/� ֱאלֶֹהיָ� ֲאִני ְיהָ(Wה
Bַת Fִָכיר ִא8ְָ� ַעד ;Wֶֹקר OעEְ א ָתִלי�Wֹל ֵחֵר/ ְוִלְפֵני : ִתְגזֹל לBֵא ְתַקWֹל

לֹא ַתWֲעש6 ָעֶול : ִע6ֵר לֹא ִת�8ֵ ִמְכ/ֹל ְוָיֵראָת ֵ-Wֱאלֶֹהיָ� ֲאִני ְיהָ(Wה
י ָגד(ל ְ;ֶצֶדק E/ְ8ִֹט ַ;ִ-ְ/Eָט לWֹא ִתMָא ְפֵני ָדל ְולֹא ֶתְהַ%ר Eְנֵ 

 ָ�Wה: ֲעִמיֶתW)ֲָעמֹד ַעל ַ%� ֵרֶעָ� ֲאִני ְיהWא ֵתֵלְ� ָרִכיל ְ;ַעֶ-יָ� לֹא ַתWֹל :
ְוָסWַפְר8ָ ְלָ� ֶ/ַבע ַ/ְ;תֹת ָ/ִני� ֶ/ַבע ָ/ִני� ֶ/ַבע Eְָעִמי� ְוָהי6 ְלָ� ְיֵמי 

ְוַהWֲעַבְר8ָ /(ַפר 8ְר6ָעה : ִעי� ָ/ָנWהֶ/ַבע ַ/ְ;תֹת ַה9ִָני� 8ֵַ/ע ְו0ְר;ָ 
ִרי� W8ֲַעִביר6 /(ָפר ְ;ָכWל  OE:ִָעש(ר ַלחֶֹד/ ְ;י(� ַהW;ֶ חֶֹד/ ַה9ְִבִעי;ַ

�Wֶר# ְלָכל : 0ְרְצֶכH;ָ ֲחִמ9ִי� ָ/ָנה 6ְקָראֶת� ְ%ר(רWְוִקַ%ְ/�8ֶ ֵאת ְ/ַנת ַה
ְ/ֶביָה י(ֵבל ִהוא  Wת( ְוִאי/ ֶאל יIָ O8ְִהֶיה ָלֶכ� ְוַ/ְב�8ֶ ִאי/ ֶאל ֲאח

Wב6 O/8ָ )8ְחEַ/ְֲחִמ9ִי� ָ/ָנה 8ְִהֶיה ָלֶכ� לֹא : ִמWי(ֵבל ִהוא ְ/ַנת ַה
ִ:י י(ֵבל ִהוא : ִתְזָרע6 ְולֹא ִתְקְצר6 ֶאת ְסִפיֶחיָה ְולֹא ִתְבְצר6 ֶאת ְנִזֶרWיהָ 

H6ָתJWקֶֹד/ 8ְִהֶיה ָלכֶ  Wאְכל6 ֶאת 8ְבWֹ8 ֶָֹדהMֵבל : � ִמ� ַה)Cַנת ַה/ְ;ִ
) WתIָ Oב6 ִאי/ ֶאל ֲאח O/8ָ ֹאתIת ַהִ-ְזֵ;ַח ְ;י(� ִהָ-ַ/ח אֹת( |  זֹאת: ַה:ַOֲחנ

ֶכֶס� ְ/ֵני� ָעָשר  ֵמֵאת ְנFִיֵאי ִיFְָרֵאל ַקWֲערֹת ֶ:ֶס� ְ/8ֵי� ֶעFְֵרה ִמWְזְרֵקי
ְ/לִ/י� 6ֵמHה ַה7ְָעָרה ָה0Wַחת ֶ:ֶס� : E(ת ָזָהב ְ/8ֵי� ֶעFְֵרWה:ַ 

ְוִ/ְבִעי� ַהִ-ְזָרק ָהWֶאָחד :ֹל ֶ:ֶס� ַהֵ:ִלי� 0ְלEִַי� ְו0ְרַ;Wע ֵמא(ת ְ;ֶ/ֶקל 
� ַ:E(ת ָזָהב ְ/8ֵי� ֶעFְֵרה ְמֵלאֹת ְקטֶֹרת ֲעFָָרה ֲעFָָרה ַה:ַ : ַהWֹ7ֶד/

ה WHִרי� 6ֵמFְת ֶע)E:ַעָֹלה ְ/ֵני� : ְ;ֶ/ֶקל ַה7ֶֹד/ ָ:ל ְזַהב ַהWל ַהָ;ָקר ָל:ָ
ָעָשר Eִָרי� ֵאיִל� ְ/ֵני� ָעFָר ְ:ָבִשי� ְ;ֵנWי ָ/ָנה ְ/ֵני� ָעָשר 6ִמְנָחָת� 

ִמי� ֶעFְִרי�  ְ;ַקר ֶזַבWח ַה9ְלָ ,ְוכֹל: Fְ6ִעיֵרי ִעIִי� ְ/ֵני� ָעָשר ְלַחָ+Wאת
ִדי� ִ/9ִי� ְ:ָבִשי� ְ;ֵנWי ָ/ָנה ִ/9ִי�  O8ִרי� ֵאיִל� ִ/9ִי� ַעEָ ְו0ְרָ;ָעה

) Wֲחֵרי ִהָ-ַ/ח אֹת W0 ת ַהִ-ְזֵ;ַח:ַO6ְבבֹא מֶ/ה ֶאל אֶֹהל מ(ֵעד : זֹאת ֲחנ
 ַהַ:Eֶֹרת ֲאֶ/ר ַעל ֲארֹ� ְלַדֵ;ר ִא8( ַוCְִ/ַמע ֶאת ַה7(ל ִמַ%ֵ;ר ֵאָליו ֵמַעל

: ַוְיַדֵ;ר ְיהָ(ה ֶאל מֶ/ה BֵאמWֹר: ָהWֵעדOת ִמֵ;י� ְ/ֵני ַהְ:רOִבי� ַוְיַדֵ;ר ֵאָלWיו
ַמְר8ָ ֵאָליו ְ;ַהWֲעלWְֹתָ� ֶאת ַהֵ<רֹת ֶאל מ6ל Eְֵני ַהְ-נ(ָרה  WHֲהרֹ� ְו W0 לWר ֶא;ֵ%ַ

(ת Wֱעָלה וַ : ָיִאיר6 ִ/ְבַעת ַהֵ<רWֵני ַהְ-נ(ָרה ֶהEְ ֲהרֹ� ֶאל מ6ל W0 �:ֵ FַעCַ
ְוֶזה ַמWֲעֵשה ַהְ-נָֹרה ִמְקָ/ה ָזָהב : ֵנWרֶֹתיָה ַ:Wֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָ(ה ֶאת מֶ/Wה
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 יאהדונהיַעד ְיֵרָכJ ַעד EְִרָחJ ִמְקָ/ה ִהוא ַ:ַ-ְרֶאה ֲאֶ/ר ֶהְרHה ְיהָֹוה 
ִה9ֶָמר ְ;ֶנWַגע ַהPַָרַעת ִלְ/מֹר ְמאֹד : ת ַהְ-נָֹרWהֶאת מֶ/ה ֵ:� ָעָשה אֶ 

ְוַלWֲעשֹ(ת ְ:כֹל ֲאֶ/ר  י(ר6 ֶאְתֶכ� ַה:Wֲֹהִני� ַהWְלִוW:ַ �Cֲִאֶ/ר ִצ6ִיִת� 
ָזכ(ר ֵאת ֲאֶ/ר ָעָשה ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ְלִמְרָי� ַ;ֶ%ֶרְ� : 8ְִ/ְמר6 ַלWֲעשWֹ(ת

  :ֶאת ַ/ְ;תַֹתי 8ְִ/מֹר6 6ִמְקָ%ִ/י 8ִיָרא6 ֲאִני ְיהָ(Wה: ְצָרWִי�ְ;ֵצWאְתֶכ� ִמִ- 

  .יֹאַמר ְ/ֵני Eְס6ִקי� ֵא6B ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ָ:ל ְ:ִלי י6ַצר ָעַלִיְ� לֹא ִיְצָלח ְוָכל ָל/(� 8ָק�6 ִא8ְָ� ַלִ-ְ/Eָט 8ְַרִ/יִעי 
� ְיהָוWהזֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְיהָֹוה וְ  Oְיהָֹוה ֵיַח68 ְמִריָבו : ִצְדָקָת� ֵמִא8ִי ְנא

ָעָלו ַ;9ַָמִי� ַיְרֵע� ְיהָוה ָיִדי� 0ְפֵסי Hֶר# ְוִי�8ֶ עֹז ְלַמְל:( ְוָיֵר� ֶקֶר� 
) Wְמִ/יח:  

  .וִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/מ(ת ַה7(ֶד/ ִמְ;ִלי ְלה(ִצי�H ִמEִי. יֹאַמר Eָס6ק ֶזה Eֲַעַמִי�

ַעל ִ%ְ;ָרִתי ַמְלִ:י , J8ָ0 כֵֹה� ְלע(ָל�, ֵח�<ָ א יִ לֹ וְ יאהדונהיָוה הַֹ;ע יְ ְ/ נִ 
  )./ַהלֹנ ִויַכ�6ֵ ֶ/א(ִתC(ת ְ/ִנC(ת ֶ/ל ַהEָס6ק ה6א ֵ/� ָקד(ש(. ֶצֶדק

ָרִתי ַמְלִ:י ַעל ִ%;ְ , J8ָ0 כֵֹה� ְלע(ָל�, ֵח�<ָ א יִ לֹ וְ יאהדונהיָוה הַֹ;ע יְ ְ/ נִ 
ְוְ/מ(ת . לשנהִויַכ�6ֵ ֶ/א(ִתC(ת ְ/ִני(ת ֶ/ל ַהEָס6ק ה6א ֵ/� ָקד(/ (.  ֶצֶדק

ְוִע� ַה:(ֵלל . 6ְבִגיַמְטִרָיא ְ/ִכיָנה, ְקד(ִ/י� ֵא6B ָ:ל ֶאָחד ֵמֶה� ְ;ִגיַמְטִרָיא Fָָפה

  ).ַג� ִ;ְל/(נ( 6ִבFְָפָתיו ַ;9ְִכיָנהְלַת�7ֵ ָ:ל ַמה ֶ/Eָ . ִ@יְמַטְרָיא ָל/(�

ְלַת�7ֵ ָ:ל ַמה ֶ/Eַָג� , "ֱאלִֹהי�"א(ִתC(ת " ִויַכ�6ֵ ֶ/ֵאיִלָמה, יֹאַמר Eָס6ק ֶזה

  ".ֱאלִֹהי�"ְ;ֵמHה ְוֶעFְִרי� ֵציר6ֵפי ֵ/� 

ִעי� 8ְָמִרי� ַוWCֲַחנ6 ַוCָבֹא6 ֵאיִלָמה ְוָ/� ְ/8ֵי� ֶעFְֵרה ֵעינֹת ַמִי� ְוִ/בְ 
  :ָ/� ַעל ַהָ-Wִי�

 6Bס6ִקי� ֵאEְ א "ד ה"יו. ה"שראשי תיבות שלה� יהו(0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

, י"ו ה"ו וי"ד הי"יו, ו"י וי"ד ה"יו, י"ד ה"יו, ד"יו, י"אדנ. א"ו ה"וא

�6 ִד;6ר א( ְוִיIֵָהר ֶ/Bֹא ְלַהְפִסיק ֵ;יֵניֶה� ְ;/.) �"ד מ"ה יו"ד ה"� למ"אל

  .ַמֲעFֶה 0ֵחר
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  יהוה
ְדִריֵכִני ַבWֲאִמ8ֶָ� הַ   :Wהָֹוה ַהPִיָלה ַנְפִ/י ִמFְַפת ֶ/ֶקר ִמBָ/(� ְרִמWCָהיְ 

�) WCְתָ� ִק6ִיִתי ָ:ל ַה) Wי 8ָ0ה ֱאלֵֹהי ִיְ/ִעי אW:ִ ַלְ-ֵדִניWי    : ְוEִל ִמPֵ8ַ 0לWְו
ְרֵאנ6 ְיהָֹוָה ַחְסֶ%ָ� הַ    : ִ:י ְלִמְ/Eֶָטָ� ִיָחWְל8ִיְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד 

  :ְוֶיְ/ֲעָ� �8ֶ8ִ ָלWנ6
  יוד
ְלַבב ִנְמָהִרי� ָיִבי� ָלָדַעת 6    :ָ-ֵלא ִפי 8ְִהBֶָתָ� ָ:ל ַהC(� 8ְִפ0ְר�W8ֶָ יִ 

(ת Wִגי� 8ְַמֵהר ְלַדֵ;ר ָצחBְִדיֵעִני אְֹרח(ֶתיָ� ְ%ָרֶכיָ� ְיהֹוָ   : 6ְל/(� ִע) Wה ה
  :ַלְ-ֵדWִני

  הא
6ָעִתי 8ְַרֵ<� ְל/(ִני ִצְדָקֶתPִ  | ָ�Wיֵלִני ִמָ%ִמי�הַ  W/ֶאלִֹהי� ֱאלֵֹהי ְת:   H ז

ְיַדBֵג ָ:Cָ0Wל Eִֵ=ַח ְוָתרֹ� ְל/(� ִאW:ִ �Bֵי ִנְבְקע6 ַבִ-ְדָ;ר ַמִי� 6ְנָחִלי� 
     : ָ;ֲעָרָבWה

  ואו
דָֹני ְיהִ(ה ָנַת� ִלי ְל/(� אֲ    : ַהC(� 8ְִהBֶָת�Wָ  ְל/(ִני 8ְֶהֶ@ה ִצְדֶקָ� ָ:ל6

ִל-6ִדי� ָלַדַעת ָלע6ת ֶאת ָיֵע� ָ%ָבר ָיִעיר ַ;;ֶֹקר ַ;;ֶֹקר ָיִעיר ִלי אֶֹז� 
ִ-י ֵאֵלְ� Eְֵדִני ְוָחֵ<Wנִ וַ    : ִלְ/מַֹע ַ:Bִ-6ִדWי� Oֲאִני ְ;תWי :     

  הא
ְזִ:יָרה ִ/ְמָ� 0   : ְקִ/יָבה ְלק(ל ַ/ְוִעי ַמְלִ:י ֵוWאלָֹהי ִ:Wי ֵאֶליָ� ֶאְתWBָEַלהַ 

  :ְ;ָכל %ֹר ָודֹר ַעל ֵ:� ַעִ-י� ְיה(ד6ָ� ְלעָֹל� ָוֶעWד
  אדני
H ִ%אְמר6 ַב@(ִי� ִהְגWֹז יH ינ6 6ְל/(ֵננ6 ִרָ<הEִ ח(קFְ יל ְיהָֹוה ז ִיָ-ֵלא

6ר(ַתי ִהPִיָלWִני%ָ  : ַלWֲעF(ת ִע� ֵאBֶWה Wַרְ/8ִי ֶאת ְיהָֹוָה ְוָעָנִני 6ִמָ:ל ְמג : 
(ְנָ� ֵמָרע Fְ6ָפֶתיָ� ִמַ%ֵ;ר ִמְרָמWה W/ַהְב8ִי ְמע(� ֵ;יֶתָ�  : ְנצֹר ְלH הָֹוהWְי

 ָ�W6ְמק(� ִמְ/ַ:� ְ:ב(ֶד:  
  יוד

יוְירא6 ֶאת ְיהֹוָ  WHיֵרWיהָֹוה    : ָה ְקדָֹ/יו ִ:י ֵאי� ַמְחס(ר ִלW;ַ ְוַנְפִ/י 8ִָגיל
) W6ָעת W/י;ִ F8ִָשי:   ָ% ָ�Wְמָכה ְיִמיֶנW8ָ ֲחֶריָ� ִ;י W0 ְבָקה ַנְפִ/יW :    



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

453453453453

  יוד הי
(ַסְפ8ִי Wֲאִני 8ִָמיד ֲאַיחֵ וַ    : ְרְוי�O ִמֶ%ֶ/� ֵ;יֶתָ� ְוַנַחל ֲעָדֶניָ� ַתְ/ֵק�Wיִ  Wל ְוה

 ָ�WֶתBַָעל ָ:ל 8ְִה :   ִ%�WֵרEְֵעינ6 8ָ0ה ְתַכ/ָEְ ְבֵרי ֲע(נֹת ָ@ְבר6 ֶמִ<י :   
(ה Wי� 6פֵֹעל ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִ;ְלָבבWְרֲעפ6 ְנא(ת ִמְדָ;ר ְוִגיל יִ : (ֵלְ� 8ִָמ

     : ְ@ָבע(ת 8ְַח@Wְֹרָנה

  יוד הי ויו

Wֲאִני ְתִפWBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת וַ   :ֱאלִֹהי� י(ד6ָ� ַעִ-י� :�WBָO|  ִ-י�(ד6ָ� עַ י
 ָ�Wֱאֶמת ִיְ/ֶעW;ֶ ְבֵרי ִפי ָחָכ� ֵח� %ִ : ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסֶ%ָ� ֲעֵנִני

  : ִ:יֵ<ה ָנא Eַָתְח8ִי ִפי ִ%ְ;ָרה ְל/(ִני ְבִח ִה  : ְוFְִפת(ת ְ:ִסיל 8ְַבBְֵע<6
ְצַלח ְרַכב ַעWל ְ%ַבר |  ֲהָדְר�ָ וַ : Fְא6 ָהִרי� ָ/ל(� ָלָע� 6ְגָבע(ת ִ;ְצָדָקWהיִ 

 ָ�Wָרא(ת ְיִמיֶנ) Wְרָ� נ) Wיְרא6 א(ת( : ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק ְותWְרֵכנ6 ֱאלִֹהי� ְוִיWְיָב
ֶר# WH הֲ   : ָ:ל 0ְפֵסיWְֹוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחל6ָה ְואJWֵבי ְ/מ( ִיְ/ְ:נ6 ָב :    

  יוד הי ויו הי

    : ַחְס%( 6ַבBְַיָלה ִ/ירה ִעִ-י 8ְִפBָה ְלֵאל ַחWCָי| (ָמ� ְיַצ6ֶה ְיהָֹוהי
(וֶ  Wי ְיהָֹוה   : ֶאמ6ָנִתי ְוַחְסִ%י ִע-( 6ִבְ/ִמי 8ָר�6 ַקְרנW:ִ 6יאהדונהיְ%ע 

6א ָעFָנ6 Wה6א ֱאלִֹהי� ה) Wלֹא 8ָ0ה הַ    :  ְול( ֲאַנְחנ6 ַע-( ְוצא� ַמְרִעית
 ְ�Wְמח6 ָבFְנ6 ְוַעְ-ָ� ִיCֵ6ב ְיַרַחֵמנ6 ִיְכב(/ ַע(נ(ֵתינ6  יַ    :6/8ָב 8ְַח/

8ֶָר� ִ:ְרֵאי� ַקְרִני ַ;Bִֹתי ְ;ֶ/ֶמ� וַ   : ְותְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ַי� ָ:ל ַח+ֹאָת�
(יַ   : �WַרWֲענָ  W:יַלֵ-ד ֲעָנִוי� ַ%ְרWט ִוEָ/ְ-ִ;ַ וַ : ְדֵרְ� ֲעָנִוי� W�ָ%ְֲאִני ְ;רב ַחְסW

 ָ�WֶתHיַכל ָקְדְ/ָ� ְ;ִיְרWֲחֶוה ֶאל ֵהW8ַ/ְב(א ֵביֶתָ� ֶאH : ֲַאִמ8ֶָ� הWְדִריֵכִני ַב
(ְתָ� ִק6ִיִתי :ָ  Wי 8ָ0ה ֱאלֵֹהי ִיְ/ִעי אW:ִ ַלְ-ֵדִניWְו�) WCְיהָֹוָה ְצָבא(ת : ל ַה

  :ִעָ-נ6 ִמW@ָFְב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיWֲעקב ֶסWָלה

  אל�

H ֲחט(א ִבְל/(ִני ֶאְ/ְמָרה ְלִפי ַמְחס(� ְ;עֹדWַמְר8ִי ֶאְ/ְמָרה ְדָרַכי ֵמ
: ֵ<Wה6ַמַע� 8ְִמַח# ַרְגְלָ� ְ;ָד� ְל/(� ְ:ָלֶביָ� ֵמאWְֹיִבי� ִמ לְ : ָרָ/ע ְלֶנְגִ%Wי

WEִטWEָ/ְי ַצִ%יק ֶיְהֶ@ה ָחְכָמה 6ְל/(נ( 8ְַדֵ;ר ִמ :    
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  למד
�) W/ֲעֵנה ָלWְיהָֹוה ַמWַעְרֵכי ֵלב 6ֵמWָד� ַמHי� ְ;ַיד ָל/(� מָ  : ְלCִֶות ְוַח

JWְרָיEִ ֲהֶביָה יֹאַכלWְֹוא:  W%ֶ)ִשיָחה ְ;ִנְפְלאH67ֶדיָ� ֲהִביֵנִני ְוEִ �ְי�ָ ֶרWֶת :  
  הה
WיַהW6נ(ָת Wִתי ְוַהְקִ/יָבה ְ;ק(ל 8ֲַחנBֵָרִני ְיהָֹוה ה  : ֲאִזיָנה ְיהָֹוה 8ְִפ)

 ָ�Wה ְ/ֶמHֲאִמ8ֶָ� ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרW;ַ �ְBְֵרֶ:ָ� ֲאַה%ַ :    
  יוד
ְדָ;ק ַמְלק(ָחי ְוWַלֲעַפר ָמֶות 8ִ יָ  Oִֹחי 6ְל/(ִני מ: Fִניֵב/ ַ:ֶחֶרWֵתEְ/ְ :  

(ְדָ� ְבִכ<(ר ֱאלִֹהי�  Wְמַחת ִ@יִלי ְואFִ ה ֶאל ִמְזַ;ח ֱאלִֹהי� ֶאל ֵאלH)בHְו
     : Wֶרְ� ֶ/ֶקר ָהֵסר ִמֶ-ִ<י ְוWת(ָרְתָ� ָחֵ<Wִני%ֶ   : ֱאלָֹהWי
  מ�

(� ֵע# ַחCִי� ְרEֵא ָל/מַ    : ְמק(ר ַחCִי� Eִי ַצִ%יק 6ִפי ְרָ/ִעי� ְיַכֶ=ה ָחָמWס
6חַ  Wֶבר ְ;ר/ֶ J;ָ ְוֶסֶל�:  

  .ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6, ַעד ָ:א� יֹאַמר ְ;ֵרֶצ� ֶאָחד

8ְַס8ִיֵר� ְ;ֵסֶתר Eֶָניָ� ֵמWרOְכֵסי : ר6ַח יהוה ִ%ֶ;ר ִ;י 6ִמBָת( ַעל ְל/(ִנWי
) Wה ֵמִריב ְל/ֹנ:ָOֵנ� ְ;סEְי: תִאי/ 8ְִצWֲהִגיִגי ִתְבַער ֵא/ ִ%ַ;ְר8ִי ִ;ְל/(ִנW;ַ :

: ָרַח/ ִלִ;י ָ%ָבר ט(ב אֵֹמר Hִני ַמWֲעַשי ְלֶמֶלְ� ְל/(ִני ֵעט ס(ֵפר ָמִהWיר
8ְַרֵ<ָ<ה Fְָפַתי ִ:י ֲאַזְ-ָרה Bְָ� : ֵאָליו WEִי ָקָראִתי ְור(ַמ� 8ַַחת ְל/(ִנWי

 ָE יתָ ְוַנְפִ/י ֲאֶ/רWי: ִדW8ְֶהֶ@ה ִצְדָקֶתָ� ִ:י בֹ/6 ִכ �)Cְל/(ִני ָ:ל ַה �@ַ 
ְ;ֶדֶרְ� ֵעWְד(ֶתיָ� : ִ;Fְָפַתי ִסEְַר8ִי :ֹל ִמְ/Eְֵטי ִפWי�ָ : ָחְפר6 ְמַבְקֵ/י ָרWָעִתWי
�) W8ִי ְ:ַעל ָ:ל הFְMַ :יWְרחֶֹתWִֹשיָחה ְו0ִ;יָטה אH �ָ7ֶֹתיָ� : �ָ ְ;ִפ67ֶדי Oח;ְ

 ָ�W8ֲַעָ/ע לֹא ֶאְ/ַ:ח ְ%ָבֶר/ְWָפה ִ:י ְלִמְצ(ֶתיָ� : ֶאH/ְֶאWי ָפַעְר8ִי ָוWEִ
ְב8ִי WHֶדק: ָיWPֶ �ֲָאִזיָנה ְיהָֹוה : 8ַַע� ְל/(ִני ִאְמָרֶתָ� ִ:י ָכל ִמְצ(ֶתיWֲאָמַרי ַה

ֵי/ ;(ֶטה : יק ֵלב ְרָ/ִעי� ִ:ְמָעWטֶ:ֶס� ִנְבָחר ְל/(� ַצ%ִ : ִ;יָנה ֲהִגיִגWי
שWְַֹפת ֱאֶמת 8ִ:(� ָלַעד ְוַעד : ְ:ַמְדְקר(ת ָחֶרב 6ְל/(� ֲחָכִמי� ַמְרWEֵא

8ֶה ָקִצי� ְוָל/(� ַרָ:ה 8ְִ/ָ;ר : 0ְרִ@יָעה ְל/(� ָ/Wֶקר Oִי� ְיפEַ0 �ְאֶר;ְ
ִ:י ְי�Bֵ0 : ְוֵאי� ִיְתר(� ְלַבַעל ַהBָ/(�.  ָלַח/ִא� ִי9ְֹ� ַהָ<ָח/ ְ;ל(א: ָ@Wֶר�



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

455455455455

ֱאֶמת ְקֵנה ְו0ל 8ְִמ:ֹר ָחְכָמה 6מ6ָסר : ֲע(ְנָ� ִפיָ� ְוִתְבַחר ְל/(� ֲער6ִמי�
ֶחֶסד ֶוWֱאֶמת : ְ;ֶחֶסד ֶוWֱאֶמת ְיכEַOר ָע(� 6ְבִיְר0ת ְיהָֹוה ס6ר ֵמָרWע: 6ִביָנWה

 �ָ Oל ַיַעְזב W0 ָ�W;ְֶרח(ת ְיהָֹוה : ָקְ/ֵר� ַעל ַ@ְרְ@ר(ֶתיָ� ָ:ְתֵב� ַעל ל6ַח ִלH ל:ָ
ֶחWֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָ@/6 ֶצֶדק ְוָ/ל(� : ֶחֶסד ֶוWֱאֶמת ְלנWְֹצֵרי ְבִרית( ְוֵעWדָֹתWיו

(ְרָ� ַוWֲאִמ8ְָ� ֵהָ-ה ַיְנח6ִני ְיִביא6ִני ֶאל ַהWר ָקדְ : ָנָ/Wק6 Wְוֶאל ְ/ַלח א �ָ/ְ
נִֹכי ְנַטְע8ִיְ� Fֵרק :BOֹה ֶזַרע ֱאֶמת ְוֵאיְ� ֶנְהEְַכ8ְ ִלי : ִמְ/ְ:נ(ֶתWי�ָ  WHְו

6א ֱאלִֹהי� ַחCִי� 6ֶמֶלְ� ע(ָל� : ס6ֵרי ַהֶ@ֶפ� ָנְכִרWCָה Wיהָוה ֱאלִֹהי� ֱאֶמת הWַו
 Wא ָיִכל6 ג(ִי� ַזְעמWֶֹר# ְולH8ְִרַע/ ָה )E6א ָיִלי# : (ִמ7ְִצ Wִצי� הBִֵא� ַל

�Wֲעָנִוי� ִי�8ֶ ֵחWה: ְוַלWא ָ/ַמע ְ@ָעָרWֹב ְוֵל# לH 7ֶ/ ֵל# : ֵ;� ָחָכ� מ6ַסר;ִ
(�: ָחְכָמה ָוHִי� ְוַדַעת ְלָנב(� ָנָקWל Wֵל# ְוֵיֵצא ָמד(� ְוִיְ/;ֹת ִ%י� ְוָקל /Wֵר@ָ :
ַ;Wֲעַצת ְרָ/ִעי� 6ְבֶדֶרְ� ַחָ+ִאWי� לֹא ָעָמד W/ְ0ֵרי ָהִאי/ ֲאֶ/ר לֹא ָהַלְ� 

  :6ְבמ(ַ/ב ֵלִצי� לֹא ָיָ/Wב

6Bס6ִקי� ֵאEְ ֶה�, ַיֲעמ(ד ְויֹאַמרBָ/ֶ ַג�. ִויַכ�6ֵ ְ;ָראֵ/י ֵתיב(תEָ/ֶ ְלַת�7ֵ ָמה .

  .ְ;ַהַבל Eִיו ִ;Fְָפָתיו 6ְל/(נ(

  הבל
י ְיר6ָ/ַלִ� ֵלאמֹר :ֹה Hַמר ְיהָוה ָזַכְר8ִי ָלְ� ֶחֶסד ָהלְֹ� ְוָקWָראָת ְבHְזנֵ 

ִ;י      :ְנע6ַרִיְ� 0ֲהַבת ְ:ל6לָֹתִיְ� ֶלְכ8ְֵ� 0ֲחַרי ַ;ִ-ְדָ;ר ְ;ֶאֶר# לֹא ְזר6ָעWה
ַבע ִנְ/ַ;ְע8ִי ָיָצא ִמEִי ְצָדָקה ָ%ָבר ְולֹא ָי/6ב ִ:י ִלי 8ְִכַרע ָ:ל ֶ;ֶרְ� 9ָ8ִ 

�) W/ה    :ָ:ל ָלWCֶָחְלַקת ָל/(� ָנְכִרWִלְ/ָמְרָ� ֵמֵאֶ/ת ָרע ֵמ:  

  שפה
) W/ר(ת ַנְפPָיו 6ְל/(נ( /ֵֹמר ִמEִ ְתָחה ְבָחְכָמה ְות(ַרת   :/ֵֹמרWEָ יָהEִ

(ִדיֵעW   :ַעל ְל/(ָנJW ֶחֶסד Wָחְכָמה ת � Oח(ת 6ְבָסת O+ִניֵה� ֱאֶמת ָחַפְצ8ָ ַב:  
  לשו�

ְ/ֵאִרית ִיFְָרֵאל   :ְל/(� ֲחָכִמי� 8ֵיִטיב ָ%ַעת 6ִפי ְכִסיִלי� ַיִ;יַע ִאW6ֶֶלת
ִ:י , לֹא ַיַע6F ַעְוָלה ְולֹא ְיַדֵ;ר6 ָ:ָזב ְולֹא ִיָמֵצא ְ;ִפיֵה� ְל/(� ַתְרִמית

� ִצְדק( ִ:Wי ֱאלִֹהי� /ֵֹפט ַוCִַ@יד6 ָ/ַמיִ    :ֵהָמה ִיְרע6 ְוָרְבצ6 ְוֵאי� ַמַחִריד
6ִמCָה ֶהWֱחֵ/יִתי ִמ+(ב 6ְכֵאִבי ֶנְעָ:Wר   :ה6א ֶסWָלה Wֱאַלְמ8ִי דWֶנ:  
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 , ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� ְוָיַרד�Hתעניות הנצרכי� לתקונו ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(� 

Eְִדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ְוִי�8ֵ , ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת

    438438438438KKKK440440440440עמודי�  וטוב שלא יפחות מהפדיו� המוזכר לעיל ,ֲאֶ/ר י6ַכל
ומשמי� יעזרוהו להשלי� תקונו וכמו שאמרו רבותינו , לעוונות אלו

  . שהבא להיטהר מסייעי� בעדו

ְו0ַחר ָ:ְ� , ֵיֵלְ� ַ:ָמה ְצָעִדי� ָיֵח�ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� ַהEְִדי(� ְוַיְחל(# ַנָעָליו וְ 

  .ַיֲעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר

ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה ָטבַ . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . י�ָ ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאלֶ 
 ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהיְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר . ָמה ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטָ%ק. ַהEִָני�
ִלְדָבֶריָ� לֹא . י ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִ 

ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני
ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� . ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת 
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

י ְוָגַרְמ8ִ . ְלִהְתַחIֵק ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה
ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 

;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 . ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
ָרה ְוHָנה ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעזְ . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ַהַ-ִי�

ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה
ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהיָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה ַרק , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 
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Eַָגְמִתי ְ;ִפי ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר , 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 

, ְוֵליָצנ6ת, 6ְרִכיל6ת, ְוִדַ;ְר8ִי ָל/(� ָהַרע, ִ/7ְַר8ִיוְ , 6ִבְל/(ִני 6ְבַהַבל ִ%;6ִרי

ְוא(ֵנִתי , ְוִדְבֵרי ח(ל ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת, ְוִדְבֵרי ח(ל ְ;ַ/ָ;ת, ְוִנְבל6ת ַהEֶה, ַוֲחנEָOה

 ְוִהְלָ;ְנ8ִי ,ְוִכיֵניִתי �9ֵ ַרע ָלֶה�, א(ָנHת ְ%ָבִרי� ְלַעִמיַתי ַ;ת(ָרה 6ַבִמְצו(ת

ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי. Eְֵניֶה� Oי 6מFַ6ִמְתַנֵח� , ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע
6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד 

ְלָקִלי�ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת Hְרח. ַהC(� ַהIֶה Oַתי ַהְמק) ,
ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל ְיהָֹוה : ִ%ְכִתיב

6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה . ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ 
ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה , ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
  .ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶהָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ 

ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, יִתי ַבP(� ַנְפִ/יָעִני ֲאֶ/ר ִע<ֵ 
ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 

6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 

ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�
ְוָכַ/ל ,  ֵאי� ִ;י :ֹחַ �0ְ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב

ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה
6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק

ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , ֵ<יִתינ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתעַ 
ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת

ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת
 ְE6 ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י8ְַטֵהר ֶאת ַהFר6ִחי , ָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע
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ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי
ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�

ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ל א(ָת� ְקִלE(ת:ָ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'יָ� אֶ ֲחמֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה

  .ְיהֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

        ....6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, , , , ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליוִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליוִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליוִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� ַ:ָמה ֶ/Cָכ(ל ַמה , ֵיֵ/ב ְוִיְלַמד ֵסֶדר ָהא(ִתC(ת ַהIֶה ִ;ְמִתינ6ת

ֶ/א(ִתC(ת . ִויַכ�6ֵ ְלַת�7ֵ ָ:ל ַמה ֶ/Eַָג� ְ;ִפיו ְ;מ(ְצא(ת ַהEֶה, ֶ/מ(ִציא ִמEִיו

ע י(ְצא(ת ִמ� "ִ:י א(ִתC(ת אהח, 6ְלַהָבַנת ָהִעְנָי� ַדע .ִמְתַחְלק(ת ָ;ֶה�' ב' ָהא

. # ְמַה9ִַ<ִי�"זסשר, ת ְמַהָל/(�"דטלנ, ק ְמַהֵחי�ְ "ְוא(ִתי(ת גיכ. ַהָ@ר(�

ֶ/ְ:ֶנְגָד� ֲחֵמֶ/ת ֶחְלֵקי ַהְ<ָ/ָמה , ְוֵה� ֲחִמ9ָה מ(ָצא(ת, � ְמַהFְָפַתִיי�"בומ

ֶ/ְ:ֶנְגָד� ֵי/ . ְיִחיָדה, ָחָיה, ְנָ/ָמה, ר6חַ , ֶנֶפ/, )ְלַמָ+ה ְלַמֲעָלהִמ (ַהִ<ְקָרִאי� 

) ִמְלָמְעָלה ְלַמָ+ה(ֲחִמ9ָה ע(ָלמ(ת ר6ַחִנִיי� ֶ/0ְרַ;ַעה ֵמֶה� ִנְקָרִאי� 

ְס8ָר 6ֵמַעל ָהֲאִציל6ת ֵי/ ע(ָל� ֲחִמיִ/י נִ , ֲעFִָיJ, ְיִציָרה, ְ;ִריHה, ֲאִציל6ת

ִנְקָרִאי� , ָ;ע(ָל�' ְוֶעFֶר ַהְסִפיר(ת ֶ/ֵה� /ֶֹר/ ְלָכל ַמה 9ֶָ;ָרא ה. י(ֵתר

, 6ַמְלכ6ת, ְיס(ד, ה(ד, ֶנַצח, 8ְִפֶאֶרת, ְגב6ָרה, ֶחֶסד, ִ;יָנה, ָחְכָמה, ֶ:ֶתר

ה ַהַמְ/Eִיָעה ֵה� ֲחִטיָבה ֶעְלי(נָ , 6ְ/לֶֹ/ת ָהִרא/ֹנ(ת ֶ:ֶתר ָחְכָמה ִ;יָנה

ֵ/ֶ/ת ַהְסִפיר(ת ֶחֶסד ְגב6ָרה , ְ;ֶ/ַבע ַהַתְחת(נ(ת ֶ/ַ@� ֵה� ִמְתַחְלִקי�

, ָצפ(�, ָ%ר(�, ֶ/ֵה� ְ:ֶנֶגד ֵ/ֶ/ת ְקָצו(ת ָהע(ָל�, 8ְִפֶאֶרת ֶנַצח ה(ד ְיס(ד

, י� ְ;ֵ/� ְקָצו(תְוִנְקָרִאי� ִלְפָעִמ , ַמֲעָרב, ַמָ+ה, ַמֲעָלה, ַמֲעָרב, ִמְזָרח

ִהיא ". ַמְלכ6ת"ְוַהְ=ִפיָרה ַה9ְִביִעית , "ְזֵעיר 0ְנEִי�"ְוִלְפָעִמי� ְ;ֵ/� 
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ַהְמַקֶ;ֶלת ֶאת ָ:ל ַה9ֶַפע 6ַמַעִביָרה א(ת( ְלָכל ַהִנְבָרִאי� ֶ/ִמ8ְַח8ֶיָה :(ֵלל 

ָחְכַמה ְוַהִביָנה ַהַמְ/ִפיִעי� ֶאת ְוהַ ". ְ/ִכיָנה"ְוִהיא ַהִ<ְקֵראת , ְ;ֵני ָהHָד�

ַהֶ/ַפע ְלִ/ְבַעת ַהְסִפיר(ת ַהַתְחת(נ(ת ִנְקָרִאי� ִבְל/(� ַהְ/0ָלה ְ;ֵ/� 0ָבא 

ִ:י ֵה� ַהְמָגִלי� כַֹח ִ/ְבַעת ַהַתְחת(נ(ת ָ;ע(ָל� ְונ(ְתִני� ָלֵה� ַהֵ/ַפע , ְוִאָמא

ר ַהַמְ/ִפיַע ַהָ:ל ְ;ֶ/ַפע ְללֹא ַהְגַ;ָלה ִנְקָרא ְ;ֵ/� ְוַהֶכתֶ . ְ:ה(ִרי� ִלְבֵניֵה�, 

  .ֶאֶרְ� Eָ0ִי� 6ִבְל/(� ַתְרג�6 0ִריְ� 0ְנִפי�

 'ְוָכל ָתג ה6א ִבְדמ6ת א(ת ו,  ַתִגי�  ֵי/  ת(ָרה  ֶ/ְבֵסֶפר  ַהא(ִתי(ת ְוַעל

ִתי(ת ָ:ל ְנק6ָדה ִהיא ְ;ֶחְ/ב(� ֶעFֶר ְוִנק6ד ָהא(  .ְבִגיַמְטְרָיא ֵ// 6ִמְסEַר(

ה6א ְדמ6ת )  ַ (ְוַפַתח  , הוא ְ/לִֹ/י�)   ֶ( ְלד6ְגָמא ֶסג(ל ', ְ:ֶחְ/ב(� א(ת י

ְוַדי . 6ִמְסEַר( ֵ// ֶעFְֵרה' מ6ְרָ:ב ִמְנק6ָדה ְווַ )   ָ(ְוָקָמ# . 6ִמְסַפר( ֵ//' ו

  .8ִָבי� ַמה ֶ/8(ִציא ִמEִי�ָ ִ;ְמַעט ֶזה ְ:ֵדי ֶ/ 

ְיַקֵ;ל ַהִ-Bִי� ֶ/מ(ִציא ִמEִיו ִויַת�7ֵ ' ִיְקָרא ֶזה ִויַכ�6ֵ ֶ/ה, ַ@� ִמי ֶ/Bֹא ֵמִבי�

  .ָ;ֶה� ָ:ל ַהִ-Bִי� ָהֲאס6ִרי� ֶ/ה(ִציא ִמEִיו

6ְרִחימ6 , ל6 6ְרִחימ6ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ִ;ְדִחי
ַעל ְיֵדי ֶ/ַפע ֵאי� ס(� ַהַ-ְ/Eִיַע ָ;ֶה� (ה "ה ְ;ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

ֲהֵריִני מ6ָכ� ל(ַמר ְ/ַנִי� , ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל, )6ְמַיֲחָד�
י ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ִויִה , ְוֶעFְִרי� א(ִתC(ת ַה8(ָרה ַה7ְד(ָ/ה

, ֶ/8ְָצֵר� ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� ֶאת א(ִתC(ת ֵא6B ְלֵתיב(ת ִ:ְרצ(ֶנ�ָ , ֲאב(ֵתינ6
, ַוֲאַנְחנ6 ֲעָבֶדיָ� ָ;ֶניָ� ְ;ֵני ְ;ח6ֶני�ָ , ִ:י ַרח�6 8ָ0ה 6ַמְרֶ;ה ְלֵהִטיב

ְו0ְנָחֵתינ6 ִמְ-ָ� לֹא , ְיהָֹוה ֶנְגְ%ָ� ָ:ל 8ֲַאָוֵתינ6. ֶנ�ָ ַ:6ָָנֵתנ6 ַלֲעF(ת ְרצ(
ֶ/8ֲַעFֶה , ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6. ִנְס8ָָרה

ְפָגֵמי 6ְתַת�7ֵ ָ:ל Eְָגֵמינ6 6, 6ְלַמַע� 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה, ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל
, ֲעCָFִה, ְיִציָרה, ְ;ִריHה, Hָד� ָהִרא/(� ֶ/Eַָגְמנ6 ִ;ְכָלל6ת ֲאִציל6ת

7ְנ6 ְוַיֲעל6 , ֲעCָFִה, ְיִציָרה, ְ;ִריHה, 6ְבָכל Eְָרֵטי ֲאִציל6ת Oְוִיְתָ;ְרר6 ִוית
ֲאֶ/ר ָנְפל6 ,  ְיִחיָדה,ָחָיה, ְנָ/ָמה, ר6חַ , ָ:ל ִנP(ֵצי ַה7ְד9ָOה ֶ/ל ֶנֶפ/

ַ;7ְִליEָה ַעל ְיֵדי Hָד� ָהִרא/(� ְוַעל ָיֵדינ6 ְ;ִגְל@6ִלי� ֵא6B 6ְ;ִגְל@6ִלי� 
7ְנ6 ְוַיֲעל6 ְ/ֵאִרית ָרפָ . ֲאֵחִרי� Oִצי�"ְוִיְתָ;ְרר6 ִוית)P7ְנ6 ָ:ל . ח ִנ Oִוית
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, ְיִחיָדה ִ%ְכָלל6ת 6ְפָרט6ת ֲאִציל6ת, ָחָיה, ְנָ/ָמה, ר6חַ , ְלב6ֵ/י ֶנֶפ/
ְוִיְתָ;ְרר6 ֶחְלֵקי ַהֶ<ֶפ/ ֶ/ִנְפְ@מ6 ְוָנְפל6 ְ;נַֹגJ . ֲעCָFִה, ְיִציָרה, ְ;ִריHה

, ְונַֹגJ ָ:א(ר ִתְהֶיה ֶאל ְמק(� ַה7ֶֹד/. ֲעCָFִה, ְיִציָרה, ְ;ִריHה, ְ%ֲאִציל6ת
י ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ִויִהי נַֹע� ֲאדֹנָ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי . ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  :ְוג(ֲאִלי
� ַוֲאִני :Wֹה Hַמר ְיהָֹוה ֶמWֶלְ� ִיFְָרֵאל ְוגֲֹאל( ְיהָֹוה ְצָבא(ת ֲאִני ִרא/(

6ִמWי ָכמ(ִני ִיְקָרא ְוַיִ@יֶדָה ְוַיְעְרֶכָה ִלי : 0ֲחר(� 6ִמַ;ְלָעַדי ֵאי� ֱאלִֹהWי�
:Wֹה Hַמר ְיהָֹוWה : ִמ6Mִמי ַע� ע(ָל� ְואִֹתC(ת ַוֲאֶ/ר 8ָבֹאָנה ַיִ@יד6 ָלWמ(

  :ַני ְוַעל Eַֹעל ָיַדי 8ְַצWO6ִניְקד(/ ִיFְָרֵאל ְויְֹצר( ָהאִֹתC(ת ְ/Hל6ִני ַעל ;ָ 

  .ַהֶזה. 'ב' ֶעFְִרי� 6ְ/8ִַי� Eְָעִמי� ֶאת ֵסֶדר א(ִתי(ת א, 0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר ְבַכ6ָָנה

  
6Bס6ִקי� ֵאEְ 0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר.  

ה ֵאַלי Eְנֵ : ֶאֶרְ� Eַ0ִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ְו8ָ0ה ֲאדָֹני ֵאל ַרח�6 ְוַח<�6
Iְָ� ְלַעְבֶ%ָ� ְוה(ִ/יָעה ְלֶב� ֲאָמֶת�ָ . ְוָחֵ<ִני Oה ִעִ-י א(ת : 8ְָנה עFֲֵע

 ֲעַזְר8ִָני יאהדונהיְוִיְראF 6(ְנ0י ִויב(/6 ִ:י 8ָ0ה ְיהָֹוה , ְלט(ָבה
: 8ָ ַ;ֲע(ֶנ�ָ  ֱאלֶֹהיָ� ִ:י ָ:ַ/לְ יאהדונהי/6ָבה ִיFְָרֵאל ַעד ְיהָֹוה : ְוִנַחְמ8ִָני

ִאְמר6 ֵאָליו ָ:ל ִתMָא , יאהדונהיְקח6 ִעָ-ֶכ� ְ%ָבִרי� ְו/6ב6 ֶאל ְיהָֹוה 
ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 : ָע(� ְוַקח ט(ב 6ְנַ/Bְָמה Eִָרי� Fְָפֵתינ6

  :(ְנֵנה66ַמֲעFֶה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֶה ָיֵדינ6 :

  .Eַַע� 0ַחת. 0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר ֵסֶדר א ב ֶזה
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  .יֹאַמר Eָס6ק ֶזה Eֲַעָמִי�

  : צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהיִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ִמי ֶ/לֹא  .ִבי� ַ:ָמה ֶ/י6ַכלְוִיְ/%ֵ8ַל ְלהָ . ִיְלַמד ִעְנָיֵני א(ִתי(ת ֵא6B ִ;ְמִתינ6ת

ְיָדְלג6 ִמָ:א� ְוַעד ַהֶקַטע , ֵמִבי� ְ:ָלל ְ;נ(Fְֵאי זַֹהר ְוַקָ;ָלה ְוֵכ� ִאָ/ה

  .469469469469 עמוד ַהַמְתִחיל Hְמר6 ְ;ַמֶסֶכת ַ/ָבת ְלַקַמ�

ֵה� ֶ/ , ד ֶרֶמז ְלמ(ִחי� ִ%ָהָוי(ת ְ%ַגְדל6ת"ג. ב ֶרֶמז ְלס(ד ַהְ<ִסיָרה"א
ְ;ס(ד ָחְכָמה 6ִביָנה 6ְתֵרי� ִעְטִרי� ְ%ָחָסִדי� . ֶ;�, ה"מָ , ג"סָ , ;"עָ 

ֶ/ֵה� , ְ%ִאָ-א. ה(ד ְיס(ד, ְוַג� ְמלOָ;ִ/י� 8(ְ� ֶנַצח, 6ְגב6ר(ת ֶ/ְ;ַדַעת
ד "ת גְוֶזה6 ָהָרמ6ז ָ;א(ִתC(. �"� ְוֵהִהי"� ְו0ְלִפי"ה ְדי6ִדי"ֵ/מ(ת ְדֶאְהיֶ 

ו ֶרֶמז ְלִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� "ה. ֶ/ֵה� ַהְמלOָ;ִ/י� ְוַה-(ִחי� ֶ/ְ;ת(ָכ�
ְוַהֶ<ַצח , ח ֶרֶמז ִאיה6 ַ;ֵ<ַצח ְוִאִהי ָ;ה(ד"ז. �"ֶ/ֵה� ז6, 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ, ה6א

י "ט. ִמיִניתְוָהה(ד ה6א ְסִפיָרה ְ/ , ה6א ְסִפיָרה ְ/ִביִעית ֵמֵעיָלא ְלַת8ָא
ְוַה8ְִ/ָעה , ֶרֶמז ֶ/ַהַ-ְלכ6ת ַמְ/ֶלֶמת ֶאת ֵזֵעיר 0ְנEִי� ְלֶעFֶר ְסִפיר(ת

ִ@ַמְטִרָיא ֶעFְִרי� ְ;ִמְסEַר ' כ, ר"ל ֶרֶמז ַ;ֶ:תֶ "כ: ֶ/B( ִיְהי6 ֲעFָָרה
ָחד ָ:ל6ל 9ֶָ:ל אֶ , ָדַעת, ִ;יָנה, ֶרֶמז ְלָחְכָמה' ְוא(ת ל: ר ָ:נ(ָדע"כת

, ְוִהֵ<ה ָחְכָמה 6ִביָנה ֵה� 0ָ;א ְוִאָ-א. ִ@ַמְטִרָיא ְ/לִֹ/י�, ֵמֲעFָָרה
ְוָצִריְ� ֶ/Cִָ-ֵ/ְ� ָלֶה� ֶ/ַפע . ְוַהַ%ַעת ְמַחְ;ָר� ֶ/ה6א ְ;ִחיַנת ְיס(ד ֶ/Bֶָה�

נ ֶרֶמז ֶ/ַעל ְיֵדי "מ: ל";6ר כְוֶזה6 ֶרֶמז ִח , ִמְ;ִחיַנת ַהֶ:ֶתר ְ:ֵדי ֶ/Cְִז6ְ%ַג6
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7ְנ6 0ְרָ;ָעה י6ִדי Oְוַיֲעל6 ִלְמק(ָמ� , ;"� ֶ/ְ;ֵ/� עָ "ִז66ג ַהִ<ְזָ:ר ְית
ְ;ס(ד 0ְרָ;ִעי� י(� ' ְו0ְרָ;ָעה י6ִדי� ֵה� מ. ָהֶעְלי(� ְלַמְעָלה

7ְנ6 ַעל ְיֵדי ֶזה ֲחִמ9ָה , �"ְ%/(ָבִבי Oַוֲחִמ9ָה ְ@ב6ר(ת , ֲחָסִדי�ְוַג� ְית
ֶ/ֵה� ס(ד ַמִי� ְ%כ6ִרי� 6ַמִיי� נ6ְקִבי� ְוָכל ֶאָחד ָ:ל6ל ֵמָחֵמ/ ֲהֵרי א(ת 

, ע ֶרֶמז ִ:י ֵ// ַהְקָצו(ת ֶ/ֵה� ִ/9ִי� 9ֶָ:ל ֶאָחד ָ:ל6ל ְמֶעFֶר"ס: 'נ
' צ. ִ@ַמְטִרָיא ְיס(ד' ק ֶרֶמז פ" פצ:ִיְתַחְ;ר6 ִע� ַהַ-ְלכ6ת ְוִיְהי6 ִ/ְבִעי�

ְוֵא6B . ֶרֶמז ֶ/ַהְיס(ד ִיְהֶיה 8ִָמיד ָמֵלא ַמִי� ְקד(ִ/י�, ִ@ַמְטִרָיא ַמִי�
9ֶָ:ל ֶאָחד ָ:ל6ל ֵמֶעFֶר , ַהַ-ִי� ֵה� ֲחִמ9ָה ֲחָסִדי� ְוָחֵמ/ ְ@ב6ר(ת

ַ@� ;( ', ִ:י רֹא/ ְ/ָמJ ר, לִהיא ָרחֵ ' ת ֶרֶמז א(ת ר"רש. 'ִ@ַמְטִרָיא ק
', י ִ@ַמְטִרָיא ר"� הֵ "ד Hלֶ "ִ:י ֵלHה ְ;ִמלJH6 ָ:ֶזה ָלמֵ , ָרמ6ז ֵ/� ֵלHה
, ְגב6ָרה, ֶרֶמז ְלֶחֶסד' א(ת ש. ֵי/ ֶרֶמז ְלֵלHה 6ְלָרֵחל' ֲהֵרי ְ;א(ת ר

' ְוא(ת ת', Fֶר ִגיַמְטִרָיא שְוֶעFֶר ְמעֶ , ָ:ל ֶאָחד ָ:ל6ל ֵמֶעFֶר, 8ְִפֶאֶרת
ְוַהְיינ6 ֶרֶמז ִ:י ֵלHה ְוָרֵחל , ַעל ֶדֶרְ� ַהִ<ְזַ:ר, ֶרֶמז ְלֶנַצח ה(ד ְיס(ד

, 8ְִפֶאֶרת, ְגב6ָרה, ֶ/ֵה� ֶחֶסד, ְ/8ֵיֶה� ִיְהי6 ְ/ֵלִמי� ְ;ֶ/ַבע ְסִפיר(ת
 ְוָלֵכ� ָעFָה ְ/לֹמֹה ַהֶ-ֶלְ� ,ְ;ס(ד ַ;ת ֶ/ַבע, ַמְלכ6ת, ְיס(ד, ה(ד, ֶנַצח

  .ָעָליו ַה9ָל(� ִח<6ְ� ַהַ;ִית ִ/ְבַעת ָיִמי� ְוִ/ְבַעת ָיִמי� ַ:<(ָדע

 ְ;ָיֵדינ6 יאהדונהיְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ְוֵחֶפ# ְיהָֹוה 
ֶרֶמז , ַהֵוי ִמְסEַר ִ/ְבָעה, ִ/9ָהִע� ַה8ִָגי� ֶ/ה6א ִ@ַמְטִרָיא ' א: ִיְצַלח

ְוָיד6ַע ֵ/�9ָ ֵי/ . ְוה6א ס(ד @Oְלָ@ְל8ָא, ַלֶ:ֶתר ֶ/ה6א ְסִפיָרא ִרא/(ָנה
ֵריָ/א ְ%Hִריְ� , ל ְוֶזה ְל/(נ("י זַ "6ְכמ( ֶ/ָ:ַתב ַרֵ;ינ6 ָהֲארִ , ס(ד ִ/ְבָעה

67ִני� ֶ/ַעל ָיָד� ֵמִאיר ָהַע8ִיק ַהִ-ְתַלֵ;/ ֵי/ ;( ִ/ְבָעה 8ִ , 0ְנEִי�
ָטָלא ', ב, ר ְ%Hִריְ� 0ְנEִי�"ְוה6א ִנְקָרא ֶכתֶ , @Oְלָ@ְל8ָא, ְוֵא6B ֵה�, ְ;ת(כ(

ה6א , ְקר6ָמא ַ%ֲאִויָרא' ג. ְוה6א מַֹח ָחְכָמה ְ%Hִריְ� 0ְנEִי�, ִ%ְבד(ְלָחא
ֲעַמר ' ד. 7ִי� ֶאת ַה-(ִחי� 6ַמְפִסיק ֵ;ינ( 6ֵבי� ַה@Oְל@ֶֹלתס(ד ַה7ְר�6 ַה-ַ 
' ו, ְוה6א ֵמַצח ָהָרצ(� ְ%Hִריְ� 0ְנEִי�, ַרֲעָוא ְ%ַרֲעִוי�' ה. ְנֵקי ֵה� ָהHְזַנִי�

א נOְקָבא ְ%ַפְרְ/ָקא ְוה6' ז, 0ְ/ָ@ָחא Eְִקיָחא ְוֵה� ַעְייִני� ְ%Hִריְ� 0ְנEִי�
ִע� ַה8ִָגי� ' ב. ְ%גOְלָ@ְל8ָא' ֲהֵרי ִנְתָ;ֵאר ז. ח(ָטָמא ְ%Hִריְ� 0ְנEִי�

ִע� ' ג. ֶרֶמז ֶ/ַהָחְכָמה ִהיא ְסִפיָרה ְ/ִנCָה, ֶ/ה6א ָחְכָמה', ִ@ַמְטִרָיא ח
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ִ;יָנה ְוהַ , ה ֶ/ה6א ַ;ִ;יָנה"ֶ/ה6א ִמְסEַר ֵ/� ֶאְהיֶ , א"ַה8ִָגי� ִ@ַמְטִרָיא כ
ד "ֶרֶמז ְלא(ת י6, ִע� ַה8ִָגי� ִ@ַמְטִרָיא ֲעFָָרה' ד. ִהיא ְסִפיָרה ְ/ִליִ/ית

ַהִ<ְזָ:ִרי� , ִ;יָנה, ָחְכָמה, ִ:י ְ/לָֹ/ה ְ;ִחינ(ת ֶ:ֶתר. ה"ֶ/ְ;ֵ/� ַהַויָ 
ר ָרמ6ז ֶ/ַהֶ:תֶ , ֵה� ְרמ6ִזי� 6ְכל6ִלי� ָ;Cָ:ַ Jד6עַ , ג"ָהְרמ6ִזי� באב
ִ:י , ד"ְוַהִ;יָנה ְ;ִמ6Bי ַהי6, ד ַעְצָמJ"ְוַהָחְכָמה ַ;י6, ד"ְ;ק(# ֶ/ל י6

ִע� ַה8ִָגי� ִ@ַמְטִרָיא ' ה, ְ;ס(ד ָהֵב� ָ;ָחְכָמה', ְוִיְהֶיה ה' 8(ְ� ד' 8ִָ<יַח ו
7ְנ6, א ַסְ-ָמֵני ַה7ְטֶֹרת"ֶרֶמז לי, א"י Oַרת ֶ/ִיְתָ;ְרר6 ִויתHַעל ְיֵדי ֶה 

ו ֶ/ל "ֶרֶמז ִלְבִחיַנת וא. ִ;יָנה, ָחְכָמה, ַה-(ִחי� ַהִ<ְזָ:ִרי� ֶ/ֵה� ֶ:ֶתר
ֶרֶמז ַלַ-ְלכ6ת , ה"ִע� ַה8ִָגי� ִ@ַמְטִרָיא כ' ז. ַה�9ֵ ֶ/ה6א ְזֵעיר 0ְנEִי�

י� ֲחֵמ/ ִ@ַמְטִרָיא ִ:י ֲחֵמ/ Eְָעִמ , ה"א 0ֲחר(ָנה ֶ/ַ;�9ֵ ֶ/ִ<ְקֵראת כ"ה
ז ֶ/ֵה� ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ "ְוֶרֶמז ִ;ְ/8ֵי א(ִתC(ת ֵא6B ו, ה"כ
א ַסָ-ֵני ַה7ְטֶֹרת ַהִ<ְרָמז ָ;א(ת "� ֶ/ִיְתַיֲחד6 ְוִיְזַ%ְוג6 ַעל ְיֵדי ֵ;ר6ר י"ז6
ַ@� , ז ְלָחֵמ/ ְ@ב6ר(ת ַהִ<ְרָמִזי� ְ;ָידֶרמֶ , ד"ִע� ַה8ִָגי� ִ@ַמְטִרָיא י' ח. 'ה

ֶ/ַהַ-ְלכ6ת ַהִ<ְזֶ:ֶרת ִהיא , ד"ָזָהב ֶ/ה6א ס(ד ַהְ@ב6ר(ת ִ@ַמְטִרָיא י
ֶרֶמז , ז"ִע� ַה8ִָגי� כ' ט. ִנְבֵנית ַעל ְיֵדי ַהְ@ב6ר(ת ְוִתְהֶיה ְרא6ָיה ְל66Iִג

. ֶ/ִנְתָקִני� ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ,Jז א(ִתC(ת ַה8(ָרה ֶ/;ָ "ְלכ
, ו 0ָ-ה"ֶרֶמז ְלס(ד ְר/6ת ָהַרִ;י� ָרְח;( י, ו"ִע� ַה8ִָגי� ִ@ַמְטִרָיא י' י

ֶרֶמז , מ א(ִתC(ת ֶמֶלְ� ְלַמְפֵרעַ "כל. י ְ%Hָ<א ְ;כֹחַ "ֶ/ִ<ְתָקִני� ְ;ס(ד אבג
' נ: ְמָלִכי�' ֶ/ֵה� ִנְקָרִאי� ז. ִרי� ֵה� ְ;ִחיַנת ְמָלִכי� ַ:<(ָדעו ַהִ<ְז:ָ "ִ:י י

7ְנ6 ְוִיָ-ֵ/ְ� ָלֶה� ַחCִי� , ִע� ַה8ִָגי� ִ@ַמְטִרָיא ַחCִי� Oֶרֶמז ֶ/ִיְתָ;ְרר6 ִוית
ִע� ' ע: ֶרֶמז ִלְיס(ד ְ%נOְקָבא ַהִ<ְקֵראת ְ:ִלי, ִ@ַמְטִרָיא ְ:ִלי' ס: ִמBְַמְעָלה

ִ@ַמְטִרָיא ' פ. ֶרֶמז ִלְיס(ד ְ%ִאָ-א ַהִ<ְקָרא ַנַחל, ַה8ִָגי� ִ@ַמְטִרָיא ַנַחל
ְוַכ6ַָנת ָהֶרֶמז ְ;ָ/לֹ/ א(ִתC(ת ֵא6B ה6א , ֶרֶמז ִלְיס(ד ְזֵעיר 0ְנEִי�, ְיס(ד
 ֶ/ַפע ִמ� ְיס(ד ְיַקֵ;ל', ָהָרמ6ז ָ;א(ת פ, ֶ/ְיס(ד ְזֵעיר 0ְנEִי�, ִלְרמֹז

ְוִי�8ֵ ֶאל ְיס(ד ַמְלכ6ת נOְקֵביה ', ָהָרמ6ז ָ;א(ת ע, ִאיָ-א ַהִ<ְקָרא ַנַחל
ֶרֶמז , ִע� ַה8ִָגי� ִ@ַמְטִרָיא חֹק' צ. 'ָהָרמ6ז ָ;א(ת ס, ַהִ<ְקָרא ְ:ִלי

.  ֵ:� ְיִהי ָרצ(�Hֵמ�, ֶ/8ִָמיד 8ְִהֶיה, ֶ/ַהַהְ/Eָָעה 8ְִהֶיה חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר
ְוַהַ:6ָָנה ֶ/ַה66Iִג , ִ:י ֶ%ֶבק ה6א ס(ד ַה66Iִג. ִע� ַה8ִָגי� ִ@ַמְטִרָיא ֶ%ֶבק' ק
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ָ;ר ִע� א(ת צ, ִיְהֶיה חֹק ְולֹא ִיEֵָסק Oֵי/ ' ר. ֶ/�9ָ ָרמ6ז ַהחֹק' ְוָלֵכ� ְמח
ְוֵי/ ;( ֶרֶמז ַ@� ֵ:� ' ַמְטִרָיא רִ:י ְ;ִמJH6B ע(ֶלה @ִ , ;( ֶרֶמז ְלֵלHה

, ר6ַח ְנָ/ָמה, ֶנֶפ/, ִע� ַה8ִָגי� ִ@ַמְטִרָיא' ש. 'ִ:י רֹא/ ְ/ָמJ ר, ְלָרֵחל
, ִיְ/Bְ8ַמ6 ְ;ֶנֶפ/', ֶרֶמז ֶ/HBֵה ְוָרֵחל ָהְרמ6ִזי� ָ;א(ת ר. ְיִחיָדה, ָחָיה
ֶרֶמז , ִ@ַמְטִרָיא ַמִיי� ְ%כ6ִרי�' ת. ָיִאיר6 ָ;ֶה�וְ . ְיִחיָדה, ָחָיה, ְנָ/ָמה, ר6חַ 

ִנְמָצא . ְיַקְ;ל6 8ִָמיד ַמCִי� ְ%כ6ִרי� ְ;ס(ד ַה66Iִג, ֶ/HBֵה ְוָרֵחל ַהִ<ְזָ:ר(ת
ֶ/�9ָ ַה8ִָגי� ֶ/ֵה� ִ@ַמְטִרָיא , �"א ָוִוי"# ֵי/ כ"ז גֶ "ִ:י ְ;א(ִתC(ת ָשָעְטנְ 

ֶ/ה6א ס(ד ָ/לֹ/ , ְ;ס(ד ֲעִלי ְ;ֵאר ֵענ6 ָלJ, ב"ִמְנַי� ָ/לֹ/ מו :ְ "קכ
א "ב ַהִ<ְזָ:ִרי� ָהְרמ6ִזי� ְ;כ"ַ@� ְ;ָ/לֹ/ Eְָעִמי� מ. ב"Eְָעִמי� ֵ/� מ

7ְנ6 ַהמ, � ַהִ<ְזָ:ִרי�"ָוִוי Oְרצ6ִפי� ֶ/ל ז"ֶרֶמז ֶ/ְיתEַ ְמָלִכי� ִ;ְ/ֵלימ6ת' ב ,
ְוִהֵ<ה . ב"ְוֶזה6 ֶרֶמז ָ/לֹ/ Eְָעִמי� מ, ַהEְִניִמי ְוַה8ִכ(� ְוַהִחיצ(�

. י"י חַ "ְ:ִמְנַי� חַ , ו"ל' � ֶ/ֵה� גי"ֵי/ ִ/9ָה ַוִוי, ה"ק ַחיָ "ְ;א(ִתC(ת ֵבדֶ 
, ָרֵאלֵה� א(ִתC(ת ְזֵעיר 0ְנEִי� ַהִ<ְקָרא ִיFְ , #"ז גֶ "ְוִהֵ<ה א(ִתC(ת ָשָעְטנֶ 

� ִמְנַי� "א ָוִוי"ִ:י ָ;א(ִתC(ת ַהִ<ְזָ:ִרי� ֵי/ כ, 6ָבֶזה י6ַב� 0ְ� ט(ב ְלִיFְָרֵאל
ְבְזֵעיר 0ְנEִי� ֶ/ִנְתְקנ6 ְוִנְכְנס6 ָהא(ר(ת , ְוַנֲע6F ט(ב ְלִיFְָרֵאל, �0ְ 

ְ:ֶנֶגד , א ְוִ/9ָה"ֵה� כ/ֶ , �"ז ָוִוי"ְוִנְמָצא ַסְ� ָ:ל ַה8ִָגי� ה6א כ. ִ;ְפִני�
. ְוכ�BָO ִנְתָקִני� ִ;ְ/ֵלימ6ת ְוַנֲעFִי� ַזְ� ְוָיָ/ר Eֳָעל(, ז א(ִתC(ת ַה8(ָרה"כ

ב ְ:ִמְנַי� "ו ִ@ַמְטִרָיא קס"ו ול"קכ, ִיְתָ;ַר�ְ ' ַ@� ֶאְפַ/ר ִלְרמֹז ְ;ֶעְזַרת ה
ְוע(ד . � ִמ� ֵ;ר6ִרי� ַהִ<ְזָ:ִרי�"ַ-ֲעֶלה מַ ֶ/ , ֶ/ה6א ְיס(ד ְ%נOְקָבא, ִ;ְנָיִמי�

ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א . ע"א ְד0ְחהָ "ְ;0ְלָפא ֵביתָ ', ָנבֹא ִלְרמֹז ְ;ֶעְזַרת ה
Jת 0ְחהָ , ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי)Cר . ע ַ;ָ@ר(�"ְוה6א ִ:י א(ִתEַָצֵר� ִמְס

ה "ֶרֶמז ֶ/Cִָאיר6 ַהַויָ . ג"ַיֲעֶלה ִמְסEַר שמ, �ע ִע� ִמְסEַר ָ@ר("0ְחהָ 
� "ה ְ%ִמ6Bי 0ְלִפי"א ְ;ַהַויָ "; ָקסָ "� ֶ/ֵה� עָ "ה ְ;ִמ6Bי י6ִדי"ְוֶאְהיֶ 
ְוָלֵכ� ִמְסEָר ֶזה ע(ֶלה . ג"שמ' גי, ה ְוַסְ� ַה:ֹל"ה וס"י ֶ/ֵה� מ"ו0דֹנָ 

� ִ@ַמְטִרָיא "ה ְ;ִמ6Bי 0ְלִפי"ִ:י ַהַויָ , ִעי�ִ@ַמְטִרָיא ִהֵ<ה ַמה +(ב 6ַמה <ָ 
ְוָלֵכ� . 'ה ְ;ס(ד ָמה Hִ/יב ַלה"י ִנְקָרא מָ "ְוַג� ְ;ִחיַנת ֵ/� 0דֹנָ . ה"מָ 

ִהֵ<ה ָצֵר� ִמְסEַר , ק ַ;ֵחי�ְ "ִגיכָ . ִס�Cֵ ַהEָס6ק ֶ/ֶבת 0ִחי� ַ@� ַיַחד ְוָהֵב�
י "ְ:ִמְנַי� ֵ/� ייא, א" ע(ֶלה ִ@ַמְטִרָיא קע,ק ִע� ִמְסEַר ֵחי�ְ "ִגיכָ 
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ְוָיד6ַע ֶ/Cֵ/ ָ/� , ד ֶ/ְ-ַקֶ;ֶלת ַהַ-ְלכ6ת"� י6"ד Hלֶ "ד י6"ְ;ִמ6Bא( י6
ְוֶזה , א"י ִמ�9ֵ ָקסָ "ְוֵי/ ָ/� ייא, ְוֶזה ְמַקֶ;ֶלת ָרֵחל, ג"י ִמ�9ֵ סָ "ייא

ת ִע� ִמְסEַר "ִמְסEַר ַדְטָלנָ , ִהֵ<ה ָצֵר�, /(�ת ַ;Bָ "ַדְטָלנָ . ְמַקֶ;ֶלת ֵלHה
ֶרֶמז ֶ/ַעל ְיֵדי , ַיֲעֶלה ַהִ-ְסEָר ִ@ַמְטִרָיא ָמִ/יַח ָמֵלא ִע� ַה:(ֵלל, ָל/(�

�678ִ ַהBָ/(� ִיְתַמBֵא ַהָ-ִ/יַח א(ר(ת ְ@ד(ִלי� ְוָיבֹא ִלְגאֹל א(ָתנ6 
�Cַ א(ת( ְזַמ� ַמה ֶ/Hַמר ָ%ִוד ַהֶ-ֶלְ� ָעָליו ,  Hֵמ�ִ;ְמֵהָרה ְ;ָיֵמינ6 Oז ְיקHְו

ִ@ַמְטִרָיא , ְוָלֵכ� :(ס ְי/6ע(ת ִע� ַה:(ֵלל. ַה9ָל(� :(ס ְי/6ע(ת ֶאMָא
# 6ִמְסEַר "ִהֵ<ה ָצֵר� ִמְסEַר ָזְסֶ/רָ , # ַ;9ִַ<ִי�"ָזְסֶ/רָ : ָל/(�, ת"ַדְטָלנָ 
�Cִ>ַ/ִ ,ר ִ@ַמְטִרָיא ֶאֶל� זEָז ִנזִֹני� ֲאַנְחנ6 , �"ַיֲעֶלה ַהִ-ְסH/ֶ ְוַהַ:6ָָנה

ִהֵ<ה , פ ַ;Mְָפַתִי�"ב6מַ . ֵ;ית ִיFְָרֵאל ִמ� ָהֲאִציל6ת ֶ/ה6א ְ;ס(ד ֲאָלִפי�
, ח"ְטִרָיא ַתְתְקנַ ַיֲעֶלה ַהִ-ְסEָר ִגימַ , פ 6ִמְסEַר Fְָפַתִי�"ָצֵר� ִמְסEַר ב6מַ 

ֶרֶמז ֶ/ַעל ְיֵדי ַה8(ָרה , ה"/ הֵ "ו ֵרי"ו ַוי"ְ:ִמְנַי� 8(ָרה ְמֵלHה ָ:ֶזה 8ַי
א(ִרי� , ִיְתַמBֵא ְזֵעיר 0ְנEִי� ַהִ<ְקָרא 8(ָרה, ֲאֶ/ר י(ִציא ָהHָד� ִ;Fְָפָתיו

,  ָוה(ד ַהִ<ְקָרִאי� Fְָפַתִי�ְוִיְתע(ֵרר ַהְיס(ד ֶ/ה6א ֵ;י� ֶנַצח, ְ@ד(ִלי�
ְוָלֵכ� ִמְסEַר ַהִ<ְזָ:ִרי� ע(ֶלה ַ@� ֵ:� , ְלִהְז6ֵ%ַג 6ְלַהְ/Eִיַע ַ;ַ-ְלכ6ת

ְלָח� ָמֵלא ִ/י O/ ֶרֶמז ֶ/ַהַ-ְלכ6ת ַהִ<ְקֵראת , �"ת נ6"ד ֵחי"� ַלמֵ "ִ@ַמְטִרָיא
ְלָח� 8ְִתַמBֵא ַ@� ֵ:� א(ר(ת רַ  O/66גIִי� 6ְגד(ִלי� ַעל ְיֵדי ַה;ִ , �Cַ Oז ְיקHְו

ִ:י ָ/לֹ/ 8ֵיב(ת ֵא6B . ַמה H9ֶַמר ַהEָס6ק ְוָיְ/ָבה ְיר6ָ/ַלִי� ָלֶבַטח
, ְרצ(� ְיֵרHיו ַיֲעFֶה, ְוHז ִיְתַקCֵי� ַ@� ֵ:� ַהEָס6ק. ע(ִלי� ַ:ִ-ְסEָר ַהִ<ְזָ:ר

ְוַה:ֹל ִ;ְזכ6ת ַה8(ָרה ֶ/8ְִהֶיה ְמֵלHה , ֶלה ַהִ-ְסEָר ַהִ<ְזָ:רֶ/ַ@� ֵ:� ע(
  .ְוָהֵב�

Jת "ת ֶרֶמז ְלכ"א. ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי)Cב א(ִת
' ז' ֶרֶמז ֶ/ֵה� ְ;ִחי, ב"ש א(ִתC(ת ש"בַ . ו"ַה8(ָרה ֵמHֶל� ְוַעד 8ָי

ֶרֶמז , ק"ר דַ "גַ . ְ:מ( ַ/ב ְ/ַמְע8ְָתא, ְוַ/ב ְל/(� ִ/ְבָעה. ְמָלִכי�
ְוָצִריְ� ְלַהֲעל(ָת� , �"ֶ/ַה9ְִבָעה ְמָלִכי� ַהִ<ְזָ:ִרי� ֵה� ְ;ִחיַנת ֵ/� ;ֶ 

פ "צ וַ "הַ . ק"ר דַ "ְוֶזה ֶ/ָ:ת6ב גַ , ק"ִ@ַמְטִרָיא דַ , �"Eְָעִמי� ;ֶ ' 6ב, ָ/�
ע א(ִתC(ת עֹז ֶרֶמז ַל8(ָרה "זַ . פ א(ִתC(ת צ(ֶפה"# וַ "הַ ֶרֶמז , ע"זַ 

ָצִריְ� ָהHָד� ִלְהי(ת , ְמָלִכי�' ְ:ֵדי ְלַת�7ֵ ַהז, ְוַהַ:6ָָנה. ֶ/ִ<ְקֵראת עֹז
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7ְנ6 ַה:ֹל, צ(ֶפה 6ַמִ;יט ַ;8(ָרה ַהִ<ְקֵראת עֹז Oְית J;ָ ֶרֶמז , �"ס טַ "חַ . ִ:י
ְ:ל(ַמר ָחס , ְ:מ( ַטב ְלֵמיַתב ַט� ד6, � ה6א ג�6"ִ:י טַ , ת ֶ/ַ;@�6ַלְ<ָ/מ(

ִ:י ֵאי� ֶ;� ָ%ִוד ָ;א ַעד ֶ/ִיְכל6 ָ:ל , ַעל א(ָצר ַהִ<ְקָרא @�6 ְ:ֵדי ְלַת7ְנ(
ְקֵראת ֶרֶמז ֶ/Hז ָ;ֶזה 8ְַחֵ;ר ַהַ-ְלכ6ת ַה<ִ , ל"� כָ "יַ : ַהְ<ָ/מ(ת ֶ/ַ;@�6

ַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ַיַעְזֵרנ6 ַעל ְ%ַבר ְ:ב(ד ְ/מ( . ל"ִע� ַהְיס(ד ַהִ<ְקָרא כָ , �"יַ 
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�. 8ִָמיד

Jחָ . ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיH"לֶ , סH ה6א "ֶרֶמז/ֶ �
ִ:י ַחCִי� , ס ִיָ-ֵ/ְ� ִמֶ-<6 ַחCִי�"ח. ְכָמה� חָ "ְ;ִחיַנת ָחְכָמה ְ;ס(ד Hלֶ 
ִיָ-ֵ/ְ� , ע ֶרֶמז ַהִ;יָנה ֶ/ִהיא ְסִפיָרה ְ/ִנCָה"ָבטָ . ֵה� ִמ� ַהָחְכָמה ַ:<(ָדע

ע "ְוא(ִתC(ת טָ . ִ:י ְמז(ֵני ִמִ;יָנה ַ:<(ָדע, ִמֶ-ָ<J ַהָ-ז(� ֶ/ה6א ַהBֶֶח�
פ ֶרֶמז ֶ/ַהַ%ַעת ֶ/ה6א "ִגי. ע"טָ ' ְוֶזה6 ב, � ִע� ַה:(ֵללִ@ַמְטִרָיא ֶלחֶ 

ִיָ-ֵ/ְ� ַלְיס(ד , ַדַעת, ִ;יָנה, ְ;ס(ד ָחְכָמה, ְסִפיָרה ְ/ִליִ/ית ַלָחְכָמה
ַ@� . פ"י', ְוֶזה6 ג, פ"ֶ/ה6א ע(ֶלה ִמְסEַר י, י"ֶ/ה6א ָרמ6ז ָ;א(ת ַצדִ 

ֶרֶמז , #"ַדכָ . ִע� ַה:(ֵלל, פ"ֶ/ֵה� ִמְסEַר י, י"ה 0דֹנָ "ָרמ6ז ִז66ג ַהַויָ 
ֵה� ָרֵחל ֵה� ֵלHה ַ:ִ<ְזָ:ר ְ;ס(ד ַ:6ַָנת ְלד(ר , ת ֶ/ִהיא ֶרֶמז ְלַהַ-ְלכ6ת"ָ%לֶ 

, #"ְוא(ִתC(ת כ, ִ:י ֵה� ֶ%ֶלת 6ְכִניָסה ַלֲאִציל6ת, ָוד(ר ַהְמִליכ6 ָלֵאל
ְוַהַ:6ָָנה . י ְ;ס(ד ֵנס"ה ְו0דֹנָ "ֶ/ה6א ִמְסEַר ֵ/� מָ , י"ִ@ַמְטִרָיא ק

# "כ, ַהַ-ְלכ6ת' ְוֶזה6 ד, י"ה ְו0דֹנָ "ֶ/�Bֵ8ַ/ְ8ִ ַהַ-ְלכ6ת ְ;ֶהHַרת ֵ/� מָ 
ֶ/ה6א ס(ד ַהֶחֶסד ֶ/8ְִתַמ8ֵק , ַ@� ה6א ְ;ִגיַמְטִרCָא ָיִמי�, ס(ד ֵנס ַהִ<ְזָ:ר

8ְַקֵ;ל ְ@ב6ר(ת , 0ֲחר(ָנה' ֶרֶמז ַהַ-ְלכ6ת ֶ/ִהיא ה, ק"ַהלָ . ִדי�ַ;ֲחסָ 
, ר"ְומ. ל"ַ@� 8ִָאיר ָ;J ָהַעִי� ֶ/ִהיא ִ@ַמְטִרָיא ק. ל"ֶ/ֵה� ִ@ַמְטִרָיא ק

, �"ַיֲעֶלה ִויַקֵ;ל ֶ/ַפע ִמ� ַהָחְכָמה ֶ/ִ<ְקֵראת רָ , ֶ/ה6א ַה8ְִפֶאֶרת' ֶרֶמז ו
ֶאת , ת ֶרֶמז ֶ/ְיַקֵ;ל ַהְזֵעיר 0ְנEִי� ַהִ<ְזָ:ר"זנש. ָר� ה6א ַ;ָחְכָמהִ:י 

ו "י ְו0ְרָ;ָעה יה"ֶ/ֵה� 0ְרָ;ָעה אה, ַה-(ִחי� ַהִ<ְקָרִאי� ְ/נ(ת ַחCִי�
�H6Bא( . ת"ְוִע� ַה:(ֵלל ִ@ַמְטִרָיא זנש, ֶ/ע(ִלי� ִ@ַמְטִרָיא ְ/נ(ת, ְ;ִמ

Eְָעִמי� ' 8ְַקֵ;ל ב, ְ:ל(ַמר ַהַ-ְלכ6ת ֶ/ִהיא ְ/ִביִעית, �"תש'  זֶרֶמז
ְוָלֵכ� , ְ;ס(ד ֲאֶ/ר �Fָ ֵ/מ(ת ָ;Hֶר#, �"ה ְנה(ִרי� ָהע(ִלי� תש"ָשעָ 

. �"ִ:י ֵאֶ/ת ַחִיל ִע� ַה:(ֵלל ִ@ַמְטִרָיא תש. ַהַ-ְלכ6ת ִנְקֵראת ֵאֶ/ת ַחִיל
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Bְוִתְהֶיה ְ;ס(ד ַ/ָ;ת , 6 8ְִגַ%ל ַהַ-ְלכ6ת ַהִ<ְקֵראת ַ/ָ;ת6ְבא(ר(ת ֵא
  .ה ַהִ<ְזָ:ִרי�"ְפַעִמי� ָשעָ ' ֶ/ה6א ְ:ִמְסEַר ב, ַהָ@ד(ל

Jֶרֶמז ְלֵ/� ֵאל ֶ/ה6א , ל"אֶ . ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי
ֶרֶמז ֶ/Cִָאיר6 ֵ/מ(ת ַהִ<ְזָ:ִרי� , �"גַ . ַהְמָבֵררב "ֶרֶמז ְלֵ/� מ, �";ָ . ֶחֶסד

ע ִ@ַמְטִרָיא "הַ . ס ִ@ַמְטִרָיא נַֹגJ ֶרֶמז ַלנַֹגJ"דַ . ַ;ַ-ְלכ6ת ַהִ<ְקֵראת ַג�
ְונַֹגJ ָ:א(ר , ֶרֶמז ֶ/נַֹגJ �7ֵ8ַ8ִ ְוִתְתָ;ֵרר ְוִתְהֶיה ֶאֶב� ט(ָבה, ֶאֶב� ט(ָבה
ֶרֶמז ֶ/ְ;ִחיַנת , י"ה 0דֹנָ "פ ִ@ַמְטִרָיא ֶאְהיֶ "וַ . ְמק(� ַה7ֶֹד/8ְִהֶיה ֶאל 
�7ַ ַעל ְיֵדי ֵ/� ֶאְהיֶ "ֵ/� 0דֹנָ  Oֶרֶמז , ה ֶ;�"ִגיְמַטְרָיא מָ , #"זַ . ה"י ְית

ֶרֶמז , ה"ג מָ "ִגיְמַטְרָיא סָ , ק"חָ . �"ה 6בֶ "� ֶ/ֵה� מָ "ְלִח;6ר ְוִז66ג ז6
ְוה6א ֶמֶלְ� ַה9ְִמיִני , ִ@ַמְטִרָיא ָהָדר. ר"טָ . ה"ג ְ;ֵ/� מָ "סָ ֶ/Cִָאיר ֵ/� 
ֶרֶמז ַלֶחֶסד ִ;ְ/ֵלמ6ת , ל"/ ִ@ַמְטִרָיא ֶעFֶר Eְָעִמי� אֵ "יֵ . ֶ/ה6א ַהְיס(ד

ג "; סָ "ֶרֶמז ְלִח;6ר ֵ/� עָ , ת":ָ . ְ;ס(ד ַהֶחֶסד, ֶ/ִ<�7ַ8ְ ָהָדר ַהִ<ְזָ:ר
, �"ת' ְוִע� ִ/9ִי� א(ִתC(ת ֶ/Bֶָה� גי, ס"ְ:ָפִלי� ָהע(ִלי� שְ; . ה"מָ 

ג "; סָ "ְוַהַ:6ָָנה ֶ/ַעל ְיֵדי �678ִ ָהָדר ַהִ<ְזָ:ר Hז ִנְתַחְ;ר6 ֵ/מ(ת עָ 
  .ה"ג ָיָצא ֵ/� מָ "; סָ "ֶ/ִ-� ִח;6ר עָ , ַ@� ֶרֶמז. ה"ְלָהִאיר ְלֵ/� מָ 
ֶרֶמז , �"ק ִ@ַמְטִרָיא Hלֶ "ִאי: ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJְלֵ/� ִיח6ד ק6

ֶרֶמז , ָגַל/. ְ:ל(ַמר �7ֵ8ִ א(ת(, א(ִתC(ת ֶ;ֶר�ְ , ר"ָבכָ . ה"� ְדֶאְהיֶ "ְלHלֶ 
7ְנ6"ה ֶ/ע(ִלי� ֶשלֶ "ִלְ/לָֹ/ה 0ְלִפי� ְדֶאְהיֶ  Oג ַ:ִ<ְזָ:ר ְ;ס(ד ַה9ֶֶלג ֶ/ְית 

0ְלִפי� ֶ/ל ֶאְהֶיה ֶ/ע(ִלי� ְ;ִגיַמְטִרCָא ' ֵה� ד, ת"ָדמָ . ְ;ֶעְזַרת ַה�9ֵ
א( . א(ִתC(ת :ֵֹה� ְ;ס(ד ַהֶחֶסד, �ְ "ָהנָ . ְ;ס(ד 6ִמַ%ת ָיַמי ַמה ִהיא, ת"ִמדַ 

ֶרֶמז ַלֲחָסִדי� , � ִמְ/ֶנה"ְ:ִמְנַי� ֶכסֶ , ה"ְ� ִ@ַמְטִרָיא תקנ"ִיְרמֹז ָהנָ 
� "ֶרֶמז ֶ/ֶכסֶ , � ָ/ל(�"6 ְ:ִמְנַי� ר(דֵ "ִ@ַמְטִרָיא 8ְַרס, �"ַוסָ . ְ:פ6ִלי�

. ְור(ֵד� א(ָת� ַהְיס(ד ַהִ<ְקָרא ָ/ל(�, �ְ "ִמְ/ֶנה ָהְרמ6ִזי� ְ;א(ִתC(ת ָהנָ 
י� ִלְרמֹז ִ:י ַהֲחָסדִ , ִע� ַה:(ֵלל, ַע ֶלֶכת"ְוַג� ה6א ְ;ִגיַמְטִרCָא ַהְצנֵ 

8ֶָרת, �ְ "ָהְרמ6ִזי� ָ;א(ִתC(ת ָהנָ  Oי� ְ;ס(ד ֵמ0ֲהָבה ְמס=ִOְוָלֵכ� . ֵה� ְמכ
ב "ְוַג� ה6א ְ;ִגיַמְטִרCָא ְורַ , ְל/(� ֶהְס8ֵר, ("6 ַ@� ֵ:� א(ִתC(ת ִסְתר"8ְַרס
ר "ְ:ִמְנַי� Eְאֵ , �"ַזעָ . ִ:י ַ;ֲחָסִדי� ַרב ָ/ל(� ַעל ִיFְָרֵאל, �ְ "� ָ;ַניִ "ְ/ל(
. ִ:י ִיְתַמ8ְק6 ְ@ב6ר(ֶתיהָ , ִ:י ַ;ֲחָסִדי� ִיְהֶיה Eְֵאר ַלַ-ְלכ6ת, ת"ַמְלכ6
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ֶרֶמז ֶ/ַהַ-ְלכ6ת ֶ/ִ<ְקֵראת ַ/ָ;ת ִיְהֶיה , ת"� ַ/;ָ "ִ@ַמְטִרָיא מ6סַ , �"ַחפָ 
ִ%י� ְ;רOִ%י�ֶ/ , ַ@� ֶרֶמז ֶ/ְ:ָלל6ת ָהע(ָלמ(ת. ָלJ 8(ֶסֶפת Oי� ְנק%ִOֵה� ֲעק ,

, ֶ/ע(ִלי� ִ@ַמְטִרָיא ַ/ָ;ת ִיְהֶיה ָלֶה� 8(ֶסֶפת ְוֶהHָרה ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדי�
, #"ָטצָ . ְוָלֵכ� ה6א ְ;ִגיַמְטִרCָא ֲאדַֹני Fְָפָתי 8ְִפ8ַח. ְוֶזה6 מ6ַס� ַ/ָ;ת

ִ:י ַעל ְיֵדי . ת"� ַהְ;ִרי("ְטִרCָא ְ/ל(6ְבִגימַ , י ָמֵלא"ל ָ/דַ "ִ@ַמְטִרָיא אֵ 
# ַהִ<ְזָ:ר "ַ@� ָטצָ . ִיְהֶיה ְ/ל(� ַהְ;ִרC(ת ְלַמָ+ה, ֶהHַרת ֵאל ַ/ַ%י ְלַמְעָלה
ִלְרמֹז ִ:י ָ:ל ַה678ִִני� ְוַהַ-ֲעל(ת ֲאֶ/ר ִנְרְמז6 , ִ@ַמְטִרָיא Eְֵאר ַה6/8ְָבה

ֶ/ָהHָד� ַיֲעFֶה , ַה:ֹל ִיְהֶיה ַעל ְיֵדי Eְֵאר ַה6/8ְָבה, (ְדִמי�ָ;א(ִתC(ת ַה7
ַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� . 6/8ְָבה ֵמ0ֲהָבה, 6/8ְָבה ְ/ֵלָמה, 6/8ְָבה ְמפֶֹאֶרת

ְוָיִ/יֵבנ6 ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמה Hֵמ� ֵ:� ְיִהי , ַיַעְזֵרנ6 ַעל ְדַבר ְ:ב(ד ְ/מ(
ִנְזֶ:ה ַלֲעל(ת ְלֶאֶר# ִיFְָרֵאל , (� ְוַעל ְיֵדי ַה6/8ְָבה ַהְמפֶֹאֶרת ַהI(ָרצ

ה "ר ַהְת/6בָ "ְוָלֵכ� Eֶאֵ . ְ;ִסיל6ק ֶעֶרב ָרב ְוַהIִֵדי� ִמ8(ָכJ, ְ@א6ִלי�
ֵ:� Hֵמ� , ֶ/ִניַר/ ֶאֶר# ַהַחCִי�, H 6ֶר#"� ִייְר/"ע(ֶלה ִ@ַמְטִרָיא ַוֲעָנִוי

  .ְיִהי ָרצ(�
J0. ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי"�H6ַמְטִרָיא , ט ְ;ִמיל@ִ

ִ@יַמְטִרָיא Fְָפַתִי� ֶ/ֵה� , ח ְ;ִמ6Bי"בַ . �"רֹא/ ַהְ@ִוCָה ֶ/ה6א ַהְיס(ד ;ֶ 
 ְוַה�678ִ ,י� ֶנַצח ְוה(דְוַהְיס(ד ה6א ;ֵ . ֶנַצח ְוה(ד ֶ/ִנְקָרִאי� Fְָפַתִי�

ז "א(ִתC(ת גַ , צ"6 יַ "ז ד"גַ . ֶ/B( ַעל ְיֵדי ַהMְָפַתִי� ֶ/ע(ֵסק ַ;8(ָרה
. 6 ְ;ִמ6Bי ִ@ַמְטִרָיא Eְַרצ�6"ד. � א(ר(ת"ֶרֶמז ְלקַ , �" ִ@ַמְטִרָיא קַ ,ְ;ִמ6Bי

, צ�6 ֵזֵעיר 0ְנEִי� ַהִ<ְקָרא ִאיָלָנא ְ%ַחCֵיְוַהַ:6ָָנה ֶ/Eַרְ . ִאיָלָנא ְ%ַחCֵי, צ"יַ 
, ה"ִ@ַמְטִרָיא קפ, � ְ;ִמ6Bי"ִהֵ<ה כַ , ס"ע מַ "� לַ "כַ . � א(ר(ת"ל(ֵקַח קַ 

ה6א ַהְיס(ד ֶ/ִ<ְקָרא . ִ@ַמְטִרָיא ַצִ%יק, ע ְ;ִמ6Bי"לַ . ְ:ִמְנַי� ֵאל ָמֵלא
ְוַהַ:6ָָנה ֶ/ַעל ְיֵדי ַהְמָ/ַכת , ִמJH6Bס ִ@ַמְטִרָיא ֵלHה ;ְ "מַ . ַצִ%יק

ְ:ִמְנַי� , ִ@ַמְטִרָיא ָר#, # ְ;ִמ6Bי"קֵ . ַהֲחָסִדי� ִיְתַחֵ;ר ַהְיס(ד ִע� ֵלHה
ְוַהַ:6ָָנה , ְ;ס(ד Eְִרי, � ִע� ֲעFָָרה :(ְלִלי� ֶ/Bֶָה�"ֲחֵמ/ ְ@ב6ר(ת ַמְנָצפַ 

8ִָקי�, 6ֵג ַהְיס(ד ִעָ-Jְ;ִז66ג ֶ/Cְִז%ַ  Oְממ JBָ/ֶ ַחֵמ/ ְ@ב6ר(ת Jרַ . ִי�8ֵ ָל" �
ֶרֶמז ֶ/8ְִהֶיה ָרֵחל , ְ:ִמְנַי� ָרֵחל ְ;Fְִמָחה, ה"ִ@ַמְטִרָיא ַתְקצַ , ְ;ִמ6Bי

ֵא� , ִ:י ָיד6ע ֶ/ַהFְִמָחה ִהיא ְ;ִאָ-א. ְוֵה� ֶהHר(ת ִאָ-א, ְ;Fְִמָחה
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ְוָכל Fְִמָחה ְ;ָבFָר , ְוֵכ� ַהַ-ְלכ6ת ִנְקֵראת ֵ:� ִמJ%ָPִ, ִני� Fְֵמָחהַה;ָ 
8ִָקי�, ְוַיִי� Oר. ֶ/ֵה� ַהְ@ב6ר(ת ַהְממEַָרֵחל ,ְוַג� ע(ד ִיְהֶיה ַהִ-ְס 

ֲהֵרי ִנְרְמז6 ָ;ה . ֶ/ה6א 0ָ;א ֶ/ה6א ס(ד ַהַ-ֲחָ/ָבה ַ:<(ָדע, ְ;ַמֲחָ/ָבה
, ל"ְפַעִמי� ֶרגֶ ' ב, ו"ִ@ַמְטִרָיא תס, � ְ;ִמ6Bי"ש. ֶהHר(ת 0ָ;א ְוִאָמא

ְוה6א ִח;6ר . ;"א עָ "ָקסָ , א"; ָקסָ "ְ;ס(ד עָ , ֶ/ה6א ְ;ִחיַנת 0ָ;א ְוִאָמא
0ָ;א ְוִאָמא ֲאֶ/ר ֵמִח;וָר� ְוִז66ָג� ַיַחד ִיָ-ֵ/ְ� ֶ/ַפע ְוא(ר(ת ַלַ-ְלכ6ת 

, � ְ;ִמ6Bי ָ:ֶזה"תַ . ַ:ֲאֶ/ר ְנָבֵאר ְ;ֶעְזַרת ַה�9ֵ, �"ָהְרמ6ָזה ָ;א(ִתC(ת תַ 
ְוַהַ:6ָָנה ֶ/א(ר(ת 0ָ;א . 6 ְ:ִמְנַי� ַמְלכ6ת"ִ@ַמְטִרָיא ַתצ, �"ו מֵ "8ַי

ס(� ַ@� ִנְרָמז ְ; . � ִיָ-ְ/כ6 ַלַ-ְלכ6ת"ְוִאָמא ָהְרמ6ִזי� ָ;א(ִתC(ת ש
ט "א ז( ְד0"א ֵביתָ "ִלְרמֹז ִ:י 0ְלפַ , א ז( ִמְסEַר ַמְלכ6ת"א ֵביתָ "0ְלפַ 

ֶרֶמז , ִ@ַמְטִרָיא ָמל(� ָ/ֵל�. 6"ְוָלֵכ� ַתצ, ח ִהיא ְ;ִת�67 ַהַ-ְלכ6ת";ַ 
ִ:י ,  ֶסֶמְ� ָ/ל(�,ְוַג� ה6א. ֶ/ַהַ-ְלכ6ת ִתְהֶיה ָמל(� ָ/ֵל� ַלִתְפֶאֶרת

ֶמֶלְ� , ֲהַדר, ה6א ַהְיס(ד ַהַ-ְלכ6ת ַנֲעFָה ָלJ ֶסֶמְ� ַעל ְיֵדי ַה9ָל(�
ַוֲאַמְר�8ֶ :ֹה ֶלַחי ְו8ָ0ה ָ/ל(� 6ֵביְתָ� ָ/ל(� . ַה9ְִמיִני ַהִ<ְקָרא ָ/ל(�
 ע(Fֶה ָ/ל(� ִ;ְמר(ָמיו ה6א ְ;ַרֲחָמיו ַיֲעFֶה. ְוָכל ֲאֶ/ר ְלָ� ָ/ל(�

  .ָ/ל(� ָעֵלינ6 ְוַעל ָ:ל ִיFְָרֵאל Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�
.) ל"ִ@ימֶ (. ְפֶאֶרת'ר 8ִ '( ָיִאי';.) ת"ֵ;י(. ִניִמי'א(ר Eְ '6ִיִתי לְ 'ִא .) �"Hלֶ (

.) א"הֵ (. ְמִ/יכ6'ְזֵעיר 8ַ 'ַעת לְ '%ַ .) ת"ָ%לֶ (. ('7ִיִפי� ל'ִאיר6 מַ '� יָ '@ַ 

ְוג6 ' זַ .)�"ַזיִ (. ְגד(ִלי�'ָקִרי� 6'מ(ִחי� יְ '6.) ו"ַוי(. (ר(ת'אְטִעינ6ה6 'הַ 
ֶר� 'טֶ .) ת"ֵטי(. ְחת(ִני�'ס(ד(ת Iְ' ַ8ק6 יְ 'חַ .) ת"ֵחי(. ְפָלִאי�'ס(ד(ת נִ 'יְ 
. ְרצ6פ('ל Eַ ' :ָ .)�"כַ (. ַעת'ִאיר ְוַיְזִהיר %ַ 'יָ .) ד"י6(. ְפֶאֶרת'ְז6ְ%ַג6 8ִ 'יִ 
ַצח 'נֶ .) �"נ6(. �'(ח(ֶתיָה מַ 'מ.) �"מֵ (. ַעת'ִאיר %ַ 'ַ-ְלכ6ת מֵ 'לַ .) ד"ָלמֶ (
יֶניָה 'עֵ .) �"ַעיִ (. �Bָ'ֵלִאי� :O 'ִפיר(ֵתיָה ְמ 'ְס .) �ְ "ָסמֶ (. ֲעFִי�'ה(ד נַ 'וָ 
ְל8ֶיָה 'ִ%יק %ַ 'צַ .) י"ַצדִ (. ד6ִרי�'ֵניָה הֲ 'Eָ .) ה"ֵפי(. ִעיִמי�'ִפי� נְ 'יָ 
. ֵל�'ְהֶיה ָ/ 'אָ/J יִ 'רֹ.) /"ֵרי(. ְרצ6ָפJ'ַת7ְנE 6ַ '6מ6 וְ 'ק.) �"קו(. ְפ8ַח'יִ 
  .ִיְתַיֲחד6'ְז6ְ%ַג6 וְ 'ִמיד יִ '8ָ .) ו"8ַי(. ָרJ'ִאיר נֵ 'ַ%י יָ 'ַ/ .) �"ִ/י(

ַע ֶ;� ֵלוִ '  0ְמֵרי ֵליJ ַרָ;ָנ� ְלר)ד"ַ%� ק(Hְמר6 ְ;ַמֶ=ֶכת ַ/ָ;ת  O/)ת6 ְיהH י
ַע ִ;� נ�6, ַ%ְרָ%ֵקי ָהִאָ%ָנא ְלֵבי ִמְדָרָ/א ְו0ְמֵרי ִמBֵי O/)6 ִ;יֵמי ְיהBַדֲאִפ ,
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ְ@מ(ל , ת"ל ָ%לֶ "ִ@ימֵ , ת Hֶל� ִ;יָנה"� ֵ;י"Hלֶ , לֹא ִא8ַַמר ְ:ַוְתָייה6
ֶ/ֵ:� ַ%ְר:( ֶ/ל , ֶלת6ַמה ַטַע� Eְ/6ָטה ַ:ְרֵעיJ ְ%ִגיֶמל ְלַגֵ;י %ָ . ַ%Bִי�

ת "6ַמאי ַטְעָמא Eְ/6ָטה ַ:ְרֵעיJ ְדָדלֶ . @(ֵמל ֲחָסִדי� ָלר#6 0ַחר ַ%Bִי�
6ַמאי ַטְעָמא ִמיְהָ%ר Eֵ0יJ ְ%ָדֶלת . ְ%ִלְמֵצי ֵליJ ַנְפֵ/יJ, ל"ְלַגֵ;י ִ@ימֶ 

ו ֶזה ְ/מ( ֶ/ל "ה.  ִליְכִסי� ִמֵ<יJִ:י ֵהיִכי ְ%ָלא, ְ%ִל�8ֵ ְ;ִצְנָעה, ִמִ@יֶמל
ְוִא� 8ָ0ה ע(Fֶה ֵכ� ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� , ל"י כ"ח ט"ז. ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א

ְוק(ֵ/ר ְלָ� ֶ:ֶתר , 6ֵמִטיב ְלָ� ְונ(ֵת� ְלָ� ְיר6ָ/ה, ְוַח� א(ְת�ָ , ה6א ָז� א(ְת�ָ 
. ַמֲאַמר Eָת6ַח ַמֲאַמר ָסת�6, ְסת6ָמה� "� Eְת6ָחה מֵ "מֵ . ָלע(ָל� ַהָ;א

ע ְסמ(ְ� "ס. ֶנֱאָמ� ָ:פ�6 ֶנֱאָמ� Eָ/6ט, � Eְ/6ָטה"נ6, � ְ:פ6ָפה"נ6
ה ְ:פ6ָפה "פֵ . ִליְ/ָנא 0ֲחִריָנא ִסיָ-ִני� ֲעFֵה ַ;8(ָרה 6ְקֵנה א(ָתJ. ֲעִנCִי�

, י Eְ/6ָטה"ְוָצדִ , י ְ:פ6ָפה"ָצדִ , Eֶ�6ה Eָת6ַח Eֶה ָסת, ה Eְ/6ָטה"פֵ 
ה(ִסי� ְלָ� . ַהְיינ6 ֶנֱאָמ� ָ:פ�6 ֶנֱאָמ� Eָ/6ט. ַצִ%יק ָ:פ�6 ַצִ%יק Eָ/6ט

, �"ק(. ִמָ:א� ֶ/ִ<8ְָנה ַה8(ָרה ִ;ְמנ(ד רֹא/. ַהָ:ת6ב ְ:ִפיָפה ַעל ְ:ִפיָפת(
Hַמר , � ֵמֵרי/"ַטְעָמא ִמְהָ%ר Eֵ0יJ ְ%ק(ַמאי . ָר9ָע, ש"ֵרי. ָקד(/

6ַמאי ַטְעָמא ִמְהָ%ר . ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ֵאי� ֲאִני ָיכ(ל ְלִהְס8ֵַ:ל ָ;ָרָ/ע
ֲאִני , Hַמר ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ִא� ח(ֵזר ;(, 8ֵָגיJ ְדק(� ְלַגֵ;י ֵרי/
ְ%ִאי ָהַדר , � 8ְל6ָיה"6ַמאי ַטְעָמא ַ:ְרֵעיJ ְ%ק(. ק(ֵ/ר ל( ֶ:ֶתר ְ:מ(ִתי

ְ%Hַמר ֵרי/ ָלִקי/ , ְמַסCְָעה ֵליJ ְלֵרי/ ָלִקי/. ֵ;יJ ִליַעִייל ְוִליע6ל ְ;ָה�ְ 
ָ;א ִלַ+ֵ-א E(ְתִחי� , ַמאי ִ%ְכִתיב ִא� ַלֵלִצי� ה6א ָיִלי# ְוַלֲעָנִוי� ִי�8ֵ ֵח�

, ַמאי ַטְעָמא. ו ֱאֶמת"8ַי, � ֶ/ֶקר"ִ/י. ֵהר ְמַסCְִעי� א(ת(ָ;א ִל+ַ , ל(
JיBֵי, ֶ/ֶקר ִמיָקְרָב� ִמBֵָטא ָלא , ִ/7ְָרא ָ/ִכיחַ , ֱאֶמת ְמַרֲחָקא ִמ/ְ Oק

, ֶוֱאֶמת ְמַלֵ;� ִל;6ֵניה, 6ַמאי ַטְעָמא ִ/ְקָרא 0ֲחָדא ַ:ְרֵעיJ ַקֵאי. ָ/ִכיחַ 
ְ/ָטא ַקאֵ  Oי ִ/ְקָרא ָלא ַקֵאיק.  

ְ/ִמי ָיח6ל , / ִ;י לֹא ָחַ/ק"בַ ! ?ֵעב ֶאְת6ֶ0ה ל('(ִתי 8ִ 'א, ת"0
ַקְרָניו לֹא , ק ַ%ְלת(ַתי ָנַעל"דַ ! ?ֲאַרֵח� ָעָליו, ר @6פ( ִטֵ-א"גַ ! ?ָעָליו
 ִא� /"ת בַ "0, ֲאָבל ִמַ%ת ַצִ%יִקי�. ַעד ָ:א� ִמַ%ת ְרָ/ִעי�! ?ֲאַגֵ%עַ 

ֲחִציָצה . �"# וַ "הַ . @6ר ָ;ד6ק, ק ִא� 8ָ0ה ע(Fֶה ֵכ�"ר דַ "גַ . 8ָ0ה ;(/
� "יַ . ְוֵאי� 8ָ0ה ִמְזַ%ֲעֵזַע ִמ� ַהMָָט�. ו"ס טַ "ע חַ "זַ . �"ֱהֵוי ֵ;יְנָ� ְלֵבי� 0
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 ֶ/ל ע(ָל� ל Hַמר Fָר ֶ/ל ֵ@יִהָ<� ִלְפֵני ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ִר;(נ("כָ 
Hַמר ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ֲאִני ָחס ֲעֵליֶה� , פ"ע ִגי"ס ַבטַ "ל 0חַ 'ָי� כֹ'לַ 

ק ֵאי� "ִהלֵ . ֵ:ִני� ֵה� ַצִ%יִקי� ֵה�, # ָ%ִכי� ֵה�"ַדכַ . ִמEְֵני ֶ/ָ;ַעט ַ;@�6
, / ָ;ר6ְ� ה6אHַמר ֵ@ִהיָ<� ִלְפֵני ַה7ָד(, ת"� ֵ/ "ר זַ "6מֹ. ְלָ� ֵחֶלק ָ;ֶה�

. ס"0ל ָ;� ַג� דַ , Hַמר ל(. ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ָמִרי ַזֵנִני ִמIְַרע( ֶ/ל ֵ/ת
� Hַמר ֵ@יִהָ<� ִלְפֵני ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� "ע וַ "הַ . ְלֵהיָכ� א(ִליֵכ� ְלַג� ֲהָדס

Bָל6 ַזְרע( ֶ/ל ק הַ "# חַ "Hַמר ל( זַ . ה6א ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ָעֵי� Hנִֹכי
ְנט(ר ֵי/ ִלי ַ:8(ת ַ:8(ת ֶ/ל אO-(ת ָהע(ָל� , ת"/ :ַ "ר יֵ "טַ . ִיְצָחק

  .ֶ/ֲאִני נ(ֵת� ְל�ָ , ע(ְבֵדי ֱאִליִלי�

ת Hֶל� ֶזה Hָד� "0, /"ת בַ "0 .6ְבא(ִתי(ת ֶ/ל ַרִ;י ֲעִקיָבא ִאיָתא
ֶ/ָ:ל ָהע(ָל� ִנְבָרא , ת ְ;ִרCָת( ֶ/ל ע(ָל�ו ֶ/ה6א 8ְִחBַ "8ַי. ָהִרא/(�

)Eָד� ְ;ַכH6 ְ;ֵהָמה , /"בַ . ְ;ַמֲאָמר ֶ/ל ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ְוBית ֵא;ֵ
ר "גַ . ֵא6B ְ/ָקִצי� 6ְרָמFִי� ֶ/ִנְבְרא6 ִע� Hָד� ָהִרא/(�, �"ִ/י, ְוַחCָה
E(ת ֶ/ל ל ז( ַ@� ֶ/ָ<ַטע"ִ@ימֶ  O�6 ְ;ת(כ( חFַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ְ;ֵעֶד� ָל 

ש ֶ/ה6א ִנְכָנס רֹא/ ְלַג� "ֵרי, ֲאָבִני� ט(ב(ת 6ַמְרָ@ִלC(ת ִ;ְ/ִביל Hָד�
ת ֶזה6 ַ%ְל8ֵי ַ@� ֵעֶד� ֶ/Eְָתח6 ְלָפָניו "ק ָ%לֶ "דַ , ֵעֶד� קֶֹד� ָ:ל ַהPִַ%יִקי�

' ק. 9ֵָרת ֶ/9ְִגָר� ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ֵאֶצל Hָד� ְלָ/ְרת(ַמְלֲאֵכי הַ 
ְוHְמר6 ל( ;ֹא , ְמַלֵ-ד ֶ/7ְָרא6 ְלָפָניו ְקד(ֵ/י ֶעְלי(ִני� ְוִג;(ֵרי ֲעָרב(ת

ַצִדי ז( , א ֶ/ִהEִיל ָעָליו ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א 8ְַרֵ%ָמה"הֵ , #"הַ . ְ;ָ/ל(�
� ֶ/ִהִביJH "וַ . ַלע 0ַחת ֶ/Bַָקח ֵהיֶמ<6 ִמPְַלע(ָתיו 6ְבָנJH ְלִא9ָהצֶ 

ְ;ִרְבב(ת ֲאBִָפי� ֶ/ל ַמְלֲאֵכי ַה9ֵָרת ֶאל Hָד� ָהִרא/(� ְ;ק(ל ִרָ<ה 
. �ה ְמַלֵ-ד ֶ/ָ:ל Eַַ-ְלָיא ֶ/ל ַמְעָלה ָיְרד6 ְלַג� ֶעדֶ "6ַמה ה6א פֵ , ְוִ/יָרה

ָ%ה ַעל ַמֲעַדֵ<י "ַזיִ , ע"זַ  Oַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ְ/ֵניֶה� ִלְסע �-ֵIִ/ֶ ְמַלֵ-ד �
ְלָחנ(ת ֶ/ל ַמְרָ@ִלC(ת"ַעיִ . ַ@� ֶעֶד� O/ ֵחית, ס"חַ . � ֶ/ָעַרְ� ִלְפֵניֶה� ,

6ָבא ַהָ<ָח/ , �ֶ/ָח/6 ַמְלHֵכי ַה9ֵָרת ְוָצל6 ל( ָ;Fָר ְוִצְ<נ6 ל( ֶאת ַהCַיִ 
ֶ/ָ=ח ל( ַה7ָד(ש , �"ַסמֵ . ְוָרHה ֶאת ְ:ב(ָד� ְוֵהִצי# ָ;ֶה� ְוִנְתַקֵ<א ָ;ֶה�

6ִמְפִרי ָהֵע# ֲאֶ/ר , ָ;ר6ְ� ה6א ָלHָד� ְוHַמר ל( ִמEְִרי ֵע# ַהַ@� תֹאֵכל
ה ַח6ָה ִ;ְדָבָריו ֶ/ל ֶ/ָ+ֲעתָ , ת"ֵטי, �"טַ . ְ;ת(ְ� ַהַ@� לֹא 8ֹאַכל ִמֶ-<6
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ֶ/ִ<ְפ8ְח6 ֵעיֵניֶה� , �"נ6. ָנָח/ ְוHְכָלה ִמ� ָהֵע# ְוָנְתָנה ֵהיֶמ<6 ָלHָד�
ֶ/ְ:ָבר , ד"י6, �"יַ . ְוֵהִבינ6 ֶ/ֵה� ֲערOִמי� ְוִנְתַעְ+פ6 ְ;ָעִלי� ֶ/ל ְתֵאָנה

ָע6F ְוָיַרד ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפָניו ִיְתָ;ַרְ� ַמַעFֵיֶה� ֶ/ 
ֶ/Hַמר ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ָלHָד� ִמי ִהִ@יד ְלָ� ִ:י , �"מֵ . ְוָקָרא ָלHָד�
, ד"ָלמֵ . ֶ/:�BָO ִזְמָנ� ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ְלִדי�, �":ָ , ל":ָ . ֵער(� 8ָ0ה

, ָנָח/ ְוַח6ָה ְוHָד� ָחְטא6 ְוָלקBָ/ֶ .6ק6 0ְרָ;ָעה ְוָחְטא6 ְ/לָֹ/ה
  .ֶאֶר# ָלְקָתה ַ;ֲעב6ָר�, 6ְרִביִעית

ְמַלֵ-ד ֶ/Hַמר ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ֲאִני , ס"ַמה6 0חַ , ע"ס ַבטַ "0חַ 
ִמEְֵני ֶ/ֵה� , ְ;ַעְצִמי Hח6ס ַעל ִיFְָרֵאל י(ֵתר ֵמַעל ָ:ל אO-(ת ָהע(ָל�

(ִתי ְ;ע(ָלִמי Eֲַעָמִי� ְבָכל י(� 6ְמַיֲחִדי� ֶאת ְ/ִמי ַעְרִבית ַמְמִליִכי� א
 יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה יאהדונהיֶ/ֶ<ֱאַמר ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה . ְוַ/ֲחִרית

ֶ/ִאְלָמֵלא ֶ/C(ְצִאי� 8ְַלִמיֵדי , ֶ/ָ;ֶה� ָנט6ַע ָהע(ָל�, ע"ַבטָ . ֶאָחד
ְוִתינ(ק(ת ֶ/ל ֵ;ית ַרָ;� ֶ/ֵה� ה(ִגי� , � ע(ְסִקי� ַ;8(ָרהֲחָכִמי� ֶ/הֵ 

6ְמַקְ;ִלי� עֹל ַמְלכ6ת , ְוִיFְָרֵאל ֶ/ֵה� ק(ִרי� ְ/ַמע, ַ;ִ-ְקָרא 6ַבִ-ְ/ָנה
ְ:ָבר ָהי6 ַמְלֲאֵכי ַחָ;ָלה נ(ְתִ/י� 6ַמֲחִריִבי� ֶאת , ָ/ַמִי� ַ/ֲחִרית ְוַעְרִבית

ֶ/ָראֵ/י , ז( ג6ָפJ ֶ/ל 8(ָרה. � ֶאBָא ג�6"� 0ל 8ְִקֵרי ִגי"ִגי. (ָל�ָהע
ַוֲהָוי(ת ִא=6ר . ְיִ/יב(ת ְ@א(� ַיֲעקֹב ִמְתַעְ=ִקי� ָ;J 6מ(ִרי� Eְָרט 6ְכָלל

י� ֵחֶפ# ְואֵ , # ֶאBָא ָ%ְ� :BO( ֵחֶפ#"0ל 8ְִקֵרי ָדכָ , #"ָדכָ . ְוֶה8ֵר ְלִיFְָרֵאל
ְוָלָ-ה , ֶאBָא ִיFְָרֵאל ֶ/ִ<ְקְרא6 ֶאֶר# ֵחֶפ# ִלְפֵני ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א

. ִמEְֵני ֶ/ֵה� %(ִמי� ְלֶאֶר# ֶ/ָ:ל ָהע(ָל� ִמְתַקJ;ָ �Cֵ, ִנְקְרא6 ֶאֶר# ֵחֶפ#
( ֶ/ל ַה7ָד(/ ֵחֶפ# ִ;ְ/ִביל ֶ/ֵה� ע(Fִי� ְ;ָכל י(� ָוי(� ֶחְפצ( 6ְרצ(נ

ֶ/ִנְתַקֵ%/ ְ/מ( ֶ/ל , ֶזה ַיֲעקֹב ֶ/ִ<ְקָרא ֶחֶלק, ק"ֶהלֶ . ָ;ר6ְ� ה6א ַ:ָ%ת
: ְוָחַקק ל( ְ%מ6ת( ַעל ִ:ֵ=א ְ:ב(ד(, ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ִ;ְקד9ָOה ַעל ָיד(

ְרֵפי ֶלָהָבה 6ַמְלֲאֵכי ְצָבא(ת ֵאFַ 6B , ר ֶאBָא ְוHַמר"0ל 8ְִקֵרי ָומַ , ר"ָומַ 
ַעד ֶ/E(ְתִחי� , ְוַחCֵָלי ְמע(ָנה ֶ/ֵאיָנ� ְיכ(ִלי� ל(ַמר ָקד(ש ִמBְַמְעָלה

Bֶֶ/ת, 8ְִחBָה ִיFְָרֵאל Eִיֶה� ִ;ְקד9ָOה ִמBְַמָ+ה O/9ָה ְמOְוא(ְמִרי� ְקד ,
, ְוֵאי� ְוHַמר ֶאBָא ַמְלֲאֵכי ַה9ֵָרת. ֵרתְו0ַחר ָ:ְ� ַמְקִ%יִ/י� ַמְלֲאֵכי ַה9ָ 
ת ֶאBָא ֶזה "� ַ/ "0ל 8ְִקֵרי זַ , ת"� ַ/ "זַ . ֶ/ֶ<ֱאַמר ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוHַמר
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ֵא6B ִיFְָרֵאל ֶ/ָ<Fְא6 8(ָרה 6ִמְצַות ַ/ָ;ת ָ;ע(ָל� ַהֶזה ִמEִי , ָנFָא ַ/ָ;ת
ֶ/ָ;J ז(ִכי� ִיFְָרֵאל ְונ(ֲחִלי� ַחCֵי ע(ָל� ַהָ;א ֶ/:BO( , ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א

  .ֶ/ֶ<ֱאַמר ִמְזמ(ר ִ/יר ְלי(� ַה9ַָ;ת, ַ/ָ;ת
ְמַלֵ-ד ֶ/Hְמָרה 8(ָרה ֱאֶמת ַלֵ-ד , �"ַמהH 6לֶ , �"Hלֶ , Hַמר ַרִ;י ֲעִקיָבא

יָ� ָלֵמד ֱאֶמת ְ:ֵדי ֶ/ִתְזֶ:ה 'ֱהֵוי Eִ . ָל� ַהָ;אְ:ֵדי ֶ/8ְִזֶ:ה ְלַחCֵי ָהע(, Eִי�ָ 
, ִמEְֵני ֶ/ַהָקד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ִנְקָרא ֱאֶמת, ִמEְֵני ַמה. ְלַחCֵי ע(ָל� ַהָ;א

ְוָכל ְ%ָבָריו , 6ָפָניו ְיַקְ%מ6 ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ְוִכְסא( ֵמHז י(ֵ/ב ַעָליו ֶ;ֱאֶמת
 :ְוָכל Hְרח(ָתיו ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ל ִמְ/Eָָטיו ִמְ/Eְֵטי ֱאֶמתְוכָ , ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

Hַמר . ְפ8ַח'/(� אֶ 'ה לָ 'Eֶ . ה'/(� Eֶ 'ְפ8ַח לְ 'אֶ , �"ָ%ָבר 0ֵחר Hלֶ 
ְ:ֵדי ֶ/Cְִהי6 ְמַקBְִסי� , ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ֶאְפ8ַח ְל/(� ָ:ל ְ;ֵני Hָד�

. 6ַמְמִליִכי� א(ִתי ְ;0ְרַ;ע ר6ח(ת ָהע(ָל�, � ָוי(�ִלָפַני ְ;ָכל י(
לֹא ָ;ָראִתי , ֶ/ִאְלָמֵלא ִ/יָרה ְוִזְמָרה ֶ/ֵה� א(ְמִרי� ְלָפַני ְ;ָכל י(� ָוי(�

ֶ/ֵאי� ָנֶאה , 6ֶפה ָל/(� ֶאְפ8ַח, ָ%ָבר 0ֵחר ֶאְפ8ַח ְל/(� Eֶה .ֶאת ע(ָלִמי
, ְרָ;ִעי� 6ְ/מ(ָנה ֲאָבִרי� ל(ַמר ְלָפָניו ִ/יָרה ֶאBָא ַ;Eֶהְ;ָמאַתִי� ְו0

, ֶ/Bֹא ִנְמְ/לEֶ 6ה ְוָל/(� ֶאBָא ְ:ָי� ְוַגBָיו. ֶ/ֶ<ֱאַמר Eִי ְיַסEֵר 8ְִהBֶָת�ָ 
� ְ:ֵ/� ֶ/ַהCָ . ָ:ְ� ַהEֶה ַמְרִחיב 6פ(ֵתחַ , ְ:ֵ/� ֶ/ַה�Cָ ַמְרִחיב 6פ(ֵתחַ 

ְ:ֵ/� ֶ/ַה�Cָ . ָ:ְ� ַהEֶה ָמֵלא ַמְרָ@ִלC(ת ֶ/ל ֲעָצמ(ת, ָמֵלא ַמְרָ@ִלC(ת
6ְל/(� , ֶאְפ8ַח Eֶה ָל/(�, ָ%ָבר 0ֵחר .ָ:ְ� ַהEֶה ַמִ;יַע ַמִי�, ַמִ;יַע ַמִי�
ְ:ֵדי , ָרהֶאְפ8ַח ָלֶה� ְלִיFְָרֵאל Eֶה ְוָל/(� ְ;ִדְבֵרי Eֶ ,)8ה ֶאְפ8ַח

ֶ/ִא� ֵאי� ִיFְָרֵאל ָ;ע(ָל� ֵאי� ִלי ֶ/ַבח , ֶ/Cְַ/ְ;ח6 ְ/ִמי ְ;ָכל י(� ָוי(�
. ִא� ֵאי� ֵ;ית ֵאי� Hֶל�. ִא� ֵאי� Hֶל� ֵאי� ֵ;ית, Hֶל�, ָ%ָבר 0ֵחר .6ְגדBָOה

ִא� ֵאי� ָ:ל . �ֵאי� ָ:ל ָהע(ָל� :BO( ִמְתַקCֵ , ִא� ֵאי� 8(ָרה 8ְִמיָמה
�Cִֵמְתַק )BO: ת"ל ֵאי� ָ%לֶ "ִא� ֵאי� ִ@ימֶ . ֵאי� 8(ָרה 8ְִמיָמה, ָהע(ָל� .

ְוִא� , ֵאי� ַ%Bִי�, ִא� ֵאי� ְגִמיל6ת ֲחָסִדי�. ל"ת ֵאי� ִ@ימֶ "ְוִא� ֵאי� ָ%לֶ 
� ֶ/FְCִָרֵאל ִאְתָקר6 6ִמַ<יִ . ֵאי� ְ@ִמיל6ת ֲחָסִדי� ָ;ע(ָל�, ֵאי� ַ%Bִי� ָ;ע(ָל�

ְוֵעיַנִי� ָרמ(ת ַתְ/Eִיל . ֵא6B ִיFְָרֵאל, ֶ/ֶ<ֱאַמר ֶאת ַע� ָעִני 8(ִ/יעַ , ַ%Bִי�
ִאְמָר8ִי , Hַמר ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א, Hֶל�, ָדָבר 0ֵחר .ֵא6B אO-(ת ָהע(ָל�
, ְוֵאי� ִאְמָר8ִי ֶאBָא 8(ָרה.  ִאְמָר8ִי0Eְֵר8ִי ְלַעִ-י. 0Eְֵר8ִי ְלִיFְָרֵאל



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

474474474474

ֶזה , Hֶל�, ָדָבר 0ֵחר .ֶ/ֶ<ֱאַמר ַיֲערֹ� ַ:ָ-ָטר ִלְקִחי Iַ8ִל ַ:ַ+ל ִאְמָרִתי
ה6א �6B0 ְ;רֹב 0ְלֵפי . ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א ֶ/ה6א ִרא/(� ְוה6א 0ֲחר(�

ָ:ְ� ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א רֹא/ ְלָכל , (ִתC(תְ:ֵ/� ֶ/Hֶל� רֹא/ ָלא. ֶמֶל�ְ 
. ֶ/ֶ<ֱאַמר ֲאִני ִרא/(� ַוֲאִני 0ֲחר(�, ְוַג� ה6א ס(� ָ:ל ַהְ-ָלִכי�, ַהְ-ָלִכי�

ַמה 8ְַלמ6ד . ְוֶאת 0ֲחר(ִני� ֲאִני ה6א, ֲאִני ה6א ָרא6י ַלִ-ְקָרא ל(ַמר
ֶאBָא ְמַלֵ-ד ְ:ֶ/ְמַחֵ%/ ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� .  ה6אל(ַמר ְוֶאת 0ֲחר(ִני� ֲאִני

ה6א ע(ֵמד ְ;ַעְצמ( 6ְמַסֵ%ר ִסְדָר� ֶ/ל 0ֲחר(ִני� ֶ/ל , ה6א ֶאת ָהע(ָל�
, ִסְדָר� ֶ/ל ֲעָנִוי�, ִסְדָר� ֶ/ל ֲחִסיִדי�, ִסְדָר� ֶ/ל ַצִ%יִקי�. ע(ָל� ַהָ;א

, ִסְדָר� ֶ/ל ָ:ל %(ר ָוד(ר, ָר� ֶ/ל Eְַרְנֵסי ַה%(רִסדְ , ִסְדָר� ֶ/ל ְנִביִאי�
, ְוָכל ְנָ/ָמה 6ְנָ/ָמה, ְוָכל ע(� ָוע(�, ְוָכל ַחCָה ְוַחCָה, ְוָכל ְ;ִרCָה 6ְבִרCָה

ְוֶאת 0ְרַ;ע ַחC(ת ִמ8ַַחת , ט"� טֵ "6מ(ִריד ֲחנ(ְ� ֶ;� ֶיֶרד ֶ/9ְמ( מֵ 
6ַמֲעֶלה ֶאת קַֹרח ַוֲעָדת( , 6ַמֲעִמיד ֶאת ִ:ְסא( ְלַצד ֶאָחד, ְסא(ַ@ְלַ@Bֵי :ִ 

ְוה6א ַמֲעִמיָד� , 6ְמִביִאי� ְלָפָניו ָ:ל ָ;ֵאי ע(ָל�, ִמ9ְא(ל 6ִמ8ְה(� ַרָ;ה
ְוא(ֵמר ָלֶה� , ה6א ְמַסֵ%ר ִ%ינ( ֶ/ל ַעְצמ( ִלְפֵני ַהְ;ִרC(ת, ַעל ַרְגֵליֶה�

, ַ;9ַָמִי� ִמָ-ַעל ְוַעל ָהHֶר# ִמ8ַַחת, ל�6 ְרִאיֶת� ֶאל(ַה 0ֵחר ִמַ;ְלָעַדי:ְ 
ֶ/ֶ<ֱאַמר �8ֶ0 , ָהִעיד6 ִ;י ְותֹאְמר6 ֱאֶמת. א( ְ;0ְרַ;ע ר6ח(ת ָהע(ָל�

� ְיהָֹוה  Oת ַה7ֶֹד/ "� טֵ "ְמִ/יִבי� מֵ .  ַוֲאִני ֵאליאהדונהיֵעַדי ְנא)Cט ְוַח
, ְ;ק(ל ֶאָחד ְ;ֶפה ֶאָחד ְ;ִד;6ר ֶאָחד, ְוקַֹרח ַוֲעָדת( :�BָO ְ;ַבת 0ַחת

ְ;ָכל ָ;ֵאי ע(ָל� לֹא ָרִאינ6 ָ:מ(ָ� ֵמע(ָל� ְר/6ת ֶאָחד , ְוא(ְמִרי� ְלָפָניו
. ָלֶת�ָ ְוֵאי� ֱאלִֹהי� ז6, ְוֵאי� צ6ר ִ;ְל�8ֶָ , ֵאי� ֶמֶלְ� ָ:מ(�ָ , ָ;Hֶר# ִמ8ַַחת

, ְוֵאי� ע(ד ֱאלִֹהי�, ְוֵאי� ֱאל(Jַ ִמַ;ְלָעֶדי�ָ , 8ָ0ה ִרא/(� ְו8ָ0ה 0ֲחר(�
ְ;א(ָתJ ָ/ָעה ֵמִ/יב . ֶ/ֶ<ֱאַמר ֵאי� ָ:מ(ָ� ָ;ֱאלִֹהי� 0דָֹני ְוֵאי� ְ:ַמֲעFֶי�ָ 

ַע8ָה ִ:י ֲאִני ֲאִני ה6א ֶ/ֶ<ֱאַמר ְרא6 , ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ְלָכל ָ;ֵאי ע(ָל�
ַוֲאִני ה6א ִמֶ/ִ<ְבָרא , ֲאִני ה6א קֶֹד� ֶ/ִ<ְבָרא ָהע(ָל�, ְוֵאי� ֱאלִֹהי� ִעָ-ִדי

ֲאִני ה6א , ֲאִני Hִמית ַוֲאַחCֶה, ְוֵאי� ֱאלִֹהי� ִעָ-ִדי ָלע(ָל� ַהָ;א, ָהע(ָל�
ַוֲאִני ה6א ֶ/0ְחִזיר ָלֶה� ר6ַח , ֶ/Hִמית ְלָכל ָ;ֵאי ע(ָל� ָ;ע(ָל� ַהֶזה

ַוֲאִני ה6א ֶ/ָ-ַחְצ8ִי א(ָת� ָ;ע(ָל� , 6ְנָ/ָמה ַוֲאַחCֶה א(ָת� ָלע(ָל� ַהָ;א
ִ;ְכָלל6ת , ְוִחְגר6ת ַרְגַלִי�, ַוֲחִר/6ת Hְזַנִי�, ַהֶזה ְ;ִע6ְר6ת ֵעיַנִי�
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ַוֲאִני , ְ;ִאBְמ6ת Eֶה ְוָל/(�, ַלת Fְָפַתִי�ְ;ָערְ , ִ;ְפָלג6ת ֲאָבִרי�, ֶאְצְ;ע(ת
ָדָבר  :ְוֵאי� ִמCִָדי ַמPִיל ְלי(� ַהִ%י�, ה6א ֶ/ְמַרEֵא א(ָת� ָלע(ָל� ַהָ;א

ְוק(ִרי� א(ת( ְ;ָ/לֹ/ , 0ֵחר Hֶל� ִמEְֵני ַמה :(ְתִבי� א(ת( ְ;א(ת 0ַחת
ְחָ/ב ֶאָחד ְ:ֶנֶגד ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ֶ/ִ<ְקָרא ִמEְֵני ֶ/ה6א נֶ , א(ִתC(ת
Bָ/. ֶאָחד O/א ִ;ְמBֵָאי� ק(ִרי� ְלָפָניו ֶא )B/ֶ ֱאַמר , ְוָכל ֵ/� ָוֶ/ַבח>ֶ/ֶ
Bָ/.  ֶאָחדיאהדונהיְיהָֹוה ,  ֱאלֵֹהינ6יאהדונהיְיהָֹוה  O/ְיהָֹוה . ֲהֵרי ְ/מ( ְמ

Bָ/,  ֵאל ַרח�6יאהדונהיְיהָֹוה |  יאהדונהי O/6ִמַ<ִי� ֶ/ָ:ל . ֲהֵרי ְ/מ( ְמ
/Bָ O/א ְמBֱָאַמר ָקד(/ ָקד(/ ָקד(/ , ֶ/ַבח ֵאי� א(ְמִרי� ְלָפָניו ֶא>ֶ/ֶ

Bָ/,  ְצָבא(תיאהדונהיְיהָֹוה  O/ל יאהדונהיָ@ד(ל ְיהָֹוה . ֲהֵרי ְמBָ O6ְמה 
Bָ/, � ֵחֶקרְמאֹד ְוִלְגדBָOת( ֵאי O/ת 0ל 8ְִקֵרי "ֵ;י                        .ֲהֵרי ְמ

ָ;ִניִתי . Hַמר ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ָ;ִניִתי ָיַצְר8ִי 8ִַ:ְנ8ִי. ת ֶאBָא ָ;ִית"ֵ;י
. תָיַצְר8ִי ָ:ל ִסְדֵרי ְ;ֵראִ/י, ְלַמָ+ה' Eְַלְטִרי� ֶ/Bִי ֶאָחד ְלַמְעָלה ְוא' ב

ָ%ָבר  .יאהדונהיֶ/ֶ<ֱאַמר ִמי 8ִֵ:� ֶאת ר6ַח ְיהָֹוה . 8ִַ:ְנ8ִי ַחCֵי ע(ָל� ַהָ;א
ְ;ֵבית . ת Hַמר ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ְ;ֵבית ָ;ָראִתי ֵאת ָהע(ָל�"0ֵחר ֵ;י

8ִי ֶאת ְ;ֵבית ִ;ְלַ;לְ . ְ;ֵבית ִ/ַחְת8ִי ֶאת ָהע(ָל�. ַ%ְנ8ִי ֶאת ָהע(ָל�
. ְ;ֵבית ֵ;ַרְכ8ִי ֶאת ִיְצָחק. ְ;ֵבית ֵ;ַרְכ8ִי ֶאת ֶאְזָרַחי. ַהBָ/(� ָ;ע(ָל�

ְ;ֵבית ֵ;ַרְכ8ִי ֶאת . ְ;ֵבית ֵ;ַרְכ8ִי ֶאת ַה9ְָבִטי�. ְ;ֵבית ֵ;ַרְכ8ִי ֶאת ַיֲעקֹב
ְ;ֵבית . י ֶאת ְיר6ָ/ַלִי�ְ;ֵבית ֵ;ַרְכ8ִ . ְ;ֵבית ֵ;ַרְכ8ִי ֶאת ִיFְָרֵאל. י(ֵס�

�)Cֵבית ֵ;ַרְכ8ִי ֶאת . ְ;ֵבית ֵ;ַרְכ8ִי ֶאת ֵ;ית ַהִ-ְקָ%/. ֵ;ַרְכ8ִי ֶאת ִצ;ְ
ִ;יָנה . ִ;יָנה ְלָכל ְיצ6ר. ִ;יָנה ְלָכל ְ;ִרCָה, ת"ָדָבר 0ֵחר ֵ;י .ע(ַל� ַהָ;א
ֵאי� , ֶ/ִאְלָמֵלא ִ;יָנה. ה ְלָכל ר6חַ ִ;ינָ . ִ;יָנה ְלָכל ְנָ/ָמה. ְלָכל ֶנֶפ/

, ַמה6 ִ@יֶמל, ל"ִ@ימֶ                .ָהע(ָל� ִמְתַק�Cֵ ֲאִפי6B ָ/ָעה ֶאָחת
, ַ%Bִי�'ֲחָסַדי לַ 'ַחד מֵ 'ַמְל8ִי יַ '@ָ , ְמַלֵ-ד ֶ/Hַמר ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א

Hַמר ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� , ת"ָ%לֶ                  :ַמְל8ִי'ַחד @ָ 'ֲחָסַדי יַ 'ַ%Bִי� מֵ 'לַ 
ֵאיִני , ְ:ֶ/ָ;א ַדל ְלָפַני. ַ;ְר8ִי'ָהִקי� %ִ 'ל לְ '%ַ . ל'ָהִקי� %ַ 'ַ;ְר8ִי לְ 'ה6א %ִ 

ַוֲאִני ְמָקֵרב ְ/ִכיָנִתי . ֶ/ֶ<ֱאַמר 0ל ָי/6ב ָ%ְ� ִנְכָל�. ְמִ/יב( ִמBְָפַני ֵריָק�
ְוֵאי� .  ְלִנְ/ְ;ֵרי ֵלביאהדונהיֶ/ֶ<ֱאַמר ָקר(ב ְיהָֹוה , ָכל י(� ָוי(�ֶאְצל( ְ; 

ְולֹא ע(ד ֶאBָא ֶ/ֵאינ( ַמִ;יט ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א , ִנְ/ְ;ֵרי ֵלב ֶאBָא ֲעִנCִי�
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. ֵכה ר6חַ ֶ/ֶ<ֱאַמר ְוֶאל ֶזה 0ִ;יט ֶאל ָעִני 6נְ , ְ;ָכל ֶרַגע ְוֶרַגע ֶאBָא ַ;ַ%ל
ֶ/ֶ<ֱאַמר , י(ֵתר ִמָ:ל ְ;ֵני Hָד� ֶ/8ַַחת ַה9ַָמִי�, ְוָעֵרב ְלָפַני ק(ל ִ%ְבֵריֶה�

ַמה6 ֶאת . ְוֶאת ֲאִסיָריו לֹא ָבָזה, יאהדונהיִ:י /(ֵמַע ֶאל ֶאְבי(ִני� ְיהָֹוה 
ֶ/ֵה� , י 6ַבֲעֵלי ַמָ:הַ;ֲעֵלי חֹלִ , ֵא6B ַ;ֲעֵלי ִי=6ִרי�, ֲאִסיָריו לֹא ָ;ָזה

ַעד ֶ/ַהָקד(ש , %(ִמי� ָ;ע(ָל� ַהֶזה ְ:ִא6B ֲחב6ִ/י� ְ;ֵבית ָהֲאס6ִרי�
ֶ/ֶ<ֱאַמר ַוCְִצֲעק6 ֶאל . ָ;ר6ְ� ה6א /(ֵלַח ָלֶה� ְרפH6ה ְוְיַרEְֵא� ֵמָחְלָי�

ַוֲאס6ִרי� ֵא6B , יֵל�ִמְ-צ6ק(ֵתיֶה� ַיPַ;ַ  , ִPר Bֶָה�יאהדונהיְיהָֹוה 
ְולֹא ע(ד ֶאBָא ֶ/ַהָקד(ש ָ;ר6ְ� . ֶ/ֶ<ֱאַמר ל(ַמר ָלֲאס6ִרי� ְצא6, ֳחָלִאי�

6ְמִקיָמ� ֵמָעָפר ְלה(ִ/יָב� ִע� ְנִדיִבי� , ה6א ְמַגְלֵ@ל ַרֲחָמיו ֲעֵליֶה�
ֶ/ֶ<ֱאַמר ָ:ב(ד , ָ;אְוֵאי� ָ:ב(ד ֶאBָא ע(ָל� הַ . 6ְלַהְנִחיָל� ִ:ֵ=א ָ:ב(ד

א ֶאBָא ְ/מ( ֶ/ל ַה7ָד(/ "ֵאי� הֵ , א"הֵ                     .ֲחָכִמי� ִיְנָחל6
ֶ/ֶ<ֱאַמר ֵאBֶה 8(ְלד(ת , ֶ/;( ִנְבָרא ָהע(ָל� :BO(, ָ;ר6ְ� ה6א ַהְמפָֹר/

�Hֶר# ְ;ִהָ;ְרHא ְ;הֵ 0ל 8ְִקֵרי ְ;ִה , ֲהָ/ַמִי� ְוָהBֶָא �Hְר;ָ"�Hא ְ;ָר ,
, א"6ִמַ<ִי� ֶ/�0 ָ/ַמִי� ָוHֶר# ֶ/ֲעִתיִדי� ְלִהְתַחֵ%/ ֵאי� ִנְבָרִאי� ֶאBָא ְ;הֵ 

ָ/ַמִי� ֲחָדִ/י� ְוֶאֶר# . ֶ/ֶ<ֱאַמר ֲהָ/ַמִי� ַהֲחָדִ/י� ְוָהHֶר# ַהֲחָדָ/ה
ִמָ:א� , ָדִ/י� ְוָהHֶר# ַהֲחָדָ/הֶאBָא ַה9ַָמִי� ַהחֲ . ֲחָדָ/ה לֹא ֶנֱאַמר

לֹא ְבַמֲעFֵה , 8ָ0ה ָלֵמד ֶ/Bֹא ָהְיָתה ְיִגיָעה ִמBְִפֵני ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א
ֶ/Bֹא , ְולֹא ְ;ַמֲעFֶה 0ֲחִרית ֶ/ל ע(ָל� ַהָ;א, ְ;ֵראִ/ית ֶ/ל ע(ָל� ַהֶזה

ְ;ָדָבר ֶ/ֵאי� ;( ַמָ-/ ֶאָחד ִ;ְלָבד ְ;ָר�H ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ֶאBָא 
ִמEְֵני , 6ַמה ִנְ/8ַָ<ה ִמָ:ל ָהא(ִתC(ת ֶ/ָ;ֶה� ִנ8ְָנה 8(ָרה ְלִיFְָרֵאל. א"ְ;הֵ 

ה6א , ִמEְֵני ֶ/ָ:ל ָהא(ִתC(ת ְ:ֶ/ָהHָד� מ(ִצי�H ִמEִיו. ֶ/ֵאי� ;( ַמָ-/
 Fְ;ִ יו, ָפָתיו 6ִבְל/(נ(ַמְרִ@י/ ָ;ֶה�Eִת רֹק ִמEַא "ֲאָבל ָההֵ . 6מ(ִצא ִט

ְמHה Oיו ֵאינ( ַמְרִ@י/ ;( , ֵאינ( ְמַקֵ;ל טEִָד� מ(ִציא( ִמHֵני ֶ/ְ:ֶ/ָהEְִמ
ָ:ל ֵ/מ(ת . ְוֵאי� מ(ִציא ָ;J ִטEַת רֹק ִמEִיו, לֹא ִ;Fְָפָתיו ְולֹא ִ;ְל/(נ(

א ֶנְח8ְמ6 ָ/ַמִי� ָוHֶר# "6ְבהֵ . א"/(ת ֵאיָנ� ִנְכ8ָב(ת ֶאBָא ְ;הֵ ַהְמפֹרָ 
ח(ָתמ(ת , ו"וַ                       .ִוימ(ת ַהָ-ִ/יחַ , ְוע(ָל� ַהֶזה ְוע(ָל� ַהָ;א
ֶ/ָ;ֶה� ֶנְח8ְמ6 ָ:ל ְנָ/מ(ת ַהְמפָֹרִ/י� ֶ/ַעל , ֶ/ל ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א

ֶזה ְ/ִמי , ֶ/ֶ<ֱאַמר ֶזה ְ/ִמי ְלעָֹל� ְוֶזה ִזְכִרי ְלד(ר %(ר, ִ:ֵ=א ַהָ:ב(ד
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, ְוֶזה ִזְכִרי ְלד(ר %(ר ח(ְתמ(ת ַה�9ֵ, ְלע(ָל� ֵא6B ֵ/מ(ת ַהְמפָֹרִ/י�
   .ֵי/ ל( ח(ָת� ְוֵי/ ל( ִ:<6י, ֶ/ָ:ל ֵ/� ָוֵ/� ֶ/ַ;ֶ-ְרָ:ָבה

ֶזה ְ/מ( ֶ/ל ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ֶ/ה6א ָז� 6ְמַפְרֵנס ָ:ל ְיצ6ֵרי ַ:Eָיו , �"ַזיִ 
ֶ/ֶ<ֱאַמר ִמEְִרי ַמֲעFֶיָ� , ִמַקְרֵני ְרֵאִמי� ְוַעד ֵ;יֵצי ִ:ִ<י�, ְבָכל י(� ָוי(�
ְוַכָ-ה , י ָרצ(�ְוא(ֵמר E(ֵתַח ֶאת ָיֶדיָ� 6ַמFְִ;יַע ְלָכל חַ , Fְ8ִַ;ע ָהHֶר#

ַמְפ8ֵַח ֶ/ל , ַמְפ8ֵַח ֶ/ל ִא9ָה, ַמְפ8ְח(ת ֵי/ ל( ְלַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א
ַמְפ8ֵַח ֶ/ל , ַמְפ8ֵַח ֶ/ל Eְַרָנָסה, ַמְפ8ֵַח ֶ/ל 8ְִחCַת ַהֵ-ִתי�, ְ@ָ/ִמי�
, ַמְפ8ֵַח ֶ/ל ֵעיַנִי�, כCO(תַמְפ8ֵַח ֶ/ל ִח6%/ ַמלְ , ַמְפ8ֵַח ֶ/ל ַמ�, ְנָקִבי�

ַמְפ8ֵַח ֶ/ל , ַמְפ8ֵַח ֶ/ל Eֶה, ַמְפ8ֵַח ֶ/ל Fְָפַתִי�, ַמְפ8ֵַח ֶ/ל ֵחְרִ/י�
ֶד� 6ַמְפ8ֵַח ַמְפ8ֵַח ֶ/ל ֶאֶר# ַמְפ8ֵַח ֶ/ל ַ@� עֶ , ַמְפ8ֵַח ֶ/ל ֲאס6ִרי�, ָל/(�

ִמEְֵני ֶ/ֵחְטא , ת ֶאBָא ֵחְטא" 0ל 8ְִקֵרי ֵחי,ת"חֵ .                  ֶ/ל ֵ@יִהָ<�
6ְמַקְ;ִלי� , ֶנְחָ/ב ָלֶה� ְלִיFְָרֵאל ִלְצָדָקה ִמ9ָָעה ֶ/ר(ִאי� ְפֵני ֵ@יִהנֹ�

ְוֵכיָו� ֶ/ַמֲעִלי� א(ָת� ְוח(ְזִרי� ִ;ְת/6ָבה , ֲעֵליֶה� ִ%יָנJ ֶ/ל ֵ@יִהָ<�
ִ:ַצִ%יִקי� , ִמCָד ִמְתַקְ;ִלי� ִלְפֵני ְ/ִכיָנה,  ה6אִלְפֵני ַה7ָד(ש ָ;ר�6ְ 

ְוָהָיה ָלֶה� , 6ְמַקְ;ִלי� Fָָכר ַעל ֵחְטא, ַוֲחִסיִדי� ֶ/Bֹא ָחְטא6 ֵמע(ָל�
6ַמה6 ִטיט ֶזה , ת ֶאBָא ִטיט"0ל 8ְִקָרא ֵטי, ת"טֵ                   .ִ:ְצָדָקה

, ֶ/ֶ<ֱאַמר ִהֵ<ה ַ:חֶֹמר ְ;ַיד ַהC(ֵצר, ד(ש ָ;ר6ְ� ה6אִטיט ֶ/ְ;ָיד( ֶ/ל ַה7ָ 
6ְלַב=(� ֲעִתיִדי� :Oָל� ֶ/ח(ְזִרי� , ֶ/ָ:ל ָהע(ָל� לֹא ִנְבָרא ֶאBָא ֵהיֶמ<6

ְוֵאי� , ַה:ֹל ָהָיה ִמ� ֶהָעָפר, ֶ/ֶ<ֱאַמר ַה:ֹל ה(ֵלְ� ֶאל ָמק(� ֶאָחד, ְלִטיט
ֶ/ֶ<ֱאַמר ַוCִיֶצר ְיהָֹוה , ר ֶ/ִ<ְבָרא ִמֶ-נH 6ָד� ָהִרא/(�ִטיט ֶאBָא ָעפָ 

0ל , ד"י6                      . ֱאלִֹהי� ֶאת ָהHָד� ָעָפר ִמ� ָהֲאָדָמהיאהדונהי
ֶ/Iֶה6 ַיד ְוֵ/� ט(ב ֶ/ָעִתיד ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א , ד"ד ֶאBָא יַ "ִתְקֵרי י6

ֶ/ֶ<ֱאַמר , ַצִ%יִקי� ָלע(ָל� ַהָ;א ִ;יר6ָ/ַלִי� 6ְבֵבית ַהִ-ְקָד/ִל�8ֵ ָלֶה� לְ 
, ְוֵאי� ָיד ֶאBָא ָמנ(ת, ְוָנַת8ִי ָלֶה� ְ;ֵביִתי 6ְבח(מַֹתי ַיד ָוֵ/� ט(ב

6ַמה6 ָיד ְמַלֵ-ד ֶ/ָעִתיד ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א , 9ֶֶ<ֱאַמר ָחֵמ/ ַי%(ת
ְ:ֵדי , ְונ(ֵת� ָלֶה� :(ס ֶ/ל ַס� ַחCִי� ְ;ָיָד�, ל ַהPִַ%יִקי� ִ;ְ/ָמ�ִלְקר(ת :ָ 

, � ְ/ב6ָעה"ז( :ַ , �":ַ                       .ֶ/Cְִהי6 ַחCִי� ְוַקCִָמי� ְלע(ָלִמי�
� ָלע(ָל� ְסעOָ%ה ֶ/ל ַצִ%יִקי, ַ:� ֶ/ה6א ַמֶ:ה ז( ַעל ַ@ב ז( ְבFְִמָחה ַרָ;ה
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     .ַהָ;א
ְמַלֵ-ד ֶ/9ָק6ל ַהBֵב , ַעת'ִבי� %ַ 'ב מֵ 'ד ֶאBָא לֵ "0ל 8ְִקֵרי ָלמֶ , ד"ָלמֶ 

� ק(ֵרא א(ָת� "ִמEְֵני ַמה מֵ , �"מֵ                        .ְ:ֶנֶגד ָ:ל ָהֲאָבִרי�
ְוכ�BָO ,  ִ:ֵ=א ַהָ:ב(דִמEְֵני ֶ/9ְַנִי� ע(ְמִדי� ְ;ָרֵזי, ְ/ַנִי� ְ;ַבת 0ַחת

ְוק(ְ/ִרי� ְ;רֹאָ/� ְ:ָתִרי� , ֲחק6ִקי� ְ;ִטְ:ֵסי ַ/ְלֶהֶבת ֶ/ל ִ:ֵ=א ַהָ:ב(ד
נ�6 ִמEְֵני ָמה ֶאָחד ר(ֵב# ְוֶאָחד , �"נ6                                .ֶ/ל א(ָרה

ֶ/ָ:ל ְנָ/ָמה 6ְנָ/ָמה . ָמה ַלְ;ִרC(תִמEְֵני ֶ/ִנְבֵראת ;( ְנָ/ , ָזק�6 ְוע(ֵמד
ִ;ְזָמ� ֶ/ָהHָד� ר(ֵב# ַנְפ/( . Eַַע� ֶ/ִהיא ר(ֶבֶצת Eַַע� ֶ/ִהיא ְזק6ָפה

 יאהדונהיֶ/ֶ<ֱאַמר ֵנר ְיהָֹוה , 6ִבְזַמ� ֶ/ָהHָד� ָזק�6 ַנְפ/( ְזק6ָפה, ר(ֶבֶצת
� "0ל 8ְִקֵרי ָסמֵ , �"ָסמֵ                 .י ָבֶט�ִנְ/ַמת Hָד� ח(ֵפ/ ָ:ל ַחְדרֵ 

, ס(ֵמְ� ֶזה ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א 9ֶה6א ס(ֵמְ� נ(ְפִלי�. ֶאBָא ס(ֵמ�ְ 
ס(ֵמְ� ֶעְלי(ִני� ְוס(ֵמְ� .  ְלָכל ַה<(ְפִלי�יאהדונהיֶ/ֶ<ֱאַמר ס(ֵמְ� ְיהָֹוה 

לֹא ֶנֱאַמר , �"ַעיִ         . ְוס(ֵמְ� ע(ָל� ַהָ;אס(ֵמְ� ע(ָל� ַהֶזה, 8ְַח8(ִני�
ְוִהיא . ְוא(ר ְלָכל א(ר, � ֶאBָא ַעִי� ֶ/ל 8(ָרה ֶ/ִהיא ַעִי� ְלָכל ַעִי�"ַעיִ 

, ְוִהיא ַמָ%ע ְלָכל י(ְדֵעי ִ;יָנה. 6ִביָנה ְלָכל ְנב(ִני�, ָחְכָמה ְלָכל ָחְכָמה
9ֶֶ<ֱאַמר ִ:י , ֵאי� Eֶה ֶאBָא מֶֹ/ה, ה"פֵ          .ָ;Jְוִהיא ַחCִי� ַלַ-ֲחִזיִקי� 

, י ֶאBָא ַצִ%יק"0ל 8ְִקֵרי ַצדִ , י"ַצדִ             .ְ:ַבד Eֶה 6ְכַבד ָל/(� Hנִֹכי
               . ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א 9ֶה6א ע(Fֶה ְצָדק(ת, ֶזה ַצִ%יק( ֶ/ל ע(ָל�

ֶ/ִה7ִי� ִלְפֵני Eְַרעֹה ,  ֶזה מֶֹ/ה ֲאִבי ַהָחְכָמה ֲאִבי ָ:ל ַהְ<ִביִאי�,�"ק(
                   .ְוָכל ִ%ְבֵרי ַהFְֵ:ל, ְוָכל ִ%ְבֵרי ַ%ַעת, ְוָכל ִדְבֵרי ִ;יָנה, ָ:ל ִמיֵני ָחְכָמה

ְוה6א ק(ֵרא , ִלי�ֶזה ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ֶ/ה6א רֹא/ ְלָכל ַהְ@ד(, ש"ֵרי
ֶזה ִ/ֵ<יֶה� ֶ/ל , �"ִ/י                         .ְ;ָגל6ת ִרא/(ִני� ְו0ֲחר(ִני�

, ו"8ָי                         :ֶ/ָעִתיד ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ְלָ/ְבָר�, ְרָ/ִעי�
ֶ/ה6א ִמ6ֶ08ְה , ָ;Fָר ָוָד�ֶזה 8ֲַאָוָת� ֶ/ל , ו ֶאBָא 8ֲַאָוה"0ל 8ְִקֵרי 8ָי

  .ָ;ע(ָל� ַהֶזה ְ;ָכל י(� ָוי(�

ַרב ַהְמנ6ָנא ָסָבא Hַמר 0ְ/ְ:ָח� 0ְתָוו� ְבִהפ6ָכא ֵבית , ְ;ֵראִשית
� "Hלֶ . ָ;ָרא ְלָבָתר, ֵ;ית ְ;ַקְדִמיָתא ַהְיינ6 ְ;ֵראִ/ית, ְ;ַקְדִמיָתא 6ְלָבָתר

ֶאBָא ַ:ד , � ְ;ַקְדִמיָתא ַהְיינ6 ֱאלִֹהי� ֶאת ְלָבָתר"Hלֶ , ָתרְ;ַקְדִמיָתא 6ְלבָ 
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ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א ְלֶמְעַ;ד ַעְלָמא ָ:ל 0ְתָוו� ֲהו( ְסִתיִמי� O6ְתֵרי� , ָ;ָעא ק
ָהָוה ִמְס8ַָ:ל קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א , 0ְלִפי� ְ/ִני� ַעד ְדָלא ָבָרא ַעְלָמא

ַ:ד ָבָעא ְלִמְבֵרי ַעְלָמא Hת6 ָכל 0ְתָוו� ַקֵ-יJ ִמ=(ָפא . ע ְבה6ְוִאְ/ַתְעָ/ 
Hְמָרה ִר;(� ַעְלִמי� ִניָחא . ְלֵמיַעל ְ;ֵריָ/א' ָ/ִרי0ת אֹת ת. ֲאֵריַ/ְייה6

ְו0ְנ8ְ , ת"ַ%Hָנא ח(ָתָמא ְדגEַ/ְ6ְנָקא ִ%יָלְ� ֱאמֶ , ָקָ-ְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
ת 6ְלִמְבֵרי ִבי "ֵיא(ת ְלַמְלָ:א ְלִמְ/ֵרי ְבאֹת ֱאמֶ . ת"ְתְקִרי0ת ֱאמֶ ִא 

ֶאBָא ֵלית , Hַמר ָלJ קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א ֵיא(ת 0ְנ8ְ ְוַזָ:Hה 0ְנ8ְ . ַעְלָ-א
ל ה(ִאיל ְו0ְנ8ְ ְזִמיָנא ְלֵמֱהֵוי ָרִ/י� עַ . 0ְנ8ְ ְ:ָדאי ְלִמְבֵרי ָ;ְ� ַעְלָמא
, ו"� ְוַעד 8ָי"ְדִקCְימ6 א(ַרְייָתא ֵמHלֶ , ִמְצִחי� ְדג6ְבִרי� ְמֵהיְמִני�

, ְוה(ִאיל 0%ְְנ8ְ ָ;�ְ , ְוע(ד ְד0ְנ8ְ ח(ָתָמא ְדָמֶות. 6ִבְרִ/ימ6 ִ%יָלְ� ְימ6ת�6
.  ָקֵ-יJ'ָעאָלת אֹת ש, ִמCַד ַנְפַקת. ֵלית 0ְנ8ְ ְ:ָדאי ְלִמְבֵרי ָ;ְ� ַעְלָמא

ְדִבי ִאְתְקֵרי , Hְמָרה ָקֵ-יJ ִר;(� ַעְלִמי� ִניָחא ָקָ-ְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
Hַמר ָלJ ֵיא(ת 0ְנ8ְ . ְוַיא6ת ְלִמְבֵרי ַעְלָמא ִבְ/ָמא ַקִ%יָ/א, י"ִ/ְמָ� ַ/דַ 

ָפא ַנְטִלי� ָלְ� ְלֵמֱהֵוי ֲאָבל ה(ִאיל ְו0ְתָוו� ְדִז6C. ְוַטב 0ְנ8ְ 6ְק/(ט 0ְנ8ְ 
ִ%ְבִגי� ְדָלא ִאְתָקָיי� ִ/ְקָרא ֶאBָא , ִעְמה(� ָלא ָבֵעיָנא ְלִמְבֵרי ָ;ְ� ַעְלָמא

ִמָ:א� ָמא� ְ%ָבֵעי ְלֵמיָמר ִ/ְקָרא ִי+(ל ְיס(ָדא . ר"ִאי ִיְטל�6 ָלְ� ק
אֹת ְק/(ט ' ְ%ָהא אֹת ש. א6ְלָבָתר י(ִקי� ֵליJ ִ/7ְרָ , ִ%ְק/(ט ְ;ַקְדִמיָתא

ר 0ְתָוו� ְד0ְחִזיא6 ַעל "ק. אֹת ְק/(ט ְ%Hָבָהָת� ְדִאְתַייֲחד6 ָבJ, ִאיה6
ְבַג6ָוְייה6 ַוֲהֵוי ' 6ְבִגי� ְלִאְתַקCְיָמא ַנְטֵלי אֹת ש, ִסְטָרא ִביָ/א ִאינ�6

, Hְמָרה ָקֵ-יJ' ָלת א(ת צָעא. ֵ:יָו� ְדָחָמאת ָהִכי ַנְפַקת ִמ7ֵָ-יJ. ֶקֶ/ר
, ְדHָנא ִ;י ֲחִתיִמי� ַצִ%יִקי�, ִר;(� ַעְלָמא ִניָחא ָקָמְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא

6ִבי , ְו0ְנ8ְ ְ%ִאְתְקִרי0ת ַצִ%יק ִ;י ָרִ/י� ִדְכ8ִיב ִ:י ַצִ%יק ְיָי ְצָדק(ת Hֶהב
ְוַצִ%יק 0ְנ8ְ ֲאָבל 0ְנ8ְ , ַצִ%י 0ְנ8ְ , יHַמר ָלJ ַצ%ִ . ֵיא(ת ְלִמְבֵרי ַעְלָמא
ְ;ִגי� ְדָלא , ֵלית 0ְנ8ְ ָצִריְ� ְלִאְתַ@ְלָיא ָ:ל ַ:�ְ , ָצִריְ� ְלֵמֱהֵוי ְטִמיָרא

ִ%ְ/ָמא ' 0ְתָיא י, ִאיִהי' נ, ָמאי ַטְעָמא. ְלֵמיָהב Eְִתח(� Eֶה ְלָעְלָמא
ְוָרָזא ָדא ַ:ד ָ;ָרא קOְדָ/א . J ְוִאְתHָחד ְ;ָהָדאִ%ְבִרית ַקִ%יָ/א ְוָרִכיב ֲעלָ 
ד "6ְבִגי� ַ:ְ� 0ְנפ(י ְדי6. ד6 ַפְרצ6ִפי� ְ;ָרא(, ְ;ִריְ� ה6א ְלHָד� ָהִרא/(�

ְוָלא ִאְתַהְ%ר6 0ְנִפי� ְב0ְנEִי� ְ:ג(ָוָנא ָדא . ְמַהֵ%ר ַלֲאח(ָרא ְ:ג(ָוָנא ָדא צ
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Hַמר ' ִאְס8ְַ:ָלא ְלַת8ָא ְ:ַגוְוָנא ָדא צ, ְ:ַגוְוָנא ָדא צ. ַ:ל ְלֵעיָלאִאְס8ָ , צ
ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א ת6 ְדHָנא ַזִ-י� ְלַנְ=ָרא ָלְ� 6ְלֶמְעַ;ד ָלְ� Eִ0י�  Oק Jָל

ת אֹת ָעאלָ . ַנְפַקת ִמ7ֵָ-יJ ְו0ְזַלת. ֲאָבל ְב0ְתָרא 0ֲחָרא 8ְִס8ַָלק, ְבEִ0י�
פ Hְמָרה ָקֵ-יJ ִר;(� ַעְלִמי� ִניָחא ָקָ-ְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא ְ%ָהא פ6ְרָקָנא 

6ִבי ֵיא(ת , ְוָדא ה6א ְפד6ת, ְד0ְנ8ְ ַזִ-י� ְלֶמְעַ;ד ְ;ַעְלָמא ִבי ָרִ/י�
, ע ִ;ְטִמיר6ֲאָבל ָ;ְ� ִאְתְרִ/י� H . /ַEֶַמר ָלJ ֵיא(ת 0ְנ8ְ . ְלִמְבֵרי ַעְלָמא

Jִעיל ֵריֵ/יה ֵבי� @6ֵפיHָהִכי ָמא� ְדָחב ָכִפי� , ְ:ַגוְוָנא ְ%ִחיְוָיא ְדָמֵחי ְו
ְו�0 ַעל ַ@ב ְ%Hְמָרה ְ%ִאית ִ;י ֲעָנָוה Hַמר . ָע(�' ֵריֵ/יה ְוEִ0יק ָיד( ְוֵכ� ע

ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א ָלא ִאיְבֵרי ָבְ� ַעְלָמא Oק JBָ. ָעאָלת אֹת Jַנְפָקת ִמ7ֵָ-י 
ְ%ִאית ִבי , Hְמָרה ַקֵ-יה ִר;(� ַעְלִמי� ִניָחא ָקָ-ְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא' ס

Hַמר ָלJ ַעל ָ%א 0ְנ8ְ . ְסִמיָכא ַל<ְֹפִלי� ִדְכ8ִיב ס(ֵמְ� ְיָי ְלָכל ַה<(ְפִלי�
J0ְנ8ְ ָנִפיק ֵמ0ְתָרְ� ַמה ְתֵהא ֲעַלְייה6 ִאי . ָצִריְ� ְל0ְתָרְ� ְוָלא ָתז6ז ִמֵ<י

ָעאָלת . ִמַיד ַנְפַקת ִמ7ֵָ-יJ. ה(ִאיל ְוִא<�6 ְסִמיִכי� ֲעָל�ְ , ְדִאי<�6 נ(ְפִלי�
ְדִבי , Hְמָרה ָקֵ-יJ ִר;(� ַעְלָמא ִניָחא ָקָ-ְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא' אֹת נ

� 68ב "Hַמר ָלJ נBָ .6ה ְדַצִ%יִקי� ָנאָוה 8ְִהBָה6ְתִה , ְ:ִתיב נ(ָרא 8ְִהB(ת
ִמַיד 8ַָבת . ְ� ְל0ְתָרJ ַוֲהֵוי ְסִמיְ� ָעָלה"ְ%ַהא ְבִגיָנְ� 8ַָבת ָסמֶ , ְל0ְתָר�ְ 

J6ְַנְפַקת ִמ7ֵָ-י Jִר;(� ַעְלָמא ִניָחא ' ָעאָלת אֹת מ. ְל0ְתָר Jְמָרה ָקֵ-יH
. Hַמר ָלJ ָהִכי ה6א ַוָדאי. ְדִבי ִאְתְקִרי0ת ֶמֶל�ְ ,  ִבי ַעְלָמאָקָ-ְ� ְלִמְבֵרי

68ב ְל0ְתָרְ� , ֲאָבל ָלא ֶאְבֵרי ָ;ְ� ַעְלָמא ְבִגי� ְ%ַעְלָמא ִאְצְטִריְ� ַלֶ-ֶל�ְ 
ְ;ַהִהיא . ְ%ָהא ָלא ֵיא(ת ְלַעְלָמא ְלֵמיָק� ְ;לֹא ֶמֶל�ְ . 'ְו �', 0ְנ8ְ ְו ל
ִאְזַדְעְזָעא , ֵמַעל :6ְרֵסי ְיָקֵריJ' ְח8ָא ִמ� ֳקָדמ(ִהי אֹת כַ/ְעָתא נַ 

. ְוHְמָרה ָקֵ-יJ ִר;(� ַעְלָמא ִניָחא ָקָ-ְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא ְ%Hָנא ְ:ב(ָד�ְ 
ִאְזַ%ְעְזע6 ָמאָת� ֶאֶל� ַעְלִמי� , ֵמַעל :6ְרֵסי ְיָקֵריJ' ְוַכד ַנְחַתת כ

Hַמר ָלJ קOְדָ/א . ְוכOְלה6 ַעְלִמי� ִאְזַ%ְעְזע6 ְלִמְנEַל, ע כ6ְרְסָיאְוִאְזַדְעזַ 
68ב , ְדָלא ֶאְבֵרי ָבְ� ַעְלָמא, ַמה 0ְנ8ְ ָעִביד ָהָכא. �"� :ַ "ְ;ִריְ� ה6א :ַ 

ֵוי 68ב ְלכ6ְרְסֵייְ� ַוהֲ , ְ%ָהא ָבְ� ְ:ָלָיה ָ:ָלה ְוֶנֱחָרָצה ִאְ/8ְַמע, ְל0ְתָר�ְ 
' ָעאָלת אֹת י. ְבַהִהיא ַ/ְע8ָא ַנְפַקת ִמ7ֵָמיJ ְוָתַבת ְלד6ְכ8ָא. ָתָמ�

ְדHָנא ֵ/יר6ָתא , Hמָרה ָקֵ-יJ ִר;(� ַעְלָמא ִניָחא ָקָמְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
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ְנH 8ְַמר ָלJ ַ%י ָלְ� 0%ְ. ִ%ְ/ָמא ַקִ%יָ/א ְוֵיא(ת ָלְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
ֵלית 0ְנ8ְ ֵיא(ת , ְוָכל ְרע6ָתא ִדיִלי ָבְ� ָסִליק, ָחִקיק ִ;י ְו0ְנ8ְ ָרִ/י� ִ;י

Hְמָרה ָקֵ-יJ ִר;(� ַעְלָמא ִניָחא ' ָעאָלת אֹת ט. ְלִאְתַע7ְָרא ִמ� ְ/ִמי
J ָלא Hַמר לָ . ְדHָנא ִבי ִאְתְקִרי0ת ט(ב ְוָיָ/ר, ָקָמְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא

ְ%ָהא ט6ֵבְ� ָסִתי� ְ;ַגֵווְ� ְוָצפ�6 ְ;ַגֵווְ� ָהָדא ה6א , ֶאְבֵרי ָבְ� ַעְלָמא
ה(ִאיל ְוָגנ6ז ְ;ַג6ֵוְ� ֵלית ֵ;יJ . ִ%ְכִתיב ַמה ַרב ט6ְבָ� ֲאֶ/ר ָצַפְנ8ָ ִליֵרֶאי�ָ 
ְות6 ְדַעל . HֵתיֶאBָא ְבָעְלָמא דְ , ח6ָלָקא ְלַעְלָמא ָדא ְדHָנא ָבֵעי ְלִמְבֵרי

ָהָדא ה6א ִדְכִתיב ָטְבע6 , ְדט6ֵבְ� ָ@נ6ז ְ;ַגֵווְ� ִיְטְ;ע�6 ַתְרֵעי ְדֵהיָכָלא
ְוַעל , ט"ְוַכד 8ְִתַחְ;ר�6 ַ:ֲחָדא ָהא חֵ , ְלָקְבֵל�ְ ' ְות6 ְדח. ָבHֶר# ְ/ָעֶריהָ 

. ִמCָד ַנְפַקת ִמ7ֵָמיJ, �ָדא 0ְתָוו� ִאBֵי� ָלא ְרִ/יִמי� ְבִ/ְבִטי� ַקִ%יִ/י
, Hְמָרה ֵליJ ִר;(� ַעְלָמא ִניָחא ָקָמְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא' ָעאָלת אֹת ז

Hַמר ָלJ . ְדִבי ַנְטִרי� ָ;ֶניָ� ַ/ָ;ת ִ%ְכִתיב ָזכ(ר ֶאת י(� ַהַ/ָ;ת ְלַקְ%/(
א ְוַחְרָ;א ְדִ/ָ<ָנא ְור6ְמָחא ְד0ְנ8ְ ִאית ָ;ְ� ְקָרבָ , ָלא ֶאְבֵרי ָ;ְ� ַעְלָמא
Hְמָרה ַקֵמיJ ' ָעאָלת אֹת ו. ִמCָד ַנְפַקת ִמָקֵ-יJ. �"ִדְקָרָבא ְ:ג(ָוָנא ְדנ6

Hַמר ָלJ . ְדHָנא אֹת ִמ9ְָמ�ְ , ִר;(� ַעְלָמא ִניָחא ָקָמְ� ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
ְד�68H ְ;ָרָזא ִ%ְ/ִמי , ְתָוו� ִ%ְ/ִמיַ%י ְלכ(� ְד�68H 0' 0ְנ8ְ ְוה, ו"ָוא

' ואֹת ג' ָעאָלת אֹת ד. ְוָלא ֶאְבֵרי ְבכ6 ַעְלָמא, ְוַח7ִיִקי� 6ְגִליִפי� ִ;ְ/ִמי
ְדָהא , ַ%י ְלכ(� ְלֵמֱהֵוי ָדא ִע� ָדא, Hַמר א�6 ל(�. Hְמר6 א�6 ָהִכי

ת "ָ%לֶ . ְצִריִכי� ִלְגמ(ל ִעְ-ה(� ִטיב6ִמְסְ:ִני� ָלא ִיְתַבְטל�6 ִמ� ַעְלָמא 6
ְוַדי , ָלא ִתְתָפְר/�6 ָ%א ִמ� ָ%א, ל @(ֵמל ָלJ ִטיב6"ִגימֶ . ִאיִהי ִמְסְ:ָנא

Hְמָרה ֵליJ ִר;(� ַעְלָמא ִניָחא ָקָמְ� ' ָעאָלת אֹת ב. ְלכ(� ְלֵמיָז� ָ%א ְלָדא
ְדָ/א ְ;ִריְ� .  ָלְ� ְלֵעיָלא ְוַת8ָאְדִבי ְמָבְרָכ�, ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא Oק Jַמר ָלH

. ה6א ָהא ַוָ%אי ָ;ְ� ֶאְבֵרי ַעְלָמא ְו0ְנ8ְ ְתֵהא 9ֵיר6ָתא ְלִמְבֵרי ַעְלָמא
, �"� Hלֶ "Hַמר ָלJ קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א Hלֶ . ָלא ָעאָלת' ַקְייָמא אֹת א

Hְמָרה ָקֵמיJ ִר;(� . Hר ָ:ל 0ְתָוו�ָלָ-ה ֵלית 0ְנ8ְ ָעאָלת ָקָמאי ִ:ְ/ 
ַמה ֲאָנא , ַעְלָמא ְבִגי� ְדָחֵמיָנא כֹל 0ְתָוו� ַנְפק6 ִמ� ָקָמְ� ְ;לֹא ת(ַעְל8ָא

ְוָלא . ת ְנַבְזְבָזא ַרְבְרָבא ָדא"ְות6 ְדָהא ָיִהיְב8ָא ְלאֹת ֵ;י. 0ְעִ;יד ָתָמ�
א ְנַבְזְבָזא ְדָיַהב ְלַעְבד(י 6ְלֵמיַהב ֵיא(ת ְלַמְלָ:א ִעָלHה ְל0ְעְ;רָ 
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ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א Hלֶ . ְל0ֲחָרא Oק Jַמר ָלH" ֶלH �"� , �0 ַעל ַגב ְ%אֹת
ֵלית ִבי ִיח6ָדא . 0ְנ8ְ 8ְֵהא ֵרי/ ְלָכל 0ְתָוו�. ת ָ;J ֶאְבֵרי ַעְלָמא"ֵ;י

ְוָכל ִיח6ָדא ָלא , � ְוכֹל ע(ָבִדי� ְדַעְלָמאָ;ְ� ִיְ/ר�6 :ָֹל ח6ְ/ָ;ִני. ֶאBָא ָ;�ְ 
ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 0ְתָוו� ִעBִָאי� ַרְבְרִבי� . ֲהֵוי ֶאBָא ְבאֹת Hֶל� Oְוָעַבד ק

� "Hלֶ . ְבֵראִ/ית ָ;ָרא. ת"ת ֵ;י"6ְבִגי� ַ:ְ� ֵ;י. ְו0ְתָוו� ַת8ִָאי� ְזִעיִרי�
, ֵעיָלא ְו0ְתָוו� ִמBְַת8ָא ְוכOְלה6 ַ:ֲחָדא ֲהו(0ְתָוו� ִמBְ , � ֱאלִֹהי� ֶאת"Hלֶ 

  .ֵמַעְלָמא ִעHBָה 6ֵמָעְלָמא ַתH8ָה

, ֶ/ִחֵ;ר 0ְבָרָה� Hִבינ6 ָעָליו ַה9ָל(�" ֶסֶפר ְיִציָרה"0ַחר ַ:ְ� ִיְקָרא Eֶֶרק ֶזה ִמ 

  . ָעִדי�,ְוִלְקרֹא :BO(" ֵסֶפר ְיִציָרה"ְוִא� י6ָכל ְלַהMִיג 

ִ;ְ/לִֹ/י� 6ְ/8ִַי� ְנִתיב(ת Eְִליא(ת ָחְכָמה ָחַקק ָיJ ְיהָֹוה ְצָבא(ת ֱאלֵֹהי 
. ָר� ְוִנMָא. ֵאל ַ/ַ%י ַח<�6 ְוַרח�6. ֱאלִֹהי� ַחCִי� 6ֶמֶלְ� ע(ָל�. ִיFְָרֵאל

. ָ/ה ְסָפִרי�ִ;ְ/לֹ 6ָבָרא ֶאת ע(ָלמ(. /(ֵכ� ַעד ָמר(� ְוָקד(/ ְ/מ(
ֶעFֶר ְסִפיר(ת ְ;ִליָמה ְ;ִמְסEַר ֶעFֶר                  :ְ;ֵסֶפר ְוֵסֶפר ְוִס6Eר

. ְ;ִמBַת ָל/(�. 6ְבִרית ָיִחיד ְמכ�6ָO ַ;ֶאְמַצע. ָחֵמ/ ְ:ֶנֶגד ָחֵמ/. ֶאְצָ;ע(ת
ֶעFֶר . ֶעFֶר ְולֹא 8ֵַ/ע. ֶעFֶר ְסִפיר(ת ְ;ִליָמה          :6ְבִמיָלת ַהָ-ע(ר
. ְ;חֹ� ָ;ֶה� ַוֲחקֹר ֵמֶה�. ָהֵב� ְ;ָחְכָמה ַוֲחַכ� ַ;ִ;יָנה. ְולֹא ֲאַחת ֶעFְֵרה

ְרי( ְוָהֵ/ב י(ֵצר ַעל ְמכ(נ( O; ר                         :ְוַהֲעֵמד ָ%ָבר ַעלFֶֶע
עֶֹמק ֵראִ/ית עֶֹמק . ֶה� ס(�ִמָ%ָת� ֶעFֶר ֶ/ֵאי� לָ . ְסִפיר(ת ְ;ִליָמה

, עֶֹמק ִמְזָרח. עֶֹמק ר�6 ְועֶֹמק 8ַָחת. עֶֹמק ט(ב ְועֶֹמק ָרע. 0ֲחִרית
. ֵאל ֶמֶלְ� ֶנֱאָמ�. Hד(� ָיִחיד. ְועֶֹמק ָ%ר(�, עֶֹמק ָצפ(�. ְועֶֹמק ַמֲעָרב

ֶעFֶר ְסִפיר(ת                   :מ(ֵ/ל ְ;כ�BָO ִמְ-ע(� ָקְד/( ַעד ֲעֵדי ַעד
ְ%ָבר( ָ;ֶה� . ְוַתְכִליָת� ֵאי� ָלֶה� ֵק#. ְצִפCָָת� ְ:ַמְרֵאה ַהָ;ָזק. ְ;ִליָמה

                 :ְוִלְפֵני ִ:ְסא( ֵה� ִמְ/8ֲַחִוי�. 6ְלַמֲאָמר( ַ:=6ָפה ִיְר%ֹפ6. ְ;ָרצ(א ָו/(ב
ָפ� ִ;ְתִחBָָת� ְ:ַ/ְלֶהֶבת ְק/6ָרה ַבַ@ֶחֶלת ָנע#6 ס(. ֶעFֶר ְסִפיר(ת ְ;ִליָמה

ֶעFֶר           :ְוִלְפֵני ֶאָחד ָמה 8ָ0ה ס(ֵפר. ֶ/Hד(� ָיִחיד ְוֵאי� ל( ֵ/ִני
ְוִא� ָר# ִלְ;ָ� . ְוִלְ;ָ� ִמְלַהְרֵהר. ְ;ל(� Eִיָ� ִמBְַדֵ;ר. ְסִפיר(ת ְ;ִליָמה

ֶעFֶר ְסִפיר(ת              : ֶנֱאַמר ָרצ(א ָו/(בֶ/ְלַכ�ְ . /6ב ַלָ-ק(�
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. ָ;ר6ְ� 6ְמבָֹרְ� ְ/מ( ֶ/ל ַחי ָהע(ָלִמי�. 0ַחת ר6ַח ֱאלִֹהי� ַחCִי�. ְ;ִליָמה
ָחַקק . ְ/8ִַי� ר6ַח ֵמר6חַ                  :ֶזה6 ר6ַח ַה7ֶֹד/. ק(ל ְור6ַח ְוִד;6ר
 Fְֶע J;ָ ת ְוע(ד ָ/לֹ/ ִא-(ת ְוִ/ְבָעה ְכפ6ל(תְוָחַצב)Cִרי� 6ְ/8ִַי� א(ִת .

  :6ְ/8ֵי� ֶעFְֵרה Eְ/6ט(ת ְור6ַח 0ַחת ָ;ֶה�
ֲחָקָק� ְ:ֵעי� , ֶרֶפ/ ְוִטיט, ָחַקק ְוָחַצב ָ;ֶה� 8ֹה6 ָובֹה6. ָ/לֹ/ ַמִי� ֵמר6חַ 

  :ִסְ;ָב� ְ:ִמי� ַמַעִזיָבה. ִהPִיָב� ְ:ִמי� ח(ָמה. ֲער6ָגה
. Fְָרִפי� ְוא(ַפִני�. ָחַקק ְוָחַצב ָ;J ִ:ֵ=א ַהָ:ב(ד. 0ְרַ;ע ֵא/ ִמַ-ִי�

ֶ/ֶ<ֱאַמר עFֶֹה . 6ִמְ/לְֹ/�8ָ ָיַסד ְמע(נ(. 6ַמְלֲאֵכי ַה9ֵָרת. ְוַחC(ת ַה7ֶֹד/
  :ַמְלHָכיו ר6ח(ת ְמָ/ְרָתיו ֵא/ לֵֹהט

6ְקָבָע� . ָ/לֹ/ א(ִתC(ת ִמ� ַהEְ/6ט(ת ָחַת� ר6ַח ְ;ַעד ָ/לֹ/, ֵמ/חָ 
6ָפָנה ְלַמֲעָלה ַוֲחָתמ( . ְוָחַת� ָ;ֶה� ֵ// ְקָצו(ת. ו"ִ;ְ/מ( ַהָ@ד(ל יה

ָחַת� , ֶ/ַבע. ה"ַוֲחָתמ( ְ;יו, 6ָפָנה ְלַמָ+ה, ָחַת� 8ַַחת, ֵ//. ו"ְ;יה
, 6ָפָנה ְל0ֲחָריו, ְ/מֶֹנה ָחַת� ַמֲעָרב. י"ַוֲחָתמ( ְ;הו, 6ָפָנה ְלָפָניו, ִמְזָרח

ֶעFֶר : ה"ַוֲחָתמ( ְ;וי, 6ָפָנה ִליִמינ(, 8ֵַ/ע ָחַת� ָ%ר(�: ו"ַוֲחָתמ( ְ;הי
  :י"ַוֲחָתמ( ְ;וה, 6ָפָנה ִלFְמֹאל(, ָחַת� ָצפ(�

6ַמִי� , ְור6ַח ֵמר6חַ .  0ַחת ר6ַח ֱאלִֹהי� ַחCִי�.ֵא6B ֶעFֶר ְסִפיר(ת ְ;ִליָמה
                  .ִמְזָרח 6ַמֲעָרב ָצפ(� ְוָדר(�, ְור6ַח ַמְעָלה ְוַתַחת. ְוֵא/ ִמַ-ִי�. ֵמר6חַ 

  .ֶזה ֶעFֶר Eְָעִמי�, יֹאַמר Hֶל� ֵ;ית

  

  

  

  :י6 ְמצ6ָייִרי� ְלָפָניו ָ:ֶזהְוִיְה , 0ַחר ַ:ְ� ַיְזִ:יר ַהְ<קO%(ת ְ;ִפיו

, )ְ@ב6ָרה(ְ/ָבא , )ֶחֶסד(ֶס@(ל , )ִ;יָנה(ֵצֵרי , )ָחְכָמה(8ָEַח , )ֶ:ֶתר(ָקָמ# 
  ):ְיס(ד(/6רOק , )ה(ד(קO;#6 , )ֶנַצח(ִחיִריק , )8ְִפֶאֶרת(חָֹל� 
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  .0ַחר ַ:ְ� ִיְקָרא ַהְ+ָעִמי� ְ;ִפיו

  

  

  
  

6ְבִהְתַלֲהב6ת ֲעצ6ָמה 6ְבק(ל ָנִעי� , ַמר ְבַכ6ָוָנה 6ְבCִ/6ב ַהַ%ַעתַיֲעמ(ד ְויֹא

  :ְוָצל6ל ִמBָה ְ;ִמBָה
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ְוִתְתַק9ְר�6 , ק6מ6 0ְתָו� ַקִ%יִ/י� ַוֲאִחיד6 ְ;ַזְייִני� ַקִ%יִ/י� ִ%יְלכ(�
ע6BO ָקֵמי ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א ְוִאְתַ:ְ</6 וְ , ְ;ְנ67ִדי� ְוַטֲעִמי� ַקִ%יִ/י�

ְוַקְר8ָא , ְוִתְבע�6 ַרֲחִמי� ַעל ְ/ִכיְנ8ָא ְוַעל ֵ;ית ִמְקָ%ָ/א, 6ְ/ִכְנ8ֵיה
, ַ;ֲעָגָלא 6ִבְזַמ� ָקִריב, ה ַרָ;א"ְוִיְתַ@ַ%ל ְוִיְתַקַ%/ ֵ/� יָ , ִ%יר6ָ/ֵל�

ְוִיְמֵחי 6%ְכָרָנא ַ%ֲעָמֵלק ִמ8ְח(ת , ֵמ0ְרָעאְוִיְתַע7ַר פ6ְלָחָנא ְ%ֱאִליַלCָא 
, ְוֵיית6ב פ6ְלָחָנא ַי7ִיָרא ִדְ/ַמCָא ְלַהְ%ֵריJ 6ְלִזיֵויJ ִויָקֵריJ, ְ/ַמCָא

Jְוַיְמִליְ� ַמְלכ6ֵתי ,Jִויָקֵרב ְמִ/יֵחי Jְרָקֵני OE ק6מ6 0ְתָו�  :ַוַיְצַמח
ְ;ֵני 0ְבָרָה� , 6 6ָמִליל6 ַסֵניג(ְרָיא ְ;ַעד ֵ;ית ִיFְָרֵאלִאְתַ:ְ</, ַקִ%יִ/י�

ַחCִי� ְוFָָבע ִוי/6ָעה , ִויֵהא ְ/ָלָמא ַרָ;א ִמ� ְ/ַמCָא. ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב
Bָה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה Oה 6ְגאH6ָלה ָלנ6 , ְוֶנָחָמה ְוֵ/יָזָבא 6ְרפPְָוֶרַוח ְוַה

  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�. ִיFְָרֵאל6ְלָכל 

ְוִא9ָה 8ְַדֵלג ִלי-6ד , 0ַחר ַ:ְ� ִיְקָרא ז(ַהר ֶזה ָהע(ֵסק ְ;ִת67ֵני ִדְקָנא ַקִ%יָ/א

  .499499499499עמוד   ְלַקָ-� "מאנא בכח"ְוַתְמִ/י�ְ . ֶזה

א ַי7ִיָרא ִעHBָה ַוי ָמא� ְ%א(ִ/יט ָיד(י ְ;ִדיְקנָ : Eַָתח ַרִ;י ִ/ְמע(� ְוHַמר
ְ/ַ;ְח8ָא. ְ%ָסָבא ַקִ%יָ/א ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכBָֹא Oיְקָנא ְ%ַהִהיא ת%ִ .

. ִ%יְקָנא ְ%ָלא ָיְדִעי� ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�. ִ%יְקָנא ְ%ָסִתי� ְוַי7ִיר ִמָ:ל 8ִק6נ(י
ְ/ָ;ִח  O8 יְקָנא ְ%ָלא ֲהָוה ַ;ר ַנ/ . י�ִ%יְקָנא ְ%ִהיא 68ְ/ַ;ְח8ָא ְ%ָכל%ִ

Jה ְוַקִ%יָ/א ְ%ִיְקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליHֲער(י ַעד . ְנִביFַ;ְ יְקָנא ְ%ִהיא 8ְַלָיא%ִ
ְטִמיָרא ִדְטִמיִרי� , ַי7ִיָרא ְ%ַי7ִִרי�, ִח6ָָרא ְ:ַתְלָגא, ַט;6ָרא ְדִלָ;א

8ָאָנא ִ;ְצִניע6ָתא ְדִסְפָרא ְ%ָהאי . ְמֵהיְמנ6ָתא ִדְמֵהיְמנ6ָתא ְ%כָֹלא
ָנִפיק ְמא6ְדנ(י ְוָנִחית ס6ְחָרֵניJ ְ%פ6ָמא , ִ%יְקָנא ְמֵהיְמנ6ָתא ְדכ(ָלא

. ַקִ%יָ/א ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ְ;ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ִח6ָָרא ְדַי7ִיָרא
ה6א ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא ְמַהיְמָנא ְ/ֵליָמא ,  ִט;6ָראְוָנִחית ְ;ִ/67ָלא ְוָחֵפי ַעד

ִ;ְתַלת ֲעFַר , ְ%ַנְגִ%י� ֵ;יJ 8ְַלת ֲעFָר ְנִביִעי� ַמ;6ִעי� ִ%ְמַ/ח ְרב6ת ָטָבא
  :8ִק6ִני� ִמְת7ְ8ַָנא

ֵעיָלא ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ִמBְ ) ֵאל' ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� במדה א(8ִק6ָנא ַקְדָמHה 
ְוָ/אֵרי ֵמַהה6א 8ִק6ָנא ִדFְַער ֵריֵ/יה ְ%ָסִליק ְ;ִת67נ(י ְלֵעיBָא ְמא6ְדנ(י 
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ָלא ָטָבא ַעד ֵריָ/א  O7/ִ;ְ ְדִני� ְ;ַחד ח6ָטא Oְתָחא ְדאEִ ְוָנִחית ִמ7ֵַ-י
  :ְ%פ6ָמא

� Fְַעָרא ֵמֵריָ/א ִמְת78ַַ ) ַרח�6' נ(Fֵא ָע(� במדה ב(, 8ִק6ָנא ִתְנָייָנא
  :ְוָסִליק ַעד ֵריָ/א 0ֲחָרא ְ%פ6ָמא ְ;ִת67ָנא ָ/ִקיל, ְ%פ6ָמא

ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתח(ת ) ְוַח<�6' ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע במדה ג(, 8ִק6ָנא 8ְִליָתHה
ַסק ְוFְַעָרא ִאְתEְ , ח(ָטָמא ִמ8ְח(ת 8ְֵרי� נ6ְקִבי� ָנִפיק ַחד Hְרָחא

6ָמֵלי ֵמָהאי ִ@יָסא 6ֵמָהאי ִ@יָסא Fְַעָרא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי� . ְ;ַהה6א Hְרָחא
  :ס6ְחָרֵנJ ְדַהה6א Hְרָחא

ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ְוָנִחית ) ֶאֶר�ְ ' ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( במדה ד(, 8ִק6ָנא ְרִביָעHה
  :א ֲחָדא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי�8ְח(ת 6Eָמא ֵמֵריָ/א ֲחָדא ְלֵריָ/ 

8ְח(ת 6Eָמא ) Eַ0ִי�' לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0( במדה ה(, 8ִק6ָנא ֲחִמיָ/Hה
ְוִאBֵי� 8ְֵרי� Hְרִחי� , ָנִפיק Hְרָחא 0ֲחָרא ְ;ִ/67ָלא ְדHְרָחא ִדְלֵעיָלא

  :ְרִ/יִמי� ַעל 6Eָמא ִמָ:א� 6ִמָ:א�
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ) ְוַרב ֶחֶסד' ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א במדה ו(, יָתHה8ִק6ָנא ְ/ִת 

ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמBְַרע ְלֵעיל ְלֵריָ/א ְ%פ6ָמא ְוָחֵפי ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא 
ְוָנִחית Fְַעָרא ְלֵריָ/א ְדִפְתָחא . ָטָבא ַעד ֵריָ/א ְ%פ6ָמא ִדְלֵעיָלא

H8ְָרָחא ַתHה ְ%פ6ָמאְד:  
Eִָסיק Fְַעָרא ְוִאְתֲחז�6 ) ֶוֱאֶמת' ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 במדה ז(, 8ִק6ָנא ְ/ִביָעHה

ְ;ִגיְנה(� . 8ְֵרי� 6E8ִַחי� ְ;ִתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ַ/Eִיָר� ְוָי�H ְלֶמֱחֵזי
  : ֶמֶלְ� ַחCִי�ִאְתַקָי� ָעְלָמא ֲהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ְ;א(ר Eְֵני

 ָנִפיק ַחד ח6ָטא )נ(ֵצר ֶחֶסד' ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6 במדה ח(, 8ִק6ָנא ְתִמיָנHה
  :ְוַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא ַעד ַט;6ָרא, ְ%ַ/ֲעֵרי ס(ֲחָרֵני ְדִדיְקָנא

)  ָלֲאָלִפי�'ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� במדה ט(, 8ִק6ָנא ְתִ/יָעHה

, ִמ8ְָעֵרי 6ִמְתָעְרִבי� ַ/ְעֵרי ִ%יְקָנא ִע� ִאינ�6 ַ/ְעֵרי ְ%ַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא
  :ְוָלא ַנְפֵקי ָ%א ִע� ָ%א

ַנְחִתי� ַ/ְעֵרי ) נFֵֹא ָע(�' �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב במדה י(, 8ִק6ָנא ֲעִ/יָרHה
  :ר(ָנא 8ְח(ת ִ%יְקָנא8ְח(ת ִ%יְקָנא ְוַחְפָיי� ִ;גְ 

ְ%ָלא ָנְפִקי� ִניָמא ִמ� ) א ָוֶפַ/ע"ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� במדה י(, 8ִק6ָנא ַחד ַסר
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  :ִניָמא 6ִמְתַ/ְעָר� ְ;ִ/יע6ָרא ְ/ִלי�
ְ%ָלא ַתְלָיי� ) ב ְוֲחָ+Hה"ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6 במדה י(, 8ִק6ָנא 8ְֵריַסר

6פ6ָמא ִאְתEְֵני ִמָ:ל ִסְטר(י ְוָי�H ַ/ְעֵרי ְסח(ר ְסח(ר , י ַעל 6Eָמאַ/ְערֵ 
Jֵלי:  

ְ%ַתְלָיי� ַ/ְעֵרי ִ;ְתח(ת ) ג ְוַנ7ֵה"ִמיֵמי ֶקֶד� במדה י(, 8ִק6ָנא 8ְֵליַסר
. ַט;6ָראִ;יָקָרא ָיHה ִ;יָקָרא ַ/Eִיָרא ְמַחְפָיי� ַעד . ִ%יְקָנא ִמָ:א� 6ִמָ:א�

ְסָמא Oְב8ָא ְ%בOי ַתְקרEֵיִרי� . ָלא ִאְתֲחֵזי ִמָ:ל 0ְנEִ/ַ 6ִחי�E8ַ �6>ר ִא;ַ
ִ;ְתֵליַסר . 6ְמַחְזָי� ֵחד6 ִלְזֵעיר 0ְנEִי�. ִח6ִָרי� ְ%ַמְפִקי� ַחCִי� ְלַעְלָמא

ְוַנְגִ%י� ְלָכל , ְמָ/ח ְרב6ת8ִק6ִני� ִאBֵי� ַנְגִ%י� ְוָנְפִקי� 8ְֵליַסר ַמ;6ִעי� %ִ 
6ְמִ/יִחי� ֵמַהה6א ִמְ/ָחא . ְוַנֲהִרי� ְ;ַהה6א ִמְ/ָחא. ִא<�6 ִ%ְלַת8ָא

ִ;ְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי� ִאְתְרִ/י� ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא . ְ%ִבְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי�
  :י�ְסִתיָמHה ְ%כBָֹא ְ%ַע8ִיק ְדַע8ִיִק 
ְנִהיִרי� 0ְנפ(י ִדְזֵעיר 0ְנEִי� ְוָכל ֵחז6ר , ִמ8ְֵרי 6E8ִַחי� ַ/ִפיָר� ְד0ְנפ(י

. ְנִהיִרי� 6ִמְתַלֲהִטי� ֵמַהה6א ְנה(ָרא ִדְלֵעיָלא. ְושוֵ/� ְ%ִאְ/ַתְכָח� ְלַת8ָא
. יְקָנא ְכִת67נ(יוִבְשֵלימ6ת דִ , ִתק6ִני� 8ְֵליָסר ִאֵלי� ִאְ/ְתָכח6 ְבִדיְקָנא

  :ְ%ָכל ְדָחֵמי ִ%יְקֵניה ָתֵלי ֵביJ ְמֵהיְמנ6ָתא. ִאְתְקֵרי ַ;ר ָנ/ ֶנֱאָמ�
, 8ְֵליָסר ִתק6ִני� ִאֵלי� ְ%ַתְלָי� ְבִדיְקָנא ַיִקיָרא. 8ָאָנא ִ;ְצִניע6ָתא ְדסְפָרא

6ָמא� . ר 8ְַרֵעי ְדַרֲחֵמי6ִמְתEְַתֵחי ִבְתֵליסָ . ִבְשִביָעHה ִמְשַתְכֵחי ְ;ַעְלָמא
ָה0י . ְכָמא� ְדא6ֵמי ִבְתֵליָסר 678ִֵני ִדיְקָנא. ְדא(ִ/יט ְיֵדיJ ְלא6ָמHה

. Hַמר ְלַרִ;י ִיְצָחק ק�6 ְבִקי6ָמ�ְ , ִ;ְזֵעיר 0ְנEִי� ְ;ַכָ-ה. ַ;ֲאִריְ� 0ְנEִי�
ָק� ַרִ;י . יָ/א ֵהיHְ� ִי8ְַתְקנ�6ְוִסְלֵסל ְ;ַסְלְסָלא ְדִתק6ָנא ְדַמְלָ:א ַק%ִ 

. ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ְו@(ֵמר. ִיְצָחק Eַָתח ְוHַמר ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� נ(Fֵא ָע(� ְו@(ֵמר
ְוכOְלה6 , 8ָאָנא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ִאְתֲחז�6 ָהָכא. �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ְו@(ֵמר
ַע8ִיָקא , � ִ%ְמַ/ח ְרב6ת ְדִתק6ֵני ִדיְקָנא ַקִ%יָ/אַנְפִקי� ִמְתֵליָסר ַמב6ִעי

8ָָנא 8ִק6ָנא ְדִדיְקָנא ָטִמיר ְוָסִתי� ָטִמיר . ְטִמיָרא ִדְטִמיִרי�, ְדַעִתיִקי�
  :ְבִתק6נ(י ְיִדַיע ְולֹא ְיִדַיע, ָסִתי� ְולֹא ָסִתי�, ְולֹא ָטִמיר

ל Fְַעָרא ְוFְַעָרא ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ָלא ָהא ָתֵניָנ� ְ%כָ . 8ִק6ָנא ַקְדָמHה
ְוָ/ְאר6 ִניִמי� ְדִדיְקָנא ְל0ְתְקָנא ִמ8ִק6ָנא ִדFְַער . ִמְתַ%ְבָקא ַלֲחֵבְר8ָא
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ְוִניִמי� , ִאי ָכל ִניִמי� ִדFְַער ֵריָ/א, ָהָכא ִאית ְלִאְס8ְַכָלא, ֵריָ/א
ֲאָמאי ִאֵלי� ֲאִריִכי� ְוִאֵלי� . א ִאְתְכַלל6ְדִדיְקָנא ְיָקָרא ִעHBָה ְבָחד ִנימָ 

ְוִאֵלי� . ֲאָמאי ִניִמי� ְדִדיְקָנא ָלא ֲאִריִכי� כ6ֵלי ָה0י ְוַקְ/ָיי�, ָלא ֲאִריִכי�
ֶאBָא ָכל ִניִמי� ְ/ִקיָל� ְ%ֵריָשא . ְ%ֵריָשא ָלא ַקְ/ָיי� ֶאBָא ְ/ִעיִעי�

ְלֵמיַגד ְמֵריָ/א ְלֵריָ/א ִדְזֵעיר ,  ִ:ְתִפי�ְ%ֵריָשא ֲאִריִכי� ַעל, ְוִדיְקָנא
6ְבִגיֵני ַכְ� ָלא ֲהו6 , ֵמַהה6א ְמִ/יָכא ְדמ(ָחא ְלמ(ָחא ִ%יֵליJ, 0ְנEִי�
8ָאָנא ָמאי ִ%ְכִתיב ָחְכמ(ת . ְוַעל ָדא ִאְתֲחז�6 ְלֶמֱהֵוי ְרִ:יֵכי. ַקְ/ָיי�

ָהִאי ְקָרא ָלאו .  ָ;ְרח(ב(ת �8ֵ8ִ ק(ָל6Jְלַבס(� ְ:ִתיב. ַ;ח#6 8ָרָֹנה
ֶאBָא ָחְכמ(ת ַ;ח#6 8ָרָֹנה ַכד ָנִגיד . ֵריֵ/יה ֵסיֵפיה ְוָלאו ֵסיֵפיה ֵריֵ/יה

. ִממ(ָחא ְסִתיָמHה ַדֲאִריְ� 0ְנEִי� ְלמ(ָחא ִדְזֵעיר 0ְנEִי� ְ;ִאינ�6 ִניִמי�
ְ;ִגי� ְ%ֵלית . ְוִאְתֲעִביד ָחד מ(ָחא, י� מ(ִחי�ְ:ִא6B ִמְתַחְבַרא� ְלָבר 8ְרֵ 

ְוַכד ָנָגד ֵמָה0י . ִקי6ָמא ְלמ(ָחא ַתH8ָה ֶאBָא ְבִקי6ָמא ְדמ(ָחא ִעHBָה
6ְ;ִגי� ְ%ָנִגיד ִממ(ָחא ְלמ(ָחא ְ;ִאינ�6 ִניִמי� , ְלָהאי ְ:ִתיב �8ֵ8ִ ק(ָלה ָחד
ִמ/�6 ְ%ִאי ִאְ/ְתָכח6 , ָמאי ַטְעָמא. ִ/יִ/י�ִאינ�6 ָלא ִאְ/ְתָכח6 קְ 

ְ;ִגיֵני ַכְ� ֵלית ָחְכְמָתא ַנְפָקא . ָלא ָנִגיד ָחְכְמָתא ְלמ(ָחא ְבה(�, ְקִ/יִ/י�
ִ%ְכִתיב ִ%ְבֵרי ֲחָכִמי� ְ;ַנַחת , ִמַ;ר ָנ/ ְ%ִאיה6 ְקִ/יָ/א ָמאֵרי ְדר6ְגָזא

ִליְפָנא ָמא� ְ%Fְַער(י ְ%ֵריָ/א ְקִ/יִ/י� ָלאו 6ֵמָהָכא א(. ִנְ/ָמִעי�
Jְוַעל ָ%א ִאינ�6 ֲאִריִכי ְלֵמיֵתי ת(ַעְל8ָא . ָחְכְמָתא ִמְתַיְ/ָבא ִעֵמי

. ָמאי ְל:ֹלָֹא ְלֵמיַעל ַעל ח6טָֹא ְדFְִדָרא ְדִמְתַ/ְקָי� ִמ� מ(ָחא. ְל:ֹלָֹא
ְ%Fְַעָרא ְ%ֵריָשא . ְ%ֵריָשא ַעל Fְַעָרא ְדִדיְקָנא6ְ;ִגי� ָ%א ָלא ָתֵלי Fְַעָרא 

ִמ/�6 ְ%ָלא , ְולָֹא ָתֵלי ַעל ִדיְקָנא, ָתֵלי ְוָסִליק ַעל א6ְדִני� ַלֲאח(ר(י
ְוָתאָנא , ְ%כBְOה6 ִחָווֵרי ְכַתְלָגא. ִאיְצָטִריְ� ְל0ְתָעְרָבא ִאֵלי� ְ;ִאֵלי�

ִמ/�6 ְ%ִאינ�6 7ִ8ַיָפא . ָמאי ַטְעָמא. ֵאי :BְOה6ִאיְנה6 ְדִדיְקָנא ָקִ/יָ/ 
ַוֲהֵני . ְל0ֲחִסי� ִאינ�6 8ְַלת ָעFָר ְמִכיָל� ְמֲע8ִיק ְדַעִתיִקי�, ְדַתִקיִפי�

ְ%ָלא ִיְתָעְרב�6 . ַוֲהֵני ְמִכיָל� ְסִתיָמ� ִאינ�6. ְמִכיָל� ִמָקֵמי א6ְדנ(י ַ/ְרָיי�
ְ%ַתְנָיא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� . ָלא, י ֵתיָמא ְ%ֵלית 0ֲחָרִני� ְ:ָוִתְייה6ְוִא . ְ;0ֲחָרִני�

ְוע(ֵבר ַעל . נ(Fֵא ָע(� 8ְֵרי. ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� ָחד, ְדַרֲחֵמי ֵמַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א
ִכי . לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0( ָחֵמ/. ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( 0ְרַ;ע. Eֶַ/ע 8ְַלת
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. ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6 8ְַמְנָיא. ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִ/ְבָעה. ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ִשית
. �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֲעFָָרה. ְוַתְשִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ָ:ל ַחטֹאָת� 8ְִ/ָעה

 ֶקֶד� ִמיֵמי. ֲאֶ/ר ִנְ/ַבְע8ָ ַל0ב(ֵתינ6 8ְֵריַסר. ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� ָחד ָסר
ְוִאי ֵתיָמא . ָלֳקֵ;ל ָ%א ֵאל ַרח�6 ְוַח<�6 ְו@(ֵמר ְוִאינ�6 ְלַת8ָא. 8ְֵליָסר

ֶאBָא מֶֹ/ה ָלא ִאְצְטִריְ� ֶאBָא ְלHָתר , מֶֹ/ה ֵאיְ� ָלא Hַמר ִאֵלי� ִעBִָאי�
מֶֹ/ה . יַמר6ְבHָתר ְ%ִדיָנא ִאְ/8ְַכח ָלא ָבֵעי ָהִכי ְלמֵ , ְ%ִדיָנא ִאְ/8ְַכח

6ְבִגיֵני ַכְ� . %ִ6יָנא ָהָוה ַתְלָייא, ָלא 0ַמר ֶאBָא ְבִעיָדָנא ְדִיFְָרֵאל ָחאב6
ֲאָבל ְ;ָהאי Hָתר ִס6%ָרא . ָלא Hַמר מֶֹ/ה ֶאBָא ְ;Hָתר ְ%ִדיָנא ִאְ/8ְַכח

ר ִתק6ִני� ְדִדיְקָנא ְוִאינ�6 8ְֵליסָ . ִדְ/ָבָחא ְדַע8ִיק י(ִמי� ְמַסֵ%ר ְנִביHה
ַת7ִיִפי� ְלַתְ;ָרא 6ְל0ְכְפָייא ָ:ל ִ@ְזֵרי . ִעHBָה ַקִ%יָ/א ְטִמיָרא ִדְטִמיִרי�

ָמא� ָחֵמי ִדיְקָנא ִעHBָה ַקִ%יָ/א ְטִמיָרא ְדְטִמיִרי� ְ%ָלא 0ְכִסי� . ִדיִני�
Jְער(י ְקִ/יִ/י� וְ , ִמֵ<יFַ ְוִאי ֵתיָמא ִאי , ַת7ִיִפי� ְבִתק6נ(י6ְ;ִגי� ַכְ� ָכל

ְ%ַתְנָיא  .ֲאָמאי ָלא ֲהוו ָדא ְכָדא, ָהִכי ָהא Fִַעֵרי ִ%ְלַת8ָא ִאינ�6 א6ָ:ֵמי
6ְ:ִתיב Fֵָער ֵריֵ/יה ַכֲעַמר . ְ:ִתיב ְקוPO(ָתיו 8ְַלBִ8ַי� ְ/ח(ר(ת ָ:ע(ֵרב

ְוַעל ָ%א ַכד , ִעHBָה ָהא ְבִדיְקָנא ַתH8ָהָהא ְבִדיְקָנא , ָלא ַקְ/ָיא. ְנֵקא
ִאְתְייִהיַבת א(ַרְייָתא ְלִיFְָרֵאל ִאְתְייִהיַבת ְ;ֵא/ ְ/ח(ָרה ַעל ַ@ֵ;י ֵא/ 

, ְוִעיָקָרא ְדִמָלה ִמ/�6 ְ%ָהֵני ַ/ְעֵרי ְ;ִגי� ְ%ִמ-(ָחא ִאְ/ְתָכח6. ְלָבָנה
ִדיְקָנא , ְוִאינ�6 ְלֵעיָלא ִמ� ִדיְקָנא, ַת8ָאְלִאְתַמ9ְָכא ְלמ(ָחא ִ%לְ 

. ִדיְקָנא ִבְלח(ד(י. ְוָכל ִתק(נ(י ִ;ְלח6ַדְיה6 ִאְ/ְתָכח6. ִבְלח(ד(י ה6א
  .ְוַ/ֲעֵרי ִבְלח6ַדְייה6

ְוָתאָנא ָכל , 8ִק6ָנא ְדַ/ֲאֵרי ְמֵריָ/א ִדַשְעֵרי ְ%ֵריָ/א, 8ִק6ָנא ַקְדָמHה
ְוָהָכא ָלא ָפִריש , 6ֵני ִדיְקָנא ָלא ִאְ/ְתָכח6 ֶאBָא ִממ(ָחא ְ%ֵריָשא78ִ
ְדFְַעֵרי ְ%ֵריָשא , ְדָהא ָלא ַהֵוי ֶאBָא 8ִק6ָנא ָדא ְדָנִחית ִמ� ֵריָ/א, ֲהִכי

6ֵמָהאי ִדיְקָנא ִאְ/8ְמ(ָדע ָ:ל ַמה ַדֲהֵוי ְ;ֵריָ/א ְדֶאֶל� . ֲהִכי ִאְ/8ְַכח
Hְרָכא ְ%ָכל . ִעְזָקא ְדָכִליל ָ:ל ִעְזִקי�. ִמי� ְ%ַחִתיִמי� ְ;ִעְזָקא ְדַדְכָיאַעלְ 

. ְולֹא ִאְתְדַבק ָ%א ְבָדא. Fְַעָרא ְדָנִחית ִמָקֵמי א6ְדנ(י ָלא ֲהֵוי ֲאִריָכא
ָתא ְוֵ/יר6, ְוָלא ַנְח8ִי� ִאֵלי� Fְַעִרי� ִמַכד ַנְגִ%י� ִאְתַמ9ְָכ� ְוַתְלָיי�

ִאְתַמ9ְָ:� ַעד ֵריָ/א , ְדִתק6ָנא ַקְדָמHה 8ְָלִתי� ְוָחד ק(ֵצי ְ/ִקיָל�
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. 6ְתַלת ֵמHה ְוִתְ/ִעי� ִניִמי� ִאְ/ְתָכח6 ְבָכל ק(ָצא ְוק(ָצא. ְדפ6ָמא
 ַת7ִיִפי� ְל0ְכEְָייא, 8ְָלִתי� ְוָחד ק(ֵצי ְ/ִקיִלי� ַדֲהו6 ְ;ִת67ָנא ַקְדָמHה

ְשָ;� אֵ  O6ְבָכל ק(ָצא ְוק(ָצא . ל 7ִ8ַי� ָיכ(ל"ָמה6 אֵ . ל"ְלַת8ָא ְ:ח
8ְָלִתי� ְוָחד . ַת7ִיִפי� ָ/ִלִטי� ְלִאְתַעָייָנא, ִמְתEְַרִ/י� 8ְָלִתי� ְוָחד ַעְלִמי�

ְוָכל ַעְלָמא ְוַעְלָמא ִמֵ<יJ , 8ְ6ָלִתי� ְוָחד ְ;ָהאי ְסָטר, ְ;ָהאי ְסָטר
ְוכֹלָֹא ָסִתי� ְ;ֵריָ/א . ְתEְַר/ ְלֶאֶל� ַעְלִמי� ִ%ְכִסיִפי� ְלִעד6ָנא ַרָבאִמ 

ל "ל ְוִע� ָ:ל ָ%א ָה0י אֵ "ְדִדיְקָנא ְדָכִליל 7ִ8ַיָפא 6ְכִליָל� ְ;ָהאי אֵ 
Jט ֵבי/ַEֵי ֲאָמא, ִאְתַ:ְפָייא ְלַרֲחֵמי ְדַרֲחֵמי ְדַע8ִיק י(ִמי� ִאְתְכַלל ְוִאְת

. ָמאי ִ%יָנא ְיִתיב, ִמ/�6 ִ%ְכִתיב ִ%יָנא ְיִתיב ְוִסְפִרי� Eְִתיח6, ַעד 6Eָמא
ֵאל . ָהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ֶפֵלא י(ֵע# ֵאל ִ@;(ר. ְיִתיב ְל0ְתֵריה ְ%ָלא ַ/ְלָטא

ָזא ִ%ְכִתיב ִמי ְורָ . ְוִא�Fָ;ְ8ְ ְבִדיְקָנא ַקִ%יָ/א ְדַע8ִיק י(ִמי�. ְ%ה6א ִ@;(ר
ְ;ִתק6ָנא ַקְדָמHה ְדִדיְקָנא ַקִ%יָ/א , ֵאל ָ:מ(ָ� ְבַע8ִיק י(ִמי� ִאְתַמר

  :ִעHBָה
ָ/ִליט ְוָנִחית ְוָסִליק ְלֶאֶל� , ַעְלָמא ַקְדָמHה ְדָנִפיק ִמ8ִק6ָנא ַקְדָמHה

0ֲחִדי� ְ;ִקְסָטא ְדִעְזָקא 6ִמֵ<יJ ִמְת , 0ְלִפי� ְוִרב(א ִרְ;ַב� ָמאֵרי ְתִריִסי�
ָ/ִליט ְוָנִפיק ְוָנִחית ְוָסִליק . ַעְלָמא ִתְנָייָנא ְדָנִפיק ֵמָה0י 8ִק6ָנא: ַרָ;א

6ִמְת0ֲחָד� ִמֵ<יJ ְל0ְכEְָייא . ְלִ/ְבָעה ְוַחְמFִי� ֶאֶל� ַ%ְרִ@י� ָמאֵרי ִדיָבָבא
ְוָנִחית ְוָסִליק . ְדָנִפיק ֵמָה0י 8ִק6ָנאַעְלָמא ְתִליָתHה . ְבק6ְדָלא ְבִחיָוָרא

6ִמְת0ֲחָד� ִמֵ<יJ ְ:ב6ִסיָטא , ְלִ/8ָא ְוִתְ/ִעי� 0ְלִפי� ָמאֵרי ִדְיָלָלא
6ִמְתַ;ְ=ָמ� ִ;ְמִריָרא , 6ֵמָהאי 8ִק6ָנא ִמְתַ:ְפָיי� :BְOה6, ְלק6ְסִטיָרא

ָמא� ָחֵמי 8ִק6ָנא ָדא ְדִדיְקָנא ַקִ%יָ/א . ַרָ;אְדִדְמִעי� ְדִמְתַ;ְ=ִמי� ְ;ַיָ-א 
Jה ַיִקיָרא ְ%ָלא 0ְכִסי� ִמֵ<יHBָָמא� ָחַמי ְטִמיר6ָתא ְדק(ִצי� ְדַשְעֵרי . ִע

ִעְטִרי� . ְדַתְלָיי� ֵמָהאי ָסָבא ָיִתיב ְ;ִעְטָרא ְדִעְטִרי� ִעְטִרי� ְ%ָכל ִעְטִרי�
ִעְטִרי� ְדִעְטִרי� . ִעְטִרי� ְ%ָלא ִ:ְ/Hר ִעְטִרי�. ִרי�ְ%ָלא ִאְתְכָלל6 ְ;ִעְט 

6ְ;ִגי� ַכְ� ָהֵני ִתק6ִני� ִאינ�6 ִתק6ִני� ִ%ְלַת8ָא . ִ%ְלַת8ָא ִמְת0ֲחָד� ִמְנה(�
678ִֵני ְ%ִאְת8ְַק� ְ%ִאְצְטִריְ� ְלִאְתָ;ְרָכא ָמא� ְ%ָבֵעי . ִמְנה(� ִמְת0ֲחִדי�

ְוִאְתֲעִביד . ְ%ָכל ִתק6ִני� ְ%ִאְת8ְַק� ְ;ָקְבֵליה(� ִ;ְרָכא� ִמְש8ְַכִחי�. הְ;ָרכָ 
:ֹלָֹא ַזְקָפ� ְלָקְבֵלי ִתק6ִני� . :ֹלָֹא ָ:ִליל ְ;ָהֵני ִתק6ִני�, ַמה ְדִאְתַעִביד



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

491491491491

6ִני� ְוכOְלה6 ִאְתַ;ְסָמ� ִמִתק. ְדַמְלָ:א 7ִ8ַיָפא ַע8ִיָקא ְסִתיָמא ְ%כָֹלא
8ָאָנא ִאי ַע8ִיק ְדַעִתיִקי� ַקִ%יָ/א ְדָקִ%יִ/י� ָלא ִאְת8ְַק� ְ;ִאֵלי� . ִאֵלי�

ְוַתְנָיא ַעד . ְוכֹלָֹא ֲהֵוי ְ:לֹא ֲהֵוי. ָלא ִאְ/ְתָכח6 ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�, ִתק6ִני�
ל ִזְמָנא ִדְתֵליָסר ִאֵלי� ְוכָ , ַ:ָ-ה ְזִהיִרי� ִאֵלי� 678ִֵני ְדִדיְקָנא ַעד 8ְֵליָסר

ְ/ָ;ָנא ְדִאֵלי� 8ְֵליָסר. ְזִהיִרי� ִאֵלי� ִ%ְלַת8ָא, ִמְש8ְַכִחי� Oְוכֹלָֹא ְבח ,
, :ֹלָֹא ְבָחד ִאיה6. ִאְ/8ְַכח ִדיְקָנא ְדַמְלָ:א ַע8ִיָקא ַיִקיָרא ִמ:ֹלָֹא

ָלא ִאְדַ:ר ֵביJ . ִמיָרא ִמ:ֹלָֹא6ְ;ִגי� ְ%ִאיה6 ַיִקיָרא 6ְט , ְטִמיָרא ְוַי7ִיָרא
ִדיְקָנא ְדַכֲהָנא . 6ַמה ִדיְקָנא ִאְתַ@ְלָיא, ְ;Hָתר ְ%א(ַריָתא ְוָלא ִאְתַ@ְלָיא

ִדיְקָנא , 6ֵמָהאי ִדיְקָנא ָנִחית ְלִדיְקָנא ְדַכֲהָנא ַרָ;א ִ%ְלַת8ָא, ַרָ;א ִעHBָה
6ְ;ִגי� ַ:ְ� 8ְַמְנָיא ִתק6ִני� ְלַכֲהָנא . � ִאְת8ְַק�ְדַכֲהָנא ַרָ;א ִבְתַמְנָיא ִתק6ִני

ַרָ;א ַכד ִמְ/ָחא ָנִחית ַעל ִ%יְקֵניה ָהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ַ:9ֶֶמ� ַהט(ב ַעל 
ַג� . ִ%ְכִתיב ֶ/ֶבת 0ִחי� ַג� ָיַחד, ָהרֹא/ י(ֵרד ַעל ַהIָָק� 6ְמָנא ָל�

ְ%ָכל ִזְמָנא ְדַכֲהָנא ַרָ;א ִ%ְלַת8ָא ְמַ/ֵ-/ , 8ָאְלַר;(ת כֵֹה� ָגד(ל ִ%ְלתַ 
ָ%א . ַכְבָיכ(ל כֵֹה� ָגד(ל ִדְלֵעיָלא ְמַ/ֵ-/ ִ;ְכה6ָנא ַרָ;א, ִ;ְכה6ָנא ַרָ;א

0ַמר ֵליJ ַרִ;י ִ/ְמע(� ֵיא(ת . 8ִק6ָנא ָחד ְדִדיְקָנא ְדַע8ִיק ְסִתיָמא ְ%כָֹלא
 ִיְצָחק ְלֵמְחֵמי ִביָקָרא ְדִתק6ֵני ְדִדיְקָנא ְוָסַבר Eֵ0י ְדַע8ִיק 0ְנ8ְ ַרִ;י

י(ִמי� ַע8ִיָקא ְדַעִתיִקי� ַזָ:Hה ח6ָלָקְ� ְוַזָ:Hה ח6ָלִקי ִעְמכ(� ְ;ַעְלָמא 
  :ְדHֵתי

6ָמא ִמְתָתַק� ַ/ְעָרא ְמֵריָ/א ְדפ6ָמא ַעד ֵריָ/א 0ֲחָרא ְדפ. 8ִק6ָנא 8ְִנָיָנא
ְוא(ִקיר ְיָקָרא . ק�6 ַרִ;י ִחְזִקCָה ְוָקִאי� ְבִקי6ָמ�ְ . ְ;ִתק6ָנא ָ/ִקיל

ָק� ַרִ;י ִחְזִקCָה ַ/ֲאֵרי ְוHַמר ֲאִני ְלד(ִדי . ְדִתק6ָנא ָדא ְדִדיְקָנא ַקִ%יָ/א
ִמְס8ֵַ:ל . 6ָקת(ִמ/�6 ְ%ָעַלי 8ְ/. ִמי ָ@ַר� ֶ/ֲאִני ְלד(ִדי. ְוָעַלי 6/8ְָקת(

ָנִהיר ְוָסִליק ִלְתַלת . ֲהֵויָנא ַוֲאר6 ָחֵמית ְנה(ָרא ַי7ִיָרא ְדב6ִציָנא ִעHBָה
. ְוָחד ָח/(ְ� ָהָוה ִאְתַסֵחי ְבַהה6א ְנה(ָרא. ֵמHה ְוַחְמָ/א ְוָעFְִרי� ִעיָבר

BְEִַ@י� ְוַנֲהִרי� ְוַנְגִ%י� ְכָמא� ְ%ִאְתְסֵחי ְבַהה6א ַנֲהָרא ֲעִמיָקא ְדֵמימ(י ִמְת 
ְוָסִליק ַהה6א ְנה(ָרא ִבFְָפָתא ְדַיָמא ִעHBָה . ְלָכל ִעיָבר ִמָ-א ְדָעל(י

ֲאָנא ָ/ִאיל . ְ%ָכל Eְִתִחי� ָטִבי� ְוַי7ִִרי� ְבַהה6א ִפְתָחא ִאְתEְַתָח�. ֲעִמיָקא
Hַמר ָ%א ה6א . (Fֵא ָע(� ָחֵמיָתאEְָתח6 ְוHְמר6 נ. ֵמֶה� Eְִ/ָרא ְדָחֵמית
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ְ;ִריְ� . ָיִתיב Hַמר ַרִ;י ִ/ְמע(� ָהִאיָדָנא ִאְתְקָשר ַעְלָמא. 8ִק6ָנא 8ְִנָיָנא
Hַמר ַרִ;י ִ/ְמע(� :Oְלה(� ב(ִציִני� : 0ְנ8ְ ַרִ;י ִחְזִקCָה ְלַעִתיָקא ְדַעִתיִקי�

0ְסַהְדָנא ָעַלי ְ/ַמCָא ִעBִָאי� . ָקא ַקִ%יָ/אַחְבִרי� 0%ְְתָי� ְ;ָהאי ִעזְ 
ַמה ְ%ָלא . ַ%ֲאָנא ָחַמי ַהְ/8ָא. ְו0ְרָעא ַקִ%יָ/א ִעHBָה ְדִעHBָה, ְ%ִעBִָאי�

ַ%ֲאָנא . ָחָמא ַ;ר ָנ/ ִמי(ָמא ְדָסִליק מֶֹ/ה ִזְמָנא 8ְִנָיָנא ְלט6ָרא ְדִסיַני
ְדַזִ-י� ְלֵמיַפק , יִרי� ִ:ְנה(ָרא ְדִ/ְמָ/א 7ִ8ַיָפאָחֵמיָנא 0ְנָפאי ְנִה 
ִ%ְכִתיב ְוָזְרָחה ָלֶכ� ִיְרֵאי ְ/ִמי ֶ/ֶמ/ ְצָדָקה 6ַמְרEֵא , ְ;0ְסָוָתא ְלַעְלָמא

ָוע(ד ַ%ֲאָנא ָיַדְעָנא ְד0ְנEָאי ְנִהיִרי� 6מֶֹ/ה ָלא ָיַדע ְולָֹא , ִ;ְכָנֶפיהָ 
ָוע(ד ַ%ֲאָנא . ָדא ה6א ִ%ְכִתיב 6מֶֹ/ה ָלא ָיַדע ִכי ָקַר� ע(ר Eָָניוִאְס8ַַ:ל הָ 

ְוָכד . 6ְנִהיִרי� ְ:ב(ִציִני�, ָחֵמי ְ;ֵעיַני 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ@ִליִפי� ַקָמאי
ִאְס8ַָלק ְוִא8ְַק� ְוִאְתַעָטר ְוִאְתָטַמר . ִאְתEְַר/ ָ:ל ָחד ִמַנְיה6 ִמפ6ֵמיכ(�

6ְבע(ד ְ%ָכל ָחד . ְוָכל 0ֲחָרִני� ִאְ/8ֲַאָר�. ִ;ְטִמיר6ָתא ְדִת67נ(י ְדִדיְקָנא
ְוַכד . ָנִהיר ְוִאְתַעָטר ְוָיִתיב ְ:ַמְלָ:א ְבג( ֵחיֵליה. ִמְתEְַר/ ְ;פ6ַמְיכ6

8ְַק� ְוִאְת . ָסִליק ְוִאְתַעָטר ְ;ִעְטָרא ַקִ%יָ/א. ִאְס8ַַי� ְלִאְתEְָרָ/א
ִאְזְ%ָרז6 . ְוֵכ� ְלָכל ָחד ְוָחד. ְוִאְתָטַמר ְוָיִתיב ְבִתק6נ(י ְדִדיְקָנא ַקִ%יָ/א

. ְדָהא ְכִקי6ָמא ָדא ָלא ְיֵהא ַעד ְ%ַייֵתי ַמְלָ:א ְמִ/יָחא. ַחְבִרי� ַקִ%יִ/י�
8ָָנא . ְקָנא ַקִ%יָ/אק�6 ַרִ;י ִחְזִקCָה ִתְנָינ6ת ְוא(ִקיר 8ִק6ָנא ְתִליָתHה ְדִדי

ֵאי� ַמְלHְ� ֶאָחד ע(Fֶה ְ/8ֵי . ַעד ָלא ָק� ַרִ;י ִחְזִקCָה ַקBָא ָנַפק ְוHַמר
. ַוָ%אי ָ:ל ַחד ְוָחד ְ;0ְתֵריJ. ִאְתֵרִגיש ַרִ;י ִ/ְמע(� ְוHַמר. ְ/ִליח6י(ת

ק�6 ַרִ;י . ְתִלי� ְ/ֵליָמָתא ִעHBָהַו0ָנא ְוַרִ;י ֶאְלָעָזר ְ;ִרי ְוַרִ;י 0ָ;א ֶאְ/ 
ָוא(ַמר ֲאָהJ ְיָי ֱאלִֹקי� ִהֵ<ה לֹא , ָק� ַרִ;י ִחCָיא Eַָתח ְוHַמר. ִחCָיא

ְוָהא ַ:ָ-ה , ְוִכי ִיְרְמָיה ָלא ָהָוה ָיַדע ְלַמְללָֹא. ָיַדְע8ִי ַ%ֵ;ר ִ:י ַנַער Hנִֹכי
ְוה6א Hַמר ִמBָה ְכִדיָבא ִ%ְכִתיב ,  ָלא Hַמר ָ%אִמל6ִלי� ַנְפק6 ִמE(מ(י ַעד

ֶאBָא ָהִכי . ֶאBָא ַחס ְוָ/ל(� ְ%ִאיהH 6ַמר ַעל ָ%א. ִהֵ<ה לֹא ָיַדְע8ִי ַדֵ;ר
. ֲאִמיָרה ה6א ְ%ָלא ָבֵעי ְלHָרָמא ַקBָא. ַמה ֵ;י� ִ%;6ר ְלֲאִמיָרה, ָתאָנא

Bָא 6ְל0ְכְרָזא ִמBִי� ִ%ְכִתיב ַוְיַדֵ;ר ֱאלִֹהי� ֶאת ָכל ִד;6ר ָבֵעי ְלHָרָמא קַ 
ְוָכל . ְוָתאָנא ָכל ַעְלָמא ַ/ְמע6 ַהה6א ִד;6ר. ַהְ%ָבִרי� ָהֵאֶלה ֵלאמֹר

א�6 ָהָכא . 6ְ;ִגי� ָ:ְ� ְ:ִתיב ַוְיַדֵ;ר ְולָֹא ְ:ִתיב ַוCֹאֶמר. ַעְלָמא ִאְזַ%ְעַזע6
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ְל0ְכְרָזא ִמBָה 6ְלא(ָכָחא ְ;ר6ַח ק6ְדָ/א , לֹא ָיַדְע8ִי ַדֵ;רְ:ִתיב ִהֵ<ה 
ֶאBָא ָמא� ה6א . ִאי ָהִכי ָהא ְ:ִתיב ַוְיַדֵ;ר ְיָי ֶאל מֶֹ/ה ֵלאמֹר. ְלַעְלָמא

ְ%ה6א ַ/ַמע ִד;6ר , ְנִביHה ִעHBָה ְ:מֶֹ/ה ְ%ָלא ָזָכה ַ;ר ָנ/ ְ:ָוֵתיה
H/ְ6ר ְנִביִאי� ִאְזַ%ַעְזע6 ֲאִפיל6 . ְולָֹא ָדִחיל ְולָֹא ִאְזַ%ְעָזע. ְ;ַהְכָרָזה

ְוָתאָנא 8ִק6ָנא ַקְדָמHה ְדִדיְקָנא ְוִתְנָייָנא . ַ;ֲאִמיָרה ְוַדֲחִלי� ִ;ְ%ִחיל6
ִ%ְכִתיב ֵה� ָ:ל ֵאBֶה ִיְפַעל ֵאל Eֲַעַמִי� ָ/לֹש ִע� . ְל0ָתָבא ִלְתִליָתHה

ֶבר ְוָתא ֲחֵזי ִדְתֵרי� ִתק6ִני� ַקְדָמִאי� ְלֵמיֵתי ִלְתִליָתHה ַהו6 ְ%ה6א גָ 
. ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתח(ת ח(ָטָמא ִמ8ַָחת 8ְֵרי� נ(ְקִבי�. 8ִק6ָנא ְתִליָתHה
. ֲאָמאי ִאְתEְַסק. ְוFְַעָרא ִאְתEְַסק ְ;ַהה6א Hְרָחא. ָנִפיק ַחד Hְרָחא

6ְ;ִגי� ָ:ְ� ְיִתיב 8ְח(ת . ָהאי Hְרָחא ִאְת8ְַק� ְל0ְעְ;ָרא ֵביJִמ/�6 %ְ 
ִמ/�6 . ְוFְַעָרא ָלא ִאְתְרֵבי ְ;ָהאי Hְרָחא. נ(ְקֵבי ח(ָטָמא ָהאי Hְרָחא
ְלֵמיַהב 0ְעְ;ָרא ַעד 6Eָמא ַקִ%יָ/א ְדֵייָמא . ִ%ְכִתיב ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע

ְולָֹא ִאְתְ@ֵלי , ָנא ַ:ָ-ה ַעְרִקיָסא(ת ְמַחָ:�H ְלַהה6א 6Eָמאָתא. ָסַלְח8ִי
8ָאָנא ִ;ְצִניע6ָתא . ְדָהא ִאְס8ַָלק ְוִאְתַעָטר ְיִדַיע ְולָֹא ְיִדַיע. ְלָחד ִמַניה6

. �ָהאי ִ;ְזֵעיר 0ְנEִי. ָלא ָזכEֶ 6ַ/ע. ָזכ6 ע(ֵבר. ְדִסְפָרא ַמה6 ִ%ְכִתיב Eֶַ/ע
ִ;ְזֵעיר 0ְנEִי� ַ:ד ָנִחית ַהה6א Hְרָחא ִמ8ְח(ת . ָמאי ֵ;י� ָהאי ְלָהאי
ְדָנִפיק ר6ָחא . ָמאי ַוֵיַל�ְ . ַוCִַחר �0 ְיָי ָ;� ַוֵיַל�ְ , נ6ְקֵבי ח(ָטמ(י ְ:ִתיב
ָהָדא . ַכח6ָמא� 0%ְְ/ַ:ח ָקֵ-יH Jִזיל ְוָלא ִאְ/8ְ , ְדר6ְגָזא ֵמִאינ�6 נ6ְקֵבי

. ְ;ֲאִריְ� 0ְנEִי� ְ:ִתיב ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע, ה6א ִ%ְכִתיב ִ:י ר6ַח ְיָי ָנְ/ָבה ב(
ְוָתאָנא ָהָכא ְ:ִתיב ע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע . 6ְ:ִתיב ְור6ַח ָעְבָרה ַו8ְַטֲהֵר�

ָ:Hה ח6ָלֵקיJ ְ%ָמא� זַ , ָה�8ָ ְוָעַבר ְיָי ִלְנ@(� ֶאת ִמְצַרִי�. ְ;ַהה6א Hְרָחא
ְוָדא ה6א 8ִק6ָנא ְתִליָתHה ְדִדיְקָנא ַי7ִיָרא ַקִ%יָ/א ִעHBָה . ְ%ָזֵכי ְלָהאי

Hַמר ַרִ;י ִ/ְמע(� ַוָ%אי קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א ִיְסֵגי . ַע8ִיָקא ְדַע8ִיֵקי
, ָמאי ִ%ְכִתיב FִH F)FיF ַ;ְייָ ְוָתאָנא . ְלא(ָטָבא ָלְ� ְוֶיְחֵ%י ְל0ָ@ָנא ֲעָל�ְ 

8ָאָנא ְבַ/ְע8ָא , ְדָהא ה6א ָחְדָוָתא ְ%כָֹלא, ְבַע8ִיק י(ִמי� ִאְתַמר
:BְOה6 ָמאֵרי ִדיָבָבא ִויָלָלה , ְדִאְתְ@ֵלי ָהאי Hְרָחא ְדִדיְקָנא ְדַע8ִיק י(ִמי�

,  ְוֵלית ְ%ִיְפ8ַח ִפְטָרא ְל0ְבHָ/א,6ָמאֵריה(� ְ%ִדיָנא ְסִתיִמי� 6ְ/8ִיִקי�
6ֵמָהאי ָמא� ְ%Hִחיד ְו0ְזַהר , ִמ/�6 ְ%ָהאי Hְרָחא ִאְתַ@ְלָיא ְלַתְקָנא
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  :ְ%ה6א ִסיָמָנא ְדַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א, ְלָהאי Hְרָחא ָרִ/י�, ְלַ/ְתָקHה
א ְמֵריָ/א ָחָדא ְלֵריָ/א 8ִק6ָנא ְרִביָעHה ִמְתָתַק� ַ/ְעָרא 8ְח(ת 6Eמָ 

ָהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ְ:ָמה ְדH 8ְ0ֵמר ְוָנFָאָת , ָחָדא
ִ%ְכִתיב . ְ/ֵאִרית, ַהִנְמָצHה ַמָ-/, 8ְִפBָה ְבַעד ַה9ְֵאִרית ַהִנְמָצHה
  :ְ/ֵאִרית ִיFְָרֵאל לֹא ַיֲע6F ַעְוָלה

H/ָ6ָמא ָהָדא ה6א ִ%ְכִתיב 8ִק6ָנא ֲחִמE ה ָנִפיק א(ְרָחא 0ֲחָרא ִמ8ְח(ת
)E0 ַמר 0ְ/ֵרי , ק�6 ַרִ;י י(ֵסי. לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעדHַתח ְוEָ ָק� ַרִ;י י(ֵסי

ַמה6 . 0ְ/ֵרי ָהָע� ֶ/ָ:ָכה ל(. ָהָע� ֶ/ָ:ָכה ל( 0ְ/ֵרי ָהָע� ֶ/ְיָי ֱאלָֹהיו
ָדָבר . ָ/ִכיְ� ֵמר6ְגֵזיה, ְ:ָמה ְדH 8ְ0ֵמר ַוֲחַמת ַהֶ-ֶלְ� ָ/ָכָכה. ֶ/ָ:ָכה ל(

0ֵחר ָ/ִכיְ� ְ;ר6ְגֵזיה ָהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ְוִא� ָ:ָכה 8ְ0 ע(Fֶה ִלי ָהְרֵ@ִני 
. ֵמיַרֲחֵמי ְדַרחֲ . 0ְ/ֵרי ָהָע� ֶ/ְיָי ֱאלָֹהיו, ָדא ה6א ִ%יָנא ְדִדיֵני, ָנא ֲהר(ג

ְ/ָמה ְדָכִליל ָ:ל ֶ/ָמָה� ְוקOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א ַמְעָבר , ָדָבר 0ֵחר ֶ/ָ:ָכה
ְ%ַתְנָיא . ַוֲאַנח ֵ;יJ ִלְזֵעיר 0ְנEִי� 6ַמֲעִביר ַעל ָכל ִאינ�6 ִדְלַבר, ר6ְגֵזיה

י ְדח(ָטָמא ְ%ִאיה6 ָנִחית 8ְח(ת נ6ְקבֵ , Hְרָחא ִעHBָה ְדִדיְקָנא ַקִ%יָ/א
ָ%א ְלֵעיָלא ְוָדא . ְוָהאי Hְרָחא ִ%ְלַת8ָא ְ/ִקיָל� ִאינ�6 ְ;כָֹלא. ְדַע8ִיָקא
ְוָתִניָנ� . ְלַת8ָא לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0(, ְלֵעיָלא ע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע. ְלַת8ָא

ָרא ְ:ָמה ִדְלֵעיָלא ָיִהיב 0ְת . לֹא ֶהֱחִזיק ְ%ָלא ִאית Hָתר ְלֵמיָתב
ַ:ְ� ְלַת8ָא ָיִהיב Hָתר ְלHְעְבָרא ָתָנא ְ;ָכל Hָתר ִ%ְבָהאי , ְלHְעְבָרא

ְדָהא , Hְרָחא ִאְתַ@ְלָייא ַטב ְלכOְלה6 ִ%ְלַת8ָא, ַע8ִיָקא ְטִמיָרא ְ%כָֹלא
ָמא� ְ%ָסִתי� ְוָלא ִאְתַ@ְלָייא ֵלית . ִאְתֲחֵזי ֵעיָטא ְלֶמְעַ;ד ַטב ְלכֹלָֹא

ְ:ָמה ְדֵעֶד� ִעHBָה . ְוֵלית ָמא� ְדַיָ%ע ֵליJ ֶאBָא ה6א ִבְלח(ד(י, ָטאֵעי
ְוַעל ָהאי ְ:ִתיב ַמה ָ@ְדל6 . ֵלית ְדַיָ%ע ֵליJ ֶאBָא ה6א ַע8ִיָקא ְדַע8ִיֵקי

ָ%ְ� Hַמר ַרִ;י ִ/ְמע(� ִי8ְַתְקנ�6 ע(בַ . ַמֲעFֶיָ� ְיָי ְמאֹד ָעְמק6 ַמְחְשב(ֶתי�ָ 
  :ְלַעְלָמא ְדHֵתי ֵמִע� ַע8ִיָקא ְדַעִתיִקי�

ְוָחֵפי 8ְַקר6ְב8ָא , 8ִק6ָנא ְ/8ִיָתHה ִמְתָתַק� ַ/ְעָרא ְוָסִליק ִמְלַרע ְלֵעיָלא
ְוָנִחית ַ/ְעָרא ְלֵריָ/א . ְדב6ְסָמא ָטָבא ַעד ֵריָ/א ְדפ6ָמא ִדְלֵעיָלא

, ק�6 ַרִ;י ֵייָסא ְו0ְתִקי� 8ִק6ָנא ָדא. ָמאְדִפְתָחא ְדHְרָחא ַתH8ָה ְדפ6
6ְ:ִתיב 6ְבֶחֶסד . ָק� ַרִ;י ֵייָסא Eַָתח ְוHַמר ְוַחְסִ%י ֵמִא8ְָ� ָלא ָימ6/
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ְדָתֵניִנ� ִאית ֶחֶסד , ְולָֹא Hְק/6, ָהֵני ְקָרֵאי ַקְ/ָי� ֲאַהְדֵדי. ע(ָל� ִרַחְמ8ִי�ְ 
ֶחֶסד ִ%ְלָ@ו ָהא ְד0ָמָר� .  ִ%ְלָ@ו ְוִאית ֶחֶסד ִדְלַברִאית ֶחֶסד. ְוִאית ֶחֶסד

ְוה6א ָסִתי� ְ;ִסְטָרא ָדא ְדִדיְקָנא ְדִאְקֵרי 0Eְת ַהIָָק� , ְדַע8ִיָקא ְדַעִתיִקי�
ְולָֹא ָבֵעי ַ;ר ָנ/ ְלַחְבָלא ָהאי ִסְטָרא ִמ/�6 ָהאי ֶחֶסד ִ%ְלָ@ו ְדַע8ִיק 

� ַכְ� ְ;כֵֹה� ִ%ְלַת8ָא ְ:ִתיב ֵביJ לֹא ִיְקְרח6 ָקְרָחה ְ;רֹאָ/� 6ְ;ִגי, י(ִמי�
ְ;ִגי� ְ%ָלא ְלַחְ;ָלא א(ְרֵחי ְדֶחֶסד , ָמאי ַטְעָמא. 0Eְ6ת ְזָקָנ� לֹא ְיַגֵלח6

, ְוָתאָנא ִ;ְצִניע6ָתא ְדִסְפָרא. ְדכֵֹה� ִמִ=ְטָרא ָדא ָקא Hֵתי, ְדַעִתיָקא
ְולָֹא , ְולֹא ְלַקְטָעא ֵליJ, ְצְטִריְ� ֶחֶסד ְלִאְתַרְבHה 6ְלִמְבֵניְ;כָֹלא ִא 

ְוָהאי ִ%ְכִתיב ְוַחְסִ%י ֵמִאB �ְ8ָֹא ָימ6/ ֶחֶסד . ְלִאְ/8ַָצHה ֵמָעְלָמא
ְוָהאי , 6ְבֶחֶסד ע(ָל� ִריַחְמ8ִיְ� ֶחֶסד ְדִאְקֵרי ֶחֶסד ע(ָל�. ְדַע8ִיק י(ִמי�
ְוָהאי ֶחֶסד ,  ִדְזֵעיר 0ְנEִי� ִ%ְכִתיב Hַמְר8ִי ע(ָל� ֶחֶסד ִיָ;ֶנהה6א 0ְתָרא

ְוֶחֶסד ִ%ְק/(ט ָלאו ְ;ַחCֵי ג6ָפא . ְדַע8ִיק ְדַעִתיִקי� ה6א ֶחֶסד ִ%ְק/(ט
ָדא . 6ְ;ִגי� ַכְ� ְ:ִתיב ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א. ֶאBָא ְ;ַחCֵי ְדִנְ/ָמָתא, ִאְתַמר

  .א 8ִק6ָנא ְ/8ִיָתHה ְדִדיְקָנא ַיִקיָרא ְדַע8ִיק ְדַע8ִיֵקיה6
ְ;ַתְקר6ְב8ָא ְדב6ְסָמא , 8ִק6ָנא ְ/ִביָעHה ָפִסיק ְוִאְתֲחָז� 8ְֵרי� 6E8ִַחי�

ַ/ִפיָר� ְוָי�H ְלֶמֱחֵזי Eַָתח ַרִ;י ִ/ְמע(� ְוHַמר ְ:ַת6Eַח ַ;ֲעֵצי ַהCַַער 
ַכְ� קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 8ְֵרי� . ַמה 6E8ַַח ֶזה ָ:ִליל ִ;ְתַלת ַ@ְווֵני. רְו@(מֵ 

6ְתֵרי� 6E8ִַחי� ִאֵלי� ְ%ִאינ�6 8ִק6ָנא , 6E8ִַחי� ָ:ִליל ִ/8ָא ַ@ְווֵני
ִאְתָקָי� 6ְבִ@יֵניה(� . ִאיָנ� ְ:ָלָלא ְ%ָכל ִ/יָתא ִתק6ִני� ַ%ֲאֵמיָנא, ְ/ִביָעHה

, ְוָתאָנא ִמָהֵני 6E8ִַחי� ַנְפִקי� ַחִיי� ְלַעְלָמא. ְ;א(ר Eְֵני ֶמֶלְ� ַחCִי�
6ְכִתיב ְ;א(ר Eְֵני . Eָָניו ֵאֶלי�ָ ' ְ:ִתיב ָיֵאר ְייָ . 6ְמַחְזָיי� ֵחיד6 ִלְזֵעיר 0ְנEִי�

י� 6E8ִַחי� ְ%ַתְקר6ְבָתא ְ;א(ר Eְֵני ֶמֶלְ� ִאֵלי� ִאינ�6 8ְרֵ . ֶמֶלְ� ַחCִי�
ָפִני� ִ%ְלַבר ְ%ַכד ְנִהָר� ִמְתָ;ֵרְ� , Eָָניו ֵאֶלי�ָ ' ָיֵאר ְייָ . ְדב6ְסָמא ַ%ֲאֵמיָנא

, ָכל ַעְלָמא ִמְתְ;ַר�ְ . ְוָתאָנא ָכל ְזַמ� ְ%ָהֵני ב(ִציֵני ִ%ְלַבר ְנִהיִרי�. ַעְלָמא
8ְֵרי� 6E8ִַחי� . 6ַמה ִאי ָהֵני ִ%ְלַבר ַכ�ְ . אְולָֹא ִאְ/8ְַכח ר6ְגָזא ְ;ָעְלמָ 

ַ:ד . ַתְנָיא. ִדַחָד�H ְתִדיָרא ַעל 0ַחת ַ:ָ-ה ְוַכָ-ה, ִ%ְנִהִרי� ְתִדיָרא
ְוָכל ִאינ�6 . ִאְתֲחֵזי ְזֵעיר 0ְנEִי� ְ;ֶחְדָווָתא, ִאְתַ@ְלָיי� 8ְֵרי� 6E8ִַחי� ִאֵלי�

ְוָכל ַעְלִמי� , ְוָכל ִאינ�6 ִ%ְלַת8ָא ָנָהִרי�. א ְ;ֶחְדָווָתאב(ִציִני� ִ%ְלַת8ָ 
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ְוכֹל ִטיב6 ָלא . ְוכֹלָֹא ַחָ%�H 6ְנִהִרי�. ַחָ%�H 6ְ/ֵליִמי� ִמָ:ל ְ/ֵלימ6ָתא
8ָא . :BְOה6 ַחָ%�H ְבַ/ְע8ָא ָחָדא. :BְOה6 ִאְתַמְלָיי� ְבַ/ְע8ָא ָחָדא. ָפִסיק
6ְ;ִגי� ַ:ְ� . ִאית ְזַמ� ִ%ְנִהִרי� ְוִאית ְזַמ� ְ%ָלא ְנִהִרי�,  ָפִני� ִ%ְלַברָחֵזי

, ִמְ:ַלל ְ%ָלא ֲהֵוי ְתִדיָרא. ָיֵאר Eָָניו ִא8ָנ6 ֶסָלה. Eָָניו ֵאֶלי�ָ ' ְ:ִתיב ָיֵאר ְייָ 
6ִחי� ִ%ְס8ִיִמי� 8ָאָנא ִאֵלי� E8ַ. ֶאBָא ַ:ד ִאְתַ@ְלָיי� 6E8ִַחי� ִדְלֵעיָלא

ְוָכל . 6ִמְנה(� ְנִהיִרי� ִלְתַלת ֵמHה ְוִ/ְבִעי� ִעיָבר. ְנִהיִרי� ְוִחָווִרי� ְתִדיָרא
ָהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ָי/6ב . ִ/יָתא ִת67ִני� ַקְדָמִאי� ְדְבִדיְקָנא ֵביJ ְכִליָל�

ִזְמִני� ִאְתַ@ְלָי� ָהָכא ה6א ָי/6ב ִמְ:ָלל ְ%ִזְמִני� ְטִמיִרי� וְ , ָי/6ב. ְיַרֲחֵמנ6
ָ%א ה6א 8ִק6ָנא ְ/ִביָעHה ְדָכִליל . 6ְבָהאי ִ%ְלַת8ָא ה6א ְוֱאֶמת. ְיַרֲחֵמנ6
  :ִ;ְתֵרי� 6E8ִַחי� ִ%ְבַע8ִיָקא ְדַעִתיִקי�. ִ/יָתא

ְוַתְלָי� , יְקָנאָנִפיק ָחד ח6ָטא ִדַשְעֵרי ס(ֲחָרֵניה ְדדִ . 8ִק6ָנא ְתִמיָנHה
ָק� ַרִ;י , ק�6 ֶאְלָעָזר ְ;ִרי 0ְתִקי� 8ִק6ָנא ָדא, ְ;ִ/67ָלא ַעד ַט;6ָרא

ַהָ:ל 8ָל6י ְבַמIָל ַוֲאִפ6B ֵסֶפר 8(ָרה . ֶאְלָעָזר ְ;ֵריEָ Jַתח ְוHַמר
א ִאית ְוָהכָ . ִמBָה ָדא א(ִקיְמָנא ְבַסְפָרא ִדְצִניע6ָתא. ֶ/ָ;ֵהיָכל

ְוַנְר8ִק( , ְוָתִניָנ� ֵסֶפר 8(ָרה קֶֹד/. ְוִכי ַהָ:ל 8ָל6י ְבַמIָל. ְלִאְס8ְַכָלא
6ְ:ִתיב ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוHַמר ָקד(/ ָקד(/ . ְוַהֵהיָכל קֶֹד/. קֶֹד/
/ ְוַהֵהיָכל ַנְר8ִק( קֹדֶ . ְוֵסֶפר 8(ָרה ְלָקְ;ֵליה(�. ָהא 8ְַלת ִאינ�6. ָקד(/
. ְ;ָ/לֹ/ ַמֲעל(ת. ְוַה8(ָרה ִנ8ְָנה ְ;ָ/לֹ/ ְקד6/(ת. ְוה6א ָקד(ש, קֶֹד/

ְוַה:ֹל ְ;ֵסֶפר . ְוֵהיָכל. ְוֲאר(�. ל6ח(ת. 6ְ/ִכיָנה ְ;ָ/לֹ/. ְ;ָיִמי� ְ/לָֹ/ה
, (ת(ת ַהָ/ַמִי� 0ל 8ֵַח668ְ:ִתיב 6ֵמא. ְוִאיה6 8ְַלָיא ְבַמIָל. 8(ָרה 8ְַלָיא

ֶאBָא ָהִכי א(ִקיְמָנא . ֶלֱהֵוי ַתְלָיא ְבַמIָָלא, ָמא� ְ%ִאיה6 ִבְקד6/(ת ַהBָל6
ְ%ָכל ַ/ֲעֵרי ְדִדיְקָנא , ָהאי ח6ָטא ַיִקיָרא ַקִ%יָ/א. ְבַסְפָרא ִדְצִניע6ָתא

Jל. ַתְלָי� ֵביIִָמ/�6 ְ%ָכל ָקְדֵ/י ָקָדִ/י� , ָמאי ַטְעָמא, ִאְתְקֵרי ַמ
ָלא . ְוֵסֶפר 8(ָרה �0 ַעל ַ@ב ְ%ִאיה6 ָקד(ש. ְ%ק6ְדַ/ָיא ְ;ָהאי ַמIָָלא ַתְלָי�

ִאְתְקֵרי , ֵ:יָו� ְ%ָעִייל ָלֵהיָכל. ַעד ְ%ָעִייל ָלֵהיָכל. ָחל ֲעֵליה ֶעFֶר ִק6%ִ/י�
א ִדְלֵעיָלא ְ%ָלא ִאְתְקֵרי ֵהיָכל ֶאBָא ַכד ְ:ַגְונָ . ָקד(ש ְ;ֶעFֶר ְקד6/(ת
ְ%ִאיה6 ח6ָטא ַיִקיָרא . ְוָתאָנא ַהָ:ל 8ָל6י ְבַמIָל. ִאְתַחְבָר� ֶעFֶר ְקד6/(ת

Jְעִרי� ַתְלָי� ֵביFַ ל. ַקִ%יָ/א ְ%ָכלIַָתְלָי� , ֲאָמאי ִאְקֵרי ַמ Jִמ/�6 ְ%ִמֵני
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6ֵביJ ַתְלָי� , 6ְ;ִגי� ַכְ� ִאיה6 ַתְלָיא. ֵ<יJ ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�6ַמIִָלי ִמ . ַמIִָלי
ַוֲאִפ6B ֵסֶפר 8(ָרה ֶ/ָ;ֵהיָכל ְ%ִמְתַעֵטר , ָכל ִמBֵי ְ%ָעְלָמא ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�

� ָלא ָנִפיק ִמְכָלֵליה ִע� ְ/0ר ִק6%ִ/י� ְוכOְלה6 ַתְליָ , ְ;ֶעFֶר ְקד6/(ת
ִאְתַ:ְבָש� ח(ֵביה(� ִמָקֵ-יJ . 6ָמא� ְדָחֵמי ְלָהאי 8ִק6ָנא. ְ;ָהאי

, Hַמר ֵליJ ַרִ;י ִ/ְמע(� .ָהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתנ6, 6ִמְתַ:ְפָי�
ְדָ/א ְדַקִ%יִ/י� ַע8ִיק ִמ:ֹלָֹא Oִריְ� ְ;ִרי ִלק;ְ:  

ְולָֹא ַנְפִקי� . ְתָעְרִבי� ַ/ֲעֵרי ִע� ִאינ�6 ַ/ֲעֵרי ְ%ַתְלָי�ִמ . 8ִק6ָנא ְתִ/יָעHה
ָק� ַרִ;י 0ָ;א ְוHַמר ִאֵלי� ִאינ�6 ַ/ֲעֵרי . ָדא ָע� ָדא ק�6 ַרִ;י 0ָ;א

ִמ/�6 ְ%ַנְפֵקי . ִאְקר�6 ְמצ6ל(ת ָי�. ְדִמְתָעְרִבי� ִע� ִאינ�6 ְ%ַתְלָי�
אי 0ְתָרא ָרִמיו ָכל ָמאֵרי ְדַתְבִעי� ח(ֵבי ִדְבֵני ָנFָא ִממ(ָתֵרי מ(ָחא 6ֵמהָ 

  :Hַמר ַרִ;י ִ/ְמע(� ְ;ִריְ� 8ְֵהא ְלַע8ִיק י(ִמי�. 6ִמְתַ:ְפָי�
ְוַחְפָי� ִ;ְגר(ָנא 8ְח(ת . ַנְח8ִי� ַ/ֲעֵרי 8ְח(ת ִדיְקָנא. 8ִק6ָנא ֲעFִיָרHה

ָק� ַרִ;י ְיה6ָדה Eַָתח ְוHַמר 6ָבא6 ִבְמָער(ת , ִדיְקָנא ק�6 ַרִ;י ְיה6ָדה
, ָהא ִאְתְיַדע' ִמEְֵני Eַַחד ְייָ . ְו@(ֵמר' צ6ִרי� 6ִבְמִחB(ת ָעָפר ִמEְֵני Eַַחד ְייָ 

ִאינ�6 ַ/ֲעֵרי ִדְתח(ת . 6ֵמֲהַדר ְ@א(נ(. ִאְתְקֵרי' ְ%ָמא� ְ%ִאיה6 ְלַבר Eַַחד ְייָ 
: 8ְֵרי 8ִק6ָנא ֲעFִיָרHה �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב. א ְוִאְתְקר�6 ֲהַדר ְ@א(נ(ִדיְקנָ 

8ִק6ָנא : ְ%ָלא ַנְפֵקי ִניָמא ִמ� ִניָמא ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�. ְוִתק6ָנא ָחד ָסר
, 6פ6ָמא ִאְתEְֵני ִמָכל ִסְטִרי�, ִדְתֵריָסר ְ%ָלא ַתְלָיי� ַ/ֲעֵרי ַעל 6Eָמא

ְ;ִגי� ְ%ָלא ִאְ/8ְַכח ִטְרח6ָתא ְכָמה . Hי� ַ/ֲעֵרי ְסח(ר ְסח(ר ֵליJְויָ 
ִ%יָנא ְ;Hָתר ִ%יָנא ִטְרח6ָתא . ִטְרח6ָתא ְבָמאי ָקא ַמְיֵרי, ְ%ִאְצְטִרי�ְ 
ְוָהא כָֹלא . ְוִכי ַ/ֲעֵרי ְדִדיְקָנא ִטְרָחא ִאינ�6 א( ִ%יָנא ִאינ�6. ִאְ/8ְַכח

. ֶאBָא ְ%ָלא ִאְתְטַרח ְ;ִי/6ָבא ְדר6ָחא ִדְזֵעיר 0ְנEִי�. י ִאְתֲחז�6ַרֲחמֵ 
ָמאי . ְדָתאָנא ֵמָהאי 6Eָמא ַקִ%יָ/א ִעHBָה קֶֹד/ ֳקָדִ/י� ַנְ/ָבא ר6ָחא

6ֵמָהאי ר6ָחא . ְ%ִמְתְלַב/ ֵביJ ְזֵעיר 0ְנEִי�, ר6ָחא ְדִאי8ְַרק ֵביJ. ר6ָחא
ְוָכד ה6א ר6ָחא ָנִפיק ִאְתEְַר/ ִל8ְָלִתי� , ַלְבִ/י� ָ:ל ִאינ�6 ִ%ְלַת8ָאִמְת 

ְוָכל ָמא� . ְוִאְתEַָ/ט ָכל ָחד ִ;ְלח(ד(י ְל0ְתֵריה. ְוִ/ְבָעה ֶאֶל� ִעיָבר
ְוַעל ָדא Fְַעִרי� ָלא ִאְ/ְתָכח6 ַעל . ְדִאְתֲחֵזי ְלִאְתַלְבָ/א ִמֵ<יJ ִאְתָלֵבש

ִמ/�6 ְ%ר6ֵחיה ָנִפיק ְולָֹא ָבֵעי ִמBָה 0ֲחָרא ְלִאְתָעְרָבא , 6Eָמא ַקִ%יָ/א
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Jְוָדא ה6א ְטִמיר6ָתא ְ%כָֹלא ְ%ָלא ִאְתְדַבק ָלא . 6ְלָקְרָבא ַבֲהֵדיה, ֵבי
 ָדא, ְוה6א ָסִתי� ִ;ְסִתיָמא ִדְס8ִיִמי� ְ%ָלא ִאְתְיָדע. ְלֵעיָלא ְולָֹא ְלַת8ָא

, 6ְ;ִגי� ַ:ְ� ר6ַח ְדָנִפיק ְלַבר. ה6א ְ%ָלא ִאְת8ַָק� ְולָֹא ָהָוה ֵ;יJ 8ִק6ָנא
ֲאָבל . '6ִמְתַלְ;ִ/י� ֵ;יJ ְנִביֵאי ְמַהיְמֵני ִאְתְקֵרי Eָה ְייָ , ֵמַהה6א ִ%ְלַבר

. יה ַ;ר ִאיה6ְ;ָהאי ַע8ִיָקא ְדַעִתיִקי� ָלא ִאְתEְַר/ ְוֵלית ָמא� ְ%ַיַדע ר6חֵ 
6פ6ָמא ִאְתEְֵני ִמָכל , 6ְ;ִגי� ַ:ְ� Fְַער(י ְ/ִקיִלי� ס(ֲחָרֵניה ְדפ6ָמא

ְדִמְתEַָ/ט . 6ְבָהאי ִאְתְרִחיצ6 0ְבֲהָתָנא ְלִאְתַלְבָ/א ְ;ָהאי ר6ָחא. ִסְטר(י
נ(י ְוָדא ה6א 8ִק6ָנא ְ;Hָתר ְ%ָכל ַ/ֲעֵרי ְ/ִקיִלי� ְ;ס(ַחרָ , ְלַכָ-ה ִעיָבִרי�

. ְ%ִמָכא� ִאְ/8ְָלָ/ל6 8ְֵריַסר ְתח6ִמי� ְלֵעיָלא. ַקִ%יָ/א ִעHBָה ִדְתֵריָסר
ָהָדא . 8ְֵריַסר ְתח6ִמי� ִל8ְֵריַסר ִ/ְבֵטי Hָבָהָתא. 8ְֵריַסר ְתח6ִמי� ְלַת8ָא

  :ה6א ִ%ְכִתיב ֲאֶ/ר ִנְ/ַבְע8ָ ַל0ב(ֵתינ6
ִביָקָרא , ַתְלָיי� ַ/ֲעֵרי ִדְתח(ת ִדיְקָנא ִמָ:א� 6ִמָ:א�, ק6ָנא ִדְתֵליָסר8ִ 

ְולָֹא ִאְתַחְזָיי� ֵמ0ְנEֵי . ָיHה 6ִביָקָרא ַ/Eִיָרא ְוָחְפָיי� ַעד ַט;6ָרא
Hַמר ַרִ;י . 8ְַקר6ְב8ָא ְדב6ְסָמא ַבר ִאינ6E8ַ �6ִחי� ַ/ִפיָר� ִחָווִרי�

ע(� ַזָ:Hה ח6ָלֵקיJ ְ%ָמא� ְ%ִאְ/8ְַכח ְ;ָהאי ִאָ%ָרא ַקִ%יָ/א ִעHBָה ִ/ְמ 
Jֵתי. ְדֲאָנ� ֵ;יHַעְלָמא ֵדי� 6ְבַעְלָמא ְד;ְ Jה ח6ָלֵקיH:ְָדֲאָנ� ַיְתִבי� . ַז

� ֶאMָא ִעHBָה 0ְסַחר ָל� ְוָהא ָכל ִתק6ִני� ִעBִָאי, ִ;ְקד6ָ/א ִעHBָה
ְוָהאי 8ִק6ָנא . ְוִאְתֲעָטר6 ְוִאְסָחר6 ְלד6ְכ8ְַייה6, ְדִדיְקָנא ַקִ%יָ/א ִאְת8ָָקנ6

ִדְתֵליָסר ה6א 8ִק6ָנא ָיHה ְ%ֵביJ ֲאִחיָד� :ֹלָֹא :BְOה6 ִמְתַ:ְ=ִפי� ְלִמְזַק� 
Jַתְלָיי� ַעל ִאינ�6 ְ%ִבְזֵעיר 0, ֵריָ/א ָלָקְבִלי Jי� ֲאִחיָד�ִמֵ<יEְִנ . Jִמֵ<י

ְוָכל ִ@ְנִזי� ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי� ְ@ִניִזי� ֵביJ 6ֵביJ , ַתְלָיי� ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�
ְוִאCְה6 ַמIָָלא ְדִמָתְזֵלי ִמֵ<יJ :ֹלָֹא ָדא ה6א 8ִק6ָנא ְ/ֵליָמָתא . ְכִליָל�

  :כֹלָֹאָדא 0ְ/ִלי� לְ , ְד0ְשִלי� ְלָכל ִתק6ִני�

, ְמַרֲחָ/� ָחְכְמָתא, Fְִפָו� ְמַרֲחָ/� ְ@ב6ָרה. Fְִפת(ָתיו /(ַ/ִ<י�: ְכִתיב
ֵמִאBֵי� Fְִפָו� 8ְַלָי� ָמאֵריה(� . ַחCֵי 6מ(ָתא, ְ;ִאינFִ �6ְפָו� 8ְַלָי� ָטב 6ִבי/

ִרי� :Bָֹא ְלִמְגָזר ִ%יָנא ִמ8ְעָ , ְ%ַכד ְמַרֲחִ/י� ִאBֵי� Fְִפָו�. ְ%ִאְתֲער6ָתא
ַמאי . ִ;ְגֵזַרת ִעיִרי� Eְִתָגָמא: ִ%ְכִתיב. ְ;ָכל ָ;8ֵי ִדיִני� ְ%ִאְקר�6 ִעיִרי�

ְ%ִמְתָעִרי� . ַוְיִהי ָעֶר�ָ : ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר: ְ;ִסְפָרא ְד0ַ@ְד8ָא 8ֵָניָנ�? ִעיר
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ְ;ִגי� ָ:ְ� ִמְתָעִרי� ִאBֵי� ְ%ִאינ�6 . ְלֵעBָאִ%יִני� ְלִאינ�6 ְ%ָלא ִאְתְרִחימ6 
ְוַעל ָ%א . ְ;ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ְוִע� ָ:ל ָ%א ִ;ְתֵרי ַגְוֵני. ָמאֵרי ְדָבב6 ְלה6

ָ-א ַ:ד . ִ%יָנא ְוַרֲחֵמי, ִאְקר�6 ִעיר ְוַקִ%י/ OE ְפָו� ִאְתֲחֵזיFִ י�Bֵ6ְבִא
ְוַכד , יק ִמ� OEָ-א ֵ;יJ ִמְתַלְ;ִ/י� ַ:ָ-ה ֶאֶל� ְוִרְבָב�ר6ָחא ְדָנפִ . ִאְת8ַEַח

ַ:ד . ְוכBְOהEִ 6י ְיהָֹוה ִאְקר�6, ִאְת9ָEַט ִמְתַלְ;ִ/י� ֵ;יJ ְנִבי�H ְמֵהיְמֵני
ָ-א 6ִמְתַרֲחִ/י� ְ;Fְִפָו� OE י� ָנְפִקי� ִמ�Bִה6 8ְַמֵני ָסרֵ , ִמBְOי ְמָנֲהִרי� ְלכ

ְ;ַתְמֵניָסר Hְרִחי� 6ְ/ִביִלי� . ַעד ְ%ִמְתַקְ+ִרי� :BְOה6 ַ:ֲחָדא. 0ְלֵפי ָעְלִמי�
ָ-א ָדא ְ;ִליָ/� ְמַמBֵל ַרְבְרָב� ְ;ִקְטָרא . ְ%ִאְ/8ְמ(ְדָע� Oא ְמַחָ:א� ְלפBְָֹוכ

ַמאי .  ַמְמַת7ִי� ַוָ%אי.ִח:( ַמְמַת7ִי�: ְוַעל ָ%א ְ:ִתיב. ְ%ִטיֲהָרא ְ;ע6ְטָרא
. ְוכBO( ַמֲחַמִ%י� ֵא/ 6ַמִי�. ְוֵחְ� ִיְטַע� ֶלֱאכֹל: ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר? ִח:(

ִח:( . ְ%ָהא ַ@ְוֵני ִמְתַחְ;ָר� ַ:ֲחָדא. ֶא9ָא 6ַמCָא ִמְת7ְ8ִַני� ְוָי�H ְ;ִצ6Cר(י
ְ%ָטִריד ' א. ע ְ;ָגר(�"0ְחהַ . ְ;ִעְטר(י ְ@ִליִדי�ְ;0ְתָו� ְרִ/יָמ� ְ%ִמְתַ@Bְָפ� 

ְ%ָטִריד ְוָנִחית ְוָסִליק ' ח. ַמְלִכי� 6ְמַהְעֵ%ה ַמְלִכי� 6ְמָהֵקי� ַמְלִכי�
. ְינ6ָקא ְדִאָ-א ָסִטיר ְלנ6ְקָבא' ה. ָ:ִבי/ ְ;ֶא9ָא ַ@Bִיד ְ;ר6ָחא, ְוָעִטיר

ָ;א ְ;ִתיא6ְבָתא ְדַקְר8ָא ַקִ%יָ/א ְ%ִמְתַקְ+ֵרי 0ְתִרי� ִאְת9ָEַט ְלנ6ְקָבא רַ 
ִטיֲהָרא ' ע: ִ@ְבַעת ַהBְב(ָנה, ַהר ַה-(ר: ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר. ָ%א ְבָדא

ְרִהיִטי� ְ%ַעְנEִי� ִמְת0ֲחָד� ְלִסְטר(י ְלר6ִחי� , ְדִטיְפָסא ְ@ִליָפא ְ;ִ/ְפָסא
 ְ;ָרֵזי ְד0ְתָו� ִ%ְ/לֹמֹה ַמְלָ:א ִאְתַעָ+ר6 ִאBֵי� 0ְתָו� ָ%א ְוָהא. ְ@ִליִפי�
ֲהֵיHֵכל 8ֵָפל . ְוֵחְ� ִיְטַע� ֶלֱאכֹל: ְ:ָמה ְדH 8ְ0ֵמר, ק ְ;ֵחי�ְ "ִ@יכַ . ְ;ָדא
  .ְוָהָיה ַמֲעFֵה ַהPְָדָקה ָ/ל(�: 6ְכִתיב. ֶמַלחKִמְ;ִלי

  )#"ג ית"אב( :                   8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ִמיֶנ�ָ ְ@ד6ַלת יְ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר(   :                   ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג(  :                   ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. י ִצְדָקֶת�ָ ַרֲחמֵ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק(   :                  ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג( :                   ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק(  :       י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. ֲעָקֵתנ66ְ/ַמע צַ . ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :ָ;ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד
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  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
יִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲענִ 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת" ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהיא(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי
ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�

  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית
 6ִמיִציָרה ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה, ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה

, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת
6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת

יHה 6ִמְ;ִריHה ֵמֲאִציל6ת ִלְברִ , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת
ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, ְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוהַ 
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , 6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י

ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני וְ "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
ֶ;� ,  ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6 א(י ָנא ָלנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(
6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 

ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה 
0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה

י ִ:י ָגל6, ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 

, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
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� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ, 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6
 יאהדונהיַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 

ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6
 ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל

ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6
ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� Kִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִליי יאהדונהְיהָֹוה 

  .ִויִהי ָרצ(� ֶ/8ְק6ַ;ל 6/8ְָבת( ְ;ָרצ(�. ִיְרֵאי ָ/ַמִי�, ִי�8ֵ ַהֶ:ֶס� ַלֲעִנCִי�

ִי7ַח ְ;ָיד( ְ/מ(ִני� .  ואולי יעזורַיְמִ/יְ� ֵסֶדר ֶזהכדאי שְלַמְלִ;י� Eְֵני ֲחֵבר( 

לְ ו(ת מטבע6ְ/מ(ָנה  O9ֵסֶדר ֶזה, ָח� ְ;/6ָרה ֶאָחתְיַסְ%ֵר� ַעל ַה;ְ.  
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  .ָ:ְ� יֹאַמר ֶעFֶר Eְָעִמי�Kִיְמֶנה ֶאת ַהִ-ְסָפִרי� ְ;ִפיו ְו0ַחר

  "./(ֵפְ� ַ%� ָהHָד� ָ;Hָד� ָ%מ( ִי9ֵָפ�ְ "

  ַ-ְטְ;ע(ת ְבָיד( ַהְיָמִנית ְויֹאַחז א(ָת� ְבַיד ְיִמי� ְויֹאַמרְיֲעֵרב ָ:ל הַ 

ֱאלֵֹהינ6 ֶואלֵֹהי ֲאב(ֵתינCִ/ֶ 6ְהֶיה ָח69ב 6ְמק6ָ;ל ' ְיִהי ָרצ(� ִמEָBְֶניָ� הַ 
ְוָרצ6י ְלָפֶניָ� ֵסֶדר ַהַ-ְטְ;ע(ת ֶ/ִ=ַ%ְר8ִי ְלִפי א(ִתC(ת ִ/ְמָ� ַהָגד(ל 

ה "ה ְ;ִמ6Bי 0ְלִפי� ְ:ֶ/ֵ-ִאיר ְ;ת(כ( ִר;6ַע ֵ/� ֶאְהיֶ "ְוַהָקד(/ ַהָויָ 
ְלָהִאיר ֵמַהִ;יָנה ִאָ-א , ְוָ%ִמי� ְ;ָדִמי� ָנָגע6. ָהע(ֶלה ְבִגיַמְטִרָיא ָד�

. ב Fְִמָחהא(ר ָזר6ַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ֵרי לֵ . ְל8ְִפֶאֶרת ְ;ַנJ ַקִ%יָ/א, ִעיָלHה
ִויכ6ַפר ִלי ָכל ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי . א(ר ָזר6ַע ַלPִַ%יק 6ְלִיְ/ֵרי ֵלב Fְִמָחה
ְוֶה� ְ;ִגְל@6ִלי� , ֶה� ְ;ִ@ְל@6ל ֶזה, ְבַהְלָבַנת Eְֵני ֲחֵבַרי ְבָכל א(ָפ� ֶ/Cְִהֶיה

  .ָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוג(ֲאִליִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י לְ . ֲאֵחִרי�

ְלִפי ַה7ַָ;ָלה ָצִריְ� ְלִהְתַ@ְלֵ@ל ִ;ְהי(ת( ָער�6 ְלַגְמֵרי Eַַע� 0ַחת ַעל ק(ִצי� 

6ִמי ) ִמִ-ְ/Eַַחת ַהִ=ְרEָד ְוַהח(ַח ְוִנְקָרִאי� א(ְרִטיָגס(ַהִ<ְקָרִאי� ָחרOִלי� 

. ֲעFֶה �678ִ ֶזה ְלEְִדי(� �678ִ ִ@ְל@6ל ַהָחר6ִלי�Cַ אולי כדאי ש, ֶ/ֵאינ( ָיכ(ל
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בנתינת , ל"יוס� חיי� זצ' תקו� זה ערכתי אותו מעי� גלגול השלג שתק� הר(

וא� על פי שאי� אתנו יודע דר� הנשר . הפסוקי� ושמות הקודש המתאימי�

 ְוַרֲחָמָנא ִליָ;א ,ואיני יודע א� תקו� זה נכו�, הנזכר סמכתי' על דר� הר, בשמי�

  .) לפחות יועיל ְ;ֶחְלק(ואולי, ומי שירצה לעשותו ודאי לא יפסיד. ָ;ֵעי

6Bס6ִקי� ֵאEְ יֹאַמר  

� ְיהָֹוה Kָלֵכ� ַחי: ֵ:� ַרְעָיִתי ֵ;י� ַהָ;נ(ת, ְ:/(ַ/ָנה ֵ;י� ַהח(ִחי� Oִני ְנאH
, � 8ְִהֶיה 6ְבֵני ַעמ(� ַ:ֲעמ(ָרהְצָבא(ת ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ִ:י מ(Hב ִ:ְסדֹ

ְ/ֵאִרית ַעִ-י ְיַב�6I , ע(ָל�Kִמְמַ/ק ָחר6ל 6ִמְכֵרה ֶמַלח 6ְ/ָמָמה ַעד
ְוִהֵנה ָעָלה : ֵ;י� ִ/יִחי� ִיְנָהק6 ַתַחת ָחר6ל ְיסOָפח6: ְוֶיֶתר ג(ִי ִיְנָחל�6

  :ֶ@ֶדר ֲאָבָניו ֶנֱהָרָסהָכסEָ 6ָניו ֲחרOִלי� וְ , כBO( ִקְמ/(ִני�

Wֲעַמ7ִי� ְקָראִתיָ� ְיהָֹוW-ֲַעל(ת ִמ-ַWְהֶייָנה : הִ/יר ַהW8ִ ֲאדָֹני ִ/ְמָעה ְבק(ִלי
ב(ת ְלק(ל W8ֲַחנ6ָנWי O9ְזֶניָ� ַקH :ד ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא�WֲֹעמWֲאדָֹני ִמי ַי Jי: ָיW:ִ 
 ִק6ְָתה ַנְפִ/י ְוWִלְדָבר( הִק6ִיִתי ְיהֹוָ : ֵרWאִעְ-ָ� ַהְ=ִליָחה ְלַמַע� 68ִָ 

ַיֵחל ִיFְָרֵאל : ַנְפִ/י ַלWאדָֹני ִמWֹ9ְמִרי� ַל;ֶֹקר /Wְֹמִרי� ַל;Wֶֹקר: ה(ָחWְל8ִי
6תהִע� ְיהֹוָ   ִ:Wיהְיהֹוָ  ֶאל Wְוה6א ִיְפֶ%ה ֶאת :  ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד

נָֹתWיוִיFְָרֵאל ִמ:ֹל עֲ  W):  

  יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹש Eְָעִמי�

ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסֶ%ָ� ֲעֵנִני ֶ;ֱאֶמת , ַוֲאִני ְתִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(�
  :ִיְ/ֶע�ָ 

  .ְויֹאַמר, ִי7ַח ְבָיד( ָמאַתִיי� ְו8ְִ/ִעי� ְוָחֵמ/ Eְר6ט(ת

ִ;ְדִח6B 6ְרִחמ6 6ְרִח-6 , ִכיְנ8ֵיJְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ 
6Bל )ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה בו"ְלָיֲחָדא ֵ/� י, 6ְדִח:ָ �/ֵ;ְ 
ִויִהי ָרצ(� . ה Eְר6ט(ת ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה"ֲהֵריִני ַמְפִרי/ רצ, ִיFְָרֵאל

ֵתינ6 ֶ/ַתֲעFֶה ְלַמַע� ַרֲחֶמיָ� ִמEָBְֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֶואלֵֹהי ֲאב(
, ה Eְר6ט(ת ֵא6B ֶ/ִהְפַרְ/8ִי� ִלְצָדָקה"6ְלַמַע� ַהְפָרַשת רצ, ַוֲחָסֶדי�ָ 
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6ְלַמַע� , 6ְלַמַע� ס(ד(ֵתיֶה�, 6ְלַמַע� ִמְקָרֵאי קֶֹד/ ֲאֶ/ר ָקִריִתי ְלָפֶני�ָ 
ְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמר6ָצה יִ , ְ/מ(ֶתיָ� ַהְקד(ִ/י� ָהְרמ6ִזי� ָ;ֶה�

ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ָעFִיִתי �678ִ ִ@ְל@6ל ַהַחר6ִלי� ָ:ָרא6י ְלִת�67 ַהEְָג� ֶ/ל 
ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי Kִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ַהְלָבַנת Eְֵני ֲחֵבַרי

  :ְו@ֲֹאִלי

ִויַגְלֵ@ל ַעל ְזר(ע(ָתיו ְוַכE(ת , ְלַהMִיג ַ:ָ-ה ק(ִצי� ַהִ<ְקָרִאי� ַחר6ִלי�ִיְ/%ֵ8ַל 

  :ֶאְצְ;ע(ָתיו ְוקֶֹד� ֶ/Cְִדק(ר יֹאַמר

Jְדָ/א ְ;ִריְ� 6ְ/ִכיְנ8ֵי Oִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 %ְ6ִחיל6, ְלֵ/� ִיח6ד ק%ְ;ִ ,
ֲהֵריִני ,  ְבֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל)ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ;ו"ְלַיֲחָדא ֵ/� י

ִויִהי ,  ְזר(ִעי ְוַכַפי ְוֶאְצְבע(ַתי ָיִמי� Fְ6מֹאל ַחר6ִלי�מ6ָכ� ְלַגְלֵ@ל ַעל
ֶ;ֶלת , ֱאלֵֹהינ6 ֶואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6' ָרצ(� ִמEָBְֶניָ� הַ  O8ְֵהא ֲח/6ָבה 6ְמק/ֶ

ְ:ִא6B ִ@ְלַ@ְל8ִי ָ:ל @6ִפי ָפִני� , ְל@6ל ֶהָחר6ִלי� ַעל ְּזר(ִעי ְוָיַדי6ְרצ6ָיה @ִ 
, �"ְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי ְבֵ/� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bי ֵהִהי. ְוHח(ר ַעל ַהָחר6ִלי�

ְוַעל ְיֵדי . ה" ָהע(ֶלה ִע� ַה:(ֵלל ְ:ִמְנָי� רצ)�"ד מ"ה יו"ד ה"� למ"אל(
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי , ְית6ַק� ַהEְָג� ֲאֶ/ר Eַָגְמ8ִי, ְ%ִקיַרת Eַָני ְוָיַדי

  .ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְו@ֲֹאִלי

ְוִיְדק(ר ְמַעט ֶאת ֶאְצְ;ע(ָתיו , ְיַגְלֵ@ל ַהָחר6ִלי� ַעל ָפָניו ְוָיָדיו ְוְזר(ע(ָתיו

, ִא� ִאי ֶאְפַ/ר ל( ְלַהMִיג ָחר6ִלי� ְ;א(ת( י(�. ֶ/לֹא ֵיֵצא ַד�ְ;ַעִדינ6ת 

  .           ַיֲעFֶה זֹאת ְ;י(� 0ֵחר

   .ְיַקֵ;ל 8ִק6נ( ְ;ָרצ(�' ִי�8ֵ ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ִויִהי ָרצ(� ֶ/הַ  

        ....�678ִ ַהַ%ַעת�678ִ ַהַ%ַעת�678ִ ַהַ%ַעת�678ִ ַהַ%ַעת

ִ/ְמע(� ַ;ר י(ַחאי ַ;Iַֹהר ַה7ָד(/ ' ָ/� ר6ְברֹא, ִהֵ<ה ַר;(ֵתינ6 ַה7ְד(ִ/י�

ָרא6 ְ;ר6ַח ָקְדָ/� ֶאת , 8ַָ<ִאי� ְוHמ(ָרִאי�, ְוַחְכֵמי ַה8ְַלמ6ד, 6ְבִת67ֵני ַהIַֹהר

 ַרב ֶ/Cְָצא6 ִמִ-ְצַרִי�Kֲאֶ/ר ָיק6מ6 ִ@ְל@6ֵלי ָהֵעֶרב, ֲאֶ/ר ִיְהֶיה ְ;0ֲחִרית ַהCִָמי�

ְוִיְ/ְלט6 ַעל ַע� ִיFְָרֵאל ְ;ַמָ+ָרה ְלַהְ/Eִיל , ְוִהְכִ/יל6 ֶאת ִיFְָרֵאל ַ;ִ-ְדָ;ר

ְלַהְ/ִמיד 6ְל0ֵ;ד ָ:ל ִזיק ֶ/ל ַיֲהד6ת ֵמַע� , ְוַלֲעקֹר, ַה8(ָרה ְול(ְמֶדיהָ 
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ִריד ֵ;י� ַה9ְִכיָנה ְוֵה� ִיְהי6 ָראֵ/י ַה%(ר 6מ(ְ/ֵלי ָהHֶר# ְלַהְפ , ִיFְָרֵאל

ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א Oָרֵאל ַלֲאִביֶה� ֶ/ַ;9ַָמִי�, ְלקFְְוִלְגרֹ� ְלֵפר6ד ֵ;י� ִי ,

ֶ/Cְִמְ:ר6 ֶאת 8(ָרָת� ְ;ַעד ְנִזיד , ְוִיְצָטְרפ6 ִעָ-ֶה� ַרָ;ִני� 8ְַלִמיֵדי ֲחָכִמי�

ל "ְוָכַתב ָהֲאִריזַ . ְצָטְרפ6ָת� ִלְרָ/ִעי� ֵא6Bִויַטְ-א6 ֶאת ִנְ/ָמָת� ְ;ִה , ֲעָדִ/י�

Bָה ִיְתַ@ְלְ@ל6 ,)הקדמה כ, שער הגלגולי�( Oְפֵני ַהְ@אBִ/ֶ 8ְק6ָפה ָה0ֲחר(ָנה;ַ/ֶ 

ְוָק� ָהָע� ַהIֶה : "ַוֲעֵליֶה� ַהָ:ת6ב א(ֵמר, ַרבKָ:ל %(ר ַהִ-ְדָ;ר ִע� ָהֵעֶרב

א(י ְלִיFְָרֵאל  : ָ:ַתב)תקו� כא(6ְבִת67ֵני זַֹהר ". ֵהי ֵנַכר ָהHֶר#ְוָזָנה 0ֲחֵרי ֱאלֹ

ְולֹא נ(ַדע ִ:י ָבא6 ֶאל ': ַוֲעֵליֶה� ֶנֱאַמר. ַרבKַ:ֲאֶ/ר ִיָ;ְלע6 ַ;ָ@ל6ת ֶ/ל ָהֵעֶרב

ָהי6 ָצֶריָה ': ֶ/ֲעֵליֶה� ֶנֱאַמר, ְוֵה� ִיְהי6 ָראֵ/י ָהָע�', 6ַמְרֵאיֶה� ַרע, ִקְרֶ;ָנה

:BO( אֵֹהב /ַֹחד , Fַָרִיְ� ס(ְרִרי� ְוַחְבֵרי ַ@ָ<ִבי�': ַוֲעֵליֶה� ֶנֱאַמר', ְלרֹא/

". ְוָלֵכ� ַוי ָלע(ָל� ַ:ֲאֶ/ר ִיFְָרֵאל ִיְתַ;Bְע6 ְוִיְתָעְרב6 ֵ;יֵניֶה�. 'ְורֵֹד� ַ/ְלמִֹני�

ַרב    ָ;ִאי� ָהֵעֶרב,7ְִלEָה ַה7ָָ/ה  הַ ,'Bִיִלית'ִמ : " ָ:ַתב)תקו� סט(ְוָ/� 

ֶזַרע ְמֵרִעי� ָ;ִני� 'ְוֵה� ', ה(י @(י חֵֹטא'ַוֲעֵליֶה� ֶנֱאַמר , ֶ/ְ-עָֹרִבי� ְ;ִיFְָרֵאל

  ,"ק(ל ְ%ֵמי Hִחי�ָ ". "ֵאBֶה ֱאלֶֹהיָ� ִיFְָרֵאל": ֶ/Hְמר6 ַעל ָהֵעֶגל', ַמְ/ִחיִתי�

ְוָ/� ". ַרב ָהְרָ/ִעי� ַ;ָ@ל6ת ל ֶ/ֲעִתיִדי� ִלְגזֹל א(ָת� ָהֵעֶרבֵה� ְ%ֵמי ִיFְָראֵ 

 ְמעָֹרִבי� , ְ;ֵני ִליִלית,ַרב ָהְרָ/ִעי� ְוֵעֶרב",  ה(ִסי�)בהוספות' תקו� ג(

ְוֵה� ָהְרָ/ִעי� ַה;(ְלִעי� , ְרָ/ִעי� ְ@מ6ִרי� ֶ/ַה9ָָעה ְמFֶַחֶקת ָלֶה�. ְ;ִיFְָרֵאל

, ַרב ֵה� ַהָ@ל6ת ָה0ֲחר(� ֶ/ָהֵעֶרב" ,א ָ:ַתב"6ְבִת�67 כ". ִיFְָרֵאלֶאת 

, ְנִפיִלי�, ִ@;(ִרי�, ֲעָמֵלִקי�: ְוֵה� ֲחִמ9ָה ִמיִני�', ס(� Eָס6ק'ִ;ְבִחיַנת 

ָ-ח6 6ִבְזַמ� ֶ/�BָO:/ֶ . ִC ִמְתַ@ְ;ִרי� ַעל ִיFְָרֵאל ַ;ָ@ל6ת. ְרָפִאי�, ֲעָנִקי�

ָ@ֵר/ ָהHָמה ַהIֹאת ְוֶאת ". 8ְִהֶיה ְמנ6ָחה ְלִיFְָרֵאל, ָהֲעָמֵלִקי� ֵמָהע(ָל�

Jה ָהֵעֶרב"ְ;ָנBֶַח ְ;ַנֲחַלת ה  ֵאEֵ8ַֹא ,'ַרב ֶ/ֵ@ְר/6נ6 ֵמִהְסB/ֶ ֵר/ א(ָת�@ָ 

מֶֹ/ה ָרָצה : " ָ:ַתב.)כהד� (6ְבזַֹהר ְ;ֵראִ/ית ". ִיְהֶיה ָלֶה� ֵחֶלק ִע� ִיFְָרֵאל

 ְוָהֵעֶרב. "ֵרד ִ:י ִ/ֵחת ַעְ-�ָ  ֶל�ְ ": ֶ/ֶ<ֱאַמר, ְוָגְרמ6 ל( ְיִריָדה, ַרב ְלַגCֵר ָהֵעֶרב

, ְרָפִאי�, ֲעָנִקי�, ִ@;(ִרי�,  ְנִפיִלי�):ע"ע ר"ת נג"ר(ַרב ֲחִמ9ָה ִמיִני� ֵה� 

ְוֵה� , ְהי6 ָראִ/י� ַעל ָהָע� ְ;ַמֲעָמד ָ@ב(Jַ 6ַבָ@ל6ת ָהְרִביִעית ֵה� יִ . ֲעָמֵלִקי�

ִ:י ָמְלHה ָהHֶר# ָחָמס ': ַוֲעֵליֶה� ֶנֱאַמר, ַיַעְמד6 ַעל ִיFְָרֵאל ְ:ֵלי ָחָמס

, ְוא(ָת� ֶ/ְ;ִחיַנת ְנִפיִלי�. ַרב ֶ/ִ;ְבִחיַנת ֲעָמֵלִקי� ֵאBֶה ֵה� ָהֵעֶרב. 'ִמEְֵניֶה�
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ֶ/ֵה� ', ַוCְִרא6 ְ;ֵני ָהֱאלִֹהי� ֶאת ְ;נ(ת ָהHָד� ִ:י טֹבֹת ֵהָ<ה': ֲעֵליֶה� ֶנֱאַמר

' 6ִבְגַלל ֶזה ה, ַרב ֶ/ִהEִיל6 ַעְצָמ� ִלְזנ(ת 0ֲחֵרי ָנִ/י� ָנא(ת ִנְ/ַמת ֵעֶרב

: ב6ְכמ( ֶ/ָ:ת6, ַמEִיל א(ָת� ֵמע(ָל� ַהָ;א ְונ(ֵת� ָלֶה� Fְָכָר� ָ;ע(ָל� ַהIֶה

ְוֵה� , ִ@;(ִרי� ֵה� ַה=6ג ַה9ְִליִ/י. '6ְמַ/�Bֵ ְלFְֹנHיו ֶאל Eָָניו ְלַהֲאִביד('

ְולֹא ְלֵ/� , ַה=6ג ֶ/;(ִני� ָ;8ֵי ְ:ֵנִסC(ת 6ִמְדָר/(ת 6ַמִ<יִחי� ָ;ֶה� ִסְפֵרי ת(ָרה

, ָרא Hֳחָרא ִמְתַ@ֶ;ֶרת ַעל ִיFְָרֵאלְוַהִ=ְט , ֶאBָא ַלֲעF(ת ָלֶה� ֵ/� 6ְגדBָOה, 'ה

ְ/Eִָלי� Oֶר# מHָרֵאל ְוג(ְזִלי� ָהֵעֶרב, ֶ/ֵה� ַ:ֲעַפר ָהFְְרָפִאי� ֵה� ַה=6ג . ַרב ְלִי

 לֹא ע(Fִי� ,ְוֵי/ ִ;יָכְל�8ָ ַלֲעזֹר, ֶ/ְ:ֶ/ר(ִאי� ֶאת ִיFְָרֵאל ְ;דַֹחק, ָהְרִביִעי

ְוע(Fִי� ֶחֶסד ִע� ע(ְבֵדי , ֵדיֶה� ֵמַה8(ָרה 6ֵמָהע(ְסִקי� ָ;6JַמְרEִי� יְ , זֹאת

ֶ/ֶ<ֱאַמר , ֶ/ְ-ַזְלְזִלי� ְ;ל(ְמֵדי ַה8(ָרה,  ַה=6ג ַהֲחִמיִ/י,ֲעָנִקי�. ֲעב(ָדה ָזָרה

J;ָ :' ָיַע א(ר( ֶ/ל ַה7ָד(/', ַוֲעָנִקי� ְלַגְרְ@רֶֹתי�@ִCַ/ֶ:ְ דCָר�6ְ  6ִמ;ָKִיָ-ח6 , ה6א

ַרב  ִאָ-� ֶ/ל ָהֵעֶרב, ִליִלית" : ה(ִסי�)ד� כז(ְוָ/� ". ִמ� ָהע(ָל� ְויֹאֵבד6

ֵאי� ִיח6ד ְ;א(ִתC(ת , ַרב ְמעָֹרִבי� ְ;ִיFְָרֵאל 6ִבְזַמ� ֶ/ֵעֶרב, ע"ע רַ "ֶ/ֵה� ֶנגַ 

ַ;C(� ַהה6א ': ַמר ַעל ָהא(ִתC(תֶנאֱ , 6ִמCָד ְ:ֶ/Cִָ-ח6 ֵמָהע(ָל�, ה"ֵ/� הוי

6ְבזַֹהר Eָָרַ/ת . 'ַע� ָנָבל ְולֹא ָחָכ�'ַרב ֵה�  ְוֵעֶרב', ֶאָחד 6ְ/מ( ֶאָחד' ִיְהֶיה ה

ֶ/ִ;ְזַמ� ֶ/ָהיH ," 6ַמר ל(, י" ְ;ִדְבֵרי ִנְ/ַמת מֶ/ה ַרֵ;נ6 ְלַרְ/ִ; :)קכד(ָנFֹא 

6ְכג(� ֶזה ִיְהֶיה , ָהָיה ַה:ֹל ַ;Pַד ֶ/ל ָהָרע, ִיFְָרֵאלַרב ַמֲחִטיִאי� לְ  ָהֵעֶרב

Bָה ָה0ֲחר(ָנה Oָרֵאל ֶ/ֵעֶרב, ַ;ְ@אFְְוֶזה ַמה 9ֶָ:ת6ב, ַרב ְיַנ=6 ְלַהֲחִטיא ְלִי :

, ָ=י(�ֵאBֶה ֶ/ִ-Pַד ַה+(ב ַיַעְמד6 ַ;<ִ , 'ִיְתָ;ְרר6 ְוִיְתַלְ;נ6 ְוִיPְָרפ6 ַרִ;י�'

ִמPַד ַהִ;יָנה  'ְוַהַ-Fְִ:יִלי� ָיִבינ6, ' א(ָת� ֶ/ִ-Pַד ָהָרע,'ְוִהְרִ/יע6 ְרָ/ִעי�'

. 'ְוַהַ-Fְִ:יִלי� ַיְזִהיר6 ְ:זַֹהר ָהָרִקיעַ ': ִ;ְזכ6ָת� ֶנֱאַמר. ֶ/ה6א ִאיַל� ַהַחCִי�

ַרִ;י� , ר( ֵמַהִ;יָנה  ס(ד ַה6/8ְָבהֶ/ְ-ק(, ֶ/�Bְָ ' ֵסֶפר ַהIַֹהר'6ְבִח;6ר 

' ֵסֶפר ַהIַֹהר'ַרב ָי/6ב6 ִ;ְת/6ָבה ְ:ֶ/Cִָ-ְ/כ6 0ֲחֵרי  ֵמַה+(ִעי� 0ֲחֵרי ֵעֶרב

ֵיְצא6 ֵמַהָ@ל6ת , 6ִבְזכ6ת 6/8ְָבָת� ַעל ְיֵדי ֵסֶפר ַהIַֹהר, ֶ/ה6א ִאיַל� ַהַחCִי�

ְוַה8ְַלִמיֵדי . 'ֵנָכר ָ;ָדד ַיְנֶח<6 ְוֵאי� ִע-( ֵאל' ה'ְתַק�Cֵ ָ;ֶה� ְויִ , ְ;ַרֲחִמי�

, ֶאBָא ֵמא(ָת� ֶ/ִ-Pַד ַה+(ב, ֲחָכִמי� לֹא ִיְתEְַרְנס6 ַעל ְיֵדי ַעֵ-י ָהHֶר#

ְמHה 6ְפס6ל ְוHס ְולֹא ֵמָהֵעֶרב, ֶ/א(ְכִלי� ָ:ֵ/ר ְוָטה(ר O6ר ַרב ֶ/א(ְכִלי� ט

ְמ0ת ִנָ%ה Oְגַלל ֶ/ֵה� ְ;ֵני ִליִלית , ז(ָנה, @(ָיה, ִ/ְפָחה, 6ְמַטְ-ִאי� ַעְצָמ� ְ;ט;ִ
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ִ:י ִמ9ֶֹר/ ָנָח/ ֵיֵצא ': ַוֲעֵליֶה� ֶנֱאַמר, ְוח(ְזִרי� ֵה� ְלָ/ְרָ/�, ז"ֶ/ִהיא נשג

ְוִנְ/ָמָת� , ִדי� ֶ/ל ִיFְָרֵאלַרב לֹא ִנְקָרִאי� ִיFְָרֵאל ֶאBָא ֲעבָ  ְוָהֵעֶרב. 'ֶצַפע

ְוֵאיָנ� , ַרב ִלְהי(ת ר(ִעי� ַעל ִיFְָרֵאל ְוָי/6ב6 א(ָת� ֵעֶרב. ִמPַד ַהְ;ֵהָמה

ְו0ְנֵ/י ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא ִיְהי6 . ְיכ(ִלי� ַלֲעF(ת ט(ָבה ִע� ַה8ְַלִמיֵדי ֲחָכִמי�

ְ;ִלי ַצַער , ְ;Fְִמָחה, ַרב ִיְהי6 ֲעִ/יִרי� ְ;ַ/ְלָוה ֶרבְועֵ , ְ;דַֹחק 6ְבַצַער 6ְבָיג(�

ִ:י ָמְלHה ָהHֶר# ָחָמס , /(ְפִטי� ְוָראֵ/י ָהָע�, ַ;ֲעֵלי /ַֹחד, ַ@ְזָלִני�, ְוָיג(�

 , ָ:ַתב)תקו� ו(6ְבִת67ֵני זַֹהר . 'ָהי6 ָצֶריָה ְלרֹא/': ֲעֵליֶה� ֶנֱאַמר. ִמEְֵניֶה�

 ):תקו� יב(ְוָכַתב ". ַרק ְלַעְצָמ� ע(Fִי�, ַרב ָ:ל ֶחֶסד ֶ/ע(Fִי� ָהֵעֶרבֶ/ "

ֶ/ֵה� , ַרב ֶ/ֲעִתיִדי� ִלְהי(ת ַ;ָ@ל6ת ֵ;י� ָהֵעֶרב, ֵה� ִיFְָרֵאל, /(ַ/ִ<י�"

 ְיַמֵהר ,לַרב ְלִיFְָראֵ  ַרב ְודַֹחק ַהָ@ל6ת ֶ/%(ֲחִקי� ֵעֶרב ְוָגל6ת ֵעֶרב. ַה7(ִצי�

Bָה Oָרֵאל ַהְ@אFְַרב ְ;ֵ/� ֵזִדי�  ק(ֵרא ָלֵעֶרב:)מגילה יז' מס(6ַב8ְַלמ6ד ". ְלִי ,

ְוֶ/ַ;Iְַמ� ֶ/Bְִפֵני , "/(ֵבר א(ְיִבי� 6ַמְכִניַע ֵזִדי�"ֶ/ֲעֵליֶה� ִנְתְקָנה ִ;ְרַ:ת 

Bָה ִיְ/;ֹר ה Oִדי� ֵמֶאֶר# ' ַהְ@אIֵָרֵאלְוַיֲאִביד ַהFְה ִ;ְמֵהָרה , ִיBָ Oז 8ָבֹא ַהְ@אHְו

  . ְ;ָיֵמינH 6ֵמ�

ֶ/ָ:ל ֲאֶ/ר ָחז6 ַר;(ֵתינ6 ַה7ְד(ִ/י� ַעל ֲאר6ִרי� ְרָ/ִעי� , ְוַע8ָה Hנ6 ר(ִאי�

ְרת6 ַעל ְוחָ , ַרב ְ;ק(ל ָהמ(� ח(ֵגג 6ָבא6 ָהֵעֶרב. ִנְתַק�Cֵ ְ;ָיֵמינ6 6ְבד(ֵרנ6, ֵאBֶה

ֶ/Bְַמְעָלה ִמִ-ְלי(� ַיְלֵדי , ְוֵהִקימ6 ָ;8ֵי ֵסֶפר, ִ%ְגָל� ֶ/ְ:ָכל ַה@(ִי� ֵ;ית ִיFְָרֵאל

ְ� "ְוֶ/ַה8ַ<ַ , ֶ/ַחס ְוָחִליָלה ֵאי� ִ%י� ְוֵאי� ַ%�Cָ, ִיFְָרֵאל ל(ְמִדי� ָ;ֶה� ְ:ִפיָרה

י Hָד� ֵאיָנ� ְיִציָרה ֶ/ל ַה;(ֵרא ִיְתָ;ַרְ� ֶאBָא 6ְבנֵ , "ִס6Eֵרי ַהִ-ְקָרא"ה6א ַרק 

8ָח Oה ֶ/ל ק(� ְמפHֵאי� ל( ;(ֵרא , ֶ/ָהע(ָל� ה6א ֶ;� ִמְלי(ֵני ָ/ִני�, 8(ָצ/ֶ

ֶ/�9ָ ָ/ְמר6 8(ָרה , ְוָעְקר6 ָ@לCO(ת ִמח#6 ָלHֶר#. /"ָעָפר ְלִפיֶה� ימ. ְ:ָלל

ְולֹא ָנח6 , ֱהִביא�6 ְלֶאֶר# ַה7ֶֹד/ ְלַהְ/ִמיָד� ִ;ְ/ַמד ר6ָחִני ֲהמ(ִניוֶ , 6ִמְצ(ת

ְולֹא ָ/ְקט6 ַעד ֶ/ֵהִקימ6 %(ר ֶ/ל נ(ֲאִפי� י(ֵתר ְ@ר6ִעי� ִמ%(ר ַהַ-;6ל 6ִמ%(ר 

, ת ֵ;ית ִ%י�6ְמע(ְדִדי� ַה<ַֹער ַלֲעבֹר ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(, ְסד(� ַ@� ַיַחד

ְ;ֵעת " ֶזַרע ְלַבָ+ָלה"ֶ/ה6א ֵחְטא , "ק(ְנד(�"ְוע(Fִי� Eְִרסֹמ(ת ְלִהְ/8ֵַ-/ ְ; 

  .ָעְבָר� ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ֶ/ִ;ְהי(ִתי י(ֵ/ב ְול(ֵמד ִלְפֵני מ(ִרי ְוַרִ;י ֲעֶטֶרת ֶ/ִ;ְהי(ִתי י(ֵ/ב ְול(ֵמד ִלְפֵני מ(ִרי ְוַרִ;י ֲעֶטֶרת ֶ/ִ;ְהי(ִתי י(ֵ/ב ְול(ֵמד ִלְפֵני מ(ִרי ְוַרִ;י ֲעֶטֶרת ֶ/ִ;ְהי(ִתי י(ֵ/ב ְול(ֵמד ִלְפֵני מ(ִרי ְוַרִ;י ֲעֶטֶרת , , , , 6ֵמִעיד ֲאִני ָ/ַמִי� ָוHֶר6#ֵמִעיד ֲאִני ָ/ַמִי� ָוHֶר6#ֵמִעיד ֲאִני ָ/ַמִי� ָוHֶר6#ֵמִעיד ֲאִני ָ/ַמִי� ָוHֶר#

ַעְכָ/ו ָהַלְכ8ִי ַעְכָ/ו ָהַלְכ8ִי ַעְכָ/ו ָהַלְכ8ִי ַעְכָ/ו ָהַלְכ8ִי : : : : ֶ/ִ<ְכַנס ;ֶֹקר ֶאָחד ְוHַמרֶ/ִ<ְכַנס ;ֶֹקר ֶאָחד ְוHַמרֶ/ִ<ְכַנס ;ֶֹקר ֶאָחד ְוHַמרֶ/ִ<ְכַנס ;ֶֹקר ֶאָחד ְוHַמר, , , , לללל""""ְיה6ָדה ָצְדָקה ַזצַ ְיה6ָדה ָצְדָקה ַזצַ ְיה6ָדה ָצְדָקה ַזצַ ְיה6ָדה ָצְדָקה ַזצַ ' ' ' ' רררר, , , , ִ/יִ/יִ/יִ/ירֹארֹארֹארֹא



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

507507507507

ְוָנִדיב ְוָנִדיב ְוָנִדיב ְוָנִדיב , , , , ֶ/ָהָיה ָיד6ַע ְ:Hָד� ְיֵרא ָ/ַמִי� ֵמַרִ;י�ֶ/ָהָיה ָיד6ַע ְ:Hָד� ְיֵרא ָ/ַמִי� ֵמַרִ;י�ֶ/ָהָיה ָיד6ַע ְ:Hָד� ְיֵרא ָ/ַמִי� ֵמַרִ;י�ֶ/ָהָיה ָיד6ַע ְ:Hָד� ְיֵרא ָ/ַמִי� ֵמַרִ;י�((((. . . . פפפפ....ְלֵבית ַהח(ִלי� ְלַב7ֵר ֶאת רְלֵבית ַהח(ִלי� ְלַב7ֵר ֶאת רְלֵבית ַהח(ִלי� ְלַב7ֵר ֶאת רְלֵבית ַהח(ִלי� ְלַב7ֵר ֶאת ר

ְוHַמְר8ִי ל( ְוHַמְר8ִי ל( ְוHַמְר8ִי ל( ְוHַמְר8ִי ל( , , , , ל ַמְמִאירל ַמְמִאירל ַמְמִאירל ַמְמִאירֶ/ָחְתכ6 ל( ָהר(ְפִאי� ֶאת ְל/(נ( ִ;ְגַלל ִ@6%ֶ/ָחְתכ6 ל( ָהר(ְפִאי� ֶאת ְל/(נ( ִ;ְגַלל ִ@6%ֶ/ָחְתכ6 ל( ָהר(ְפִאי� ֶאת ְל/(נ( ִ;ְגַלל ִ@6%ֶ/ָחְתכ6 ל( ָהר(ְפִאי� ֶאת ְל/(נ( ִ;ְגַלל ִ@6%) ) ) ) ָ@ד(ל ְמאֹדָ@ד(ל ְמאֹדָ@ד(ל ְמאֹדָ@ד(ל ְמאֹד

�)/Bֶָזה ַה;ְ�)/Bֶָזה ַה;ְ�)/Bֶָזה ַה;ְ�)/Bְָמָרה , , , , ....פפפפ....0ְ/ֶריָ� ר0ְ/ֶריָ� ר0ְ/ֶריָ� ר0ְ/ֶריָ� ר: ": ": ": "ְ;ֶזה ַהH/ֶ �)/Bְָמָרה ֶ/ַהH/ֶ �)/Bְָמָרה ֶ/ַהH/ֶ �)/Bְָמָרה ֶ/ַהH/ֶ �)/Bָל''''ֶ/ַהBֵלַהBֵלַהBֵלַהBֵי(� ָהַעְצָמא6ת ְ;י(� ָהַעְצָמא6ת ְ;י(� ָהַעְצָמא6ת ְ;י(� ָהַעְצָמא6ת ' ' ' ' ַה;ְ

 ֶ/ֶ<ְח8ְָכה ָ;ע(ָל� ַהIֶה ְולֹא ֵתָעֵנ/ ָ;ע(ָל� ַהָבא ְ;ִי=6ִרי�  ֶ/ֶ<ְח8ְָכה ָ;ע(ָל� ַהIֶה ְולֹא ֵתָעֵנ/ ָ;ע(ָל� ַהָבא ְ;ִי=6ִרי�  ֶ/ֶ<ְח8ְָכה ָ;ע(ָל� ַהIֶה ְולֹא ֵתָעֵנ/ ָ;ע(ָל� ַהָבא ְ;ִי=6ִרי�  ֶ/ֶ<ְח8ְָכה ָ;ע(ָל� ַהIֶה ְולֹא ֵתָעֵנ/ ָ;ע(ָל� ַהָבא ְ;ִי=6ִרי� )))),,,,Eַַע� 0ַחת ְ;ַחCֶיהָ Eַַע� 0ַחת ְ;ַחCֶיהָ Eַַע� 0ַחת ְ;ַחCֶיהָ Eַַע� 0ַחת ְ;ַחCֶיהָ ((((

        ....ֵאBֶה ָהי6 ְ%ָבָריוֵאBֶה ָהי6 ְ%ָבָריוֵאBֶה ָהי6 ְ%ָבָריוֵאBֶה ָהי6 ְ%ָבָריו". ". ". ". ההההָקִ/י� 6ָמִרי� ַעל ֵחְטא זֶ ָקִ/י� 6ָמִרי� ַעל ֵחְטא זֶ ָקִ/י� 6ָמִרי� ַעל ֵחְטא זֶ ָקִ/י� 6ָמִרי� ַעל ֵחְטא זֶ 

ְו0ל ִיְ/ֶעה , ָיִבי� ִויַקֵ;ל ֶ/ֵאי� ֱאֶמת ְ@ד(ָלה ִמI(, ְוַהַ-Fְִ:יל ַעל ְ%ַבר ֱאֶמת

, ְ;ִדְבֵרי ֶ/ֶקר 0ַחר ַרָ;ִני� ַהִ-ְתַחְ;ִרי� ֲאֵליֶה� ִ;ְגַלל ֶ;ַצע ֶ:ֶס� ְוָכב(ד

ְלֶעְרָוה ֲחמ6ָרה ז( ֶ/ל ַהCPִ(נ6ת " ֲעֵלי ְתֵאָנה"ְוה(ְפִכי� ִלְהי(ת 

ִ-6Cת"ְוהַ  OאBְ ."�/ָ6ְכמ( ֶ/ָ:ַתב , 6ְכָבר ָרא6 ֶזה ַה8ַָ<ִאי� ַה7ְד(ִ/י� ְ;ר6ַח ָקְד

ְוָעִתיד ,  ֶ/ִ<יצ(# ֶ/ל מֶ/ה ַרֵ;נ6 ִמְתַ@ְלֵ@ל ְ;ָכל %(ר,.)בראשית ד� כה(ַ;Iַֹהר 

ֶ/Cְֵ/ב6 ִעָ-ֶה� ,  ָ:ַתב)תקו� יג(6ְבִת67ֵני זַֹהר . ַרב  ִע� ָהֵעֶרבְלִהְתַ@ְלֵ@ל

. ַרב ְמַטְ-ִאי� ַלPִַ%יִקי� ֶ/C(ְ/ִבי� ֵ;יֵניֶה� ְ:ִנָ%ה ֶ/ָהֵעֶרב, ְוHַמר. ַצִ%יִקי�

ִרי� ֵ@ֵרי ֲעָרי(ת ֶ/ְמַגCְ , ֵא6B ְ;ָכל ִ:ע6ָר�" ָ;ִני� ַרע"6ְכָבר ִנְתַ@Bְָתה ֶעְרַות 

ִמCָד , ְל0ַחר ְטִביָלָת�, ְוכ�BָO י(ְדִעי� ֶ/ֵ@ִרי� ְ@ר6ִרי� ֵאBֶה, ְ;ֶ/ֶקר 6ְבָכָזב

ְוַקָ;ַלת ִמְצ(ת ֶ/Bֶָה� ֵאיָנJ , ע(ְבִרי� ַעל ִנָ%ה ְוִח6Bל ַ/ָ;ת H/ְ6ר ֲעֵבר(ת

ְוֵה� , ְוֵאי� ִ@6Cָר� מ(ִעיל ְ:ָלל, ְוִלָ;� ָ/ֶוהְוֵאי� Eִיֶה� , ֶאBָא ִמ� ַהEֶה ְוַלח#6

, 6ַמְכִ/יִלי� ַרָ;ִני� ֵאBֶה ֶאת ַע� ִיFְָרֵאל ְ;ג(ִי� 6ְבג(י(ת, @(ִי� ְ@מ6ִרי�

ֶ/Iֶה , 6מ6ָב� ֵמַהIַֹהר ַה7ָד(/(. ֶ/ְ-ָעְרִבי� ֵ;יֵניֶה� ָ;ֶה� 6ִבְבֵניֶה� ֲאֶ/ר ָיָלד6

, ְוַכִ<ְזַ:ר ְלֵעיל, ְלַהְכִ/יל ִיFְָרֵאל ְ;ג(י(ת, ַרבKַחד ַהְ%ָבִרי� ַהֲח/6ִבי� ָלֵעֶרב0

 6ְבֶמֶ/ְ� ַעFְר(ת ).ֶ/ַ@� ַרָ;ִני� ֵא6B ֵה� ֵעֶרב ַרב, ל"6ִמְתָ;ֵאר ֵמַהIַֹהר ַה7ָד(/ ַה<ַ 

ָ/ְתק6 ַרָ;ֵניֶה� , Fְָרֵאל ַעל ָ%ָת�ַרב ֶהֱעִביר ַיְלֵדי יִ  ָ/ִני� ֶ/9ְִלט(� ֵעֶרב

ֲאָבל ַ:ֲאֶ/ר ֶהְחִליט6 ְלָהִ/יב ָהֲאָדָמה ַה9ְב6ָיה ִ;יֵדיֶה� , 6ִמBְא6 ִפיֶה� ַמִי�

ָקְרא6 ִל8ְִפיָלה ִלְמנ(ַע , ָלַעְרִבי� ְ:ֵדי ִלְמנַֹע ְ/ִפיכ6ת ָ%ִמי� ִמַ;ח6ֵרי ִיFְָרֵאל

ִ-6Cת"הַ ְוִג6B ֶ/ , זֹאת OאBְ " ֲח/6ָבה ָלֶה� י(ֵתר ֵמַה8(ָרה 6ֵמִח<6ְ� ַיְלֵדי

  .ָעָפר ְלרֹאָ/� 6ְלִפיֶה�. ִיFְָרֵאל

ֶטֶר� :ֹל ַיְפִריד ', ַהִ<ְפ8ֶה 0ַחר ֲאר6ִרי� ֵאBֶה ְור(ֶצה ָל/6ב ֶאל ה, ְוִהֵ<ה

ֲאֶ/ר ָקָ/ה ִהיא ִמָ:ל ַה7ְִלE(ת ַ@� , 6תִמַ<ְפ/( ְקִלEָה ַמְסִריָחה ז( ֶ/ל ַהCPִ(נ
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ְמHה . ְ;ֵאי� ֶהְבֵ%ל ֵ;י� ִמְפְלג(ֵתיֶה� ָיִמי� Fְ6מֹאל 6ֶמְרָ:ז, ַיַחד Oֶאָחד ט:ְ �Bָ O:

ֶ/ָ:ל ְזַמ� , א ַ;Iַֹהר ַה7ָד(/"ִ/ְמע(� ַ;ר י(ַחאי זיע' ֲאֶ/ר ֵהִעיד ר, ֲחמ6ָרה

6ְכָבר ָרִאינ6 ֶ/ַ-ה B9ֶֹא ִהְצִליח6 ַה@(ִי� ְ;ֶמֶ/ְ� . ָ/ֵל�' � ֵ/� הִ/ְלט(ָנ� ֵאי

ָע6F ֵאBֶה , 0ְלEִַי� ְ/נ(ת ָ@ל6ֵתנ6 ְלַהְכִחיד ַה8(ָרה ְוַהִ-ְצ(ת ֵמַע� ַה7ֶֹד/

ֵמֶה� ַיPִיֵלנ6 ' ה. ַלֲאָלִפי� 6ְרָבב(ת ְ;ָ/ִני� מ6ָעט(ת ֶ/ל ִ/ְלט(ָנ�

  .6ֵמַרָ;ֵניֶה�

ַרב ִ@יַמְטִרCָא  ְוֵעֶרב, ַרב ה6א ַ;ַ%ַעת ֶ/Eְַג� ָהֵעֶרב, ל"י זַ "6ְכָבר ִ@Bָה ָלנ6 ָהֲארִ 

ְוFַָמח ְ;ַמֲעFֵיֶה� ְוִהְזָ%ָהה , ֵ;י� ְ;אֶֹנס ֵ;י� ְ;ָרצ(�, ְוַהִ<ְפ8ָה 0ֲחֶריֶה�. 'ַ%ַעת'

, ֲהֵרי Eְָגמ( ה6א ַ;ַ%ַעת, ַעל ֶעֶצ� ִק6Cָמ�" ַהBֵל"� Hַמר ְוָכל ֶ/ֵ:� ִא , ִעָ-ֶה�

' ְוֶאְפָ/ר ֶ/678ִנ( ה6א ִ;ְבִחיַנת ָ@ל6ת ִמְצַרִי� ת".  ַמה 7ִָניתָ ,ְוַדַעת ָחַסְר8ָ "

Eִי ְו�0 ַעל . 'תKֶ/ַ@� ה6א ָהָיה ְ:ֵדי ְלַתEְ �7ֵַג� ַהַ%ַעת ִ;ְבִחיַנת דע, ָ/ִני�

ָ;ִלי� ֵליַדע ַמה H �678ִָד� ֶזה O6י ֵמַר;(ֵתינ6 ַהְמקB@ִ 6ִנְרֶאה , ֶ/ֵאי� ָלנ

Hְמָנ� ִמי ָעָלה , ֶ/ל ַ%ַעת' ֶ/ַה�678ִ ה6א ְ;0ְרַ;ע ְמא(ת 8ֲַעִנC(ת ְ:ֶנֶגד ת

ְוָהָרצ(� , ְת/6ָבה ְוַה6ִיד6יְוהַ , ָ/ַמִי� ְוָיַרד ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת

. ֵה� ִע7ָר ַה�678ִ 6ַמֲעFֶה ַה8ֲַעִנית ְוַהEְִדי(� ַמְ/ִלי� ַה�678ִ, ְוַהַמְחָ/ָבה

ְוַהַ-ְמִעיט לֹא , ְוָלֵכ� ִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל

ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ/ָנה י(�   . 8ֲַעִנC(תאחת וְ י�תשִע ִיְפח(ת ִמEְִדי(� 

ְוִיְפֶ%ה ְ/Hר ַהCִָמי� ִ;ְצָדָקה , 6ְלָפח(ת Eַַע� 0ַחת ְ;ַחCָיו, ֶאָחד ַעל ֶחְטא(

  .ַלֲעִנCִי� 8ְַלִמיֵדי ֲחָכִמי� ְוִיְרֵאי ָ/ַמִי�

        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

י(� ִלְפֵני  . ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְ;ֵצאת ַה:(ָכִבי�ָיצ�6 י(� ֶאָחד

  :ַהצ(� יֹאַמר ִו6%י ֶזה

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
י ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵ , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתנ6
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. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. נ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרעִ%ַ;רְ . ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנ6. נEָ6ַגְמ 

. ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6
     :ֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת וַ 

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, ַמה <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(�
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . ֶאה ְ:ָלי(ת ָוֵלברֹ. 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל ַחְדֵרי ָבֶט�. ָכל ָחי
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה : ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֶאת ָ:ל ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתסְ 

, ר6ח( ְוִנְ/ָמת(, 0ַחר ָ:ְ� ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ְלַטֵהר ַנְפ/(

ִויַכ�6ֵ ֶ/+(ֵבל ֶ/ַבע ְטִביל(ת ֵא6B ַעל ַ%ַעת ֱאִליָ/ע . ֵמַה7ְִלEָה ֶ/ִ<ְדְ;ָקה ָ;ֶה�

ר6ח( ְוִנְ/ָמת( , ְוֶ/ֵ:� ְיטֲֹהר6 ַנְפ/(, ;ֹל ִמPַָרְע8(ַהָ<ִביא ֶ/Hַמר ְלַנֲעָמ� ִלְט 

ְמ0ת ָצַרַע8 ַחטֹאָתיו O+6ְטִביָלה ְ/ִמיִנית ְיַכ�6ֵ ְלַקֵ;ל ָעָליו 0ְרַ;ע ִמית(ת . ִמ

ד6 ְוֶ/ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַיחֲ ', ַעל ִק6%/ ה, ֶהֶרג ְוֶחֶנק, Fְֵרָפה, ְסִקיָלה, ֵ;ית ִ%י�

  .ה ְ;ִיח6ד ָ/ֵל� ְוָגמ6ר"0ְרַ;ע א(ִתC(ת יהו

/(ֵמַע "ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ַעִמיָדה ֶ/ל ,  ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחהִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית

  .ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(ת, ִמְנָחה ָחַ/ב ְלִהְתַע<(ת

  :ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ַעל , (ת ְלָמָחר ַלְיָלה ָוי(�ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ֲהֵריִני ְמַקֵ;ל ָעַלי ְלִהְתַע<
ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ִ;ְפַג� ַהַ%ַעת 6ְ;ִהְתַחְ;ר6ת ִע� ָהֵעֶרב ַרב ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 

ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַע<(ת ְ:ֶ/0ְפִרי/ Eְר6ָטה , 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�
א6ַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְ/8(ת ְללֹא /�6 ָע(� ִלְצָדָקה ַוֲאַכ�6ֵ ְלַבֵ+ל ַה8ֲַעִנית 
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 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6 ֶ/�8ֵ8ִ יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , ְ:ָלל
  ".ִלי :ַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַע<(ת ְלָפֶניָ� 6ְתַקֵ;ל 6/8ְָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני

6ְפר6ָסה ָה0ֲחר(ָנה ִיְטְ;ֶלָ<ה ִ;ְמַעט ֵאֶפר , ִלְפֵני ְ/ִקיַעת ַהַחָ-הִיְגמֹר ֲאִכיָלת( 

ִיְט;ֹל Eְר6ָסה , ְוֵכ� ַיֲעFֶה ִ;ְגַמר ַה8ֲַעִנית ְ:ֶ/Cָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלָ<ה

  .ִמBְַבד ִא� ה6א ַ/ָ;ת א( רֹא/ חֶֹד/) ִרא/(ָנה ִ;ְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלָ<ה

  641עמוד לקמ� ִנְמָצא (ְ;ֵליל ַה8ֲַעִנית ִיְלַמד ִמְ/ָני(ת ַמֶ=ֶכת ַ/ָ;ת 

  . ְוִיְ/%ֵ8ַל ְלָהִבי� ְלָפח(ת Eֵר6/ ַהִ-Bִי�

ִויַכ�6ֵ ְ;ֵ/� , ַיִ<יַח ֶאֶב� 8ַַחת רֹא/( ֵ;י� ַהַ-Pָע ְוַהַ:ר, ְ:ֶ/Cְִ/ַ:ב ַעל ִמָ+ת(

  .ָהע(ֶלה ְ;ִגיַמְטִרCָא ְ:ִמְנַי� ֶאֶב�, ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו

ֲחגֹר ַעל ָמְתָניו ִמ8ַַחת ִלְבָגָדיו ֲחג(ַרת Fַק ָהֲע6Fָיה ִמFְַער ִעIִי� יַ , ִא� ָיכ(ל

  )שבתחילת הספרראה בהוראות ( .ְ;ָכל ְזַמ� ַה8ֲַעִנית

ִנְמָצא (ַחר ְו�678ִ ֲחצ(ת  ָלק�6 0ַחר ֲחצ(ת ַלְיָלה ְול(ַמר ִ;ְרכ(ת ַה9ַ ט(ב

  ".�678ִ ֲחצ(ת"ִא9ָה Eְט6ָרה ִמBִ-6ד ַהִ-ְ/ָני(ת וְ  .ְ;ַכ6ָָנה ְגד(ָלה) 60606060בעמוד 

  :ְ;י(� ַהצ(� יֹאַמר

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַקֵי� ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
 ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ יאהדונהיְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה : ת6ב ַ;8(ָרהַ::ָ , ַה6/8ְָבה

ֵ;י� , ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי. ְבקֹל(
6ְמַקֵ;ל , ֲחָרָטה ְגמ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ְ;ִגְל@6ל ֶזה 6ֵבי� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר . ֶ/Bֹא ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא ע(דָעַלי 
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ְ:ב(ד ְ/מ( ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
 ָBי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , � ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6ְו0ל 8ְִתַעIֵֵאי� ֲאַנְחנ6 ַע/ֶ

 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :יֵתנ6בֵ 
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6ָפַגְמ8ִי , ָ;ַגְד8ִי ְ;0ְחד6ְתָ� ְוָנַת8ִי מ�6 ְ;ָקְדִ/י ָ/ַמִי�. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6
6ָמַנְע8ִי ַה+(ב ְוַה9ֶַפע , ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(ִני� ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ֵרי ַה7ְד9ָOה

. ֶהֱעִוינ6. נ6 %(ִפי ְוָל/(� ָהָרעִ%ַ;רְ . ָ@ַזְלנ6. ָהָרא6י ָלבֹא ַעל ְיֵדיֶה�
. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6. ְוִהְרַ/ְענ6

. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6
. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנ6. ְמנEָ6גַ . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6

ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲע8ְָענ6. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6
 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6

  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6
ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, ַמה <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(�
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . ה ְכָלי(ת ָוֵלברֹאֶ . 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל ַחְדֵרי ָבֶט�. ָכל ָחי
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה : ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֶאת ָ:ל ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסלַ 

לֹא ֶהֱחִזיק , ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת(
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָלַעד E0( ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א
ֲאֶ/ר  , ב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה��8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹ: ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת�

  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�
ְוִהָ<Fֵא , ְמלְֹ� ַעל ָ:ל ָהע(ָל� :BO( ִ;ְכב(ָד�ְ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6

�Iְָ , ַעל ָ:ל ָהHֶר# ִ;יָקָר�ְ  Oַעל ָ:ל י(ְ/ֵבי ֵתֵבל , ְוה(ַפע ַ;ֲהַדר ְ@א(� ע
ְוֵיַדע ָ:ל Eָע6ל ִ:י 8ָ0ה ְפַעְל8( ְוָיִבי� ָ:ל ְיצ6ר ִ:י 8ָ0ה ְיַצְר8( . �ְ 0ְרצָ 

ְויֹאַמר ָ:ל ֲאֶ/ר ְנָ/ָמה ְ;E0( ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ָמָלְ� 6ַמְלכ6ת( ַ;:ֹל 
Jַח ,�8ֵ ֶחְלֵקנ6 ְ;8(ָרָת�ְ , ַקְ%ֵ/נ6 ְ;ִמְצ(ֶתי�ָ . ָמָ/ָל-ֵFַ �ְֵענ6 ִמ+6ָב;ְFַ 

ְוָהֵאר ֵעיֵננ6 ְ;ת(ָרֶתָ� , ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת, ַנְפֵ/נ6 ִ;י/6ָעָת�ְ 
  .ְוָ%ֵבק ִלֵ;נ6 ְ;ִמְצ(ֶתיָ� ְוַיֵחד ְלָבֵבנ6 ְל0ֲהָבה 6ְלִיְרHה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

: ֶמֶלְ� ִלְבֵני ִיFְָרֵאWל ֶר# ֱאד(� ִלְפֵני ְמָל�ְ ְוֵאBֶה ַהְ-ָלִכי� ֲאֶ/ר ָמְלכ6 ְ;אֶ 
ַוCָָמת ָ;ַלע ַוCְִמלְֹ� : ְ;ע(ר ְוֵ/� ִעיר( ִ%ְנָהWָבה ַוCְִמלְֹ� ֶ;Wֱאד(� ֶ;ַלע ֶ;�
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ָ/� ֵמֶאֶר# : ֶזַרח ִמָ;ְצָרWה 8ְַח8ָיו י(ָבב ֶ;� Oְמלְֹ� 8ְַח8ָיו חCִָמת י(ָבב ַוCַָו
ָ/� ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ֲהַדד ֶ;�: ִנWיַהW8ֵימָ  Oָמת חCִָמְדָי�  ְ;ַדד ַהַ-ֶ:ה ֶאת ַו

ַוCָָמת ֲהָדד ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו Fְַמָלה : ִ;Fְֵדה מ(Hב ְוֵ/� ִעיר( ֲעִוWית
ַוCָָמת : WרַוCָָמת Fְַמָלה ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ָ/א6ל ֵמWְרחֹב(ת ַהָ<הָ : ִמַ-FְֵרָקWה

(ר ָ/א6ל ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ַ;ַעל ָחָנ� ֶ;� W;ָמת ַ;ַעל ָחָנ� ֶ;�: ַעְכCַָעְכ;(ר  ַו
ַמְטֵרד  ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ֲהַדר ְוֵ/� ִעיר( Eָע6 ְוֵ/� ִאְ/8( ְמֵהWיַטְבֵאל ַ;ת

  :ַ;ת ֵמי ָזָהWב
ֶר#ְ;ֵראִ/ית ָ;ָרא ֱאלִֹהי� ֵאת הַ  WHְיָתה תֹה6 : 9ַָמִי� ְוֵאת ָהWֶר# ָהHְוָה

: Eְֵני ַהָ-Wִי� Eְֵני ְתה(� ְור6ַח ֱאלִֹהי� ְמַרֶחֶפת ַעל ָובֹה6 ְוחֶ/ְ� ַעל
(ר א(ר ַוWְיִהי ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי Wְרא ֱאלִֹהי� ֶאת: אCַט(ב  ָהא(ר ִ:י ַו

ֶ/�ְ ַוCְַבֵ%ל ֱאלִֹהי� ֵ;י� ָהא(ר 6 Wְקָרא ֱאלִֹהי�: ֵבי� ַהחCִָלא(ר י(�  ַו
  :בֶֹקר י(� ֶאָחWד ֶעֶרב ַוWְיִהי ְוַלחֶ/ְ� ָקָרא ָלְיָלה ַוWְיִהי

: ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי ָרִקיַע ְ;ת(ְ� ַהָ-ִי� ִויִהי ַמְבִ%יל ֵ;י� ַמִי� ָלָמWִי�
י� ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ִמ8ַַחת ָלWָרִקיַע 6ֵבי� ָהWָרִקיַע ַוCְַבֵ%ל ;ֵ  ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת

 ַוCְִקָרא ֱאלִֹהי� ָלWָרִקיַע ָ/ָמִי� ַוWְיִהי: ֵכ�W ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ֵמַעל ָלWָרִקיַע ַוWְיִהי
  :בֶֹקר י(� ֵ/ִנWי ֶעֶרב ַוWְיִהי

Wָרֶאה ָמק(� ֶאָחד ְותֵ  ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִי7ָו6 ַהַ-ִי� ִמ8ַַחת ַה9ַָמִי� ֶאל
ַלCַָ;ָ/ה ֶאֶר# 6ְלִמְקֵוה ַהַ-ִי� ָקָרא  ַוCְִקָרא ֱאלִֹהי�: ֵכ�W ַהCַָ;ָ/ה ַוWְיִהי

(ב ַיִ-י� ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wב : טFֶֶר# ֶ%ֶ/א ֵעHְדֵ/א ָהW8ַ ֹאֶמר ֱאלִֹהי�Cַו
: ֵכ�W ָהHֶר# ַוWְיִהי ב( ַעל ַמְזִריַע ֶזַרע ֵע# Eְִרי עFֶֹה Eְִרי ְלִמינ( ֲאֶ/ר ַזְרע(

Eְִרי ֲאֶ/ר  ַו8(ֵצא ָהHֶר# ֶ%ֶ/א ֵעFֶב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנה6 ְוֵע# עFֶWֹה
(ב ב( ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י ַזְרע( Wְיִהי: טWְיִהי ַוWבֶֹקר י(�  ֶעֶרב ַו

  :ְ/ִליִ/Wי
ְרִקיַע ַה9ַָמִי� ְלַהְבִ%יל ֵ;י� ַהC(� 6ֵבי� ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי ְמאֹרֹת ;ִ 

ְוָהי6 ִלְמא(רֹת ִ;ְרִקיַע : ַהBְָיָלה ְוָהי6 ְלאֹתֹת 6ְלמ(ֲעִדי� 6ְלָיִמי� ְוָ/ִנWי�
ְ/ֵני ַהְ-אֹרֹת  ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת: ֵכ�W ָהHֶר# ַוWְיִהי ַה9ַָמִי� ְלָהִאיר ַעל

ַהָ-א(ר ַה7ָטֹ�  ָ-א(ר ַהָ@דֹל ְלֶמְמֶ/ֶלת ַהC(� ְוֶאתהַ  ַהְ@דִֹלי� ֶאת
(ָכִבWי� W:ְיָלה ְוֵאת ַהBַ�8ֵ אָֹת� ֱאלִֹהי� ִ;ְרִקיַע ַה9ָָמִי� : ְלֶמְמֶ/ֶלת ַהCִַו
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ֶר# ְלָהִאיר ַעל WHֲלַהְבִ%יל ֵ;י� ָהא(ר 6ֵבי� : ָה W6 ְיָלהBַ6ַב �)C;ַ ְוִלְמ/ֹל
(ב  ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:יַהחֶ/�ְ  Wְיִהי: טWְיִהי ַוWי ֶעֶרב ַוWבֶֹקר י(� ְרִביִע :  

ָהHֶר#  ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִיְ/ְרצ6 ַהַ-ִי� ֶ/ֶר# ֶנֶפ/ ַחCָה ְוע(� ְיע(ֵפ� ַעל
 לַה8ִַ<יִנ� ַהְ@דִֹלי� ְוֵאת :ָ  ַוCְִבָרא ֱאלִֹהי� ֶאת: Eְֵני ְרִקיַע ַה9ָָמWִי� ַעל

ע(� ָ:ָנ�  ָהWרֶֹמFֶת ֲאֶ/ר ָ/Wְרצ6 ַהַ-ִי� ְלִמWיֵנֶה� ְוֵאת ָ:ל ֶנֶפ/ ַהWַחCָה
(ב ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wר6 6ְרב6 : טEְ ַוְיָבֶרְ� אָֹת� ֱאלִֹהי� ֵלאמֹר

ֶר# 6ִמְלא6 ֶאת WH;ָ י� ְוָהע(� ִיֶרב-ִCַ;ַ ְיִהי: ַהַ-ִי�Wְיִהיֶערֶ  ַוWבֶֹקר י(�  ב ַו
  : ֲחִמיִ/Wי

 ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� 8(ֵצא ָהHֶר# ֶנֶפ/ ַחCָה ְלִמיָנJ ְ;ֵהָמה ָוֶרֶמF ְוַחWְית(
 ַחCַת ָהHֶר# ְלִמיָנJ ְוֶאת ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת: ֵכ�W ֶאֶר# ְלִמיָנJ ַוWְיִהי

(ב ה ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:יֶרֶמF ָהWֲאָדמָ  ַהְ;ֵהָמה ְלִמיָנJ ְוֵאת ָ:ל Wט :
ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ַנWֲעFֶה Hָד� ְ;ַצְלֵמנ6 ִ:ְדמ6ֵתנ6 ְוִיְר6% ִבְדַגת ַה�Cָ 6ְבע(� 

ֶר# ָהֶרֶמF ָהWרֵֹמF ַעל ַה9ַָמִי� 6ַבְ;ֵהָמה 6ְבָכל ָהHֶר# 6ְבָכל WHְבָרא : ָהCִַו
ַצְלמ( ְ;ֶצֶל� ֱאלִֹהי� ָ;ָרא אֹת( ָזָכר 6ְנֵקָבה ָ;ָרא ְ;  ָהHWָד� ֶאת ֱאלִֹהי�
�Wר6 6ְרב6 6ִמְלא6 ֶאת: אָֹתEְ ֹאֶמר ָלֶה� ֱאלִֹהי�Cַוְיָבֶרְ� אָֹת� ֱאלִֹהי� ַו 

ָה 6ְרד6 ִ;ְדַגת ַה�Cָ 6ְבע(� ַה9ַָמִי� 6ְבָכל O/ֶר# ְוִכְבHת ַעל ָהFֶרֶֹמWה ָהCַָח 
ֶר# WHֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִהֵ<ה ָנַת8ִי ָלֶכ� ֶאת: ָהCב ָ:ל ַוFֶזֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶ/ר ַעל ֵע 
ֵע# זֵֹרַע ָזַרע ָלֶכ� ִיWְהֶיה  ;( ְפִרי ָהֵע# ֲאֶ/ר ָ:ל ָהHֶר# ְוֶאת Eְֵני ָכל
ְלָכל: ְלHְכָלWה W6 ֶר# 6ְלָכלHת ָהCַרֶ  ע(� ַה9ַָמִי� 6ְלכֹל ַחHַעל ָה Fר(ֵמ #
ַוCְַרא ֱאלִֹהי� : ֵכ�W ֶיֶרק ֵעFֶב ְלHְכָלה ַוWְיִהי ָ:ל ;( ֶנֶפ/ ַחCָה ֶאת ֲאֶ/ר
  : בֶֹקר י(� ַהW9ִ9ִי ֶעֶרב ַוWְיִהי ט(ב ְמאֹד ַוWְיִהי ֲאֶ/ר ָעFָה ְוִהֵ<ה ָ:ל ֶאת

� ַוְיכ6BO ַה9ַָמִי� ְוָהHֶר# ְוָכל WHְצָב :C;ַ ַה9ְִביִעי ַוְיַכל ֱאלִֹהי� �)
: ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר ָעWFָה ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר ָעFָה ַוCְִ/;ֹת ַ;C(� ַה9ְִביִעי ִמָ:ל

י(� ַה9ְִביִעי ַוְיַקֵ%/ אֹת( ִ:י ב( ָ/ַבת ִמָ:ל  ַוְיָבֶרְ� ֱאלִֹהי� ֶאת
(ת ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר WFֲעWָרא ֱאלִֹהי� ַל;ָ :  

(ַ/ְנH;ָ �8ֶֶר# ְוִהְ/ַח�8ֶ ַוWֲעFִיֶת� Eֶֶסל ת(לִ  ִ:Wי Wיד ָ;ִני� 6ְבֵני ָבִני� ְונ
( 8ְמ6ַנת :ֹל ַוWֲעFִיֶת� ָהַרע ְ;ֵעיֵנWי Wִעידִֹתי : ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ְלַהְכִעיסWַה

ָהHֶר# Hבֹד Wֹ8אֵבד�6 ַמֵהר ֵמַעל  ָהHֶר# ִ:Wי ַה9ַָמִי� ְוֶאת ָבֶכ� ַהC(� ֶאת
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ַתWֲאִריכ�O ָיִמי� ָעֶליָה  ַהCְַרֵ%� ָ/ָ-ה ְלִרְ/J8ָ לֹא ֲאֶ/ר �8ֶ0 עWְֹבִרי� ֶאת
�6 WֵמדW9ָ8ִ ַעִ-י� ְוִנְ/0ְר�8ֶ ְמֵתי : ִ:י ִה9ֵָמדW;ָ ְוֵהִפי# ְיהָ(ה ֶאְתֶכ�

ָ/� ֱאלִֹהי�  ַבְד�8ֶַוWעֲ : ִמְסEָר ַ;@(ִי� ֲאֶ/ר ְיַנֵהג ְיהָ(ה ֶאְתֶכ� ָ/Wָ-ה
ִיְרא�6 ְולֹא ִיְ/ְמע�6 ְולֹא יWֹאְכל�6  ַמWֲעFֵה ְיֵדי Hָד� ֵע# ָוֶאֶב� ֲאֶ/ר לWֹא

�W Oְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� 6ָמָצאָת ִ:י ִתְדְרֶ/<6  6ִב7ְַ/�8ֶ ִמ�9ָ ֶאת: ְולֹא ְיִריח
ְמָצא6ָ� :ל ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶה ַ;Pַר ְלָ� 6: ַנְפֶ/�Wָ  ְלָבWְבָ� 6ְבָכל ְ;ָכל

ֲחִרית ַהCִָמי� ְוַ/ְב8ָ ַעד W0;ְ ) Wַמְע8ָ ְ;קֹלW/ָי ֵאל ַרח�6 : ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ְו:ִ
ְ;ִרית ֲאבֶֹתיָ�  ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� לֹא ַיְרEְָ� ְולֹא ַיְ/ִחיֶתָ� ְולֹא ִיְ/ַ:ח ֶאת

�Wא/ִֹני� ֲאֶ/ר לִ:י ְ/0: ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ע ָלֶהWָהי6 ְלָפֶניָ� ְלִמ� ָנא ְלָיִמי� ִר 
ְקֵצה  ָהHֶר# 6ְלִמְקֵצה ַה9ַָמִי� ְוַעד ַהC(� ֲאֶ/ר ָ;ָרא ֱאלִֹהי� Hָד� ַעל

ֲהָ/ַמWע ָע� ק(ל : ַה9ָָמִי� ֲהִנWְהָיה ַ:ָ%ָבר ַהָ@ד(ל ַהIֶה א( ֲהִנְ/ַמע ָ:מWֹה6
א( ֲהִנָ=ה : ָ/ַמְע8ָ 8ָ0ה ַוWCִֶחי ָהֵא/ ַ:Wֲאֶ/ר 8(�ְ ֱאלִֹהי� ְמַדֵ;ר ִמ 

(ְפִתי�  Wֱאלִֹהי� ָלב(א ָלַקַחת ל( ג(י ִמ7ֶֶרב @(י ְ;ַמ=ֹת ְ;אֹתֹת 6ְבמ
(ָרִאי� ְ@דִֹלי� ְ:כֹל ֲאֶ/ר W6ְבִמְלָחָמה 6ְבָיד ֲחָזָקה 6ִבְזר(ַע ְנט6ָיה 6ְבמ 

8ָ0ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִ:י : ָ(ה ֱאלWֵֹהיֶכ� ְ;ִמְצַרִי� ְלֵעיֶנWי�ָ ָעFָה ָלֶכ� ְיה
) W%ַבBְֱאלִֹהי� ֵאי� ע(ד ִמWיֲעָ� ֶאת ִמ�: ְיהָ(ה ה6א ָהWקֹל(  ַה9ַָמִי� ִהְ/ִמ

ִא9( ַהְ@ד(ָלה 6ְדָבָריו ָ/ַמְע8ָ ִמ8(ְ�  ָהHֶר# ֶהְרֲאָ� ֶאת ְלַיְ=ֶרXָ ְוַעל
Wַהב ֶאת: /ָהֵאH ֲאָ� ְ;ָפָניו  ְוַתַחת ִ:יWִצ)Cֲחָריו ַו W0 )ְבַחר ְ;ַזְרעCֲִאבֶֹתיָ� ַו

ִמי� ִמְ-ָ� ִמEֶָניָ� : ְ;כֹח( ַהָ@דֹל ִמִ-ְצָרWִי� OֲעצWְלה(ִרי/ @(ִי� ְ@דִֹלי� ַו
ַדְע8ָ ַהC(� ַוWֲהֵ/Wבָֹת ְוָיW: 0ְרָצ� ַנWֲחָלה ַ:C(� ַהWIֶה ְלָ� ֶאת ַלWֲהִבWיֲאָ� ָלWֶתת

ָהHֶר# ִמ8ַָחת  ְלָבֶבָ� ִ:י ְיהָ(ה ה6א ָהWֱאלִֹהי� ַ;9ַָמִי� ִמַ-ַעל ְוַעל ֶאל
(ד Wַמְר8ָ ֶאת: ֵאי� עW/ָ7ָיו ְוֶאת ְו Oֲאֶ/ר  ח �)Cנִֹכי ְמַצ6ְָ� ַה WH ִמְצ(ָתיו ֲאֶ/ר

ֲחֶריָ� 6ְלמַ  W0 �ֲָאִריְ� ָיִמי� ַעלִייַטב ְלָ� 6ְלָבֶניW8ַ ָהֲאָדָמה ֲאֶ/ר ְיהָ(ה  ַע�
  :ַהCִָמWי� ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ְלָ� ָ:ל

�8ֶ0 ִנPִָבי� ַהBְO: �)Cֶכ� ִלְפֵני ְיהָ(ה ֱאלWֵֹהיֶכ� ָרWאֵ/יֶכ� ִ/ְבֵטיֶכ� 
ֶ/ר ְ;ֶקֶרב ַטEְֶכ� ְנֵ/יֶכ� ְוֵגְרָ� אֲ : ִזְקֵניֶכ� ְו/ְֹטֵריֶכ� :ֹל ִאי/ ִיFְָרֵאWל

ְלָעְבְרָ� ִ;ְבִרית ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� : ַמWֲחֶניָ� ֵמWחֵֹטב ֵעֶציָ� ַעד /ֵֹאב ֵמיֶמWי�ָ 
�) WCָלת( ֲאֶ/ר ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� :ֵֹרת ִעְ-ָ� ַה WHי�: 6ְבWְלַמַע� ָהִק  �)Cְתָ� ַהWֹא
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ָלְ� ְוַכWֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ע  רBְָ� ֵלWאלִֹהי� ַ:Wֲאֶ/ר ִ%;ֶ  ל( ְלָע� ְוה6א ִיWְהֶיה
ְלַיWֲעקWֹב W6 ֲאבֶֹתיָ� ְל0ְבָרָה� ְלִיְצָחקWנִֹכי :ֵֹרת : ַל WH ְולֹא ִא8ְֶכ� ְלַבְ%ֶכ�

ֲאֶ/ר ֶיְ/נ( Eֹה ִעָ-נ6  ִ:י ֶאת: ָהHWָלה ַהWֹIאת ַהְ;ִרית ַהIֹאת ְוֶאת ֶאת
(�עֵֹמד ַהC(� ִלְפֵני ְיהָ(ה ֱאלֵֹהינ6 ְוֵאת WCֹה ִעָ-נ6 ַהE 6>י:  ֲאֶ/ר ֵאיֶנW:ִ 

ָעַבְרנ6 ְ;ֶקֶרב  ָיַ/ְבנ6 ְ;ֶאֶר# ִמְצָרִי� ְוֵאת ֲאֶ/ר �8ֶ0 ְיַדְע�8ֶ ֵאת ֲאֶ/ר
�W8ֵֶליֶה� ֵע# ָוֶאֶב�  ַו8ְִרא6 ֶאת: ַה@(ִי� ֲאֶ/ר ֲעַבְרW OB@ִ 67ֵציֶה� ְוֵאת/ִ
( �Eֶ: ֶה�Wֶ:ֶס� ְוָזָהב ֲאֶ/ר ִע-ָ  Wָחה א( ֵי/ ָ;ֶכ� ִאי/ אEָ/ְִא9ָה א( ִמ 

 ֵ/ֶבט ֲאֶ/ר ְלָבב( פֶֹנה ַהC(� ֵמִע� ְיהָ(ה ֱאלֵֹהינ6 ָלֶלֶכת ַלWֲעבד ֶאת
�Eֶ ה ֱאלֵֹהי ַה@(ִי� ָהֵה�WֲעָנWֶֹרה רא/ ְוַלE /ְוָהָיה ְ;ָ/ְמע( : ֵי/ ָ;ֶכ� /ֶֹר

Bִי ִ:י  ָלה ַהIֹאת ְוִהְתָ;ֵרְ� ִ;ְלָבב( ֵלאמֹר ָ/ל(� ִיWְהֶיהִ%ְבֵרי ָהHW ֶאת
ה ִ;ְ/ִרר6ת ִלִ;י ֵאֵלְ� ְלַמַע� ְספ(ת ָהWָרָוה ֶאת WHֵמPְא: ַהWֹיֹאֶבה ְיהָֹוה  ל

 ְיהָ(ה ְוִקְנHת( ָ;ִאי/ ַהה6א ְוָרְבָצה ;( ָ:ל ְסלַֹח ל( ִ:י Hז ֶיְעַ/� �0
: ְ/מ( ִמ8ַַחת ַה9ָָמWִי� ַהְ:ת6ָבה ַ;ֵ=ֶפר ַהIֶה 6ָמָחה ְיהָ(ה ֶאתָהHָלה 

ְוִהְבִ%יל( ְיהָ(ה ְלָרָעה ִמ:ֹל ִ/ְבֵטי ִיFְָרֵאל ְ:כֹל Hל(ת ַהְ;ִרית ַהְ:ת6ָבה 
ֲחר(� ְ;ֵניֶכ� ֲאֶ/ר ָיק6מ6 : ְ;ֵסֶפר ַה8(ָרה ַהWIֶה W0ַמר ַה%(ר ָהHְו

ַמ:(ת ָהHֶר#  0ֲחֵריֶכ� ְוַהָ<ְכִרי ֲאֶ/ר ָיבֹא ֵמֶאֶר# ְרח(ָקה ְוָרא6 ֶאתמֵ 
 ָ@ְפִרית ָוֶמַלח Fְֵרָפה ָכל: ִחBָה ְיהָ(ה ָ;JW 8ֲַחלOֶאיָה ֲאֶ/ר ַהִהוא ְוֶאת

ְַמְהEֵַכת ְסד ַיWֲעֶלה ָבJ ָ:ל 0ְרָצJ לֹא ִתIַָרע ְולֹא ַתְצִמַח ְולֹא W: בFֵֶע �
) WֲחָמתW6ַב )E0;ְ ֲעמָֹרה 0ְדָמה 6ְצבִ(י� ֲאֶ/ר ָהַפְ� ְיהָֹוהWְמר6 ָ:ל: ַו WHְו 

ֶמה ָעFָה ְיהָ(ה ָ:ָכה ָלHֶר# ַהIֹאת ֶמה ֳחִרי ָה�0 ַהָ@ד(ל  ַה@(ִי� ַעל
ר ָ:ַרת ְ;ִרית ְיהָ(ה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹת� ֲאֶ/  ְוHְמר6 ַעל ֲאֶ/ר ָעWְזב6 ֶאת: ַהWIֶה

(ִציא( אָֹת� ֵמֶאֶר# ִמְצָרWִי� Wַעְבד6 ֱאלִֹהי� ֲאֵחִרי� : ִעָ-� ְ;הWCְַלכ6 ַוWCֵַו
�0  ַוWCִַחר: ְיָדע�6 ְולֹא ָחַלק ָלֶה�W ַוW8ַ/ְWCֲִחו6 ָלֶה� ֱאלִֹהי� ֲאֶ/ר לWֹא

: ת6ָבה ַ;ֵ=ֶפר ַהWIֶהָ:ל ַה7ְָלָלה ַה:ְ  ְיהָ(ה ָ;Hֶר# ַהִהוא ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת
 ַו8ְCִֵ/� ְיהָ(ה ֵמַעל 0ְדָמָת� ְ;�0 6ְבֵחָמה 6ְבֶקֶצ� ָ@ד(ל ַוCְַ/ִלֵכ� ֶאל

ַהִ<ְס8ָרֹת ַלWיהָ(ה ֱאלֵֹהינ6 ְוַהִ<ְגלֹת ָלנ6ֹֹ : ֶאֶר# ֲאֶחֶרת ַ:C(� ַהWIֶה
 ְוָהָיה ִכWי :ְבֵרי ַה8(ָרה ַהWֹIאתָ:ל %ִ  ע(ָל� ַלWֲעF(ת ֶאת 6ֹלְֹבֵָֹניֹנ6ֹ ַעד

ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶה ַהְ;ָרָכה ְוַה7ְָלָלה ֲאֶ/ר ָנַת8ִי ְלָפֶניָ�  ָיבֹא6 ָעֶליָ� ָ:ל
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: ַה@(ִי� ֲאֶ/ר ִהW%ִWיֲחָ� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ָ/Wָ-ה ְלָבֶבָ� ְ;ָכל ַוWֲהֵ/Wבָֹת ֶאל
נִֹכי ְמַצ6ְָ� ַהC(�  ְוָ/Wַמְע8ָ ְבקֹל( ְ:כֹל ֲאֶ/רְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ�  ְוַ/ְב8ָ ַעד WH

6ְתָ�  ְוָ/ב ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ֶאת: ַנְפֶ/�Wָ  ְלָבWְבָ� 6ְבָכל 8ָ0ה 6ָבֶניָ� ְ;ָכל Wב/ְ
: ָהַעִ-י� ֲאֶ/ר ֱהִפWיְצָ� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ָ/Wָ-ה ְוִרWֲחֶמָ� ְוָ/ב ְוִקֶ;ְצָ� ִמָ:ל

ִיWְהֶיה ִנW%ַWֲחָ� ִ;ְקֵצה ַה9ָָמִי� ִמ�9ָ ְיַקֶ;ְצָ� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� 6ִמ�9ָ  ִא�
 ָ�Wיֲאָ� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ֶאל: ִי7ֶָחWֱהִבWֶר# ֲאֶ/ר ֶוHָה J8ָ/ְיִרWְר/6 ֲאבֶֹתיָ� ִוWָי, 

ְלַבב  ְלָבWְבָ� ְוֶאת 6ָמל ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ֶאת: ְוֵהיִטWְבָ� ְוִהְרְ;ָ� ֵמWֲאבֶֹתWי�ָ 
ֲהָבה ֶאת W0ְבָ� 6ְבָכל ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ְ;ָכל ַזְרֶעָ� ְלWי�ָ  ְלָבWCֶַנְפְ/ָ� ְלַמַע� ַח :

ְנֶאיָ� ֲאֶ/ר  אWְֹיֶביָ� ְוַעל ָהHWל(ת ָהֵאBֶה ַעל ְוָנַת� ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ֵאת ָ:ל WF
 ָ�6 Wַמְע8ָ ְ; : ְרָדפW/ָיָת ֶאתְו8ָ0ה ָת/6ב ְוFִִמְצ(ָתיו  ָ:ל ק(ל ְיהָ(ה ְוָע

�) WCנִֹכי ְמַצ6ְָ� ַה WH ה ָיֶדָ� : ֲאֶ/רFֲֵעWיְרָ� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְ;כֹל ַמWְוה(ִת
ִ;ְפִרי ִבְטְנָ� 6ִבְפִרי ְבֶהְמ8ְָ� 6ִבְפִרי 0ְדָמWְתָ� ְלטָֹבה ִ:י ָי/6ב ְיהָֹוה 

W:ַ ָעֶליָ� ְלט(ב F6Fַעל ֲאֶ/רָל FFָ  ָי�Wי ִתְ/ַמע ְ;ק(ל ְיהָ(ה : ֲאבֶֹת:ִ
7ָֹתיו ַהְ:ת6ָבה ְ;ֵסֶפר ַה8(ָרה ַהIֶה ִ:י ָת/6ב  Oֱאלֶֹהיָ� ִלְ/מר ִמְצ(ָתיו ְוח

  :ַנְפֶ/�Wָ  ְלָבWְבָ� 6ְבָכל ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� ְ;ָכל ֶאל

ַוCְִרא6 : י ָהWֲאָדָמה 6ָבנ(ת יBְOד6 ָלֶהEְ�Wנֵ  ַוWְיִהי ִ:Wי ֵהֵחל ָהHWָד� ָלרֹב ַעל
ְבֵני   ָהWֱאלִֹהי� ֶאת ְ;נ(ת ָהHWָד� ִ:י טֹבֹת ֵהָ<ה ַוCְִקח6 ָלֶה� ָנִ/י� ִמ:ֹל 

ַוCאֶמר ְיהָֹוה לWֹא ָיד(� ר6ִחי ָבHWָד� ְלעָֹל� ְ;ַ/ַ@� ה6א : ֲאֶ/ר ָ;ָחWר6
 ַ;Cִָמי� ָהֵה� ַהְ<ִפִלי� ָהי6 ָבHֶר#: ֶעFְִרי� ָ/ָנWהָבָשר ְוָהי6 ָיָמיו ֵמHה וְ 

ֲחֵרי ֵכ� ֲאֶ/ר ָיבא6 ְ;ֵני ָהWֱאלִֹהי� ֶאל  ְ;נ(ת ָהHWָד� ְוָיWְלד6 ָלֶה�  W0 ְוַג�
�W9ֵע(ָל� 0ְנֵ/י ַהWַרְעְמֵסס : ֵהָ-ה ַהִ@;ִֹרי� ֲאֶ/ר ֵמWָרֵאל ֵמFְי ִיWְסע6 ְבֵנCִַו

ֹ:Oס�W+ְָוַג� ֵעֶרב ַרב ָעָלה : ָתה ְ:ֵ// ֵמא(ת ֶאֶל� ַרְגִלי ַהְ@ָבִרי� ְלַבד ִמ
ַוCֹאפ6 ֶאת ַהָ;ֵצק ֲאֶ/ר ה(ִציא6 : ִא�8ָ ְוצא� 6ָבָקר ִמְקֶנה ָ:ֵבד ְמאWֹד

גWְֹר/6 ִמִ-ְצַרִי� ְולֹא ָיWְכל6  ִמִ-ְצַרִי� עOגֹת ַמP(ת ִ:י לֹא ָחֵמ# ִ:י
6מ(ַ/ב ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ֲאֶ/ר ָיWְ/ב6 : ְתַמְהֵמJַ ְוַג� ֵצָדה לWֹא ָעש6 ָלֶה�Wְלִה 

ַוְיִהי ִמ#7ֵ ְ/לִ/י� ָ/ָנה : ְ;ִמְצָרִי� ְ/לִ/י� ָ/ָנה ְו0ְרַ;ע ֵמא(ת ָ/ָנWה
ת ְיהָ(ה ְו0ְרַ;ע ֵמא(ת ָ/ָנה ַוְיִהי ְ;ֶעֶצ� ַהC(� ַהIֶה ָיWְצא6 ָ:ל ִצְבא(

6א : ֵמֶאֶר# ִמְצָרWִי� Wֵמֶאֶר# ִמְצָרִי� ה �Hִצי) Wיהָֹוה ְלהWִרי� ה6א ַל O-/ִ ֵליל
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�WרָֹתWָֹרֵאל ְלדFְִרי� ְלָכל ְ;ֵני ִי O-/ִ יהָֹוהWה ַלIְֶיָלה ַהBַֹאֶמר ְיהָֹוה : ַהCַו
ר 0ְ� ֶאת ַ/ְ;תַֹתי ְו8ָ0ה ַ%ֵ;ר ֶאל ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ֵלאמֹ: ֶאל מֶ/ה BֵאמWֹר

ַעת ִ:י ֲאִני ְיהָ(ה  8ְִ/מֹר6 ִ:י א(ת ִהוא ֵ;יִני 6ֵבWיֵניֶכ� ְלדֹרֵתיֶכ� ָלדַ 
�Wֲלֶליָה מ(ת : ְמַקִ%ְ/ֶכW6ְ/ַמְר�8ֶ ֶאת ַה9ַָ;ת ִ:י קֶֹד/ ִהוא ָלֶכ� ְמַח

: / ַהִהוא ִמ7ֶֶרב ַעֶ-Wיהָ י6ָמת ִ:י ָ:ל ָהWעֶֹשה ָבJ ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶ<פֶ 
 6ַבC(� ַה9ְִביִעי ַ/ַ;ת ַ/ָ;ת(� קֶֹד/ ַלWיהָ(ה   ֵיWָעֶשה ְמָלאָכה ֵ/ֶ/ת ָיִמי�

ְוָ/Wְמר6 ְבֵנWי ִיFְָרֵאל ֶאת : ָ:ל ָהWעֶֹשה ְמָלאָכה ְ;י(� ַה9ַָ;ת מ(ת י6ָמWת
 Wֲֹעשֹ(ת ֶאת ַה9ַָ;ת ְלדWַה9ַָ;ת ַל�Wיִני 6ֵבי� ְ;ֵני : רָֹת� ְ;ִרית ע(ָל;ֵ

ִיFְָרֵאל א(ת ִהוא ְלעָֹל� ִ:י ֵ/ֶ/ת ָיִמי� ָעָשה ְיהָ(ה ֶאת ַה9ַָמִי� ְוֶאת 
/Wַפ>ָCִַה9ְִביִעי ָ/ַבת ַו �)Cֶר# 6ַבHַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶ/ה ֶלְ� ֵרד ִ:י : ָה

ָסר6 ַמֵהר ִמ� ַהֶ%ֶרְ� ֲאֶ/ר : ָת ֵמֶאֶר# ִמְצָרWִי�ִ/ֵחת ַעְ-ָ� ֲאֶ/ר ֶהWֱעֵלי
ִצ6ִיִת� ָעש6 ָלֶה� ֵעֶגל ַמֵ=ָכה ַוW8ַ/ְCֲִחו6 ל( ַוCְִזְ;ח6 ל( ַוCאְמר6 ֵאBֶה 

ַוCֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶ/ה : ֱאלֶֹהיָ� ִיFְָרֵאל ֲאֶ/ר ֶהWֱעל6ָ� ֵמֶאֶר# ִמְצָרWִי�
6אָרִאיִתי ֶאת ָהָע� Wה ְוִהֵ<ה ַע� ְקֵ/ה עֶֹר� הIֶַחר :  ַהWי ְוִיBִ ְוַע8ָה ַהִ<יָחה

(ל Wְתָ� ְלג(י ָ@ד) Wֱעֶשה אWְוֶא �BֲֵאַכWי ָבֶה� ַוEִ0 : ֵני ְיהָ(הEְ ַוְיַחל מֶ/ה ֶאת
ֱאלָֹהיו ַוCֹאֶמר ָלָמה ְיהָ(ה ֶיWֱחֶרה Eְ0ָ� ְ;ַעֶ-ָ� ֲאֶ/ר ה(ֵצאָת ֵמֶאֶר# 

ָלָ-ה  יWֹאְמר6 ִמְצַרִי� ֵלאמֹר ְ;ָרָעה : ְצַרִי� ְ;כַֹח ָ@ד(ל 6ְבָיד ֲחָזָקWהִמ 
(ִצי�H ַלWֲהרג אָֹת� ֶ;Wָהִרי� 6ְלַכBָֹת� ֵמַעל Eְֵני ָהWֲאָדָמה /6ב ֵמWֲחר(�  Wה

 ָ�W-ֶָרָעה ְלַעWְוִהָ<ֵח� ַעל ָה �ָEֶ0 : Fְְלִי W6 ָרֵאל ְזכר ְל0ְבָרָה�  ְלִיְצָחק
 ַו8ְַדֵ;ר ֲאֵלֶה� 0ְרֶ;ה ֶאWת ַזְרֲעֶכ�   ָ;�ְ  ֲעָבֶדיָ� ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ָלֶה�

(ְכֵבי ַה9ָָמִי� ְוָכל ָהHֶר# ַהIאת ֲאֶ/ר Hַמְר8ִי ֶא�8ֵ ְלַזWְרֲעֶכ� ְוָנWֲחל6  Wכ:ְ
�Wֲעש(: ְלעָֹלWֶח� ְיהָ(ה ַעל ָהָרָעה ֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר ַל>ָCִַו) W-אֶמר ְיהָ(ה : ת ְלַעCַו

ִני ָהָע� ַהIֶה ְוַעד Hָנה לֹא OֲאצWָנה ְיַנH ֲאִמינ6 ִבי ְ;כֹל  ֶאל מֶ/ה ַעדWַי
) W;אֹת(ת ֲאֶ/ר ָעִשיִתי ְ;ִקְרWי : ָה) Wְתָ� ְלגWֹה אFֱֶעWִרֶ/<6 ְוֶא) W0ֶ:<6 ַבֶ%ֶבר ְוא

6>W-ֶֹאֶמר: ָ@ד(ל ְוָעצ�6 ִמCֱעִליָת ַוWְמע6 ִמְצַרִי� ִ:י ֶהW/ָמֶ/ה ֶאל ְיהָ(ה ְו 
) W;ה ִמ7ְִרIֲֶחָ� ֶאת ָהָע� ַהWְֹמר6 ֶאל י(ֵ/ב: ְבכ WHֹאת ְוIֶר# ַהHְמע6   ָהW/ָ 

ִ:Wי 8ָ0ה ְיהָֹוה ְ;ֶקֶרב ָהָע� ַהIֶה ֲאֶ/ר ַעִי� ְ;ַעִי� ִנְרHה 8ָ0ה ְיהָֹוה 
ד ָעָנ� 8ָ0ה הֵֹלְ� ִלְפֵניֶה� י(ָמ� 6ְבַע-6ד ֵא/ ַוWֲעָנWְנָ� עֵֹמד  O-ֲעֵלֶה� 6ְבַע
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ְמר6 ַה@(ִי� ֲאֶ/ר ָ/Wְמע6 : ָלWְיָלה WHה ְ:ִאי/ ֶאָחד ְוIֶַמ8ָה ֶאת ָהָע� ַהWְוֵה
ִמִ;ְל8ִי ְיכֶלת ְיהָֹוה ְלָהִביא ֶאת ָהָע� ַהIֶה ֶאל : ֶאWת ִ/ְמֲעָ� ֵלאמWֹר

ְוַע8ָה ִיְגַ%ל ָנא :ַח ֲאדָֹני : ֶ/ר ִנְ/ַ;ע ָלֶה� ַוCְִ/ָחֵט� ַ;ִ-ְדָ;WרָהHֶר# אֲ 
ְיהָֹוה ֶאֶרְ� Eַ0ִי� ְוַרב ֶחֶסד נֵֹשא ָע(� ָוָפַ/ע : ַ:Wֲאֶ/ר ִ%ַ;ְר8ָ ֵלאמWֹר

: Wי�ְוַנ7ֵה לֹא ְיַנ7ֶה Eֵֹקד ֲעו� Hב(ת ַעל ָ;ִני� ַעל ִ/Bִֵ/י� ְוַעל ִרֵ;ִע 
ְַלWח ָנא ַלWֲעו� ָהָע� ַהIֶה ְ:גֶדל ַחְסֶ%ָ� ְוַכWֲאֶ/ר ָנָשאָתה ָלָע� ַהIֶה  Wס

ְוא6ָל� ַחי Hִני : ַוCאֶמר ְיהָֹוה ָסַלְח8ִי ִ:ְדָבֶר�Wָ : ִמִ-ְצַרִי� ְוַעד ֵהWָ<ה
ֶר# WHרִֹאי�: ְוִיָ-ֵלא ְכב(ד ְיהָ(ה ֶאת ָ:ל ָהWֲאָנִ/י� ָהWֶאת ְ:בִֹדי ִ:י ָכל ָה 

ְוֶאת אתַֹתי ֲאֶ/ר ָעִשיִתי ְבִמְצַרִי� 6ַבִ-ְדָ;ר ַוְיַנ=6 אִֹתי ֶזה ֶעFֶר Eְָעִמי� 
 ִא� ִיְרא6 ֶאת ָהHֶר# ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ִי ַלWֲאבָֹת� ְוָכWל: ְולֹא ָ/Wְמע6 ְ;ק(ִלWי
6הָ  Wֲאַצי לֹא ִיְראWְיתָ : ְמַנWא ְוַעְבִ%י ָכֵלב ֵעֶקב ָהBֵה ר6ַח 0ֶחֶרת ִע-( ַוְיַמ

(ִרֶ/Wָ<ה Wֶר# ֲאֶ/ר ָ;א ָ/ָ-ה ְוַזְרע( יHיאִֹתיו ֶאל ָהWֲהִבWֲחָרי ַו W0 : ֵלִקיWֲעָמWְוָה
�6 Wנ6 6ְסע6 ָלֶכ� ַהִ-ְדָ;ר ֶ%ֶרְ� ַי� סEְ ֲעִני י(ֵ/ב ָ;ֵעֶמק ָמָחרWַנ:ְWְוַה :

ֲהרֹ� ֵלאמWֹרַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶ/ה וְ  W0 לWֹאת : ֶאIָרָעה ַהWֵעָדה ָהWַעד ָמַתי ָל
ֲאֶ/ר ֵהָ-ה ַמBִיִני� ָעָלי ֶאת 8ְלO<(ת ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ֲאֶ/ר ֵהָ-ה ַמBִיִני� ָעַלי 

� ְיהָֹוה ִא� לֹא ַ:Wֲאֶ/ר ִ%ַ;ְרH;ְ �8ְֶזָני : ָ/ָמWְע8ִי Oִני ְנאH ֱאמר ֲאֵלֶה� ַחי
Wֶא �:ֵ�Wֵדיֶכ� ְלָכל : ֱעֶשה ָלֶכW OקEְ ל6 ִפְגֵריֶכ� ְוָכלEְה ִיIְֶדָ;ר ַה-ִ;ַ

ִא� �8ֶ0 : ִמְסEְַרֶכ� ִמֶ;� ֶעFְִרי� ָ/ָנה ָוָמְעָלה ֲאֶ/ר ֲהִלWינֶֹת� ָעָלWי
ָהHֶר# ֲאֶ/ר ָנָשאִתי ֶאת ָיִדי ְלַ/ֵ:� ֶאְתֶכ� ָ;J ִ:י ִא� ָ:ֵלב ֶ;�  8ָבא6 ֶאל

�6יְ  Wַע ִ;� נ O/)יהWה ִו>ֶ Oֵביאִתי אָֹת� : פWְהֶיה ְוֵהWֶכ� ֲאֶ/ר ֲאַמְר�8ֶ ָלַבז ִיEְְוַט
JW;ָ �8ֶֶר# ֲאֶ/ר ְמ0ְסHְדע6 ֶאת ָהWל6 ַ;ִ-ְדָ;ר : ְוָיEְ6ִפְגֵריֶכ� �8ֶ0 ִי

6ֵתיֶכ� 6ְבֵניֶכ� ִיְהי6 רִֹעי� ַ;ִ-ְדָ;ר 0ְרָ;ִעי� ָ/ָנה וְ : ַהWIֶה Wא6 ֶאת ְזנFְWָנ
   :ַעד Eִ �ֹ8ְגֵריֶכ� ַ;ִ-ְדָ;Wר

ַמְר8ָ ֲאֵלֶה� : ַוCֹאֶמר ְיהָ(ה ֶאל מֶ/ה BֵאמWֹר WHָרֵאל ְוFְר ֶאל ְ;ֵני ִי;ֵ%ַ
ְוָעש6 ָלֶה� ִציִצת ַעל ַ:ְנֵפי ִבְגֵדיֶה� ְלדWֹרָֹת� ְוָנWְתנ6 ַעל ִציִצת ַהָ:ָנ� 

 6ְרִאיֶת� אֹת( 6ְזַכְר�8ֶ ֶאת ָ:ל ִמְצות  ְלִציִצת ְוָהָיה ָלֶכ�: תEְִתיל 8ְֵכWלֶ 
ֲחֵרי ֵעWיֵניֶכ� ֲאֶ/ר  W0ֲחֵרי ְלַבְבֶכ� ְו W0 6יֶת� אָֹת� ְולֹא ָתת6רFֲִעWְיהָֹוה ַו

�Wֲחֵריֶה W0 ְהִייֶת� : �8ֶ0 זִֹני�Wיֶת� ֶאת ָ:ל ִמְצ(ָתי ִוFֲִעWְלַמַע� 8ְִזְ:ר6 ַו
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ֲאִני ְיהָ(ה ֱאלWֵֹהיֶכ� ֲאֶ/ר ה(ֵצאִתי ֶאְתֶכ� ֵמֶאֶר# : דִ/י� ֵלאלWֵֹהיֶכ�Wְק 
�WֵהיֶכWֹאלִֹהי� ֲאִני ְיהָ(ה ֱאלWְיהָֹוה ְצָבא(ת ִעָ-נ6 : ִמְצַרִי� ִלְהי(ת ָלֶכ� ֵל

ַח  ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;ֹטֵ יאהדונהיְיהָֹוה : ִמFְַ@ב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה
ַוֲאִני ְתִפBִָתי : ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(� ָקְרֵאנ6.  ה(ִ/יָעהיאהדונהיְיהָֹוה : ָ;�ְ 

ִיְהי6 ְלָרצ(� : ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסֶ%ָ� ֲעֵנִני ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ 
  :ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

 ִמי ָעָלה ָ/ַמִי� �Hתעניות הנצרכי� לתקונו ָ:ְ� ִי7ַח ְ;ָיד( ֶ:ֶס� Eְִדי(�  0ַחר

ְוִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ,  ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת,ְוָיַרד

 Eְִדי(�  אוֲעִנC(ת ֵמא(ת 8ַ  וטוב שלא יפחות מפדיו� ארבע,ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכל

ומשמי� יעזרוהו להשלי� תקונו וכמו שאמרו  8ֲַעִנC(תואחד  תשעי�

  . רבותינו שהבא להיטהר מסייעי� בעדו

  :ַיֲעמ(ד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר

ל ִ:י ִ:י ְבָצָרה ְגד(ָלה ֲאִני עַ , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמMָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ֶ/ר ָעFִיִתיִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי אֲ 

ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
 ַהPְָדָקה ְוָלנ6 ;ֶֹ/ת יאהדונהיְלָ� ְיהָֹוה . ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר .  6ָמה ֶאְצַטָ%קָמה ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר. ַהEִָני�
ִלְדָבֶריָ� לֹא . 6מ(ֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה. ִהֵ+יִתי Hְזִני
ַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� עָ . ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . 6ָפַגְמ8ִי ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת . ְלַהEִיל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

 ֵI9ָהְלִהְתַחOְוָגַרְמ8ִי . ק ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד
ַ;ֲע(נ(ַתי ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# 

ל6 ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכי. ַהַחCִי� 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
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ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה . ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. א(י ַוֲאב(י ָעַלי. ַהַ-ִי�
ֲאָבל . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי. ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה

לֹא ְ;ֶמֶרד ִ:י ,  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייאהדונהיָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה , ְולֹא ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי, 6ְבַמַעל ָעFִיִתי
ְוה6א ֲאֶ/ר ִהִ=יַתִ<י , ִ:י ה6א ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�, Fָָט� ִהְצִליחַ 

ִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר Eַָגְמ8ִי ְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִי, 6ִפ8ִַ<י ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ 
ְכָל� ֲאִני . ְ;ַדֲע8ִי ְוִנְמַ/ְכ8ִי 0ֲחֵרי ֵעֶרב ַרב Oי 6מFְַוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמַ-ֲע

6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי , ֵמֲע(נ(ַתי
 �)Cהְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהIְֶרח(ַתי . ַהH ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת

ְלָקִלי� Oֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב : ִ%ְכִתיב, ַהְמקH /ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( ְוִאי
6ָבאִתי ְ;ֵלב .  ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסלֹחַ יאהדונהיֶאל ְיהָֹוה 
ֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� ִנְ/ָ;ר ְוִנדְ 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה , 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה . ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל 
ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק , ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

ד ְלָכל ֶחסֶ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיִ:י 8ָ0ה ְיהָֹוה . ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 , ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י. ק(ְרֶאי�ָ 

ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט . ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�
 ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי

6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ . ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
. ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�

0ְ� ֵאי� , ָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלבְוָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶני
ְוָלֵכ� , ְוָכַ/ל :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה, ִ;י :ֹחַ 

6Bת ֵא)Cֶלת . ֲאִני ַמְפִרי/ ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנ;ֶOְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק
ְוָכל ַה678ִִני� , ָקה ֶ/ֲאִני נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתיַהPְדָ 

, 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת
ְו8ָ0ה . ֲעִנC(תִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ַ 



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

521521521521

ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי 
ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי . ר6ִחי ְוִנְ/ָמִתי, ְוַנְפִ/י

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� , ַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�ַח+ֹאַתי ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמ 
ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� , ֶ/Cָמ6ת6 ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

 ָהָרמ6ז )ו"חב(ָ/ְרָ/� ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
6ִמEָס6ק , <6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאלְיִקיאֶ 'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת חַ 

 )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'ַחCִי� 6'ְלָק� ;ַ 'חֶ 
ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת ִ; 
ָ<א ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ד(/ ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'ת רָ 'ֲחֶמיָ� אֶ 'רַ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְוַתֲחנ6ִני� 8ָ0ה

  . ְיהֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִליְלָפֶני�ָ 

  .6ְלַהְמִ/יְ� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעָליו

ֶ%ֶ/ת ִמָ:ל ָהֲאָרצ(ת, ֶעFֶר ְקד9O(ת ֵה� Oָרֵאל ְמקFְ6ַמה ִהיא . ֶאֶר# ִי
J9ָָתOֶח�, ְקדBֵֶאי� ַמה 9ֶ , ֶ/ְ-ִביִאי� ִמֶ-ָ<ה ָהעֶֹמר ְוַהִ;:6ִרי� 6ְ/8ֵי ַה

7ָפ(ת ח(ָמה ְמקOָ%/(ת ִמֶ-ָ<ה: ְמִביִאי� ֵ:� ִמָ:ל ָהֲאָרצ(ת O-ֲעָיר(ת ַה ,
. 6ְמַסְ;ִבי� ְלת(ָכ� ֵמת ַעד ֶ/CְִרצBְ/ַ-ְ/ֶ ,6ִחי� ִמ8(ָכ� ֶאת ַהְ-צ(ָרִעי�

ֶ/א(ְכִלי� , ִלְפִני� ִמ� ַהח(ָמה ְמקOָ%/ ֵמֶה�: ֵאי� ַמֲחִזיִרי� א(ת(, ָיָצא
ָ%/ ִמֶ-<6. ָ/� ָקָדִ/י� ַקBִי� 6ַמֲעFֵר ֵ/ִני Oֵאי� ָזִבי� , ַהר ַהַ;ִית ְמק/ֶ

ָ%/ ִמֶ-<6. ְוָזב(ת ִנ%(ת ְוי(ְלד(ת ִנְכָנִסי� ְלָ/� Oֵאי� @(ִי� , ַהֵחיל ְמק/ֶ
ֶ/ֵאי� ְטב6ל י(� , ֶ-<6ֲעָזַרת ָנִ/י� ְמקOֶ%ֶ/ת ִמ . 6ְטֵמא ֵמת ִנְכָנִסי� ְלָ/�

, ֲעָזַרת ִיFְָרֵאל ְמקOֶ%ֶ/ת ִמֶ-ָ<ה. ְוֵאי� ַחCִָבי� ָעֶליָה ַחָ+את, ִנְכָנס ְלָ/�
ַ=ר ִ:6Eִרי� ִנְכָנס ְלָ/� Oִבי� ָעֶליָה ַחָ+את, ֶ/ֵאי� ְמחCֲָעָזַרת ַה:ֲֹהִני� . ְוַח

ֶ%ֶ/ת ִמֶ-ָ<ה Oָראֵ , ְמקFְא ִבְ/ַעת ָצְרֵכיֶה�ֶ/ֵאי� ִיBָל ִנְכָנִסי� ְלָ/� ֶא ,
, ֵ;י� ָהא6ָל� ְוַלִ-ְזֵ;ַח ְמקOָ%/ ִמֶ-ָ<ה: ִלְסִמיָכה ִלְ/ִחיָטה ְוִלְתנ6ָפה

, ַהֵהיָכל ְמקOָ%/ ִמֶ-<6. ֶ/ֵאי� ַ;ֲעֵלי מ6ִמי� 6ְפר6ֵעי רֹא/ ִנְכָנִסי� ְלָ/�
ֹB/ֶ �/ָא ְרח#6 ָיַדִי� ְוַרְגָלִי�ֶ/ֵאי� ִנְכָנס ְל . /%ָ Oקֶֹד/ ַה7ֳָדִ/י� ְמק
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ֶ/ֵאי� ִנְכָנס ְלָ/� ֶאBָא כֵֹה� ָ@ד(ל ְ;י(� ַהִ:6Eִרי� ִ;ְ/ַעת , ֵמֶה�
ַ;ֲחִמ9ָה ְדָבִרי� ֵ;י� ָהא6ָל� ְוַלִ-ְזֵ;ַח ָ/ֶוה , Hַמר ַרִ;י י(ֵסי. ָהֲעב(ָדה
ְוֶ/Bֹא ְרח#6 , 6ְ/ת6ֵיי ַיִי�, 6ְפר6ֵעי רֹא/, ֲעֵלי מ6ִמי�ֶ/ֵאי� ;ַ , ַלֵהיָכל

6פ(ְרִ/י� ִמֵ;י� ָהא6ָל� ְוַלִ-ְזֵ;ַח ִ;ְ/ַעת , ָיַדִי� ְוַרְגַלִי� ִנְכָנִסי� ְלָ/�
  :ַהְקָטָרה

, ֶחֶסד, הִ;ינָ , ָחְכָמה, ַיְדִליק ֶעFֶר ֵנר(ת ִלְכב(ד ֶעFֶר ְסִפיר(ת ַה7(ֶד/ ֶ:ֶתר

ְ� ֶ/ל ָחג "ְוִיְלַמד Eְס6ֵקי ַה8ְנַ  .ְיס(ד 6ַמְלכ6ת, ה(ד, ֶנַצח, 8ְִפֶאֶרת, ְ@ב6ָרה

עמוד נמצא לקמ� (ְו%ְ0ָרא ז6ָטא ) .575עמוד נמצא לקמ� (ַה9ָב6ע(ת 

  .ָ:ל ַה8ְִהBִי�ר אמַ יוְ ) 608

  .0ָחר ָ:ְ� יֹאַמר

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתיוה יהְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� 
ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 

6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/
6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, יִמֶ-<ִ 

ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי
ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�

  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית

ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה
, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת

ְלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל 6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ַ , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת
ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת

ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי, ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה
ָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ וְ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 

, 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה
ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , 6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י

ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ָעֵתנ6ְלַ/וְ 
ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
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ָקה E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע
  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה

ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 8ְִ/ 
ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� 

0ל , �ְ  ה(ִ/יָעה ַהֶ-לֶ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה
ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6

ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� 
, ַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 הָ , ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהיַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה 
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ינ6ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ 

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, ָבה6ְב0הֲ 
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

  .ִי�8ֵ ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי�

        תקו� למי ששכב ע� אחותותקו� למי ששכב ע� אחותותקו� למי ששכב ע� אחותותקו� למי ששכב ע� אחותו

י ָעָלה ָ/ַמִי� ִמ 6ימי� הראוי לתקו� זה ' רבותינו המקובלי� לא נתנו מס 

ְוָהָרצ(� ,  Hְמָנ� ַהְת/6ָבה ְוַה6ִיד6י.ְוָיַרד ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת

.  6ַמֲעFֶה ַה8ֲַעִנית ְוַהEְִדי(� ַמְ/ִלי� ַה�678ִ,ֵה� ִע7ָר ַה�678ִ, ְוַהַמְחָ/ָבה

אולי ְוַהַ-ְמִעיט , ה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכלְוָלֵכ� ִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדקָ 

 כמני� נר וכמו  8ֲַעִנC(תמאתי� וחמישי�לֹא ִיְפח(ת ִמEְִדי(� כדאי ש

ומשמי� יעזרוהו להשלי� תקונו וכמו  ."נשמת אד�' נר ה"שכתוב 

        . שאמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעי� בעדו
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        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

   .6ְבֵליל ַה8ֲַעִנית לֹא ִייַ/� ְוִיְלַמד ָ:ל ַהBְַיָלה, י(� ֶאָחד ַלְיָלה ָוי(�ָיצ�6 

א� אינו יכול להשאר ער בליל התענית ישאר ער בלילה שלאחר 

        .התענית

  :י(� ִלְפֵני ַה8ֲַעִנית יֹאַמר ִו6%י ֶזה

א ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 8ָבֹ, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . נEָ6ַ/עְ . ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� . 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/WְענW:ִ .6י ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל/ֶ , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6 ֶאת ָ:ל

  .ה" ְטִביל(ת ְ:ִמְנַי� ֵ/� אהי021ַחר ָ:ְ� ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל 

/(ֵמַע "Bַת ַהִ-ְנָחה ְ;ִבְרַ:ת ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפ , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ִמְנָחה ָחַ/ב , ִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

  .ִנית ְוָצִריְ� ְלִהְתַע<(תֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ַעֲ , ְלִהְתַע<(ת
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        ::::ְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְוֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד ֲהֵריִני ְ;ַתֲעִנית ְלָפֶניָ� ִמְ/ , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ְ:ֵדי ְלַכEֵר ַעל ָ:ל ָחטאַֹתי ַעו(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי . ֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר

6ִ;ְפַרט . ִתי ְוֶ/Eָָ/עִתי ְלָפֵניָ� ְמע(ִדי ְוַעד ַהי(� ַהֶזהֶ/ָחָטאִתי ְוֶ/ַעִוי
ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַענ(ת א( לֹא ֶאְרֶצה . בעוו� ששכבתי ע� אחותי

א6ַכל ֶלֶאכ(ל ְוִלְ/ת(ת , ְ:ֶ/ֶאEְ �8ֵר6ָטה ִלְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִניִתי ֶזה
יִהי ַרצ(� ִמְלָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ְוֶאלֵֹהי 0ב(ַתי וִ  .ְללֹא /�6 ִאס6ר ְ:ָלל

ֶ/ִתֵת� ִלי :ַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַענ(ת ְלָפֶניָ� 6ְתַקֵ;ל ְת/6ָבִתי ְוַתֲעִניִתי 
  .ְוִתְרֵצִני ְבַרֲחֶמיָ� ַהַרִ;י�

 ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ָ/ָעה ִלְפֵניבליל התענית או בלילה שלאחריו 

. ְוֵיֵ/ב ָ:ל ַהBְַיָלה ִלְלמֹד ִל-6ֵדי קֶֹד/, ִיIֵָהר ֶ/Bֹא ִליַ/�, ֶ/Cִָאיר ַה9ֶֶמ/

ָיכ(ל ֶלֱאכֹל ַעד ְ/ָעַתִיי� ִלְפֵני ֶ/ָיִאיר ַהֶ/ֶמ/ ְ%ָבִרי� א� אינו ליל התענית וְ 

כֹל ֲאר6ָחה א( ִלְ/8(ת ַיִי� ֲאָבל Hס6ר ֶלאֱ , Eֵר(ת 6ְ/ִתCָה ַקBָה, ַקBִי� ְ:ע6ג(ת

  .6ַמְ/ָקא(ת ֲחִריִפי�

  :ִלְפֵני ַהBִ-6ד ַ;Bְַיָלה יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

Jְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי Oְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק;ִ
 ְ;ֵ/� ָ:ל )ה"יהו(י� ה ְ;ִיח6ָדא ְ/לִ "ה ְ;ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

ְוִלְנ%ֹד ֵ/ָנה ֵמֵעיַני , ֲהֵריִני מ6ָכ� ִלְלמֹד ַ;ִ-ְ/ָנה 6ְבִסְתֵרי ת(ָרה, ִיFְָרֵאל
ְלַכEֵר ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ָחָטאִתי ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד , ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת

ִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ִויובפרט בעוו� ביאות איסור ע� אחותי , ַהC(� ַהIֶה
ֶ/Cֲַעֶלה ְלָרצ(� ְלָפֶניָ� ִל-6ִדי ֶזה , ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6

ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח 6ְתַכEֵר ִלי , ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה ְוַצַער ִנ6%ד ֵ/ָנה ֵמֵעיַני
ָעִויִתי ְוֶ/Eַָ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ַעל ַח+ֹאַתי ֲע(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי ֶ/ָחָטאִתי ְוֶ/ 

ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה . ֵמע(ִדי ְוַעד ַהC(� ַהIֶה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

 ְו0ְדָרא )660נמצא לקמ� עמוד  (יֹאַמר ִמְ/ָני(ת ֶ/ל �678ִ ֵליל ָ/ב6ע(ת

   .יֹאַמר 8ְִהBִי� ַעד ֲעל(ת ַה9ַַחר, ִא� ִנְ/Hר ְזַמ�) 608בעמוד נמצא  (ז6ָטא
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  .     ֲחצ(ת ָלְיָלה יֹאַמר �678ְִ ֲחצ(תב

ְוִא� ֶאְפָ/ר ַ@� , ְוֲהָלכ(ת ְ;ָרכ(ת, ִא9ָה ַעד ֲחצ(ת ָלְיָלה 8ְִלַמד ֲהָלכ(ת ַ/ָ;ת

ְוִא� ֵאי� ֵ;ֶאְפָ/ר6ָתה ִלְלמ(ד . ֲהָלכ(ת ֶ/ל ִדיֵני ִנָדה ְוָטֳהַרת ַהִ-ְ/Eָָחה

6Bָחֵפ#, ֲהָלכ(ת ֵא J;ָBְִו0ָחר ֲחצ(ת ָלְיָלה . 8ְִלַמד ִל-6ֵדי ק(ֶד/ ַמה ֶש

  .אַמר 8ְִהBִי� ַעד ֲעל(ת ַה9ַַחרתֹ

  :ְל0ַחר ַע-6ד ַה9ַַחר יֹאַמר 8ְִפBָה ז(

ְוִא� ַחס ְוָ/ל(� . בֶ/ת Eִָני� ָיֵרא ְוָחֵרדִהֵ<ה ֲאִני ָ;א ;ְ , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ִנְתַחCְַב8ִי ָ:ֵרת ְ;ֵבית ִ%יָנְ� ַהPֶֶדק ַעל ַח+ֹאַתי ַוֲע(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי 

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַ;Bְַיָלה  :ַהְמרOִ;י�
ְוַתְ/ִ@יַח ָעַלי ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� ַהִהיא ֵעיָנא , ָנה ֵמֵעיַניַהIֶה ְוָנַדְד8ִי ֵ/ 

ִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /ֵֹמר "ֶ/ֶ<ֱאַמר , Eְִקיָחא ְדָלא ָנִאי� ְוִתיר %ִ8ַיר
ד 6ְתָחֵ<ִני 6ְתָבְרֵכִני ֵמא(ַצר ַהֶ:ֶס� ָהע(מֵ , ְוִתְקַרע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני, "ִיFְָרֵאל

ְוִת�8ֵ ִלי ֲאִני ַעְבְ%ָ� ַחCִי� ֲארOִ:י� ַלֲעסֹק ְ;ת(ָרְתָ� י(ָמ� , ִליִמי� ָהֶעְלי(�
ְוִיְהֶיה ַהPַַער ֶ/Cֵ/ ִלי ְבֵעיַני �678ִ ִלְפַג� ָהְרא6ת ֶ/Eַָגְמ8ִי . ָוַלְיָלה

�7ַ ַהEְָג� ַהה6א ְ;ָכל ִויתO . ַוֲאֶ/ר ָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִיִתי, ְ;ַעְיִני� ִעBִָאי�
. ַהְ-ק(מ(ת ֶ/Eַָגְמ8ִי ֵמ0ְרַ;ע ע(ָלמ(ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה
ְוַתPִיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� ַהְמַ/ֵ;ר ֶאת ֵעיֵני ָהHָד� 0ַחר 

ְוַתְ/Eִיַע ָעַלי ִמ9ֶַפע ַה+(ב . ַערְוֶאEֵָטר ֵמא(ת( ַהEְ , ַPִטיָרת( ַ;7ֶֶבר
6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל . ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְלַהPִיֵלִני ִמָ:ֵרת ְ%י(ֵמי ְוָכֵרת ְ%ָ/ֵני

 ֶ/8ְַבֵ+ל ֵמָעַלי )ה"אאהליד( ְ:ֶ/ה6א ָ:ל6ל ִע� ְמק(ר( )ד"אל(ְוַה<(ָרא 
.  ְוִיְהֶיה ִל-6ד ֶזה ַנַחת ר6ַח ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶד�ָ .ָ:ל ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת

ְוִת�8ֵ ִ;י :ַֹח ַלֲעמֹד ַעל ַהִ-ְ/ָמר ְוִלְלמֹד 8ִָמיד ְלָפֶניָ� ְוַלְה@(ת ְ;ִאְמֵרי 
ת(ָרֶתָ� ְוִלְהי(ת ִמ� ָהע(ְבִדי� ְלָפֶניָ� ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ ֲחֵפָצה 

ִלְ/ָמJ ְוִלְברֹר ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד(/(ת ֶ/ִ<ְתIְEַר6 ֵ;י� ְול(ְמִדי� 8(ָרה 
ְלַיֲחָדא ְ/ִכיְנ8ָא ְ;ַבְעָלJ , ַה7ְִלE(ת ַעל ָיִדי 6ְלַהֲחִזיָר� ֶאל ַה7ְד9ָOה

נ6 ְוָלֵתת ַנַחת ר6ַח ְלי(ְצֵרנ6 ְלַדֵ;ק ַנְפֵ/נ6 ְור6חֵ , 6ְל7ָ0ָמא ָיָתJ ֵמַעְפָרא
ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 . ְוִנְ/ָמֵתנ6 ְלָעְבד( 6ְלִיְרHה א(ת( ְ;ֵלָבב ָ/ֵל�

ָ;ר6ְ� ְיהָֹוה : ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6
  :ְלע(ָל� Hֵמ� ְוHֵמ�
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ֲאד(� , 0ב ָהַרֲחִמי�, לֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ָיָהָוָה אֱ 
, ְלִהָ:ֵרת ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�, ַחס ְוָ/ל(�, ֶ/ִא� ִנְגָזר ָעַלי, ַהְ=ִליח(ת

ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי , ֶ/ִיְכְ;/6 ַרֲחֶמיָ� ֶאת ַ:ֲעֶסָ� ְוִי@6Bֹ ַרֲחֶמיָ� ָעַלי
 ַBֹאת ְוִקַ-ְט8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַהIְיָלה ַה

ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָ� .  ְוָנָהר י6ַצק ְיס(ִדי")קרע שט�"יכוי� בש� (
ְו0ל 8ְַכִריֵתִני לֹא ָ:ֵרת . ְוָתח6ס 6ְתַרֵח� ָעַלי. ֶאFְְ;ָעה ְ;ָהִקי# 8ְמ6ָנֶת�ָ 

ְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמBְַהֲעל(ת ַמִיי� נ6ְקִבי� . לֹא ָ:ֵרת ְ%ָ/ֵניְ%י(ֵמי וְ 
ְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמBְִהְז6ֵ%ַג ְ;ַבת ז6ָגJ ְ;ע(ַל� ַהְ<ָ/מ(ת . ְלַמְעָלה

ְוַתְ/Eִיַע ָעֵלינ6 א(ר ְי/6ָעה ְוַרֲחִמי� . ַחס ְוָ/ל(�, ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�
ֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְלַהPִיל ִמָ-ֶות ַנְפִ/י 6ְלַהֲחי(ֵתִני ַחCִי� ֲארOִ:י� ְ%ֵ/ִני� ִמ 

6ְתַזֵ:ִני ְלָמק(� ֶ/ָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ֶנְחָצב(ת . ְוַרֲעַנִ<י� ַלֲעב(ָדֶת�ָ 
6ְבכַֹח . אְוֶאְזֶ:ה ִלְהי(ת ֵמָהע(ִלי� ְוַהI(ִכי� ְלַחCֵי ָהע(ָל� ַה;ָ , ִמ�9ָ

8ְַבֵ+ל ֵמָעֵלינ6 6ֵמַעל ָ:ל ְ;ֵני ֵביֵתינ6 ָ:ל  )ה"אאהליד(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
ִהֵ<ה "ְוַתְ/ִ@יַח ָעֵלינ6 ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� ֶ/ֶ<ֱאַמר ;( . ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת

ר ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ְוִיְהֶיה ַהPַעַ ". לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /ֵֹמר ִיFְָרֵאל
ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת ְלִת�67 ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ְ;ַעְייִני� ִעBִָאי� ְוָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� 

. ְוֶאEֵָטר ִמBְִהְתַ@ְלֵ@ל ַנְפִ/י ְ;ע(� ַהִ<ְקָרא ָרHה ַ;ֲע(� ָהְרא6ת, ָעFִי8ִי
;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� 0ְכָזִרי ַהְמַ/ֵ;ר ֵעיֵני 6ְפֵצִני ְוַהPִיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח 

6ַבPַַער ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ֶאEֵָטר ֵמא(ת( ַהPַַער . ָהְרָ/ִעי� ַ;7ֶֶבר
  .ְוָתנ6ַח ַנְפִ/י ְ;ִמְ/ְ:נ(ת ִמְבַטִחי�

Bְַיָלה ַה7ְד(ָ/ה ַהIֹאת ִהיא ְוִהֵ<ה ַה8(ָרה ַה7ְד(ָ/ה ֶ/ָ;J ִנְתַעַ=ְק8ִי הַ 
ֵהָ-ה ַיְמִליצ6 , ְוַה9ֵמ(ת ַה7ְד(ִ/י� ַהC(ְצִאי� ִמָ:ל ַמה 7ָ9ִֶרינ6, ִנְפֵלאת

. ְוִנEֵָטר ִמָ:ל ַצַער, ט(ב ַ;ֲעֵדנ6 ְלַקְ;ֵלנ6 ִ;ְת/6ָבה ְוִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יֵננ6
. ר ִנְבְרא6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 ִיָ-ח6 ְ;כַֹח 8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/הְוָכל ַהְמַקְטְרִגי� ֲאֶ/ 

ֵלב . ַהֵ;ט ַ;ֲעָמֵלנ6 ְו0ל 8ִַ;יט ְ;ַמֲעֵלנ6 ְוָתבֹא ְלָפֶניָ� ַ/ְוָעֵתנH ,6ָ<א
ְ� ְוֵיְצא6 ַמִי� ַחCִי� ִמBֶֹב� ָהֶעְלי(� ֶ%רֶ . ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ֱאלִֹהי� לֹא ִתְבֶזה

ְנַהר Eְָלָגיו ְיFְַ-ח6 ִעיר ֱאלֵֹהינ6 ְלַטֲהֵרנ6 . ְרח(ב(ת ַהָ<ָהר ְלַקו ָהֶאְמָצִעי
ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� ְוִיֶפ� ִמְצָחא ְדHִריְ� 0ְנEִי� . ִמָ:ל Eְָ/ֵעינ6

Hי� ְוֵעיָנא ְדEִי� ְבֵעיָנא ִדְזֵעיר ַרֲעָוא ְ%ָכל ַרָעִוי� ְ;ֶמַצח ְזֵעיר 0ְנEִִריְ� 0ְנ
ִ:י 8ָ0ה ָחֵפ# , 6ְבֵכ� ִיְתַ;ְ+ל6 ָ:ל ַהִ%יִני� ְוָהי6 ְ:לֹא ָהי6, 0ְנEִי�
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ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי . ָחֵ<נ6 ַוֲעֵננ6 6ְ/ַמע 8ְִפBֵָתנ6. ִ;ְת/6ַבת ָהְרָ/ִעי�
  :ה צ6ִרי ְוגֲֹאִליְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהֹוָ 

  :ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר, ְ;י(� ַה8ֲַעִנית 0ַחר 8ְִפיַלת ַ/ֲחִרית ָינ6ַח ְמַעט

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
.  ְוָ/ַמְע8ָ ְבק(ל(ְוַ/ְב8ָ ַעד ְיהָֹוה ֱאלֶֹהי�ָ : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 
6ְמַקֵ;ל ָעַלי ֶ/Bֹא , ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ֵ;י� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

ֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְ:ב(ד ְ/מ( ְוַה�9ֵ ִיְתָ;ַרְ� ְ;רַ . ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
י� 6ְקֵ/י עֶֹר� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפנִ , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִפי ְוָל/(� ָהָרעִ%ַ;ְרנ6 דֹ. ָ@ַזְלנ6. ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ַרְרנ6צָ . Eַָגְמנ6

. ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6ַוֲאנַ . ִ:Wי ֱאֶמת ָעFִיתָ . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . י(ת ָוֵלברֶֹאה ְכלָ . ָבֶט� ַחְדֵרי 8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
   Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ֶאת ָ:ל

6Bס6ִקי� ֵאEְ ה6א ִח;6ר ֵ/� ) �"יאהלוההי(ת "ֶ/ֵה� ר, יֹאַמר 8ְִ/ָעה/ֶ

ְ;ֵ/� , ְלָמֵתק ֵ/� ֱאלִֹהי� ֶ/ה6א ִדי�, ק"� 9ֶע(ֶלה יב"ה ְוֵ/� אלהי"הוי

  :ה ֶ/ה6א ַרֲחִמי�"הוי
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8ָה 0                 :ְלנ6 ָל�ְ ָעֵלינ6 ַ:ֲאֶ/ר ִיחַ יאהדונהי ִהי ַחְסְ%ָ� ְיהָ(ה יְ 
                            : לֹא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָ� ִמֶ-ִ<י ַחְסְ%ָ� ַוֲאִמ8ְָ� 8ִָמיד ִיPְר6ִנייאהדונהיְיהָֹוה 

א ָלנ6 לֹ               :ַחְסֶ%ָ� ְוֶיְ/ֲעָ� �8ֵ8ִ ָלנ6יאהדונהי ְרֵאנ6 ְיהָֹוה הַ 
ֶחֶסד ְיהָ(ה וְ   :נ6 ִ:י ְלִ/ְמָ� �8ֵ ָ:ב(ד ַעל ַחְסְ%ָ� ַעל ֲאִמ�8ֶָ ְיהָֹוה לֹא לָ 

ִאיָרה הָ              :ֵמע(ָל� ְוַעד ע(ָל� ַעל ְיֵרHיו ְוִצְדָקת( ִלְבֵני ָבִני�
ִ:י יאהדונהי  ְלל6ָיJ ה(ד6 ַליהָ(ההַ   :ָפֶניָ� ַעל ַעְבֶ%ָ� ה(ִ/יֵעִני ְבַחְסֶ%�ָ 

ִיְגמֹר ַ;ֲעִדי ְיהָ(ה יאהדונהי ְהָ(ה י                 :ב ִ:י ְלע(ָל� ַחְס%(ט(
ה Cָָקר ַחְסְ%ָ� מַ          :ַחְסְ%ָ� ְלע(ָל� ַמֲעFֵי ָיֶדיָ� 0ל 8ֶֶר�יאהדונהי 

  :ֱאלִֹהי� 6ְבֵני Hָד� ְ;ֵצל ְ:ָנֶפיָ� ֶיֱחָסי�6

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵבר ַעלֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֹ ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִמיֵמי ֶקֶד�ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 

6ִמי (. ִיְט;(ל ְ;ִמְקֵוה ַמִי� ָקִרי� ֶ/ַבע ְטִביל(ת ְ:ֶנֶגד ִ/ְבָעה ַנַחֵלי ַהַ-ְלכ6ת

@6פ( ְ;ַמִי� ָקִרי� ֶ/ַבע כל ִיְרֲח# בדיעבד ,  ְ;ַמִי� ָקִרי�אנוס ולא יכול לטבולֶ/ 

/ ְ;ָגָדיו ְוִיְרַח# ָיָדיו ְו0ַחר ָ:ְ� ִיְל;ָ ) ראה בהוראות שבתחילת הספרראה בהוראות שבתחילת הספרראה בהוראות שבתחילת הספרראה בהוראות שבתחילת הספר. Eְָעִמי�

  :ְויֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֲאֶ/ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ֲאִני . ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
 ְוָגַרְמנ6 ְלַהֲחִריב 6ְלה(ִבי/ באתי על אחותי6ֵביִתי ַ;ֲע(� ֶזה ֲאֶ/ר 

ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ה(ַדְע8ָ ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ַחְכֵמי . כ6תִ/ְבָעה ַנֲחֵלי ַהַ-לְ 
ְוָגל6י ְוָיד6ַע , ְלַת�7ֵ ַהEְַג� ְלִהְתַ@ְלֵ@ל ֶ/ַבע Eְָעִמי� ְ;ֶ/ֶלג, ִיFְָרֵאל

ְלָפֶניָ� ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ְיכ(ִלי� ַלֲעF(ת 8ִק�6 ַהIֶה ֶ/ל ִ@ְל@6ל ַה9ֶֶלג 
 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי יאהדונהיָלֵכ� ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . ָכת(ְ:ִהלְ 

ָ;ִלי� 6ְרצ6ִיי� ְלָפֶניָ� ֶ/ַבע ְטִביל(ת , ֲאבֵֹתינ6 Oְהי6 ֲח/6ִבי� 6ְמקCִ/ֶ
ל @6ִפי ְ:ִא6B ִנְתַ@ְלַ@ְל8ִי :ָ , ְ;ַמִי� ָקִרי�) ֶ/ָרַחְצ8ִי(ֶ/ָ+ַבְל8ִי ) ְרִחיצ(ת(

6ְבר(ב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ַיְחְזר6 ִ/ְבָעה ַנֲחֵלי , ְ;ֶ/ֶלג ֶ/ַבע Eְָעִמי�
ִיְהי6 . ַהַ-ְלכ6ת ִלְהי(ת ְמִאיִרי� ְוִנְ/Eִָעי� 6ְמֵלִאי� ְוִנְמָ/ִכי� ְ:ַב8ְִחBָה

  :גֲֹאִליִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי וְ  ְלָרצ(� ִאְמֵרי
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6Bס6ִקי� ֵאEְ 0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר:  

Eְָעִלי� ִמ7ַWְבְצֵאל ה6א ִהָ:ה ֵאת  ַחִיל ַרב ִאWי/ ְיה(ָיָדע ֶ;� 6ְבָנָיה6 ֶב�
ָהֲאִרי ְ;ת(ְ� ַה;ֹאר ְ;י(�  ְ/ֵני ֲאִרֵאל מ(Hב ְוה6א ָיַרד ְוִהָ:ה ֶאWת

ְצִרי ִאי/ ַמְרֶאה 6ְבַיד ַהִ-ְצִרי ֲחִנית ַוCֵֶרד ִאי/ ִמ  ִהָ:ה ֶאת ְוה6א: ַהW9ֶָלג
( ֵאָליו ַ;9ֶָבט ַוCְִגזל ֶאWת Wַהְרֵגה6 ַ;ֲחִניתCַד ַהִ-ְצִרי ַוCַה : ַהֲחִנית ִמBֵֶא

ַה9ְלִֹ/י�  ִמ�: ֵ/� ִ;ְ/לָֹ/ה ַהִ@;ִֹרWי� ְיה(ָיָדע ְול( ָעFָה ְ;ָנָיה6 ֶ;�
( ָבא ַוְיFִֵמה6 ָדִוד ֶאל ַה9ְלָֹ/ה לֹא לִנְכָ;ד ְואֶ  W8ָנא  ְלכ6: ִמְ/ַמְע

ִיWְהי6 ֲחָטWֵאיֶכ� ַ:9ִָני� ַ:9ֶֶלג ַיְלִ;ינ6   ִא�יאהדונהיְוִנW6ְָכָחה יֹאַמר ְיהָֹוה 
6 ִא� WְהיWֶמר ִיPֶ:ַ ֶלג ִמ�ִ:י ַ:ֲאֶ/ר ֵיֵרד ַהֶ@ֶ/� ְוַה9ֶ : ַיְאִ%ימ6 ַכ8(ָלע 

ָהHֶר# ְוה(ִליָדJ ְוִהְצִמיָחJ  ִהְרָוה ֶאת ַה9ַָמִי� ְוַ/ָ-ה לֹא ָי/6ב ִ:י ִא�
ָי/6ב  ֵ:� ִיWְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶ/ר ֵיֵצא ִמEִי לWֹא: ְוָנַת� ֶזַרע ַלIֵֹרַע ְוֶלֶח� ָלאֵֹכWל

ִא� :  ֲאֶ/ר ְ/ַלְחW8ִיוֲאֶ/ר ָחַפְצ8ִי ְוִהְצִליחַ  ָעFָה ֶאת ֵאַלי ֵריָק� ִ:י ִא�
, ִ:י ַל9ֶֶלג יֹאַמר ֱהֵוא Hֶר#: ִהְתָרַחְצ8ִי ְבֵמי ָ/ֶלג ְוֲהִז:(ִתי ְ;ב(ר ַ:ָפי

)I O8ְַחְ+ֵאִני ְבֵאז(ב ְוֶאְטָהר 8ְַכְ;ֵסִני : ְוֶגֶ/� ָמָטר ְוֶגֶ/� ִמְטר(ת ע
(�ְ;ָפֵרF ַ/ַ%י ְמָלכִ : 6ִמ9ֶֶלג 0ְלִ;Wי� W8ְַ/ֵלג ְ;ַצְלמ J;ָ ַה<ֵֹת� ֶ/ֶלג : י�

ֵ;יָתJ ָלבO/  ִתיָרא ְלֵביָתJ ִמ9ֶָלג ִ:י ָכל לWֹא: ַ:Pֶָמר ְ:פ(ר ָ:ֵאֶפר ְיַפWIֵר
  :ָ/ִנWי�

ְ;ֵאר ָ/ַבע ַוCֵֶ/ב  ְנָעָריו ַוCָקOמ6 ַוWCְֵלכ6 ַיְחָ%ו ֶאל ַוCָָ/ב 0ְבָרָה� ֶאל
ְ;ֵארֹת ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר  ַוCָָ/ב ִיְצָחק ַוCְַחEֹר ֶאת: � ִ;ְבֵאר ָ/Wַבע0ְבָרהָ 

ֲחֵרי מ(ת 0ְבָרָה�  W0 ִלְ/8ִי�Eְ �6ִביו ַוְיַס8ְמH ְפר6 ִ;יֵמי 0ְבָרָה�Wָח
ָחק ִיצְ  ַוCְַחEְר6 ַעְבֵדWי: ָקָרא ָלֶה� HִבWיו ַוCְִקָרא ָלֶה� ֵ/מ(ת ַ:9ֵמֹת ֲאֶ/ר

רֵֹעי ִיְצָחק  ַוCִָריב6 רֵֹעי ְגָרר ִע�: ָ/� ְ;ֵאר ַמִי� ַחWCִי� ַ;ָ<ַחל ַוCְִמְצא6
( ֵלאמֹר ָלנ6 ַהָ-ִי� ַוCְִקָרא ֵ/� W-ק6 ִעMְְתַעWק ִ:י ִהFֶר6 : ַהְ;ֵאר ֵעEְְחCַWַו

ַוCְַע8ֵק ִמ�9ָ ַוCְַחEֹר : ְטָנWהָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמFִ J  ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ַוCִָריב6 ַ@�
ַע8ָה  ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ְולֹא ָרב6 ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמJ ְרחֹב(ת ַוCאֶמר ִ:Wי

ֶר#יאהדונהיִהְרִחיב ְיהָ(ה  WHַבע:  ָלנ6 6ָפִרינ6 ָבW/ָ ַעל ִמ�9ָ ְ;ֵארCַַוְיִהי: ַו 
אֹד(ת ַהְ;ֵאר ֲאֶ/ר ָחָפר6  ְצָחק ַוCִַ@ד6 ל( ַעלַ;C(� ַהה6א ַוCָבא6 ַעְבֵדי יִ 
ָהִעיר ְ;ֵאר  ֵ:� ֵ/� ַוCְִקָרא אָֹתJ ִ/ְבָעה ַעל: ַוCאְמר6 ל( ָמָצאנ6 ָמWִי�

  :ֶ/ַבע ַעד ַהC(� ַהWIֶה
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: ֵעֶבר EֶָנWיהָ  ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵנWרֶֹתיָה ִ/ְבָעה ְוֶהWֱעָלה ֶאת ְוָעFִיָת ֶאת

ַע ַעל O/)יָנִי� ֶאֶב� 0ַחת ִ/ְבָעה עֵ  ִ:י ִהֵ<ה ָהֶאֶב� ֲאֶ/ר ָנַת8ִי ִלְפֵני ְיה
� ְיהָֹוה  Oְנא Jָח O8Eִ ְנִני ְמַפ8ֵַחWֶר#  ְצָבא(ת 6ַמְ/8ִי ֶאתיאהדונהיִה WHֲע(� ָה 

� ְיהָֹוה : ַהִהיא ְ;י(� ֶאָחWד Oַהה6א ְנא �)C;ְַצָבא(ת 8ְִקְרא6 יאהדונהי 
ְלHְ� ַה%ֵֹבר ִ;י ַוCָָ/ב ַה-ַ : 8ַַחת 8ְֵאָנWה 8ַַחת ֶ@ֶפ� ְוֶאל ִאי/ ְלֵרֵעה6 ֶאל

( ַוְיִעיֵרִני ְ:ִאי/ ֲאֶ/ר Wאַֹמר : ֵיע(ר ִמ9ְָנתWֹאֶמר ֵאַלי ָמה 8ָ0ה רֶֹאה ָוCַו
רֹאָ/J ְוִ/ְבָעה ֵנרWֶֹתיָה ָעֶליָה  ָרִאיִתי ְוִהֵ<ה ְמנ(ַרת ָזָהב :JBָO ְוגJBָO ַעל

6ָצק(ת ַלֵ<ר(ת ֲאֶ/ר  Wַעלִ/ְבָעה ְוִ/ְבָעה מ JW/ִָאְמר(ת ְיהָֹוה : רֹא
: ֲאָמר(ת ְטהֹר(ת ֶ:ֶס� ָצרW;ַ �6ֲעִליל ָלHֶר# ְמז7ָOק ִ/ְבָעָתWִי�יאהדונהי 

  :ָחְכמ(ת ָ;Wְנָתה ֵביָתJ ָחWְצָבה ַע-6ֶדיָה ִ/ְבָעWה
8ָה ְיהָֹוה ַוCאֶמר ָדִויד ָ;ר6ְ� 0. ַוְיָבֶרְ� ָדִויד ֶאת ְיהָֹוה ְלֵעיֵני ָ:ל ַה7ָָהל

ְלָ� ְיהָֹוה ַהְ@דBָOה :  ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל Hִבינ6 ֵמע(ָל� ְוַעד ע(ָל�יאהדונהי
ְלָ� ְיהָֹוה . ְוַהְ@ב6ָרה ְוַה8ְִפֶאֶרת ְוַהֵ<ַצח ְוַהה(ד ִ:י כֹל ַ;9ַָמִי� 6ָבHֶר#

ר ְוַהָ:ב(ד ִמBְָפֶניָ� ְוָהעֶֹ/ :  ַהַ-ְמָלָכה ְוַהִ-ְתַנMֵא ְלכֹל ְלרֹא/יאהדונהי
ְוַע8ָה : ְו8ָ0ה מ(ֵ/ל ַ;:ֹל 6ְבָיְדָ� :ַֹח 6ְגב6ָרה 6ְבָיְדָ� ְלַגֵ%ל 6ְלַחIֵק ַל:ֹל

ִויָבְרכ6 ֵ/� : 6ְמַהְלִלי� ְלֵ/� ִתְפ0ְר�8ֶָ . ֱאלֵֹהינ6 מ(ִדי� ֲאַנְחנ6 ָל�ְ 
8ָ0ה ה6א ְיהָֹוה ְלַבֶ%ָ� 8ָ0ה : ִהBָהְ:בֶֹדָ� 6ְמר(ַמ� ַעל ָ:ל ְ;ָרָכה 6ְת 

ָעFִיָת ֶאת ַה9ַָמִי� ְ/ֵמי ַה9ַָמִי� ְוָכל ְצָב�H ָהHֶר# ְוָכל ֲאֶ/ר ָעֶליָה 
�BָO: ה ֶאתCֶי� ְוָכל ֲאֶ/ר ָ;ֶה� ְו8ָ0ה ְמַח-ִCַ6ְצָבא ַה9ַָמִי� ְלָ� . ַה

ָהֱאלִֹהי� ֲאֶ/ר ָ;ַחְר8ָ ְ;0ְבָר� ְוה(ֵצאת( 8ָ0ה ה6א ְיהָֹוה . ִמְ/8ֲַחִוי�
. 6ָמָצאָת ֶאת ְלָבב( ֶנֱאָמ� ְלָפֶני�ָ , ְוFְַמ8ָ ְ/מ( 0ְבָרָה�. ֵמא6ר ַ:Fְִ%י�

ְוָכר(ת ִע-( ַהְ;ִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶר# ַהְ:ַנֲעִני ַהִח8ִי ָהֱאמִֹרי ְוַהEְִרIִי 
 ַו8ֵֶרא. ַו8ֶָק� ֶאת ְ%ָבֶריָ� ִ:י ַצִ%יק 8ָHה. י ָלֵתת ְלַזְרע(ְוַהְיב6ִסי ְוַהִ@ְרָ@ִ/ 

ַו�8ֵ8ִ . ְוֶאת ַזֲעָקָת� ָ/ַמְע8ָ ַעל ַי� ס�6. ֶאת ֳעִני ֲאב(ֵתינ6 ְ;ִמְצָרִי�
אֹתֹת 6מְֹפִתי� ְ;ַפְרעֹה 6ְבָכל ֲעָבָדיו 6ְבָכל ַע� 0ְרצ( ִ:י ָיָדְע8ָ ִ:י 

ְוַה�Cָ ָ;ַקְע8ָ ִלְפֵניֶה� . ַו8ַַעF ְלָ� ֵ/� ְ:ַהC(� ַהIֶה, ֲעֵליֶה�ֵהִזיד6 
ְוֶאת רְֹדֵפיֶה� ִהְ/ַלְכ8ָ ִבְמצ(לֹת ְ:מ( ֶאֶב� . ַוCַַעְבר6 ְבת(ְ� ַהCַ;ַ �Cָָ;ָ/ה

  :ְ;ַמִי� ַעIִי�
 ִי� ַוCְַרא ִיFְָרֵאל ֶאתִיFְָרֵאל ִמCַד ִמְצרָ   ַ;C(� ַהה6א ֶאתהַוCַֹ/ע ְיהֹוָ 
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ַהCָד ַהְ@דָֹלה ֲאֶ/ר ָעFָה  ַוCְַרא ִיFְָרֵאל ֶאת: Fְַפת ַה�WCָ ִמְצַרִי� ֵמת ַעל
( ְיהָ(ה ְ;ִמְצַרִי� ַוWCִיְרא6 ָהָע� ֶאת W%יהָֹוה 6ְבמֶֹ/ה ַעְבW;ַ 6ֲאִמינWCַWְיהָ(ה ַו :  

ַה9ִיָרה ַהIֹאת ַלWיהָֹוה ַוWֹCאְמר6 ֵלאמֹר  ֵאל ֶאתמֶֹ/ה 6ְבֵני ִיFְרָ  Hז ָיWִ/יר
ָעIִי ְוִזְמָרת ָיJ : ָגאֹה ָ@Hה ס6ס ְורWְֹכב( ָרָמה ַבH �WCִָ/יָרה WBַיהָ(ה ִ:Wי

ְיהָ(ה ִאי/ : ִלי ִלWי/6ָעה ֶזה ֵאִלי ְו0ְנֵוה6 ֱאלֵֹהי Hִבי ַוWֲארWְֹמֶמWְנה6 ַוWְיִהי
(ִמְלָחָמה יְ  Wִלָ/יו : הָ(ה ְ/מW/ָ 6ִמְבַחר �Cְָרעֹה ְוֵחיל( ָיָרה ַבEַ ַמְרְ:בֹת
ְ;ע6 ְבַי� O�6 ט Wְרד6 ִבְמצ(לֹת ְ:מ(: סWמ6 ָיOֶב� 8ְהֹמֹת ְיַכְסי WH : יְנָ� ְיהָֹוהWְיִמ

(ְנָ� 8ַ : ֶנְאָ%ִרי ַ;:ַֹח ְיִמWיְנָ� ְיהָ(ה 8ְִרַע# א(ֵיWב Wֲהרֹס ָקֶמיָ� 6ְברֹב ְ@אW
/W7ַ:ַ )אְכֵלמWֹח ֲחרְֹנָ� יBַ/ַ8ְ :)ב6 ְכמPְיָ� ֶנֶעְרמ6 ַמִי� ִנEֶ0 ֵנד  6ְבר6ַח
Hַמר א(ֵיב ֶאְר%ֹ� Mִ0יג ֲאַחBֵק ָ/ָלל : ָי�W נWְֹזִלי� ָקWְפא6 ְתהֹמֹת ְ;ֶלב

(ִריֵ/מ( ָידִ  W8 ִריק ַחְרִ;יH י8ְִמָלֵאמ( ַנְפִ/יW : 6ֲחָ� ִ:ָ=מ( ָי� Wָנַ/ְפ8ָ ְבר
ָכמָכה ָ;Wֵאִל� ְיהָֹוה ִמי ָ:מָֹכה ֶנְאָ%ר  ִמWי: ָצWֲללW:ַ 6ע(ֶפֶרת ְ;ַמִי� %ִ0יִרWי�

ֶר#: ַ;7ֶֹד/ נ(ָרא ְתִהBֹת עFֵֹה ֶפWֶלא WH )ָנִחיָת : ָנִטיָת ְיִמיְנָ� 8ְִבָלֵעמ
ָ/Wְמע6 ַעִ-י� ִיְרָ@ז�6 : ְנֵוה ָקְדֶ/�Wָ   ֵנַהְל8ָ ְבָעIְָ� ֶאלזH@ָ 6ְל8ָ  ְבַחְסְ%ָ� ַע�

(ְ/ֵבי EְָלWֶ/ת Wַחז יH אֲחֵזמ( : ִחילWֹב יH)6ֵפי ֱאד(� ֵאיֵלי מB0 6ז ִנְבֲהלH
ְ/ֵבי ְכָנWַע� Wֲעָ� : ָרַעד ָנמֹג6 :ֹל י) Wֹל ֲעֵליֶה� ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִ;ְגדֹל ְזרE8ִ

8ְִבֵאמ( : ז6 ָקִנWיתָ  ַיWֲעבֹר ַע� ַיWֲעבר ַעְ-ָ� ְיהָֹוה ַעWד ִיְ%מH:ָ 6ֶב� ַעד
(ֲננ6  W: ַעְל8ָ ְיהָ(ה ִמ7ְָד/ ֲאדָֹניEָ �ָ8ְְתָ� ָמכ(� ְלִ/ְבWֲחָלWְוִתָ+ֵעמ( ְ;ַהר ַנ

ה ְ;ִרְכ;( 6ְבָפWָרָ/יו ִ:י ָבא ס6ס Eְַרעֹ: ִיְמלְֹ� ְלעָֹל� ָוֶעWד|  ְיהָ(ה: ָיֶדWי�ָ 
ֵמי ַה�Cָ 6ְבֵני ִיFְָרֵאל ָהWְלכ6 ַבCַָ;ָ/ה ְ;ת(ְ�  ַ;�Cָ ַוCֶָ/ב ְיהָ(ה ֲעֵלֶה� ֶאת

�WCֲָהרֹ� ֶאת :ַה W0 ה ֲאח(תHַו8ֵֶצא� ָכל ַו7ַ8ִח ִמְרָי� ַהְ<ִבי Jַה8ֹ� ְ;ָיָד 
Eִי� 6ִבְמ  Oֲחֶריָה ְ;ת W0 תַהָ<ִ/י�Wֹי: חֹלW:ִ יהָ(הWַו8ַַע� ָלֶה� ִמְרָי� ִ/יר6 ַל 

�WCְָכב( ָרָמה ַבWֹה ס6ס ְורH@ָ ע מֶֹ/ה ֶאת: ָגאֹה=ַCַַו �Cַָרֵאל ִמFְס�6  ִי
ֶ/ת ִמְדַ;ר ַוWCְֵצא6 ֶאל Wְלכ6 ְ/לWCִֵי� ָיִמי� ַ;ִ-ְדָ;ר ְולֹא /6ר ַוWָמְצא6 ָמ :

 ֵ:� ָקWָרא ה ְולֹא ָיWְכל6 ִלְ/8ֹת ַמִי� ִמָ-ָרה ִ:י ָמִרי� ֵה� ַעלַוCָבֹא6 ָמָרתָ 
ְיהָֹוה  ַוCְִצַעק ֶאל: ִ<ְ/W8ֶה מֶֹ/ה Bֵאמֹר ַמה ַוBCִֹנ6 ָהָע� ַעל: ְ/ָמJ ָמָרWה

ק ַהַ-ִי� ַוCִWְמ8ְק6 ַהָ-ִי� ָ/� �Fָ ל( חֹ ַוC(ֵרה6 ְיהָ(ה ֵע# ַוCְַ/ֵלְ� ֶאל
ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� |  ָ/מ(ַע 8ְִ/ַמע ְלק(ל ַוCֹאֶמר ִא�: 6ִמְ/Eָט ְוָ/� ִנָ=Wה6

7ָיו ָ:ל ְוַהCָָ/ר ְ;ֵעיָניו W8ֲַעFֶה ְוַהWֲאַזְנ8ָ ְלִמְצ(ָתיו ְוָ/Wַמְר8ָ ָ:ל Oֲחָלה  חW-ַWַה
  :ִני ְיהָ(ה רWְֹפֶאFִH ָ�Wי� ָעֶליָ� ִ:י אֲ  Fְַמ8ִי ְבִמְצַרִי� לWֹא ֲאֶ/ר
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Wֲעַמ7ִי� ְקָראִתיָ� ְיהָֹוW-ֲַעל(ת ִמ-ַWְהֶייָנה : הִ/יר ַהW8ִ ֲאדָֹני ִ/ְמָעה ְבק(ִלי
ב(ת ְלק(ל W8ֲַחנ6ָנWי O9ְזֶניָ� ַקH:  

  יאמר פסוק זה שבע פעמי�

        ::::יָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWאיָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWאיָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWאיָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWאִעְ-ָ� ַהְ=לִ ִעְ-ָ� ַהְ=לִ ִעְ-ָ� ַהְ=לִ ִעְ-ָ� ַהְ=לִ     ִ:Wיִ:Wיִ:Wיִ:Wי    ָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹדָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹדָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹדָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹד    ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמרֲע(נ(ת 8ְִ/ָמרֲע(נ(ת 8ְִ/ָמרֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר    ִא�ִא�ִא�ִא�

ַנְפִ/י ַלWאדָֹני ִמWֹ9ְמִרי� :  ִק6ְָתה ַנְפִ/י ְוWִלְדָבר( ה(ָחWְל8ִיה ִק6ִיִתי ְיהֹוָ 
 ַהֶחֶסד הִע� ְיהֹוָ   ִ:Wיהְיהֹוָ  ַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל: ַל;ֶֹקר /Wְֹמִרי� ַל;Wֶֹקר

6ת Wיוְוה6א ִיְפֶ%ה ֶאת : ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפדWנָֹת W)ָרֵאל ִמ:ֹל ֲעFְִי:  

  .יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ַחְסֶ%ָ� ֲעֵנִני   ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרביאהדונהי הְיהֹוָ  ְל�ָ  ַוWֲאִני ְתִפWBִָתי
 ָ�Wֱאֶמת ִיְ/ֶעW;ֶ:  

  :ְויֹאַמר, ִי7ַח ְ;ָיד( ְ/לֹ/ ֵמא(ת 6ְ/לִֹ/י� 6ְ/לָ/ה Eְר6ט(ת

Jְדִחל6 6ְרִחמ6 6ְרִחמ6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי;ִ
 ְ;ֵ/� ָ:ל )ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה בו"ְלַיֲחָדא ֵ/� י, 6ְדִחל6
ִויִהי ָרצ(� . ג Eְר6ט(ת ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה"ֲהֵריִני ַמְפִרי/ ֶשלֶ , ִיFְָרֵאל
 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/8ֲַעFֶה ְלַמַע� יאהדונהיֶניָ� ְיהָֹוה ִמBְפָ 

ג Eְר6ט(ת ֵא6B ֶ/ִהְפַרְ/ִתי� "6ְלַמַע� ַהְפָרַ/ת ֶשלֶ , ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדי�ָ 
, 6ְלַמַע� ס(ד(ֵתיֶה�, 6ְלַמַע� ִמְקָרֵאי 7ֶֹד/ ֲאֶ/ר ָקִריִתי ְלָפֶני�ָ , ִלְצָדָקה

ִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל , ַמַע� ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� ָהְרמ6ִזי� ָ;ֶה�6לְ 
ָ:ָרא6י ְלִת�67 ַהEְָג� ֶ/ל ָע(� , 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ָעFִיִתי �678ִ ַה9ֶֶלג

כ6ת ִלְהי(ת 6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ַיְחְזר6 ִ/ְבָעה ַנַחֵלי ַהַ-לְ , ַהִ<ָ%ה
ִיְהי6 ְלָרצ(� . ְמִאיִרי� 6ַמְזִהיִרי� ְוִנְ/Eִָעי� ִ:ְרצ(ְנ�ָ , ְמֵלִאי� 6ְ/ֵלִמי�

  .ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

,  ֶקַרחא( ַיְקEִיא ַמִי� ַעד ֶ/Cֵָהְפכ6 ְלג6/, ִיְ/%ֵ8ַל ְלַהMִיג ֲחִתיַכת ֶ/ֶלג

ֶ/ַבע Eְָעִמי� , ִויַגְלֵ@ל ַה7ֶַרח ַעל ְזר(ע(ָתיו ְוַכE(ת ָיָדיו ַעד ס(� ֶאְצְ;ע(ָתיו

  :ְוקֶֹד� ֶ/Cְַגְלֵ@ל יֹאַמר. ְלָכל ַצד

Jְדָ/א ְ;ִריְ� 6ְ/ִכיְנ8ֵי Oְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 6ְדִחיל6, ְלֵ/� ִיח6ד ק;ִ ,
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ֲהֵריִני ,  ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל)ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;ו"� יְלַיֲחָדא ֵ/ 
מ6ָכ� ְלַגְלֵ@ל ְזר(ִעי ְוַכEִי ְוֶאְצְ;ע(ַתי ָיִמי� Fְ6מֹאל ַעל ַה9ֶֶלג ֶ/ַבע 

,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , Eְָעִמי�
ֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ִ@ְל@6ל ָיַדי ַ;9ֶֶלג ֶ/ַבע Eְָעִמי�ֶ/  O8ְֵהא ֲח/6ָבה 6ְמק ,

ְוַיְחְזר6 ַעל , ְ:ִא6B ִ@ְלַ@ְל8ִי ָ:ל @6ִפי Eִָני� ְוHח(ר ַ;9ֶֶלג ֶ/ַבע Eְָעִמי�
.  ְ:ַב8ְִחBָה ִ:ְרצ(ְנ�ָ ָיִדי ִ/ְבָעה ַנֲחֵלי ַהַ-ְלכ6ת ִלְהי(ת ִנְמָ/ִכי� ְוִנְתָקִני�

   :ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי
בדיעבד , ְלַהMִיג 7ֶַרח א( 9ֶֶלג ְ;א(ת( י(�בשו� אופ� ִא� ִאי ֶאְפָ/ר ל( 

  .ַיֲעFֶה זֹאת ְ;י(� 0ֵחר

, י"ה. ה"ה, א"י ה"ד ה"יו, ֵ/י ֵתיב(ת ֶ/ָלֵה� ֵה�יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ָרא

  .ה"ה, א"ה

  ד"יו
ְוה6א   : ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד6ת, ַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ִ:י ִע� ְיהָֹוה ַהֶחֶסד

6ִמָ:ל , ָ%ַרְ/8ִי ֶאת ְיהָֹוה ְוָעָנִני  : ִיְפֶ%ה ֶאת ִיFְָרֵאל ִמ:ֹל ֲע(נ(ָתיו
  :י ִהPִיָלִניְמג6ר(תַ 

  י"ה
, ְיהָֹוה ִיְגמֹר ַ;ֲעִדי : ְור6ַח ְנִדיָבה 8ְִסְמֵכִני, ָהִ/יָבה ִלי FFְ(� ִיְ/ֶע�ָ 

  :ַמֲעFֵי ָיֶדיָ� 0ל 8ֶֶר�, ְיהָֹוה ַחְסְ%ָ� ְלע(ָל�
  א"ה

J8ִָהֵ<ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדי� ֶאל ַיד ֲאד(ֵניֶה� ְ:ֵעיֵני ִ/ְפָחה ֶאל ַיד ְ@ִבְר , �:ֵ
, ֲאדָֹני Fְָפַתי 8ְִפ8ָח  :  ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<נ6יאהדונהיֵעיֵנינ6 ֶאל ְיהָֹוה 
  :6ִפי ַיִ@יד 8ְִהBֶָת�ָ 

  ה"ה
ֶהֶרב ַ:ְ;ֵסִני ֵמֲע(ִני 6ֵמַחָטאִתי : ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמֲחָטHי ְוָכל ֲע(נַֹתי ְמֵחה

  :ַטַהֵרִני
  י"ה

 יאהדונהיְיהָֹוה , ִ:י ָעIִי ְוִזְמָרת ָיJ, ָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחדִהֵ<ה ֵאל ְי/6
ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצOל(ת , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6  : ַוְיִהי ִלי ִלי/6ָעה
  :ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת�
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  א"ה
, ר ֲאגO%(ת מ(ָטהַה8ֵ , ֲהל(א ֶזה צ(� ֶאְבָחֵרה8ֵEַ 6ַח ַחְרצO;(ת ֶרַ/ע

, Hז ִיָ;ַקע ַ:9ַַחר א(ֶר�ָ   : ְוָכל מ(ָטה 8ְַנ8ֵק6, ְוַ/Bַח ְרצ6ִצי� ָחְפִ/י�
 יאהדונהיְ:ב(ד ְיהָֹוה , ְוָהַלְ� ְלָפֶניָ� ִצְדֶק�ָ , ַוֲארOָכְתָ� ְמֵהָרה ִתְצָמח

  :ַי0ְסֶפ�ָ 
  ה"ה

יְ/ֵבי ְ;ֶאֶר# ַצְלָמֶות א(ר ָנַגJ , לָהָע� ַההְֹלִכי� ַ;חֶ/ְ� ָרא6 א(ר ָ@ד(
 יאהדונהיֲאִני ְיהָֹוה , ַה7ָטֹ� ִיְהֶיה ָלֶאֶל� ְוַהPִָעיר ְלג(י ָעצ�6  :ֲעֵליֶה�

  :ְ;ִעJ8ָ ֲאִחיֶ/ָ<ה

ק "יב' ת גי"ר( ָרה'י(� צָ ' ְ; יאהדונהיהָֹוה 'ַעְנָ� יְ 'ַיW: ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד

6ִמCPִ(� .  ִיְ/ַלWח ֶעְזְרָ� ִמ7ֶֹד/:Fֶַ@ְבָ� ֵ/� ֱאלֵֹהי ַיWֲעקWֹביְ  )יאהלוההי�
 ָXWָלה. ִיְז:ֹר ָ:ל ִמְנחֶֹת�ָ : ִיְסָעֶדWְתָ� ְיַד9ְֶנה ֶסW�8ֶ ְלָ� ִכְלָבֶב�ָ : ְוע(ָלWָכל. ִיWְו 

ְיַמBֵא ְיהָֹוה . ל6ְבֵ/�W ֱאלֵֹהינ6 ִנְד@ֹ ְנַרְ<ָנה ִ;י/6ָעֶת�ָ : ֲעָצְתָ� ְיַמWBֵא
 יאהדונהיַע8ָה ָיַדְע8ִי ִ:י ה(ִ/יַע ְיהָֹוה : ָ:ל ִמְ/ֲאל(ֶתWי�ָ  יאהדונהי
(. ַיWֲעֵנה6 ִמ9ְֵמי ָקְד/(. ְמִ/יח( Wר(ת ֵיַ/ע ְיִמינOה : ִ;ְגבBֶה ָבֶרֶכב ְוֵאBֵֶא
ֵהָ-ה ָ:Wְרע6 : ינ6 ַנְזִ:Wיר ֱאלֹהֵ יאהדונהיַוWֲאַנְחנ6 ְ;ֵ/� ְיהָֹוה . ַב=6ִסי�

ַיֲעֵננ6  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי  ְיהָֹוה :ְוָנָפל6 ַוWֲאַנְחנ6 7ְַמנ6 ַוִ<ְתע(ָדWד
  :ְבי(� ָקְרֵאWנ6

  .יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ְ/מ(ִני� 6ְ/8ִַי� Eַָע�

ק "יב(. י(� ָקְרֵאנ6 ַיֲעֵננ6 ְב )ה"יה(,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהיְיהָֹוה 

  ).יאהלוההי�

ַיְדִליק ֵנר ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ִלְפֵני ֲאר(� ַה7(ֶד/ וְיַכ�6ֵ ִ:י ֵנר ה6א ִמְסEָר ְ/לָֹ/ה 

  ).י"יאהדונה, �"יאהלוההי, ה"יאההויה(ִיח6ִדי� 

ֵח� 6ָפָניו ְלַצד 8ֲַעִנC(ת ְוַיֲעמֹד יָ  מאתי� וחמישי�ִי7ַח ְ;ָיד( ְלָפח(ת Eְִדי(� 

  :ַמֲעָרב ְויֹאַמר

ִ:י ְבָצָרה ְ@ד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6ָלה . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמFָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . 7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִניָ;אִתי ְבַמֲעמַ . ְוֵאי� ָמֳעָמד
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;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי
ִ:י ֲע(נ(ַתי ַר;6 ְלַמְעָלה רֹא/ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 

ָמה . ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה ְוֵאַלי ;ֶ/ת ַהEִָני�. י ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�ְו0ְ/מ(תַ 
ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי . ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטַ%ק
. יִלְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hְזנִ . ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה
ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי . 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל ְוָגַרְמ8ִי ;ַ . ַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְלִהְתַחIֵק . ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה
ְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� ַלֲעקֹר 6ְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמ 

א(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�. 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
. ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה. ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. ַוֲאב(י ָעַלי

ֲאָבל ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� . י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי :ִ 
ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי ְולֹא , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי

ִ:י ה6א , ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי
. ְוה6א ֲאֶ/ר ֵהִסיַתִני 6ִפ8ִַני ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ . ָ;Fָר ָוָד�ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמ 

ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ . שכבתי ע� אחותיְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר 
ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי Oי 6מFַ6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה . ִמַ-ֲע

ָעַזְב8ִי ֶאת . י ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה9ֶָחָטאִת 
ְלָקִלי� Oַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:( : ִ%ְכִתיב, ְ%ָרַכי ָהָרִעי� ְוֶאת א(ְרח(ַתי ַהְמק

ְרֶ;ה ֱאלֵֹהינ6 ִ:י יַ  ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ְוִאי/ Hֶו� ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל
6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק . ִלְסל(חַ 

ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� , ַעל ַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליָחה ְוַכEָָרה
  . י�ַח<�6 ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/בִ 

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
, ָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהC(� ַהIֶה

י 8ָ0ה :ִ . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי
ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 

. ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�, ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י
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ִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחלְ 
6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/

ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 
ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� אֲ 

ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב
ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ , :ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה

C6ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנBָדָקה ֶ/ֲאִני . (ת ֵאPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק
ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי

ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ַה7ְד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(ת
ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת

ר6ִחי , 8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי ְוַנְפִ/י
ל ְיֵדי ַח+ֹאַתי ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת עַ . ְוִנְ/ָמִתי

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�
ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת  )ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� ְוִתְ/מַ . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ְ/מ(ֵתינ6'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
י6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ִיְה . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  .צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהֹוה 

  
  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

 או מקוה .א( ָי�, א( ַמְעָי�, א( ְ;ֵאר, ַיֲעFֶה ֵסֶדר ַה8ְַ/ִליְ� ַעל Fְַפת ;(ר

  :ְוק(ֶד� יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(. # לבני� המרח#לטבילת כלי� הנמצא מחו

ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 
. ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל"ה ְ;ֵ/� ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

ָעFָר Eְס6ִקי� ַהְ:ת6ִבי� ַעל ְיֵדי ִמיָכה ֲהֵריִני מ6ָכ� ל(ַמר ְ/לָֹ/ה 
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ְוכBְOה6 ַנְפִקי� , ָהא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחֵמי ִאְתַח�6I ָהָכא, ַהָ<ִביא
ִמ8ְֵליָסר ַמ;6ִעי� ִדְמַ/ח ְרב6ת ְ%ִת67ֵני ִ%יְקָנא ַקִ%יָ/א ַע8ִיָקא 

8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחֵמי ֵמַע8ִיַקא ָהא . ְ%ַע8ִיִקי� ְטִמיָרא ִ%ְטִמיִרי�
. ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע 8ְָלת. נ(Fֵא ָע(� 8ְֵרי. ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� ַחד. ַקִ%יָ/א

ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א . לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0( ָחֵמ/. ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( 0ְרַ;ע
ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצBO(ת . ;ֹ/ ֲע(נ(ֵתינ6 8ְַמְנָיאִיכְ . ָי/6ב ְיַרֲחֶמ<6 ִ/ְבָעה. ִ/ית

ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� ַחד . �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֲעFָָרה. ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� 8ְִ/ָעה
, ְלַקֵביל ָ%א : ִמיֵמי ֶקֶד� 8ְֵליָסר,ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6 8ְֵריָסר. ָסר

. ֶאֶרְ� ִמָ%ה 0ְרַ;ע. ְוַח<�6 ִמָ%ה 8ְָלת. � ִמָ%ה 8ְֵרי�ַרח6, ֵאל ִמָ%ה ַחד
נ(ֵצר ֶחֶסד . ֶוֱאֶמת ִמָ%ה ִ/ְבָעה. ְוַרב ֶחֶסד ִמָ%ה ִ/ית. Eַ0ִי� ִמָ%ה ָחֵמ/

ָוֶפַ/ע . נ(Fֵא ָע(� ִמָ%ה ֲעFָָרה. ַלֲאָלִפי� ִמָ%ה 8ְִ/ָעה. ִמָ%ה 8ְַמְנָיא
ִויִהי ָרצ(�  :ְוַנ7ֵה ִמָ%ה 8ְֵליָסר. ְוַחָ+Hה ִמָ%ה 8ְֵריָסר. רִמָ%ה ַחד סָ 

ֶ/8ְִהֶיה ֲח/6ָבה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה 
6ְמקOֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ְלָפֶניָ� ְקִרי0ת ַהEְס6ִקי� ַהִ<ְרָמִזי� ָ;ֶה� ְ/לֹ/ ֶעFְֶרה 

ַהְמכ6ָOִני� ֶאל ְ/לֹ/ , ָהֲאמ6ִרי� ַעל ַיד ְנִביHְ� ִמיָכה, (ת ֶ/ל ַרֲחִמי�ִמ%
ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B . ֶעFְֶרה ִמ%(ת ָהֲאמ6ִרי� ַעל ְיֵדי מֶֹ/ה ַעְבָ%�ְ 

ל ַה=(ד(ת 6ְכִא6B ִהFְַג8ִי :ָ , ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת ְלַכ�6ֵ ָ;ֶה�
ְוִי@ֹל6 ַרֲחֶמיָ� ַעל , ְוִתְהֶיה ָ/ָעה ז( ֵעת ָרצ(� ְלָפֶני�ָ . ָהְרמ6ִזי� ָ;ֶה�

ֱאלֵֹהינ6 ְ;ִמַ%ת ַהֶחֶסד 6ְבִמַ%ת יאהדונהי ְוִתְתַנֵהג ְיהָ(ה , ִמ%(ֶתי�ָ 
 ְוֶהHָרה ִמ� ְלַהְמִ/יְ� ֶ/ַפע, 6ְתע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� ִבְקִריHִתי זֹאת, ָהַרֲחִמי�

). י"ו ה"י וי"ד ה"יו(, ַהַ-Iָל ָהֶעְלי(� �678ִ ַה9ְִמיִני ַהִ<ְקָרא נ(ֵצר ֶחֶסד

6ָבֶזה ). ה"ד ה"ה יו"� ה"אל(, ֶאל ַה�678ִ ַה8ְִ/יִעי ַהִ<ְקָרא ַלֲאָלִפי�
6ְבֵכ� , ְנ�ָ י ִמ68ק ָ@מ6ר ְוָ/ֵל� ִ:ְרצ("� 0דֹנָ "ִיְתַמ8ְק6 ְ/מ(ת ֱאלִֹהי

ְוָכל ַהְמַקְטְרִגי� ָרִעי� יOְ/ְלכ6 . ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6
י "� הֵ "0לֵ ְוַעל ְיֵדי ֵ/� . ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמי�ָ . ִ;ְמצBO(ת ָי�

, ָרִרי� 6ְמנ7ִOי� 6ְמלOָ;ִני�ִיְתָ;ְרר6 ְוַיֲעל6 ָ:ל ִנP(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְמבֹי "ד הֵ "י6
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 . ְוַנ7ֵה ָלֶה� ְלַהֲעל(ָת� ִלְמק(� ַה7ֶֹד/

  :6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 וַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

ְ;ִדיְקָנא ַי7ִיָרא ִעHBָה ַוי ָמא� ְ%א(ִ/יט ָיד(י : Eַָתח ַרִ;י ִ/ְמע(� ְוHַמר
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ְ/ַ;ְח8ָא. ְ%ָסָבא ַקִ%יָ/א ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכBָֹא Oיְקָנא ְ%ַהִהיא ת%ִ .
. ִ%יְקָנא ְ%ָלא ָיְדִעי� ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�. ִ%יְקָנא ְ%ָסִתי� ְוַי7ִיר ִמָ:ל 8ִק6נ(י
 O8 יְקָנא ְ%ָלא ֲהָוה ַ;ר ַנ/ . ְ/ָ;ִחי�ִ%יְקָנא ְ%ִהיא 68ְ/ַ;ְח8ָא ְ%ָכל%ִ

Jה ְוַקִ%יָ/א ְ%ִיְקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליHֲער(י ַעד . ְנִביFַ;ְ יְקָנא ְ%ִהיא 8ְַלָיא%ִ
ְטִמיָרא ִדְטִמיִרי� , ַי7ִיָרא ְ%ַי7ִִרי�, ִח6ָָרא ְ:ַתְלָגא, ַט;6ָרא ְדִלָ;א

8ָאָנא ִ;ְצִניע6ָתא ְדִסְפָרא ְ%ָהאי .  ְ%כָֹלאְמֵהיְמנ6ָתא ִדְמֵהיְמנ6ָתא
ָנִפיק ְמא6ְדנ(י ְוָנִחית ס6ְחָרֵניJ ְ%פ6ָמא , ִ%יְקָנא ְמֵהיְמנ6ָתא ְדכ(ָלא

. ַקִ%יָ/א ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ְ;ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ִח6ָָרא ְדַי7ִיָרא
ה6א ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא ְמַהיְמָנא ְ/ֵליָמא , ָחֵפי ַעד ִט;6ָראְוָנִחית ְ;ִ/67ָלא וְ 

ִ;ְתַלת ֲעFַר , ְ%ַנְגִ%י� ֵ;יJ 8ְַלת ֲעFָר ְנִביִעי� ַמ;6ִעי� ִ%ְמַ/ח ְרב6ת ָטָבא
  :8ִק6ִני� ִמְת7ְ8ַָנא
ָרא ִמBְֵעיָלא ִמְתFַ �7ַ8ְַע ) ֵאל' ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� במדה א(8ִק6ָנא ַקְדָמHה 

ְוָ/אֵרי ֵמַהה6א 8ִק6ָנא ִדFְַער ֵריֵ/יה ְ%ָסִליק ְ;ִת67נ(י ְלֵעיBָא ְמא6ְדנ(י 
ָלא ָטָבא ַעד ֵריָ/א  O7/ִ;ְ ְדִני� ְ;ַחד ח6ָטא Oְתָחא ְדאEִ ְוָנִחית ִמ7ֵַ-י

  :ְ%פ6ָמא
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ֵמֵריָ/א  )ַרח�6' נ(Fֵא ָע(� במדה ב(, 8ִק6ָנא ִתְנָייָנא

  :ְוָסִליק ַעד ֵריָ/א 0ֲחָרא ְ%פ6ָמא ְ;ִת67ָנא ָ/ִקיל, ְ%פ6ָמא
ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתח(ת ) ְוַח<�6' ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע במדה ג(, 8ִק6ָנא 8ְִליָתHה

ָרא ִאְתEְַסק ְוFַעְ , ח(ָטָמא ִמ8ְח(ת 8ְֵרי� נ6ְקִבי� ָנִפיק ַחד Hְרָחא
6ָמֵלי ֵמָהאי ִ@יָסא 6ֵמָהאי ִ@יָסא Fְַעָרא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי� . ְ;ַהה6א Hְרָחא

  :ס6ְחָרֵנJ ְדַהה6א Hְרָחא
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ְוָנִחית ) ֶאֶר�ְ ' ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( במדה ד(, 8ִק6ָנא ְרִביָעHה

  : ְלֵריָ/א ֲחָדא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי�8ְח(ת 6Eָמא ֵמֵריָ/א ֲחָדא
8ְח(ת 6Eָמא ) Eַ0ִי�' במדה ה לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0((, 8ִק6ָנא ֲחִמיָ/Hה

ְוִאBֵי� 8ְֵרי� Hְרִחי� , ָנִפיק Hְרָחא 0ֲחָרא ְ;ִ/67ָלא ְדHְרָחא ִדְלֵעיָלא
  :ְרִ/יִמי� ַעל 6Eָמא ִמָ:א� 6ִמָ:א�

ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ) ְוַרב ֶחֶסד' ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א במדה ו(, ָנא ְ/ִתיָתHה8ִק6
ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמBְַרע ְלֵעיל ְלֵריָ/א ְ%פ6ָמא ְוָחֵפי ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא 

ְוָנִחית Fְַעָרא ְלֵריָ/א ְדִפְתָחא . ָטָבא ַעד ֵריָ/א ְ%פ6ָמא ִדְלֵעיָלא
  :א ַתH8ָה ְ%פ6ָמאְדHְרחָ 
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Eִָסיק Fְַעָרא ְוִאְתֲחז�6 ) ֶוֱאֶמת' ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 במדה ז(, 8ִק6ָנא ְ/ִביָעHה
ְ;ִגיְנה(� . 8ְֵרי� 6E8ִַחי� ְ;ִתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ַ/Eִיָר� ְוָי�H ְלֶמֱחֵזי

  :ר Eְֵני ֶמֶלְ� ַחCִי�ִאְתַקָי� ָעְלָמא ֲהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ְ;א(
 ָנִפיק ַחד ח6ָטא )נ(ֵצר ֶחֶסד' ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6 במדה ח(, 8ִק6ָנא ְתִמיָנHה

  :ְוַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא ַעד ַט;6ָרא, ְ%ַ/ֲעֵרי ס(ֲחָרֵני ְדִדיְקָנא
) ָלֲאָלִפי�' � במדה טְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאתָ (, 8ִק6ָנא ְתִ/יָעHה

, ִמ8ְָעֵרי 6ִמְתָעְרִבי� ַ/ְעֵרי ִ%יְקָנא ִע� ִאינ�6 ַ/ְעֵרי ְ%ַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא
  :ְוָלא ַנְפֵקי ָ%א ִע� ָ%א

ַנְחִתי� ַ/ְעֵרי ) נFֵֹא ָע(�' �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב במדה י(, 8ִק6ָנא ֲעִ/יָרHה
  :ָיי� ִ;ְגר(ָנא 8ְח(ת ִ%יְקָנא8ְח(ת ִ%יְקָנא ְוַחְפ 

ְ%ָלא ָנְפִקי� ִניָמא ִמ� ) א ָוֶפַ/ע"ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� במדה י(, 8ִק6ָנא ַחד ַסר
  :ִניָמא 6ִמְתַ/ְעָר� ְ;ִ/יע6ָרא ְ/ִלי�

י� ְ%ָלא ַתְליָ ) ב ְוֲחָ+Hה"ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6 במדה י(, 8ִק6ָנא 8ְֵריַסר
6פ6ָמא ִאְתEְֵני ִמָ:ל ִסְטר(י ְוָי�H ַ/ְעֵרי ְסח(ר ְסח(ר , ַ/ְעֵרי ַעל 6Eָמא

Jֵלי:  

ְ%ַתְלָיי� ַ/ְעֵרי ִ;ְתח(ת ) ג ְוַנ7ֵה"ִמיֵמי ֶקֶד� במדה י(, 8ִק6ָנא 8ְֵליַסר
. ָיי� ַעד ַט;6ָראִ;יָקָרא ָיHה ִ;יָקָרא ַ/Eִיָרא ְמַחְפ . ִ%יְקָנא ִמָ:א� 6ִמָ:א�

ְסָמא Oְב8ָא ְ%בOי ַתְקרEֵיִרי� . ָלא ִאְתֲחֵזי ִמָ:ל 0ְנEִ/ַ 6ִחי�E8ַ �6>ר ִא;ַ
ִ;ְתֵליַסר . 6ְמַחְזָי� ֵחד6 ִלְזֵעיר 0ְנEִי�. ִח6ִָרי� ְ%ַמְפִקי� ַחCִי� ְלַעְלָמא

ְוַנְגִ%י� ְלָכל , 6ִעי� ִ%ְמָ/ח ְרב6ת8ִק6ִני� ִאBֵי� ַנְגִ%י� ְוָנְפִקי� 8ְֵליַסר ַמ;
6ְמִ/יִחי� ֵמַהה6א ִמְ/ָחא . ְוַנֲהִרי� ְ;ַהה6א ִמְ/ָחא. ִא<�6 ִ%ְלַת8ָא

ִ;ְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי� ִאְתְרִ/י� ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא . ְ%ִבְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי�
  :ְדַע8ִיִקי�ְסִתיָמHה ְ%כBָֹא ְ%ַע8ִיק 

, מלה במלה' ויאמר מי אל כמו� וגו, יגביה שני צדי הגלימה או המעיל

', וכשיאמר ותשלי� וגו, ג מדות כמסודר כא�"ויכוי� בלבו שה� כנגד י

ויכוי� שכל המלאכי� הרעי� שנבראו מכח , ינער הבגד על המי�

. חשעוונותיו וג� המקטרג העליו� יושלכו במצולות י� העליו� דפלוני ונ

  :ויחזור כסדר שלש פעמי�



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

541541541541

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, ֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה��8ֵ8ִ ֱאֶמת ְליַ : ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

0ַחד ָעFָר Eְָעִמי� ִ;ְנקO%(ָתיו  "ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלJW"0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eָס6ק 

  :6ְטָעָמיו

   ָלZJW    ָנא   א�ְרפָ    א�נָ   ֵאל

  :יֹאַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

  ֲאֶ/ר,�8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

6Bס6ִקי� ֵאEְ ָעִמי�, יֹאַמרEְ /ֹס6ק ָ/לEָ ל:ָ:  

  :ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה  ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְַ@ביאהדונהיְיהָֹוה 

  :ְיהָֹוה ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;ֵֹטַח ָ;�ְ 

  :ָקְרֵאנ6  ַיֲעֵננ6 ְבי(�ַהֶ-ֶל�ְ . ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה

ֲעֵנִני ֶ;ֱאֶמת . ַחְסֶ%�ָ  ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַוֲאִני 8ְִפBִָתי
  :ִיְ/ֶע�ָ 

  :ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי

ְוָהִא9ָה ִ;ְמק(�  )608 עמודְמָצא ְלָקַמ� נִ " %ְ0ָרא ז6ָטאוִיְקָרא ֵסֶפר ְתִהBִי� 

  )575 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� . (� ְלֵליל ָ/ב6ע(ת"8ְִלַמד ַהָתנָ " %ְ0ָרא ז6ָטא"

  :0ַחר ַהBִמ6ד יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ֶ/Cְִהֶיה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
, ה/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� ַהִל-6ד ֶ/Bַָמְד8ִי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ חָ 

ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ָהָבל , שכבתי ע� אחותיַ;ֲע(� ֲאֶ/ר ְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי 
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י� ְלַת�7ֵ א(ִתC(ת ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/ , ְקִריHִתי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה
�7ָ ָ:ל ֲאֶ/ר , ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה� ֲאִני 6ֵביִתי O6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְית

6ִמ�9ָ ִיָ-ֶ/ְ� ֶ/ַפע , ְוִיָ-ֵ/ְ� ֶ/ַפע ַרב ְ;ָכל ָהע(ָלמ(ת ַה7ְד(ִ/י�, Eַָגְמנ6
6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ. ַרב ְלַנְפֵ/נ6 ר6ֵחנ6 ְוִנְ/ָמֵתנ6

ְלַת�7ֵ ֶאת ָ:ל Eְָגֵמינ6 6ְפָגֵמי Hָד� , ְוִיְהֶיה ַהC(� ַהIֶה י(� ָרצ(� ְלָפֶני�ָ 
ְוָכל Eְָרֵטי , ָהִרא/(� ֶ/Eַָגְמנ6 ִ;ְכָלל6ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה

 ָCFִה ְיִציָרה ֲעH6ְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהֶ<ֶפ/ ֶ/ִנְפְ@מ6 ְוָנְפל6 , הֲאִציל6ת ְ;ִרי
ְונַֹגJ ָ:א(ר 8ְִהֶיה ֶאל ְמק(� , ְ;נַֹגJ ְ%ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה

  :ַה7ֶֹד/
,  ִ;ְזכ6ת 0ְבָרָה� אֲֹהָבְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהֶחֶסדיאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
6ִבְזכ6ת ַיֲעקֹב 8ְִמיָמְ� , ק ַעְבָ%ְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהְ@ב6ָרה6ִבְזכ6ת ִיְצחָ 

, 6ִבְזכ6ת מֶֹ/ה ְנִביHְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהֵ<ַצח, ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַה8ְִפֶאֶרת
ז 6ִבְזכ6ת י(ֵס� ַצִ%יָקְ� ָהHח6, 6ִבְזכ6ת 0ֲהרֹ� ַ:ֲהָנְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהה(ד

, 6ִבְזכ6ת ָ%ִוד ַעְבָ%ְ� ְמִ/יָחְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהַ-ְלכ6ת, ְ;ִמַ%ת ַהְיס(ד
7ְנ6 ִ/ְבָעה ַנֲחֵלי ַהַ-ְלכ6ת 8ִק�6 ָ@מ6ר ְוָ/ֵל� Oְוַיְחְזר6 ִלְהי(ת ְמֵלִאי� , ְית

  :6ֵמִאיִרי� ְוִנְמָ/ִכי� ְ;ֶ/ַפע ַרב ִ:ְרצ(ָנ�ְ 
ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ק(ל(ת : � ִ/ְבָעה ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י�ֲעFֵה ְלַמעַ 
ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה : ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ֵהיָכל(ת ַה7ְד(ִ/י�: ַה7ְד(ִ/י�

E(ת ֶ/ל ַהPִַ%יִקי� Oה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ר(ִעי� ֶ/ֲעִתיִדי� ַלֲעמֹד: חFֲֵע :
ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעה : ְבָעה ְ/ִמ+(ת ֶ/ַ;C(ֵבלֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ 

ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְקֵני : ַהIָא(ת ֶ/ל :ֵֹה� ָ@ד(ל ְ;י(� ַהִ:6Eִרי�
ֲעFֵה ְלַמַע� : ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי ַחג ַהס6:(ת: ַהְ-נ(ָרה

ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעה ְיֵמי ְנִקCִי� : ְיֵמי ַחג ַהַ-P(תִמְצַות ִ/ְבָעת 
Eָה: ֶ/ל ְסִפיַרת ַהִ<ָ%ה Oה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי חFֵה ְלַמַע� : ֲעFֲֵע

ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ְ:ִריכ(ת : ִמְצַות ֶ/ַבע ְ;ָרכ(ת ֶ/ל ָחָת� ְוַכBָה
 ִBה ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ְ;ָרכ(ת ֶ/ל ְקִרי0ת ְ/ַמע: י�ֶ/ל 8ְִפFֵה : ֲעFֲֵע

  :ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ֲעִלC(ת ֶ/ל ֵסֶפר 8(ָרה ְ;ַ/ָ;ת

  .יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ַבע ְפָעִמי�

  : ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי ה(ִ/יָעה ָנא Hָ<א ְיהָֹוה יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
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  :Hָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה ָנא ְוַהְצִליָחה ָנא

  :Hָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה ָנא ְוַהְרִויָחה ָנא

  :ה(ַ/ְעָנא ְוה(ִ/יָעה ָנא, ְסַלח ָנא, ְרָפא ָנא, Hָ<א ֵאל ָנא

  .0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

(ָתיו ְ;ק(ל(ת ַהַ-ְ/ִמיֵענ6 ִ%ְ;ר, Hָ<א ַהַ-ְנִחיֵלנ6 ָ%ת ְסָפִרי� ֲחִמ9ָה
י "8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , ַהְ:ת6ִבי� ַעל ַה6Bח(ת ֲחִמ9ָה ֲחִמ9ָה, ֲחִמ9ָה

א ֶ/ִ-ְסEָָרJ "ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ . ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה
ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ֲחִמ9ָה "ַי9ֵב א(ת הֵ ְוִתְתָ;ֵרר ְוִתְת . ְ;ִמJH6B ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה

  :ַוֲחִמ9ָה
ְוָיַצר ָ;Hָד� , ֶ/ִ-ְסEָָרJ ֲחִמ9ָה' Hָ<א ַה;(ֵרא ע(ָל� ַהIֶה ָ;א(ת הֵ 

ְוַהַ-ְבִטיֵחנ6 ְלָיִמי� ֶאֶל� , ְוִתEֶ;ַ �7ֵה מ(ָצא(ת ֲחִמ9ָה, ח6ִ/י� ֲחִמ9ָה
י ֶ/ִ-ְסEָָרJ "8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , לִֹ/י� ַוֲחִמ9ָה6ְ/לֹ/ ֵמא(ת 6ְ/ 

א ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B "ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ . ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה
ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ֲחִמ9ָה "ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ . ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה

  :ַוֲחִמ9ָה
6ִבְזכ6ת ֲאֶ/ר ַרָ;ה , Hָ<א ִ;ְזכ6ת ַה<(ֵת� ְלHִחיו ֲחִליפ(ת Fְָמל(ת ֲחִמ9ָה

ַוCְִתֵל� ַעל , 6ִבְזכ6ת ֲאֶ/ר ֵהִמית ְמָלִכי� ֲחִמ9ָה, ַמHFְת( ַי%(ת ֲחִמ9ָה
8ְַת�7ֵ , ה6ִבְזכ6ת ֲאֶ/ר ָלַב/ ְלב6/ ַמְלכ6ת ִמיִני� ֲחִמ9ָ , ֵעִצי� ֲחִמ9ָה
ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת . י ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה"ְוָתִאיר א(ת הֵ 

ה "ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ . א ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה"הֵ 
  :ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָה

H6ֵקי ֲאָבִני� ֲחִמ9ָהBְוה6ָבא ל( ִמְנָחה צֹא� , ָ<א ִ;ְזכ6ת ֲאֶ/ר ָ;ַחר ל( ַח
י ֶ/ִ-ְסEָָרJ "8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , ְוָקִלי ְסִאי� ֲחִמ9ָה, ֲע6Fי(ת ֲחִמ9ָה

EָָרJ ְ;ִמJH6B א ֶ/ִ-סְ "ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ . ְ;ִמJH6B ֶעֶ/ר ַוֲחִמ9ָה
ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B "ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ , ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה
  :ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָה

ְוָעFָה ַ:ְנפ(ת ַהEָרֶֹכת , Hָ<א ִ;ְזכ6ת ֲאֶ/ר ָהָיה ִ/יר( ֶאֶל� ַוֲחִמ9ָה
ְוק(ַמת , ִציַע ַעל ָ:ל ַהַ;ִית 0-(ת ֲחִמ9ָה6ָבָנה ק(ַמת ַהCָ , 0-(ת ֲחִמ9ָה
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ְוק(ַמת ַה�Cָ 0-(ת , ַה:(ֶתֶרת ֶ/ל ָראֵ/י ָהַע-6ִדי� 0-(ת ֲחִמ9ָה
. י ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה"8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , ֲחִמ9ָה

ְוִתְתַחֵ;ר . ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶאָחד ַוֲחִמ9ָהא ֶ/ "ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ 
  :ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָה"ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ 

, Hָ<א ִ;ְזכ6ת ֲאֶ/ר ָמַלְ� ִ;יר6ָ/ַלִי� ִ;ְהי(ת( ֶ;� ָ/ִני� ֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה
ְוה(ַסְפ8ָ ַעל ָיָמיו , יו ֵמHה ֶאֶל� 6ְ/מ(ִני� ַוֲחִמ9ָהְוָהַרְג8ָ ֶאת א(ְיבָ 

י ֶ/ִ-ְסEָָרJ "8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , ְ/נ(ת ַחCִי� ֲעFָָרה ַוֲחִמ9ָה
א ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B "ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ . ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה

ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B "ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ . הֶאָחד ַוֲחִמ9ָ 
  :ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָה

  :יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ַחֵמ/ ְפָעִמי�

�Bֵ/ְַוֶאת ֲחִמיִ/ת( י(ֵס� ָעָליו ְוָנַת� א(ת( , ְוֵאת ֲאֶ/ר ָחָטא ִמ� ַה7ֶֹד/ ְי
  : ָעָליו ְ;ֵאיל ָהHָ/� ְוִנְסַלח ל(ְוַה:ֵֹה� ְיַכEֵר. ַל:ֵֹה�

  :ֲחִמיִ/ית( י(ֵס� ָעָליו, ְוִא� ָ@אֹל ִיְג0ל ִאי/ ִמַ-ַעFְר(

  :יֹאַמר ָפס76 ֶזה ֶ/ַבע ְפָעִמי�

  :ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה .  ה(ִ/יָעה ָנאיאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

  .ַיַעמ(ד ְויֹאַמר ַ;ָקָ/ה ז(

  .ה(ַ/ְעָנא ה(ַ/ְעָנא
, ַה=(ֵדר ְ;ֵראִ/ית ְלָיִמי� ִ/ְבָעה, Hָ<א ַהַ-ְקִ%י� ָלע(ָל� ְ%ָבִרי� ִ/ְבָעה

8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ְור(ַקע ֲאָרצ(ת ִ/ְבָעה, ַה<(ֶטה ָ/ַמִי� ִ/ְבָעה
  :ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעהְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� , ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

, 6ְ/ַנת ַה9ְִמָ+ה ְלָ/ִני� ִ/ְבָעה, Hָ<א ַהַ-ְנִחיֵלנ6 ַ/ָ;ת ְלָיִמי� ִ/ְבָעה
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� , 6ְ/ַנת ַהC(ֵבל ְלֵק# ַ/ב6ִעי� ִ/ְבָעה

  :כ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעהְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמלְ , ִ/ְבָעה
ְוַחג ַהִ;:6ִרי� ְלַ/ב6ִעי� , Hָ<א ַהח(ֵקק ְזַמ� ֵחר6ֵתנ6 ָיִמי� ִ/ְבָעה

8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ְול6ָלב ְוַחג ְוסOָ:ה ְוִנ=6ְ� ַהַ-ִי� ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה
  :ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעהְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ;ָ , ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
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ְוָעַבד ְ;ָנָ/יו ָ/ִני� , Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ �8ָ ֲאֶ/ר ָיָצא ִמְ;ֵאר ִ/ְבָעה
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר , ְוָהי6 ְ/נ(ָתיו ֵמHה ְו0ְרָ;ִעי� ְוִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה ְוִ/ְבָעה

 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי�, ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
  :ִ/ְבָעה

ַוֲחל(� , Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ַצִ%יק ֲאֶ/ר Eַָתר ֲחל(� ַהEָר(ת ִ/ְבָעה
ַוְיַכְלֵ:ל ַע� ַרב ִ;ְ/ֵני , ְוָצַבר ָ;ר ִ;ְ/ֵני ַהMָָבע ִ/ְבָעה, ַה9ֳִ;ִלי� ִ/ְבָעה
ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� , יר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה8ְַת�7ֵ ְוָתִא , ָהָרָעב ִ/ְבָעה

  :6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
, Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ִמֵ;ית ֵלִוי ֲאֶ/ר ָהי6 ְ/נ(ָתיו ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� ְוִ/ְבָעה

 ֵנר(ת ַהְ-נ(ָרה ְוֶהֱעָלה, ְוה(ִליד ֵ;� ֲאֶ/ר ָהי6 ל( ְיֵמי ִמ6Bִאי� ִ/ְבָעה
ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� , 8ְַתֵק� ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה

  :ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
6ָמַלְ� ְ;ֶחְבר(� ָ/ִני� , Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ַחִיל ֲאֶ/ר ִנְבַחר ֵמ0ִחי� ִ/ְבָעה

8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ;(ִרי� ְ/לִ/י� ְוִ/ְבָעהְוָהי6 ל( @ִ , ִ/ְבָעה
  :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

ַו7ָCֲִהלH , 6ָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ְיִדיד ֲאֶ/ר ָ;ָנה ֵ;ית ַהִ-ְקָ%/ ְ;ָ/ִני� ִ/ְבָעה
, ַוCַַעF ֶאת ֶהָחג ִ/ְבָעה ְוִ/ְבָעה, י/ ִיFְָרֵאל ְ;חֶֹד/ ַה9ְִבָעהֵאָליו ָ:ל ִא 

ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת , 8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
  :ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

, ֵרר Eְָעִמי� ִ/ְבָעהHָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ָקד(/ ֲאֶ/ר ָ@ַהר ַעל ַהַ<ַער ַוְיזֹ
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ַוְיַטֵהר ַהְ-צָֹרע ְ;ֵמי ַהCְַרֵ%� ִ;ְטִביל(ת ִ/ְבָעה

    :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

  :ה(ַ/ְעָנא ה(ַ/ְעָנא

ְיהָֹוה : נ6 ִמFְָ@ב ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה ְצָבא(ת ִע-ָ יאהדונהיְיהָֹוה 
ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(� : ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;(ֵטַח ָ;�ְ 

ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסְ%ָ� ֲעֵנִני , ַוֲאִני ְתִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(�: ָקְרֵאנ6
ָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ִיְהי6 לְ : ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ 

  :ְוגֲֹאִלי
ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ו
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 ְוָדִמי ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶד�ָ 
6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ְ:ִא6B ִהְקַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/

6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י
ְוִע� , מ(ָנה ֵמא(ת� ָהע(ָלה ְ/ "א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי

ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�
  .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית

ֵמֲעCָFִה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה
, ַעד מ(ָחא ְסִתיָמHה ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה, תִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6
6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת

ֵמֲאִציל6ת ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ָ:ל ָהע(ָלמ(ת
 Fִהִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָ ,ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� , 6ִמ�9ָ ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי

ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי 6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ , ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 
 9ָO9ָה ְוַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקדOה6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד ,

ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב , 6ְלַהְגִ;יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י
ַ:ָ%ָבר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה 8ֲַעֶנה. ְלַ/ְוָעֵתנ6
ְמַדְ;ִרי� ַוֲאִני ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� "ֶ/ֶ<ֱאַמר 
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ֶאְ/ָמע

  .ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
 ֶ;� , א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, ְ:ִסיל 68ַגת ִא-(
6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 

ינ6 ְוַקֵ;ל ְ;רֹב ַרֲחֶמיָ� ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמתֵ 
0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה

ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6
נ6 ְלַהְמר(ת ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִל;ֵ 

, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6
 ִE י� ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתעCִיאהדונהיְתא(� ַח 

ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6
 6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6
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ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה , ְוַח+ֹאֵתינ6 6ְפָ/ֵעינ6
ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

   .Cִי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי� ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲענִ ית�

 

        תקו� למי שאי� לו ילדי�תקו� למי שאי� לו ילדי�תקו� למי שאי� לו ילדי�תקו� למי שאי� לו ילדי�

. . . . חטא� ישאו ערירי� ימותוחטא� ישאו ערירי� ימותוחטא� ישאו ערירי� ימותוחטא� ישאו ערירי� ימותו, , , , ואיש אשר ישכב את דודתוואיש אשר ישכב את דודתוואיש אשר ישכב את דודתוואיש אשר ישכב את דודתו " " " "כתוב בתורהכתוב בתורהכתוב בתורהכתוב בתורה

שימותו שימותו שימותו שימותו " " " " ערירי�ערירי�ערירי�ערירי�""""ופירוש ופירוש ופירוש ופירוש ". ". ". ". ערירי� יהיוערירי� יהיוערירי� יהיוערירי� יהיו, , , , ואיש אשר יקח את אשת אחיוואיש אשר יקח את אשת אחיוואיש אשר יקח את אשת אחיוואיש אשר יקח את אשת אחיו

ויש לדעת שאי� כוונת הכתוב לומר שבאות� ויש לדעת שאי� כוונת הכתוב לומר שבאות� ויש לדעת שאי� כוונת הכתוב לומר שבאות� ויש לדעת שאי� כוונת הכתוב לומר שבאות� . . . . ללא שיהיה לה� ילדי�ללא שיהיה לה� ילדי�ללא שיהיה לה� ילדי�ללא שיהיה לה� ילדי�

ומה ג� שא� כבר נולדו לה� בני� אי� ומה ג� שא� כבר נולדו לה� בני� אי� ומה ג� שא� כבר נולדו לה� בני� אי� ומה ג� שא� כבר נולדו לה� בני� אי� , , , , חיי� שחטאו יהיה דבר זהחיי� שחטאו יהיה דבר זהחיי� שחטאו יהיה דבר זהחיי� שחטאו יהיה דבר זה

. . . . שאי� נענשי� בעוו� הוריה�שאי� נענשי� בעוו� הוריה�שאי� נענשי� בעוו� הוריה�שאי� נענשי� בעוו� הוריה�, , , , ומה ג� כשה� גדולי�ומה ג� כשה� גדולי�ומה ג� כשה� גדולי�ומה ג� כשה� גדולי�, , , , הכרח שימותוהכרח שימותוהכרח שימותוהכרח שימותו

ז וערירי� ז וערירי� ז וערירי� ז וערירי� """"שבנלגול נוס� ישובו שניה� וינשאו זלשבנלגול נוס� ישובו שניה� וינשאו זלשבנלגול נוס� ישובו שניה� וינשאו זלשבנלגול נוס� ישובו שניה� וינשאו זל, , , , וכוונת הכתוב היאוכוונת הכתוב היאוכוונת הכתוב היאוכוונת הכתוב היא

ה ה ה ה """"שהקבשהקבשהקבשהקב: : : : אאאא""""סנהדרי� צסנהדרי� צסנהדרי� צסנהדרי� צ' ' ' ' ועני� הגלגול מפורש בגמועני� הגלגול מפורש בגמועני� הגלגול מפורש בגמועני� הגלגול מפורש בגמ. . . . ימותו על חטא�ימותו על חטא�ימותו על חטא�ימותו על חטא�

ה מעשה שלפני כארבע ה מעשה שלפני כארבע ה מעשה שלפני כארבע ה מעשה שלפני כארבע וזה היוזה היוזה היוזה הי. . . . זורק נשמה לתו� גו� וד� שניה� כאחדזורק נשמה לתו� גו� וד� שניה� כאחדזורק נשמה לתו� גו� וד� שניה� כאחדזורק נשמה לתו� גו� וד� שניה� כאחד

עשרה שני� באו אלי זוג אחד עולי� חדשי� מצרפת שלא היו לה� עשרה שני� באו אלי זוג אחד עולי� חדשי� מצרפת שלא היו לה� עשרה שני� באו אלי זוג אחד עולי� חדשי� מצרפת שלא היו לה� עשרה שני� באו אלי זוג אחד עולי� חדשי� מצרפת שלא היו לה� 

, , , , """"ערירי� ימותוערירי� ימותוערירי� ימותוערירי� ימותו""""אמרתי לה� כתוב בתורה אמרתי לה� כתוב בתורה אמרתי לה� כתוב בתורה אמרתי לה� כתוב בתורה . . . . ילדי� למעלה מעשר שני�ילדי� למעלה מעשר שני�ילדי� למעלה מעשר שני�ילדי� למעלה מעשר שני�

ולכאורה המציאות מכחישה את הכתוב והרבה שחטאו בחטאי� אלו ולכאורה המציאות מכחישה את הכתוב והרבה שחטאו בחטאי� אלו ולכאורה המציאות מכחישה את הכתוב והרבה שחטאו בחטאי� אלו ולכאורה המציאות מכחישה את הכתוב והרבה שחטאו בחטאי� אלו 

ולעצ� העניי� לכאורה אי� זה מ� הצדק והיושר ולעצ� העניי� לכאורה אי� זה מ� הצדק והיושר ולעצ� העניי� לכאורה אי� זה מ� הצדק והיושר ולעצ� העניי� לכאורה אי� זה מ� הצדק והיושר , , , , מניחי� בני� ובני בני�מניחי� בני� ובני בני�מניחי� בני� ובני בני�מניחי� בני� ובני בני�

א� הגבר או האשה א� הגבר או האשה א� הגבר או האשה א� הגבר או האשה , , , , ותוותוותוותו, , , , ימותו בני החוטאי� בגדלות� בעוו� הוריה�ימותו בני החוטאי� בגדלות� בעוו� הוריה�ימותו בני החוטאי� בגדלות� בעוו� הוריה�ימותו בני החוטאי� בגדלות� בעוו� הוריה�שששש

אלא כוונת אלא כוונת אלא כוונת אלא כוונת . . . . חטאו למה יסבול ב� הזוג השני ממיתת בניו והוא אינו אש�חטאו למה יסבול ב� הזוג השני ממיתת בניו והוא אינו אש�חטאו למה יסבול ב� הזוג השני ממיתת בניו והוא אינו אש�חטאו למה יסבול ב� הזוג השני ממיתת בניו והוא אינו אש�

בגלגול ההוא כ� יהיה לה� בגלגול ההוא כ� יהיה לה� בגלגול ההוא כ� יהיה לה� בגלגול ההוא כ� יהיה לה� , , , , לא לאותו גלגול בו חטאולא לאותו גלגול בו חטאולא לאותו גלגול בו חטאולא לאותו גלגול בו חטאו, , , , הכתוב היאהכתוב היאהכתוב היאהכתוב היא

שאד� שבא על דודתו או על אשת אחיו יחזרו שאד� שבא על דודתו או על אשת אחיו יחזרו שאד� שבא על דודתו או על אשת אחיו יחזרו שאד� שבא על דודתו או על אשת אחיו יחזרו , , , , ילדי� אלא בגלגול אחרילדי� אלא בגלגול אחרילדי� אלא בגלגול אחרילדי� אלא בגלגול אחר

. . . .  אותה לאשה וירצו ילדי� ולא יהיו לה� וימותו ערירי� אותה לאשה וירצו ילדי� ולא יהיו לה� וימותו ערירי� אותה לאשה וירצו ילדי� ולא יהיו לה� וימותו ערירי� אותה לאשה וירצו ילדי� ולא יהיו לה� וימותו ערירי�בגלגול וישאבגלגול וישאבגלגול וישאבגלגול וישא

נתתי לה� נתתי לה� נתתי לה� נתתי לה� , , , , אני חושב שבגלגול שעבר אשת� היתה דודה של� או גיסת�אני חושב שבגלגול שעבר אשת� היתה דודה של� או גיסת�אני חושב שבגלגול שעבר אשת� היתה דודה של� או גיסת�אני חושב שבגלגול שעבר אשת� היתה דודה של� או גיסת�

ששניה� יעשו שלש ששניה� יעשו שלש ששניה� יעשו שלש ששניה� יעשו שלש , , , , תיקו� למי שבא על אשת אחיו או על דודתותיקו� למי שבא על אשת אחיו או על דודתותיקו� למי שבא על אשת אחיו או על דודתותיקו� למי שבא על אשת אחיו או על דודתו

ולעשות יו� של צו� מהבוקר ולעשות יו� של צו� מהבוקר ולעשות יו� של צו� מהבוקר ולעשות יו� של צו� מהבוקר , , , , פעמי� תיקו� כרת של למוד לילה של�פעמי� תיקו� כרת של למוד לילה של�פעמי� תיקו� כרת של למוד לילה של�פעמי� תיקו� כרת של למוד לילה של�

שי� תעניות וסדר הלימוד שי� תעניות וסדר הלימוד שי� תעניות וסדר הלימוד שי� תעניות וסדר הלימוד עד הערב ע� פדיו� של מאתיי� וחמיעד הערב ע� פדיו� של מאתיי� וחמיעד הערב ע� פדיו� של מאתיי� וחמיעד הערב ע� פדיו� של מאתיי� וחמי

אחרי שלשה אחרי שלשה אחרי שלשה אחרי שלשה ". ". ". ". שדי תפוחי�שדי תפוחי�שדי תפוחי�שדי תפוחי�""""שבתיקו� לחטא הנדה הנמצא בספר שבתיקו� לחטא הנדה הנמצא בספר שבתיקו� לחטא הנדה הנמצא בספר שבתיקו� לחטא הנדה הנמצא בספר 
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ואמר שעשה את התיקו� פע� אחת ואמר שעשה את התיקו� פע� אחת ואמר שעשה את התיקו� פע� אחת ואמר שעשה את התיקו� פע� אחת , , , , חודשי� הגיע אלי כולו רועדחודשי� הגיע אלי כולו רועדחודשי� הגיע אלי כולו רועדחודשי� הגיע אלי כולו רועד

אמנ� אמנ� אמנ� אמנ� , , , , עכשיו היא כבר מתחילה חודש שלישיעכשיו היא כבר מתחילה חודש שלישיעכשיו היא כבר מתחילה חודש שלישיעכשיו היא כבר מתחילה חודש שלישי, , , , ואשתו נכנסה להריו�ואשתו נכנסה להריו�ואשתו נכנסה להריו�ואשתו נכנסה להריו�

 נקודות של הורמו� מסוי�  נקודות של הורמו� מסוי�  נקודות של הורמו� מסוי�  נקודות של הורמו� מסוי� 1500150015001500אשה בהריו� צריכה שיהיה לה בד� אשה בהריו� צריכה שיהיה לה בד� אשה בהריו� צריכה שיהיה לה בד� אשה בהריו� צריכה שיהיה לה בד� 

 ופתאו� ירד  ופתאו� ירד  ופתאו� ירד  ופתאו� ירד 1500150015001500לה היה לה היה לה היה לה היה , , , , מתחת לארבע מאות התינוק נופלמתחת לארבע מאות התינוק נופלמתחת לארבע מאות התינוק נופלמתחת לארבע מאות התינוק נופלוא� יורד וא� יורד וא� יורד וא� יורד 

שאלתי אותו כמה שאלתי אותו כמה שאלתי אותו כמה שאלתי אותו כמה . . . .  והרופאי� נבוכי� ולא יודעי� מה לעשות והרופאי� נבוכי� ולא יודעי� מה לעשות והרופאי� נבוכי� ולא יודעי� מה לעשות והרופאי� נבוכי� ולא יודעי� מה לעשות700700700700לללל

. . . . השיב פע� אחת כי ראיתי שהיא בהריו� וזהוהשיב פע� אחת כי ראיתי שהיא בהריו� וזהוהשיב פע� אחת כי ראיתי שהיא בהריו� וזהוהשיב פע� אחת כי ראיתי שהיא בהריו� וזהו, , , , פעמי� עשית� התיקו�פעמי� עשית� התיקו�פעמי� עשית� התיקו�פעמי� עשית� התיקו�

אמרתי לו אתה רצית לרמות את הקדוש ברו� הוא אבל הוא יודע לקחת אמרתי לו אתה רצית לרמות את הקדוש ברו� הוא אבל הוא יודע לקחת אמרתי לו אתה רצית לרמות את הקדוש ברו� הוא אבל הוא יודע לקחת אמרתי לו אתה רצית לרמות את הקדוש ברו� הוא אבל הוא יודע לקחת 

אחרי כמה חודשי� פגשתי אחרי כמה חודשי� פגשתי אחרי כמה חודשי� פגשתי אחרי כמה חודשי� פגשתי . . . .  פעמיי� פעמיי� פעמיי� פעמיי�ל� מהר ותעשה עודל� מהר ותעשה עודל� מהר ותעשה עודל� מהר ותעשה עוד, , , , כמו שהביאכמו שהביאכמו שהביאכמו שהביא

. . . . אמר שלא הספיק לעשות וכבר נפל התינוקאמר שלא הספיק לעשות וכבר נפל התינוקאמר שלא הספיק לעשות וכבר נפל התינוקאמר שלא הספיק לעשות וכבר נפל התינוק, , , , אותו ושאלתי מה קרהאותו ושאלתי מה קרהאותו ושאלתי מה קרהאותו ושאלתי מה קרה

ג פגשתיו שנית וסיפר לי שלאחר מכ� אשתו ילדה ג פגשתיו שנית וסיפר לי שלאחר מכ� אשתו ילדה ג פגשתיו שנית וסיפר לי שלאחר מכ� אשתו ילדה ג פגשתיו שנית וסיפר לי שלאחר מכ� אשתו ילדה """"עתה בשנה זו התשעעתה בשנה זו התשעעתה בשנה זו התשעעתה בשנה זו התשע

ואל אמונה ואל אמונה ואל אמונה ואל אמונה ) ) ) ) פפפפ""""מסתמא עשה התיקו� גמסתמא עשה התיקו� גמסתמא עשה התיקו� גמסתמא עשה התיקו� ג". (". (". (". (בר מצוהבר מצוהבר מצוהבר מצוה""""ב� שעתה הוא בגיל ב� שעתה הוא בגיל ב� שעתה הוא בגיל ב� שעתה הוא בגיל 

        . . . . צדיק וישר הואצדיק וישר הואצדיק וישר הואצדיק וישר הוא, , , , ואי� עוולואי� עוולואי� עוולואי� עוול

ִמי ָעָלה 6ימי� הראוי לתקו� זה ' � לא נתנו מסרבותינו המקובליוהנה 

,  Hְמָנ� ַהְת/6ָבה ְוַה6ִיד6י.ָ/ַמִי� ְוָיַרד ִלְק;(ַע ֶאת ִמְסEַר ְיֵמי ַה8ֲַעִנC(ת

 6ַמֲעFֶה ַה8ֲַעִנית ְוַהEְִדי(� ַמְ/ִלי� ,ֵה� ִע7ָר ַה�678ִ, ְוָהָרצ(� ְוַהַמְחָ/ָבה

ְוַהַ-ְמִעיט , ֵכ� ִיEִ �8ְֵדי(� ַנְפ/( ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ְ:ָכל ֲאֶ/ר י6ַכלְולָ . ַה�678ִ

 כמני� נר וכמו  8ֲַעִנC(תמאתי� וחמישי�לֹא ִיְפח(ת ִמEְִדי(� אולי כדאי ש

ומשמי� יעזרוהו להשלי� תקונו וכמו  ."נשמת אד�' נר ה"שכתוב 

  . בעדושאמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעי� 

The Torah says, "And the man that lie with his aunt, sin 

shall die childless. And the man that took his brother's wife, 

childless will be". Which means: die without having had 

children. And that there was no intention of the TORAH to 

say that those who sin in this life, if they had children, they 

do not need to die, especially if they are grownups, and not 

punished for the crime of their parents.  The intention of the 

TORAH is another life time both return and marry each 

other and will die childless for their sin And Explicit 

Gemara in Sanhedrin about reincarnation: God throws soul 
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into the body and judge them both. Fourteen years ago 

came to me a couple of new immigrants from France who 

had no children for more than a decade. I told them that it's 

written in the Torah "childless die and alleged reality 

denies the Scripture and many sinners had children and 

grandchildren, and to the point apparently it is not just and 

equitable they will die because of the sin charges of their 

parents, and whether man or woman sin Why suffer the 

other spouse and is not at fault. But the intention of the 

Torah is not the same incarnation that they had sin, that 

incarnation they will also have children, but in another life, 

a man who came to his aunt or brother, will come back 

reincarnated with the women he had sinned with and will 

marry her, and they will want children and will not have 

any and will die childless. I think in your previous 

incarnation your wife was your aunt or sister in law, I gave 

them Tikun of those who came to the wife of his brother or 

his cousin, both of whom will do three times a "Tikun- 

Kareth" whole night Torah study, and make a day of fasting 

from morning to night with the redemption of the two 

hundred and fifty fasting and order for studying order of 

"Tikun-Hanida" that is in the book: "sdei tapuchim". After 

three months, He came back trembling, and said he made 

the "Tikun" once and his wife became pregnant, now She's 

on third month, although a pregnant woman needs to have 

the blood 1500 points hormone given or falls below four 

hundred baby fall, she was in 1500 and suddenly dropped 

700 doctors are embarrassed and do not know what to do 

.So I asked him how many times you did the amendment, 

he said once that I saw that she was pregnant and that's it. I 
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told him you wanted to cheat the Almighty but he knows to 

take back as he brought to you. Now hurry up!!  Make two 

more times quickly. A few months later I met him and 

asked him what happened, he said that he did not do it and 

the baby fell .A few months ago I met him again and told 

me that his wife had a son that now is the age of "Bar 

Mitzvah". (Apparently he did amendment 3t) and the belief 

that there is no injustice, righteous and upright is.    

And now accepted  by our rabbis would not give the 

nomber of the days ought to rectifying this and whi 

went up to heaven and back instal the nomber of the 

taniot. thow the teshuvah(Repentance)  and 

Haviduy(Confession), and the good will and the 

thought, Are the Tikun, and complete the fast(ta'anit) 

and Redemption complete the tikun. And and there for 

will give money for one's life for charity for the poor as 

much as one can give. , and He who give less may want 

to not give less than two hundred and fifty Ta'aniot The 

same number as "NER"- candle  as it is written, "the 

candle of GOD the soul of man". And heaven will help 

complete repair and as our rabbis said the one who 

want's to be cleansed heaven helps him....        

        ::::ְוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ְִוֶזה ֵסֶדר ַה�678ִ

 א� .ל ַהBְַיָלה6ְבֵליל ַה8ֲַעִנית לֹא ִייַ/� ְוִיְלַמד :ָ , ָיצ�6 י(� ֶאָחד ַלְיָלה ָוי(�

        .אינו יכול להשאר ער בליל התענית ישאר ער בלילה שלאחר התענית

  :י(� ִלְפֵני ַה8ֲַעִנית יֹאַמר ִו6%י ֶזה

And that's the Tikun (Amendment sins) order:  
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Fast one day and night, don't sleep during the night fasting 

and study all night. If you can't stay awake during the night 

of fasting remain awake the night after fastin  

The day before the Lent say this:  

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
 ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ֶ/ֵאי�, ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6

ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6

  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. ְלנ6ָ@זַ . ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. ְענEָ6ַ/ . ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6. ֱאֶמת ָעFִיתָ ִ:Wי . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ְדֵריחַ  8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
ֱאלֵֹהינ6  יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

 ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  .ְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִת 

  .ה" ְטִביל(ת ְ:ִמְנַי� ֵ/� אהי021ַחר ָ:ְ� ֵיֵלְ� ְלִמְקֶוה ְוִיְט;ֹל 

Then go to the mikvah and immerse 21 immersions, 

as Ahi"h name  

/(ֵמַע "ִבְרַ:ת ִויַקֵ;ל 8ֲַעִנית ִ;ְתִפBַת ַהִ-ְנָחה ְ; , ִיְתBֵEַל ִמְנָחה ִמְ;ע(ד י(�

  ".ע(Fֶה ָ/ל(�"א( ְ;ס(� ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶ/Cֹאַמר , "8ְִפBָה

ֲאָבל ְ:ֶ/ִהְתBֵEַל ִמְנָחה ָחַ/ב , ִא� לֹא ִקֵ;ל 8ֲַעִנית ְ;ת(ְ� 8ְִפBַת ַהִ-ְנָחה

  .ִהְתַע<(תֲהֵרי ֶזה ֶנְחָ/ב ְ:ַקָ;ַלת 8ֲַעִנית ְוָצִריְ� לְ , ְלִהְתַע<(ת
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pray mincha while it is still day, and and will take 

upon himself the fast-taanit in the beracha "shomea-

tefilah"- "hear the prayer" or at the end of  Ha'amidh 

before saying:" ose shalom". If not receve Ta'anit in 

the Tefilah Hamincha, but  in the  tefilah thought that 

he will fast , behold this one as receving the Tanit and 

and need to fast.        

        ::::ְֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִניתְֶזה נַֹסח ַקָ;ַלת ַה8ֲַעִנית

ִקיַעת ַהַחָמה ַהי(� ְוַעד ֲהֵריִני ְ;ַתֲעִנית ְלָפֶניָ� ִמְ/ , ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
ַכEֵר ַעל ָ:ל ָחטאַֹתי ַעו(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי ְ:ֵדי לְ . ֵצאת ַה:(ָכִבי� ָמָחר

6ִ;ְפַרט . ֶ/ָחָטאִתי ְוֶ/ַעִויִתי ְוֶ/Eָָ/עִתי ְלָפֵניָ� ְמע(ִדי ְוַעד ַהי(� ַהֶזה
ְוִא� לֹא א6ַכל ְלִהְתַענ(ת א( לֹא . שגר� לי להענש ולא ללדתְ;ֵחֶטא 

א6ַכל ֶלֶאכ(ל , ְדי(� 8ֲַעִניִתי ֶזהֶאְרֶצה ְ:ֶ/ֶאEְ �8ֵר6ָטה ִלְצָדָקה ְלפִ 
ִויִהי ַרצ(� ִמְלָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ְוֶאלֵֹהי  .ְוִלְ/ת(ת ְללֹא /�6 ִאס6ר ְ:ָלל

0ב(ַתי ֶ/ִתֵת� ִלי :ַֹח 6ְבִריא6ת ְלִהְתַענ(ת ְלָפֶניָ� 6ְתַקֵ;ל ְת/6ָבִתי 
  .ַרִ;י�ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְבַרֲחֶמיָ� הַ 

ִמ9ְִקיַעת ַהַחָ-ה ְוַעד ָ/ָעה ִלְפֵני בליל התענית או בלילה שלאחריו 

. ְוֵיֵ/ב ָ:ל ַהBְַיָלה ִלְלמֹד ִל-6ֵדי קֶֹד/, ִיIֵָהר ֶ/Bֹא ִליַ/�, ֶ/Cִָאיר ַה9ֶֶמ/

ֶמ/ ְ%ָבִרי� ָיכ(ל ֶלֱאכֹל ַעד ְ/ָעַתִיי� ִלְפֵני ֶ/ָיִאיר ַהֶ/ א� אינו ליל התענית וְ 

ֲאָבל Hס6ר ֶלֱאכֹל ֲאר6ָחה א( ִלְ/8(ת ַיִי� , Eֵר(ת 6ְ/ִתCָה ַקBָה, ַקBִי� ְ:ע6ג(ת

  .6ַמְ/ָקא(ת ֲחִריִפי�

Night or the night after fasting from sunset to one hour 

before the sun rising, careful not to sleep, and sat up all 

night to study  kodesh.  

And if it's not the night of the fast can eat up to two hours 

before sunrise. Soft drinks, fruit or cakes, but No wine or 

heavy meal   
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  :ִלְפֵני ַהBִ-6ד ַ;Bְַיָלה יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

Before the study at night will say this: 

ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJלְ  Oְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 , ֵ/� ִיח6ד ק;ִ
 ְ;ֵ/� ָ:ל )ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

יַני ְוִלְנ%ֹד ֵ/ָנה ֵמעֵ , ֲהֵריִני מ6ָכ� ִלְלמֹד ַ;ִ-ְ/ָנה 6ְבִסְתֵרי ת(ָרה, ִיFְָרֵאל
ְלַכEֵר ַעל ֲחָטִאי� ֶ/ָחָטאִתי ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד , ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת

ובפרט בעוו� ביאות איסור ע� דודתי או ע� אשת אחי , ַהC(� ַהIֶה
ִויִהי ָרצ(� או ע� שתיה� בעוונות ושאר שגרמו לי שלא ללדת 

ֶ/Cֲַעֶלה ְלָרצ(� ְלָפֶניָ� ִל-6ִדי , ינ6ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(תֵ 
ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח 6ְתַכEֵר , ֶזה ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה ְוַצַער ִנ6%ד ֵ/ָנה ֵמֵעיַני

ִלי ַעל ַח+ֹאַתי ֲע(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי ֶ/ָחָטאִתי ְוֶ/ָעִויִתי ְוֶ/Eַָ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� 
)Cהֵמע(ִדי ְוַעד ַהIִֶיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה . � ַה

  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

 ְו0ְדָרא  660 לקמ� עמוד נמצא( יֹאַמר ִמְ/ָני(ת ֶ/ל �678ִ ֵליל ָ/ב6ע(ת

   .יֹאַמר 8ְִהBִי� ַעד ֲעל(ת ַה9ַַחר, ִא� ִנְ/Hר ְזַמ�) 608בעמוד נמצא  (ז6ָטא

  .     ֲחצ(ת ָלְיָלה יֹאַמר �678ְִ ֲחצ(תב

ְוִא� ֶאְפָ/ר ַ@� , ְוֲהָלכ(ת ְ;ָרכ(ת, ִא9ָה ַעד ֲחצ(ת ָלְיָלה 8ְִלַמד ֲהָלכ(ת ַ/ָ;ת

ְוִא� ֵאי� ֵ;ֶאְפָ/ר6ָתה ִלְלמ(ד . ֲהָלכ(ת ֶ/ל ִדיֵני ִנָדה ְוָטֳהַרת ַהִ-ְ/Eָָחה

6Bָחֵפ8ִ#לְ , ֲהָלכ(ת ֵא J;ָBְִו0ָחר ֲחצ(ת ָלְיָלה . ַמד ִל-6ֵדי ק(ֶד/ ַמה ֶש

  .אַמר 8ְִהBִי� ַעד ֲעל(ת ַה9ַַחרתֹ

  :ְל0ַחר ַע-6ד ַה9ַַחר יֹאַמר 8ְִפBָה ז(

ְוִא� ַחס ְוָ/ל(� . ִהֵ<ה ֲאִני ָ;א ְ;בֶ/ת Eִָני� ָיֵרא ְוָחֵרד, ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
 ַCֶדק ַעל ַח+ֹאַתי ַוֲע(נ(ַתי 6ְפָ/ַעי ִנְתַחPְֶב8ִי ָ:ֵרת ְ;ֵבית ִ%יָנְ� ַה

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַ;Bְַיָלה  :ַהְמרOִ;י�
יא ֵעיָנא ְוַתְ/ִ@יַח ָעַלי ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� ַהִה , ַהIֶה ְוָנַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני

ִהֵ<ה לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /ֵֹמר "ֶ/ֶ<ֱאַמר , Eְִקיָחא ְדָלא ָנִאי� ְוִתיר %ִ8ַיר
6ְתָחֵ<ִני 6ְתָבְרֵכִני ֵמא(ַצר ַהֶ:ֶס� ָהע(ֵמד , ְוִתְקַרע רַֹע ְ@ַזר ִ%יִני, "ִיFְָרֵאל
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 ֲארOִ:י� ַלֲעסֹק ְ;ת(ָרְתָ� י(ָמ� ְוִת�8ֵ ִלי ֲאִני ַעְבְ%ָ� ַחCִי�, ִליִמי� ָהֶעְלי(�
ְוִיְהֶיה ַהPַַער ֶ/Cֵ/ ִלי ְבֵעיַני �678ִ ִלְפַג� ָהְרא6ת ֶ/Eַָגְמ8ִי . ָוַלְיָלה

�7ַ ַהEְָג� ַהה6א ְ;ָכל . ַוֲאֶ/ר ָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ָעFִיִתי, ְ;ַעְיִני� ִעBִָאי� Oִוית
. 0ְרַ;ע ע(ָלמ(ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִהַהְ-ק(מ(ת ֶ/Eַָגְמ8ִי מֵ 

ְוַתPִיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� ַהְמַ/ֵ;ר ֶאת ֵעיֵני ָהHָד� 0ַחר 
ְוַתְ/Eִיַע ָעַלי ִמ9ֶַפע ַה+(ב . ְוֶאEֵָטר ֵמא(ת( ַהPַַער, Eְִטיָרת( ַ;7ֶֶבר

6ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל . � ְלַהPִיֵלִני ִמָ:ֵרת ְ%י(ֵמי ְוָכֵרת ְ%ָ/ֵניִמֶ:ֶתר ֶעְלי(
 ֶ/8ְַבֵ+ל ֵמָעַלי )ה"אאהליד( ְ:ֶ/ה6א ָ:ל6ל ִע� ְמק(ר( )ד"אל(ְוַה<(ָרא 

. ְוִיְהֶיה ִל-6ד ֶזה ַנַחת ר6ַח ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶד�ָ . ָ:ל ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת
ְוִת�8ֵ ִ;י :ַֹח ַלֲעמֹד ַעל ַהִ-ְ/ָמר ְוִלְלמֹד 8ִָמיד ְלָפֶניָ� ְוַלְה@(ת ְ;ִאְמֵרי 
ת(ָרֶתָ� ְוִלְהי(ת ִמ� ָהע(ְבִדי� ְלָפֶניָ� ְ;ֵלב ָ/ֵל� 6ְבֶנֶפ/ ֲחֵפָצה 

IְEַר6 ֵ;י� ְול(ְמִדי� 8(ָרה ִלְ/ָמJ ְוִלְברֹר ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְד(/(ת ֶ/ִ<ְת 
ְלַיֲחָדא ְ/ִכיְנ8ָא ְ;ַבְעָלJ , ַה7ְִלE(ת ַעל ָיִדי 6ְלַהֲחִזיָר� ֶאל ַה7ְד9ָOה

ְוָלֵתת ַנַחת ר6ַח ְלי(ְצֵרנ6 ְלַדֵ;ק ַנְפֵ/נ6 ְור6ֵחנ6 , 6ְל7ָ0ָמא ָיָתJ ֵמַעְפָרא
ִויִהי נַֹע� 0דָֹני ֱאלֵֹהינ6 . ֵל�ְוִנְ/ָמֵתנ6 ְלָעְבד( 6ְלִיְרHה א(ת( ְ;ֵלָבב ָ/ 

ָ;ר6ְ� ְיהָֹוה : ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6
  :ְלע(ָל� Hֵמ� ְוHֵמ�

ֲאד(� , 0ב ָהַרֲחִמי�, ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ָיָהָוָה ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
, ְלִהָ:ֵרת ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�, ַחס ְוָ/ל(�, ֶ/ִא� ִנְגָזר ָעַלי, ִליח(תַה=ְ 

ֶ/Cְֵהא ָח/6ב ַצֲעִרי , ֶ/ִיְכְ;/6 ַרֲחֶמיָ� ֶאת ַ:ֲעֶסָ� ְוִי@6Bֹ ַרֲחֶמיָ� ָעַלי
 ְ@ַזר ִ%יִני ֶ/ִ<ְצַטַעְר8ִי ַהBְַיָלה ַהIֹאת ְוִקַ-ְט8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ִלְקרַֹע רֹעַ 

ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָ� .  ְוָנָהר י6ַצק ְיס(ִדי")קרע שט�"יכוי� בש� (
ְו0ל 8ְַכִריֵתִני לֹא ָ:ֵרת . ְוָתח6ס 6ְתַרֵח� ָעַלי. ֶאFְְ;ָעה ְ;ָהִקי# 8ְמ6ָנֶת�ָ 
ת ַמִיי� נ6ְקִבי� ְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמBְַהֲעל(. ְ%י(ֵמי ְולֹא ָ:ֵרת ְ%ָ/ֵני

ְולֹא ִתָ:ֵרת ַנְפִ/י ִמBְִהְז6ֵ%ַג ְ;ַבת ז6ָגJ ְ;ע(ַל� ַהְ<ָ/מ(ת . ְלַמְעָלה
ְוַתְ/Eִיַע ָעֵלינ6 א(ר ְי/6ָעה ְוַרֲחִמי� . ַחס ְוָ/ל(�, ְ;ִהָ:ֵרת ְרָ/ִעי�

ִני ַחCִי� ֲארOִ:י� ְ%ֵ/ִני� ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְלַהPִיל ִמָ-ֶות ַנְפִ/י 6ְלַהֲחי(תֵ 
6ְתַזֵ:ִני ְלָמק(� ֶ/ָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ֶנְחָצב(ת . ְוַרֲעַנִ<י� ַלֲעב(ָדֶת�ָ 

6ְבכַֹח . ְוֶאְזֶ:ה ִלְהי(ת ֵמָהע(ִלי� ְוַהI(ִכי� ְלַחCֵי ָהע(ָל� ַהָ;א, ִמ�9ָ
ֵלינ6 6ֵמַעל ָ:ל ְ;ֵני ֵביֵתינ6 ָ:ל 8ְַבֵ+ל ֵמעָ  )ה"אאהליד(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
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ִהֵ<ה "ְוַתְ/ִ@יַח ָעֵלינ6 ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתָ� ֶ/ֶ<ֱאַמר ;( . ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת
ְוִיְהֶיה ַהPַַער ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ". לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייַ/� /ֵֹמר ִיFְָרֵאל

�67 ַמה Eָ9ֶַגְמ8ִי ְ;ַעְייִני� ִעBִָאי� ְוָהַרע ְ;ֵעיֶניָ� ַ;Bְַיָלה ַהIֹאת ְלִת 
. ְוֶאEֵָטר ִמBְִהְתַ@ְלֵ@ל ַנְפִ/י ְ;ע(� ַהִ<ְקָרא ָרHה ַ;ֲע(� ָהְרא6ת, ָעFִי8ִי

 6ְפֵצִני ְוַהPִיֵלִני ֵמעֶֹנ/ ִח;6ט ַה7ֶֶבר ֵמַהַ-ְלHְ� 0ְכָזִרי ַהְמַ/ֵ;ר ֵעיֵני
6ַבPַַער ֶ/ָ<ַדְד8ִי ֵ/ָנה ֵמֵעיַני ֶאEֵָטר ֵמא(ת( ַהPַַער . ָהְרָ/ִעי� ַ;7ֶֶבר

  .ְוָתנ6ַח ַנְפִ/י ְ;ִמְ/ְ:נ(ת ִמְבַטִחי�
ְוִהֵ<ה ַה8(ָרה ַה7ְד(ָ/ה ֶ/ָ;J ִנְתַעַ=ְק8ִי ַהBְַיָלה ַה7ְד(ָ/ה ַהIֹאת ִהיא 

ֵהָ-ה ַיְמִליצ6 ,  ַה7ְד(ִ/י� ַהC(ְצִאי� ִמָ:ל ַמה 7ָ9ִֶרינ6ְוַה9ֵמ(ת, ִנְפֵלאת
. ְוִנEֵָטר ִמָ:ל ַצַער, ט(ב ַ;ֲעֵדנ6 ְלַקְ;ֵלנ6 ִ;ְת/6ָבה ְוִלְקרַֹע רַֹע ְ@ַזר ִ%יֵננ6

. ַה7ְד(ָ/הְוָכל ַהְמַקְטְרִגי� ֲאֶ/ר ִנְבְרא6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 ִיָ-ח6 ְ;כַֹח 8(ָרְתָ� 
ֵלב . ַהֵ;ט ַ;ֲעָמֵלנ6 ְו0ל 8ִַ;יט ְ;ַמֲעֵלנ6 ְוָתבֹא ְלָפֶניָ� ַ/ְוָעֵתנH ,6ָ<א

ְוֵיְצא6 ַמִי� ַחCִי� ִמBֶֹב� ָהֶעְלי(� ֶ%ֶרְ� . ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ֱאלִֹהי� לֹא ִתְבֶזה
Fְַ-ח6 ִעיר ֱאלֵֹהינ6 ְלַטֲהֵרנ6 ְנַהר Eְָלָגיו יְ . ְרח(ב(ת ַהָ<ָהר ְלַקו ָהֶאְמָצִעי

ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמיָ� ְוִיֶפ� ִמְצָחא ְדHִריְ� 0ְנEִי� . ִמָ:ל Eְָ/ֵעינ6
ַרֲעָוא ְ%ָכל ַרָעִוי� ְ;ֶמַצח ְזֵעיר 0ְנEִי� ְוֵעיָנא ְדHִריְ� 0ְנEִי� ְבֵעיָנא ִדְזֵעיר 

ִ:י 8ָ0ה ָחֵפ# , ַ;ְ+ל6 ָ:ל ַהִ%יִני� ְוָהי6 ְ:לֹא ָהי66ְבֵכ� ִיְת , 0ְנEִי�
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי . ָחֵ<נ6 ַוֲעֵננ6 6ְ/ַמע 8ְִפBֵָתנ6. ִ;ְת/6ַבת ָהְרָ/ִעי�

  :ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

  :ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר, ֲחִרית ָינ6ַח ְמַעטְ;י(� ַה8ֲַעִנית 0ַחר 8ְִפיַלת ַ/ 

On the day of  fasting after the morning prayers rest a little, 

and then say:  

ֲהֵריִני מ6ָכ� 6ְמזOָ-� ְלַק�Cֵ ְ;ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל 
. ַעד ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ ְבק(ל(ְוַ/ְב8ָ : ַ:ָ:ת6ב ַ;8(ָרה, ַה6/8ְָבה

ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה 
6ְמַקֵ;ל ָעַלי ֶ/Bֹא , ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה 6ְ/ֵלָמה, ֵ;י� ְ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�

� ִיְתָ;ַרְ� ְ;ַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְ%ַבר ְ:ב(ד ְ/מ( ְוַה9ֵ . ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא ע(ד
  .Hֵמ� ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, ֵמַע8ָה ְוַעד ע(ָל�

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 , ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
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ַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� ֶ/ֵאי� אֲ , ְו0ל 8ְִתַע�Bָ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָ<ֵתנ6
ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6  יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י . Eַָ/ְענ6. ָעִוינ6. ֲאָבל ָחָטאנ6. ְולֹא ָחָטאנ6
  :ֵביֵתינ6
. ְוִהְרַ/ְענ6. ֶהֱעִוינ6. ִ%ַ;ְרנ6 דִֹפי ְוָל/(� ָהָרע. נ6ָ@ַזלְ . ָ;ַגְדנH .6ַ/ְמנ6

. ָ:ַעְסנIַ:ִ .6ְבנ6. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה. ָחַמְסנ6. ַזְדנ6
. ְענEָ6ַ/ . ָעִוינ6. ָסַרְרנ6. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6. ָמִרינ6 ְדָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6. ַלְצנ6
. 8ִַעְבנ6. ִ/ַחְתנ6. ָרַ/ְענ6. ִק9ִינ6 עֶֹר�. ִצַעְרנH 6ב ָוֵא�. ָצַרְרנEָ .6ַגְמנ6

. ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. 8ִָעינ6 ְוִתֲעַתְענ6
  :ַוֲאַנְחנ6 ִהְרָ/Wְענ6. ֶמת ָעFִיתָ ִ:Wי אֱ . ַהָ;א ָעֵלינ6 ְו8ָ0ה ַצִ%יק ַעל ָ:ל

ֲהלֹא . 6ַמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�, <ֹאַמר ְלָפֶניָ� יֵֹ/ב ָמר(� ַמה
8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(ָל� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 

ֵאי� ָ%ָבר ֶנְעָל� . רֶֹאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָבֶט� ֵריַחדְ  8ָ0ה חֵֹפF ָ:ל. ָחי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 

ַח+ֹאֵתינ6 6ְתַכEֵר ָלנ6  ֶ/8ְִמחֹל ָלנ6 ֶאת ָ:ל, ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
  חֹל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמ  ֶאת ָ:ל

6Bס6ִקי� ֵאEְ ה6א ִח;6ר ֵ/� ) �"יאהלוההי(ת "ֶ/ֵה� ר, יֹאַמר 8ְִ/ָעה/ֶ

ְ;ֵ/� , ְלָמֵתק ֵ/� ֱאלִֹהי� ֶ/ה6א ִדי�, ק"� 9ֶע(ֶלה יב"ה ְוֵ/� אלהי"הוי

  :ה ֶ/ה6א ַרֲחִמי�"הוי

8ָה ְיהָֹוה 0  :ינ6 ַ:ֲאֶ/ר ִיַחְלנ6 ָל�ְ ָעלֵ יאהדונהי ִהי ַחְסְ%ָ� ְיהָ(ה יְ 
ְרֵאנ6 הַ   : לֹא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָ� ִמֶ-ִ<י ַחְסְ%ָ� ַוֲאִמ8ְָ� 8ִָמיד ִיPְר6ִנייאהדונהי
א ָלנ6 ְיהָֹוה לֹא ָלנ6 ִ:י לֹ  :ַחְסֶ%ָ� ְוֶיְ/ֲעָ� �8ֵ8ִ ָלנ6יאהדונהי ְיהָֹוה 

ֶחֶסד ְיהָ(ה ֵמע(ָל� ְוַעד ע(ָל� וְ   :ל ַחְסְ%ָ� ַעל ֲאִמ�8ֶָ ְלִ/ְמָ� �8ֵ ָ:ב(ד עַ 
ִאיָרה ָפֶניָ� ַעל ַעְבֶ%ָ� ה(ִ/יֵעִני הָ   :ַעל ְיֵרHיו ְוִצְדָקת( ִלְבֵני ָבִני�

  :ִ:י ט(ב ִ:י ְלע(ָל� ַחְס%(יאהדונהי  ְלל6ָיJ ה(ד6 ַליהָ(ההַ   :ְבַחְסֶ%�ָ 
ַחְסְ%ָ� ְלע(ָל� ַמֲעFֵי ָיֶדיָ� יאהדונהי ְגמֹר ַ;ֲעִדי ְיהָ(ה יִ יאהדונהי ְהָ(ה י

  :ה Cָָקר ַחְסְ%ָ� ֱאלִֹהי� 6ְבֵני Hָד� ְ;ֵצל ְ:ָנֶפיָ� ֶיֱחָסי�6מַ    :0ל 8ֶֶר�

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
 )E0 ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ִ:יָלַעד
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 ֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

6ִמי (. ֶנֶגד ִ/ְבָעה ַנַחֵלי ַהַ-ְלכ6תִיְט;(ל ְ;ִמְקֵוה ַמִי� ָקִרי� ֶ/ַבע ְטִביל(ת :ְ 

@6פ( ְ;ַמִי� ָקִרי� ֶ/ַבע כל ִיְרֲח# בדיעבד ,  ְ;ַמִי� ָקִרי�אנוס ולא יכול לטבולֶ/ 

ְו0ַחר ָ:ְ� ִיְלָ;/ ְ;ָגָדיו ְוִיְרַח# ָיָדיו ) ראה בהוראות שבתחילת הספרראה בהוראות שבתחילת הספרראה בהוראות שבתחילת הספרראה בהוראות שבתחילת הספר. Eְָעִמי�

  :ְויֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

Immerse in a cold water mikveh seven immersions contrary 

to seven rivers of ha'malchout-kingdom (And one who can't 

immerse in a cold water, in retrospect wash his whole body 

in a cold water seven time. See instructions to the 

beginning of the book) and then get dressed and wash his 

hand and say this Request  

ר ָחָטאִתי ָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ֲאִני ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֲאֶ/ . ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל�
על אשת 8ִי בגללו אי� לי ילדי� ובפרט א� בא6ֵביִתי ַ;ֲע(� ֶזה ֲאֶ/ר 

ְוָגַרְמנ6 ְלַהֲחִריב 6ְלה(ִבי/ ִ/ְבָעה . אחי ועל דודתי בגלגולי� קודמי�
, ֶדיָ� ַחְכֵמי ִיFְָרֵאלְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ה(ַדְע8ָ ַעל ְיֵדי ֲעבָ . ַנֲחֵלי ַהַ-ְלכ6ת

ְוָגל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֶ/ֵאי� , ְלַת�7ֵ ַהEְַג� ְלִהְתַ@ְלֵ@ל ֶ/ַבע Eְָעִמי� ְ;ֶ/ֶלג
ָלֵכ� ְיִהי . ֲאַנְחנ6 ְיכ(ִלי� ַלֲעF(ת 8ִק�6 ַהIֶה ֶ/ל ִ@ְל@6ל ַה9ֶֶלג ְ:ִהְלָכת(

ֶ/Cְִהי6 ֲח/6ִבי� ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינ6נהייאהדוָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ָ;ִלי� 6ְרצ6ִיי� ְלָפֶניָ� ֶ/ַבע ְטִביל(ת  Oָרַחְצ8ִי(ֶ/ָ+ַבְל8ִי ) ְרִחיצ(ת(6ְמק/ֶ (

6ְבר(ב , ְ:ִא6B ִנְתַ@ְלַ@ְל8ִי ָ:ל @6ִפי ְ;ֶ/ֶלג ֶ/ַבע Eְָעִמי�, ְ;ַמִי� ָקִרי�
יָ� ַוֲחָסֶדיָ� ַיְחְזר6 ִ/ְבָעה ַנֲחֵלי ַהַ-ְלכ6ת ִלְהי(ת ְמִאיִרי� ְוִנְ/Eִָעי� ַרֲחמֶ 

ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. 6ְמֵלִאי� ְוִנְמָ/ִכי� ְ:ַב8ְִחBָה
  :ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

6Bס6ִקי� ֵאEְ 0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר:  

Eְָעִלי� ִמ7ַWְבְצֵאל ה6א ִהָ:ה ֵאת  ַחִיל ַרב ִאWי/ ְיה(ָיָדע ֶ;� ָנָיה6 ֶב�6ְב 
ָהֲאִרי ְ;ת(ְ� ַה;ֹאר ְ;י(�  ְ/ֵני ֲאִרֵאל מ(Hב ְוה6א ָיַרד ְוִהָ:ה ֶאWת

ֶרד ִאי/ ִמְצִרי ִאי/ ַמְרֶאה 6ְבַיד ַהִ-ְצִרי ֲחִנית ַוCֵ  ִהָ:ה ֶאת ְוה6א: ַהW9ֶָלג
( ֵאָליו ַ;9ֶָבט ַוCְִגזל ֶאWת Wַהְרֵגה6 ַ;ֲחִניתCַד ַהִ-ְצִרי ַוCַה : ַהֲחִנית ִמBֵֶא
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ַה9ְלִֹ/י�  ִמ�: ֵ/� ִ;ְ/לָֹ/ה ַהִ@;ִֹרWי� ְיה(ָיָדע ְול( ָעFָה ְ;ָנָיה6 ֶ;�
(ִמְ/מַ  ָבא ַוְיFִֵמה6 ָדִוד ֶאל ַה9ְלָֹ/ה לֹא ִנְכָ;ד ְוֶאל W8ָנא  ְלכ6: ְע

ִיWְהי6 ֲחָטWֵאיֶכ� ַ:9ִָני� ַ:9ֶֶלג ַיְלִ;ינ6   ִא�יאהדונהיְוִנW6ְָכָחה יֹאַמר ְיהָֹוה 
6 ִא� WְהיWֶמר ִיPֶ:ַ י ַ:ֲאֶ/ר ֵיֵרד ַהֶ@ֶ/� ְוַה9ֶֶלג ִמ�: ַיְאִ%ימ6 ַכ8(ָלע:ִ 

ָהHֶר# ְוה(ִליָדJ ְוִהְצִמיָחJ  ְרָוה ֶאתִה  ַה9ַָמִי� ְוַ/ָ-ה לֹא ָי/6ב ִ:י ִא�
ָי/6ב  ֵ:� ִיWְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶ/ר ֵיֵצא ִמEִי לWֹא: ְוָנַת� ֶזַרע ַלIֵֹרַע ְוֶלֶח� ָלאֵֹכWל

ִא� : ֲאֶ/ר ָחַפְצ8ִי ְוִהְצִליַח ֲאֶ/ר ְ/ַלְחW8ִיו ָעFָה ֶאת ֵאַלי ֵריָק� ִ:י ִא�
, ִ:י ַל9ֶֶלג יֹאַמר ֱהֵוא Hֶר#: ֶלג ְוֲהִז:(ִתי ְ;ב(ר ַ:ָפיִהְתָרַחְצ8ִי ְבֵמי ָ/ 

)I O8ְַחְ+ֵאִני ְבֵאז(ב ְוֶאְטָהר 8ְַכְ;ֵסִני : ְוֶגֶ/� ָמָטר ְוֶגֶ/� ִמְטר(ת ע
(�: 6ִמ9ֶֶלג 0ְלִ;Wי� W8ְַ/ֵלג ְ;ַצְלמ J;ָ י ְמָלִכי�%ַ/ַ Fַה<ֵֹת� ֶ/ֶלג : ְ;ָפֵר

ֵ;יָתJ ָלבO/  ִתיָרא ְלֵביָתJ ִמ9ֶָלג ִ:י ָכל לWֹא: Pֶָמר ְ:פ(ר ָ:ֵאֶפר ְיַפWIֵר:ַ 
  :ָ/ִנWי�

ְ;ֵאר ָ/ַבע ַוCֵֶ/ב  ְנָעָריו ַוCָקOמ6 ַוWCְֵלכ6 ַיְחָ%ו ֶאל ַוCָָ/ב 0ְבָרָה� ֶאל
ְ;ֵארֹת ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר  תַוCָָ/ב ִיְצָחק ַוCְַחEֹר אֶ : 0ְבָרָה� ִ;ְבֵאר ָ/Wַבע

ֲחֵרי מ(ת 0ְבָרָה�  W0 ִלְ/8ִי�Eְ �6ִביו ַוְיַס8ְמH ְפר6 ִ;יֵמי 0ְבָרָה�Wָח
ִיְצָחק  ַוCְַחEְר6 ַעְבֵדWי: ָקָרא ָלֶה� HִבWיו ַוCְִקָרא ָלֶה� ֵ/מ(ת ַ:9ֵמֹת ֲאֶ/ר

רֵֹעי ִיְצָחק  ַוCִָריב6 רֵֹעי ְגָרר ִע�: �ָ/� ְ;ֵאר ַמִי� ַחWCִי ַ;ָ<ַחל ַוCְִמְצא6
( ֵלאמֹר ָלנ6 ַהָ-ִי� ַוCְִקָרא ֵ/� W-ק6 ִעMְְתַעWק ִ:י ִהFֶר6 : ַהְ;ֵאר ֵעEְְחCַWַו

ַוCְַע8ֵק ִמ�9ָ ַוCְַחEֹר : ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמFִ JְטָנWה ְ;ֵאר 0ֶחֶרת ַוCִָריב6 ַ@�
ַע8ָה  ֶרת ְולֹא ָרב6 ָעֶליָה ַוCְִקָרא ְ/ָמJ ְרחֹב(ת ַוCאֶמר ִ:Wיְ;ֵאר 0חֶ 

ֶר#יאהדונהיִהְרִחיב ְיהָ(ה  WHַבע:  ָלנ6 6ָפִרינ6 ָבW/ָ ַעל ִמ�9ָ ְ;ֵארCַַוְיִהי: ַו 
ר6 אֹד(ת ַהְ;ֵאר ֲאֶ/ר ָחפָ  ַ;C(� ַהה6א ַוCָבא6 ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוCִַ@ד6 ל( ַעל

ָהִעיר ְ;ֵאר  ֵ:� ֵ/� ַוCְִקָרא אָֹתJ ִ/ְבָעה ַעל: ַוCאְמר6 ל( ָמָצאנ6 ָמWִי�
   :ֶ/ַבע ַעד ַהC(� ַהWIֶה

: ֵעֶבר EֶָנWיהָ  ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵנWרֶֹתיָה ִ/ְבָעה ְוֶהWֱעָלה ֶאת ְוָעFִיָת ֶאת
ַע ַעלִ:י ִהֵ<ה ָהֶאֶב� ֲאֶ/ר ָנַת8ִי ִלְפֵני יְ  O/)ֶאֶב� 0ַחת ִ/ְבָעה ֵעיָנִי�  ה

� ְיהָֹוה  Oְנא Jָח O8Eִ ְנִני ְמַפ8ֵַחWֶר#  ְצָבא(ת 6ַמְ/8ִי ֶאתיאהדונהיִה WHֲע(� ָה 
� ְיהָֹוה : ַהִהיא ְ;י(� ֶאָחWד Oַהה6א ְנא �)C;ְַצָבא(ת 8ְִקְרא6 יאהדונהי 
ַוCָָ/ב ַהַ-ְלHְ� ַה%ֵֹבר ִ;י : 8ַַחת 8ְֵאָנWה ל8ַַחת ֶ@ֶפ� ְואֶ  ִאי/ ְלֵרֵעה6 ֶאל

( ַוְיִעיֵרִני ְ:ִאי/ ֲאֶ/ר Wאַֹמר : ֵיע(ר ִמ9ְָנתWֹאֶמר ֵאַלי ָמה 8ָ0ה רֶֹאה ָוCַו
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רֹאָ/J ְוִ/ְבָעה ֵנרWֶֹתיָה ָעֶליָה  ָרִאיִתי ְוִהֵ<ה ְמנ(ַרת ָזָהב :JBָO ְוגJBָO ַעל
6ָצק(ת ַלֵ<ר(ת ֲאֶ/ר ַעלִ/ְבָעה ְוִ/  Wְבָעה מ JW/ִָאְמר(ת ְיהָֹוה : רֹא
: ֲאָמר(ת ְטהֹר(ת ֶ:ֶס� ָצרW;ַ �6ֲעִליל ָלHֶר# ְמז7ָOק ִ/ְבָעָתWִי�יאהדונהי 

  :ָחְכמ(ת ָ;Wְנָתה ֵביָתJ ָחWְצָבה ַע-6ֶדיָה ִ/ְבָעWה
ַוCאֶמר ָדִויד ָ;ר6ְ� 8ָ0ה ְיהָֹוה . 7ָָהלַוְיָבֶרְ� ָדִויד ֶאת ְיהָֹוה ְלֵעיֵני ָ:ל הַ 

ְלָ� ְיהָֹוה ַהְ@דBָOה :  ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל Hִבינ6 ֵמע(ָל� ְוַעד ע(ָל�יאהדונהי
ְלָ� ְיהָֹוה . ְוַהְ@ב6ָרה ְוַה8ְִפֶאֶרת ְוַהֵ<ַצח ְוַהה(ד ִ:י כֹל ַ;9ַָמִי� 6ָבHֶר#

ְוָהעֶֹ/ר ְוַהָ:ב(ד ִמBְָפֶניָ� : ְתַנMֵא ְלכֹל ְלרֹא/ ַהַ-ְמָלָכה ְוַהִ- יאהדונהי
ְוַע8ָה : ְו8ָ0ה מ(ֵ/ל ַ;:ֹל 6ְבָיְדָ� :ַֹח 6ְגב6ָרה 6ְבָיְדָ� ְלַגֵ%ל 6ְלַחIֵק ַל:ֹל

ִויָבְרכ6 ֵ/� : 6ְמַהְלִלי� ְלֵ/� ִתְפ0ְר�8ֶָ . ֱאלֵֹהינ6 מ(ִדי� ֲאַנְחנ6 ָל�ְ 
8ָ0ה ה6א ְיהָֹוה ְלַבֶ%ָ� 8ָ0ה : ָ� 6ְמר(ַמ� ַעל ָ:ל ְ;ָרָכה 6ְתִהBָהְ:בֹדֶ 

ָעFִיָת ֶאת ַה9ַָמִי� ְ/ֵמי ַה9ַָמִי� ְוָכל ְצָב�H ָהHֶר# ְוָכל ֲאֶ/ר ָעֶליָה 
�BָO: ה ֶאתCֶי� ְוָכל ֲאֶ/ר ָ;ֶה� ְו8ָ0ה ְמַח-ִCַ6ְצָבא ַה9ַָמִי� ְלָ� . ַה

8ָ0ה ה6א ְיהָֹוה ָהֱאלִֹהי� ֲאֶ/ר ָ;ַחְר8ָ ְ;0ְבָר� ְוה(ֵצאת( . ִמְ/8ֲַחִוי�
. 6ָמָצאָת ֶאת ְלָבב( ֶנֱאָמ� ְלָפֶני�ָ , ְוFְַמ8ָ ְ/מ( 0ְבָרָה�. ֵמא6ר ַ:Fְִ%י�

EְִרIִי ְוָכר(ת ִע-( ַהְ;ִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶר# ַהְ:ַנֲעִני ַהִח8ִי ָהֱאמִֹרי ְוהַ 
 ַו8ֵֶרא. ַו8ֶָק� ֶאת ְ%ָבֶריָ� ִ:י ַצִ%יק 8ָHה. ְוַהְיב6ִסי ְוַהִ@ְרָ@ִ/י ָלֵתת ְלַזְרע(

ַו�8ֵ8ִ . ְוֶאת ַזֲעָקָת� ָ/ַמְע8ָ ַעל ַי� ס�6. ֶאת ֳעִני ֲאב(ֵתינ6 ְ;ִמְצָרִי�
ְרצ( ִ:י ָיָדְע8ָ ִ:י אֹתֹת 6מְֹפִתי� ְ;ַפְרעֹה 6ְבָכל ֲעָבָדיו 6ְבָכל ַע� 0

ְוַה�Cָ ָ;ַקְע8ָ ִלְפֵניֶה� . ַו8ַַעF ְלָ� ֵ/� ְ:ַהC(� ַהIֶה, ֵהִזיד6 ֲעֵליֶה�
ְוֶאת רְֹדֵפיֶה� ִהְ/ַלְכ8ָ ִבְמצ(לֹת ְ:מ( ֶאֶב� . ַוCַַעְבר6 ְבת(ְ� ַהCַ;ַ �Cָָ;ָ/ה

  :ְ;ַמִי� ַעIִי�
 ִיFְָרֵאל ִמCַד ִמְצָרִי� ַוCְַרא ִיFְָרֵאל ֶאת � ַהה6א ֶאת ַ;C(הַוCַֹ/ע ְיהֹוָ 

ַהCָד ַהְ@דָֹלה ֲאֶ/ר ָעFָה  ַוCְַרא ִיFְָרֵאל ֶאת: Fְַפת ַה�WCָ ִמְצַרִי� ֵמת ַעל
( ְיהָ(ה ְ;ִמְצַרִי� ַוWCִיְרא6 ָהָע� ֶאת W%יהָֹוה 6ְבמֶֹ/ה ַעְבW;ַ 6ֲאִמינWCַWְיהָ(ה ַו :  

ַה9ִיָרה ַהIֹאת ַלWיהָֹוה ַוWֹCאְמר6 ֵלאמֹר  מֶֹ/ה 6ְבֵני ִיFְָרֵאל ֶאת Hז ָיWִ/יר
ָעIִי ְוִזְמָרת ָיJ : ָגאֹה ָ@Hה ס6ס ְורWְֹכב( ָרָמה ַבH �WCִָ/יָרה WBַיהָ(ה ִ:Wי

ְיהָ(ה ִאי/ : ֶמWְנה6ִלי ִלWי/6ָעה ֶזה ֵאִלי ְו0ְנֵוה6 ֱאלֵֹהי Hִבי ַוWֲארWְֹמ  ַוWְיִהי
) Wִלָ/יו : ִמְלָחָמה ְיהָ(ה ְ/מW/ָ 6ִמְבַחר �Cְָרעֹה ְוֵחיל( ָיָרה ַבEַ ַמְרְ:בֹת

ְ;ע6 ְבַי� O�6 ט Wְרד6 ִבְמצ(לֹת ְ:מ(: סWמ6 ָיOֶב� 8ְהֹמֹת ְיַכְסי WH : יְנָ� ְיהָֹוהWְיִמ
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(ְנָ� W8ֲַהרֹס ָקֶמיָ� : ַע# א(ֵיWבֶנְאָ%ִרי ַ;:ַֹח ְיִמWיְנָ� ְיהָ(ה 8ִרְ  W6ְברֹב ְ@א
/W7ַ:ַ )אְכֵלמWֹח ֲחרְֹנָ� יBַ/ַ8ְ :)ב6 ְכמPְיָ� ֶנֶעְרמ6 ַמִי� ִנEֶ0 ֵנד  6ְבר6ַח
Hַמר א(ֵיב ֶאְר%ֹ� Mִ0יג ֲאַחBֵק ָ/ָלל : ָי�W נWְֹזִלי� ָקWְפא6 ְתהֹמֹת ְ;ֶלב

(ִריֵ/מ( ָיִדWי8ְִמָלֵאמ( ַנְפִ/  W8 ִריק ַחְרִ;יH 6ֲחָ� ִ:ָ=מ( ָי� : י Wָנַ/ְפ8ָ ְבר
ָכמָכה ָ;Wֵאִל� ְיהָֹוה ִמי ָ:מָֹכה ֶנְאָ%ר  ִמWי: ָצWֲללW:ַ 6ע(ֶפֶרת ְ;ַמִי� %ִ0יִרWי�

ֶר#: ַ;7ֶֹד/ נ(ָרא ְתִהBֹת עFֵֹה ֶפWֶלא WH )ִחיָת נָ : ָנִטיָת ְיִמיְנָ� 8ְִבָלֵעמ
ָ/Wְמע6 ַעִ-י� ִיְרָ@ז�6 : ְנֵוה ָקְדֶ/�Wָ  זH@ָ 6ְל8ָ ֵנַהְל8ָ ְבָעIְָ� ֶאל ְבַחְסְ%ָ� ַע�

(ְ/ֵבי EְָלWֶ/ת Wַחז יH אֲחֵזמ( : ִחילWֹב יH)6ֵפי ֱאד(� ֵאיֵלי מB0 6ז ִנְבֲהלH
ְ/ֵבי ְכָנWַע� Wֹל ֲעֵליֶה� אֵ : ָרַעד ָנמֹג6 :ֹל יE8ִ �ֲָע) Wיָמָתה ָוַפַחד ִ;ְגדֹל ְזר

8ְִבֵאמ( : ז6 ָקִנWיתָ  ַיWֲעבֹר ַע� ַיWֲעבר ַעְ-ָ� ְיהָֹוה ַעWד ִיְ%מH:ָ 6ֶב� ַעד
(ֲננ6  W: ַעְל8ָ ְיהָ(ה ִמ7ְָד/ ֲאדָֹניEָ �ָ8ְְתָ� ָמכ(� ְלִ/ְבWֲחָלWְוִתָ+ֵעמ( ְ;ַהר ַנ

ִ:י ָבא ס6ס Eְַרעֹה ְ;ִרְכ;( 6ְבָפWָרָ/יו : עָֹל� ָוֶעWדִיְמלְֹ� לְ |  ְיהָ(ה: ָיֶדWי�ָ 
ֵמי ַה�Cָ 6ְבֵני ִיFְָרֵאל ָהWְלכ6 ַבCַָ;ָ/ה ְ;ת(ְ�  ַ;�Cָ ַוCֶָ/ב ְיהָ(ה ֲעֵלֶה� ֶאת

�WCַָה:   
ֲהרֹ� ֶאת W0 ה ֲאח(תHַו8ֵֶצא� ָכל ַו7ַ8ִח ִמְרָי� ַהְ<ִבי Jי� הַ  ַה8ֹ� ְ;ָיָד/ִ>ָ

Eִי� 6ִבְמחֹלWֹת Oֲחֶריָה ְ;ת W0 :יW:ִ יהָ(הWה  ַו8ַַע� ָלֶה� ִמְרָי� ִ/יר6 ַלH@ָ ָגאֹה
�WCְָכב( ָרָמה ַבWֹע מֶֹ/ה ֶאת: ס6ס ְור=ַCַַו �Cַָרֵאל ִמFְְצא6 ֶאל ִיWCֵס�6 ַו 

ֶ/ת ִמְדַ;ר Wְלכ6 ְ/לWCִֵי� לֹאָיִמי� ַ;ִ-ְדָ;ר וְ  /6ר ַוWבֹא6 : ָמְצא6 ָמCַָו
ְ/ָמJ  ֵ:� ָקWָרא ָמָרָתה ְולֹא ָיWְכל6 ִלְ/8ֹת ַמִי� ִמָ-ָרה ִ:י ָמִרי� ֵה� ַעל

ְיהָֹוה  ַוCְִצַעק ֶאל: ִ<ְ/W8ֶה מֶֹ/ה Bֵאמֹר ַמה ַוBCִֹנ6 ָהָע� ַעל: ָמָרWה
Cְִמ8ְק6 ַהָ-ִי� ָ/� �Fָ ל( חֹק ַהַ-ִי� ַוW ַוC(ֵרה6 ְיהָ(ה ֵע# ַוCְַ/ֵלְ� ֶאל

ְיהָ(ה ֱאלֶֹהיָ� |  ָ/מ(ַע 8ְִ/ַמע ְלק(ל ַוCֹאֶמר ִא�: 6ִמְ/Eָט ְוָ/� ִנָ=Wה6
7ָיו ָ:ל ְוַהCָָ/ר ְ;ֵעיָניו W8ֲַעFֶה ְוַהWֲאַזְנ8ָ ְלִמְצ(ָתיו ְוָ/Wַמְר8ָ ָ:ל Oֲחָלה  חW-ַWַה

  :FִHי� ָעֶליָ� ִ:י ֲאִני ְיהָ(ה רWְֹפֶא�Wָ  ִמְצַרִי� לWֹאFְַמ8ִי בְ  ֲאֶ/ר
Wֲעַמ7ִי� ְקָראִתיָ� ְיהָֹוW-ֲַעל(ת ִמ-ַWְהֶייָנה : הִ/יר ַהW8ִ ֲאדָֹני ִ/ְמָעה ְבק(ִלי

ב(ת ְלק(ל W8ֲַחנ6ָנWי O9ְזֶניָ� ַקH :)ֲע(נ(ת  ִא�)יאמר פסוק זה שבע פעמי�
 ִא�: ָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹד ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא�: ָני ִמי ַיWֲעמWֹדָיJ ֲאדֹ 8ְִ/ָמר

ָיJ ֲאדָֹני ִמי  ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא�: ָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹד ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר
ָיJ  ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא�: ָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹד ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא�: ַיWֲעמWֹד
ִעְ-ָ�  ִ:Wי: ָיJ ֲאדָֹני ִמי ַיWֲעמWֹד ֲע(נ(ת 8ְִ/ָמר ִא�: י ִמי ַיWֲעמWֹדֲאדֹנָ 
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:  ִק6ְָתה ַנְפִ/י ְוWִלְדָבר( ה(ָחWְל8ִיהִק6ִיִתי ְיהֹוָ : ַהְ=ִליָחה ְלַמַע� 6ָ8ִֵרWא
 הְיהֹוָ  ל ֶאלַיֵחל ִיFְָראֵ : ַנְפִ/י ַלWאדָֹני ִמWֹ9ְמִרי� ַל;ֶֹקר /Wְֹמִרי� ַל;Wֶֹקר

6תהִע� ְיהֹוָ  ִ:Wי Wָרֵאל ִמ:ֹל :  ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפדFְְוה6א ִיְפֶ%ה ֶאת ִי
נָֹתWיו W)ֲע:  

  .יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ָ/לֹ/ Eְָעִמי�

ַחְסֶ%ָ� ֲעֵנִני   ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרביאהדונהי הְיהֹוָ  ְל�ָ  ַוWֲאִני ְתִפWBִָתי
  :ִיְ/ֶעW;ֶ ָ�Wֱאֶמת 

  :ְויֹאַמר, ִי7ַח ְ;ָיד( ְ/לֹ/ ֵמא(ת 6ְ/לִֹ/י� 6ְ/לָ/ה Eְר6ט(ת

Take in his hand three hundred and thirty-three cents, and 

say  

Jְדִחל6 6ְרִחמ6 6ְרִחמ6 , ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי;ִ
 ְ;ֵ/� ָ:ל )ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה בו"ָדא ֵ/� יְלַיחֲ , 6ְדִחל6
ִויִהי ָרצ(� . ג Eְר6ט(ת ֶ/ְ;ָיִדי ִלְצָדָקה"ֲהֵריִני ַמְפִרי/ ֶשלֶ , ִיFְָרֵאל

 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/8ֲַעFֶה ְלַמַע� יאהדונהיִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ג Eְר6ט(ת ֵא6B ֶ/ִהְפַרְ/ִתי� "ַע� ַהְפָרַ/ת ֶשלֶ 6ְלמַ , ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדי�ָ 

, 6ְלַמַע� ס(ד(ֵתיֶה�, 6ְלַמַע� ִמְקָרֵאי 7ֶֹד/ ֲאֶ/ר ָקִריִתי ְלָפֶני�ָ , ִלְצָדָקה
ִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל , 6ְלַמַע� ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� ָהְרמ6ִזי� ָ;ֶה�

ָ:ָרא6י ְלִת�67 ַהEְָג� ֶ/ל ָע(� , 6B ָעFִיִתי �678ִ ַה9ֶֶלג6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ְ:ִא 
6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ַיְחְזר6 ִ/ְבָעה ַנַחֵלי ַהַ-ְלכ6ת ִלְהי(ת , ַהִ<ָ%ה

 ִיְהי6 ְלָרצ(�. ְמִאיִרי� 6ַמְזִהיִרי� ְוִנְ/Eִָעי� ִ:ְרצ(ְנ�ָ , ְמֵלִאי� 6ְ/ֵלִמי�
  .ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי

, א( ַיְקEִיא ַמִי� ַעד ֶ/Cֵָהְפכ6 ְלג6/ ֶקַרח, ִיְ/%ֵ8ַל ְלַהMִיג ֲחִתיַכת ֶ/ֶלג

 ֶ/ַבע Eְָעִמי�, ִויַגְלֵ@ל ַה7ֶַרח ַעל ְזר(ע(ָתיו ְוַכE(ת ָיָדיו ַעד ס(� ֶאְצְ;ע(ָתיו

  :ְוקֶֹד� ֶ/Cְַגְלֵ@ל יֹאַמר. ְלָכל ַצד

Jְדָ/א ְ;ִריְ� 6ְ/ִכיְנ8ֵי Oְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 6ְדִחיל6, ְלֵ/� ִיח6ד ק;ִ ,
ֲהֵריִני ,  ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְָרֵאל)ה"יהו(ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� "ה ְ;ו"ְלַיֲחָדא ֵ/� י

ַכEִי ְוֶאְצְ;ע(ַתי ָיִמי� Fְ6מֹאל ַעל ַה9ֶֶלג ֶ/ַבע מ6ָכ� ְלַגְלֵ@ל ְזר(ִעי וְ 
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,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה , Eְָעִמי�
ֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ִ@ְל@6ל ָיַדי ַ;9ֶֶלג ֶ/ַבע Eְָעִמי� O8ְֵהא ֲח/6ָבה 6ְמק/ֶ ,

ְוַיְחְזר6 ַעל , ְל8ִי ָ:ל @6ִפי Eִָני� ְוHח(ר ַ;9ֶֶלג ֶ/ַבע Eְָעִמי�ְ:ִא6B ִ@ְל@ַ 
. ָיִדי ִ/ְבָעה ַנֲחֵלי ַהַ-ְלכ6ת ִלְהי(ת ִנְמָ/ִכי� ְוִנְתָקִני� ְ:ַב8ְִחBָה ִ:ְרצ(ְנ�ָ 

   :ֲאִליִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֹ ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי

בדיעבד , ְלַהMִיג 7ֶַרח א( 9ֶֶלג ְ;א(ת( י(�בשו� אופ� ִא� ִאי ֶאְפָ/ר ל( 

  ).ַיֲעFֶה זֹאת ְ;י(� 0ֵחר

, י"ה. ה"ה, א"י ה"ד ה"יו, יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ֶ/ָראֵ/י ֵתיב(ת ֶ/ָלֵה� ֵה�

  .ה"ה, א"ה

  ד"יו
ְוה6א   : ְוַהְרֵ;ה ִע-( ְפד6ת, ְיהָֹוה ַהֶחֶסדַיֵחל ִיFְָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ִ:י ִע� 

6ִמָ:ל , ָ%ַרְ/8ִי ֶאת ְיהָֹוה ְוָעָנִני  : ִיְפֶ%ה ֶאת ִיFְָרֵאל ִמ:ֹל ֲע(נ(ָתיו
  :ְמג6ר(ַתי ִהPִיָלִני

  י"ה
, ֲעִדיְיהָֹוה ִיְגמֹר ;ַ  : ְור6ַח ְנִדיָבה 8ְִסְמֵכִני, ָהִ/יָבה ִלי FFְ(� ִיְ/ֶע�ָ 

  :ַמֲעFֵי ָיֶדיָ� 0ל 8ֶֶר�, ְיהָֹוה ַחְסְ%ָ� ְלע(ָל�
  א"ה

J8ִָהֵ<ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדי� ֶאל ַיד ֲאד(ֵניֶה� ְ:ֵעיֵני ִ/ְפָחה ֶאל ַיד ְ@ִבְר , �:ֵ
, ֲאדָֹני Fְָפַתי 8ְִפ8ָח  :  ֱאלֵֹהינ6 ַעד ֶ/Cְָחֵ<נ6יאהדונהיֵעיֵנינ6 ֶאל ְיהָֹוה 

  :י ַיִ@יד 8ְִהBֶָת�ָ 6ִפ 
  ה"ה

ֶהֶרב ַ:ְ;ֵסִני ֵמֲע(ִני 6ֵמַחָטאִתי : ַהְס8ֵר Eֶָניָ� ֵמֲחָטHי ְוָכל ֲע(נַֹתי ְמֵחה
  :ַטַהֵרִני

  י"ה
 יאהדונהיְיהָֹוה , ִ:י ָעIִי ְוִזְמָרת ָיJ, ִהֵ<ה ֵאל ְי/6ָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד

ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצOל(ת , 6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6ָי/  : ַוְיִהי ִלי ִלי/6ָעה
  :ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת�

  א"ה
, ַה8ֵר ֲאגO%(ת מ(ָטה, ֲהל(א ֶזה צ(� ֶאְבָחֵרה8ֵEַ 6ַח ַחְרצO;(ת ֶרַ/ע
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, א(ֶר�ָ Hז ִיָ;ַקע ַ:9ַַחר   : ְוָכל מ(ָטה 8ְַנ8ֵק6, ְוַ/Bַח ְרצ6ִצי� ָחְפִ/י�
 יאהדונהיְ:ב(ד ְיהָֹוה , ְוָהַלְ� ְלָפֶניָ� ִצְדֶק�ָ , ַוֲארOָכְתָ� ְמֵהָרה ִתְצָמח

  :ַי0ְסֶפ�ָ 
  ה"ה

יְ/ֵבי ְ;ֶאֶר# ַצְלָמֶות א(ר ָנַגJ , ָהָע� ַההְֹלִכי� ַ;חֶ/ְ� ָרא6 א(ר ָ@ד(ל
 יאהדונהיֲאִני ְיהָֹוה , ַה7ָטֹ� ִיְהֶיה ָלֶאֶל� ְוַהPִָעיר ְלג(י ָעצ�6  :ֲעֵליֶה�

  :ְ;ִעJ8ָ ֲאִחיֶ/ָ<ה

ק "יב' ת גי"ר( ָרה'י(� צָ ' ְ; יאהדונהיהָֹוה 'ַעְנָ� יְ 'ַיW: ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד

6ִמCPִ(� .  ִיְ/ַלWח ֶעְזְרָ� ִמ7ֶֹד/:ְיFֶַ@ְבָ� ֵ/� ֱאלֵֹהי ַיWֲעקWֹב )יאהלוההי�
 ָXWָלה. ל ִמְנחֶֹת�ָ ִיְז:ֹר :ָ : ִיְסָעֶדWְתָ� ְיַד9ְֶנה ֶסW�8ֶ ְלָ� ִכְלָבֶב�ָ : ְוע(ָלWָכל. ִיWְו 

ְיַמBֵא ְיהָֹוה . 6ְבֵ/�W ֱאלֵֹהינ6 ִנְד@ֹל ְנַרְ<ָנה ִ;י/6ָעֶת�ָ : ֲעָצְתָ� ְיַמWBֵא
 יאהדונהיַע8ָה ָיַדְע8ִי ִ:י ה(ִ/יַע ְיהָֹוה : ָ:ל ִמְ/ֲאל(ֶתWי�ָ  יאהדונהי
(. ַיWֲעֵנה6 ִמ9ְֵמי ָקְד/(. ְמִ/יח( Wר(ת ֵיַ/ע ְיִמינOה : ִ;ְגבBֶה ָבֶרֶכב ְוֵאBֵֶא
ֵהָ-ה ָ:Wְרע6 :  ֱאלֵֹהינ6 ַנְזִ:WיריאהדונהיַוWֲאַנְחנ6 ְ;ֵ/� ְיהָֹוה . ַב=6ִסי�

ַיֲעֵננ6  יָעה ַהֶ-ֶל�ְ ה(ִ/ יאהדונהי  ְיהָֹוה :ְוָנָפל6 ַוWֲאַנְחנ6 7ְַמנ6 ַוִ<ְתע(ָדWד
  :ְבי(� ָקְרֵאWנ6

  .יֹאַמר Eָס6ק ֶזה ְ/מ(ִני� 6ְ/8ִַי� Eַָע�

ק "יב(.  ַיֲעֵננ6 ְבי(� ָקְרֵאנ6)ה"יה(,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהיְיהָֹוה 

  ).יאהלוההי�

י ֵנר ה6א ִמְסEָר ְ/לָֹ/ה ַיְדִליק ֵנר ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ִלְפֵני ֲאר(� ַה7(ֶד/ וְיַכ�6ֵ :ִ 

  ).י"יאהדונה, �"יאהלוההי, ה"יאההויה(ִיח6ִדי� 

Light a candle in the synagogue  

8ֲַעִנC(ת ְוַיֲעמֹד ָיֵח� 6ָפָניו ְלַצד  מאתי� וחמישי�ִי7ַח ְ;ָיד( ְלָפח(ת Eְִדי(� 

  :ַמֲעָרב ְויֹאַמר

Take in hand at least two hundred and fifty 

Revenue fasting and stand barefoot and face the   

west and say  
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ִ:י ְבָצָרה ְ@ד(ָלה ֲאִני ַעל ִ:י , ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה
ה ָטַבְע8ִי ִ;יֵו� ְמצ6לָ . ֲע(נ(ַתי ָעְבר6 רֹאִ/י 6ְכַמFָא ָכֵבד ָ:ְבד6 ִמֶ-ִ<י

ִיְרHה ָוַרַעד ָיב(א . ָ;אִתי ְבַמֲעַמ7ֵי ַמִי� ְוִ/;(ֶלת ְ/ָטָפְתִני. ְוֵאי� ָמֳעָמד
;(ְ/8ִי . ִבי ְ;ֵעת ָעְמִדי ְלִהְתBֵEַל ְלָפֶניָ� ַעל רַֹע ַמֲעFַי ֲאֶ/ר ָעFִיִתי

;6 ְלַמְעָלה רֹא/ ִ:י ֲע(נ(ַתי רַ . ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ְלָהִרי� ֱאלַֹהי Eַָני ֵאֶלי�ָ 
ָמה . ְלָ� ְיהָֹוה ַהPְָדָקה ְוֵאַלי ;ֶ/ת ַהEִָני�. ְו0ְ/מ(ַתי ָ@ְדל6 ַעד ַה9ָָמִי�

ְ:ֵב� ס(ֵרר 6מ(ֶרה ָהִייִתי . ֶאֱעֶנה 6ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵ;ר 6ָמה ֶאְצַטַ%ק
. ִלְדָבֶריָ� לֹא ִהֵ+יִתי Hְזִני. ְלָפֶניָ� ְולֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאל ִמְצ(ֶתיָ� ַה7ְד(/(ת

ָעַבְר8ִי ַעל ְ:ִרית(ת . ְוָעַבְר8ִי ַעל ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה
ָעַבְר8ִי ַעל ִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה ְוִדְבֵרי ס(ְפִרי� 6ָפַגְמ8ִי . 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי ְלַהEִיל . (ר(ת ַה9ֶַפעַ;ִ-%(ת ָהֶעְלי(נ(ת ְוִקְלַקְל8ִי ִצ<
ְוָנַת8ִי :ַֹח ַ;7ְִלE(ת ְלִהְתַחIֵק . ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ְ;ַמֲעַמ7ֵי ַה7ְִלE(ת

ְוָגַרְמ8ִי ַ;ֲע(נ(ַתי . ְוַלֲעל(ת ְלַמְעָלה 6ְלִהְת0ֵחז ְוִלינֹק ִמ� ַה7ְד9ָOה
ִרית ֶאת ַנְפִ/י ַה7ְד(ָ/ה ִמְ-ק(ָרJ ָהֶעְלי(� ֵמֶאֶר# ַהַחCִי� ַלֲעקֹר 6ְלַהכְ 

א(י . ;(ר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�. 6ְלה(ִריָדJ ֶאל ַיְרְ:ֵתי ב(ר
. ַעל ִמי Hנ6ס ְלֶעְזָרה ְוHָנה ֶאְפֶנה ִלי/6ָעה. ֲאָהה ַעל ַנְפִ/י. ַוֲאב(י ָעַלי

ֲאָבל ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� . ;(ְ/8ִי ְוַג� ִנְכַלְמ8ִי ִ:י ָנFָאִתי ֶחְרEַת ְנע6ַרי
ִ:י לֹא ְ;ֶמֶרד 6ְבַמַעל ָעFִיִתי ְולֹא , ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתי

ִ:י ה6א , ִליחַ ַרק ִיְצִרי ָ@ַבר ָעַלי 6ַמֲעFֵה Fָָט� ִהצְ , ְלַהְכִעיְסָ� ִנְתַ:6ְַנ8ִי
. ְוה6א ֲאֶ/ר ֵהִסיַתִני 6ִפ8ִַני ַלֲעבֹר ַעל ִמְצ(ֶתי�ָ . ֵמֵא/ ַוֲאִני ִמָ;Fָר ָוָד�

8ִי בגללו אי� לי ילדי� ובפרט א� באְוִנְסַ:ְל8ִי ְוָעFִיִתי ָע(� ֶזה ֲאֶ/ר 
ֲעFַי ְוַע8ָה ֲאִני ;(/ ִמ-ַ . על אשת אחי ועל דודתי בגלגולי� קודמי�

ְכָל� ֲאִני ֵמֲע(נ(ַתי O6ִמְתַנֵח� 6ִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאִתי . 6מ
ָעַזְב8ִי ֶאת ְ%ָרַכי ָהָרִעי� . ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעד ַהC(� ַהIֶה

ְלָקִלי� Oֶו� ַיֲעזֹב ָרָ/ע ַ%ְר:: ִ%ְכִתיב, ְוֶאת א(ְרח(ַתי ַהְמקH /ְוִאי )
. ֱאלֵֹהינ6 ִ:י ַיְרֶ;ה ִלְסל(חַ  ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמה6 ְוֶאל ַמְחְ/ב(ָתיו ְוָי/(ב ֶאל

6ָבאִתי ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה ְלִהְתַנEֵל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוִלְדEֹק ַעל 
ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 , ה ְוַכEָָרהַ/ֲעֵרי ַרֲחֶמיָ� 6ְלַב7ֵ/ ִמְ-ָ� ְמִחיָלה 6ְסִליחָ 
  . ְוַרח�6 8ָ0ה ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ָ/ִבי�

ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲע(נ(ת ְוַלEְָ/ִעי� ֲאֶ/ר , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
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)Cהָחָטאִתי ְוָעִויִתי 6ָפַ/ְע8ִי ְלָפֶניָ� ֵמע(ִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהIֶַה � ,
ִ:י 8ָ0ה . ְו0ל 8ָב(א ְ;ִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%ָ� ִ:י לֹא ִיְצַ%ק ְלָפֶניָ� ָ:ל ָחי

ְו0ל ָנא ִתְבֶזה ֱענ6ת . ֶחֶסד ְלָכל ק(ְרֶאי�ָ  ט(ב ְוַסBָח ְוַרב יאהדונהיְיהָֹוה 
. 6ְבFִָרי ָ:ַח/ ִמ9ֶָמ�ִ;ְרַ:י ָ:ְ/ל6 ִמP(� , ָעִני ֲאֶ/ר ִעֵ<יִתי ַבP(� ַנְפִ/י

ְוִיְהֶיה ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמרPֶOה ְלָפֶניָ� ִמע6ט ֶחְלִ;י ְוָדִמי ֲאֶ/ר ִנְתַמֵעט 
6ְברֹב . ַהC(� ְ;ַתֲעִניִתי ְ:ֵחֶלב ָוָד� ַהִ<ְקָרב ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/

י ֲעָבֶדיָ� ְלַת�7ֵ ֶאת Eְַג� ַנְפֵ/נ6 ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ה(ַדְע8ָנ6 ַעל ְידֵ 
ְוָגל6י ְוָיד6ַע . ְ;ִמְסEַר 6ְבִמְפַקד ֵ/מ(ת ַה7ְד(ִ/י� ֲאֶ/ר Eַָגְמנ6 ָ;ֶה�

ְוָכַ/ל , 0ְ� ֵאי� ִ;י :ֹחַ , ְלָפֶניָ� ִ:י ָחֵפ# ָהִייִתי ַלֲעF(ת �678ִ ֶזה ְ;ָכל ֵלב
ְוָלֵכ� ֲאִני ַמְפִרי/ ,  ָ:ְ� ָיִמי� ְרצ6ִפי� ֶזה 0ַחר ֶזה:ִֹחי ְלִהְתַע<(ת ָ:ל

6Bת ֵא)Cָדָקה ֶ/ֲאִני . ְצָדָקה ְלִפְדי(� 8ֲַעִנPְֶלת ַה;ֶ Oְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְמק
ְוָכל ַה678ִִני� 6ֵבר6ר ִניצ(צ(ת , נ(ֵת� ַ;ֲעב6ר ַה8ֲַעִנC(ת ְ:ִא6B ִהְתַעֵ<יִתי

ִיְהי6 ִמְתָ;ְרִרי� , ד9ָOה ָהְרא6ִי� ְלִהְתָ;ֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַה8ֲַעִנC(תַה7ְ 
ְו8ָ0ה ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� . ְוי(ְצִאי� ַעל ְיֵדי ַהPְָדָקה ֶ/ל Eְִדי(� ַה8ֲַעִנC(ת

ר6ִחי , ְוַנְפִ/י8ְַטֵהר ֶאת ַהEְָגִמי� ְוֶאת ַהְ:ָתִמי� ֲאֶ/ר ַנֲע6F ְ;ג6ִפי 
ְוָכל ִניצ(צ(ת ַה7ְד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;7ְִלE(ת ַעל ְיֵדי ַח+ֹאַתי . ְוִנְ/ָמִתי

ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ֶ/Cָמ6ת6 , ְוִנְבְרא6 ֵמֶה� ַמְ/ִחיִתי� ְמַחְ;ִלי� ְ:ָרִמי�
ד9ָOה ִ;ְמק(� ָ/ְרָ/� ְוַיְחְזר6 ָ:ל ִניצ(צ(ת ַה7ְ , ָ:ל א(ָת� ְקִלE(ת

 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת )ו"חב(ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� ְלַמַע� ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 
ַחCִי� 'ְלָק� ;ַ '6ִמEָס6ק חֶ , ְיִקיֶא<6 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל'ַלע וַ 'ִיל ;ָ 'חַ 
 ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י )ט"בי(ְמָ� ַהָ@ד(ל 6ְלַמַע� ִ/ , ְצפ6ְנָ� 8ְַמBֵא ִבְטָנ�'6

ְוִתְ/ַמע ֶאת 8ְִפBִָתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַע� . ָלִאי�'ַקֵ;# ְט 'ְזר(ע( יְ 'ֵתב(ת ;ִ 
ת 'ֲחֶמיָ� אֶ 'ָ<א רַ ' ָהָרמ6ז ְ;ָראֵ/י ֵתב(ת H)א"ארארית(ִ/ְמָ� ַה7ָד(/ 

ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� . ינ6ְ/מ(תֵ 'ְמח(ל 0'ְכְ;/6 8ִ 'ְגֶזָ� יִ 'רָ 
ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� . ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה, 8ָ0ה
  צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהֹוה 

  .6ְלַהְמִ/י� ָרִגיל, ִמָ:א� ָיכ(ל ִלְנע(ל ִמְנָעַליו

 או מקוה .א( ָי�, א( ַמְעָי�, א( ְ;ֵאר, ִליְ� ַעל Fְַפת ;(רַיֲעFֶה ֵסֶדר ַה8ְַ/ 

  :ְוק(ֶד� יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(. לטבילת כלי� הנמצא מחו# לבני� המרח#
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Do the Tashlich-"cast away" and recite the Tashlich 

prayers: stand on the edge of a pit or go to a lake, river or to 

the sea, or dishes mikveh in the bath outside the building. 

And first say this request:  

ְלֵ/� ִיח6ד ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ ִ;ְדִחיל6 6ְרִחימ6 6ְרִחימ6 
. ֵאלה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל ִיFְרָ "ה ְ;ֵ/� ו"6ְדִחיל6 ְלַיֲחָדא ֵ/� י

ֲהֵריִני מ6ָכ� ל(ַמר ְ/לָֹ/ה ָעFָר Eְס6ִקי� ַהְ:ת6ִבי� ַעל ְיֵדי ִמיָכה 
ְוכBְOה6 ַנְפִקי� , ָהא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחֵמי ִאְתַח�6I ָהָכא, ַהָ<ִביא

ִמ8ְֵליָסר ַמ;6ִעי� ִדְמַ/ח ְרב6ת ְ%ִת67ֵני ִ%יְקָנא ַקִ%יָ/א ַע8ִיָקא 
ָהא 8ְֵליָסר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחֵמי ֵמַע8ִיַקא . ַע8ִיִקי� ְטִמיָרא ִ%ְטִמיִרי�%ְ 

. ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע 8ְָלת. נ(Fֵא ָע(� 8ְֵרי. ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� ַחד. ַקִ%יָ/א
ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א . לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0( ָחֵמ/. ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( 0ְרַ;ע

ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצBO(ת . ִיְכ;ֹ/ ֲע(נ(ֵתינ6 8ְַמְנָיא. ָי/6ב ְיַרֲחֶמ<6 ִ/ְבָעה. יתִ/ 
ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� ַחד . �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֲעFָָרה. ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� 8ְִ/ָעה

, ְלַקֵביל ָ%א :ר ִמיֵמי ֶקֶד� 8ְֵליסָ ,ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6 8ְֵריָסר. ָסר
. ֶאֶרְ� ִמָ%ה 0ְרַ;ע. ְוַח<�6 ִמָ%ה 8ְָלת. ַרח�6 ִמָ%ה 8ְֵרי�, ֵאל ִמָ%ה ַחד

נ(ֵצר ֶחֶסד . ֶוֱאֶמת ִמָ%ה ִ/ְבָעה. ְוַרב ֶחֶסד ִמָ%ה ִ/ית. Eַ0ִי� ִמָ%ה ָחֵמ/
ָוֶפַ/ע . ִמָ%ה ֲעFָָרהנ(Fֵא ָע(� . ַלֲאָלִפי� ִמָ%ה 8ְִ/ָעה. ִמָ%ה 8ְַמְנָיא
ִויִהי ָרצ(�  :ְוַנ7ֵה ִמָ%ה 8ְֵליָסר. ְוַחָ+Hה ִמָ%ה 8ְֵריָסר. ִמָ%ה ַחד ָסר

ֶ/8ְִהֶיה ֲח/6ָבה ,  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיִמBְָפֶניָ� ְיהָ(ה 
ְרָמִזי� ָ;ֶה� ְ/לֹ/ ֶעFְֶרה 6ְמקOֶ;ֶלת 6ְרצ6ָיה ְלָפֶניָ� ְקִרי0ת ַהEְס6ִקי� ַה<ִ 

ַהְמכ6ָOִני� ֶאל ְ/לֹ/ , ָהֲאמ6ִרי� ַעל ַיד ְנִביHְ� ִמיָכה, ִמ%(ת ֶ/ל ַרֲחִמי�
ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B . ֶעFְֶרה ִמ%(ת ָהֲאמ6ִרי� ַעל ְיֵדי מֶֹ/ה ַעְבָ%�ְ 

6ְכִא6B ִהFְַג8ִי ָ:ל ַה=(ד(ת , ַכ�6ֵ ָ;ֶה�ִ:6ְַנ8ִי ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת ָהְרא6י(ת לְ 
ְוִי@ֹל6 ַרֲחֶמיָ� ַעל , ְוִתְהֶיה ָ/ָעה ז( ֵעת ָרצ(� ְלָפֶני�ָ . ָהְרמ6ִזי� ָ;ֶה�

ֱאלֵֹהינ6 ְ;ִמַ%ת ַהֶחֶסד 6ְבִמַ%ת יאהדונהי ְוִתְתַנֵהג ְיהָ(ה , ִמ%(ֶתי�ָ 
ְלַהְמִ/יְ� ֶ/ַפע ְוֶהHָרה ִמ� ,  ִבְקִריHִתי זֹאת6ְתע(ֵרר ַרֲחֶמי�ָ , ָהַרֲחִמי�

). י"ו ה"י וי"ד ה"יו(, ַהַ-Iָל ָהֶעְלי(� �678ִ ַה9ְִמיִני ַהִ<ְקָרא נ(ֵצר ֶחֶסד

6ָבֶזה ). ה"ד ה"ה יו"� ה"אל(, ֶאל ַה�678ִ ַה8ְִ/יִעי ַהִ<ְקָרא ַלֲאָלִפי�
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6ְבֵכ� , י ִמ68ק ָ@מ6ר ְוָ/ֵל� ִ:ְרצ(ְנ�ָ "דֹנָ � 0"ִיְתַמ8ְק6 ְ/מ(ת ֱאלִֹהי
ְוָכל ַהְמַקְטְרִגי� ָרִעי� יOְ/ְלכ6 . ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאֵתינ6

י "� הֵ "0לֵ ְוַעל ְיֵדי ֵ/� . ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� 8ְע(ֵרר ַרֲחֶמי�ָ . ִ;ְמצBO(ת ָי�

, ַיֲעל6 ָ:ל ִנP(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְמבָֹרִרי� 6ְמנ7ִOי� 6ְמלOָ;ִני�ִיְתָ;ְרר6 וְ י "ד הֵ "י6
ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 . ְוַנ7ֵה ָלֶה� ְלַהֲעל(ָת� ִלְמק(� ַה7ֶֹד/

  :6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 וַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6
ַוי ָמא� ְ%א(ִ/יט ָיד(י ְ;ִדיְקָנא ַי7ִיָרא ִעHBָה : � ְוHַמרEַָתח ַרִ;י ִ/ְמע(

ְ/ַ;ְח8ָא. ְ%ָסָבא ַקִ%יָ/א ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכBָֹא Oיְקָנא ְ%ַהִהיא ת%ִ .
. ִ%יְקָנא ְ%ָלא ָיְדִעי� ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�. ִ%יְקָנא ְ%ָסִתי� ְוַי7ִיר ִמָ:ל 8ִק6נ(י

ְ/ָ;ִחי�ִ%י O8 יְקָנא ְ%ָלא ֲהָוה ַ;ר ַנ/ . ְקָנא ְ%ִהיא 68ְ/ַ;ְח8ָא ְ%ָכל%ִ
Jה ְוַקִ%יָ/א ְ%ִיְקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליHֲער(י ַעד . ְנִביFַ;ְ יְקָנא ְ%ִהיא 8ְַלָיא%ִ

ְטִמיִרי� ְטִמיָרא דִ , ַי7ִיָרא ְ%ַי7ִִרי�, ִח6ָָרא ְ:ַתְלָגא, ַט;6ָרא ְדִלָ;א
8ָאָנא ִ;ְצִניע6ָתא ְדִסְפָרא ְ%ָהאי . ְמֵהיְמנ6ָתא ִדְמֵהיְמנ6ָתא ְ%כָֹלא

ָנִפיק ְמא6ְדנ(י ְוָנִחית ס6ְחָרֵניJ ְ%פ6ָמא , ִ%יְקָנא ְמֵהיְמנ6ָתא ְדכ(ָלא
.  ְדַי7ִיָראַקִ%יָ/א ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ְ;ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ִח6ָָרא

ה6א ִ%יְקָנא ַי7ִיָרא ְמַהיְמָנא ְ/ֵליָמא , ְוָנִחית ְ;ִ/67ָלא ְוָחֵפי ַעד ִט;6ָרא
ִ;ְתַלת ֲעFַר , ְ%ַנְגִ%י� ֵ;יJ 8ְַלת ֲעFָר ְנִביִעי� ַמ;6ִעי� ִ%ְמַ/ח ְרב6ת ָטָבא

  :8ִק6ִני� ִמְת7ְ8ַָנא
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ִמBְֵעיָלא ) ֵאל' ָ:מ(ָ� במדה אִמי ֵאל (8ִק6ָנא ַקְדָמHה 

ְוָ/אֵרי ֵמַהה6א 8ִק6ָנא ִדFְַער ֵריֵ/יה ְ%ָסִליק ְ;ִת67נ(י ְלֵעיBָא ְמא6ְדנ(י 
ָלא ָטָבא ַעד ֵריָ/א  O7/ִ;ְ ְדִני� ְ;ַחד ח6ָטא Oְתָחא ְדאEִ ְוָנִחית ִמ7ֵַ-י

  :ְ%פ6ָמא
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ֵמֵריָ/א ) ַרח�6' נ(Fֵא ָע(� במדה ב(, ָייָנא8ִק6ָנא ִתנְ 

  :ְוָסִליק ַעד ֵריָ/א 0ֲחָרא ְ%פ6ָמא ְ;ִת67ָנא ָ/ִקיל, ְ%פ6ָמא
ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתח(ת ) ְוַח<�6' ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע במדה ג(, 8ִק6ָנא 8ְִליָתHה

ְוFְַעָרא ִאְתEְַסק , � נ6ְקִבי� ָנִפיק ַחד Hְרָחאח(ָטָמא ִמ8ְח(ת 8ְֵרי
6ָמֵלי ֵמָהאי ִ@יָסא 6ֵמָהאי ִ@יָסא Fְַעָרא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי� . ְ;ַהה6א Hְרָחא

  :ס6ְחָרֵנJ ְדַהה6א Hְרָחא
ָנִחית ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא וְ ) ֶאֶר�ְ ' ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( במדה ד(, 8ִק6ָנא ְרִביָעHה

  :8ְח(ת 6Eָמא ֵמֵריָ/א ֲחָדא ְלֵריָ/א ֲחָדא ְ;ִת67ָנא ְ/ִלי�
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8ְח(ת 6Eָמא ) Eַ0ִי�' במדה ה לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0((, 8ִק6ָנא ֲחִמיָ/Hה
ְוִאBֵי� 8ְֵרי� Hְרִחי� , ָנִפיק Hְרָחא 0ֲחָרא ְ;ִ/67ָלא ְדHְרָחא ִדְלֵעיָלא

  :י� ַעל 6Eָמא ִמָ:א� 6ִמָ:א�ְרִ/יִמ 
ִמְתFַ �7ַ8ְַעָרא ) ְוַרב ֶחֶסד' ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א במדה ו(, 8ִק6ָנא ְ/ִתיָתHה

ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמBְַרע ְלֵעיל ְלֵריָ/א ְ%פ6ָמא ְוָחֵפי ַתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא 
ית Fְַעָרא ְלֵריָ/א ְדִפְתָחא ְוָנִח . ָטָבא ַעד ֵריָ/א ְ%פ6ָמא ִדְלֵעיָלא

  :ְדHְרָחא ַתH8ָה ְ%פ6ָמא
Eִָסיק Fְַעָרא ְוִאְתֲחז�6 ) ֶוֱאֶמת' ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 במדה ז(, 8ִק6ָנא ְ/ִביָעHה

ְ;ִגיְנה(� . 8ְֵרי� 6E8ִַחי� ְ;ִתְקר6ְב8ָא ְ%ב6ְסָמא ָטָבא ַ/Eִיָר� ְוָי�H ְלֶמֱחֵזי
  :ָי� ָעְלָמא ֲהָדא ה6א ִ%ְכִתיב ְ;א(ר Eְֵני ֶמֶלְ� ַחCִי�ִאְתקַ 

 ָנִפיק ַחד ח6ָטא )נ(ֵצר ֶחֶסד' ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6 במדה ח(, 8ִק6ָנא ְתִמיָנHה
  :ְוַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא ַעד ַט;6ָרא, ְ%ַ/ֲעֵרי ס(ֲחָרֵני ְדִדיְקָנא

) ָלֲאָלִפי�' ְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� במדה טְותַ (, 8ִק6ָנא ְתִ/יָעHה

, ִמ8ְָעֵרי 6ִמְתָעְרִבי� ַ/ְעֵרי ִ%יְקָנא ִע� ִאינ�6 ַ/ְעֵרי ְ%ַתְלָיי� ְ;ִ/67ָלא
  :ְוָלא ַנְפֵקי ָ%א ִע� ָ%א

ִתי� ַ/ְעֵרי ַנְח ) נFֵֹא ָע(�' �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב במדה י(, 8ִק6ָנא ֲעִ/יָרHה
  :8ְח(ת ִ%יְקָנא ְוַחְפָיי� ִ;ְגר(ָנא 8ְח(ת ִ%יְקָנא

ְ%ָלא ָנְפִקי� ִניָמא ִמ� ) א ָוֶפַ/ע"ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� במדה י(, 8ִק6ָנא ַחד ַסר
  :ִניָמא 6ִמְתַ/ְעָר� ְ;ִ/יע6ָרא ְ/ִלי�

ְ%ָלא ַתְלָיי� ) ב ְוֲחָ+Hה"ינ6 במדה יֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(תֵ (, 8ִק6ָנא 8ְֵריַסר
6פ6ָמא ִאְתEְֵני ִמָ:ל ִסְטר(י ְוָי�H ַ/ְעֵרי ְסח(ר ְסח(ר , ַ/ְעֵרי ַעל 6Eָמא

Jֵלי:  
ְ%ַתְלָיי� ַ/ְעֵרי ִ;ְתח(ת ) ג ְוַנ7ֵה"ִמיֵמי ֶקֶד� במדה י(, 8ִק6ָנא 8ְֵליַסר

. ָקָרא ָיHה ִ;יָקָרא ַ/Eִיָרא ְמַחְפָיי� ַעד ַט;6ָראִ;י. ִ%יְקָנא ִמָ:א� 6ִמָ:א�
ְסָמא Oְב8ָא ְ%בOי ַתְקרEֵיִרי� . ָלא ִאְתֲחֵזי ִמָ:ל 0ְנEִ/ַ 6ִחי�E8ַ �6>ר ִא;ַ

ִ;ְתֵליַסר . 6ְמַחְזָי� ֵחד6 ִלְזֵעיר 0ְנEִי�. ִח6ִָרי� ְ%ַמְפִקי� ַחCִי� ְלַעְלָמא
 ֵBְוַנְגִ%י� ְלָכל , י� ַנְגִ%י� ְוָנְפִקי� 8ְֵליַסר ַמ;6ִעי� ִ%ְמָ/ח ְרב6ת8ִק6ִני� ִא

6ְמִ/יִחי� ֵמַהה6א ִמְ/ָחא . ְוַנֲהִרי� ְ;ַהה6א ִמְ/ָחא. ִא<�6 ִ%ְלַת8ָא
יָרא ִ;ְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי� ִאְתְרִ/י� ִ%יְקָנא ַי7ִ . ְ%ִבְתֵליַסר 8ִק6ִני� ִאBֵי�

  :ְסִתיָמHה ְ%כBָֹא ְ%ַע8ִיק ְדַע8ִיִקי�
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, מלה במלה' ויאמר מי אל כמו� וגו, יגביה שני צדי הגלימה או המעיל

', וכשיאמר ותשלי� וגו, ג מדות כמסודר כא�"ויכוי� בלבו שה� כנגד י

ויכוי� שכל המלאכי� הרעי� שנבראו מכח , ינער הבגד על המי�

. ליו� יושלכו במצולות י� העליו� דפלוני ונחשעוונותיו וג� המקטרג הע

  :ויחזור כסדר שלש פעמי�

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

)BOֲאֶ/ר, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�: ַח+ֹאָת� ת ָי� ָ:לִ;ְמצ 
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

0ַחד ָעFָר Eְָעִמי� ִ;ְנקO%(ָתיו  "ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלJW"0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר Eָס6ק 

  :6ְטָעָמיו

   ָלZJW    ָנא   א�ְרפָ    א�נָ   ֵאל

  :ַמר Eְס6ִקי� ֵא6B ָ/לֹ/ Eְָעִמי�יֹא

ֶהֱחִזיק  לֹא, Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( ֵאל ָ:מ(ָ� נFֵֹא ָע(� ְועֵֹבר ַעל ִמי
ְוַתְ/ִליְ� , ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;ֹ/ ֲע(נֵֹתינ6: ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָלַעד E0( ִ:י

 ֲאֶ/ר, �8ֵ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�8ִ : ַח+ֹאָת� ִ;ְמצBO(ת ָי� ָ:ל
  :ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאבֵֹתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�

6Bס6ִקי� ֵאEְ ָעִמי�, יֹאַמרEְ /ֹס6ק ָ/לEָ ל:ָ:  

  :ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה  ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְַ@ביאהדונהיְיהָֹוה 

  :ַח ָ;�ְ ְיהָֹוה ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;ֹטֵ 

  :ָקְרֵאנ6 ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(�. ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה

ֲעֵנִני ֶ;ֱאֶמת . ַחְסֶ%�ָ  ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(� ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַוֲאִני 8ְִפBִָתי
  :ִיְ/ֶע�ָ 

  :ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ְוגֲֹאִלי ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי

 ְוָהִא9ָה )608 עמודִנְמָצא ְלָקַמ� " (%ְ0ָרא ז6ָטא"וְתִהBִי� א ֵסֶפר ִיְקרָ 
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  )575עמוד בִנְמָצא . (� ְלֵליל ָ/ב6ע(ת"8ְִלַמד ַהָתנָ " %ְ0ָרא ז6ָטא"ִ;ְמק(� 

  :0ַחר ַהBִמ6ד יֹאַמר ַ;7ָָ/ה ז(

ֶ/Cְִהֶיה , אלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֱאלֵֹהינ6 וֵ יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
, ָח/6ב 6ְמקOָ;ל 6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� ַהִל-6ד ֶ/Bַָמְד8ִי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה

בגללו אי� לי ילדי� ובפרט ְלַת�7ֵ ַמה ֶ/Eַָגְמ8ִי ֲאִני 6ֵביִתי ַ;ֲע(� ֲאֶ/ר 
 ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ,על אשת אחי ועל דודתי בגלגולי� קודמי�8ִי א� בא

ְלַת�7ֵ א(ִתC(ת ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י� , ָהָבל ְקִריHִתי ְ;ת(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה
�7ָ ָ:ל ֲאֶ/ר , ֶ/Eַָגְמ8ִי ָ;ֶה� ֲאִני 6ֵביִתי O6ְברֹב ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ְית

6ִמ�9ָ ִיָ-ֶ/ְ� ֶ/ַפע , 7ְד(ִ/י�ְוִיָ-ֵ/ְ� ֶ/ַפע ַרב ְ;ָכל ָהע(ָלמ(ת הַ , Eַָגְמנ6
ֲעֵננH 6ִבינ6 ֲעֵננ6 ְ;י(� צ(� ַה8ֲַעִנית ַהIֶה . ַרב ְלַנְפֵ/נ6 ר6ֵחנ6 ְוִנְ/ָמֵתנ6

ְלַת�7ֵ ֶאת ָ:ל Eְָגֵמינ6 6ְפָגֵמי Hָד� , ְוִיְהֶיה ַהC(� ַהIֶה י(� ָרצ(� ְלָפֶני�ָ 
ְוָכל Eְָרֵטי , נ6 ִ;ְכָלל6ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִהָהִרא/(� ֶ/Eַָגְמ 

6ְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהֶ<ֶפ/ ֶ/ִנְפְ@מ6 ְוָנְפל6 , ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה
ְונַֹגJ ָ:א(ר 8ְִהֶיה ֶאל ְמק(� , ְ;נַֹגJ ְ%ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה ֲעCָFִה

 ִ;ְזכ6ת 0ְבָרָה� אֲֹהָבְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה  :ֶד/ַה7ֹ
6ִבְזכ6ת ַיֲעקֹב , 6ִבְזכ6ת ִיְצָחק ַעְבָ%ְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהְ@ב6ָרה, ַהֶחֶסד

ת 6ִבְזכ6ת מֶֹ/ה ְנִביHְ� ָהHח6ז ְ;ִמ%ַ , 8ְִמיָמְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַה8ְִפֶאֶרת
6ִבְזכ6ת י(ֵס� ַצִ%יָקְ� , 6ִבְזכ6ת 0ֲהרֹ� ַ:ֲהָנְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהה(ד, ַהֵ<ַצח

6ִבְזכ6ת ָ%ִוד ַעְבָ%ְ� ְמִ/יָחְ� ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת , ָהHח6ז ְ;ִמַ%ת ַהְיס(ד
7ְנ6 ִ/ְבָעה ַנֲחֵלי ַהַ-ְלכ6ת 8ִק�6 ָ@מ6ר וְ , ַהַ-ְלכ6ת Oְוַיְחְזר6 , ָ/ֵל�ְית

  :ִלְהי(ת ְמֵלִאי� 6ֵמִאיִרי� ְוִנְמָ/ִכי� ְ;ֶ/ַפע ַרב ִ:ְרצ(ָנ�ְ 
ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ק(ל(ת : ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י�

ְבָעה ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ : ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ֵהיָכל(ת ַה7ְד(ִ/י�: ַה7ְד(ִ/י�
E(ת ֶ/ל ַהPִַ%יִקי� Oה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ר(ִעי� ֶ/ֲעִתיִדי� ַלֲעמֹד: חFֲֵע :

ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעה : ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְבָעה ְ/ִמ+(ת ֶ/ַ;C(ֵבל
 ְקֵני ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת: ַהIָא(ת ֶ/ל :ֵֹה� ָ@ד(ל ְ;י(� ַהִ:6Eִרי�

ֲעFֵה ְלַמַע� : ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי ַחג ַהס6:(ת: ַהְ-נ(ָרה
ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעה ְיֵמי ְנִקCִי� : ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי ַחג ַהַ-P(ת

Eָה: ֶ/ל ְסִפיַרת ַהִ<ָ%ה Oה ְלַמַע� ִמְצַות ִ/ְבָעת ְיֵמי חFֵה לְ : ֲעFֵַמַע� ֲע
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ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ְ:ִריכ(ת : ִמְצַות ֶ/ַבע ְ;ָרכ(ת ֶ/ל ָחָת� ְוַכBָה
ֲעFֵה : ֲעFֵה ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ְ;ָרכ(ת ֶ/ל ְקִרי0ת ְ/ַמע: ֶ/ל 8ְִפBִי�

  :ְלַמַע� ִמְצַות ֶ/ַבע ֲעִלC(ת ֶ/ל ֵסֶפר 8(ָרה ְ;ַ/ָ;ת

  .י� ֵאל6 ֶ/ַבע ְפָעִמי�יֹאַמר ְפס6ִק 

  : ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי ה(ִ/יָעה ָנא Hָ<א ְיהָֹוה יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

  :Hָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה ָנא ְוַהְצִליָחה ָנא

  :Hָ<א ֵאל ָנא ה(ִ/יָעה ָנא ְוַהְרִויָחה ָנא

  :ִ/יָעה ָנאה(ַ/ְעָנא ְוה(, ְסַלח ָנא, ְרָפא ָנא, Hָ<א ֵאל ָנא

  .0ַחר ָ:ְ� יֹאַמר

ַהַ-ְ/ִמיֵענ6 ִ%ְ;ר(ָתיו ְ;ק(ל(ת , Hָ<א ַהַ-ְנִחיֵלנ6 ָ%ת ְסָפִרי� ֲחִמ9ָה
י "8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , ַהְ:ת6ִבי� ַעל ַה6Bח(ת ֲחִמ9ָה ֲחִמ9ָה, ֲחִמ9ָה

א ֶ/ִ-ְסEָָרJ "ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ . 9ָהֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ 
ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ֲחִמ9ָה "ְוִתְתָ;ֵרר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ . ְ;ִמJH6B ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה

' Hָ<א ַה;(ֵרא ע(ָל� ַהIֶה ָ;א(ת הֵ                             :ַוֲחִמ9ָה
ְוִתEֶ;ַ �7ֵה מ(ָצא(ת , ְוָיַצר ָ;Hָד� ח6ִ/י� ֲחִמ9ָה, הֶ/ִ-ְסEָָרJ ֲחִמ9ָ 

, ְוַהַ-ְבִטיֵחנ6 ְלָיִמי� ֶאֶל� 6ְ/לֹ/ ֵמא(ת 6ְ/לִֹ/י� ַוֲחִמ9ָה, ֲחִמ9ָה
ְוִתְבֶנה . י ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה"8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ 

ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתַי9ֵב . א ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה"(ת הֵ 6ְתכ(ֵנ� א
Hָ<א ִ;ְזכ6ת                        :ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָה"א(ת הֵ 

( 6ִבְזכ6ת ֲאֶ/ר ַרָ;ה ַמHFְת, ַה<(ֵת� ְלHִחיו ֲחִליפ(ת Fְָמל(ת ֲחִמ9ָה
ַוCְִתֵל� ַעל ֵעִצי� , 6ִבְזכ6ת ֲאֶ/ר ֵהִמית ְמָלִכי� ֲחִמ9ָה, ַי%(ת ֲחִמ9ָה

8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר , 6ִבְזכ6ת ֲאֶ/ר ָלַב/ ְלב6/ ַמְלכ6ת ִמיִני� ֲחִמ9ָה, ֲחִמ9ָה
א "ֵנ� א(ת הֵ ְוִתְבֶנה 6ְתכ(. י ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה"א(ת הֵ 

ה "ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ . ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה
Hָ<א ִ;ְזכ6ת ֲאֶ/ר                    :ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָה

, ה צֹא� ֲע6Fי(ת ֲחִמ9ָהְוה6ָבא ל( ִמְנחָ , ָ;ַחר ל( ַח6Bֵקי ֲאָבִני� ֲחִמ9ָה
י ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶעֶ/ר "8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , ְוָקִלי ְסִאי� ֲחִמ9ָה



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

572572572572

, א ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה"ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ . ַוֲחִמ9ָה
  :ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָהה ֶ/ִ- "ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ 

ְוָעFָה ַ:ְנפ(ת ַהEָרֶֹכת , Hָ<א ִ;ְזכ6ת ֲאֶ/ר ָהָיה ִ/יר( ֶאֶל� ַוֲחִמ9ָה
ְוק(ַמת , 6ָבָנה ק(ַמת ַהCִָציַע ַעל ָ:ל ַהַ;ִית 0-(ת ֲחִמ9ָה, 0-(ת ֲחִמ9ָה

ְוק(ַמת ַה�Cָ 0-(ת , 6ִדי� 0-(ת ֲחִמ9ָהַה:(ֶתֶרת ֶ/ל ָראֵ/י ָהַע-
. י ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה"8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , ֲחִמ9ָה

ְוִתְתַחֵ;ר . א ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה"ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ 
  :ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B ֲחִמ9ָה ַוֲחִמ9ָה"ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ 

, Hָ<א ִ;ְזכ6ת ֲאֶ/ר ָמַלְ� ִ;יר6ָ/ַלִי� ִ;ְהי(ת( ֶ;� ָ/ִני� ֶעFְִרי� ַוֲחִמ9ָה
ְוה(ַסְפ8ָ ַעל ָיָמיו , ְוָהַרְג8ָ ֶאת א(ְיָביו ֵמHה ֶאֶל� 6ְ/מ(ִני� ַוֲחִמ9ָה

י ֶ/ִ-ְסEָָרJ "8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר א(ת הֵ , Fָָרה ַוֲחִמ9ָהְ/נ(ת ַחCִי� עֲ 
א ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B "ְוִתְבֶנה 6ְתכ(ֵנ� א(ת הֵ . ְ;ִמJH6B ֶעFֶר ַוֲחִמ9ָה

ה ֶ/ִ-ְסEָָרJ ְ;ִמJH6B "ְוִתְתַחֵ;ר ְוִתְתַי9ֵב א(ת הֵ . ֶאָחד ַוֲחִמ9ָה
  :ַוֲחִמ9ָהֲחִמ9ָה 

  :יֹאַמר ְפס6ִקי� ֵאל6 ַחֵמ/ ְפָעִמי�

�Bֵ/ְַוֶאת ֲחִמיִ/ת( י(ֵס� ָעָליו ְוָנַת� א(ת( , ְוֵאת ֲאֶ/ר ָחָטא ִמ� ַה7ֶֹד/ ְי
  :ְוַה:ֵֹה� ְיַכEֵר ָעָליו ְ;ֵאיל ָהHָ/� ְוִנְסַלח ל(. ַל:ֵֹה�

  :ִמיִ/ית( י(ֵס� ָעָליוחֲ , ְוִא� ָ@אֹל ִיְג0ל ִאי/ ִמַ-ַעFְר(

  :יֹאַמר ָפס76 ֶזה ֶ/ַבע ְפָעִמי�

  :ַהְצִליָחה ָנאיאהדונהי Hָ<א ְיהָֹוה .  ה(ִ/יָעה ָנאיאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 

  .ַיַעמ(ד ְויֹאַמר ַ;ָקָ/ה ז(

  .ה(ַ/ְעָנא ה(ַ/ְעָנא
, ֵדר ְ;ֵראִ/ית ְלָיִמי� ִ/ְבָעהַה=(, Hָ<א ַהַ-ְקִ%י� ָלע(ָל� ְ%ָבִרי� ִ/ְבָעה

8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ְור(ַקע ֲאָרצ(ת ִ/ְבָעה, ַה<(ֶטה ָ/ַמִי� ִ/ְבָעה
  :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

, ְ/ַנת ַה9ְִמָ+ה ְלָ/ִני� ִ/ְבָעהH ,6ָ<א ַהַ-ְנִחיֵלנ6 ַ/ָ;ת ְלָיִמי� ִ/ְבָעה
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� , 6ְ/ַנת ַהC(ֵבל ְלֵק# ַ/ב6ִעי� ִ/ְבָעה
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Hָ<א      :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה
, ג ַהִ;:6ִרי� ְלַ/ב6ִעי� ִ/ְבָעהְוחַ , ַהח(ֵקק ְזַמ� ֵחר6ֵתנ6 ָיִמי� ִ/ְבָעה

ָ:ה ְוִנ=6ְ� ַהַ-ִי� ִ/ְבָעה O8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� , ְול6ָלב ְוַחג ְוס
Hָ<א       :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה

ְוָעַבד ְ;ָנָ/יו ָ/ִני� ִ/ְבָעה , ֵאר ִ/ְבָעהִ;ְזכ6ת ִאי/ �8ָ ֲאֶ/ר ָיָצא ִמְ; 
8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת , ְוָהי6 ְ/נ(ָתיו ֵמHה ְו0ְרָ;ִעי� ְוִ/ְבָעה, ְוִ/ְבָעה

  :ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
ַוֲחל(� , ֲאֶ/ר Eַָתר ֲחל(� ַהEָר(ת ִ/ְבָעהHָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ַצִ%יק 

ַוְיַכְלֵ:ל ַע� ַרב ִ;ְ/ֵני , ְוָצַבר ָ;ר ִ;ְ/ֵני ַהMָָבע ִ/ְבָעה, ַה9ֳִ;ִלי� ִ/ְבָעה
ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� , 8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ָהָרָעב ִ/ְבָעה

Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ִמֵ;ית                :ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6
ְוה(ִליד ֵ;� ֲאֶ/ר ָהי6 ל( , ֵלִוי ֲאֶ/ר ָהי6 ְ/נ(ָתיו ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� ְוִ/ְבָעה

8ְַתֵק� ְוָתִאיר , ְוֶהֱעָלה ֵנר(ת ַהְ-נ(ָרה ִ/ְבָעה, ְיֵמי ִמ6Bִאי� ִ/ְבָעה
ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� , ְנָחִלי� ִ/ְבָעהָ;ַמְלכ6ת 

Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ַחִיל ֲאֶ/ר ִנְבַחר ֵמ0ִחי�                     :ִ/ְבָעה
, ְוָהי6 ל( ִ@;(ִרי� ְ/לִ/י� ְוִ/ְבָעה, 6ָמַלְ� ְ;ֶחְבר(� ָ/ִני� ִ/ְבָעה, ִ/ְבָעה
ְוִיְהי6 ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת , � ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה8ְַת7ֵ 

Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/ ְיִדיד ֲאֶ/ר ָ;ָנה ֵ;ית ַהִ-ְקָ%/         :ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
ַוCַַעF , ָעהַו7ָCֲִהל6 ֵאָליו ָ:ל ִאי/ ִיFְָרֵאל ְ;חֶֹד/ ַה9ִבְ , ְ;ָ/ִני� ִ/ְבָעה

ְוִיְהי6 , 8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ֶאת ֶהָחג ִ/ְבָעה ְוִ/ְבָעה
Hָ<א ִ;ְזכ6ת ִאי/           :ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה

ְיַטֵהר ַהְ-צָֹרע ְ;ֵמי וַ , ָקד(/ ֲאֶ/ר ָ@ַהר ַעל ַהַ<ַער ַוְיזֵֹרר Eְָעִמי� ִ/ְבָעה
ְוִיְהי6 , 8ְַת�7ֵ ְוָתִאיר ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה, ַהCְַרֵ%� ִ;ְטִביל(ת ִ/ְבָעה

  :ה(ַ/ְעָנא ה(ַ/ְעָנא             :ְ/ֵלִמי� 6ְמֵלִאי� ָ;ַמְלכ6ת ְנָחִלי� ִ/ְבָעה
ְיהָֹוה : ָלנ6 ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה ְצָבא(ת ִעָ-נ6 ִמFְָ@ב יאהדונהיְיהָֹוה 

ְיהָֹוה ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(� : ְצָבא(ת 0ְ/ֵרי Hָד� ;(ֵטַח ָ;�ְ 
ֱאלִֹהי� ְ;ָרב ַחְסְ%ָ� ֲעֵנִני , ַוֲאִני ְתִפBִָתי ְלָ� ְיהָֹוה ֵעת ָרצ(�: ָקְרֵאנ6

 ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה צ6ִרי ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי: ֶ;ֱאֶמת ִיְ/ֶע�ָ 
  :ְוגֲֹאִלי

ֶ/Cְֵהא ִמע6ט ֶחְלִ;י , ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאב(ַתייהוה ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ו
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ְוָדִמי ֶ/ִ<ְתַמֵעט ַהC(� ְלָפֶניָ� ְ;ַתֲעִניִתי ָח/6ב 6ְמקOָ;ל ִלְפֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� 
6ְבכַֹח ֵחֶלב ְוָד� ֶ/ִ<ְתַמֵעט , ַרְב8ִיו ַעל ַ@ֵ;י ִמְזַ;ֲחָ� ַה7ָד(/ְ:ִא6B ִהקְ 

6ְבֵכ� יOְמ8ְק6 ִמְסEַר . ב ְ%ֵחיְ� ְוָגר(�"ִז66ֵגי מ' ִיְתע(ֵרר ס(ד ב, ִמֶ-ִ<י
ְוִע� , � ָהע(ָלה ְ/מ(ָנה ֵמא(ת"א(ִתC(ת ְ%ִמ6Bי ְ%ִר;6ַע ֶ%ֱאלִֹהי� ְ%ֵהִהי

ַיֲעל6 , ִמְסEַר ֵמHה 6ְ/לִֹ/י� א(ִתC(ת ְ%ֶעFֶר Eְָעִמי� ֱאלִֹהי� ְ;ִמ6Bָי�
ֵמֲעCָFִה , ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָ� ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַ-ְדֵרָגה .ְלִמְסEַר 8ֲַעִנית

ִתיָמHה ַעד מ(ָחא ְס , ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ַלֲאִציל6ת
6ִמ:ָֹחJ ִיְ/8ְַלֵ/ל ְוֵיֵרד , ְ%ב(ֵרר אֶֹכל ְוָזִריק Eְסֶֹלת, ַמֲחָ/ָבה ָהֶעְלי(ָנה

ֵמֲאִציל6ת , ַמְדֵרָגה 0ַחר ַמְדֵרָגה, ֶ/ַפע ָ@ד(ל ָוַרב ַעל ָ:ל ָהע(ָלמ(ת
,  ַיִ@יַע ְוָיח6ל ָעַלי6ִמ�9ָ, ִלְבִריHה 6ִמְ;ִריHה ִליִציָרה 6ִמיִציָרה ַלֲעCָFִה

ְוָלֵתת :ַֹח ְ;ַמֲחַ/ְב8ִי , ְלַטֵהר ִלִ;י ְלָעְבְ%ָ� ְלִיְרHה 6ְל0ֲהָבה ֶאת ְ/ֶמ�ָ 
6ְבמִֹחי ְלָבֵרר 6ְלַת�7ֵ 6ְלַהֲעל(ת ָ:ל ִניצ(ֵצי ַה7ְד9ָOה ְוַהְ<ָפ/(ת 

יר ֵחֶלק ַה+(ב ֶ/Cֵ/ ִ;י ַעל ַהֵחֶלק 6ְלַהְגִ; , ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ִ%ְקד9ָOה
ֶטֶר� ִנְקָרא ֵאֶליָ� ְו8ָ0ה . ֶוֱהֵיה ָנא ָקר(ב ְלַ/ְוָעֵתנ6, ָהָרע ֶ/Cֵ/ ִ;י

ְוָהָיה ֶטֶר� ִיְקָרא6 ַוֲאִני "ַ:ָ%ָבר ֶ/ֶ<ֱאַמר , ְנַדֵ;ר ְו8ָ0ה 8ְִ/ַמע, 8ֲַעֶנה
E(ֶדה 6ַמPִיל ְוע(ֶנה ' ִ:י 8ָ0ה ה, "ִני ֶאְ/ָמעֶאֱעֶנה ע(ד ֵה� ְמַדְ;ִרי� ַואֲ 

ָ;ר6ְ� /(ֵמַע , 6ְמַרֵח� ְ;ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ6ָקה ְו/(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה
  .8ְִפBָה

ֶ;� ,  א(י ָנא ָלנ6 ִ:י ָחָטאנH 6ָ<א נ(ִליְ� ֶאת ֶחְרEֵָתנ6יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִא� , ְוִא� 8ְִפֶנה ְלַח+ֹאֵתינH 6ָבד Fְִבֵרנ6 ְוִתְקָוֵתינ6, 6ַגת ִא-(ְ:ִסיל 8

6ְבט6ְבָ� ַהָ@ד(ל 8ְע(ֵרר , 8ְִ/מֹר ֲע(ֵנינ6 ִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָ� ֵמHז Eֶ0י�ָ 
רֹב ַרֲחֶמיָ� ַרֲחֶמיָ� 6ְרֵאה ְ;ֵעי� ֶחְמָלֶתיָ� ָצַרת @6ֵפינ6 ְוִנְ/ָמֵתינ6 ְוַקֵ;ל ;ְ 

0ל ,  ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶל�ְ יאהדונהי 6/8ְָבֵתינ6 ְוק(ְרִאי� ְ;ִ/ְמָ� ְיהָֹוה
ִ:י ָגל6י , ְולֹא ְלאֶֹרָ� Eְ0ָ� 7ָ8ִֵחנ6, 6ְבַיד ַזֲעֶמָ� 0ל 8ְִ+ֵ/נ6, 8ַַעְזֵבנ6

ַחס ְוָ/ל(� ֶנֶגד ְ:ב(ֶדָ� ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ִ:י לֹא ָעְלָתה ַעל ִלֵ;נ6 ְלַהְמר(ת 
, ֶאֶפס ִ:י ַעז ִיְצֵרנ6 ָהַרע ְוַעל ָ:ְרֵחינ6 ָנָטה Hְרֵחנ6, ְוַלֲעF(ת ֶנֶגד ַ:6ָָנֶת�ָ 
ִ%ְמי(נ( ְ:0ְרֵיה ִיְכס(� ִלְטרֹ� ְוִכְכִפיר י(ֵ/ב , 6ָמַנע ַה+(ב ִמֶ-<6

 יאהדונהי ְ;ָלע6נ6 ְו8ָ0ה ְ;ט6ְבָ� ְיהָֹוה ַ;ִ-ְס8ִָרי� 6ֶפַתע Eְִתא(� ַחCִי�
ַהPִיָלה ֵמֶחֶרב ַנְפֵ/נ6 ְוַהֲעֵלה ֲאר6ָכה , ְ;ִצְדָקְתָ� 8(ִציא ִמPָָרה ַנְפֵ/ינ6

6ַמְרEֵא ַלֲע(ֵנינ6 ְוִיְהי6 ִלְמא(ר(ת ָ:ל ַה9ֵמ(ת ֲאֶ/ר ֶהֱחַ/ְכנ6 ַ;ֲע(נ(ֵתינ6 
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ְוַטֵהר ִלֵ;נ6 ְלָעְבְ%ָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ִיְרHה ,  6ְפָ/ֵעינ6ְוַח+ֹאֵתינ6
ִפי ְוֶהְגי(� ִלִ;י ְלָפֶניָ�  ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי. ֵ:� ְיִהי ָרצ(�, Hֵמ�, 6ְב0ֲהָבה
  :צ6ִרי ְוגֲֹאִלייאהדונהי ְיהָֹוה 

   .ָ/ַמִי� ַהֶ:ֶס� ִלְצָדָקה ַלֲעִנCִי� ִיְרֵאי ית�

Give money to charity to the poor God-fearing people  

        
        ....ְ� ְלֵליל ָ/ב6ע(תְ� ְלֵליל ָ/ב6ע(תְ� ְלֵליל ָ/ב6ע(תְ� ְלֵליל ָ/ב6ע(ת""""8ָנָ 8ָנָ 8ָנָ 8ָנָ 

ֶר# WHְיָתה תֹה6 : ְ;ֵראִ/ית ָ;ָרא ֱאלִֹהי� ֵאת ַה9ַָמִי� ְוֵאת ָהWֶר# ָהHְוָה
: ִי�Eְֵני ַהָ-Eְ Wֵני ְתה(� ְור6ַח ֱאלִֹהי� ְמַרֶחֶפת ַעל ָובֹה6 ְוחֶ/ְ� ַעל

(ר א(ר ַוWְיִהי ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי Wְרא ֱאלִֹהי� ֶאת: אCַט(ב  ָהא(ר ִ:י ַו
 ְ�/ֶ Wְבֵ%ל ֱאלִֹהי� ֵ;י� ָהא(ר 6ֵבי� ַהחCְַקָרא ֱאלִֹהי�: ַוCִָלא(ר י(�  ַו

  :בֶֹקר י(� ֶאָחWד ֶעֶרב ַוWְיִהי ְוַלחֶ/ְ� ָקָרא ָלְיָלה ַוWְיִהי

: ִהי� ְיִהי ָרִקיַע ְ;ת(ְ� ַהָ-ִי� ִויִהי ַמְבִ%יל ֵ;י� ַמִי� ָלָמWִי�ַוCֹאֶמר ֱאלֹ
ָהWָרִקיַע ַוCְַבֵ%ל ֵ;י� ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ִמ8ַַחת ָלWָרִקיַע 6ֵבי�  ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת

 ִי� ַוWְיִהיַוCְִקָרא ֱאלִֹהי� ָלWָרִקיַע ָ/מָ : ֵכ�W ַהַ-ִי� ֲאֶ/ר ֵמַעל ָלWָרִקיַע ַוWְיִהי
  :בֶֹקר י(� ֵ/ִנWי ֶעֶרב ַוWְיִהי

ָמק(� ֶאָחד ְוֵתWָרֶאה  ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִי7ָו6 ַהַ-ִי� ִמ8ַַחת ַה9ַָמִי� ֶאל
ַלCַָ;ָ/ה ֶאֶר# 6ְלִמְקֵוה ַהַ-ִי� ָקָרא  ַוCְִקָרא ֱאלִֹהי�: ֵכ�W ַהCַָ;ָ/ה ַוWְיִהי

(ב יַיִ-י� ַוCְַרא ֱאלִֹהי� :ִ  Wב : טFֶֶר# ֶ%ֶ/א ֵעHְדֵ/א ָהW8ַ ֹאֶמר ֱאלִֹהי�Cַו
: ֵכ�W ָהHֶר# ַוWְיִהי ב( ַעל ַמְזִריַע ֶזַרע ֵע# Eְִרי עFֶֹה Eְִרי ְלִמינ( ֲאֶ/ר ַזְרע(

Eְִרי ֲאֶ/ר  ַו8(ֵצא ָהHֶר# ֶ%ֶ/א ֵעFֶב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנה6 ְוֵע# עFֶWֹה
(ב ( ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:יב ַזְרע( Wְיִהי: טWְיִהי ַוWבֶֹקר י(�  ֶעֶרב ַו

  :ְ/ִליִ/Wי
ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיִהי ְמאֹרֹת ִ;ְרִקיַע ַה9ַָמִי� ְלַהְבִ%יל ֵ;י� ַהC(� 6ֵבי� 

א(רֹת ִ;ְרִקיַע ְוָהי6 ִלְמ : ַהBְָיָלה ְוָהי6 ְלאֹתֹת 6ְלמ(ֲעִדי� 6ְלָיִמי� ְוָ/ִנWי�
ְ/ֵני ַהְ-אֹרֹת  ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת: ֵכ�W ָהHֶר# ַוWְיִהי ַה9ַָמִי� ְלָהִאיר ַעל

ַהָ-א(ר ַה7ָטֹ�  ַהָ-א(ר ַהָ@דֹל ְלֶמְמֶ/ֶלת ַהC(� ְוֶאת ַהְ@דִֹלי� ֶאת
(ָכִבWי� W:ְיָלה ְוֵאת ַהBַ�8ֵ אָֹת� ֱאלִֹה : ְלֶמְמֶ/ֶלת ַהCִי� ִ;ְרִקיַע ַה9ָָמִי� ַו
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ֶר# ְלָהִאיר ַעל WHֲלַהְבִ%יל ֵ;י� ָהא(ר 6ֵבי� : ָה W6 ְיָלהBַ6ַב �)C;ַ ְוִלְמ/ֹל
(ב ַהחֶ/ְ� ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wְיִהי: טWְיִהי ַוWי ֶעֶרב ַוWבֶֹקר י(� ְרִביִע :  

ָהHֶר#   ַחCָה ְוע(� ְיע(ֵפ� ַעלַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִיְ/ְרצ6 ַהַ-ִי� ֶ/ֶר# ֶנֶפ/
 ַה8ִַ<יִנ� ַהְ@דִֹלי� ְוֵאת ָ:ל ַוCְִבָרא ֱאלִֹהי� ֶאת: Eְֵני ְרִקיַע ַה9ָָמWִי� ַעל

ע(� ָ:ָנ�  ָהWרֶֹמFֶת ֲאֶ/ר ָ/Wְרצ6 ַהַ-ִי� ְלִמWיֵנֶה� ְוֵאת ָ:ל ֶנֶפ/ ַהWַחCָה
( ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י Wר6 6ְרב6 : בטEְ ַוְיָבֶרְ� אָֹת� ֱאלִֹהי� ֵלאמֹר

ֶר# 6ִמְלא6 ֶאת WH;ָ י� ְוָהע(� ִיֶרב-ִCַ;ַ ְיִהי: ַהַ-ִי�Wְיִהי ַוWבֶֹקר י(�  ֶעֶרב ַו
  : ֲחִמיִ/Wי

 ַוCֹאֶמר ֱאלִֹהי� 8(ֵצא ָהHֶר# ֶנֶפ/ ַחCָה ְלִמיָנJ ְ;ֵהָמה ָוֶרֶמF ְוַחWְית(
 ַחCַת ָהHֶר# ְלִמיָנJ ְוֶאת ַוCַַעF ֱאלִֹהי� ֶאת: ֵכ�W ִמיָנJ ַוWְיִהיֶאֶר# לְ 

(ב ֶרֶמF ָהWֲאָדָמה ְלִמיֵנה6 ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ִ:י ַהְ;ֵהָמה ְלִמיָנJ ְוֵאת ָ:ל Wט :
�Cָָד� ְ;ַצְלֵמנ6 ִ:ְדמ6ֵתנ6 ְוִיְר6% ִבְדַגת ַהH הFֲֶעWֹאֶמר ֱאלִֹהי� ַנC6ְבע(� ַו 

ֶר# ָהֶרֶמF ָהWרֵֹמF ַעל ַה9ַָמִי� 6ַבְ;ֵהָמה 6ְבָכל ָהHֶר# 6ְבָכל WHְבָרא : ָהCִַו
ְ;ַצְלמ( ְ;ֶצֶל� ֱאלִֹהי� ָ;ָרא אֹת( ָזָכר 6ְנֵקָבה ָ;ָרא  ָהHWָד� ֶאת ֱאלִֹהי�
�Wר6 : אָֹתEְ ֹאֶמר ָלֶה� ֱאלִֹהי�C6ְרב6 6ִמְלא6 ֶאתַוְיָבֶרְ� אָֹת� ֱאלִֹהי� ַו 

ָה 6ְרד6 ִ;ְדַגת ַה�Cָ 6ְבע(� ַה9ַָמִי� 6ְבָכל O/ֶר# ְוִכְבHת ַעל ָהFֶרֶֹמWה ָהCַָח 
ֶר# WHֹאֶמר ֱאלִֹהי� ִהֵ<ה ָנַת8ִי ָלֶכ� ֶאת: ָהCב ָ:ל ַוFֶזֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶ/ר ַעל ֵע 
ֵע# זֵֹרַע ָזַרע ָלֶכ� ִיWְהֶיה   ְפִרי;( ָהֵע# ֲאֶ/ר ָ:ל ָהHֶר# ְוֶאת Eְֵני ָכל
ְלָכל: ְלHְכָלWה W6 ֶר# 6ְלָכלHת ָהCֶַר#  ע(� ַה9ַָמִי� 6ְלכֹל ַחHַעל ָה Fר(ֵמ
ַוCְַרא ֱאלִֹהי� : ֵכ�W ֶיֶרק ֵעFֶב ְלHְכָלה ַוWְיִהי ָ:ל ;( ֶנֶפ/ ַחCָה ֶאת ֲאֶ/ר
  : בֶֹקר י(� ַהW9ִ9ִי ֶעֶרב ַוWְיִהי ְמאֹד ַוWְיִהיט(ב  ֲאֶ/ר ָעFָה ְוִהֵ<ה ָ:ל ֶאת

� ַוְיכ6BO ַה9ַָמִי� ְוָהHֶר# ְוָכל WHַה9ְִביִעי : ְצָב �)C;ַ ַוְיַכל ֱאלִֹהי�
: ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר ָעWFָה ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר ָעFָה ַוCְִ/;ֹת ַ;C(� ַה9ְִביִעי ִמָ:ל

י(� ַה9ְִביִעי ַוְיַקֵ%/ אֹת( ִ:י ב( ָ/ַבת ִמָ:ל  י� ֶאתַוְיָבֶרְ� ֱאלִֹה 
(ת ְמַלאְכ8( ֲאֶ/ר WFֲעWָרא ֱאלִֹהי� ַל;ָ:  

ַוCְַרא ְיהָֹוה ִ:י ַרָ;ה ָרַעת ָהHWָד� ָ;Hֶר# ְוָכל ֵיֶצר ַמְחְ/בת ִל;( ַרק ַרע 
�) WCי ָעָשה ֶאת : ָ:ל ַהW:ִ ֶח� ְיהָֹוה>ָCִַו) W;ב ֶאל ִלPְֵתַעCִֶר# ַוH;ָ ָד�HWָה :

ַוCאֶמר ְיהָֹוה ֶאְמֶחה ֶאת ָהHWָד� ֲאֶ/ר ָ;ָראִתי ֵמַעל Eְֵני ָהWֲאָדָמה ֵמHWָד� 
�WיִתFְִוַעד ע(� ַה9ָָמִי� ִ:י ִנַחְמ8ִי ִ:י ֲע Fְונַֹח ָמָצא : ַעד ְ;ֵהָמה ַעד ֶרֶמ

  :ֵח� ְ;ֵעיֵני ְיהָֹוWה
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(ְלדת נַח נַח ִאי/ ַצִ%יק 8ִָמי� ָהָיה ְ;דWֹרָֹתיו ֶאת ָהWֱאלִֹהי� ֵאBֶה W8 
: ַוC(ֶלד נַֹח ְ/לָ/ה ָבִני� ֶאת ֵ/� ֶאת ָח� ְוֶאת ָיWֶפת: ִהWְתַהBְֶ� נWֹחַ 

ַוCְַרא ֱאלִֹהי� ֶאת : ַו9ָ8ִֵחת ָהHֶר# ִלְפֵני ָהWֱאלִֹהי� ַו8ִָ-ֵלא ָהHֶר# ָחָמWס
ֶר#ָהHֶר# WHי ִהְ/ִחית ָ:ל ָ;ָשר ֶאת ַ%ְר:( ַעל ָהW:ִ ַו8ְִהי :  ְוִהֵ<ה ִנְ/ָחָתה

ַו7ַCִח 8ֶַרח ֶאת 0ְבָר� ְ;נ( ְוֶאת ל(ט ֶ;� ָהָר� : Fַָרי ֲעָקָרה ֵאי� ָלJ ָוָלWד
ר ַ:Fְִ%י� ֶ;� ְ;נ( ְוֵאת Fַָרי ַ:Bָת( ֵאֶ/ת 0ְבָר� ְ;נ( ַוCְֵצא6 ִא�8ָ ֵמא6

�W/ָ 6ב/ְCֵבֹא6 ַעד ָחָר� ַוCְָהי6 ְיֵמי ֶתַרח ָחֵמ/ : ָלֶלֶכת 0ְרָצה ְ:ַנַע� ַוWCִַו
�Wָמת 8ֶַרח ְ;ָחָרCִָני� 6ָמאַתִי� ָ/ָנה ַו/ָ:  

(ַלְד8ְָ� 6ִמֵ;ית Hִביָ� ֶאל  W-0ְרְצָ� 6ִמWאֶמר ְיהָֹוה ֶאל 0ְבָר� ֶלְ� ְלָ� ֵמCַו
 ָXWֶר# ֲאֶ/ר 0ְרֶאHְהֵיה : ָהWֲאַגְ%ָלה ְ/ֶמָ� ֶוWֲאָבֶרְכָ� ַוWְלג(י ָ@ד(ל ַו �ָFְֶעWְוֶא

ַוWֲאָבWְרָכה ְמָבֲרֶכיָ� 6ְמַקBְֶלָ� Hאֹר ְוִנְבְרכ6 ְבָ� :ֹל ִמְ/Eְחֹת : ְ;ָרָכWה
ִה-ֹל( ֵאת ְ;ַשר ְוִיְ/ָמֵעאל ְ;נ( ֶ;� ְ/ל/ ֶעFְֵרה ָ/ָנה ;ְ : ָהWֲאָדָמWה
) Wָעְרָלת :) Wה ִנ-(ל 0ְבָרָה� ְוִיְ/ָמֵעאל ְ;נIֶַה �)Cְוָכל 0ְנֵ/י : ְ;ֶעֶצ� ַה

) W8ֵבית( ְיִליד ָ;ִית 6ִמְקַנת ֶ:ֶס� ֵמֵאת ֶ;� ֵנָכר ִנ-ֹל6 ִא:  
(�ַוCֵָרא ֵאָליו ְיהָֹוה ְ;ֵאWלֵֹני ַמְמֵרא ְוה6א יֵ/ב WEֶַתWח ָהאֹהֶ  WCל ְ:חֹ� ַה :

ַוFָCִא ֵעיָניו ַוCְַרא ְוִהֵ<ה ְ/לָ/ה ֲאָנִ/י� ִנPִָבי� ָעָליו ַוCְַרא ַוCָָר# 
ְרָצה WH 68ַח/ְCִח ָהאֶֹהל ַוWַתEֶֹאַמר ֲאדָֹני ִא� ָנא ָמָצאִתי : ִלְקָראָת� ִמCַו

 ָ�W%ֲֶעבֹר ֵמַעל ַעְבWד ַוְיִה : ֵח� ְ;ֵעיֶניָ� 0ל ָנא ַת@ַOCה ַוBֲֶחֵרי ַהְ%ָבִרי� ָהֵא W0 י
ֶאת : ְל0ְבָרָה� ֵלאמֹר ִהֵ<ה ָיWְלָדה ִמְלָ:ה ַג� ִהוא ָ;ִני� ְלָנח(ר HִחWי�ָ 

�Wִחיו ְוֶאת ְקמ6ֵאל ֲאִבי ֲאָרH ד ְוֶאת ֲחז( : ע#6 ְ;כֹר( ְוֶאת ;6זFֶ:ֶ ְוֶאת
6ְבת6ֵאל ָיַלד ֶאת  ִרְבָקה ְ/מָֹנה : ֵאWלְוֶאת Eְִלָ%/ ְוֶאת ִיְדָל� ְוֵאת ְ;ת6

�Wְלָדה ִמְלָ:ה ְלָנח(ר ֲאִחי 0ְבָרָהWה ָיBְֶרא6ָמה ַו8ֵֶלד : ֵא Jיַלְג/( 6ְ/ָמW6ִפ
  :ַ@� ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַ@ַח� ְוֶאת 8ַַח/ ְוֶאWת ַמWֲעָכWה

:  ָ/ָנה ְוֶ/ַבע ָ/ִני� ְ/ֵני ַחCֵי FָָרWהַוWCְִהי6 ַחCֵי Fָָרה ֵמHה ָ/ָנה ְוֶעFְִרי�
ַו8ָָמת Fָָרה ְ;ִקְרַית 0ְרַ;ע ִהוא ֶחְבר(� ְ;ֶאֶר# ְ:ָנַע� ַוCָבֹא 0ְבָרָה� 

JWָרה ְוִלְב:ָֹתFָֹד ְלEֵני ֵמת( ַוְיַדֵ;ר ֶאל ְ;ֵני  : ִלְסEְ ָק� 0ְבָרָה� ֵמַעלCַָו
ֵני ִיְ/ָמֵעאל ְוֵאBֶה ְ/מָֹת� ְ;ַחְצֵריֶה� 6ְבִטWירָֹת� ֵאBֶה ֵה� ;ְ : ֵחת ֵלאמWֹר

�Wָֹת- Oיִא� ְלאFִי ִיְ/ָמֵעאל ְמ0ת ָ/ָנה : ְ/ֵני� ָעָשר ְנCֵה ְ/ֵני ַחBְֶוֵא
ַוCְִ/ְ:נ6 : 6ְ/לִ/י� ָ/ָנה ְוֶ/ַבע ָ/ִני� ַוCְִגַוע ַוCָָמת ַוHCֵֶס� ֶאל ַעָ-Wיו

ַעד /6ר ֲאֶ/ר ַעל Eְֵני ִמְצַרִי� ;Wֲֹאָכה 690ָרה ַעל Eְֵני ָכל ֶאָחיו ֵמWֲחִויָלה 
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  :ָנָפWל
(ְלדֹת ִיְצָחק ֶ;� 0ְבָרָה� 0ְבָרָה� ה(ִליד ֶאת ִיְצָחWק W8 הBֶַוְיִהי ִיְצָחק : ְוֵא

Eַַ%� ֲאָר� ֶ;� 0ְרָ;ִעי� ָ/ָנה ְ;ַקְח8( ֶאת ִרְבָקה ַ;ת ְ;ת6ֵאל ָהWֲאַרִ-י ִמ 
ַוCְֶע8ַר ִיְצָחק ַלWיהָֹוה ְלנַכח ִאְ/8( ִ:י : ֲאח(ת ָלָב� ָהWֲאַרִ-י ל( ְלִאW9ָה

) W8/ְָעֶתר ל( ְיהָֹוה ַו8ַַהר ִרְבָקה ִאCֲֵעקֹב ֶאל : ֲעָקָרה ִהוא ַוWַמע ַי/ְCִַו
�Wה ֲאָרWָנ%ֶEַ �ְֶלCִֵביו ְוֶאל ִא-( ַוH : ְראCֵַעָשו ִ:י ָרע(ת ְ;נ(ת ְ:ָנַע� ְ;ֵעיֵני ַו

ַוCֵֶלְ� ֵעָשו ֶאל ִיְ/ָמֵעאל ַו7ַCִח ֶאת ַמWֲחַלת ַ;ת  ִיְ/ָמֵעאל : ִיְצָחק HִבWיו
  :ֶ;� 0ְבָרָה� ֲאח(ת ְנָבי(ת ַעל ָנָ/יו ל( ְלִאW9ָה

ע ַ;ָ-ק(� ַוCֶָל� ָ/� ִ:י ָבא ַוCְִפ@ַ : ַוCֵֵצא ַיWֲעקֹב ִמְ;ֵאר ָ/ַבע ַוCֵֶלְ� ָחָרWָנה
6א Wב ַ;ָ-ק(� ַהה:ַ/ְCֲִא/ָֹתיו ַוWְמַר �FֶCָ0ְבֵני ַהָ-ק(� ַוW7ַח ֵמCִַה9ֶֶמ/ ַו :

Pָב 0ְרָצה ְורֹא/( ַמִ@יַע ַה9ָָמְיָמה ְוִהֵ<ה ַמְלֲאֵכי  Oמ �Bָ Oֲחלֹ� ְוִהֵ<ה סWCַWַו
(ֱאלִֹהי� עִֹלי� ְויWֹרְ  W; ָלָב� ַ;;ֶֹקר ַוְיַנ9ֵק ְלָבָניו ְוִלְבנ(ָתיו : ִדי� �:ֵ/ְCַַו

) Wב ָלָב� ִלְמקֹמ/ָCֶָלְ� ַוCְֵפְ@ע6 ב( : ַוְיָבֶרְ� ֶאְתֶה� ַוCִWֲעקֹב ָהַלְ� ְלַדְר:( ַוWְוַי
ֶזה ַוCְִקָרא ַוCאֶמר ַיWֲעקֹב ַ:Wֲאֶ/ר ָר�H ַמWֲחֵנה ֱאלִֹהי� : ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהWי�

  :ֵ/� ַהָ-ק(� ַהה6א ַמWֲחָנWִי�
�) Wֵדה ֱאדFְ ִעירFֵ ִחיו 0ְרָצהH ִכי� ְלָפָניו ֶאל ֵעָשוHֲעקב ַמְלWַלח ַי/ְCִַו :

ַוְיַצו אָֹת� ֵלאמֹר :ה תWֹאְמר�6 ַלWאדִֹני ְלֵעָשו :ה Hַמר ַעְבְ%ָ� ַיWֲעקֹב ִע� 
ַוWְיִהי ִלי /(ר ַוWֲחמ(ר צֹא� ְוֶעֶבד ְוִ/ְפָחה : 8ָWהָלָב� ַ@ְר8ִי ָוWֵאַחר ַעד עָ 

ֳהִלWיָבָמה �6B0 : ָוWֶאְ/ְלָחה ְלַהִ@יד ַלWאדִֹני ִלְמצֹא ֵח� ְ;ֵעיֶנWי�ָ  WH �6B0
�WֹינEִ �6B0 ר: ֵאָלהW�6 ִמְבָצB0 �6 8ֵיָמ�B0 �6 ְקַנזB0 : �6 ַמְגִ%יֵאלB0

Iָָת� ה6א ֵעָשו �6B0 ִעירָ  Oבָֹת� ְ;ֶאֶר# ֲאח/ְ W6ֵפי ֱאד(� ְלמB0 הBֵֶא �
�) Wֲאִבי ֱאד:  

ֵאBֶה Wֹ8ְלד(ת ַיWֲעקֹב י(ֵס� : ַוCֵֶ/ב ַיWֲעקֹב ְ;ֶאֶר# ְמג6ֵרי Hִביו ְ;ֶאֶר# ְ:ָנWַע�
ר ֶאת ְ;ֵני ֶ;� ְ/ַבWע ֶעFְֵרה ָ/ָנה ָהָיה רֶֹעה ֶאת ֶאָחיו ַ;Pֹא� ְוה6א ַנעַ 

ִבְלָהה ְוֶאת ְ;ֵני ִזְלEָה ְנֵ/י Hִביו ַוCֵָבא י(ֵס� ֶאת ִ%ָ;ָת� ָרָעה ֶאל 
�Wה : ֲאִביֶהFִָני� ה6א ל( ְוָע Oי ֶב� ְזקW:ִ ַהב ֶאת י(ֵס� ִמָ:ל ָ;ָניוH ָרֵאלFְְוִי

ה6 ַו�8ֵCִ ַה:(ס ַעל ַוCֶָ/ב ֶאת ַשר ַהַ-ְ/ִקי� ַעל ַמְ/קֵ : ל( ְ:תֶֹנת W=ִEַי�
ְולWֹא ָזַכר : ְוֵאת ַשר ָהWאִֹפי� 8ָָלה ַ:Wֲאֶ/ר Eַָתר ָלֶה� י(ֵסEַ �:ַ :�WְרעWֹה

  :Fַר ַהַ-ְ/ִקי� ֶאת י(ֵס� ַוCְִ/ָ:ֵחWה6
ְוִהֵ<ה ִמ� : ַוְיִהי ִמ#7ֵ ְ/ָנַתִי� ָיִמי� 6ַפְרעה חֵֹל� ְוִהֵ<ה עֵֹמד ַעל ַהְיאWֹר
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ח6ַהיְ  WH;ָ ר(ת ְיפ(ת ַמְרֶאה 6ְבִריאת ָ;ָשר ַו8ְִרֶעיָנהEָ אֹר עֹלֹת ֶ/ַבע :
ֲחֵריֶה� ִמ� ַהְיאֹר ָרע(ת ַמְרֶאה ְוַד7(ת  W0 ר(ת ֲאֵחר(ת עֹל(תEָ ְוִהֵ<ה ֶ/ַבע

ה ַוCאֶמר ָלֶה� י(ֵס� ָמW: ָ;ָשר ַוW8ַWֲעמְדָנה ֵאֶצל ַהEָר(ת ַעל Fְַפת ַהְיאWֹר
ַהַ-Wֲעֶשה ַהIֶה ֲאֶ/ר ֲעFִיֶת� ֲהל(א ְיַדְעW:ִ �8ֶי ַנֵח/ ְיַנֵח/ ִאי/ ֲאֶ/ר 

ַוCאֶמר ְיה6ָדה ַמה <ֹאַמר ַלWאדִֹני ַמה ְ<ַדֵ;ר 6ַמה  ִ<ְצַטָ%ק : ָ:מWִֹני
 ַ@� ֲאֶ/ר ָהWֱאלִֹהי� ָמָצא ֶאת ֲעו� ֲעָבֶדיָ� ִהֶ<<6 ֲעָבִדי� ַלWאדִֹני ַ@� ֲאַנְחנ6

) Wֲעשֹ(ת זֹאת ָהִאי/ ֲאֶ/ר: ִנְמָצא ַהָ@ִביַע ְ;ָידWי ֵמBִ ֹאֶמר ָחִליָלהCַו 
  :� ֲעל6 ְלָ/ל(� ֶאל ֲאִביֶכ�W ִנְמָצא ַהָ@ִביַע ְ;ָיד( ה6א ִיWְהֶיה Bִי ָעֶבד ְו80ֶ 

ְבְ%ָ� ָדָבר ְ;Hְזֵני ֲאדִֹני ְיַדֶ;ר ָנא עַ  ִ;י ֲאדִֹני ַוCִַ@/ ֵאָליו ְיה6ָדה ַוCֹאֶמר
ֲאדִֹני ָ/0ל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאמֹר : ְו0ל ִיַחר Eְ0ָ� ְ;ַעְבֶ%ָ� ִ:י ָכמ(ָ� ְ:ַפְרעWֹה

ח WH )ב אH ִני� : ֲהֵי/ ָלֶכ� Oב ָזֵק� ְוֶיֶלד ְזקH 6ַו<ֹאֶמר ֶאל ֲאדִֹני ֶי/ ָלנ
(ָקָט� ְוHִחיו ֵמת ַו6ָCִֵתר ה6א ְלַב% Wִביו ֲאֵהבHֱחִיָתנ6 : ( ְלִא-( ְוWאְמר6 ֶהWֹCַו

ַו�FֶCָ אָֹתJ י(ֵס� ְלחֹק : ִנְמָצא ֵח� ְ;ֵעיֵני ֲאדִֹני ְוָהִיינ6 ֲעָבִדי� ְלַפְרעWֹה
ַעד ַהC(� ַהIֶה ַעל 0ְדַמת ִמְצַרִי� ְלַפְרעֹה ַלחֶֹמ/ ַרק 0ְדַמת ַה:Wֲֹהִני� 

ַוCֵֶ/ב ִיFְָרֵאל ְ;ֶאֶר# ִמְצַרִי� ְ;ֶאֶר# @ֶ/� :  ְלַפְרעWֹהְלַבָ%� לֹא ָהWְיָתה
ֲחז6 ָבJ ַוCְִפר6 ַוCְִר;6 ְמאWֹד WHCֵַו:  

ַוְיִחי ַיWֲעקֹב ְ;ֶאֶר# ִמְצַרִי� ְ/ַבע ֶעFְֵרה ָ/ָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַיWֲעקֹב ְ/ֵני ַחCָיו 
 ַוCְִקָרא   ָלמ6ת ַוCְִקְרב6 ְיֵמי ִיFְָרֵאל: ָנWהֶ/ַבע ָ/ִני� ְו0ְרָ;ִעי� 6ְמ0ת ָ/ 

ִלְבנ( ְלי(ֵס� ַוCאֶמר ל( ִא� ָנא ָמָצאִתי ֵח� ְ;ֵעיֶניָ� Fִי� ָנא ָיWְדָ� 8ַַחת 
ְוָ/Wַכְב8ִי ִע� : ְיֵרִכי ְוָעִשיָת ִעָ-ִדי ֶחֶסד ֶוWֱאֶמת 0ל ָנא ִתְקְ;ֵרִני ְ;ִמְצָרWִי�

 Fָֹאמַ ֲאבַֹתי 6ְנCָרָת� ַוW Oנִֹכי ֶאְעֶשה  אַתִני ִמִ-ְצַרִי� 6ְקַבְר8ִַני ִ;ְקב WH ר
 ָ�Wָרֵאל ַעל רֹא/ : ִכְדָבֶרFְ8ַח6 ִי/ְCִ9ַָבע ל( ַוCְִבָעה ִלי ַוW9ָֹאֶמר ִהCַו
נִֹכי ֵמת ֵוWאלִֹהי� Eָקֹד ִיְפקד ֶאְתֶכ� : ַהִ-ָ+Wה WH אֶמר י(ֵס� ֶאל ֶאָחיוCַו

ֶהWֱעָלה ֶאְתֶכ� ִמ� ָהHֶר# ַהIֹאת ֶאל ָהHֶר# ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ע ְל0ְבָרָה� וְ 
ְלַיWֲעקWֹב W6 קד ִיְפקד : ְלִיְצָחקEָ ָרֵאל ֵלאמֹרFְע י(ֵס� ֶאת ְ;ֵני ִי;ַ/ְCַַו

ֶ;� ֵמHה ) י�Oָ (ַוCָָמת י(ֵס� : ֱאלִֹהי� ֶאְתֶכ� ְוַהWֲעִלֶת� ֶאת ַעְצמַֹתי ִמWIֶה
�ָ (ֶעFֶר ָ/ִני� ַוWCַַחְנט6 אֹת( ַוCִיHW;ָ �Fֶר(� וָ  O; (ִי�Wִמְצָר;ְ) :יוד אדני(  

: ְוֵאBֶה ְ/מ(ת ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ַהָ;ִאי� ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיWֲעקֹב ִאי/ 6ֵבית( ָ;Wא6
 ַוCָָ/ב מֶֹ/ה ֶאל :ִיMָשָכר ְזב6ל�O 6ִבְנָיִמ�W: ְרא6ֵב� ִ/ְמע(� ֵלִוי ִוWיה6ָדWה
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6ֵמHז : ְיהָֹוה ַוCֹאַמר ֲאדָֹני ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָע� ַהIֶה ָלָ-ה Iֶה ְ/ַלְחW8ִָני
ָ;אִתי ֶאל Eְַרעֹה ְלַדֵ;ר ִ;ְ/ֶמָ� ֵהַרע ָלָע� ַהIֶה ְוַהPֵל לWֹא ִהPְַל8ָ ֶאת 

 ָ�W-ֶאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה ַע8ָה ִתְרֶאה אֲ : ַעCֱעֶשה ְלַפְרעֹה ִ:י ַוWר ֶא/ֶ
) W0ְרצWֲרֵ/� ֵמWֵח� 6ְבָיד ֲחָזָקה ְיָגBְ/ְַבָיד ֲחָזָקה ְי:  

ָוWֵאָרא ֶאל 0ְבָרָה� : ַוְיַדֵ;ר ֱאלִֹהי� ֶאל מֶֹ/ה ַוCֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיהָֹוWה
ְוַג� : י ָלֶה�Wֶאל ִיְצָחק ְוֶאWל ַיWֲעקֹב ְ;ֵאל ַ/ָ%י 6ְ/ִמי ְיהָֹוה לֹא נ(ַדְע8ִ 

ֲהִקמִתי ֶאת ְ;ִריִתי ִא�8ָ ָלֵתת ָלֶה� ֶאת ֶאֶר# ְ:ָנַע� ֵאת ֶאֶר# ְמגWOֵריֶה� 
JWיו ֶאל : ֲאֶ/ר ָ@ר6 ָבEָ:ַ FְֹפרCְִרעֹה ֶאת ָהִעיר ַוEַ ֵצא מֶֹ/ה ֵמִע�Cֵַו

 WH �ְ8ַא ִנWְֹחְ%ל6 ַה7ֹל(ת ְוַהָ;ָרד 6ָמָטר לCַי : ְרָצהְיהָֹוה ַוW:ִ ְרעֹהEַ ְראCַַו
: ָחַדל ַהָ-ָטר ְוַהָ;ָרד ְוַה7ֹלֹת ַוCֶס� ַלWֲחטֹא ַוCְַכֵ;ד ִל;( ה6א ַוWֲעָבָדWיו

ַוWCֶWֱחַזק ֵלב Eְַרעֹה ְולֹא ִ/Bַח ֶאת ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ַ:Wֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר ְיהָֹוה ְ;ַיד 
  :מֶֹ/Wה

;ֹא ֶאל Eְַרעֹה ִ:Wי ֲאִני ִהְכַ;ְד8ִי ֶאת ִל;( ְוֶאת ַוCאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה 
) W;ה ְ;ִקְרBֶתַֹתי ֵאWְֹזֵני ִבְנָ� : ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַע� ִ/ִתי אH;ְ רEֵ6ְלַמַע� 8ְַס

6ֶב� ִ;ְנָ� ֵאת ֲאֶ/ר ִהְתַעBְַל8ִי ְ;ִמְצַרִי� ְוֶאת אWֹתַֹתי ֲאֶ/ר ַשְמ8ִי ָב� 
ֲהרֹ�: � ִ:Wי ֲאִני ְיהָֹוWהִוWיַדְע8ֶ  W0בֹא מֶֹ/ה ְוCְָרעֹה ַוEַ אְמר6 ֵאָליו   ֶאלWֹCַו 

:Wֹה Hַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ָהWִעְבִרי� ַעד ָמַתי ֵמ0ְנ8ָ ֵלWָענֹת ִמEָָני ַ/Bַח ַעִ-י 
Wִני OַעְבדWְוַי : WHֹאת ְוI ְלָ� ִבְנָ� ָמָחר ֵלאמר ַמה WH/ְי ִיW:ִ ַמְר8ָ ֵאָליו ְוָהָיה

(ִציHנ6 ְיהָֹוה ִמִ-ְצַרִי� ִמֵ;ית ֲעָבִדWי� Wי ִהְקָ/ה : ְ;חֶזק ָיד הW:ִ ַוְיִהי
 ַוWCֲַהרֹג ְיהָֹוה ָ:ל ְ;כ(ר ְ;ֶאֶר# ִמְצַרִי� ִמְ;כֹר Hָד�  נ6  ְלַ/Bְחֵ  ַפְרעֹה

 Eֶֶטר ֶרֶח� ַהIְָכִרי� ְוָכל ְוַעד ְ;כ(ר ְ;ֵהָמה ַעל ֵ:� ֲאִני זֵֹבַח ַלWיהָֹוה ָ:ל
(ָטפֹת ֵ;י� ֵעיֶניָ� ִ:י ְ;חֶזק : ְ;כ(ר ָ;ַני ֶאְפֶ%Wה Wְוָהָיה ְלא(ת ַעל ָיְדָכה 6ְלט

(ִציHנ6 ְיהָֹוה ִמִ-ְצָרWִי� Wָיד ה:  
 ִ:י  ְולWֹא ָנָח� ֱאלִֹהי� ֶ%ֶרְ� ֶאֶר# Eְִלְ/8ִי�  ֶאת ָהָע� ַוְיִהי ְ;ַ/Bַח Eְַרעֹה

ָקר(ב ה6א ִ:י Hַמר ֱאלִֹהי� �Eֶ ִיָ<ֵח� ָהָע� ִ;ְראָֹת� ִמְלָחָמה ְוָ/ב6 
ִ/י� ָעל6 : ִמְצָרWְיָמה OֲחמWב ֱאלִֹהי� ֶאת ָהָע� ֶ%ֶרְ� ַהִ-ְדָ;ר ַי� ס�6 ַו=ֵCַַו

-( ִ:י ַו7ַCִח מֶֹ/ה ֶאת ַעְצמ(ת י(ֵס� ִע : ְבֵנWי ִיFְָרֵאל ֵמֶאֶר# ִמְצָרWִי�
ַהְ/ֵ;ַע ִהְ/ִ;יַע ֶאת ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ֵלאמֹר Eָקֹד ִיְפקד ֱאלִֹהי� ֶאְתֶכ� 

�Wה ִא8ְֶכIֲֶעִליֶת� ֶאת ַעְצמַֹתי ִמWֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה ְ:תֹב זאת : ְוַהCַו
ַע ִ:Wי ָמחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר O/ְזֵני ְיהֹוH;ְ ֲעָמֵלק ִזָ:ר(� ַ;ֵ=ֶפר ְוִשי� 
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ַוCֹאֶמר ִ:י : ַוCִֶב� מֶֹ/ה ִמְזֵ;ַח ַוCְִקָרא ְ/מ( ְיהָֹוה ִנִ=Wי: ִמ8ַַחת ַה9ָָמWִי�
  :ָיד ַעל ֵ:ס ָיJ ִמְלָחָמה ַלWיהָֹוה ַ;Wֲעָמֵלק ִמ%ֹר %Wֹר

ה ַוCְִ/ַמע ִיְתר( כֵֹה� ִמְדָי� חֵֹת� מֶֹ/ה ֵאת ָ:ל ֲאֶ/ר ָעָשה ֱאלִֹהי� ְלמֶֹ/ 
ְלִיFְָרֵאל ַע-( ִ:Wי ה(ִציא ְיהָֹוה ֶאת ִיFְָרֵאל ִמִ-ְצָרWִי� W6 : 7ַח ִיְתר( חֵֹת�Cִַו

ְוֵאת ְ/ֵני ָבֶניָה ֲאֶ/ר ֵ/� : מֶֹ/ה ֶאת ִצEָֹרה ֵאֶ/ת מֶֹ/ה 0ַחר ִ/6BֶחWיהָ 
   :ָהWֶאָחד ֵ@Wְר/ֹ� ִ:י Hַמר ֵ@ר ָהִייִתי ְ;ֶאֶר# ָנְכִרWCָה

ַ;חֶֹד/ ַה9ְִליִ/י ְלֵצאת ְ;ֵנWי ִיFְָרֵאל ֵמֶאֶר# ִמְצָרִי� ַ;C(� ַהIֶה ָ;א6 
ַוCְִסע6 ֵמWְרִפיִדי� ַוCָבֹא6 ִמְדַ;ר ִסיַני ַוWCַWֲחנ6 ַ;ִ-ְדָ;ר ַוWCִַח� : ִמְדַ;ר ִסיָנWי

י� ַוCְִקָרא ֵאָליו ְיהָֹוה ִמ� 6מֶֹ/ה ָעָלה ֶאל ָהWֱאלִֹה : ָ/� ִיFְָרֵאל ֶנֶגד ָהָהWר
�8ֶ0 ְרִאיֶת� : ָהָהר ֵלאמֹר :ה תֹאַמר ְלֵבית ַיWֲעקֹב ְוַתֵ@יד ִלְבֵני ִיFְָרֵאWל

ֲאֶ/ר ָעִשיִתי ְלִמְצָרִי� ָוWֶאFָא ֶאְתֶכ� ַעל ַ:ְנֵפי ְנָ/ִרי� ָוHWִבא ֶאְתֶכ� 
 6ְ/ַמְר�8ֶ ֶאת ְ;ִריִתי ִוְהִייֶת� ִלי ְוַע8ָה ִא� ָ/מ(ַע 8ְִ/ְמע6 ְ;קִֹלי: ֵאָלWי

ֶר# WHה ִמָ:ל ָהַעִ-י� ִ:י ִלי ָ:ל ָהBָOֲהִני� : ְסגWֹ: ְהי6 ִלי ַמְמֶלֶכתW8ִ �8ֶ0ְו
ַוCָבא מֶֹ/ה : ְוג(י ָקד(/ ֵאBֶה ַהְ%ָבִרי� ֲאֶ/ר 8ְַדֵ;ר ֶאל ְ;ֵני ִיFְָרֵאWל

�FֶCָ ִלְפֵניֶה� ֵאת ָ:ל ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶה ֲאֶ/ר ִצ6ָה6 ַוCְִקָרא ְלִזְקֵני ָהָע� וַ 
ַוWCֲַענ6 ָכל ָהָע� ַיְחָ%ו ַוCאְמר6 :ל ֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר ְיהָֹוה ַנWֲעֶשה ַוCֶָ/ב : ְיהָֹוWה

נִֹכי ָ;א : מֶֹ/ה ֶאת ִ%ְבֵרי ָהָע� ֶאל ְיהָֹוWה WH ֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה ִהֵ<הCַו
ַ;Wֲעב6ר ִיְ/ַמע ָהָע� ְ;ַדְ;ִרי ִעָ-ְ� ְוַג� ְ;ָ� ַיWֲאִמינ6  ְ;ַעב ֶהWָעָנ� ֶלי�ָ אֵ 

ַוCֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה : ְלע(ָל� ַוCֵַ@ד מֶֹ/ה ֶאת ִ%ְבֵרי ָהָע� ֶאל ְיהָֹוWה
�WְמלָֹתFִ 66ָמָחר ְוִכְ;ס �)Cְוָהי6: ֵלְ� ֶאל ָהָע� ְוִקַ%ְ/�8ָ ַה �)Cְנכִֹני� ַל 

: ַה9ְִליִ/י ִ:י ַ;C(� ַה9ְִלִ/י ֵיֵרד ְיהָֹוה ְלֵעיֵני ָכל ָהָע� ַעל ַהר ִסיָנWי
ְוִהְגַ;ְל8ָ ֶאת ָהָע� ָסִביב ֵלאמֹר ִהW9ְָמר6 ָלֶכ� ֲעל(ת ָ;ָהר 6ְנגַע ְ;ָקֵצה6 

( ָירה ִיCֶָרה לWֹא ִתַ@ע ;( יָ : ָ:ל ַה<ֵֹגַע ָ;ָהר מ(ת י6ָמWת Wי ָסק(ל ִיָ=ֵקל אW:ִ ד
ַוCֵֶרד : ִא� ְ;ֵהָמה ִא� ִאי/ לֹא ִיְחֶיה ִ;ְמ/ְֹ� ַהCֵֹבל ֵהָ-ה ַיWֲעל6 ָבָהWר

�WְמלָֹתFִ 6ְיַכְ;סWֹאֶמר ֶאל : מֶֹ/ה ִמ� ָהָהר ֶאל ָהָע� ַוְיַקֵ%/ ֶאת ָהָע� ַוCַו
ל 8ְִ@/6 ֶאל ִאW9ָהָהָע� ֱהי6 ְנכִֹני� ִלְ/לֶ/ת ָיִמ  W0 י� : �)Cַוְיִהי ַב

ַה9ְִליִ/י ִ;ְהית ַה;ֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת 6ְבָרִקי� ְוָעָנ� ָ:ֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל 
ַוC(ֵצא מֶֹ/ה ֶאת ָהָע� : /ָֹפר ָחָזק ְמאֹד ַוWCֱֶחַרד ָ:ל ָהָע� ֲאֶ/ר ַ;W-ַWֲחֶנWה

Wֱאלִֹהי� ִמ� ַהWרִלְקַראת ָהWב6 ְ;ַתְח8ִית ָהָהPְְתַיWCֲִחֶנה ַוW-ַ : �/ְַוַהר ִסיַני ָע
:BO( ִמEְֵני ֲאֶ/ר ָיַרד ָעָליו ְיהָֹוה ָ;ֵא/ ַוCַַעל ֲעָ/נ( ְ:ֶעֶ/� ַהִ:ְבָ/� ַוWCֱֶחַרד 
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ַוWְיִהי ק(ל ַה9ָֹפר ה(ֵלְ� ְוָחֵזק ְמאֹד מֶֹ/ה ְיַדֵ;ר : ָ:ל ָהָהר ְמאWֹד
(לוְ  Wֲעֶנ<6 ְבקWֱאלִֹהי� ַיWְקָרא : ָהCִֶרד ְיהָֹוה ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רא/ ָהָהר ַוCֵַו

ַוCאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה ֵרד : ְיהָֹוה ְלמֶֹ/ה ֶאל רֹא/ ָהָהר ַוCַַעל מֶֹ/Wה
:Wֲֹהִני� ְוַג� הַ : ָהֵעד ָ;ָע� �Eֶ ֶיWֶהְרס6 ֶאל ְיהָֹוה ִלְרא(ת ְוָנַפל ִמֶ-<6 ָרWב

ַוCאֶמר מֶֹ/ה ֶאל : ַהִ<ָ@ִ/י� ֶאל ְיהָֹוה ִיְתַקָ%/�Eֶ 6 ִיְפרֹ# ָ;ֶה� ְיהָֹוWה
ְיהָֹוה לWֹא י6ַכל ָהָע� ַלWֲעלֹת ֶאל ַהר ִסיָני ִ:Wי 8ָ0ה ַהWֵעדָתה ָ;נ6 ֵלאמֹר 

) W8/ְ%ַֹאֶמר ֵאָליו ְיהָֹוה ֶלְ� רֵ : ַהְגֵ;ל ֶאת ָהָהר ְוִקCד ְוָעִליָת 8ָ0ה ַו
�W;ָ #ִיְפָר �Eֶ ֲעלֹת ֶאל ְיהָֹוהWֶהְרס6 ַלWֲהִני� ְוָהָע� 0ל ֶיWֹ:ְו0ֲהר� ִעָ-ְ� ְוַה :

�Wֹאֶמר ֲאֵלֶהCֶרד מֶֹ/ה ֶאל ָהָע� ַוCֵַוְיַדֵ;ר ֱאלִֹהי� ֵאת ָ:ל ַהְ%ָבִרי� : ַו
נִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ֲאֶ/ר הW : ָהֵאBֶה ֵלאמWֹר WH ֵצאִתיָ� ֵמֶאֶר# ִמְצַרִי�)
לֹא ַתWֲעֶשה ְלָ� : לֹא ִיWְהֶיה ְלָ� ֱאלִֹהי� ֲאֵחִרי� ַעל EָָנWי: ִמֵ;ית ֲעָבִדWי�

ֶפֶסל ְוָכל 8ְמ6ָנה ֲאֶ/ר ַ;9ַָמִי� ִמַ-ַעל ַוWֲאֶ/ר ָ;Hֶר# ִמ8ַָחת ַוWֲאֶ/ר 
ֶר# WHֲחֶוה לָ : ַ;ַ-ִי� ִמ8ַַחת ָלW8ַ/ְא ִתWֹנִֹכי ְיהָֹוה ל WH ָעְבֵד� ִ:יWֶה� ְולֹא ָת

ֱאלֶֹהיָ� ֵאל ַקָ<א Eֵֹקד ֲע(� Hבֹת ַעל ָ;ִני� ַעל ִ/Bִֵ/י� ְוַעל ִרֵ;ִעי� 
י WHְנWֹי: ְלשWְמֵרי ִמְצ(ָתWֹ/ֲהַבי 6ְלWֲֹאָלִפי� ְלאWה ֶחֶסד ַלFֶֹא ֶאת : ְועFָלֹא ִת

 לֹא ְיַנ7ֶה ְיהָֹוה ֵאת ֲאֶ/ר ִיFָא ֶאת ְ/מ( ֵ/� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ַל9ְָוא ִ:י
(: ַלW9ְָוא W/%ְֲעבֹד ְוָעִשיָת ָ:ל : ָזכ(ר ֶאת י(� ַה9ַָ;ת ְלַקW8ַ ת ָיִמי�/ֶ/ֵ

 ָ�W8ֲֶעֶשה ָכל ְמָלאָכה : ְמַלאְכWיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� לֹא ַתWְוי(� ַה9ְִביִעי ַ/ָ;ת ַל
ִ:י : ָ� ַעְבְ%ָ� ַוWֲאָמWְתָ� 6ְבֶהְמ8ֶָ� ְוֵגWְרָ� ֲאֶ/ר ִ;ְ/ָעֶרWי�ָ 8ָ0ה 6ִבְנָ� 6ִב8ֶ 

ֵ/Wֶ/ת ָיִמי� ָעָשה ְיהָֹוה ֶאת ַה9ַָמִי� ְוֶאת ָהHֶר# ֶאת  ַה�Cָ ְוֶאת ָ:ל 
ֲאֶ/ר ָ;� ַוCַָנח ַ;C(� ַה9ְִביִעי ַעל ֵ:� ֵ;ַרְ� ְיהָֹוה ֶאת י(� ַה9ַָ;ת 

ַ:ֵ;ד ֶאת Hִביָ� ְוֶאת ִאֶ-ָ� ְלַמַע� ַיWֲאִרכ�6 ָיֶמיָ� ַעל ָהWֲאָדָמה : ְ%ֵ/Wה6ַוWְיקַ 
 ְ�Wֲעֶנה : ֲאֶ/ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ָלWלֹא ִתְגנֹב לֹא ַת �Hלֹא ִתְרַצח לֹא ִתְנ

%( לֹא ַתְחמֹד ֵ;ית ֵרֶעָ� לWֹא ַתְחמד ֵאֶ/ת ֵרֶעָ� ְוַעבְ : ְבֵרWֲעָ� ֵעד ָ/Wֶקר
 ָ�Wֲחמֹר( ְוכֹל ֲאֶ/ר ְלֵרֶעWֲאָמת( ְו/(ר( ַוWְוָכל ָהָע� רִֹאי� ֶאת ַה7(לֹת : ַו

ְוֶאת ַהEִBַיִד� ְוֵאת ק(ל ַה9ָֹפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵ/� ַוCְַרא ָהָע� ַוCָנOע6 
ְ/ָמָעה ְו0ל ַוWֹCאְמר6 ֶאל מֶֹ/ה ַ%ֶ;ר 8ָ0ה ִעָ-נ6 ְונִ : ַוWCַַעְמד6 ֵמWָרחWֹק

6ת Wָנמ �Eֶ ֹאֶמר מֶֹ/ה ֶאל ָהָע�: ְיַדֵ;ר ִעָ-נ6 ֱאלִֹהי�Cי   0ל 8ִיָרא6 ַו:ִ 
ְלַבWֲעב6ר ַנ=(ת ֶאְתֶכ� ָ;א ָהWֱאלִֹהי� 6ַבWֲעב6ר 8ְִהֶיה ִיְרHת( ַעל Eְֵניֶכ� 

ַ@/ ֶאל ָהWֲעָרֶפל ֲאֶ/ר ַוWCֲַעמֹד ָהָע� ֵמWָרחֹק 6מֶֹ/ה נִ : ְלִבְל8ִי ֶתWֱחָטWא6
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ַוCאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה :ֹה תֹאַמר ֶאל ְ;ֵני ִיFְָרֵאל �8ֶ0 : ָ/� ָהWֱאלִֹהWי�
�Wֲעש�6 ִא8ִי ֱאלֵֹהי ֶכֶס� : ְרִאיֶת� ִ:י ִמ� ַה9ַָמִי� ִ%ַ;ְר8ִי ִעָ-ֶכWלֹא ַת

�Wֲעש6 ָלֶכWאלֵֹהי ָזָהב לֹא ַתWי הִמְזַ;ח ֲאָדמָ : ֵוBִ הFֲֶעW8ַ   ַבְח8ָ ָעָליוWְוָז
ֶאת עWֹלֶֹתיָ� ְוֶאת ְ/ָלֶמיָ� ֶאת צWֹאְנָ� ְוֶאת ְ;ָקֶרָ� ְ;ָכל ַהָ-ק(� ֲאֶ/ר 

ְוִא� ִמְזַ;ח ֲאָבִני� W8ֲַעFֶה Bִי : 0ְזִ:יר ֶאת ְ/ִמי Hב(א ֵאֶליָ� 6ֵבWַרְכW8ִי�ָ 
ְולֹא ַתWֲעֶלה : ְ;ָ� ֵהַנְפ8ָ ָעֶליָה ַו8ְWַחWֲלֶלWהָ לWֹא ִתְבֶנה ֶאְתֶה� ָ@ִזית ִ:י ַחרְ 

  :ְבַמWֲעלֹת ַעל ִמְזְ;ִחי ֲאֶ/ר לWֹא ִתָ@ֶלה ֶעְרָוWְתָ� ָעָלWיו
�Wִטי� ֲאֶ/ר 8ִָשי� ִלְפֵניֶהEָ/ְ-ִה ַהBֶי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵ// : ְוֵא:ִ

ִא� ְ;ַגE( ָיבֹא ְ;ַגE( ֵיֵצא ִא� : ִ/י ִחָ<�Wָ/ִני� ַיWֲעבֹד 6ַב9ְִבִעת ֵיֵצא ַלWָחפְ 
) W-ה ִאְ/8( ִעHְצWַמר ֲעֵלה ֶאל ְיהָֹוה : ַ;ַעל ִא9ָה ה6א ְוָיH ְוֶאל מֶֹ/ה

ֲהרֹ� ָנָדב ַוWֲאִביה6א ְוִ/ְבִעי� ִמIְִקֵני ִיFְָרֵאל ְוִהְ/W8ֲַחִויֶת�  W08ָ0ה ְו
� לֹא ַיWֲעל6  ה ְלַב%( ֶאל ְיהָֹוה ְוֵה� לֹא ִיָ@/6 ְוָהעָ ְוִנַ@/ מֹ/ֶ : ֵמָרחWֹק
) W-ִטי� : ִעEָ/ְ-ִר ָלָע� ֵאת ָ:ל ִ%ְבֵרי ְיהָֹוה ְוֵאת ָ:ל ַהEֵבא מֶֹ/ה ַוְיַסCַָו

: ַוCַַע� ָ:ל ָהָע� ק(ל ֶאָחד ַוCאְמר6 ָ:ל ַהְ%ָבִרי� ֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר ְיהָֹוה ַנWֲעשWֶֹה
Cְִכ8ב מֶֹ/ה ֵאת ָ:ל ִ%ְבֵרי ְיהָֹוה ַוCְַ/ֵ:� ַ;;ֶֹקר ַוCִֶב� ִמְזֵ;ַח 8ַַחת ָהָהר וַ 

ַוCְִ/ַלח ֶאWת ַנWֲעֵרי : 6ְ/8ֵי� ֶעFְֵרה ַמPֵָבה ִלְ/ֵני� ָעָשר ִ/ְבֵטי ִיFְָרֵאWל
ַו7ַCִח : ִמי� ַלWיהָֹוה EִָרWי�ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ַוWCַWֲעל6 עֹלֹת ַוCִWְזְ;ח6 ְזָבִחי� ְ/לָ 

ַו7ַCִח ֵסֶפר : מֶֹ/ה ֲחִצי ַהָ%� ַו0W;ָ �FֶCָָ@נֹת ַוWֲחִצי ַהָ%� ָזַרק ַעל ַהִ-ְזֵ;Wחַ 
: ַהְ;ִרית ַוCְִקָרא ְ;Hְזֵני ָהָע� ַוCאְמר6 :ל ֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר ְיהָֹוה ַנWֲעֶשה ְוִנְ/ָמWע

ָ%� ַוCְִזרֹק ַעל ָהָע� ַוCֹאֶמר ִהֵ<ה ַד�W ַהְ;ִרית ֲאֶ/ר ַו7ַCִח מֶֹ/ה ֶאת הַ 
ֲהרֹ� ָנָדב : ָ:ַרת ְיהָֹוה ִעָ-ֶכ� ַעל ָ:ל ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶWה W0ַעל מֶֹ/ה ְוCַַו

ַוCְִרא6 ֵאת ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ְוַתַחת : ַוWֲאִביה6א ְוִ/ְבִעי� ִמIְִקֵני ִיFְָרֵאWל
ְוֶאל ֲאִציֵלי ְ;ֵני : ַמWֲעFֵה ִלְבַנת ַהַ=Eִיר 6ְכֶעֶצ� ַה9ַָמִי� ָלטWַֹהרַרְגָליו :ְ 

6 W8/ְCִאְכל6 ַוWֹCֱחז6 ֶאת  ָהֱאלִֹהי� ַוWCֶWָרֵאל לֹא ָ/ַלח ָיד( ַוFְֹאֶמר : ִיCַו
 ָהֶאֶב� ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוWְהֵיה ָ/� ְוֶא8ְָנה ְלָ� ֶאת לOחת

�Wרָֹת) Wֲרת( : ְוַה8(ָרה ְוַהִ-ְצָוה ֲאֶ/ר ָ:ַתְב8ִי ְלהW/ַָע ְמ O/)יהWָק� מֶֹ/ה ִוCַָו
ְוֶאל ַהIְֵקִני� Hַמר ְ/ב6 ָלנ6 ָבֶזה ַעד : ַוCַַעל מֶֹ/ה ֶאל ַהר ָהWֱאלִֹהWי�

ֲהר� ְוח6ר ִעָ-ֶכ� ִמי בַ  W0 ַעל ְ%ָבִרי� ִיַ@/ ֲאֶ/ר ָנ/6ב ֲאֵליֶכ� ְוִהֵ<ה
�Wר: ֲאֵלֶהWָעָנ� ֶאת ָהָהWַעל מֶֹ/ה ֶאל ָהָהר ַוְיַכס ֶהCַב(ד ְיהָֹוה : ַו:ְ �:/ְCִַו

ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵ=ה6 ֶהWָעָנ� ֵ/ֶ/ת ָיִמי� ַוCְִקָרא ֶאל מֶֹ/ה ַ;C(� ַה9ְִביִעי 
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�WָעָנWֵא/ אֶֹכֶלת ְ;רא/ ָהָהר ְלֵעיֵני ְ;ֵני 6ַמְרֵאה ְ:ב(ד ְיהָֹוה: ִמ8(ְ� ֶה:ְ 
ַוCָבֹא מֶֹ/ה ְ;ת(ְ� ֶהWָעָנ� ַוCַַעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶֹ/ה ָ;ָהר : ִיFְָרֵאWל

  :0ְרָ;ִעי� י(� ְו0ְרָ;ִעי� ָלWְיָלה
ִלי 8ְר6ָמה ַ%ֵ;ר ֶאל ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ְוִיְקח6 : ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה BֵאמWֹר

6ָמִתWי Wְוזֹאת ַה8ְר6ָמה : ֵמֵאת ָ:ל ִאי/ ֲאֶ/ר ִיְ%ֶב<6 ִל;( 8ְִקח6 ֶאת 8ְר
ָ:ל ַע-6ֵדי ֶהWָחֵצר ָסִביב : ֲאֶ/ר 8ְִקח6 ֵמWִא�8ָ ָזָהב ָוֶכֶס� 6ְנחWֶֹ/ת

9ִָקי� ֶ:ֶס� ָוWֵויֶה� ָ:ֶס� ְו0ְדֵניֶה� ְנחWֶֹ/ת O0ָ-ה אֶרְ� הֶ : ְמחWה ָבHָחֵצר ֵמW
ְורַחב ֲחִמ9ִי� ַ;Wֲחִמ9ִי� ְוקָֹמה ָחֵמ/ 0-(ת ֵ// ָמְ/ָזר ְו0ְדֵניֶה� 

ְלכֹל ְ:ֵלי ַהִ-ְ/ָ:� ְ;כֹל ֲעבWָֹדת( ְוָכל ְיֵתWדָתיו ְוָכל ִיְתדֹת ֶהWָחֵצר : ְנחWֶֹ/ת
  :ְנחWֶֹ/ת

ִיְקח6 ֵאֶליָ� ֶ/ֶמ� ַזִית ָזְ� ָ:ִתית ַלָ-א(ר ְו8ָ0ה 8ְַצ6ֶה ֶאת ְ;ֵני ִיFְָרֵאל וְ 
ְ;אֶהל מ(ֵעד ִמח#6 ַלEָרֶכת ֲאֶ/ר ַעל ָהWֵעדOת ַיWֲערְֹ� : ְלַהWֲעלֹת ֵנר 8ִָמWיד

7ַת ע(ָל� ְלדרָֹת� ֵמֵאת  Oֲהרֹ� 6ָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ;ֶֹקר ִלְפֵני ְיהָֹוה ח W0 )אֹת
ֲהר� Hִחיָ� ְוֶאת ָ;ָניו ִא8( ִמ8(ְ� ְו8ָ0ה: ְ;ֵני ִיFְָרֵאWל W0 ַהְקֵרב ֵאֶליָ� ֶאת 

ֲהרֹ� ָנָדב ַוWֲאִביה6א ֶאְלָעָזר ְוִאWיָתָמר ְ;ֵני  W0 ֲהנ( ִליWָרֵאל ְלַכFְֵני ִי;ְ
�Wֲֹהר W0 : ַעְרַ;ִי� ַיְקִטיֶרָ<ה ְקטֶֹרת 8ִָמידWֲהרֹ� ֶאת ַהֵ<רת ֵ;י� ָה W0 ֲעלֹתW6ְבַה

 לֹא ַתWֲעל6 ָעָליו ְקטֶֹרת ָזָרה ְועָֹלה 6ִמְנָחה ְונֵ : ֵני ְיהָֹוה ְלדֹרWֵֹתיֶכ�Wִלפְ 
ֲהרֹ� ַעל ַקְרנָֹתיו 0ַחת ַ;9ָָנה ִמַ%� ַחַ+את : ֶסְ� לֹא ִתְ=כ6 ָעָלWיו W0 רEְֶוִכ

ִרי� 0ַחת ַ;9ָָנה ְיַכEֵר ָעָליו ְלדֹרֵתיֶכ� קWֶֹד/ ָקWָדִ/י� ה6 OE:ִא ַה
  :ַלWיהָֹוWה

  ִ:י ִתFָא ֶאת רֹא/ ְ;ֵנWי ִיFְָרֵאל: ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה BֵאמWֹר
Wֵדיֶה� Oְהֶיה ָבֶה�  ִלְפקWיהָֹוה ִ;ְפקד אָֹת� ְולֹא ִיWְוָנְתנ6 ִאי/ :ֶֹפר ַנְפ/( ַל 

�Wִדי� מַ : ֶנֶג� ִ;ְפקֹד אָֹתOקEְעֵֹבר ַעל ַהWֲחִצית ַה9ֶֶקל ֶזה ִי8ְנ6 ָ:ל ָהW
: ְ;ֶ/ֶקל ַה7ֶֹד/ ֶעFְִרי� ֵ@ָרה ַה9ֶֶקל ַמWֲחִצית ַה9ֶֶקל 8ְר6ָמה ַלWיהָֹוWה

6ְבבֹא מֶֹ/ה ִלְפֵני ְיהָֹוה : ַוְיַכל מֶֹ/ה ִמַ%ֵ;ר ִא�8ָ ַו�8ֵCִ ַעל Eָָניו ַמְסֶוWה
ָצא ְוִדֶ;ר ֶאל ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ֵאת ְלַדֵ;ר ִא8( ָיִסיר ֶאת ַהַ-ְסֶוה ַעד ֵצאת( ְויָ 

W6ֶה Oֵני מֶֹ/ה : ֲאֶ/ר ְיצEְ ֵני מֶֹ/ה ִ:י ָקַר� ע(רEְ ָרֵאל ֶאתFְי ִיWְוָרא6 ְבֵנ
) W8ָניו ַעד ;ֹא( ְלַדֵ;ר ִאEָ ְוֵהִ/יב מֶֹ/ה ֶאת ַהַ-ְסֶוה ַעל:  

ַוCאֶמר ֲאֵלֶה� ֵאBֶה ַהְ%ָבִרי� ַוCְַקֵהל מֶֹ/ה ֶאWת ָ:ל ֲעַדת ְ;ֵני ִיFְָרֵאל 
�Wֲעשֹת אָֹתWָעֶשה ְמָלאָכה ֵ/ֶ/ת ָיִמי�: ֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה ַלW8ֵ  �)C6ַב
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ַה9ְִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכ� קֶד/ ַ/ַ;ת ַ/ָ;ת(� ַלWיהָֹוה ָ:ל ָהWעֹשֶֹה ב( ְמָלאָכה 
ְ/בWֹתֵ : י6ָמWת Wֲער6 ֵא/ ְ;כֹל מWא ְתַבWֹתלW;ָ9ַ6ָמַסְ� ַ/ַער : יֶכ� ְ;י(� ַה

ֶהWָחֵצר ַמWֲעֵשה רֵֹק� 8ְֵכֶלת ְו0ְרָ@ָמ� ְות(ַלַעת ָ/ִני ְוֵ// ָמְ/ָזר ְוֶעFְִרי� 
Wֵדיֶה� : 0ָ-ה אֶֹרְ� ְוק(ָמה ְברַֹחב ָחֵמ/ 0-(ת ְלעOַ-ת ַקְלֵעי ֶהWָחֵצWר O-ְוַע

ה ְנחֶ/ת ָוWֵויֶה� ֶ:ֶס� ְוִצ6Eי ָרWאֵ/יֶה� 0ְרָ;ָעה ְו0ְדֵניֶה� 0ְרָ;עָ 
Wֵקיֶה� ָ:Wֶס� O/ֲחWת: ַו/ֶWָֹחֵצר ָסִביב ְנחWְָכל ַהְיֵתדֹת ַלִ-ְ/ָ:� ְוֶל Wו:  

7ַד ַעל Eִי מֶֹ/ה ֲעבַֹדת  OE ת ֲאֶ/רOֵעדWה ְפק6ֵדי ַהִ-ְ/ָ:� ִמְ/ַ:� ָהBֵֶא
 �W;ֶ יָתָמרWַיד ִא;ְ �CְִלִוWַה�Wֲהרֹ� ַה:ֵֹה W0 : 6ְבַצְלֵאל ֶ;� א6ִרי ֶב� ח6ר ְלַמֵ+ה

ֳהִליHב ֶ;� : ְיה6ָדה ָעָשה ֵאת ָ:ל ֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹ/Wה WH )8ְוִא
ֲאִחWיָסָמְ� ְלַמֵ+ה ָד� ָחָר/ ְוחֵֹ/ב ְורֵֹק� ַ;8ְֵכֶלת 6ָב0ְרָ@ָמ� 6ְבת(ַלַעת 

W9ֵָעָנ� ֶאת אֶהל מ(ֵעד 6ְכב(ד ְיהָֹוה ָמֵלא ֶאת  : /ַה9ִָני 6ַבWַוְיַכס ֶה
�W:ָ/ְ-ִָעָנ� : ַהWי ָ/ַכ� ָעָליו ֶהW:ִ א ָיכל מֶֹ/ה ָלב(א ֶאל אֶהל מ(ֵעדWְֹול

�W:ָ/ְ-ִָעָנ� ֵמַעל ַהִ-ְ/ָ:� ִיְסע6 : 6ְכב(ד ְיהָֹוה ָמֵלא ֶאת ַהWָעל(ת ֶהW6ְבֵה
ְוִא� לֹא ֵיWָעֶלה ֶהWָעָנ� ְולֹא ִיְסע6 ַעד י(� : ֵאל ְ;כֹל ַמְסֵעיֶה�Wְ;ֵני ִיFְרָ 
) WלֹתWי ֲעַנ� : ֵהָע:ִ) ָ� Oְיהָֹוה ַעל ַהִ-ְ/ָ:� י(ָמ� ְוֵא/ 8ְִהֶיה ַלְיָלה ;( ) ע

לָ (ְלֵעיֵני ָכל ֵ;ית ִיFְָרֵאל ְ;ָכל  O; (�Wַמְסֵעיֶה) :הי אדינ(  
ַ%ֵ;ר ֶאל ְ;ֵני : ה ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֵאָליו ֵמאֶֹהל מ(ֵעד ֵלאמWֹרַוCְִקָרא ֶאל מֶֹ/ 

ַמְר8ָ ֲאֵלֶה� Hָד� ִ:Wי ַיְקִריב ִמֶ:� ָקְרָ;� ַלWיהָֹוה ִמ� ַהְ;ֵהָמה  WHָרֵאל ְוFְִי
�Wֹא� 8ְַקִריב6 ֶאת ָקְרַ;ְנֶכPר ִא� עָֹלה ָקְרָ;נ( ִמ�  ַהָ;קָ : ִמ� ַהָ;ָקר 6ִמ� ַה

ָזָכר 8ִָמי� ַיְקִריֶב<6 ֶאל Eֶַתח אֶהל מ(ֵעד ַיְקִריב אֹת( ִלְרצֹנ( ִלְפֵני 
ְוִ/�Bַ אֹת( ְ;רֹא/(   ַל9ֶֶקר א( ִמ:ֹל ֲאֶ/ר ִי9ַָבע ָעָליו: ְיהָֹוWה

) Wֲאֶ/ר ה6א ל( ִי8ְֶנ<6 ְ;י(� 0ְ/ָמתWָתיו יֵֹס� ָעָליו ַל/ִWֲחִמWֲאָ/מ( ְוֶאת : ַו
�Wֶאל ַה:ֵֹה �/ָHא� ְ;ֶעְרְ:ָ� ְלPיהָֹוה 0ִיל 8ִָמי� ִמ� ַהWר : ָיִביא ַלEְֶוִכ

ָעָליו ַה:ֵֹה� ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוִנְסַלח ל( ַעל 0ַחת ִמ:ֹל ֲאֶ/Wר ַיWֲעֶשה ְל0ְ/ָמה 
JWָב:  

ֲהרֹ� ְואֶ : ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה BֵאמWֹר W0 תWת ָ;ָניו ֵלאמֹר זֹאת ַצו ֶא
(ְקָדה ַעל ַהִ-ְזֵ;ַח ָ:ל ַהBְַיָלה ַעד ַה;ֶֹקר מW 8(ַרת ָהWעָֹלה ִהוא ָהWעָֹלה ַעל 

) W; ְכְנֵסי ַבד: ְוֵא/ ַהִ-ְזֵ;ַח 68ַקדWִיְלַ;/ ַעל  ְוָלַב/ ַה:ֵֹה� ִמ%( ַבד 6ִמ
 ָהֵא/ ֶאת ָהWעָֹלה ַעל  ַהִ-ְזֵ;ַח ְוֵהִרי� ֶאת ַהֶ%ֶ/� ֲאֶ/ר 8ֹאַכל ְ;Fָר(

ַ:Wֲאֶ/ר ָעָשה ַ;C(� ַהIֶה ִצ6ָה ְיהָֹוה ַלWֲעשֹת ְלַכEֵר : ְוFָמ( ֵאֶצל ַהִ-ְזֵ;Wחַ 
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�Wב6 י(ָמ� ָוַלְיָלה ִ/ְבַעת ָיִמי� 6ְ/ַמְר�8ֶ : ֲעֵליֶכ/ְW8ֵ 6ֶפַתח אֶֹהל מ(ֵעד
W6ֵיִתיֶאת ִמְ/ֶמֶרת ְיהָֹוה ְולֹא תָ  Oֲהרֹ� 6ָבָניו ֵאת : מ6ת6 ִ:י ֵכ� צ W0 FַעCַַו

  :ָ:ל ַהְ%ָבִרי� ֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה ְ;ַיד מֶֹ/Wה
ֲהרֹ� 6ְלָבָניו 6ְלִזְקֵני ִיFְָרֵאWל W0ַה9ְִמיִני ָקָרא מֶֹ/ה ְל �)C;ַ ְיִהיWאֶמר : ַוCַו

ֲהרֹ� ַקח ְלָ� ֵעֶגל ֶ;� ָ;ָקר  W0 לWְלַחָ+את ְו0ִיל ְלעָֹלה 8ְִמיִמ� ְוַהְקֵרב ֶא
ְוֶאל ְ;ֵני ִיFְָרֵאל 8ְַדֵ;ר ֵלאמֹר ְקחFְ 6ִעיר ִעIִי� ְלַחָ+את : ִלְפֵני ְיהָֹוWה

ִ:י ֲאִני ְיהָֹוה ַהַ-Wֲעֶלה ֶאְתֶכ� : ְוֵעֶגל ָוֶכֶבF ְ;ֵנWי ָ/ָנה 8ְִמיִמ� ְלעָֹלWה
ִניֵמֶאֶר# ִמְצַרִי� ִלְהיֹת לָ  WH /)ְהִייֶת� ְקדִ/י� ִ:י ָקדWאלִֹהי� ִוWֶכ� ֵל :

זאת 8(ַרת ַהְ;ֵהָמה ְוָהע(� ְוכֹל ֶנֶפ/ ַהWַחCָה ָהWרֶֹמFֶת ַ;ָ-ִי� 6ְלָכל ֶנֶפ/ 
ֶר# WHה : ַה9ֶֹרֶצת ַעל ָהCַָחWְלַהְבִ%יל ֵ;י� ַהָ+ֵמא 6ֵבי� ַהָ+הֹר 6ֵבי� ַה

  : ַהWַחCָה ֲאֶ/ר לֹא ֵתHWֵכWלַהW>ֶWֱאֶכֶלת 6ֵבי�
ַ%ֵ;ר ֶאל ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ֵלאמר ִא9ָה ִ:י : ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה BֵאמWֹר

: ַתְזִריַע ְוָיWְלָדה ָזָכר ְוָטWְמHה ִ/ְבַעת ָיִמי� ִ:יֵמי ִנַ%ת ְ%(ָתJ 8ְִטָמWא
(6ַבC(� ַה9ְִמיִני ִי-(ל ְ;ַשר ָעְרלָ  Wת : ) Wַב9ְִתי א ) Wָרֶאה ע(ד ַ;ֶ;ֶגד אW8ֵ ְוִא�

: ָבֵעֶרב א( ְבָכל ְ:ִלי ע(ר Eַֹרַחת ִהוא ָ;ֵא/ Fְ8ְִרֶפ<6 ֵאת ֲאֶ/ר ;( ַהָ<Wַגע
( ָכל ְ:ִלי ָהע(ר ֲאֶ/ר 8ְַכֵ;ס ְוָסר ֵמֶה�  Wָהֵעֶרב א ) Wַה9ְִתי א ) Wְוַהֶ;ֶגד א

 ַ;Oרַהָ<ַגע ְוכWֶמר א( : ס ֵ/ִנית ְוָטֵהPֶַגע ָצַרַעת ֶ;ֶגד ַהWזֹאת 8(ַרת ֶנ
) Wֲהר( א( ְלַטְ-אW8ִי� א( ַה9ְִתי א( ָהֵעֶרב א( ָ:ל ְ:ִלי ע(ר ְלַט/ְEִַה:  

זאת W8ְִהֶיה 8(ַרת ַהְ-צָֹרע ְ;י(� ָטWֳהָרת( : ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה BֵאמWֹר
ְוָיָצא ַה:ֵֹה� ֶאל ִמח#6 ַלW-ַWֲחֶנה ְוָרHה ַה:ֵֹה� ְוִהֵ<ה : ָבא ֶאל ַה:ֵֹה�Wְוה6

6עַ  WרPַָרַעת ִמ� ַהPַָגע ַהWא ֶנEָָת� : ִנְרHְמ O+ָרֵאל ִמFְי ִיWְר�8ֶ ֶאת ְ;ֵנIְַוִה
�Wֶאת ִמְ/ָ:ִני ֲאֶ/ר ְ;ת(ָכ �H-ְָת� ְ;ַטHְמ Oת6 ְ;ט Oאת 8(ַרת זֹ: ְולֹא ָימ

JWה ָבHֲאֶ/ר 8ֵֵצא ִמֶ-<6 ִ/ְכַבת ֶזַרע ְלָטְמWב ַוIָב : ַהIְָוַה Jְוַהָ%ָוה ְ;ִנָ%ָת
ה WHָכר ְוַלְ<ֵקָבה 6ְלִאי/ ֲאֶ/ר ִיְ/ַ:ב ִע� ְטֵמIֶָאת ז(ב( ַל:  
ֲהרֹ� ְ;קָ  W0 ֲחֵרי מ(ת ְ/ֵני ְ;ֵני W0 י ְיהָֹוה ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/הWְרָבָת� ִלְפֵנ

Wת6 OמCָֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה ַ%ֵ;ר: ַוCִחי�ָ  ַוH ֲהר� W0 ְו0ל ָיבא ְבָכל ֵעת  ֶאל
ֶאל ַה7ֶֹד/ ִמֵ;ית ַלEָרֶֹכת ֶאל Eְֵני ַהַ:Eֶרת ֲאֶ/ר ַעל ָהHWרֹ� ְולֹא ָימ6ת 

ֲהרֹ� ֶאל ַה7ֶֹד/ ְ;ַפר ֶ;� ְ;זאת ָיבֹ: ִ:י ֶ;Wָעָנ� ֵאWָרֶאה ַעל ַהַ:WֹEֶרת W0 א
ְולWֹא ָתִקיא ָהHֶר# ֶאְתֶכ� ְ;ַטW-ַWֲאֶכ� אָֹתJ : ָ;ָקר ְלַחָ+את ְו0ִיל ְלעָֹלWה

�Wה ֶאת ַה@(י ֲאֶ/ר ִלְפֵניֶכHֲאֶ/ר ָקW:ַ : ֲעֶשה ִמ:ֹלWי ָ:ל ֲאֶ/ר ַי:ִ
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Wה ְוִנְכְרת6 ַהְ<ָפ/(ת ָהBֵֶעבת ָהֵא) W8ַה�W-ָ6ְ/ַמְר�8ֶ ֶאת : עֹשֹת ִמ7ֶֶרב ַע
(ֵעבֹת ֲאֶ/ר ַנWֲעש6 ִלְפֵניֶכ� ְולֹא  W87(ת ַה OחWִמְ/ַמְר8ִי ְלִבְל8ִי ֲעש(ת ֵמ

�WֵהיֶכWֹא6 ָ;ֶה� ֲאִני ְיהָֹוה ֱאל-ְ+ַWִת:  
ַמְר8ָ ַ%ֵ;ר ֶאל ָ:ל ֲעַדת ְ;ֵנWי ִיFְ : ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה BֵאמWֹר WHָרֵאל ְו

�WֵהיֶכWְֹהי6 ִ:י ָקד(/ ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלW8ִ ִביו : ֲאֵלֶה� ְקדִ/י�Hִאי/ ִא-( ְו
�WֵהיֶכWְֹוִהְבַ%ְל�8ֶ ֵ;י�  : 8ִיָרא6 ְוֶאת ַ/ְ;תַֹתי 8ְִ/מֹר6 ֲאִני ְיהָֹוה ֱאל

ַלָ+הֹר ְולWֹא ְתַ/7ְצ6 ֶאת ַהְ;ֵהָמה ַהְ+הָֹרה ַלְ+ֵמHה 6ֵבי� ָהע(� ַהָ+ֵמא 
ַנְפ/Wֵֹתיֶכ� ַ;ְ;ֵהָמה 6ָבע(� 6ְבכֹל ֲאֶ/ר 8ְִרמF ָהWֲאָדָמה ֲאֶ/ר ִהְבַ%ְל8ִי 

ִוְהִייֶת� ִלי ְקדִ/י� ִ:י ָקד(/ ֲאִני ְיהָֹוה ָו0Wְבִ%ל ֶאְתֶכ� ִמ� : ָלֶכ� ְלַטֵ-Wא
( ִא : ָהWַעִ-י� ִלְהי(ת ִלWי Wְהֶיה ָבֶה� א(ב א( ִיְ%עִֹני מ(ת ְוִאי/ אW9ָה ִ:י ִי

�W;ָ י6ָמת6 ָ;ֶאֶב� ִיְרְ@מ6 אָֹת� ְ%ֵמיֶה�:  
ַמְר8ָ ֲאֵלֶה�  WHֲהרֹ� ְו W0 ֲהִני� ְ;ֵניWֹ:אֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה ֱאמֹר ֶאל ַהCַו

ב ֵאָליו ְלִא-( 6ְלHִביו ִ:י ִא� ִלְ/ֵאר( ַה7ָרֹ: ְלֶנֶפ/ לWֹא ִיַ+ָ-א ְ;ַעָ-Wיו
ְוַלWֲאחֹת( ַהְ;ת6ָלה ַה7ְר(ָבה ֵאָליו ֲאֶ/ר לֹא : ְוִלְבנ( 6ְלִב8( 6ְלHִחWיו

: 6ַמֵ:ה ְבֵהָמה ְיַ/Bְֶמָ<ה 6ַמֵ:ה Hָד� י6ָמWת: ָהWְיָתה ְלִאי/ ָלJ ִיַ+ָ-Wא
: ח ִיWְהֶיה ִ:י ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלWֵֹהיֶכ�Wִמְ/Eַט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכ� ַ:ֵ@ר ָ:Wֶאְזרָ 

ַוC(ִציא6 ֶאת ַהWְמַקBֵל ֶאל ִמח#6 ַלW-ַWֲחֶנה  ֶאל ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ַוְיַדֵ;ר מֶֹ/ה
  :ַוCְִרְ@מ6 אֹת( Hֶב� 6ְבֵנWי ִיFְָרֵאל ָעשW:ַ 6ֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹ/Wה

ַמְר8ָ : ה ְ;ַהר ִסיַני ֵלאמWֹרַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/  WHָרֵאל ְוFְר ֶאל ְ;ֵני ִי;ֵ%ַ
ֲאֵלֶה� ִ:י ָתבֹא6 ֶאל ָהHֶר# ֲאֶ/ר ֲאִני נֵֹת� ָלֶכ� ְוָ/Wְבָתה ָהHֶר# ַ/ָ;ת 

ַסְפ8ָ ֶאת : ַלWיהָֹוWה WHֶדָ� ְוֵ// ָ/ִני� 8ְִזמר ַ:ְרֶמָ� ְוFָ ִני� 8ְִזַרע/ָ //ֵ
H6 W8ְבJWָרֵאל ֲעָבִדי� ֲעָבַדי ֵה� ֲאֶ/ר  ה(ֵצאִתי א(ָת� : ָתFְי ִיWי ִלי ְבֵנ:ִ

�WֵהיֶכWֲֹעש6 ָלֶכ� ֱאִליִל� 6ֶפֶסל : ֵמֶאֶר# ִמְצָרִי� ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלWלֹא ַת
 6ַמPֵָבה לWֹא ָתִקימ6 ָלֶכ� ְוֶאֶב� ַמFְִ:ית לֹא ִת8ְנ6 ְ;0ְרְצֶכ� ְלִהW8ַ/ְWֲח(ת

�WֵהיֶכWֶֹאת ַ/ְ;תַֹתי 8ְִ/מֹר6 6ִמְקָ%ִ/י 8ִיָרא6 : ָעֶליָה ִ:י ֲאִני ְיהָֹוה ֱאל
  :ֲאִני ְיהָֹוWה

�Wיֶת� אָֹתFֲִעW7ַֹתי 8ֵֵלכ6 ְוֶאת ִמְצ(ַתי 8ְִ/ְמר6 ַו Oַת8ִי : ִא� ְ;חWְוָנ
 Mְָוֵע# ַה Jֶר# ְיב6ָלHְתָנה ָהWִגְ/ֵמיֶכ� ְ;ִע�8ָ ְוָנ) WְריEִ �8ֵיג : ֶדה ִיFְִִוִה

ָלֶכ� ַ%ִי/ ֶאת ָ;ִציר 6ָבִציר ַיFִיג ֶאת ָזַרע ַוWֲאַכְל�8ֶ ַלְחְמֶכ� ָלשַֹבע 
�Wיַ/ְב�8ֶ ָלֶבַטח ְ;0ְרְצֶכWֲעבֹר : ִוWר ַיW/ְֶוָכל ַמְעַשר ָ;ָקר ָוצֹא� :ֹל ֲא
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לֹא ְיַב7ֵר ֵ;י� ט(ב ָלַרע : WיהָֹוWה8ַַחת ַה9ֶָבט ָהWֲעFִיִרי ִיWְהֶיה 7ֶֹד/ לַ 
6ָרת( ִיWְהֶיה 7ֶֹד/ לֹא  Wָיה ה6א 6ְתמWְולֹא ְיִמיֶר<6 ְוִא� ָהֵמר ְיִמיֶר<6 ְוָה

תָ (ֵאBֶה ַהִ-ְצ(ת : ִיָ@ֵאWל Oָרֵאל ) הFְֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹ/ה ֶאל ְ;ֵני ִי
רָ (ְ;ַהר  O; (יWִסיָנ) :ויו אנדי(  

ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה ְ;ִמְדַ;ר ִסיַני ְ;אֶהל מ(ֵעד ְ;ֶאָחד ַלחֶֹד/ ַה9ִֵני 
Fְא6 ֶאת רֹא/ ָ:ל ֲעַדת : ַ;9ָָנה ַה9ִֵנית ְלֵצאָת� ֵמֶאֶר# ִמְצַרִי� ֵלאמWֹר

ָכר ְ;ֵנWי ִיFְָרֵאל ְלִמְ/Eְחָֹת� ְלֵבית ֲאבָֹת� ְ;ִמְסEַר ֵ/מ(ת ָ:ל זָ 
�Wְלְ@לָֹתOָרֵאל 8ְִפְקד6 : ְלגFְִרי� ָ/ָנה ָוַמְעָלה ָ:ל יֵֹצא ָצָבא ְ;ִיFְִמֶ;� ֶע

�Wֲֹהר W0ֲהרֹ� : אָֹת� ְלִצְבאָֹת� 8ָ0ה ְו W0 לWַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה ְוֶא
ְוזאת : 0�WCִל 8ְַכִרית6 ֶאת ֵ/ֶבט ִמְ/Eְחת ַה7ְָהִתי ִמ8(ְ� ַהWְלוִ : ֵלאמWֹר

ֲהר� 6ָבָניו  W0 ת6 ְ;ִגְ/�8ָ ֶאת קֶד/ ַה7ֳָדִ/י� Oֲעש6 ָלֶה� ְוָחי6 ְולֹא ָימ
) WאMָָדת( ְוֶאל ַמWֹמ6 א(ָת� ִאי/ ִאי/ ַעל ֲעבFָא ָיבֹא6 : ָיבֹא6 ְוWְֹול

  :ִלְרא(ת ְ:ַבBַע ֶאת ַה7ֶֹד/ ָוֵמWת6
ָנשֹא ֶאת רא/ ְ;ֵני ֵגWְר/(� ַ@� ֵה� ְלֵבית :  BֵאמWֹרַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה
�WחָֹתEְ/ְִמֶ;� ְ/לִ/י� ָ/ָנה ָוַמְעָלה ַעד ֶ;� ֲחִמ9ִי� ָ/ָנה : ֲאבָֹת� ְלִמ

ָ:ל : 8ְִפקד א(ָת� ָ:ל ַהָ;א ִלְצבא ָצָבא ַלWֲעבֹד ֲעבָֹדה ְ;אֶֹהל מ(ֵעWד
ר Eִָרי� ֵאיִל� ְ/ֵני� ָעFָר ְ:ָבִשי� ְ;ֵנWי ָ/ָנה ַהָ;ָקר ָלWעָֹלה ְ/ֵני� ָעָש 

ְוכֹל ְ;ַקר : ְ/ֵני� ָעָשר 6ִמְנָחָת� Fְ6ִעיֵרי ִעIִי� ְ/ֵני� ָעָשר ְלַחָ+Wאת
ִדי� ִ/9ִי�  Eִָרי� ֶזַבWח ַה9ְָלִמי� ֶעFְִרי� ְו0ְרָ;ָעה O8ֵאיִל� ִ/9ִי� ַע

(ְ:ָבִשי� ְ;ֵנWי ָ/ָנה  Wֲחֵרי ִהָ-ַ/ח אֹת W0 ת ַהִ-ְזֵ;ַח:ַO9ִי� זֹאת ֲחנ/ִ :
ַוCְִ/ַמע ֶאת ַה7(ל ִמַ%ֵ;ר ֵאָליו  ְלַדֵ;ר ִא8( 6ְבבֹא מֶֹ/ה ֶאל אֶהל מ(ֵעד

  : ֵמַעל ַהַ:Eֶֹרת ֲאֶ/ר ַעל ֲאר� ָהWֵעדOת ִמֵ;י� ְ/ֵני ַהְ:רOִבי� ַוְיַדֵ;ר ֵאָלWיו
ַמְר8ָ ֵאָליו ְ;ַהWֲעלWְֹתָ� : הָֹוה ֶאל מֶֹ/ה BֵאמWֹרַוְיַדֵ;ר יְ  WHֲהרֹ� ְו W0 לWר ֶא;ֵ%ַ

(ת Wֵני ַהְ-נ(ָרה ָיִאיר6 ִ/ְבַעת ַהֵ<רEְ ֲהרֹ� : ֶאת ַהֵ<רֹת ֶאל מ6ל W0 �:ֵ FַעCַַו
ְוֶזה : ת מֶֹ/Wהֶאל מ6ל Eְֵני ַהְ-נ(ָרה ֶהWֱעָלה ֵנWרֶֹתיָה ַ:Wֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה אֶ 

ַמWֲעֵשה ַהְ-נָֹרה ִמְקָ/ה ָזָהב ַעד ְיֵרָכJ ַעד EְִרָחJ ִמְקָ/ה ִהוא ַ:ַ-ְרֶאה 
ַוCֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל : ֲאֶ/ר ֶהְרHה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹ/ה ֵ:� ָעָשה ֶאת ַהְ-נָֹרWה

י� 8ִָ=ֵגר ִ/ְבַעת מֶֹ/ה ְוHִביָה ָירק ָיַרק ְ;ָפֶניָה ֲהלֹא ִתָ:ֵל� ִ/ְבַעת ָיִמ 
�WֵסHW8ֵ ֲחֶנה ְו0ַחרW-ַWֲחֶנה : ָיִמי� ִמח#6 ַלW-ַWַו8ִָ=ֵגר ִמְרָי� ִמח#6 ַל

�Wֵס� ִמְרָיHWְסע6 ָהָע� : ִ/ְבַעת ָיִמי� ְוָהָע� לֹא ָנַסע ַעד ֵהWְו0ַחר ָנ
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�WאָרEָ ֲחנ6 ְ;ִמְדַ;רWCַWֲחֵצר(ת ַוWֵמ:  
ר6 ֶאת ֶאֶר# ְ:ַנַע� : ל מֶֹ/ה BֵאמWֹרַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה אֶ  Oַלח ְלָ� ֲאָנִ/י� ְוָית/ְ

ֲאֶ/ר ֲאִני נֵֹת� ִלְבֵני ִיFְָרֵאל ִאי/ ֶאָחד ִאי/ ֶאָחד ְלַמֵ+ה ֲאבָֹתיו 
�Wי : 8ְִ/ָלח6 :ֹל ָנִשיא ָבֶהEִ אָר� ַעלEָ ַלח אָֹת� מֶֹ/ה ִמִ-ְדַ;ר/ְCִַו

ַוCאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה : ִ/י� ָראֵ/י ְבֵנWי ִיFְָרֵאל ֵהWָ-הְיהָֹוה :�BָO ֲאנָ 
ַמְר8ָ ֲאֵלֶה� ְוָעש6 ָלֶה� ִציִצת ַעל ַ:ְנֵפי : BֵאמWֹר WHָרֵאל ְוFְר ֶאל ְ;ֵני ִי;ֵ%ַ

 ְוָהָיה ָלֶכ�: ִבְגֵדיֶה� ְלדWֹרָֹת� ְוָנWְתנ6 ַעל ִציִצת ַהָ:ָנ� Eְִתיל 8ְֵכWֶלת
6ְרִאיֶת� אֹת( 6ְזַכְר�8ֶ ֶאת ָ:ל ִמְצות ְיהָֹוה ַוWֲעFִיֶת� אָֹת� ְולֹא  ִצתְלִצי

�Wֲחֵריֶה W0 יֵניֶכ� ֲאֶ/ר �8ֶ0 זִֹני�Wֲחֵרי ֵע W0ֲחֵרי ְלַבְבֶכ� ְו W0 6ְלַמַע� : ָתת6ר
�WֵהיֶכWְֹהִייֶת� ְקדִ/י� ֵלאלWיֶת� ֶאת ָ:ל ִמְצ(ָתי ִוFֲִעWֲאִני ְיהָֹוה : 8ְִזְ:ר6 ַו

ֱאלWֵֹהיֶכ� ֲאֶ/ר ה(ֵצאִתי ֶאְתֶכ� ֵמֶאֶר# ִמְצַרִי� ִלְהי(ת ָלֶכ� ֵלWאלִֹהי� 
�WֵהיֶכWֲֹאִני ְיהָֹוה ֱאל:  

ַו7ַCִח קַֹרח ֶ;� ִיְצָהר ֶ;� ְקָהת ֶ;� ֵלִוי ְוָדָת� ַוWֲאִביָר� ְ;ֵני ֱאִליHב ְוא(� ֶ;� 
�Wֶלת ְ;ֵני ְרא6ֵבEֶ :6מOקCָָרֵאל ֲחִמ9ִי� ַוFְי ִיWֲאָנִ/י� ִמְ;ֵנWִלְפֵני מֶֹ/ה ַו 

�W/ֵ יֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מ(ֵעד 0ְנֵ/יFִל : 6ָמאָתִי� ְנWֲהל6 ַעל מֶֹ/ה ְוַעW7ָWCִַו
ֲהרֹ� ַוWֹCאְמר6 ֲאֵלֶה� W0 ְקדִ/י� 6ְבת(ָכ�  ַרב ָלֶכ� �BָO: ֵעָדהWי ָכל ָה:ִ 

ַמְר8ָ ֲאֵלֶה� ַ;WֲהִרWיְמֶכ� ֶאת : ַע W8ְִתַנMְא6 ַעל ְקַהל ְיהָֹוWהְיהָֹוה 6ַמ6% WHְו
ַוWֲאַכְל�8ֶ : ֶחְל;( ִמֶ-<6 ְוֶנְחַ/ב ַלWְלִו�Cִ ִ:ְתב06ת @ֶֹר� ְוִכְתב06ת ָיWֶקב

� אֹת( ְ;ָכל ָמק(� �8ֶ0 6ֵבWיְתֶכ� ִ:Wי Fָָכר ה6א ָלֶכ� ֵחֶל� ֲעבWַֹדְתכֶ 
ְולWֹא ִתFְא6 ָעָליו ֵחְטא ַ;WֲהִרWיְמֶכ� ֶאת ֶחְל;( ִמֶ-<6 ְוֶאת : ְ;אֶֹהל מ(ֵעWד

6ת6 Wל6 ְולֹא ָתמBְָרֵאל לֹא ְתַחFְי ִיWָקְדֵ/י ְבֵנ:  
ֲהרֹ� ֵלאמWֹר W0 לW7ַת ַה8(ָרה ֲאֶ/ר : ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה ְוֶא Oזֹאת ח

מֹר ַ%ֵ;ר ֶאל ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ְוִיְקח6 ֵאֶליָ� ָפָרה ֲאדOָ-ה ִצ6ָה ְיהָֹוה ֵלא
6ְנַת�8ֶ אָֹתJ ֶאל : 8ְִמיָמה ֲאֶ/ר ֵאי� ָ;J מ�6 ֲאֶ/ר לWֹא ָעָלה ָעֶליָה עWֹל

: ֶאְלָעָזר ַה:ֵֹה� ְוה(ִציא אָֹתJ ֶאל ִמח#6 ַלW-ַWֲחֶנה ְוָ/ַחט אָֹתJ ְלָפָנWיו
ה ֶאל מֶֹ/ה 0ל 8ִיָרא אֹת( ִ:י ְבָיWְדָ� ָנַת8ִי אֹת( ְוֶאת ָ:ל  ַוCֹאֶמר ְיהֹוָ 

ַע-( ְוֶאת 0ְרצ( ְוָעִשיָת W:ַ )Bֲאֶ/ר ָעִשיָת ְלִסיחֹ� ֶמֶלְ� ָהWֱאמִֹרי ֲאֶ/ר 
�) W;/ְ6 אֹת( ְוֶאת ָ;ָניו ְוֶאת ָ:ל ַע-( ַעד ִ;ְל8ִי ִהְ/ִא : י(ֵ/ב ְ;ֶח:Cַיר ל( ַו

) Wיְר/6 ֶאת 0ְרצWCִִריד ַוFָ : בH)ְרב(ת מWֲחנ6 ְ;ַעWCַWָרֵאל ַוFְְסע6 ְ;ֵני ִיCִַו
) Wֵמֵעֶבר ְלַיְרֵ%� ְיֵרח:  
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ַוCָָגר מ(Hב : ַוCְַרא ָ;ָלק ֶ;� ִצE(ר ֵאת ָ:ל ֲאֶ/ר ָעָשה ִיFְָרֵאל ָלWֱאמִֹרWי
ַוCֹאֶמר : 6א ַוCָָק# מ(Hב ִמEְֵני ְ;ֵני ִיFְָרֵאWלה ִמEְֵני ָהָע� ְמאֹד ִ:י ַרב

מ(Hב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָי� ַע8ָה ְיַלWֲחכ6 ַה7ָָהל ֶאת ָ:ל ְסִביבֵֹתינ6 ִ:ְלחְ� 
ַוCְַרא : ַה9(ר ֵאת ֶיֶרק ַהMֶָדה 6ָבָלק ֶ;� ִצE(ר ֶמֶלְ� ְלמ(Hב ָ;ֵעת ַהִהWוא

ֲהר� ַה:ֵֹה� ַוCָָק� ִמ8(ְ� ָהWֵעָדה ַו7ַCִח רַֹמח WEִיְנָחס ֶ;� ֶאלְ  W0 �W;ֶ ָעָזר
) Wְדקֹר ֶאת ְ/ֵניֶה� ֵאת ִאי/ : ְ;ָידCִה ַו;ָ O7ָרֵאל ֶאל ַהFְבֹא 0ַחר ִאי/ ִיCַָו

: ִיFְָרֵאל ְוֶאת ָהWִא9ָה ֶאל ֳקָבָתJ ַוW8ֵָעַצר ַהַ-ֵ@ָפה ֵמַעל ְ;ֵני ִיFְָרֵאWל
ֶל�וַ  WH ִרי�Fְְהי6 ַהֵ-ִתי� ַ;ַ-ֵ@ָפה 0ְרָ;ָעה ְוֶעWCִ:  

ֲהר� ַה:ֵֹה� : ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה BֵאמWֹר W0 �;ֶ יְנָחס ֶ;� ֶאְלָעָזרWEִ
ֵהִ/יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְ;ֵנWי ִיFְָרֵאל ְ;ַקְנא( ֶאת ִקְנHִתי ְ;ת(ָכ� ְולWֹא 

ָלֵכ� ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹת� ל( ֶאת ְ;ִריִתי : ֵנWי ִיFְָרֵאל ְ;ִקְנHִתWיִכBִיִתי ֶאת ;ְ 
�) Wל/ָ :  

6ְבי(� ַהִ;:6ִרי� ְ;ַהְקִריְבֶכ� ִמְנָחה ֲחָדָ/ה ַלWיהָֹוה ְ;ָ/WבOעֵֹתיֶכ� ִמWְקָרא 
6WֲֹעשWָלה ְלֵריַח ְוִהְקַרְב�8ֶ ע(: קֶֹד/ ִיְהֶיה ָלֶכ� ָ:ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַת

ִניחַֹח ַלWיהָֹוה Eִָרי� ְ;ֵנWי ָבָקר ְ/ַנִי� 0ִיל ֶאָחד ִ/ְבָעה ְכָבִשי� ְ;ֵני 
6ִמְנָחָת� סֶֹלת ְ;ל6ָלה ַב9ֶָמ� ְ/לָ/ה ֶעFְרִֹני� ַלEָר ָהWֶאָחד ְ/ֵני : ָ/ָנWה

ֶאָחד ְלִ/ְבַעת ִעMָר(� ִעMָר(� ַלֶ:ֶבF ָהW: ֶעFְרִֹני� ָל0ִיל ָהWֶאָחWד
ִמBְַבד עַֹלת ַה8ִָמיד : Fְִעיר ִעIִי� ֶאָחד ְלַכEֵר ֲעֵליֶכ�W: ַהְ:ָבשWִֹי�

�Wְהי6 ָלֶכ� ְוִנְסֵ:יֶהWֲעש6 8ְִמיִמ� ִיW8ַ )ִעיר ַחָ+את ֶאָחד : 6ִמְנָחתFְ6
JW:ְָוִנְס Jַבד עַֹלת ַה8ִָמיד 6ִמְנָחָתBְֲעש6 לַ : ִמW8ַ הBֲֶעֵדיֶכ� ֵא) Wיהָֹוה ְ;מW

ְלַבד ִמִ<ְדֵריֶכ� ְוִנְדבWֵֹתיֶכ� ְלעֹלWֵֹתיֶכ� 6ְלִמְנחֵתיֶכ� 6ְלִנְסֵ:יֶכ� 
�Wָרֵאל ְ:כל ֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה ֶאת : 6ְלַ/ְלֵמיֶכFְֹאֶמר מֶֹ/ה ֶאל ְ;ֵני ִיCַו

  :מֶֹ/Wה
Fְָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהָ%ָבר ֲאֶ/ר ַוְיַדֵ;ר מֶֹ/ה ֶאל ָראֵ/י ַהַ-+(ת ִלְבֵני יִ 

ָעה ֶלְאסר ִאָ=ר ַעל : ִצ6ָה ְיהָֹוWה Oִה9ַָבע ְ/ב ) Wיהָֹוה אWי ִי%ֹר ֶנֶדר ַלW:ִ /ִאי
ה ִ:Wי ִת%ֹר ֶנֶדר  ְוִא9ָ : ַנְפ/( לֹא ַיֵחל ְ%ָבר( ְ:ָכל ַהCֵֹצא ִמEִיו ַיWֲעשWֶֹה

ְסָרה ִאָ=ר ְ;בֵ  WHיהָֹוה ְוWיהָ ַלWֶר Oִביָה ִ;ְנעH �8ֵ מֶֹ/ה ֶאת ַהִ@ְלָעד : יתCִַו
JW;ָ ב/ֶCֵֵתיֶה� : ְלָמִכיר ֶ;� ְמַנ9ֶה ַוWֹ6ְל:ֹד ֶאת ַחCְִוָיִאיר ֶ;� ְמַנ9ֶה ָהַלְ� ַו
ְונַבח ָהַלְ� ַוCְִל:ֹד ֶאת ְקָנת ְוֶאת ְ;נֶֹתיָה : ַוCְִקָרא ֶאְתֶה� ַח6ֹת ָיִאWיר

(ַוCִקְ  Wָרא ָלה נַֹבח ִ;ְ/מ:  
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ֵאBֶה ַמְסֵעי ְבֵנWי ִיFְָרֵאל ֲאֶ/ר ָיWְצא6 ֵמֶאֶר# ִמְצַרִי� ְלִצְבאָֹת� ְ;ַיד  
�Wֲֹהר W0י ְיהָֹוה : מֶֹ/ה ְוEִ ֵאיֶה� ְלַמְסֵעיֶה� ַעלWְכ8ֹב מֶֹ/ה ֶאת מ(ָצCִַו

�WֵאיֶהWה ַמְסֵעיֶה� ְלמ(ָצBֶַרְעְמ : ְוֵאWְסע6 ֵמCִִרא/(� ַוWֵסס ַ;חֶד/ ָה
ַ;Wֲחִמ9ָה ָעָשר י(� ַלחֶד/ ָהWִרא/(� ִמָ-Wֳחַרת ַהEֶַסח ָיWְצא6 ְבֵנWי ִיFְָרֵאל 

ַוW8ְִהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה 6ִמְלָ:ה : ְ;ָיד ָרָמה ְלֵעיֵני ָ:ל ִמְצָרWִי�
ִמEְ/ְ-ִWחת ְ;ֵנWי ְמַנ9ֶה ֶב� : ִ/Wי�ְונָֹעה ְ;נ(ת ְצָלְפָחד ִלְבֵני דWֵֹדיֶה� ְלנָ 

�Wַחת ֲאִביֶהEַ/ְֲחָלָת� ַעל ַמֵ+ה ִמWה ַהִ-ְצ(ת : י(ֵס� ָהי6 ְלָנִ/י� ַו8ְִהי ַנBֵֶא
תָ ( Oְרבת ) הWָרֵאל ְ;ַעFְִטי� ֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה ְ;ַיד מֶֹ/ה ֶאל ְ;ֵני ִיEָ/ְ-ְִוַה

() י�Oָ (מ(Hב ַעל ַיְרֵ%�  Wהי אניד: (ְיֵרח(  
ֵאBֶה ַהְ%ָבִרי� ֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר מֶֹ/ה ֶאל ָ:ל ִיFְָרֵאל ְ;ֵעֶבר ַהCְַרֵ%� ַ;ִ-ְדָ;ר 

0ַחד : ָ;Wֲעָרָבה מ(ל ס�6 ֵ;י� Eָאָר� 6ֵבי� 8ֶפל ְוָלָב� ַוWֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהWב
ַוWְיִהי ְ;0ְרָ;ִעי� ָ/ָנה : / ַ;ְרֵנWעַ ָעָשר י(� ֵמWחֵֹרב ֶ%ֶרְ� ַהר Fִֵעיר ַעד ָקדֵ 

ְ;ַעְ/W8ֵי ָעָשר חֶֹד/ ְ;ֶאָחד ַלחֶֹד/ ִ%ֶ;ר מֶֹ/ה ֶאל ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ְ:כֹל 
�Wֲאֵחיֶכ�: ֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה אֹת( ֲאֵלֶהWְיהָֹוה ַל Wֶכ� ַעד ֲאֶ/ר ָיִניַח:ָ   

Hְר/6 ַג� ֵה� ֶאת ָהWְרֵ%� ֶר#  ְוָיCֵַהיֶכ� נֵֹת� ָלֶה� ְ;ֵעֶבר ַהWֲֹאֶ/ר ְיהָֹוה ֱאל
�W9ָת( ֲאֶ/ר ָנַת8ִי ָלֶכOירWְוֶאת ְיה(/6ַע ִצ6ֵיִתי ָ;ֵעת : ְוַ/ְב�8ֶ ִאי/ ִל

ַהִהוא ֵלאמֹר ֵעיֶניָ� ָהWרֹאֹת ֵאת ָ:ל ֲאֶ/ר ָעָשה ְיהָֹוה ֱאלWֵֹהיֶכ� ִלְ/ֵני 
� ַיWֲעֶשה ְיהָֹוה ְלָכל ַהַ-ְמָלכ(ת ֲאֶ/ר 8ָ0ה עֵֹבר ַהְ-ָלִכי� ָהֵאBֶה :ֵ 

  :לֹא W8ִיָרא�6 ִ:י ְיהָֹוה ֱאלWֵֹהיֶכ� ה6א ַהִ<ְלָח� ָלֶכW/ָ :�Wָ-ה
ֲאדָֹני ֱיהִֹוה 8ָ0ה ַהWִחB(ָת : ָוWֶאְתַחַ<� ֶאל ְיהָֹוה ָ;ֵעת ַהִהוא ֵלאמWֹר

ָ� ְוֶאת ָיWְדָ� ַהWֲחָזָקה ֲאֶ/ר ִמי ֵאל ַ;9ַָמִי� ְלַהְרא(ת ֶאWת ַעְבְ%ָ� ֶאת ָ@ְדלְ 
 ָ�W6רֶֹת Wֲעֶשיָ� ְוִכְגבWֲעֶשה ְכַמWֶר# ֲאֶ/ר ַיHֶאְעְ;ָרה ָ<א ְוֶאְרֶאה ֶאת  : 6ָב

�WָֹבנBְה ְוַהIְֶרֵ%� ָהָהר ַה+(ב ַהCֶַר# ַה+(ָבה ֲאֶ/ר ְ;ֵעֶבר ַהHָה:  
7ִי�  Fְָרֵאלֶאל ָ:ל יִ  ַוCְִקָרא מֶֹ/ה OחWָרֵאל ֶאת ַהFְאֶמר ֲאֵלֶה� ְ/ַמע ִיCַו

נִֹכי %ֵֹבר ְ;Hְזֵניֶכ� ַהC(� 6ְלַמְד�8ֶ אָֹת�  WH ִטי� ֲאֶ/רEָ/ְ-ְִוֶאת ַה
�WָֹתFֲעWב: 6ְ/ַמְר�8ֶ ַלWלֹא ֶאת : ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ָ:ַרת ִעָ-נ6 ְ;ִרית ְ;חֵֹר

הָֹוה ֶאת ַהְ;ִרית ַהIֹאת ִ:י ִא8ָנ6 ֲאַנְחנ6 ֵאBֶה Eה ַהC(� ֲאבֵֹתינ6 ָ:ַרת יְ 
נִֹכי : Eִָני� ְ;ָפִני� ִ%ֶ;ר ְיהָֹוה ִעָ-ֶכ� ָ;ָהר ִמ8(ְ� ָהֵאBָO: :/Wנ6 ַחWCִי� WH

עֵֹמד ֵ;י� ְיהָֹוה 6ֵבWיֵניֶכ� ָ;ֵעת ַהִהוא ְלַהִ@יד ָלֶכ� ֶאת ְ%ַבר ְיהָֹוה ִ:י 
נִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ֲאֶ/ר : ֵראֶת� ִמEְֵני ָהֵא/ ְולWֹא ֲעִליֶת� ָ;ָהר ֵלאמֹריְ  WH
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(ֵצאִתיָ� ֵמֶאֶר# ִמְצַרִי� ִמֵ;ית ֲעָבִדWי� Wְהֶיה ְלָ� ֱאלִֹהי� ֲאֵחִרי� : הWלֹא ִי
ַוWֲאֶ/ר לֹא ַתWֲעֶשה ְלָ� ֶפֶסל ָ:ל 8ְמ6ָנה ֲאֶ/ר ַ;9ַָמִי� ִמַ-ַעל : ַעל EָָנWי

ֶר# WHֲאֶ/ר ַ;ַ-ִי� ִמ8ַַחת ָלWֶר# ִמ8ַָחת ַוH;ָ : ֲחֶוה ָלֶה� ְולֹאW8ַ/ְא ִתWֹל
נִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ֵאל ַקָ<א Eֵֹקד ֲע(� Hב(ת ַעל ָ;ִני� ְוַעל  WH ָעְבֵד� ִ:יWָת

י WHְנWֹי� ְוַעל ִרֵ;ִעי� ְלש/ִBֵ/ִ : ֲאָלִפWה ֶחֶסד ַלFְֶֹמֵרי ְועWֹ/ֲהַבי 6ְלWֹי� ְלא
לֹא ִתFָא ֶאת ֵ/� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ַל9ְָוא ִ:י לֹא ְיַנ7ֶה ְיהָֹוה ֵאת : ִמְצ(ָתWי

ָ/מ(ר ֶאת י(� ַה9ַָ;ת ְלַקְ%/( ַ:Wֲאֶ/ר ִצ6ְָ� : ֲאֶ/ר ִיFָא ֶאת ְ/מ( ַלW9ְָוא
ְוי(� ַה9ְִביִעי : ד ְוָעִשיָת ָ:ל ְמַלאְכ�W8ֶָ ֵ/ֶ/ת ָיִמי� W8ֲַעבֹ: ְיהָֹוה ֱאלֶֹהWי�ָ 

 W�ָ%ְ6ִב8ֶָ� ְוַעְב W�ֲָעֶשה ָכל ְמָלאָכה 8ָ0ה 6ִבְנWיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� לֹא ַתWת ַל;ָ/ַ
(ְרָ� ַוWֲחמWְֹרָ� ְוָכל ְ;ֶהְמ8ֶָ� ְוֵגWְרָ� ֲאֶ/ר ִ;ְ/ָעֶריָ� ְלַמַע� ָינ6ַח  W/ֲאָמֶתָ� ְוWַו

(�ָ ַעְב%ְ  Wְתָ� ָ:מWֲאָמWִֹצֲאָ� ְיהָֹוה : ָ� ַוCַכְר8ָ ִ:י ֶעֶבד ָהִייָת ְ;ֶאֶר# ִמְצַרִי� ַוWְוָז
ֱאלֶֹהיָ� ִמ�9ָ ְ;ָיד ֲחָזָקה 6ִבְזרַע ְנט6ָיה ַעל ֵ:� ִצ6ְָ� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� 

ֲאֶ/ר ִצ6ְָ� ְיהָֹוה ַ:ֵ;ד ֶאת Hִביָ� ְוֶאת ִאֶ-ָ� ַ:W: ַלWֲעשֹ(ת ֶאת י(� ַהW;ָ9ַת
ֱאלֶֹהיָ� ְלַמַע� ַיWֲאִריכ�O ָיֶמיָ� 6ְלַמַע� ִייַטב ָלְ� ַעל ָהWֲאָדָמה ֲאֶ/ר ְיהָֹוה 

 ְ�Wֲעָ� : ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ָלWֲעֶנה ְבֵרWְולֹא ִתְגנֹב ְולֹא ַת �Hלֹא ִתְרַצח ְולֹא ִתְנ
ה ֵ;ית ֵרֶעָ� Fֵָדה6 ְוַעְב%( ְולֹא ַתְחמֹד ֵאֶ/ת ֵרֶעָ� ְולֹא ִתְת60ֶ : ֵעד ָ/Wְוא

 ָ�Wֲחמֹר( ְוכֹל ֲאֶ/ר ְלֵרֶעWֲאָמת( /(ר( ַוWה ִ%ֶ;ר ְיהָֹוה : ַוBֶֶאת ַהְ%ָבִרי� ָהֵא
ֶאל ָ:ל ְקַהְלֶכ� ָ;ָהר ִמ8(ְ� ָהֵא/ ֶהWָעָנ� ְוָהWֲעָרֶפל ק(ל ָ@ד(ל ְולֹא ָיָס� 

ַוְיִהי ְ:ָ/ְמֲעֶכ� ֶאת ַה7(ל : ִני� ַו8ְCִWֵנ� ֵאָלWיַוCִWְכ8ְֵב� ַעל ְ/ֵני לOחת ֲאבָ 
ִמ8(ְ� ַהחֶֹ/ְ� ְוָהָהר ;ֵֹער ָ;ֵא/ ַו8ְִקְרב�6 ֵאַלי ָ:ל ָראֵ/י ִ/ְבֵטיֶכ� 

�Wנ6 ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֶאת ְ:בֹד( ְוֶאת ָ@ְדל( ְוֶאת : ְוִזְקֵניֶכHאְמר6 ֵה� ֶהְרWֹ8ַו
6 ִמ8(ְ� ָהֵא/ ַהC(� ַהIֶה ָרִאינW:ִ 6י ְיַדֵ;ר ֱאלִֹהי� ֶאת ָהHWָד� קֹל( ָ/ַמְענ

ְוַע8ָה ָלָ-ה ָנמ6ת ִ:י תWֹאְכֵלנ6 ָהֵא/ ַהְ@דָֹלה ַהIֹאת ִא� יWְֹסִפי� : ָוָחWי
ר ִ:י ִמי ָכל ָ;ָשר ֲאֶ/ : ֲאַנְחנ6 ִלְ/מַֹע ֶאת ק(ל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ע(ד ָוָמWְתנ6

ְקַרב 8ָ0ה : ָ/ַמע ק(ל ֱאלִֹהי� ַחCִי� ְמַדֵ;ר ִמ8(ְ� ָהֵא/ ָ:מֹנ6 ַוWCִֶחי
ֲ/ָמע ֵאת ָ:ל ֲאֶ/ר יֹאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ְו8ְ0 8ְַדֵ;ר ֵאֵלינ6 ֵאת ָ:ל  W6

ַמע ְיהָֹוה ֶאת ַוCְִ/ : ֲאֶ/ר ְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ֵאֶליָ� ְוָ/ַמְענ6 ְוָעשWִֹינ6
ק(ל ִ%ְבֵריֶכ� ְ;ַדֶ;ְרֶכ� ֵאָלי ַוCֹאֶמר ְיהָֹוה ֵאַלי ָ/ַמְע8ִי ֶאת ק(ל ִ%ְבֵרי 

ִמWי ִי�8ֵ ְוָהָיה : ָהָע� ַהIֶה ֲאֶ/ר ִ%ְ;ר6 ֵאֶליָ� ֵהיִטיב6 ָ:ל ֲאֶ/ר ִ%ֵ;Wר6
ְצ(ַתי ָ:ל ַהCִָמי� ְלַמַע� ְלָבָב� ֶזה ָלֶה� ְלִיְרHה אִֹתי ְוִלְ/מֹר ֶאת ָ:ל ִמ 
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�Wִייַטב ָלֶה� ְוִלְבֵניֶה� ְלעָֹל :�Wֳהֵליֶכ WHֵלְ� ֱאמר ָלֶה� /6ב6 ָלֶכ� ְל :
7ִי�  ֲעמד ִעָ-ִדי ְו8ָ0ה Eֹה OחWֲאַדְ;ָרה ֵאֶליָ� ֵאת ָ:ל ַהִ-ְצָוה ְוַהWַו 

נִֹכי נֵֹת� ָלֶה� ְלִרְ/JW8ְָוַהִ-ְ/Eִָטי� ֲאֶ/ר 8ְַלְ-ֵד� ְוָעש6 ָבHֶר# ֲאֶ/ר WH  :
ר6 ָיִמי�  Oֵהיֶכ� ֶאְתֶכ� לֹא ָתסWֲֹאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה ֱאלW:ַ ֲעש(תW6ְ/ַמְר�8ֶ ַל

ְ;ָכל ַהֶ%ֶרְ� ֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה ֱאלWֵֹהיֶכ� ֶאְתֶכ� 8ֵֵלכ6 ְלַמַע� : Fְ6מWֹאל
W8ִ�6ְחי�6 ְוט(ב ָלֶכ� ְוַהWֲאַרְכ�8ֶ יָ  W/יָרW8ִ ֶר# ֲאֶ/רH;ָ ְוזאת ַהִ-ְצָוה : ִמי�

7ִי� ְוַהִ-ְ/Eִָטי� ֲאֶ/ר ִצ6ָה ְיהָֹוה ֱאלWֵֹהיֶכ� ְלַלֵ-ד ֶאְתֶכ� ַלWֲעש(ת  OחWַה
JW8ָ/ְְבִרי� ָ/ָ-ה ְלִרWֶֹר# ֲאֶ/ר �8ֶ0 עH;ָ : ְלַמַע� 8ִיָרא ֶאת ְיהָֹוה

 Oנִֹכי ְמַצ�6ֶָ  7ָֹתיו 6ִמְצ(ָתיוֱאלֶֹהיָ� ִלְ/מֹר ֶאת ָ:ל ח WH 8ָ0ה 6ִבְנָ�  ֲאֶ/ר
ְוָ/Wַמְע8ָ ִיFְָרֵאל ְוָ/Wַמְר8ָ : 6ֶב� ִ;ְנָ� :ֹל ְיֵמי ַחCֶיָ� 6ְלַמַע� ַיWֲאִרכ�O ָיֶמWי�ָ 

י ַלWֲעש(ת ֲאֶ/ר ִייַטב ְלָ� ַוWֲאֶ/ר 8ְִר;�6 ְמאֹד ַ:Wֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר ְיהָֹוה ֱאלֹהֵ 
/Wֲאבֶֹתיָ� ָלְ� ֶאֶר# ָזַבת ָחָלב 6ְדָב:  

ְוHַהְב8ָ ֵאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� : ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה ֶאָחWד
 ָ�Wְבָ� 6ְבָכל ַנְפְ/ָ� 6ְבָכל ְמאֶֹדWה ֲאֶ/ר : ְ;ָכל ְלָבBְֶוָהי6 ַהְ%ָבִרי� ָהֵא

נִֹכי ְמַצ6ְָ� ַהC(� ַעל לְ  WH ָ�Wְוִ/ַ<ְנ�8ָ ְלָבֶניָ� ְוִדַ;ְר8ָ ָ;� ְ;ִ/ְב8ְָ� : ָבֶב
 ָ�Wְבָ/ְכְ;ָ� 6ְבק6ֶמ W6 �ְ6ְקַ/ְר�8ָ ְלא(ת ַעל ָיֶדָ� : ְ;ֵביֶתָ� 6ְבֶלְכ8ְָ� ַבֶ%ֶר

ַדְע8ָ ְויָ : 6ְכַתְב�8ָ ַעל ְמזOז(ת ֵ;יֶתָ� 6ִבְ/ָעֶרWי�ָ : ְוָהי6 ְלטWָֹטפֹת ֵ;י� ֵעיֶנWי�ָ 
ִ:Wי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ה6א ָהWֱאלִֹהי� ָהֵאל ַהW>ֶWֱאָמ� /ֵֹמר ַהְ;ִרית ְוַהֶחֶסד 

(ר W% ְמֵרי ִמְצ(ָתו ְלֶאֶל�Wֹ/ֲהָביו 6ְלWָֹניו : ְלאEָ יו ֶאלHְנWְֹלש �Bֵ/ַ6ְמ
) Wל �Bֶ/ַָניו ְיEָ ֲאִביד( לֹא ְי0ֵחר ְלשְנא( ֶאלWַמרְ : ְלַהW/ָ8ָ ֶאת ַהִ-ְצָוה ְו

�WָתFֲעWַל �)Cנִֹכי ְמַצ6ְָ� ַה WH ִטי� ֲאֶ/רEָ/ְ-ִ7ִי� ְוֶאת  ַה OחWְוֶאת ַה:  
ֵעֶקב 8ְִ/ְמע�6 ֵאת ַהִ-ְ/Eִָטי� ָהֵאBֶה 6ְ/ַמְר�8ֶ ַוWֲעFִיֶת� אָֹת� |  ְוָהָיה

: ד ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ע ַלWֲאבֶֹתWי�ָ ְוָ/ַמר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְלָ� ֶאWת ַהְ;ִרית ְוֶאת ַהֶחסֶ 
ַוWֲאֵהְבָ� 6ֵבWַרְכָ� ְוִהְרֶ;ָ� 6ֵבַרְ� EְִרWי ִבְטְנָ� 6ְפִרWי 0ְדָמֶתָ� ְ%ָגְנָ� ְוִתWירְ/ָ� 
ְוִיְצָהֶרָ� ְ/ַגר ֲאָלֶפיָ� ְוַעְ/8ְרת צֹאֶנָ� ַעל ָהWֲאָדָמה ֲאֶ/ר  ִנְ/ַ;ע 

 ְ�Wֲאבֶֹתיָ� ָלֶתת ָלWְהֶיה ְבָ� ָעָקר ָ;ר�6ְ : ַלWַעִ-י� לֹא ִיWְהֶיה ִמָ:ל ָהW8ִ 
 ָ�W8ֲֶעָקָרה 6ִבְבֶהְמWֹאת ֲאֶ/ר : ַוIי ִא� ָ/מֹר 8ְִ/ְמר�6 ֶאת ָ:ל ַהִ-ְצָוה ַה:ִ

ֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלWֵֹהיֶכ� ָלֶלֶכת ְ;ָכל  W0ְל JָתFֲעWנִֹכי ְמַצ6ֶה ֶאְתֶכ� ַל WH
ְלָדְבקָ  W6 ָרָכיו%ְ) Wְפֵניֶכ� : ה בBִה ִמBְֶוה(ִרי/ ְיהָֹוה ֶאת ָ:ל ַה@(ִי� ָהֵא

�W:ִֶמי� ִמ OֲעצWיִרְ/�8ֶ @(ִי� ְ@דִֹלי� ַוWִו : �W:ַ �ְֹל ַהָ-ק(� ֲאֶ/ר 8ְִדר:ָ
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 ָCָרת ְוַעד ַהEְ ָבנ(� ִמ� ַהָ<ָהר ְנַהרBְְהֶיה ִמ� ַהִ-ְדָ;ר ְוַהWַרְגְלֶכ� ;( ָלֶכ� ִי �
�WְלֶכW Oְהֶיה ְ@בWֲחר(� ִי W0ֲאֶכ� : ָהWְחְ%ֶכ� 6מ(ַרEַ ב ִאי/ ִ;ְפֵניֶכ�Pֵא ִיְתַיWֹל

ִי�8ֵ ְיהָֹוה ֱאלWֵֹהיֶכ� ַעל Eְֵני ָכל ָהHֶר# ֲאֶ/ר 8ְִדְרכ6 ָבW:ַ Jֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר 
�Wָלֶכ:  

Wָרָכה 6ְקָלָל;ְ �)Cנִֹכי נֵֹת� ִלְפֵניֶכ� ַה WH ֶאת ַהְ;ָרָכה ֲאֶ/ר : הְרֵאה
�) WCנִֹכי ְמַצ6ֶה ֶאְתֶכ� ַה WH ֵהיֶכ� ֲאֶ/רWֹ8ְִ/ְמע6 ֶאל ִמְצ(ת ְיהָֹוה ֱאל :

ְוַה7ְָלָלה ִא� לֹא ִתְ/ְמע6 ֶאל ִמְצ(ת ְיהָֹוה ֱאלWֵֹהיֶכ� ְוַסְר�8ֶ ִמ� ַהֶ%ֶרְ� 
ֲחרֵ  W0 ָלֶלֶכת �)Cנִֹכי ְמַצ6ֶה ֶאְתֶכ� ַה WH א ֲאֶ/רWֹי ֱאלִֹהי� ֲאֵחִרי� ֲאֶ/ר ל

�W8ְֶיַדְע :  
ִ/ְבָעה ָ/WבOעֹת 8ְִסEָר ָלְ� ֵמWָהֵחל ֶחְרֵמ/ ַ;7ָָמה 8ֵָחל ִלְסEֹר ִ/ְבָעה 

(ת WעOבW/ָ : ְדָ� ֲאֶ/רWיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ִמַ=ת ִנְדַבת ָיWע(ת ַלOבW/ָ ְוָעִשיָת ַחג
ְושWַָֹמְח8ָ ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� 8ָ0ה : ָוה ֱאלֶֹהWי�ָ W:ַ �8ֵ8ֲִאֶ/ר ְיָבWֶרְכָ� ְיהֹ

 ְוַהBִֵוי ֲאֶ/ר ִ;ְ/ָעֶריָ� ְוַהֵ@ר ְוַהCָת(�   ְוַעְבְ%ָ� ַוWֲאָמֶת�ָ  6ִבְנָ� 6ִב�8ָ 
 ְוָה0Wְלָמָנה ֲאֶ/ר ְ;ִקְרֶ;ָ� ַ;ָ-ק(� ֲאֶ/ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְלַ/ֵ:� ְ/מ(

�W/ָ : 7ִי� OחWַמְר8ָ ְוָעִשיָת ֶאת ַהW/ְָוָזַכְר8ָ ִ:י ֶעֶבד ָהִייָת ְ;ִמְצָרִי� ְו
: ַחג ַה=O:ת W8ֲַעֶשה ְלָ� ִ/ְבַעת ָיִמי� ְ;HְסEְָ� ִמWָ@ְרְנָ� 6ִמCְִקֶב�Wָ : ָהֵאBֶWה

ָמֶתָ� ְוַהBִֵוי ְוַהֵ@ר ְוַהCָת(� ְושWַָֹמְח8ָ ְ;ַחֶ@ָ� 8ָ0ה 6ִבְנָ� 6ִב8ֶָ� ְוַעְבְ%ָ� ַוWאֲ 
ִ/ְבַעת ָיִמי� 8ָחֹג ַלWיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ַ;ָ-ק(� : ְוָה0Wְלָמָנה ֲאֶ/ר ִ;ְ/ָעֶרWי�ָ 

ְתָ� 6ְבכֹל  WH6ֶרְכָ� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְ;ָכל  8ְבWֲאֶ/ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ִ:י ְיָב
WֵמFָ �ְ0 ֲעֵשה ָיֶדיָ� ְוָהִייָתW6ְרָ� : חַ ַמ Wָרֶאה ָכל ְזכWָעִמי� ַ;9ָָנה ֵיEְ /)ל/ָ

ֶאת Eְֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ַ;ָ-ק(� ֲאֶ/ר ִיְבָחר ְ;ַחג ַהַ-P(ת 6ְבַחג ַהW9ָבOע(ת 
�Wֵני ְיהָֹוה ֵריָקEְ ָרֶאה ֶאתWת ְולֹא ֵי):O=ִאי/ ְ:ַמ8ְַנת ָיד( : 6ְבַחג ַה

  :ָוה ֱאלֶֹהיָ� ֲאֶ/ר ָנWַת� ָל�Wְ ְ:ִבְרַ:ת ְיהֹ
/Wְֹפִטי� ְו/Wְֹטִרי� �8ֶW8ִ ְלָ� ְ;ָכל ְ/ָעֶריָ� ֲאֶ/ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ְלָ� 

לWֹא ַתֶ+ה ִמְ/Eָט לֹא ַתִ:יר : ִלְ/ָבֶטיָ� ְוָ/Wְפט6 ֶאת ָהָע� ִמְ/Eַט ֶצWֶדק
ד ְיַע6ֵר ֵעיֵני ֲחָכִמי� ִוWיַס�Bֵ ִ%ְבֵרי Eִָני� ְולWֹא ִת7ַח /ַֹחד ִ:י ַה9ֹחַ 

�Wֶר# ֲאֶ/ר ְיהָֹוה : ַצִ%יִקHַרְ/8ָ ֶאת ָהWְחֶיה ְוָיW8ִ ֶצֶדק ֶצֶדק 8ְִר%ֹ� ְלַמַע�
 ְ�Wה ְוֵעיֵנינ6 : ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ָלIְֶפכ6 ֶאת ַהָ%� ַהW/ָ ְמר6 ָיֵדינ6 לֹא WHְוָענ6 ְו

6 Wר לְ : לֹא ָראEֵ:ַ ִדיָת ְיהָֹוה ְו0ל �8ֵ8ִ ָ%� ָנִקי ְ;ֶקֶרבEָ ָרֵאל ֲאֶ/רFְַעְ-ָ� ִי
�W%ָר ָלֶה� ַהEֵ:ַָרֵאל ְוִנFְְו8ָ0ה 8ְַבֵער ַהָ%� ַהָ<ִקי ִמ7ְִרֶ;ָ� ִ:י : ַעְ-ָ� ִי
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  :ַתWֲעֶשה ַהCָָ/ר ְ;ֵעיֵני ְיהָֹוWה
(ִ:Wי ֵתֵצא ַלִ-ְלָחָמה ַעל אWְֹיֶביָ� 6 Wְנָתנ( ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְ;ָיֶדָ� ְוָ/ִביָת ִ/ְבי :

: ְוָרִאיָת ַ;9ְִבָיה ֵאֶ/ת ְיַפת 0ֹ8ר ְוָחWַ/ְק8ָ ָבJ ְוָלWַקְח8ָ ְלָ� ְלִאW9ָה
ָזכ(ר : ַוWֲהֵבאָתJ ֶאל 8(ְ� ֵ;יֶתָ� ְוִגBְָחה ֶאת רֹאָ/J ְוָעFְWָתה ֶאת ִצEְָרֶנWיהָ 

ֲאֶ/ר ָקWְרָ� ַ;ֶ%ֶרְ� :  ָעָשה ְלָ� ֲעָמֵלק ַ;ֶ%ֶרְ� ְ;ֵצWאְתֶכ� ִמִ-ְצָרWִי�ֵאת ֲאֶ/ר
ֲחֶריָ� ְו8ָ0ה ָעֵי� ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹהWי� W0 ֱחָ/ִלי�W>ֶַוְיַזֵ<ב ְ;ָ� ָ:ל ַה :

H;ָ ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְלָ� ִמָ:ל אְֹיֶביָ� ִמָ=ִביב Wְָהִניַח W; ֶר# ֲאֶ/ר ְיהָֹוה ְוָהָיה
ַנWֲחָלה ְלִרְ/J8ָ 8ְִמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמ8ַַחת ַה9ָָמִי�  ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ְל�ָ 

  :לֹא W:ָ/ְ8ִח
 J8ָ/ְיִרWֲחָלה ִוWֶר# ֲאֶ/ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ְלָ� ַנHי ָתב(א ֶאל ָהW:ִ ְוָהָיה

JW;ָ 8ַָקְח8ָ מֵ : ְוָיַ/ְבW0ְרְצָ� ְוָלWֲאָדָמה ֲאֶ/ר 8ִָביא ֵמWִרי ָהEְ ֵראִ/ית ָ:לW
ֲאֶ/ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ָלְ� ְוFְַמ8ָ ַבֶ+ֶנא ְוָהWַלְכ8ָ ֶאל ַהָ-ק(� ֲאֶ/ר 

�W/ָ )ְהֶיה : ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ְלַ/ֵ:� ְ/מW6ָבאָת ֶאל ַה:ֵֹה� ֲאֶ/ר ִי
ַמְר8ָ ֵאָליו ִהַ@ְד8ִי ַהC(� ַלWיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ִ:י ָבאִתי ֶאל ַ;Cִָמי� ָהֵה� וְ  WH

ַו8ָבֹא6 ֶאל ַהָ-ק(� ַהIֶה : ָהHֶר# ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ע ְיהָֹוה ַלWֲאבֵֹתינ6 ָלֶתת ָלWנ6
: ֵ:�WַוCֵֵצא ִסיח� ֶמWֶלְ� ֶחְ/;(� ְוע(ג ֶמWֶלְ� ַהָ;ָ/� ִלְקָראֵתנ6 ַלִ-ְלָחָמה ַו<ַ 

א6ֵבִני ְוַלָ@ִדי ְוַלWֲחִצי ֵ/ֶבט ַהWְמַנW9ִי Wֲחָלה ָלרWְלַנ Jַוִ<7ַח ֶאת 0ְרָצ� ַוִ<8ְָנ :
6ְ/ַמְר�8ֶ ֶאת ִ%ְבֵרי ַהְ;ִרית ַהIֹאת ַוWֲעFִיֶת� אָֹת� ְלַמַע� Fְ8ִַ:יל6 ֵאת 

�6WֲֹעשW8ַ ל ֲאֶ/ר:ָ:  
 O: �)Cִבי� ַהPָאֵ/יֶכ� ִ/ְבֵטיֶכ� �8ֶ0 ִנWֵהיֶכ� ָרWֶֹכ� ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלBְ

ַטEְֶכ� ְנֵ/יֶכ� ְוֵגְרָ� ֲאֶ/ר ְ;ֶקֶרב : ִזְקֵניֶכ� ְו/ְטֵריֶכ� :ֹל ִאי/ ִיFְָרֵאWל
ְלָעְבְרָ� ִ;ְבִרית ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� : ַמWֲחֶניָ� ֵמWחֵֹטב ֵעֶציָ� ַעד /ֵֹאב ֵמיֶמWי�ָ 

ָלת( ֲאֶ/  WH6ְב�) WCי : ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� :ֵֹרת ִעְ-ָ� ַה:ִ �)Cִהַ@ְד8ִי ָלֶכ� ַה
Hבֹד Wֹ8אֵבד�6 לֹא ַתWֲאִריכ�O ָיִמי� ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶ/ר 8ָ0ה עֵֹבר ֶאת 

JW8ָ/ְְרֵ%� ָלב(א ָ/ָ-ה ְלִרCַַה :�)Cִעדִֹתי ָבֶכ� ַהWֶאת ַה9ַָמִי� ְוֶאת  ַה 
WַחCִי� ְוַהָ-ֶות ָנַת8ִי ְלָפֶניָ� ַהְ;ָרָכה ְוַה7ְָלָלה 6ָבWַחְרW;ַ 8ַָחCִי� הַ  ָהHֶר#

 ָ�Wְחֶיה 8ָ0ה ְוַזְרֶעW8ִ ֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ִלְ/מַֹע ְ;קֹל( : ְלַמַע� W0ְל
ֶ/ר ִנְ/ַ;ע 6ְלָדְבָקה ב( ִ:י ה6א ַחCֶיָ� ְואֶרְ� ָיֶמיָ� ָלֶ/ֶבת ַעל ָהWֲאָדָמה אֲ 

�Wֲעקב ָלֵתת ָלֶהWְלַי W6 ֲאבֶֹתיָ� ְל0ְבָרָה� ְלִיְצָחקWְיהָֹוה ַל:  
ַוCאֶמר ֲאֵלֶה� : ַוCֵֶלְ� מֶֹ/ה ַוְיַדֵ;ר ֶאת ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶה ֶאל ָ:ל ִיFְָרֵאWל
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נִֹכי ַהC(� לWֹא א6ַכל ע(ד ָלֵצאת ְוָלב(א WH ִרי� ָ/ָנהFְה ְוֶעHיהָֹוה ֶ;� ֵמWַו 
ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ה6א עֵֹבר ְלָפֶניָ� : Hַמר ֵאַלי לֹא ַתWֲעבֹר ֶאת ַהCְַרֵ%� ַהWIֶה

ַע ה6א עֵֹבר  O/יִרְ/�8ָ ְיהֹוWָפֶניָ� ִוBְה ִמBֶ6א ַיְ/ִמיד ֶאת ַה@(ִי� ָהֵא Wה
ֵני ִ/ְבֵטיֶכ� ַהְקִהיל6 ֵאַלי ֶאת ָ:ל ִזְק : ְלָפֶניָ� ַ:Wֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר ְיהָֹוWה

ְו/Wְֹטֵריֶכ� ַוWֲאַדְ;ָרה ְבHְזֵניֶה� ֵאת ַהְ%ָבִרי� ָהֵאBֶה ְוHִעיָדה ָ;� ֶאת 
ֶר# WHי ַהְ/ֵחת 8ְַ/ִחת�6 : ַה9ַָמִי� ְוֶאת ָהW:ִ ֲחֵרי מ(ִתי W0 י ָיַדְע8ִי:ִ

ֲחִרית ְוַסְר�8ֶ ִמ� ַהֶ%ֶרְ� ֲאֶ/ר ִצ6ִיִתי ֶאְתֶכ� ְוָקָראת ֶאְתכֶ  W0;ְ ָרָעהWָה �
�Wֲעֵשה ְיֵדיֶכWֲעש6 ֶאת ָהַרע ְ;ֵעיֵני ְיהָֹוה ְלַהְכִעיס( ְ;ַמWִמי� ִ:י ַתCַָה :

ַוְיַדֵ;ר מֶֹ/ה ְ;Hְזֵני ָ:ל ְקַהל ִיFְָרֵאל ֶאת ִ%ְבֵרי ַה9ִיָרה ַהIֹאת ַעד 
�W-ָ O8:  

ַיWֲער� ַ:ָ-ָטר ִלְקִחי : ע ָהHֶר# ִאְמֵרי ִפWיַהWֲאִזינ6 ַה9ַָמִי� ַוWֲאַדֵ;ָרה ְוִתְ/מַ 
ִ:י ֵ/� : Iַ8ִל ַ:ַ+ל ִאְמָרִתי ִ:Fְִעיִר� ֲעֵלי ֶדֶ/א ְוִכְרִביִבי� ֲעֵלי ֵעFֶWב

ַוְיַדֵ;ר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹ/ה ְ;ֶעֶצ� ַהC(� : ְיהָֹוה ֶאְקָרא ָהב6 גֶֹדל ֵלWאלֵֹהWינ6
ל ַהר ָהWֲעָבִרי� ַהIֶה ַהר ְנב( ֲאֶ/ר ְ;ֶאֶר# מ(Hב ֲעֵלה אֶ : ַהIֶה ֵלאמWֹר

ֲאֶ/ר ַעל Eְֵני ְיֵרח( 6ְרֵאה ֶאת ֶאֶר# ְ:ַנַע� ֲאֶ/ר ֲאִני נֵֹת� ִלְבֵני ִיFְָרֵאל 
WIָה OֲאחWֲאֶ/ר : ַלW:ַ �ֵָס� ֶאל ַעֶ-יHWת ָ;ָהר ֲאֶ/ר 8ָ0ה עֶֹלה ָ/ָ-ה ְוֵה O6מ

ֲהר� Hִחי W0 יוֵמתW-ֶָס� ֶאל ַעHCֵַעל ֲאֶ/ר ְמַעְל�8ֶ ִ;י : ָ� ְ;הר ָהָהר ַו
ְ;ת(ְ� ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ְ;ֵמWי ְמִריַבת ָקֵד/ ִמְדַ;ר ִצ� ַעל ֲאֶ/ר לWֹא ִקַ%ְ/�8ֶ 

ִ:י ִמֶ<ֶגד 8ְִרֶאה ֶאת ָהHֶר# ְוָ/ָ-ה לֹא ָתב(א : א(ִתי ְ;ת(ְ� ְ;ֵני ִיFְָרֵאWל
  : ָהHֶר# ֲאֶ/ר ֲאִני נֵֹת� ִלְבֵני ִיFְָרֵאWלֶאל 

ְוזאת ַהְ;ָרָכה ֲאֶ/ר ֵ;ַרְ� מֶֹ/ה ִאי/ ָהWֱאלִֹהי� ֶאת ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ִלְפֵני 
) Wאָר� : מ(תEָ ִעיר ָלמ( ה(ִפיַע ֵמַהרMֵֹאַמר ְיהָֹוה ִמִ=יַני ָ;א ְוָזַרח ִמCַו

�0 חֵֹבב ַעִ-י� ָ:ל ְקדָ/יו : ינ( ֵאְ/ ָ%ת ָלWמ(ְוHָתה ֵמִרWֲבבת קֶֹד/ ִמWיִמ 
:6 ְלַרְגֶלָ� ִיFָא ִמַ%ְ;רֶֹתWי�ָ  O8 ָרֵאל : ְ;ָיֶדָ� ְוֵה�Fְא ָק� ָנִביא ע(ד ְ;ִיWְֹול
(ְפִתי� ֲאֶ/ר : ְ:מֶֹ/ה ֲאֶ/ר ְיָדע( ְיהָֹוה Eִָני� ֶאל EִָנWי� W-אֹתֹת ְוַהWְלָכל ָה

(ְ/ָלח(  Wֲעשֹ(ת ְ;ֶאֶר# ִמְצָרִי� ְלַפְרעֹה 6ְלָכל ֲעָבָדיו 6ְלָכל 0ְרצWְיהָֹוה ַל :
דָ (6ְלכֹל ַהCָד  Oֲחָזָקה 6ְלכֹל ַה-(ָרא ַהָ@ד(ל ֲאֶ/ר ָעָשה מֶֹ/ה ְלֵעיֵני ) הWַה

  )יוד אידנ: ( ִיFְָרֵאWל) :Oלָ (ָ:ל 
  נביאי�

ַע ִ;� נ�6 ַוְיִהי 0ֲחֵרי מ(ת מֶֹ/ה ֶעֶבד ְיהֹ O/)אֶמר ְיהָֹוה ֶאל ְיהCָוה ַו



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

597597597597

מֶֹ/ה ַעְבִ%י ֵמת ְוַע8ָה ק�6 ֲעבר ֶאת ַהCְַרֵ%� ַהIֶה : ְמָ/ֵרת מֶֹ/ה ֵלאמWֹר
ָ:ל : 8ָ0ה ְוָכל ָהָע� ַהIֶה ֶאל ָהHֶר# ֲאֶ/ר Hנִֹכי נֵֹת� ָלֶה� ִלְבֵני ִיFְָרֵאWל

: ְגְלֶכ� ;( ָלֶכ� ְנַת8ִיו ַ:ֲאֶ/ר ִ%ַ;ְר8ִי ֶאל מֶֹ/Wהָמק(� ֲאֶ/ר 8ְִדרְֹ� ַ:�W רַ 
ַע ְוכל ְיֵמי ַהIְֵקִני� ֲאֶ/ר  O/)ָרֵאל ֶאת ְיהָֹוה :ֹל ְיֵמי ְיהFְֲעבד ִיCַַו
ַע ַוֲאֶ/ר ָיְדע6 ֵאת ָ:ל ַמֲעֵשה ְיהָֹוה ֲאֶ/ר  O/)ֶהֱאִריכ6 ָיִמי� 0ֲחֵרי ְיה

   ְוֶאת ַעְצמ(ת י(ֵס� ֲאֶ/ר ֶהֱעל6 ְבֵני ִיFְָרֵאל ִמִ-ְצַרִי�:ָעָשה ְלִיFְָרֵאWל
 ְ;ֶחְלַקת ַהMֶָדה ֲאֶ/ר ָקָנה ַיֲעקב ֵמֵאת ְ;ֵנWי ֲחמ(ר ֲאִבWי  ָקְבר6 ִבְ/ֶכ�

�ָ (ְוֶאְלָעָזר ֶ;�W : ְ/ֶכ� ְ;ֵמHה ְקFִיָטה ַוWCְִהי6 ִלְבֵנWי י(ֵס� ְלַנֲחָלWה O; ( �ֹ0ֲהר
: ֶאְפָרWִי�) ;Oרָ (ֵמת ַוCְִקְ;ר6 אֹת( ְ;ִגְבַעת WEִיְנָחס ְ;נ( ֲאֶ/ר ִנ�8ַ ל( ְ;ַהר 

  )הי אינד(
ַע ַוCִWְ/ֲאל6 ְ;ֵני ִיFְָרֵאל ַ;יהָֹוה ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה  O/)ַוְיִהי 0ֲחֵרי מ(ת ְיה

) W; ֶח�Bָה ְלִהBַָנֲעִני ַ;8ְִח:ְWנ6 ֶאל ַהBָ : אֶמר ְיהָֹוה ְיה6ָדה ַיֲעֶלה ִהֵ<הCַו
) Wֶר# ְ;ָידHִחיו ֲעֵלה ִא8ִי ְבג(ָרִלי : ָנַת8ִי ֶאת ָהH �)אֶמר ְיה6ָדה ְלִ/ְמעCַו

�) Wֶלְ� ִא8( ִ/ְמעCֵַנֲעִני ְוָהַלְכ8ִי ַג� ֲאִני ִא8ְָ� ְ;ג(ָרֶלָ� ַו:ְW;ַ ֲחָמהBָWְוִנ :
ֵני ִבְנָיִמ� ַוFְCִא6 ָנִ/י� ְלִמְסEָָר� ִמ� ַהְ-חְֹלל(ת ֲאֶ/ר ָ@ָזל6 ַוWCֲַע6F ֵכ� ;ְ 

�Wב6 ָ;ֶה/ְCְֵבנ6 ֶאת ֶהָעִרי� ַוCִ6ב6 ֶאל ַנֲחָלָת� ַו/Cְָלכ6 ַוCֵכ6 : ַוBְְתַהCִַו
( ַוCְֵצא6 ִמ�9ָ ִמ�9ָ ְ;ֵנWי ִיFְָרֵאל ָ;ֵעת ַהִהיא ִאי/ ְלִ/ְבט( 6ְלִמְ/Eְַח8

) Wִמי� ָהֵה� : ִאי/ ְלַנֲחָלתCָ;ַ) ָ� Oר ) ה/ָCָָרֵאל ִאי/ ַהFְֵאי� ֶמֶלְ� ְ;ִי
וָ (ְ;ֵעיָניו  O; (הWֶַֹיֲעש :)ויו דאני (  

ַוְיִהי ִאי/ ֶאָחד ִמ� ָהָרָמַתִי� צ(ִפי� ֵמַהר ֶאְפָרִי� 6ְ/מ( ֶאְלָקָנה ֶ;� 
ְול( ְ/8ֵי ָנִ/י� ֵ/� 0ַחת :  ֶ;� 8ֹח6 ֶב� צ�6 ֶאְפָרִתWיְירָֹח� ֶ;� ֱאִליה6א

ְוָעָלה : ַחָ<ה ְוֵ/� ַה9ִֵנית Eְִנָ<ה ַוְיִהי ִלְפִנָ<ה ְיָלִדי� 6ְלַחָ<ה ֵאי� ְיָלִדWי�
ָהִאי/ ַהה6א ֵמWִעיר( ִמCִָמי� ָיִמיָמה ְלִהWְ/8ֲַח(ת ְוִלְז;ַח ַליהָֹוה ְצָבא(ת 

ַה:ֹל ָנַת� : ִ/לֹה ְוָ/� ְ/ֵני ְבֵנWי ֵעִלי ָחְפִני 6ִפְנָחס :ֲֹהִני� ַליהָֹוWהְ; 
 ָ�Wאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ַהֶ-ֶלְ� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ִיְרֶצCֲאַרְוָנה ַהֶ-ֶלְ� ַלֶ-ֶלְ� ַו :

(ְתָ� ִ;ְמִח  Wי ָקנ( ֶאְקֶנה ֵמאW:ִ ֹאֶמר ַהֶ-ֶלְ� ֶאל ֲאַרְוָנה לֹאCיר ְולֹא 0ֲעֶלה ַו
ַליהָֹוה ֱאלַֹהי עֹל(ת ִחָ<� ַוCִֶק� ָ%ִוד ֶאת ַה@ֶר� ְוֶאת ַהָ;ָקר ְ;ֶכֶס� ְ/ָקִלי� 

�ָ (ַוCִֶב� ָ/� : ֲחִמW9ִי� O/ ( ת 6ְ/ָלִמי�)ַעל עֹלCַיהָֹוה ַוWִוד ִמְזֵ;ַח ַל%ָ
לָ (ַוCֵָעֵתר ְיהָֹוה ָלHֶר# ַו8ֵָעַצר ַהַ-ֵ@ָפה ֵמַעל  Oמ (לWָרֵאFְִי :)הי אידנ (  
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) Wה6 ַ;ְ;ָגִדי� ְולֹא ִיַח� לO=ִמי� ַוְיַכCָ;ַ ֹאְמר6 ל( : ְוַהֶ-ֶלְ� ָ%ִוד ָזֵק� ָ;אCַו
ֲעָבָדיו ְיַבְק/6 ַלאדִֹני ַהֶ-ֶלְ� ַנֲעָרה ְבת6ָלה ְוָעWְמָדה ִלְפֵני ַהֶ-ֶלְ� 6ְתִהי 

ַוְיַבְק/6 ַנֲעָרה ָיָפה ְ;כֹל :  ְוַח� ַלאדִֹני ַהֶ-Wֶל�ְ ל( סֶֹכֶנת ְוָ/ְכָבה ְבֵחיֶק�ָ 
: ְ@ב6ל ִיFְָרֵאל ַוCִWְמְצא6 ֶאת ֲאִביַ/ג ַה69ַנִ-ית ַוCִָבא6 אָֹתJ ַלֶ-Wֶל�ְ 

ַוְיַדֵ;ר ִא8( טֹב(ת ַו�8ֵCִ ֶאת ִ:ְסא( ֵמַעל ִ:ֵ=א ַהְ-ָלִכי� ֲאֶ/ר ִא8( 
: ִ/ָ<א ֵאת ִ;ְגֵדי ִכְלא( ְוHַכל ֶלֶח� 8ִָמיד ְלָפָניו ָ:ל ְיֵמי ַחWCָיווְ : ְ;ָבֶבWל

תָ (ַוֲארOָחת( ֲארOַחת  Oֵמֵאת ַהֶ-ֶלְ� ְ%ַבר י(� ְ;י(מ( :ֹל ) א )B 8ִָמיד ִנ8ְָנה
  ) יוד דנאי(: ַחWCָיו) יOיָ (ְיֵמי 

CָIִה6 ֲחז(� ְיַ/Wְעָיה6 ֶב� Hמ(# ֲאֶ/ר ָחָזה ַעל Oְיה6ָדה ִויר6ָ/ָלִי� ִ;יֵמי ע 
ִ/ְמע6 ָ/ַמִי� ְוַהֲאִזיִני ֶאֶר# ִ:י ְיהָֹוה : י(ָת� Hָחז ְיִחְזִקCָה6 ַמְלֵכי ְיה6ָדWה

ָיַדע /(ר קֵֹנה6 ַוֲחמ(ר : ִ%ֵ;ר ָ;ִני� ִ@ַ%ְל8ִי ְור(ַמְמ8ִי ְוֵה� Eְָ/ע6 ִבWי
 Fְֵאב6ס ְ;ָעָליו ִי�Wי ַכֲאֶ/ר ַה9ַָמִי� : ָרֵאל לֹא ָיַדע ַעִ-י לֹא ִהְת;(ָנ:ִ

� ְיהָֹוה ֵ:�  Oֶר# ַהֲחָדָ/ה ֲאֶ/ר ֲאִני עֶֹשה עְֹמִדי� ְלָפַני ְנאHַהֳחָדִ/י� ְוָה
�Wי חֶד/ ְ;ָחְד/( 6ִמֵ%י ַ/ָ;ת ְ;ַ/ַ;8( : ַיֲעמֹד ַזְרֲעֶכ� ְוִ/ְמֶכ%ֵWְוָהָיה ִמ

ְ;ִפְגֵרי ) וOוָ (ְוָיְצא6 ְוָרא6 : (א ָכל ָ;ָשר ְלִהְ/8ֲַח(ת ְלָפַני Hַמר ְיהָֹוWהָיב
ָהֲאָנִ/י� ַהEְ/ִעי� ִ;י ִ:י ת(ַלְע�8ָ לֹא ָתמ6ת ְוִא�9ָ לֹא ִתְכֶ;ה ְוָהי6 

ָ;ת ְ;ַ/ַ;8( ְוָהָיה ִמWֵ%י חֶד/ ְ;ָחְד/( 6ִמֵ%י ַ/ : ָ;שWָֹר) לOלָ (ֵדָרא(� ְלָכל 
  )יכוי� הי דניא: (ָיב(א ָכל ָ;ָשר ְלִהְ/8ֲַח(ת ְלָפַני Hַמר ְיהָֹוWה

�Wֲהִני� ֲאֶ/ר ַ;ֲעָנת(ת ְ;ֶאֶר# ִ;ְנָיִמWֹ:ה6 ִמ� ַהCְָבֵרי ִיְרְמָיה6 ֶ;� ִחְלִק%ִ :
 ֶמֶלְ� ְיה6ָדה ִ;ְ/ל/ ֲאֶ/ר ָהָיה ְדַבר ְיהָֹוה ֵאָליו ִ;יֵמי יֹאִ/Cָה6 ֶב� Hמ(�

) Wֵרה ָ/ָנה ְלָמְלכFְה6 ֶמֶלְ� ְיה6ָדה ַעד : ֶעCָ/ִַוְיִהי ִ;יֵמי ְיה(ָיִקי� ֶ;� יֹא
8ֹ� ַעְ/8ֵי ֶעFְֵרה ָ/ָנה ְלִצְדִקCָה6 ֶב� יֹאִ/Cָה6 ֶמֶלְ� ְיה6ָדה ַעד ְ@ל(ת 

ֵ;ר ִא8( טֹב(ת ַו�8ֵCִ ֶאת ִ:ְסא( ִמַמַעל ַוְידַ : ְיר6ָ/ַלִי� ַ;חֶֹד/ ַהֲחִמיִ/Wי
ְוִ/ָ<ה ֵאת ִ;ְגֵדי ִכְלא( ְוHַכל ֶלֶח� : ְלִכֵ=א ַהְ-ָלִכי� ֲאֶ/ר ִא8( ְ;ָבֶבWל

תָ (ַוֲארOָחת( ֲארOַחת : ְלָפָניו 8ִָמיד ָ:ל ְיֵמי ַחWCָיו O( ֵמֵאת ) אB 8ִָמיד ִנ8ְָנה
  )ויו דיאנ: (ַחWCָיו) יOיָ (י(� ְ;י(מ( ַעד י(� מ(ת( :ֹל ְיֵמי ֶמWֶלְ� ָ;ֶבל ְ%ַבר 

(ְ� ַה@(ָלה ַעל  ַוְיִהי Wְרִביִעי ַ;ֲחִמ9ָה ַלחֶֹד/ ַוֲאִני ְבתW;ָ לִ/י� ָ/ָנה/ְ;ִ
ַ;ֲחִמ9ָה ַלחֶֹד/ : ְנַהר ְ:ָבר ִנְפ8ְח6 ַה9ַָמִי� ָוֶאְרֶאה ַמְרא(ת ֱאלִֹהWי�

ָהיה ָהָיה ְדַבר ְיהָֹוה ֶאל :  ַה9ָָנה ַהֲחִמיִ/ית ְלָגל6ת ַהֶ-ֶלְ� י(ָיִכWי�ִהיא
ְיֶחְזֵקאל ֶ;� ;6ִזי ַה:ֵֹה� ְ;ֶאֶר# ַ:Fְִ%י� ַעל ְנַהר ְ:ָבר ַו8ְִהי ָעָליו ָ/� ַיד 



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

599599599599

ְוֵא/ ָוֵאֶרא ְוִהֵ<ה ר6ַח ְסָעָרה ָ;Hה ִמ� ַהPָפ(� ָעָנ� ָ@ד(ל : ְיהָֹוWה
/Wֵעי� ַהַחְ/ַמל ִמ8(ְ� ָהֵא:ְ Jל( ָסִביב 6ִמ8(ָכ JWִמְתַל7ַַחת ְונַג : J6ִמ8(ָכ

ְו0ְרָ;ָעה ָפִני� : ְ%מ6ת 0ְרַ;ע ַחC(ת ְוֶזה ַמְרֵאWיֶה� ְ%מ6ת Hָד� ָלֵהWָ<ה
�Wְיָ/ָרה ְוַכ� ַרְגֵליֶה� ְוַרְגֵליֶה� ֶרֶגל : ְלֶאָחת ְו0ְרַ;ע ְ:ָנַפִי� ְל0ַחת ָלֶה

ִויֵדי Hָד� ִמ8ַַחת ַ:ְנֵפיֶה� ַעל : ְ:ַכ� ֶרֶגל ֵעֶגל ְונְצִצי� ְ:ֵעי� ְנחֶ/ת ָקָלWל
�W8ְָברת ִא9ָה ֶאל : 0ְרַ;ַעת ִרְבֵעיֶה� 6ְפֵניֶה� ְוַכְנֵפיֶה� ְל0ְרַ;ְעWֹח

6ְדמ6ת : ל ֵעֶבר Eָָניו ֵיֵלWכ6ֲאח(ָתJ ַ:ְנֵפיֶה� לֹא ִיַ=;6 ְבֶלְכ�8ָ ִאי/ אֶ 
 6ְפֵני 0ְרֵיה ֶאל ַהCִָמי� ְל0ְרַ;ְע�8ָ 6ְפֵני /(ר   Eְֵני Hָד� Eְֵניֶה�

�W8ָמֹאול ְל0ְרַ;ְע�8ָ 6ְפֵני ֶנֶ/ר ְל0ְרַ;ְעMְַהWד(ת : ֵמOרEְ 6ְפֵניֶה� ְוַכְנֵפיֶה�
:  ִאי/ 6ְ/8ִַי� ְמַכ=(ת ֵאת ְ@ִוCֵֹתיֶהWָנהִמְלָמְעָלה ְלִאי/ ְ/8ִַי� חְֹבר(ת

ְוִאי/ ֶאל ֵעֶבר Eָָניו ֵיֵלכ6 ֶאל ֲאֶ/ר ִיWְהֶיה ָ/ָ-ה ָהר6ַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכ6 לֹא 
�W8ֲָער(ת ְ:ַמְרֵאה : ִיַ=;6 ְ;ֶלְכWֹ; /ת ַמְרֵאיֶה� ְ:ַגֲחֵלי ֵא)C6ְדמ6ת ַהַח

: ַהBֶֶכת ֵ;י� ַהַחC(ת ְונַגJ ָלֵא/ 6ִמ� ָהֵא/ י(ֵצא ָבָרWקַהEִBִַדי� ִהיא ִמְת 
ָוֵאֶרא ַהַחC(ת ְוִהֵ<ה א(ַפ� ֶאָחד : ְוַהַחC(ת ָרצ(א ָו/(ב ְ:ַמְרֵאה ַהָ;ָזWק
ַמְרֵאה ָהא(ַפִ<י� 6ַמֲעFֵיֶה� ְ:ֵעי� : ָ;Hֶר# ֵאֶצל ַהַחC(ת ְל0ְרַ;ַעת EָָנWיו

י/ 6ְדמ6ת ֶאָחד ְל0ְרַ;ְע�8ָ 6ַמְרֵאיֶה� 6ַמֲעFֵיֶה� ַ:ֲאֶ/ר ִיְהֶיה 8ְַרִ/ 
�Wַעל 0ְרַ;ַעת ִרְבֵעיֶה� ְ;ֶלְכ�8ָ ֵיֵלכ6 לֹא ִיַ=;6 : ָהא(ַפ� ְ;ת(ְ� ָהא(ָפ

�W8ָה ָלֶה� ְוַג;ָֹת� ְמֵלאֹת ֵעיַנִי� סָ : ְ;ֶלְכHָלֶה� ְוִיְר Jִביב ְוַגֵ;יֶה� ְוגַֹב
�W8ָת : ְל0ְרַ;ְע)CַחWת ֵיְלכ6 ָהא(ַפִ<י� ֶאְצָל� 6ְבִהָ<ֵשא ַה)CַחW6ְבֶלֶכת ַה

ַעל ֲאֶ/ר ִיWְהֶיה �9ָ ָהר6ַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכ6 : ֵמַעל ָהHֶר# ִיָ<Fְא6 ָהא(ַפִ<Wי�
ָ-ָת� ִ:י ר Oא6 ְלעFְ>ָי�ָ/ָ-ה ָהר6ַח ָלֶלֶכת ְוָהא(ַפִ<י� ִיW>ִה ָ;א(ַפCָ6ַח ַהַח :

(ַפִ<י�  Wא6 ָהאFְ>ֶָר# ִיHֵמַעל ָה �HFְ>ְָבִה W6 6ֲעמֹדWֶלְכ�8ָ ֵיֵלכ6 6ְבָעְמָד� ַי;ְ
ָ-ָת� ִ:י ר6ַח ַהַחCָה ָ;א(ַפִ<Wי� Oה ָרִקיַע ְ:ֵעי� : ְלעCָ6ְדמ6ת ַעל ָראֵ/י ַהַח

ְוַתַחת ָהָרִקיַע ַ:ְנֵפיֶה� : ֵ/יֶה� ִמְלָמWְעָלהַה7ֶַרח ַה<(ָרא ָנט6י ַעל ָרא
ְיָ/ר(ת ִא9ָה ֶאל ֲאח(ָתJ ְלִאי/ ְ/8ִַי� ְמַכ=(ת ָלֵהָ<ה 6ְלִאי/ ְ/8ִַי� 

�WֵֹתיֶהCָוֶאְ/ַמע ֶאת ק(ל ַ:ְנֵפיֶה� ְ:ק(ל ַמִי� : ְמַכ=(ת ָלֵהָ<ה ֵאת ְ@ִו
Bָה ְ:ק(ל ַמֲחֶנה ְ;ָעְמָד� 8ְַרEֶיָנה ַרִ;י� ְ:ק(ל ַ/ַ%י ְ;לֶ  Oְכ�8ָ ק(ל ֲהמ

�Wיָנה : ַכְנֵפיֶהEֶַוְיִהי ק(ל ֵמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶ/ר ַעל רֹאָ/� ְ;ָעְמָד� 8ְַר
�Wיר ְ%מ6ת : ַכְנֵפיֶהEִֶב� ַסW6ִמַ-ַעל ָלָרִקיַע ֲאֶ/ר ַעל רֹאָ/� ְ:ַמְרֵאה ֶא

ָוֵאֶרא : ִ:ֵ=א ְ%מ6ת ְ:ַמְרֵאה Hָד� ָעָליו ִמְלָמWְעָלהִ:ֵ=א ְוַעל ְ%מ6ת הַ 
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ְ:ֵעי� ַחְ/ַמל ְ:ַמְרֵאה ֵא/ ֵ;Wית ָלJ ָסִביב ִמַ-ְרֵאה ָמְתָניו 6ְלָמְעָלה 
ְ:ַמְרֵאה : 6ִמַ-ְרֵאה ָמְתָניו 6ְלַמָ+ה ָרִאיִתי ְ:ַמְרֵאה ֵא/ ְונַֹגJW ל( ָסִבWיב

ִיWְהֶיה ֶבָעָנ� ְ;י(� ַהֶ@ֶ/� ֵ:� ַמְרֵאה ַה<ַגJ ָסִביב ה6א ַה7ֶֶ/ת ֲאֶ/ר 
: ַמְרֵאה ְ%מ6ת ְ:ב(ד ְיהָֹוה ָוWֶאְרֶאה ָוֶאEל ַעל Eַָני ָוֶאְ/ַמע ק(ל ְמַדֵ;Wר

ַוMָ8ִֵאִני ר6ַח ָוֶאְ/ַמע 0ֲחַרי ק(ל ַרַע/ ָ@ד(ל ָ;ר6ְ� ְ:ב(ד ְיהָֹוה 
) W6ְפ0ת  ֶנְגָ;ה ֲחֵמ/ ֵמא(ת ְו0ְרַ;ַעת ֲאָלִפי� ִמָ%ה 6ְ/ָעִרי� :ִמְ-ק(מ 

0Eְת : ְ/לָ/ה ַ/ַער ִ/ְמע(� ֶאָחד ַ/ַער ִיMָ/ָכר ֶאָחד ַ/ַער ְזב6ל�O ֶאָחWד
ָיָ-ה ֲחֵמ/ ֵמא(ת ְו0ְרַ;ַעת ֲאָלִפי� ַ/Wֲעֵריֶה� ְ/לָ/ה ַ/ַער ָ@ד ֶאָחד 

 /ֵH דַ/ַערWהָ (ָסִביב ְ/מָֹנה : ר ֶאָחד ַ/ַער ַנְפ8ִָלי ֶאָח O/ ( ֶל�H ָעָשר
  )יכוי� הי דינא: (ָ/Wָ-ה) יOהָ (ְוֵ/� ָהִעיר ִמC(� ְיהָֹוה 

CָIִה י(ָת� Hָחז  ְ%ַבר ְיהָֹוה Oֲאֶ/ר ָהָיה ֶאל ה(ֵ/ַע ֶ;� ְ;ֵאִרי ִ;יֵמי ע
8ְִחBַת : י ָיָרְבָע� ֶ;� י(H/ ֶמֶלְ� ִיFְָרֵאWלְיִחְזִקCָה ַמְלֵכי ְיה6ָדה 6ִבימֵ 

ִ%ֶ;ר ְיהָֹוה ְ;ה(ֵ/ַע ַוCֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל ה(ֵ/ַע ֵלְ� ַקח ְלָ� ֵאֶ/ת ְזנ6ִני� 
ַוCֵֶלְ� ַו7ַCִח ֶאת @ֶֹמר : ְוַיְלֵדי ְזנ6ִני� ִ:Wי ָזנה ִתְזֶנה ָהHֶר# ֵמ0Wֲחֵרי ְיהָֹוWה

  :ִי� ַו8ַַהר ַוW8ֵֶלד ל( ֵ;�Wַ;ת ִ%ְבלָ 
ֶר# WHָניו ָ:ל ָהEָיהָֹוה ְ;ֵהיַכל ָקְד/( ַהס ִמWה ַלֲחַב67ק ַהָ<ִביא ַעל : ַוBָ8ְִפ

(ת Wיה6  ָיֵראִתי ְיהָֹוה ָ/ַמְע8ִי ִ/ְמֲע�ָ : ִ/ְגיֹנCֵָעְלָ� ְ;ֶקֶרב ָ/ִני� ַחWEָ ְיהָֹוה
(רְ;ֶקֶרב ָ/ִני� 8(ִדיַע ;ְ  W:ִמ8ֵיָמ� ָיב(א ְוָקד(/ : רֶֹגז ַרֵח� 8ְִז Jַ)ֱאל

ֶר# WHה ָהHת( ָמְלBָאָר� ֶסָלה ִ:ָ=ה ָ/ַמִי� ה(ד( 6ְתִהEָ ַהרWא(ר : ֵמ:ָ Jְונַֹג
WֹIה Oד( ל( ְוָ/� ֶחְבי(� עCְָהֶיה ַקְרַנִי� ִמW8ִ : �/ְֶלָפָניו ֵיֶלְ� ָ%ֶבר ְוֵיֵצא ֶר

ָעַמד ַוְימֶדד ֶאֶר# ָרHה ַו8ֵCַר @(ִי� ַוCְִתWֹEְצצ6 ַהְרֵרי ַעד ַ/ח6 : ְגָלWיוְלרַ 
) Wֳהֵלי כ6ָ/� ִיְרְ@ז�6 : ִ@ְבע(ת ע(ָל� ֲהִליכ(ת ע(ָל� לH ֶו� ָרִאיִתיH 8ַַחת

�Wְיִריע(ת ֶאֶר# ִמְדָי : ָ�Eֶ0 ֲהִבְנָהִרי� ָחָרה ְיהָֹוה ִא� ַ;ְ<ָהִרי� �Cָ;ַ ִא� 
ֶעְרָיה ֵתע(ר ַקְ/8ֶָ� : ֶעְבָרֶתָ� ִ:י ִתְרַ:ב ַעל ס6ֶסיָ� ַמְרְ:בֶֹתיָ� ְי/6ָעWה

ֶר# WH ע(ת ַמ+(ת אֶמר ֶסָלה ְנָהר(ת 8ְַב7ַעOָרא6ָ� ָיִחיל6 ָהִרי� ֶזֶר� : ְ/ב
ָלה ֶ/ֶמ/ יָ : ַמִי� ָעָבר ָנַת� 8ְה(� ק(ל( ר(� ָיֵדיה6 ָנשWָֹא Oֵרַח ָעַמד ְזב

 ָ�Wַרק ֲחִניֶת;ְ Jכ6 ְלנַֹגBֵיָ� ְיַהPֶֶר# ְ;�0 8ָד6/ : ְלא(ר ִחH ַזַע� 8ְִצַעד;ְ
�Wָיָצאָת ְלֵיַ/ע ַעֶ-ָ� ְלֵיַ/ע ֶאת ְמִ/יֶחָ� ָמַחְצ8ָ רִֹא/ ִמֵ;ית ָרָ/ע : @(ִי

יו רא/ Eְָרָזיו ִיְסֲער6 ַלֲהִפיֵצִני ָנַקְב8ָ ְבַמ+ָ : ָער(ת ְיס(ד ַעד ַצ6ָאר ֶסWָלה
: ָ%ַרְכ8ָ ַב�Cָ ס6ֶסיָ� חֶֹמר ַמִי� ַרִ;Wי�: ֲעִליצOָת� ְ:מ( ֶלֱאכל ָעִני ַ;ִ-ְסW8ָר
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ָ/ַמְע8ִי ַו8ְִרַ@ז ִ;ְטִני ְלק(ל ָצֲללFְ 6ָפַתי ָיב(א ָרָקב ַ;ֲעָצַמי ְוַתְח8ַי 
ִ:Wי ְתֵאָנה לWֹא ִתְפָרח : (� ָצָרה ַלֲעל(ת ְלַע� ְיג6ֶדW<6ֶאְרָ@ז ֲאֶ/ר Hנ6ַח ְלי

ְוֵאי� ְיב6ל ַ;ְ@ָפִני� ִ:ֵח/ ַמֲעFֵה ַזִית 6ְ/ֵדמ(ת לֹא ָעFָה אֶֹכל ָ@ַזר 
ַוֲאִני ַ;יהָֹוה ֶאְעל(ָזה Hִגיָלה ֵ;אלֵֹהי : ִמִ-ְכָלה צֹא� ְוֵאי� ָ;ָקר ָ;ְרָפִתWי�

ֲאדָֹני ֵחיִלי ַו�FֶCָ ַרְגַלי ָ:Cָ0Wל(ת ְוַעל ) ֱאלִֹהי�: קרי(הִֹוה יֱ : ִיְ/ִעWי
ִזְכר6 8(ַרת מֶֹ/ה ַעְבִ%י ֲאֶ/ר ִצ6ִיִתי : ָ;מ(ַתי ַיְדִרֵכִני ַלְמַנPֵַח ִ;ְנִגינ(ָתWי

7ִי� 6ִמְ/EִָטWי� Oָרֵאל חFְנִֹכי /ֹלֵ : א(ת( ְבחֵֹרב ַעל ָ:ל ִי WH ַח ָלֶכ� ִהֵ<ה
ְוֵהִ/יב ֵלב : ֵאת ֵאִלCָה ַהָ<ִביא ִלְפֵני ;(א י(� ְיהָֹוה ַהָ@ד(ל ְוַה<(ָרWא

Hב(ת ַעל ָ;ִני� ְוֵלב ָ;ִני� ַעל ֲאב(ָת� H �Eֶב(א ְוִהֵ:יִתי ֶאת ) לOבָ (
#ָ (ָהHֶר#  Oֶר�) הWה ַהָ<ִביא לִ : ֵחCָנִֹכי /ֵֹלַח ָלֶכ� ֵאת ֵאִל WH ְפֵני ;(א ִהֵ<ה

  )א נאדי: (י(� ְיהָֹוה ַהָ@ד(ל ְוַה<(ָרWא
  כתובי�

ַוְיִהי ִ;יֵמי ְ/פֹט ַהWֹ9ְפִטי� ַוְיִהי ָרָעב ָ;Hֶר# ַוCֵֶלְ� ִאי/ ִמֵ;ית ֶלֶח� 
ְוֵ/� ָהִאי/ : ְיה6ָדה ָלג6ר ִ;Fְֵדי מ(Hב ה6א ְוִאְ/8( 6ְ/ֵני ָבָנWיו

ָבָניו ַמְחל(� ְוִכְלי(� ֶאְפָרִתי�  � ִאְ/8( ָנWֳעִמי ְוֵ/� ְ/ֵנWיֱאִליֶמֶלְ� ְוֵ/ 
�W/ָ 6ְהיWCִב ַוH)י מWֵדFְ 6באCָָמת ֱאִליֶמֶלְ� ִאי/ : ִמֵ;ית ֶלֶח� ְיה6ָדה ַוCַָו

� ָה0Wַחת ַוFְCִא6 ָלֶה� ָנִ/י� מWֲֹאִבC(ת ֵ/ : ָנWֳעִמי ַו9ָ8ִֵאר ִהיא 6ְ/ֵני ָבֶנWיהָ 
ת6 ַג� ְ/ֵניֶה� : ָעְרEָה ְוֵ/� ַה9ִֵנית ר6ת ַוCְֵ/ב6 ָ/� ְ:ֶעFֶר ָ/ִנWי� OמCַָו

JW/ִָאיWִא9ָה ִמ9ְֵני ְיָלֶדיָה 6ֵמWַו8ָָק� ִהיא : ַמְחל(� ְוִכְלי(� ַו9ָ8ִֵאר ָה
Fְֵדה מ(Hב ִ:Wי ָפַקד ְיהָֹוה ְוַכBֶֹתיָה ַו8ָָ/ב ִמMְֵדי מ(Hב ִ:י ָ/Wְמָעה ִ; 

ַו8ֵֵצא ִמ� ַהָ-ק(� ֲאֶ/ר ָהWְיָתה 9ָָ-ה 6ְ/8ֵי : ֶאת ַע-( ָלֵתת ָלֶה� ָלWֶח�
ַו8אֶמר ָנWֳעִמי : ַכBֶֹתיָה ִעָ-J ַו8ֵַלְכָנה ַבֶ%ֶרְ� ָל/6ב ֶאל ֶאֶר# ְיה6ָדWה

ה ְלֵבית ִאָ-J ַיַעF ְיהָֹוה ִעָ-ֶכ� ֶחֶסד ִלְ/8ֵי ַכBֶֹתיָה ֵלְכָנה 9ְבָנה ִא9ָ 
ִי�8ֵ ְיהָֹוה ָלֶכ� 6ְמֶצאָ� ְמנ6ָחה : ַ:Wֲאֶ/ר ֲעFִיֶת� ִע� ַהֵ-ִתי� ְוִעָ-ִדWי

ַו8ֹאַמְרָנה JBָ : אָנה ק(ָל� ַו8ְִבֶ:Wיָנהֶש ִא9ָה ֵ;ית ִאיָ/J ַו9ַ8ִק ָלֶה� ַו8ִ 
ַו8אֶמר ָנWֳעִמי /ְבָנה ְבנַֹתי ָלָ-ה ֵתַלְכָנה ִעִ-י : ַעֵ-W:ִ ְ�Wי ִא8ְָ� ָנ/6ב לְ 

/ְבָנה ְבנַֹתי ֵלְכָ� ִ:י ָזַקְנ8ִי : ַהWע(ד ִלי ָבִני� ְ;Wֵמַעי ְוָהי6 ָלֶכ� ַלWֲאָנִ/Wי�
ִמWְהי(ת ְלִאי/ ִ:י Hַמְר8ִי ֶי/ ִלי ִתְקָוה ַ@� ָהִייִתי ַהBְַיָלה ְלִאי/ ְוַג� 

ֲהָלֵה� Fַ8ְֵ;ְרָנה ַעד ֲאֶ/ר ִיְגָ%ל6 ֲהָלֵה� W8ֵָעֵגָנה ְלִבְל8ִי : ַלְד8ִי ָבִנWי�יָ 
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 :ֱהי(ת ְלִאי/ 0ל ְ;נַֹתי ִ:Wי ַמר ִלי ְמאֹד ִמֶ:� ִ:י ָיWְצHה ִבי ַיד ְיהָֹוWה
: ר6ת ָ%ְבָקה ָ;JWָנה ק(ָל� ַו8ְִבֶ:יָנה ע(ד ַו9ַ8ִק ָעְרEָה ַלWֲחמ(ָתJ וְ אֶש ַו8ִ 

 ְ�W8ֲֵחֵרי ְיִבְמ W0 ְוֶאל ֱאלֶֹהיָה /6ִבי J-ַָו8ֹאֶמר ִהֵ<ה ָ/ָבה ְיִבְמ8ְֵ� ֶאל ַע :
ֲחָרִיְ� ִ:י ֶאל ֲאֶ/ר W8ְֵלִכי  W0Wַו8אֶמר ר6ת 0ל 8ְִפְ@ִעי ִבי ְלָעְזֵבְ� ָל/6ב ֵמ

ַ;Wֲאֶ/ר 8ָמ6ִתי : ִ-י ֵוWאלַֹהִיְ� ֱאלָֹהWיֵאֵלְ� 6ַבWֲאֶ/ר 8ִָליִני Hִלי� ַעֵ-ְ� עַ 
Hמ6ת ְוָ/� ֶא7ֵָבר :ֹה ַיWֲעֶשה ְיהָֹוה ִלי ְוכה י(ִסי� ִ:י ַהָ-ֶות ַיְפִריד ֵ;יִני 

 ְ�Wיהָ : 6ֵביֵנWַו8ְֶחַ%ל ְלַדֵ;ר ֵאֶל J8ָי ִמְת0ֶ-ֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאW:ִ ַו8ֵֶרא :
� ַעד ;(Hָנה ֵ;ית ָלֶח� ַוְיִהי ְ:ב(Hָנה ֵ;ית ֶלֶח� ַו8ֵה� ַו8ֵַלְכָנה ְ/8ֵיהֶ 

ַו8אֶמר ֲאֵליֶה� 0ל 8ְִקֶראָנה : ָ:ל ָהִעיר ֲעֵליֶה� ַו8ֹאַמְרָנה ֲהזאת ָנWֳעִמWי
ֲאִני ְמֵלHה ָהַלְכ8ִי : Bִי ָנWֳעִמי ְקֶראָ� Bִי ָמָרא ִ:Wי ֵהַמר ַ/ַ%י ִלי ְמאWֹד

ִ/יַבִני ְיהָֹוה ָלָ-ה ִתְקֶראָנה Bִי ָנWֳעִמי ַוWיהָֹוה ָעָנה ִבי ְוַ/ַ%י ְוֵריָק� הֱ 
(ֲאִבCָה ַכBָָתJ ִעָ-J ַה9ָָבה ִמMְֵדי : ֵהWַרע ִלWי W-ֳעִמי ְור6ת ַהWַו8ָָ/ב ָנ

ְלָנֳעִמי מ(דַ : מ(Hב ְוֵהָ-ה ָ;א6 ֵ;ית ֶלֶח� ִ;ְתִחBַת ְקִציר FְעִֹרWי� W6 ע
ַו8אֶמר ר6ת : ְלִאיָ/J ִאי/ ִ@;(ר ַחִיל ִמִ-ְ/Eַַחת ֱאִליֶמֶלְ� 6ְ/מ( ;Wַֹעז

(ֲאִבCָה ֶאWל ָנWֳעִמי ֵאWְלָכה ָ<א ַהMֶָדה ַוWֲאַל7ֳָטה ַב9ֳִ;ִלי� 0ַחר ֲאֶ/ר  W-ַה
ב(א ַו8ְַל7ֵט ַ;Mֶָדה ַו8ֵֶלְ� ַו8ָ : ֶאְמָצא ֵח� ְ;ֵעיָניו ַו8אֶמר ָלJ ְלִכי ִבW8ִי

ֲחֵרי ַהWֹ7ְצִרי� ַוCִֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהMֶָדה ְלבַֹעז ֲאֶ/ר ִמִ-ְ/Eַַחת  W0
(ְצִרי� ְיהָֹוה ִעָ-ֶכ� : ֱאִליֶמWֶל�ְ  W7אֶמר ַלCְוִהֵ<ה בַֹעז ָ;א ִמֵ;ית ֶלֶח� ַו

(ְצִרי� ְלִמי ַוCאֶמר ;ַֹעז: ַוCאְמר6 ל( ְיָבWֶרְכָ� ְיהָֹוWה W7ב ַעל ַהPָ>ֲִער( ַהWְלַנ 
(ֲאִבCָה : ַהַ<Wֲעָרה ַהWֹIאת Wֲעָרה מWֹאַמר ַנCְצִרי� ַו) W7ב ַעל ַהPָ>ִַע� ַהַ<ַער ַהCַַו

ב WH)ֵדי מMְֳעִמי ִמWָנ �Wַסְפ8ִי : ִהיא ַה9ָָבה ִע WHַו8ֹאֶמר ֲאַל7ֳָטה ָ<א ְו
ֲחֵרי הַ  W0 ֳעָמִרי�Wז ַה;ֶֹקר ְוַעד ַע8ָה ֶזה ָבHֲעמ(ד ֵמW8ַWְצִרי� ַו8ָב(א ַו) W7
ַוCאֶמר ;ַֹעז ֶאל ר6ת ֲהלֹא ָ/ַמַע8ְ ִ;8ִי 0ל W8ְֵלִכי : ִ/ְבJ8ָ ַהַ;ִית ְמָעWט

: ִלְלקֹט ְ;Fֶָדה 0ֵחר ְוַג� לֹא ַתWֲעב6ִרי ִמIֶה ְוכה ִתְדָ;ִקי� ִע� ַנWֲערָֹתWי
ֲחֵריֶה� ֲהל(א ִצ6ִיִתי ֶאת ַהְ<ָעִרי� ֵעיַנִי�ְ  W0 8ְֶדה ֲאֶ/ר ִיְקצֹר�6 ְוָהַלְכMָ;ַ 

ְלִבְל8ִי ָנְגֵעְ� ְוָצִמת ְוָהַלְכ8ְ ֶאל ַהֵ:ִלי� ְוָ/ִתית ֵמWֲאֶ/ר ִיְ/ֲאב�6 
ַע ָמָצאִתי ַוE8ִֹל ַעל Eֶָניָה ַו8ְִ/8ַחH 6ְרָצה ַו8אֶמר ֵאָליו ַמ6%: ַהְ<ָעִרWי�

נִֹכי ָנְכִרWCָה WHד ִלי : ֵח� ְ;ֵעיֶניָ� ְלַהִ:יֵרִני ְו@ַ Oד ה@ֵ Oה Jאֶמר ָלCַע� ;ַֹעז ַוCַַו
ֲחֵרי מ(ת ִאיֵ/ְ� ַוW8ַַעְזִבי Hִביְ� ְוִאֵ-ְ�  W0 �ְית ֶאת ֲחמ(ֵתFִל ֲאֶ/ר ָע:

(ַלְד8ְֵ� ַו8ְֵלִכי ֶאל ַע� ֲאֶ/ר לWֹא יָ  Wְוֶאֶר# מ�) W/ַדַע8ְ 8ְמ(ל ִ/ְל : �Bֵ/ְַי
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ְיהָֹוה WEֳָעֵלְ� 6ְתִהי ַמO:Fְְר8ְֵ� ְ/ֵלָמה ֵמִע� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ֲאֶ/ר 
ַו8ֹאֶמר ֶאְמָצא ֵח� ְ;ֵעיֶניָ� ֲאדִֹני ִ:י ִנWַחְמ8ִָני : ָ;את ַלWֲחס(ת W8ַַחת ְ:ָנָפWיו

נִֹכי לֹא ֶאWְהֶיה ְ:0ַחת ִ/ְפחֶֹת�Wָ ְוִכי ִדַ;ְר8ָ ַעל ֵלב ִ/  WHאֶמר : ְפָחֶתָ� ְוCַו
ָלה בַעז ְלֵעת ָהאֶֹכל @ִ/Wי ֲהלֹ� ְוHַכְל8ְ ִמ� ַהBֶֶח� ְוָטַבְל8ֵEִ 8ְְ� ַ;חֶֹמ# 

ַו8ָָק� : ַו8ֵֶ/ב ִמPַד ַהWֹ7ְצִרי� ַוCְִצָ;ט ָלJ ָקִלי ַו8אַכל ַוFְ8ִַ;ע ַו8ַֹתWר
7ֵט ַוְיַצו ;ַֹעז ֶאת ְנָעָריו ֵלאמֹר ַ@� ֵ;י� ָהWֳעָמִרי� 8ְַל7ֵט ְולֹא ְללַ 

6הָ  Wֲעַזְב�8ֶ ְוִל7ְָטה ְולֹא : ַתְכִלימWָבִתי� ַוPְִמ� ַה J6 ָלB/8ָ לWֹ/ ְוַג�
JWֶדה ַעד ָהָעֶרב ַו8ְַח;ֹט ֵאת ֲאֶ/ר ִל7ֵָטה ַויְ : ִתְגֲער6 ָבMָ;ַ ִהי ַו8ְַל7ֵט

ַוMָ8ִא ַו8ָב(א ָהִעיר ַו8ֵֶרא ֲחמ(ָתJ ֵאת ֲאֶ/ר ִל7ֵָטה : ְ:ֵאיָפה FְעִֹרWי�
JWְבָעMֵָאת ֲאֶ/ר ה(ִתָרה ִמ Jֵאיפֹה : ַו8(ֵצא ַו�8ֶ8ִ ָל Jֲחמ(ָת Jַו8אֶמר ָל

Wֲחמ(ָתJ ֵאת ֲאֶ/ר ִל7ְַט8ְ ַהC(� ְוHָנה ָעִשית ְיִהי ַמִ:יֵרְ� ָ;ר6ְ� ַו8ֵַ@ד לַ 
ַו8ֹאֶמר : ָעFְWָתה ִע-( ַו8ֹאֶמר ֵ/� ָהִאי/ ֲאֶ/ר ָעִשיִתי ִע-( ַהWֹ; �)Cַעז

ָנWֳעִמי ְלַכBָָתJ ָ;ר6ְ� ה6א ַלWיהָֹוה ֲאֶ/ר לWֹא ָעַזב ַחְס%( ֶאת ַהWַחCִי� ְוֶאת 
6א ַו8ֹאֶמר ָלJ ָנWֳעִמי ָקר(ב ָלנ6 הָ ,ַהֵ-ִתי� Wֲאֵלנ6 הWֹ@Wַו8ֹאֶמר ר6ת : ִאי/ ִמ

 6B:ִ ַמר ֵאַלי ִע� ַהְ<ָעִרי� ֲאֶ/ר ִלי 8ְִדָ;ִקי� ַעד ִא�H יW:ִ �@ַ הCֲָאִב) W-ַה
ַו8אֶמר ָנWֳעִמי ֶאל ר6ת ַ:BָָתJ ט(ב ִ;8ִי ִ:י : ֵאת ָ:ל ַה7ִָציר ֲאֶ/ר ִלWי
ַו8ְִדַ;ק ְ;ַנWֲער(ת ;ַֹעז :  ִיְפְ@ע6 ָבְ� ְ;Fֶָדה 0ֵחWרֵתWְצִאי ִע� ַנֲער(ָתיו ְולֹא

JWִחִ+י� ַו8ֵֶ/ב ֶאת ֲחמ(ָתWעִֹרי� 6ְקִציר ַהMְיר ַהWְלַל7ֵט ַעד ְ:ל(ת ְקִצ :
 ְ�Wיַטב ָלW8ִי ֲהלֹא ֲאַב7ֶ/ ָלְ� ָמנ(ַח ֲאֶ/ר ִי;ִ Jֳעִמי ֲחמ(ָתWָנ Jַו8אֶמר ָל :

ֲהלֹא בַֹעז מWַֹדְע8ָנ6 ֲאֶ/ר ָהִיית ֶאת  ַנWֲער(ָתיו ִהֵ<ה ה6א זֶֹרה ֶאת ְוַע8ָה 
ְוָרַחְצ8ְ ָוַסְכ8ְ ְוַשְמFִ 8ְְמלַֹתִיְ� ָעַלִיְ� ְוָיַרְד8ְ : @ֶר� ַהMְעִֹרי� ַהWBְָיָלה

(ת W8/ְֱאכל ְוִלWֹת( ֶלB:ַ ְדִעי ָלִאי/ ַעדW6ָ8ִ ְבָ/ְכב( ְוָיַדַע8ְ ִויִהי: ַה@ֶֹר� 0ל 
 ְוה6א ,ֶאת ַהָ-ק(� ֲאֶ/ר ִיְ/ַ:ב ָ/� 6ָבאת ְוִגBִית ַמְרְ@לָֹתיו ְוָ/ָכְב8ְ 

קרי (ַו8ֹאֶמר ֵאֶליָה :ל ֲאֶ/ר Wֹ8אְמִרי ֵאַלי : ַיִ@יד ָלְ� ֵאת ֲאֶ/ר W8ֲַעשWִֹי�

:  ֲאֶ/ר ִצ8ָ6ַה ֲחמ(ָתJWַו8ֵֶרד ַה@ֶֹר� ַו8ַַעF ְ:כל:  ֶאWֱעשWֶֹה)ולא כתיב
ַוCֹאַכל ;ַעז ַוCְֵ/8ְ ַוCִיַטב ִל;( ַוCָבֹא ִלְ/ַ:ב ִ;ְקֵצה ָהWֲעֵרָמה ַו8ָבא ַבBָט 

ַוWְיִהי ַ;Wֲחִצי ַהBְַיָלה ַוWCֱֶחַרד ָהִאי/ ַוBָCִֵפת : ַו8ְַגל ַמְרְ@לָֹתיו ַוW:ָ/ְ8ִב
נִֹכי ר6ת ֲאָמֶתָ� : ְרְ@לָֹתWיוְוִהֵ<ה ִא9ָה /ֶֹכֶבת מַ  WH 8ְ ַו8ֹאֶמרH ֹאֶמר ִמיCַו

8ָה WH 8ָ ְכָנֶפָ� ַעל ֲאָמְתָ� ִ:י גֵֹאלFְַרWיהָֹוה ִ;8ִי : 6ָפWֹאֶמר ְ;ר6ָכה 8ְ0 ַלCַו
ֲחֵרי ַהַ;ח6ִרי�  W0 ִרא/(� ְלִבְל8ִי ֶלֶכתWֲחר(� ִמ� ָה W0ִא� ֵהיַטְב8ְ ַחְסֵ%ְ� ָה
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ְוַע8ָה ִ;8ִי 0ל 8ִיְרִאי :ל ֲאֶ/ר Wֹ8אְמִרי ֶאWֱעFֶה Bְָ� ִ:י : ַ%ל ְוִא� ָעִ/Wיר
 8ְ WH נִֹכי : י(ֵדַע ָ:ל ַ/ַער ַעִ-י ִ:י ֵאֶ/ת ַחִילH ְמָנ� ִ:י גֵֹאלH ְוַע8ָה ִ:י

ַב;ֶקר ִא� ִיְגHֵלְ� ט(ב ִליִני ַהBְַיָלה ְוָהָיה : ְוַג� ֵי/ @ֵֹאל ָקר(ב ִמֶ-Wִ<י
ִיְגHל ְוִא� לֹא ַיְחEֹ# ְלָגWֳאֵלְ� 6ְג0ְל8ִיְ� Hנִכי ַחי ְיהָֹוה ִ/ְכִבי ַעד 

ַו8ְִ/ַ:ב ַמְרְ@ל(ָתו ַעד ַה;ֶֹקר ַו8ָָק� ְ;ֶטֶרו� ַיִ:יר ִאי/ ֶאת : ַה;Wֶֹקר
ַוCֹאֶמר ָהִבי ַהִ-ְטEַַחת : ַה@Wֶֹר�ֵרֵעה6 ַוCֹאֶמר 0ל ִי6ַָדע ִ:Wי ָבHה ָהWִא9ָה 

ֲאֶ/ר ָעַלִיְ� ְוֶאWֳחִזי ָבJ ַו8אֶחז ָ;J ַוCָָמד ֵ/Fְ /Wעִֹרי� ַוCֶָ/ת ָעֶליָה ַוCָבֹא 
ַו8ָב(א ֶאל ֲחמ(ָתJ ַו8ֹאֶמר ִמי 8ְ0 ִ;8ִי ַו8ֶַ@ד ָלJ ֵאת ָ:ל ֲאֶ/ר : ָהִעWיר

ַו8ֹאֶמר ֵ/W/ ַהMְעִֹרי� ָהֵאBֶה ָנַת� ִלי ִ:י Hַמר ֵאַלי : ָעFָWה ָלJ ָהִאWי/
ַו8ֹאֶמר ְ/ִבי ִב8ִי ַעד :  0ל 8ָב(ִאי ֵריָק� ֶאל ֲחמ(ֵת�Wְ )קרי ולא כתיב(

ֲאֶ/ר W8ְֵדִעי� ֵאיְ� ִיEל ָ%ָבר ִ:י לֹא ִיְ/קֹט ָהִאי/ ִ:י ִא� ִ:Bָה ַהָ%ָבר 
�) WCב ָ/� ה ַה9ַַער6בַֹעז ָעלָ : ַה/ֶCְֵוִהֵ<ה ַה@ֵֹאל עֵֹבר ֲאֶ/ר ִ%ֶ;ר ;ַֹעז   ַו 

ַו7ַCִח ֲעFָָרה ֲאָנִ/י� : ַוCאֶמר ס6ָרה ְ/ָבה Eֹה Eְלִֹני 0ְלמִֹני ַוCַָסר ַוW/ֵCֵב
ֶדה ַוCֹאֶמר ַל@ֵֹאל ֶחְלַקת ַהMָ : ִמIְִקֵני ָהִעיר ַוCאֶמר ְ/ב6 פֹה ַוW/ֵCֵב6

ב WH)ֵדה מMְֳעִמי ַה9ָָבה ִמWְכָרה ָנWֱאִליֶמֶלְ� ָמWִחינ6 ֶלHֲאִני : ֲאֶ/ר ְלWַו
ִא� 8ְִג0ל  ְוֶנֶגד ִזְקֵני ַעִ-י Hַמְר8ִי ֶאְגֶלה Hְזְנָ� ֵלאמֹר ְקֵנה ֶנֶגד ַהCWְֹ/ִבי�

נִֹכי  ִ:י ֵאי� ז6הְ@Hל ְוִא� לֹא ִיְג0ל ַהִ@יָדה Bִי ְוֵאWְדעָ  WHְתָ� ִלְגא(ל ְוWָל
ֲחֶרי�ָ  W0,ל WHנִֹכי ֶאְג WH ֹאֶמרCד :  ַוCֶַדה ִמMְָתָ� ַה) Wְקנ �) Wאֶמר ;ַֹעז ְ;יCַו

(ֲאִבCָה ֵאWֶ/ת ַהֵ-ת ָקִניָת ְלָהִקי� ֵ/�W ַהֵ-ת ַעל  W-ֳעִמי 6ֵמֵאת ר6ת ַהWָנ
) WֲחָלתWַנ :Hאֶמר ַה@ֵֹאל לֹא א6ַכל ִלְגCֲחָלִתי ְ@0ל ַוW0ְ/ִחית ֶאת ַנ �Eֶ ל ִלי

Bִָתי ִ:י לWֹא א6ַכל ִלְגאWֹל Oָרֵאל ַעל : ְלָ� 8ָ0ה ֶאת ְ@אFְְוזֹאת ְלָפִני� ְ;ִי
ַהְ@אBָ6ה ְוַעל ַה8ְמ6ָרה ְלַק�Cֵ ָ:ל ָ%ָבר ָ/ַל� ִאי/ ַנWֲעל( ְוָנַת� ְלֵרֵעה6 

WָרֵאFְלְוזאת ַה8ְע6ָדה ְ;ִי :) WֲעלWלֹ� ַנ/ְCִֹאֶמר ַה@ֵֹאל ְלבַֹעז ְקֵנה ָלְ� ַוCַו :
ַוCאֶמר ;ַֹעז ַלIְֵקִני� ְוָכל ָהָע� ֵעִדי� �8ֶ0 ַהC(� ִ:י ָקִניִתי ֶאת ָ:ל ֲאֶ/ר 

ְוַג� ֶאת ר6ת : ֶלWֱאִליֶמֶלְ� ְוֵאת ָ:ל ֲאֶ/ר ְלִכְלי(� 6ַמְחל(� ִמCַד ָנWֳעִמWי
 ָCֲאִבWֹ-ַהֵ-ת ַעל ַנֲחָלת( ַה �W/ֵ ה ֵאֶ/ת ַמְחל(� ָקִניִתי ִלי ְלִא9ָה ְלָהִקי�

�) WCַהֵ-ת ֵמִע� ֶאָחיו 6ִמ9ַַער ְמק(מ( ֵעִדי� �8ֶ0 ַה �W/ֵ א ִיָ:ֵרתWְֹול :
 ַוCֹאְמר6 ָ:ל ָהָע� ֲאֶ/ר ַ;9ַַער ְוַהIְֵקִני� ֵעִדי� ִי�8ֵ ְיהָֹוה ֶאת ָהWִא9ָה
ַהָ;Hה ֶאל ֵ;יֶתָ� ְ:ָרֵחל 6ְכֵלHה ֲאֶ/ר ָ;נ6 ְ/8ֵיֶה� ֶאת ֵ;ית ִיFְָרֵאל 

ִויִהי ֵבWיְתָ� ְ:ֵבית Eֶֶר# : ַוWֲעFֵה ַחִיל ְ;ֶאְפָרָתה 6ְקָרא ֵ/� ְ;ֵבית ָלWֶח�
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Wַרע ֲאֶ/ר ִי�8ֵ ְיהָֹוה ְלָ� ִמ� ַהIֶיה6ָדה ִמ� ַהWְלָדה ָתָמר ִלWֲעָרה ֲאֶ/ר ָיW>ַ
ַו7ַCִח ;ַעז ֶאת ר6ת ַו8ְִהי ל( ְלִא9ָה ַוCָבֹא ֵאֶליָה ַו�8ֵCִ ְיהָֹוה ָלJ : ַהWֹIאת

�W;ֵ ָרי(� ַו8ֵֶלדWֳעִמי ָ;ר6ְ� ְיהָֹוה ֲאֶ/ר לֹא : ֵהWל ָנWַו8ֹאַמְרָנה ַהָ<ִ/י� ֶא
ְוָהָיה ָלְ� ְלֵמִ/יב ֶנֶפ/ : FְָרֵאWלִהְ/ִ;ית ָלְ� @ֵֹאל ַהC(� ְוִי7ֵָרא ְ/מ( ְ;יִ 

 ִ:י ַכBֵָתְ� ֲאֶ/ר ֲאֵהָבֶתְ� ְיָלַד68 ֲאֶ/ר ִהיא ט(ָבה ,6ְלַכְלֵ:ל ֶאת שWֵֹיָבֵת�ְ 
ַו7ַ8ִח ָנWֳעִמי ֶאת ַהCֶֶלד ַו8ְִ/ֵתה6 ְבֵחיָקJ ַו8ְִהי ל( : ָלְ� ִמ9ְִבָעה ָ;ִנWי�

ל( ַה9ְֵכנ(ת ֵ/� ֵלאמֹר יBַOד ֵ;� ְלָנWֳעִמי ַו8ְִקֶראָנה ַו8ְִקֶראָנה : ְלאֶֹמWֶנת
(ְלד(ת Eֶָר# Eֶֶר# ה(ִליד : ְ/מ( ע(ֵבד ה6א ֲאִבWי ִיַ/י ֲאִבי ָדִוWד W8 הBְֶוֵא

�) Wב: ֶאת ֶחְצרWיָנָדW-ִיָנָדב : ְוֶחְצר(� ה(ִליד ֶאת ָר� ְוָר� ה(ִליד ֶאת ַעW-ְִוַע
ְוFְַלמ(� ה(ִליד ֶאת ;ַֹעז : ת ַנְח/(� ְוַנְח/(� ה(ִליד ֶאת FְַלָמWהה(ִליד אֶ 

דָ (ְועֵֹבד ה(ִליד : 6בַֹעז ה(ִליד ֶאת ע(ֵבWד Oֶאת ִיָ/י ְוִיַ/י ה(ִליד ֶאת ) ה
תָ ( Oא (דWִו%ָ) :ה נאיד(  

ָ+ִאWי� לֹא ָעָמד  ַ;Wֲעַצת ְרָ/ִעי� 6ְבֶדֶרְ� חַ  W/ְ0ֵרי ָהִאי/ ֲאֶ/ר לֹא ָהַל�ְ 
ְבת(ָרת( ֶיְהֶ@ה : 6ְבמ(ַ/ב ֵלִצי� לֹא ָיָ/Wב W6 )י ִא� ְ;ת(ַרת ְיהָֹוה ֶחְפצ:ִ

 ָ/ת6ל ַעWל Eְַלֵגי ָמִי� ֲאֶ/ר Eְִרי( ִי�8ֵ ְ;ִע8(  ְוWָהָיה ְ:ֵע#: י(ָמ� ָוָלWְיָלה
לֹא ֵכ� ָהWְרָ/ִעי� ִ:י ִא� : ִלWיחַ ְוָעֵלה6 לWֹא ִי;(ל ְוכֹל ֲאֶ/ר ַיWֲעֶשה ַיְצ 

6חַ  Wט ְוַחָ+ִאי� : ַ:-ֹ# 0ֶ/ר %ְ8ִֶפ<6 רEָ/ְ-ִ;ַ י�Wמ6 ְרָ/ִעOא ָיקWַֹעל ֵ:� ל
: ִ:Wי י(ֵדַע ְיהָֹוWה ֶ%ֶרְ� ַצִ%יִקי� ְוֶדֶרְ� ְרָ/ִעי� 8ֹאֵבWד: ַ;Wֲעַדת ַצִ%יִקWי�

(ַהְלל6ָיJ ַהWְלל6 ֵאל ְ;קָ  WI Oְלל6ה6 ִ;ְרִקיַע עW6רָֹתיו : ְד/( ַה Wְלל6ה6 ִבְגבWַה
) WְדלO@ ְלל6ה6 ְ:רבWר: ַה) W>ְלל6ה6 ְ;ֵנֶבל ְוִכWְלל6ה6 ְ;ֵתַקע /(ָפר ַהWַה :

ָגWב Oְלל6ה6 ְ;ִמִ<י� ְועWְלל6ה6 ְ;ת� 6ָמח(ל ַהWְלל6ה6 ְבִצְלְצֵלי ָ/ַמע : ַהWַה
הָ (:ל ַהְ<ָ/ָמה : הW;ְ 6ִצְלְצֵלי ְתר6ָעWהַהWְלל6 Oה ( Jל ָיBֵ8ְַה) Oָיה (JWְלל6ָיWַה :

  ) י נדאי(
ִאי/ ָהָיה ְבֶאWֶר# ע#6 ִאC(ב ְ/מ( ְוָהָיה ָהִאי/ ַהה6א �8ָ ְוָיָ/ר ִויֵרא 

(תַו6ָCְִלד6 ל( ִ/ְבָעה ָבִני� ְוָ/ל(/ ;ָ : ֱאלִֹהי� ְוָסר ֵמָרWע Wַוְיִהי ִמְקֵנה6 : נ
ִ/Wְבַעת 0ְלֵפי צא� 6ְ/לֶ/ת 0ְלֵפי ְגַמBִי� ַוֲחֵמ/ ֵמא(ת ֶצWֶמד ָ;ָקר 
ָ%ה ַרָ;ה ְמאֹד ַוְיִהי ָהִאי/ ַהה6א ָ@ד(ל ִמָ:ל  Oַוֲחֵמ/ ֵמא(ת ֲאת(נ(ת ַוֲעב

ְ;ָכל ָהHֶר# ַו�8ֵCִ ָלֶה� ְולֹא ִנְמָצא ָנִ/י� ָיפ(ת ִ:ְבנ(ת ִאC(ב : ְ;ֵני ֶקWֶד�
�Wה ְו0ְרָ;ִעי� : ֲאִביֶה� ַנֲחָלה ְ;ת(ְ� ֲאֵחיֶהHֲחֵרי זאת ֵמ W0 ב)Cַוְיִחי ִא

(ת Wְרֶאה ֶאת ָ;ָניו ְוֶאת ְ;ֵני ָבָניו 0ְרָ;ָעה %ֹרCִב : ָ/ָנה ַו)Cָמת ִאCָבָ (ַו Oא (
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  )ה נדיא: (ָיִמWי�) וOעָ (ָזֵק� Fְ6ַבע 
ָלַדַעת ָחְכָמה 6מ6ָסר ְלָהִבי� ִאְמֵרי : ֵלי ְ/לֹמה ֶב� ָ%ִוד ֶמֶלְ� ִיFְָרֵאWלִמְ/ 
ֵאWֶ/ת ַחִיל ִמי : ָלַקַחת מ6ַסר ַהFְֵ:ל ֶצֶדק 6ִמְ/Eָט 6ֵמיָ/ִרWי�: ִביָנWה

JWִניִני� ִמְכָרEְְוָ/ָלל לֹא ֶיְחסָ : ִיְמָצא ְוָרחֹק ִמ Jֵלב ַ;ְעָל J;ָ רָ;ַטחW :
ָ%ְרָ/ה ֶצֶמר 6ִפְ/8ִי� ַו8ַַעF : ְ@ָמַלְתה6 ט(ב ְולֹא ָרע :ֹל ְיֵמי ַחWCֶיהָ 

ַו8ָָק� ְ;ע(ד : ָהְיָתה ָ:ֳאִנC(ת ס(ֵחר ִמֶ-ְרָחק 8ִָביא ַלְחָמJW: ְ;ֵחֶפ# ַ:WEֶיהָ 
ֶדה ַו7ָ8ִֵחה6 ִמEְִרי ָזְמָמה Fָ : ַלְיָלה ַו�8ֵ8ִ ֶטֶר� ְלֵביָתJ ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתWיהָ 

ָטֲעָמה ִ:י : ָחWְגָרה ְבע(ז ָמְתֶניָה ַו08ְֵ-# ְזרֹע(ֶתWיהָ : ַכEֶיָה ָנְטָעה ָ:Wֶר�
JWְיָלה ֵנָרBַא ִיְכֶ;ה ַבWֹל Jיָה 8ְָמכ6 : ט(ב ַסְחָרEֶָחה ַבִ:י/(ר ְוַכBְ/ִ ָיֶדיָה

(�ַ:Eָ JEְָרָשה ֶלָעִני ְויָ : ָפWֶל�ְ  WֶאְביWָחה ָלBְ/ִ ֶדיָה : Jלֹא ִתיָרא ְלֵביָת
ַמְרַבִ%י� ָעFְWָתה JBָ ֵ// ְו0ְרָ@ָמ� : ִמ9ֶָלג ִ:י ָכל ֵ;יָתJ ָלבO/ ָ/ִנWי�

JW/ָ6ֶר#: ְלב WH ְב8( ִע� ִזְקֵני/ִ;ְ Jָתה : נ(ָדע ַ;9ְָעִרי� ַ;ְעָלFְָסִדי� ָע
(�: ר ָנְתָנה ַלWְ:ַנֲעִנWיַו8ְִמ:ֹר ַוֲחג( Wַחק ְלי(� 0ֲחרFְ8ִַו J/ָ6עֹז ְוָהָדר ְלב :

JWַרת ֶחֶסד ַעל ְל/(ָנ) Wְתָחה ְבָחְכָמה ְותEָ יָהEִ : Jה ֲהִליכ(ת ֵ;יָתCָצ(ִפ
;(ת רַ : ָקמ6 ָבֶניָה ַוWְי9ְ0ר6ָה ַ;ְעָלJ ַוWְיַהWְלָלJW: ְוֶלֶח� ַעְצל6ת לֹא תֹאֵכWל

WBָָנה O: 6 ָחִיל ְו8ְ0 ָעִלית ַעלFִֹפי ִא9ָה : ָ;נ(ת ָעCֶקר ַהֵח� ְוֶהֶבל ַה/ֶ
ִמEְִרי ָיֶדיָה ִוWיַהְלל6ָה ַב9ְָעִרי� ) לOהָ (8ְנ6 ָלJ : ִיְר0ת ְיהָֹוה ִהיא ִתְתַהWBָל

) ָ�O; ( ָיהWֶַֹמֲעש :)א ניאד (  
ֲהֵבל ֲהָבִלי� Hַמר קֶֹהֶלת ֲהֵבל : ֶלְ� ִ;יר6ָ/ָלWִי�ִ%ְבֵרי קֶֹהֶלת ֶ;� ָ%ִוד מֶ 

ַמה Cְִתר(� ָלHWָד� ְ;ָכל ֲעָמל( ֶ/CַWֲעמל 8ַַחת : ֲהָבִלי� ַה:ל ָהWֶבל
ְויֵֹתר ֵמֵהָ-ה ְ;ִני ִהIֵָהר ֲעש(ת ְסָפִרי� ַהְרֵ;ה ֵאי� ֵק# ְוַלַהג : ַהW9ֶָמ/

� ָ%ָבר ַה:ל ִנְ/ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהי� ְיָרא ְוֶאת ס(: ַהְרֵ;ה ְיִגַעת ָ;שWָֹר
�WָדHתָ (ִ:י ֶאת : ִמְצ(ָתיו ְ/מ(ר ִ:י ֶזה ָ:ל ָה Oֲעֶשה ָהֱאלִֹהי� ) אWל ַמ:ָ

ס(� ָ%ָבר ַה:ל : ָרWע) ו�Oָ (ָיִבא ְבִמְ/Eָט ַעל ָ:ל ֶנְעָל� ִא� ט(ב ְוִא� 
ה (: (ָתיו ְ/מ(ר ִ:י ֶזה ָ:ל ָהHָד�Wִנְ/ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהי� ְיָרא ְוֶאת ִמצְ 

  )נידא
ִי9ֵָקִני ִמְ<ִ/יק(ת EִיהW:ִ 6י ט(ִבי� %ֶֹדיָ� : ִ/יר ַה9ִיִרי� ֲאֶ/ר ִלְ/לֹמWֹה

�6ָ : ִמWCִָי� Wְלֵריַח ְ/ָמֶניָ� ט(ִבי� ֶ/ֶמ� 68ַרק ְ/ֶמָ� ַעל ֵ:� ֲעָלמ(ת ֲאֵהב :
(ַ:ְרִמי ֶ/Bִי ְלָפנָ  WְריEִ ְטִרי� ֶאתWֹי ָהֶאֶל� ְלָ� ְ/לֹמֹה 6ָמאַתִי� ְלנ :

) דOיָ (ְ;ַרח %(ִדי : ַהC(ֶ/ֶבת ַ;ַ@ִ<י� ֲחֵבִרי� ַמְקִ/יִבי� ְלק(ֵלְ� ַהְ/ִמיִעWִני
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ְדֵמWה ְלָ� ִלְצִבי א( ְלעֶפר ָהCָ0Wִלי� ַעל ָהֵרי  W6) ָי Oה (י�WִמFְָב :)י יאדנ (  
 /ְWָרִתי ֵאיָכה ָיFָ ְיָתה ְ:0ְלָמָנה ַרָ;ִתי ַב@(ִי�Wָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָ;ִתי ָע� ָה

ָ;כ( ִתְבֶ:ה ַ;Bְַיָלה ְוִדְמָעָתJ ַעל ֶלWֱחָיJ ֵאWי� ָלJ : ַ;ְ-ִדינ(ת ָהWְיָתה ָלַמWס
ָ@Wְלָתה ְיה6ָדה : ְמַנֵח� ִמָ:ל אWֲֹהֶביָה ָ:ל ֵרֶעיָה ָ;ְגד6 ָבJ ָהי6 ָלJ ְלאWְֹיִבWי�

ֵמעִֹני 6ֵמרב ֲעבָֹדה ִהיא ָיWְ/ָבה ַב@(ִי� לֹא ָמWְצHה ָמנ(ַח ָ:ל רWְֹדֶפיָה 
: ָלָ-ה ָלֶנַצח 8ְִ/ָ:ֵחנW8ַ 6ַעְזֵבנ6 ְלאֶרְ� ָיִמWי�: ִהMִיג6ָה ֵ;י� ַהְ-ָצִרWי�

�ָ (ִ:י ִא� : ְ:ֶקWֶד�ֲהִ/יֵבנ6 ְיהָֹוה ֵאֶליָ� ְוWָנ/6ָבה ַחֵ%/ ָיֵמינ6  Oָמאס ) א
דָ (ְמ0ְס8ָנ6 ָקַצְפ8ָ ָעֵלינ6 ַעד  Oד) עWָֹנ/6ָבה : ְמאWֲהִ/יֵבנ6 ְיהָֹוה ֵאֶליָ� ְו

  )ה יאנד: (ַחֵ%/ ָיֵמינ6 ְ:ֶקWֶד�
ִ;ְ/ַנת ָ/ל(/ ְלַמְלכ6ת ְיה(ָיִקי� ֶמWֶלְ� ְיה6ָדה ָ;א ְנב6ַכְדֶנאPַר ֶמWֶלְ� 

ַו�8ֵCִ ֲאדָֹני ְ;ָיד( ֶאת ְיה(ָיִקי� ֶמWֶלְ� ְיה6ָדה :  ְיר6ָ/ַלִי� ַוCַָצר ָעֶלWיהָ ָ;ֶבל
6ִמְקָצת ְ:ֵלי ֵבית ָהWֱאלִֹהי� ַוְיִביֵא� ֶאWֶר# ִ/ְנָער ֵ;ית ֱאלָֹהיו ְוֶאת  

ִריָסיו ַוCאֶמר ַהֶ-ֶלְ� ְלEְ/ְ0ַנז ַרב סָ : ַהֵ:ִלי� ֵהִביא ֵ;ית א(ַצר ֱאלָֹהWיו
6ֵמֵעת ה6ַסר : ְלָהִביא ִמְ;ֵני ִיFְָרֵאל 6ִמIֶַרע ַהְ-ל6ָכה 6ִמ� ַהEַWְר8ְִמWי�

0ְ/ֵרי : ַה8ִָמיד ְוָלֵתת ִ/#67 /ֵֹמ� ָיִמי� ֶאֶל� ָמאַתִי� ְוִתְ/ִעWי�
8ָ0ה ֵלְ� וְ : ַהWְמַחֶ:ה ְוַיִ@יַע ְלָיִמי� ֶאֶל� ְ/ל/ ֵמא(ת ְ/לִ/י� ַוֲחִמW9ָה

) ָ�O(ַל#7ֵ ְוָתנ6ַח ְוַתֲעמד ְלגָֹרְלָ� ְלֵק# ) ל ָ#Oל (י�WִמCַָה) :א ידאנ(  
ַוְיִהי ִ;יֵמי ֲאַחְ/ֵור(/ ה6א ֲאַחְ/ֵור(/ ַה-ֵֹלְ� ֵמה6% ְוַעד :6/ ֶ/ַבע 

ֵור(/ ַעל ַהֶ-ֶלְ� ֲאַחְ/ | ַ;Cִָמי� ָהֵה� ְ:ֶ/ֶבת : ְוֶעFְִרי� 6ֵמHה ְמִדיָנWה
ִ;ְ/ַנת ָ/ל(/ ְלָמְלכ( ָעFָה : ִ:ֵ=א ַמְלכ6ת( ֲאֶ/ר ְ;/6ַ/� ַהִ;יָרWה

Eַָרס 6ָמַדי ַהEַWְר8ְִמי� ְוFֵָרי ַהְ-ִדינ(ת | ִמְ/8ֶה ְלָכל Fָָריו ַוWֲעָבָדיו ֵחיל 
ְוָכל ַמWֲעֵשה : ְוִאCֵי ַה�WCַָו�FֶCָ ַהֶ-ֶלְ� ֲאַחְ/ֵורֹ/ ַמס ַעל ָהHֶר# : ְלָפָנWיו

ָתְקE( 6ְגב6ָרת( 6ָפWָרַ/ת ְ@דBַOת ָמְרֳ%ַכי ֲאֶ/ר ִ@ְ%ל( ַהֶ-ֶלְ� ֲהל(א ֵה� 
יָ (ִ:י ָמְרֳ%ַכי : ְ:ת6ִבי� ַעל ֵסֶפר ִ%ְבֵרי ַהCִָמי� ְלַמְלֵכי ָמַדי 6ָפָרWס Oמ (

(/ ְוָגד(ל ַלCְה6ִדי� ְוָרצ6י ְלרֹב ֶאָחיו ַהCְה6ִדי ִמְ/ֶנה ַלֶ-ֶלְ� ֲאַחְ/ֵור
() לOלָ (%ֵֹר/ ט(ב ְלַע-( ְודֵֹבר ָ/ל(� ְלָכל  Wה ידנא: (ַזְרע(  

6ִבְ/ַנת 0ַחת ְלכ(ֶר/ ֶמֶלְ� Eַָרס ִלְכל(ת ְ%ַבר ְיהָֹוה ִמEִי ִיְרְמָיה ֵהִעיר 
ֶבר ק(ל ְ;ָכל ַמְלכ6ת( ְוַג�  ְ;ִמְכ8ָב ְיהָֹוה ֶאת ר6ַח :ֶר/ ֶמWֶלְ� Eַָרס ַוWCַעֲ 

:ה Hַמר :ֶֹר/ ֶמֶלְ� Eַָרס :ֹל ַמְמְלכ(ת ָהHֶר# ָנַת� ִלי ְיהָֹוה : ֵלאמWֹר
(ת ל( ַבִית ִ;יר6ָ/ַלִי� ֲאֶ/ר  W6א ָפַקד ָעַלי ִלְבנ Wֱאלֵֹהי ַה9ָָמִי� ְוה
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 ֱאלָֹהיו ִע-( ְוַיַעל ִליר6ָ/ַלִי� ֲאֶ/ר ִמWי ָבֶכ� ִמָ:ל ַע-( ְיִהי: ִ;Wיה6ָדWה
ִ;יה6ָדה ְוִיֶב� ֶאת ֵ;ית ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ה6א ָהֱאלִֹהי� ֲאֶ/ר 

ָ<ה : ִ;יר6ָ/ָלWִי� Oה 6ְבִרית ַהְ:ה>ָ Oָזְכָרה ָלֶה� ֱאלָֹהי ַעל ָ@ֳאֵלי ַהְ:ה
�WCִַהְר8ִי� ִמָ:ל ֵנָכר וָ : ְוַהְלִוWְוִט �Cִ0ֲעִמיָדה ִמְ/ָמר(ת ַל:ֲֹהִני� ְוַלְלִו

) W8ְרַ;� ָהֵעִצי� : ִאי/ ִ;ְמַלאְכ O6ְלק) ָ� Oנ(ת ְוַלִ;:6ִרי� ) ה-ָOִע8ִי� ְמז;ְ
יָ (ָזְכָרה Bִי ֱאלַֹהי  Oא (הWָב)י ינאד (:ְלט(  
/) Wָד� ֵ/ת ֱאנH :ֶרדWֶמ�ְ ֲחנ(ְ� ְמת6ֶ/ַלח : ֵקיָנ� ַמֲהַלְלֵאל ָיWֹאות : ָלBְלַמ

ְ%ַבר ְיהָֹוה ְ;ִפי ִיְרְמָיה6 ַעד ָרְצָתה ָהHֶר# ֶאת ַ/ְ;ת(ֶתיָה ָ:ל ְיֵמי ָה9ַָ-ה 
6ִבְ/ַנת 0ַחת ְלכ(ֶר/ ֶמֶלְ� Eַָרס ִלְכל(ת : ָ/ָבָתה ְלַמBֹאות ִ/ְבִעי� ָ/ָנWה

 ר6ַח :(ֶר/ ֶמWֶלְ� Eַָרס ַוWCֲַעֶבר ְ%ַבר ְיהָֹוה ְ;ִפי ִיְרְמָיה6 ֵהִעיר ְיהָֹוה ֶאת
רָ (:ֹה Hַמר : ק(ל ְ;ָכל ַמְלכ6ת( ְוַג� ְ;ִמְכ8ָב ֵלאמWֹר Oא ( ַרסEָ �ְֶר/ ֶמֶל):

(ת  W6א ָפַקד ָעַלי ִלְבנ Wֶר# ָנַת� ִלי ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ַה9ַָמִי� ְוהHל ַמְמְלכ(ת ָה:ָ
ר ִ;Wיה6ָדה ִמWי ָבֶכ� ִמָ:ל ַע-( ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו ִע-( ל( ַבִית ִ;יר6ָ/ַלִי� ֲאֶ/ 

יָ ( Oע (ַעלWְוָי) :הי ינדא(  

 ....%ְ0ָרא ז6ָטא ַקִ%יָ/א%ְ0ָרא ז6ָטא ַקִ%יָ/א%ְ0ָרא ז6ָטא ַקִ%יָ/א%ְ0ָרא ז6ָטא ַקִ%יָ/א

8ָאָנא ְ;ַהה6א י(ָמא ְדִרִ;י ִ/ְמע(� ָ;ָעא ְלִאְסBְ8ַָקא ִמ� ָעְלָמא ַוֲהָוה 
ַוֲהו( ַקֵ-יJ ִרִ;י ֶאְלָעָזר . ִ;י ִ/ְמע(�ִאְתְ:ָנ/6 ַחְבַרCָא ְלֵבי רִ . ְמַסֵ%ר ִמB(י

ָזִקי� ֵעינ(י ִרִ;י . ַוֲהָוה ַמְלָיא ֵביָתא. ְ;ֵריJ ְוִרִ;י 0ָ;א H/ְ6ר ַחְבַרCָא
ְ;ִזְמָנא 0ֲחָרא : ָ;ָכה ִרִ;י ִ/ְמע(� ְוHַמר. ִ/ְמע(� ַוֲחָמא ְדִאְתְמֵלי ֵביָתא

ְרֵעי ֲהָוה ִרִ;י Eִיְנָחס ֶ;� ָיִאיר ַקָ-אי ְוַעד ְ%ָבִריְרָנא ַ:ד ֲהֵויָנא ְ;ֵבי מַ 
ְוַכד 8ְַבָנא 0ְסַחר ֶא9ָא ִמ7ַָ-אי . 6%ְכָתאי א(ִריכ6 ִלי ַעד ַהְ/8ָא

ְוַהְ/8ָא . ְוָלא ֲהָוה ָעאל ַ;ר ָנ/ ֶאBָא ִבְר/6ָתא. 6ֵמָעְלִמי� ָלא ִאְתEְָסק
 ְEַתח ֵעינ(י ִרִ;י . ָסק ְוָהא ִאְתְמֵלי ֵביָתאָחֵמיָנא ְדִאְתEָ ַעד ַ%ֲהו( ַיְתֵבי

ִ/ְמע(� ְוָחָמא ַמה ְ%ָחָמא ְו0ְסַחר ֶא9ָא ְבֵביָתא ָנְפק6 כBְOה6 ְוִאְ/8ְֲאר6 
י Hַמר ִרִ; . H/ְ6ר ַחְבַרCָא ָיְתב6 0ָ;ָראי. ִרִ;י ֶאְלָעָזר ְ;ֵריJ ְוִרִ;י 0ָ;א

ַ%ֲאָנא , ִ/ְמע(� ְלִרִ;י ֶאְלָעָזר ְ;ֵרי6E Jק ֲחֵזי ִאי ָהָכא ִרִ;י ִיְצָחק
Jי ְוֵיִתיב ְלַגָ;אי. ְמָעַרְבָנא ֵלי)Bִדיַסֵ%ר ִמ Jֵאיָמא ֵלי .Jה ח6ָלֵקיH:ַָז .

ָק� ִרִ;י . א�H ִאינ�6 ַחְבַרH , ָCַמר. ָק� ִרִ;י ִ/ְמע(� ְוָיִתיב ְוַחCִיְ� ְוָחֵדי
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Jִעיל ל(� ְוָיְתב6 ַקֵ-יHי ְצל(ָתא . ֶאְלָעָזר ְוBֵָזִקי� ְיד(י ִרִ;י ִ/ְמע(� 6ְמַצ
. ִאינ�6 ַחְבַרCָא ְדִאְ/8ְָכח6 ְבֵבי ִאָ%ָרא ִיְזַ%ְ-נ�6 ָהָכא, ַוֲהָוה ָחֵדי ְוHַמר

ֵריJ ְוִרִ;י 0ָ;א ְוִרִ;י ְיה6ָדה ְוִרִ;י ָנְפקBְO: 6ה6 ְוִאְ/8ְֲאר6 ִרִ;י ֶאְלָעָזר ְ; 
Hַמר ֵליJ ִרִ;י ִ/ְמע(� ַ:ָ-ה . %ְ0ָהִכי ָעאל ִרִ;י ִיְצָחק. י(ֵסי ְוִרִ;י ִחCָא
ָיִתיב ִרִ;י . ַ:ָ-ה ֵחיד6 ָבֵעי ְלִא8(ְסָפא ָלְ� ְ;ַהאי י(ָמא, ָיא6ת ח6ָלָק�ְ 

ָהא ַהְ/8ָא , Hַמר ִרִ;י ִ/ְמע(�. ִרִ;י ֶאְלָעָזר ַקֵ-י0Jָ;א ָבָתר ִ:ְתפ(י וְ 
. ַוֲאָנא ָבֵעיָנא ְלֵמיָעל ְ;ָלא ִכ=6ָפא ְלָעְלָמא ְדHֵתי. ַ/ְע8ָא ִדְרע6ָתא ה6א

ְוָהא ִמBִי� ַקִ%יִ/י� ְדָלא ַגְלָיא� ַעד ַהְ/8ָא ָבֵעיָנא ְלַגHBָה ַקֵ-י 
ְוַעד ְ:ַע� .  ֵיְמר�6 ְדָהא ִבְגִריע6ָתא ִאְסBָ8ְַקָנא ֵמָעְלָמאְדָלא. ְ/ִכיְנ8ָא

ִרִ;י . ְוָכְ� 0ְסַ%ְרָנא ְלכ6. ְטִמיִרי� ֲהו( ְבִלָ;אי ְלֵמיַעל ְ;ה6 ְלָעְלָמא ְדHֵתי
. ְיהH/ְ66ר ַחְבַרCָא ְיַרֲח/�6 ְ;ִל;ַ . ְוִרִ;י ֶאְלָעָזר ְ;ִרי ִיְלֵעי. 0ָ;א ִיְכ8ֹב

Jַקֵ-י Jָק� ִרִ;י 0ָ;א ִמָ;ַתר ִ:ְתפ(י ְוָיִתיב ִרִ;י ֶאְלָעָזר ְ;ֵרי , Jַמר ֵליH
ִאְתַעָ+� . ָק� ִרִ;י ֶאְלָעָזר. ְ%ָהא 0ֲחָרא ָיִתיב ְ;ַהה6א ֲאַתר, ק�6 ְ;ִרי

  . ִרִ;י ִ/ְמע(� ְוָיִתיב
לֹא ַהֵ-ִתי� , ְולֹא ָ:ל יְֹרֵדי ד6ָמה, Jלֹא ַהֵ-ִתי� ְיַהְלל6 יָ , Eַָתח ְוHַמר

ְדָהא קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א . ִאינ�6 ְדִאְקר�6 ֵמִתי�, ְיַהְלל6 ָיJ ָהִכי ה6א ַוָ%אי
ְוה6א ָ/אֵרי ֵבי� ִאינ�6 ְדִאְקר�6 ַחCִי� ְוָלא ִע� ִאינ�6 ְדִאְקר�6 . ַחי ִאְקֵרי

ְוָכל ִאינ�6 ְ%ַנְחִתי� . ְולֹא ָ:ל יְֹרֵדי ד6ָמה, יבְוס(ֵפי ִדְקָרא ְ:ִת . ֵמִתי�
ָ/אֵני ִאינ�6 ְ%ִאְקר�6 ַחCִי� ְ%ָהא קOְדָ/א . ְלד6ָמה ְ;ֵגיִהָ<� ִיְ/8ֲַאר�6
ַ:ָ-ה ַ/ְנָיא ַ/ְע8ָא ָדא , Hַמר ִרִ;י ִ/ְמע(�. ְ;ִריְ� ה6א ָבֵעי ִביָקֵריה(�

ְוַהְ/8ָא ָהא , ָרא ִאְזַ%ָ-� קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְרִתיכ(יִדְבִא%ָ . ֵמִאָ%ָרא
ַמה , ְוHֵתי ִע� ִאינ�6 ַצִ%יַקCָא ִדְבִגְ<ָתא ְדֵעֶד�, קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א ָהָכא

ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א ָ;ֵעי ִ;יָקֵריה(� ְדַצִ%יַקCָא ַי8ִיר . ְ%ָלא ִאְעָרע6 ְבִאָ%ָרא Oְוק
Jַמה ִ%ְכִתיב ְ;ָיָרְבָע� ַ%ֲהָוה ְמַקָ+ר 6ִמְפַלח ַלֲעב(ָדה . ִמיָקָרא ִדיֵלי:ְ

Jְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א א(ִריְ� ֵלי Oָזָרה ְוק . Jְלַקְבֵלי Jְוֵכיָו� ְ%א(ִ/יט ְיֵדי
ח ַלֲעב(ָדה ְוַעל ְ%ָפלַ . ִ%ְכִתיב ַו8ִיַב/ ָיד(, ִאְתַיָ;/ ְיֵדיJ. ְדִע%( ְנִביHה
ְוַהְ/8ָא קOְדָ/א . ֶאBָא ַעל ְדא(ִ/יט ְיֵדיJ ְלִע%( ְנִביHה, ָזָרה ָלא ְכִתיב

ָהא ַרב , Hַמר. ְוכBְOהH 6ָתא� ִעֵ-יJ, ְ;ִריְ� ה6א ָ;ֵעי ִ;יָקָרא ִדיָל�
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ְמַנֲהִרי� ָ:ל , ְטִרי�ַהְמנ6ָנא ָסָבא ָהָכא ְוָסְחַרֵ<יJ ִ/ְבִעי� ַצִ%יֵקי ְ@ִליָפ� ְ;ִע 
ְוה6א . ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמי�, ַחד ְוַחד ִמIִיֲהָרא ְדִזיָוא ְדַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א

, ַעד ַ%ֲהָוה ָיִתיב Hַמר. Hֵתי ְלִמְ/ַמע ְבֶחְדָוָתא ִאBֵי� ִמBִי� ַ%ֲאָנא ֵאיָמא
ִאְזַ%ְעָזע6 ַחְבַרCָא ַדֲהו( . ְכֵתי0Jְתִקינ6 ד6, ָהא ִרִ;י Eִיְנָחס ֶ;� ָיִאיר ָהָכא

ְוִרִ;י ֶאְלָעָזר ְוִרִ;י 0ָ;א ִאְ/8ֲָאר6 . 8ַָ-� ְוָקמ6 ְוָיְתב6 ְבִ/6Eֵלי ֵביָתא
ְ;ִאָ%ָרא ִאְ/8ְַכְחָנא ְדָכל , Hַמר ִרִ;י ִ/ְמע(�. ַקֵ-יJ ְדִרִ;י ִ/ְמע(�

ַהְ/8ָא ֵאיָמא ֲאָנא ִבְלח(ָדאי ְוכBְOה6 . א ִעְ-ה(�ַחְבַרCָא ֲהו( Hְמֵרי ְוHנָ 
  . ַזָ:Hה ח6ָלִקי י(ָמא ֵדי�. ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�, ָצְיִתי� ְלִמ6Bִלי

ָ:ל י(ִמי� . ֲאִני ְלד(ִדי ְוָעַלי 6/8ְָקת(, Eַָתח ִרִ;י ִ/ְמע(� ְוHַמר
ְדָ/א ְ;ִריְ� ְ%ִאְתְקַטְרָנא ְבַהאי ָעְלָמא ְבחַ  Oק;ְ Jד ְקִטיָרא ִאְתְקַטְרָנא ֵבי

ְ%ה6א ְוָכל ִסיָעָתא ַקִ%יָ/א . 6ְבִגי� ָ:ְ� ַהְ/8ָא ְוָעַלי 6/8ְָקת(. ה6א
. ִדיֵליH Jת6 ְלִמְ/ַמע ְ;ֶחְדָוה ִמBִי� ְסִתיִמי� 6ְ/ָבָחא ְדַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א

ְ%ָהא :Bָֹא . ִרי/ ְוִאְתEְַר/ ִמ:Bָֹא ְוָלא ָפִרי/Eָ . ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמי�
ַע8ִיָקא ְדָכל , ה6א ה6א כBָֹא. ֵביJ ִמְתַ%ְ;ָק� ְוה6א ִמְתַ%ָ;ק ְ;כBָֹא

ִאְת�7ָ8ַ ְ;ִגי� . ִאְת�7ָ8ַ ְוָלא ִאְת�7ָ8ַ. ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמי�. ַע8ִיִקי�
ַ:ד ִאְתEִ0 �7ָ8ַיק 8ְִ/ָעה . א ִאְת�7ָ8ַ ְ;ִגי� ְדָלא ָ/ִכיחַ ְולָ . ְלַקְיָמא כBָֹא

ְוִאינ�6 ְנה(ִרי� ִמֵ<יJ ִמְתַנֲהִרי� . ְנה(ִרי� ְ%ָלָהִטי� ִמֵ<יJ ִמ678ִנ(י
יJ ְ:ב6ִציָנא ְדִמְת9ְEִַטי� ִמ<ֵ . 6ִמְתַלֲהִטי� ְוHְזִלי� 6ִמְת9ְEִַטי� ְלָכל ֵעיַבר

ְוִאינ�6 ְנה(ִרי� ְ%ִמְת9ְEִַטי� ַ:ד ִיְקְרב�6 ְלִמְנַ%ע ל(� . ְנה(ִרי� ְלָכל ֵעיַבר
ָ:ְ� ה6א ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ב6ִציָנא . ָלא ָ/ִכיַח ֶאBָא ב6ִציָנא ִבְלח(ד(י

 ְ%ִמְת9ְEַָט� ְוָלא ָ/ִכיַח ַ;ר ִאינ�6 ְנה(ִרי�. ִעHBָה ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמי�
. 6ְבִגי� ָ:ְ� :Bָֹא ַחד. ְוִאינ�6 ִאְקר�6 ְ/ָמא ַקִ%יָ/א. ְ%ִמְתַ@ְלָי� 6ְטִמיָר�

6ַמה ְ%Hְמֵרי ַחְבָרָנא ְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ְדִאינ�6 ַ%ְרִ@י� ְדִאְתְ;ִריא6 ְוַע8ִיָקא 
�69 ְ%ִאינ�6 678ִִני� ְדַע8ִיָקא ִמ . ַקִ%יָ/א ִאְתַ@Bֵי ְבה6 ְבָכל ַחד ְוַחד

ְ%ָהא ֲאֵמיָנא ל(� ְ;ִאָ%ָרא , ָלאו ַהְ/8ָא ִעָ%ָנא ְלַהֵ<י ִמBִי�. ַקִ%יָ/א
ְוָחֵמיָנא ַמה ְ%ָלא ָיַדְעָנא ָהִכי ְוַעד ַהְ/8ָא 0ְס8ִי� ְ;ִלָ;אי . ַקִ%יָ/א
ְוָכל ַהֵ<י . ְסִהיְדָנא ַקֵ-י ַמְלָ:א ַקִ%יָ/אְוַהְ/8ָא Hָנא ִבְלח(ָדאי 0. ִמBָה

  :ַזָ:ֵאי ְק/(ט ְ%Hת6 ְלִמְ/ַמע ִמBִי� ִאBֵי�
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ק6ְלְטָרא ְדַקְטפ(י .  ְדֵריָ/א ִח6ָָרא ָלאו ֵ;יJ ִ/יר6ָתא ְוִס6Cָמא@6ְלַ@8ָBְא
 ָCַיְרת�6 ַצִ%יַק Jט ְוִאְתָנִהיר 6ִמֵ<י/ַEְה ָעְלִמי� ְ%ִכ=6ִפי� ִאְתHא 0ְרַ;ע ֵמ

ֵמַהאי ק6ְלְטָרא ְדִקְטָפא ְדִהיא ג6ְלַ@ְל8ָא ִח6ָָרא ָנִטי� . ְלָעְלָמא ְדHֵתי
6ֵביJ ְזִמיִני� . ַטBָא ָ:ל י(ָמא ְלַהה6א ְזֵעיר 0ְנEִי� ַלֲאַתר ְ%ִאְקֵרי ָ/ַמִי�

ְוִי�8ֶ ְלָ� ָהֱאלִֹהי� ִמַ+ל : ִ%ְכִתיב, ֵמיַתCָא ַלֲאַחCָא ְלִזְמָנא ְדHֵתי
. ְוִאְתַמְלָיא ֵריֵ/יJ 6ֵמַהה6א ְזֵעיר 0ְנEִי� ָנִטי� ַלֲחַקל 6E8ִַחי�. ַה9ַָמִי�

ַהאי ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ָטִמיר . ְוָכל ֲחַקל 6E8ִַחי� ְנִהיִרי� ֵמַהה6א ַטBָא
. יָמHה ְבַהה6א ג6ְלַ@ְל8ָא ִמְ/8ְַכח ַוָ%איְוָחְכְמָתא ִעHBָה ְסִת . ְוָגִניז

ְ;ִגי� ְ%ִאיה6 ֵריָ/א . ְ;ַהאי ַע8ִיָקא ָלא ִאְתַ@ְלָיא ֶאBָא ֵריָ/א ִבְלח(ד(י
ְ%ִאיִהי ֵריָ/א ֵ;יJ ָסִתי� ְוִאְקֵרי מ(ָחא , ָחְכְמָתא ִעHBָה. ְלָכל ֵריָ/א

ְוֵלית ְ%ָיָדע ֵליJ ַ;ר . ָחא ְדָ/ִכיְ� ְוָ/ִקיטמ(, מ(ָחא ְסִתיָמא, ִעHBָה
  :ִאיה6

ֵריָ/א ָחָדא . ְוָדא ְלֵעBָא ִמ� ָ%א.  ִאְתַ@Bְָפ� ָ%א ְלג( ִמ� ָ%א8ְַלת ֵריִ/י�
ְוָחְכְמָתא ָדא ְסִתיָמHה . ָחְכְמָתא ְסִתיָמHה ְדִאְתַ:ְסָיא ְוָלא ִמְת8ְEַָחא

ֵריָ/א ִעHBָה ַע8ִיָקא ְסִתיָמא ְדָכל .  ִדְ/Hר ָחְכמ(תֵריָ/א ְלָכל ֵריֵ/י
ְוָלא ָיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע . ֵריָ/א ְ%ָלאו ֵריָ/א. ֵריָ/א ְ%ָכל ֵריָ/א. ְסִתיִמי�

ְוַעל . ְ%ָלא ִאְתַ%ָ;ק ְ;ָחְכְמָתא ְוָלא ְבס6ְכְלָתנ6. ַמה ַ%ֲהֵוי ְ;ֵריָ/א ָדא
6ְבִגי� ָ:ְ� . ְוַהַחC(ת ָרצ(א ָו/(ב. ְמק(ֶמ�ָ Kַרח ְלָ� ֶאלְ; , ַהאי ִאְקֵרי

ְוָכל ִאינFַ �6ְעֵרי ְוָכל . ְ%ֵביJ 8ְַלָיא Hִי�. ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ִאְקֵרי Hִי�
ִמ-(ָחא ְסִתיָמHה ַנְפִקי� ְוכBְOה6 ְ/ִעיִעי� ְ;ִ/67ָלא ְוָלא , ִאינ�6 ִניִמי�

:Bָֹא . ְ;ִגי� ְ%ַהאי ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ְבַחד ֲהֵוי. ְקָדָלא :Bָֹא ה6אִאְתֲחֵזי 
ְבֵחיד6 ְוָלא ַ/ְנָיא ֵמַרֲחֵמי ְלָעְלִמי� ִ;ְתַלת ֲעFַר ְמִכיָל� ְ%ַרֲחִמי� 

ְ;ִגי� ְ%ַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמHה ְדֵביJ ִמְתEְַר/ 8ְַלת ִזְמִני� . ִאְ/8ְַכח
  . ְוה6א ַע8ִיָקא ָ:ִליל ל(� ְוַ/Bִיט ַעל :Bָֹא. ע 0ְרַ;עְל0ְר;ַ 

ה6א Hְרָחא . ַחד Hְרָחא ְדָנִהיר ְ;ַפְל@6ָתא ְדFְַעֵרי ְדָנְפֵקי ִמ-(ָחא
ְואַֹרח ַצִ%יִקי� ְ:א(ר נַֹגJ : ִ%ְכִתיב. ְדַנֲהִרי� ֵביJ ַצִ%יַקCָא ְלָעְלָמא ְדHֵתי

6ֵמַהאי . Hז 8ְִתַעַ<ג ַעל ְיהָֹוה, ְוַעל ָ%א ְ:ִתיב. נכו� היו�הול� ואור עד 
  . Hְרָחא ִמְתַנֲהִרי� ָ:ל ְ/Hר Hְרִחי� ְ%ַתְלָי� ִ;ְזֵעיר 0ְנEִי�
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ִ:ְתָרא ִעHBָה ְלֵעBָא ְדִמְתַעְ+ִרי� ֵ;יJ ָ:ל . ַהאי ַע8ִיָקא ָסָבא ְדָסִבי�
ְוה6א ה6א . ֲהִרי� ָ:ל ;6ִציִני� ִמֵ<יJ 6ִמְתַלֲהִטי�ִמְתנַ . ִעְטִרי� ְוִכְתִרי�

ָהאי ַע8ִיָקא ִאְ/8ְַכח ִ;ְתַלת . ב6ִציָנא ִעHBָה ְטִמיָרא ְדָלא ִאְתְיַדע
6ְבִגי� . ְוַהה6א ֵריָ/א ִעHBָה ְלֵעBָא ְלֵעBָא. ֵריִ/י� 6ְכִליָל� ְ;ַחד ֵריָ/א

א�6 ָהִכי ָ:ל ְ/Hר ;6ִציִני� ְ%ַנֲהִרי� ,  ִאְתְרִ/י� ִ;ְתַלתְ%ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א
ְ:ָלָלא ְדַע8ִיָקא . ע(ד ַע8ִיָקא ִאְתְרִ/י� ִ;ְתֵרי�. ִמֵ<יJ ְ:ִליָל� ִ;ְתַלת

ְוַהה6א ַ%ֲהֵוי . ֵריָ/א ְדָכל ֵריֵ/י, ִ:ְתָרא ִעHBָה ְדָכל ִעBִָאי�. ִ;ְתֵרי� ה6א
 ָBר ;6ִציִני� ְסִתיִמי� ִ;ְתֵרי�. א ִמ� ָ%א ְדָלא ִאְתְיַדעְלֵעH/ְ ע(ד . ָ:ְ� ָ:ל

ָ:ְ� . ְוה6א ַחד ְוכBָֹא ה6א ַחד. ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ִאְתְרִ/י� ְו0ְס8ִי� ְ;ַחד
  :ָ:ל ְ/Hר ;6ִציִני� ִמְתַק9ְִרי� 6ִמְתַהְ%ִרי� ְ;ַחד ְוִאינ�6 ַחד

ְ%ָהא ֵריָ/א ִעHBָה ָדא .  ְדִאְתְ@ֵלי ְבַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ָרצ(� ִאְקֵריאִמְצחָ 
Eִָ/יט ַחד ט6ְרָנא ְבִסיָמא ָיHה ְוִאְתְ:ִליל . ָסִתי� ְלֵעBָא ְדָלא ִאְתְיַדע

 6ְבִגי� ְ%ַהאי ַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוי� ִאְת�7ָ8ַ ְ;ִמְצָחא ְוִאְתַ@ְלָיא. ְ;ִמְצָחא
ְוַכד ָרצ(� ָ%א ִאְתַ@ְלָיא ַרֲעָוא . ַהאי ִמְצָחא ִאְקֵרי ָרצ(�, ְבב6ִסיָטא

, ְוָכל ְצל(ִתי� ִ%ְלַת8ָא ִמְתַקְ;ִלי�. ְדַרֲעִוי� ִאְ/8ְַכח ְ;כBְOה6 ָעְלִמי�
ִני� ְוָכל ִ%י. 6ִמְתַנֲהִרי� 0ְנE(י ִדְזֵעיר 0ְנEִי� ְוכBָֹא ְבַרֲחֵמי ִאְ/8ְַכח

  . ִאְתַטְ-ָר� ְוִאְתַ:ְפָי�
. ְ%ה6א ִעָ%� ְ%ָכל ִ%יִני� ִמ8ְָעִרי�, ְ;ַ/ַ;8ָא ְבַ/ְע8ָא ִדְצל(ָתא ְדִמְנָחה

ִאְתַ@ְלָיא ַהאי ִמְצָחא ְוִאְתַ:ְפָי� ָ:ל ִ%יִני� ְוִאְ/8ְָכח6 ַרֲחִמי� ְ;כBְOה6 
. ָלא ְלֵעBָא ְוָלא ְלַת8ָא, ַ/ָ;ת ְ;ָלא ִ%יָנא6ְבִגי� ָ:ְ� ִאְ/8ְַכח . ָעְלִמי�

J6 ֶא9ָא ְדֵגיִהָ<� ִאְ/8ְַקע ְ;0ְתֵריBא, ַוֲאִפCַָבCְָוַעל ָ%א . ְוַנְיִחי� ַח
6ָבֵעי ַבר ָנ/ ְלֶמְחֵדי ִבְתַלת ְסע6ָדֵתי . ִא8(ַס� ִנְ/ְמָתא ְדֵחד6 ְבַ/ַ;8ָא

. ל ְמֵהיְמנ6ָתא ְוָכל ְ:ָלָלא ִדְמֵהיְמנ6ָתא ֵביJ ִאְ/8ְָכחְדָהא כָ . ְדַ/ַ;8ָא
6ָבֵעי ַ;ר ָנ/ ְלַסְ%ָרא ָפת(ָרא 6ְלֵמיָכל 8ְַלת ְסע6ָדֵתי ִדְמֵהיְמנ6ָתא 

ְדָהא . 0ְסַהְדָנא ָעַלי ְלָכל ִאBֵי� ְ%ָהָכא, Hַמר ִרִ;י ִ/ְמע(�. 6ְלֶמְחֵ%י ְ;ה6
6ְבִגיְנה(� ָלא ִאְצְטִריְכָנא , א ָ;ִטיְלָנא ִאBֵי� 8ְַלת ְסע6ָדֵתיִמ� י(ַמאי לָ 

ָ:ל ֶ/ֵ:� , ַוֲאִפ6B ְבי(ֵמי 0ֲחַרֵ<י ָלא ִאְצְטִריְכָנא. ְלַתֲעִניָתא ְבַ/ַ;8ָא
ַחד ְסע6ָדָתא . ְ%ָמא� ְ%ָזֵכי ְבה6 ָזֵכי ִלְמֵהיְמנ6ָתא ְ/ֵליָמָתא. ְ;ַ/ַ;8ָא
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ְוַחד ְסע6ָדָתא ְדַע8ִיָקא . ְוַחד ְסע6ָדָתא ְדַמְלָ:א ַקִ%יָ/א. ְטר(ִניָתאְדמַ 
  .6ְבַהה6א ָעְלָמא ִיְזֵ:י ְבה6 ְלִאBֵי�. ַקִ%יָ/א ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמי�

678ִָנא . ַהאי ָרצ(� ַ:ד ִאְתַ@ְלָיא ָ:ל ִ%יִני� ִאְתַ:ְפָי� ִמ69ְלָ/ֵליה(�
ְוִהיא ָחְכָמה . ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ִאְת�7ָ8ַ ְ;ִת67ָנא ַחד ְ:ָלָלא ְדָכל 678ִִני�דְ 

, ְוַהאי ִאְקֵרי ֵעֶד� ִעHBָה ְסִתיָמא. ְ:ָלָלא ְ%ָכל ְ/Hר, ִעHBָה ְסִתיָמHה
 ִמֵ<יJ .ְוַהאי מ(ָחא ִאְת9ָEַט ְלָכל ֵעיָבר, ְוה6א מ(ָחא ְדַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א

ְוַהה6א ֵריָ/א ְסִתיָמא . 6ֵמַהאי ֵעֶד� ִאְתְ@ַל�, ִאְת9ָEַט ֵעֶד� 0ֲחָרא
ִדְבֵריָ/א ְדַע8ִיָקא ְדָלא ִאְתְיָדע ַ:ד 9ִEַיט ַחד ט6ְרָנא ַדֲהָוה ִמְת�7ָ8ַ 

. יִרי�ָ;ַט/ ְ;ַהאי מ(ָחא ְוִאְתְ@ַל� ְוִאְתְנִהיר ְ;ַכָ-ה ְנִה . ְלִאְתַנֲהָרא
ְוִאְתְרִ/י� ֵ;יJ ַחד ְנה(ָרא . ְוEִ0יק ְו0ְרִ/י� ְ:ב6ִסיָטא ָדא ְבַהאי ִמְצָחא

ְוַהאי ָרצ(� ִאְת9ָEַט ְלַת8ָא ְ;ִדְקָנא ַעד ַהה6א ֲאַתר . ְדִאְקֵרי ָרצ(�
6ְבַהאי . ְוָדא ִאיה6 נֵֹצר ֶחֶסד. ְ%ִמְתַי9ְָבא ְבִדְקָנא ְוִאְקֵרי ֶחֶסד ִעHBָה

  :ָרצ(� ַ:ד ִאְתַ@ְלָיא ִמְס8ְַ:ִלי� ָמאֵרי ְדִדיָנא 6ִמְתַ:ְפָי�
 ְדֵריָ/א ְדַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א 8ְֵרי� ְ:ַחד ְ/ִקיָל� 0%ְְ/ְ@ִחי� %ִ8ַיָרא ֵעינ(י

ל ִיFְָראֵ . /(ֵמר ִיFְָרֵאל, לֹא ָינ�6 ְולֹא ִייָ/�, ִ%ְכִתיב, ְוָלא ָנִאי�
ַהה6א , ְ;ִגי� ָ:ְ� ָלא ִאית ֵליJ ְ@ִביִני� ַעל ֵעיָנא ְוָלא ְכס6ָתא. ַקִ%יָ/א

ְ;ִח6ָָרא ָחָדא ִמְס8ְַחָי� . מ(ָחא ִאְתְ@ִלי� ְוָנִהיר ִ;ְתַלת ִח6ִָרי� ְ%ֵעיָנא
, ָמHהְ%ה6א ִח6ָָרא ַקדְ , ִ%ְכִתיב רֲֹחצ(ת ֶ;ָחָלב, ַעְיִני� ִ%ְזֵעיר 0ְנEִי�

מ(ָחא ִאְקֵרי ְנִביָעא . H/ְ6ר ִח6ִָרי� ִאְס8ְַחָי� ְוַנֲהִרי� ִלְ/Hר ;6ִציִני�
6ְבִגי� ְ%ַהאי מ(ָחא . ְנִביָעא ְדָכל ִ;ְרָכא� ִמֵ<יJ ִאְ/8ְָכח6. ְדִבְרָכָתא

ט(ב ַעִי� , ִתיבִ%כְ . ַלִהיט ִ;ְתַלת ִח6ִָרי� ְ%ֵעיָנא ְבֵעיָנא 8ֵָלי ֵביJ ִבְרָכָתא
  . ְ%ָהא ְבמ(ָחא ַתְלָי� ִח6ֵָרי ְדֵעיָנא, ה6א ְיבָֹר�ְ 

ֵעיָנא . 0ְנְהָר� 0ְנEִי� :BְOה6 ְבֵחיד6, ַהאי ֵעיָנא ַ:ד 0ְ/ַ@ח ִ;ְזֵעיר 0ְנEִי�
א ַעְיִני� ְ%ַת8ָא ְיִמיָנא Fְ6ָמאלָ . ָדא ה6א כBָֹא ְיִמיָנא ֵלית ָ;Fְ Jָמאָלא

ִ;ְצִניע6ָתא ְדִסְפָרא א(ִליְפָנא ְדָהא י(ד ִעHBָה י(ד . ְתֵרי ִבְתֵרי ַ@ְוִני�
ָ:ל ִאינ�6 ִעBִָאי� . ָואו ִעHBָה ָואו H8ָ8ַה. ֵהא ִעHBָה ֵהא H8ָ8ַה. H8ָ8ַה

� ֶאBָא ִאינ�6 ִמָ-/ ָלאו 8ְַליָ . 8ָ8ִַאי� ִ;ְזֵעיר 0ְנEִי� ִאינ�6. ְ;ַע8ִיָקא ַתְלָי�
ְ%ָהא ְ/ָמא ְדַע8ִיָקא ִאְתַ:ְסָיא ִמ:Bָֹא ְוָלא . 6ְבַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א 8ְַלָי�
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ֲאָבל ִאBֵי� 0ְתָו� ְ%ַתְלָי� ְ;ַע8ִיָקא ְבִגי� ְ%ִיְתַקCְמ�6 ִאינ�6 . ִאְ/8ְַכח
6ְבִגי� ָ:ְ� ְ/ָמא ַקִ%יָ/א ָסִתי� , ְ%ִאי ָלאו ָהִכי ָלא ִיְתַקCְמ�6. ִ%ְלַת8ָא
ְוַהה6א . ַהה6א ְדָסִתי� ְלָקְבֵליJ ְדַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ְסִתיָמא ְדכBָֹא. ְוַגְלָיא

ִאBֵי� . 6ְבִגי� ָ:ְ� ָ:ל ִ;ְרָכא� ַ;ְעָי� ָסִתי� ְוַגְלָיא. ְדִאְתַ@ְלָיא ִבְזֵעיר 0ְנEִי�
ַתְלָיא י(ד ְלַקְיָמא , � ְ;ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א 0ָ-אי 8ְַלָי�0ְתָו� ְסִתיָמ� ְ%ַתְליָ 

  :י(ד ִ%ְלַת8ָא
 ְ;ַהאי ח(ָטָמא ְ;נ6ְקָבא ְדַפְרַ%ְ/ָקא ְדֵביJ ָנִ/יב ר6ָחא ְדַחCֵי .ח(ָטָמא

ָמא 6ְבַהאי ח(ָטָמא ְ;נ6ְקָבא ְדַפְרַ%ְ/ָקא 8ְַלָיא ֵהא ְלַקיְ . ִלְזֵעיר 0ְנEִי�
ְוָדא ר6ָחא ָנִפיק ִמ-(ָחא ְסִתיָמHה ְוִאְקֵרי ר6ָחא . ֵהא 0ֲחָרא ִדְלַת8ָא

6ְבַהאי ר6ָחא ְזִמיִני� ְלִמְנַ%ע ָחְכְמָתא ְבִזְמָנא ְדַמְלָ:א ְמִ/יָחא . ְדַחCֵי
Cִי� ַהאי ח(ָטָמא חַ . ר6ַח ָחְכָמה 6ִביָנה, ְוָנָחה ָעָליו ר6ַח ְיהָֹוה, ִ%ְכִתיב

ְ;ח(ָטָמא ִדְזֵעיר 0ְנEִי� . 0ְסָוָתא. ַנַחת ר6חַ . ֵחיד6 ְ/ֵליָמא, ִמָ:ל ִסְטִרי�
6ְבִסְפָרא . 6ְתִהBִָתי ֶאֱחָט� ָל�ְ , ְוָהָכא ְ:ִתיב. ָעָלה ָעָ/� ְ;E0(, ְ:ִתיב

ָ-א Oָמא ְוָהָכא ָלא . ְד0ַ@ְד8ָא ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא א(ִקי� ֵהא ְבפCְִמְתַק
. ֶאBָא ְ;ֵהא ִדיָנא ַתְלָיא, �0 ַעל ַ@ב ִ%ְבַחד ַסְלָקא. ָהִכי ְוָלא ִאְצָטְרָפא

ְוִאי ֵתיָמא ָהא ְ:ִתיב . ִ%ְכִתיב ָעָלה ָעָ/� ְ;E0(. ְוִדיָנא ְ;ח(ָטָמא 8ְַלָיא
ל 678ִִני� ְ%ַע8ִיָקא :ָ . ִע7ָָרא ְדר6ְגָזא ְ;ח(ָטָמא ַתְלָיא. ְוֵא/ ִמEִיו 8ֹאֵכל

ְוָכל 678ִִני� ִ%ְזֵעיר 0ְנEִי� . ַקִ%יָ/א ְ;מ(ָחא ָ/ִקיט ְוָסִתי� ִמְת7ְ8ַָנ�
ְוֵהא ְ:ָלָלא . :�BָO ְ;ָחְכָמה ָעFִיתָ : ִ%ְכִתיב. ְ;ָחְכָמה ַתH8ָה ִמְת7ְ8ַָנ�

6ְדָהָכא . ָכא ִדיָנא ִא8ְָער ִמָ<Jֵהא ְדהָ . ַמה ֵ;י� ֵהא ְלֵהא. ְדכBָֹא ַוָ%אי
  :ַרֲחֵמי @( ַרֲחֵמי

. ַמIָָלא ְ%כBָֹא ִאְקֵרי.  ְדַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א 8ְַלָיא ָ:ל ַי7ִיר6 ְ%כBָֹאְ;ִדיְקָנא
:Oְלה6 . ַמIְֵלי ִעBֵָאי ְוַת8ֵָאי. ֵמַהאי ִ%יְקָנא ִמַמIְָלא ַי7ִיָרא ְדָכל ַי7ִיִרי�

, ְמז(ֵני ְדכBָֹא, ְ;ַהה6א ַמIָָלא 8ְַלָיא ַחCֵי ְדכBָֹא. ְ/ִ@יִחי� ְלַהה6א ַמIָָלאמַ 
ְ;ַהאי ַמIָָלא , ִ@ְ/ִמי� ְ%ַרֲעָוא, ְ;ַהאי ַמIָָלא 8ְַלָי� ְ/ַמCָא ְו0ְרָעא

8ְַלת , � ְוַת8ִָאי�ְ;ַהאי ַמIָָלא 8ְַלָי� ָ:ל ַחCִָלי� ִעBִָאי. 0ְ/ָ@ח6ָתא ְדכBָֹא
, ֲעFַר ְנִביִעי� ְ%ִמְ/ָחא ִדְרב6ָתא ָטָבא 8ְַלָי� ְבִדיְקָנא ְדַמIָָלא ַי7ִיָרא ָדא

ָלא ֵתיָמא :BְOה6 ֶאBָא ִתְ/ָעה ִמַ<ְיה6 . ְוכBְOה6 ָנְפִקי� ִלְזֵעיר 0ְנEִי�
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ְוַכד ַהאי ַמIָָלא 8ְַלָיא ְבִ/67ָלא . י�ִמְ/8ְַ:ָח� ִ;ְזֵעיר 0ְנEִי� ְל0ְכCָEַא ִדינִ 
  . ָ:ל ִק6%ֵ/י ִק6%ִ/י� ִדְקד9ָOה ֵ;יJ 8ְַלָי�, ַעד ַט;6ָרא

ַהה6א ֵריָ/א ְדָכל . ְ;ַהאי ַמIָָלא Eִָ/יט Eְִ/יט6ָתא ְדק6ְטָרא ִעHBָה
ְ;ִגי� . ְדִעי� ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי�ֵריִ/י� ְ%ָלא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְ/8ְמ(ַדע ְוָלא יָ 

ְ;ִדיְקָנא ָדא 8ְַלת ֵריִ/י� ְ%Hֵמיָנא . ָ:ְ� :Bָֹא ְ;ַהאי ַמIָָלא 8ְַלָיא
6ְבִגי� ָ:ְ� ָ:ל . ְוכBְOה6 ִמְתַחְ;ָר� ְ;ַהאי ַמIָָלא 6ִמְ/8ְַ:ִחי� ֵ;יJ. ִמְת9ְEַָט�

ָ:ל ִאBֵי� 0ְתָו� ְ%ַתְלָי� ְ;ַהאי . אי ַמIָָלא 8ְַלָיאַי7ִיר6 ְדַי7ִיר6ָתא ְ;הַ 
, :BְOה6 8ְַלָי� ְ;ַהאי ִ%יְקָנא 6ִמְתַחְ;ָר� ְ;ַהאי ַמIָָלא ְוַתְלָי� ֵ;יJ, ַע8ִיָקא

ָלא , ְ%ִאְלָמֵלא ָלא ָסְלִקי� ִאBֵי� 0ְתָו� ְ;ַע8ִיָקא. ְלַקְיָמא 0ְתָו� 0ֲחָרִני�
ְיהָֹוה | ְיהָֹוה : 6ְבִגי� ָ:ְ� Hַמר מֶֹ/ה ַ:ד ִאְצְטִרי�ְ . י� ִאBֵי� 0ֲחָרִני�ַקְיִמ 

ֵמַהאי . ְ%ָהא ְ;ַמIָָלא 8ְַלָיא :Bָֹא, 6ָפִסיק ַטְעָמא ְבַג6ְַיה6, 8ְֵרי ִזְמֵני
Jֵאי ְוַת8ֵָאי 6ִמְתַ:ְפָי� ַקֵ-יBָָלא ִמְתַ:ְסֵפי ִעIָה ח6. ַמH:ָָמא� ַז Jָלֵקי

  . ְ%ָזֵכי ְלַהאי
. ָלא ִאְדַ:ר ְוָלא ִאְ/8ְַכח. ַהאי ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמי�

ָלא ִאְדַ:ר ַ;ר ֵריָ/א ָחָדא ְ;ָלא . 6ְבִגי� ְ%ִאיה6 ֵריָ/א ִעHBָה ְלָכל ִעBִָאי�
678ִנ(י ִאְת7ְ8ַָנ� . י� ְוָגִניז ִמ:Bָֹאְוַהאי ָטִמיר ְוָסִת . @6ָפא ְלַקCָָמא :Bָֹא

ְוָנִפיק ֶחֶסד . ְ;ַהה6א מ(ָחא ְסִתיָמHה ְדכBָֹא ְדִאְת9ָEַט ְוִאְתBָֹ: �7ָ8ַא
ְוֶחֶסד ִעHBָה ִאְת9ָEַט ְוִאְת�7ָ8ַ ְוִאְתְ:ִליל :Bָֹא ְבמ(ָחא . ִעHBָה ְוַתH8ָה
ָ;ַט/ ָמא� ְ%ָבַט/ , ִאְת�7ָ8ַ ִח6ָָרא ָ%א ִ;ְנִהיר6 ָ%אַ:ד . ְסִתיָמHה ָדא

ְ;ַהאי מ(ָחא ְוִאְתְנִהיר ְוַתְלָיא ִמַ-Iָָלא ַי7ִיָרא מ(ָחא 0ֲחָרא ְדִאְת9ָEַט 
ַ:ד ִאְתְנִהיר ָנִהיר ִמַ-Iָָלא ַי7ִיָרא . ְוָנִהיר ִלְתָלִתי� 6ְתֵרי� ְ/ִביִלי�

6ְבַמIָָלא . 8ְֵרי� ֵריִ/י� ְוַחד ְ%ָכִליל ל(�.  8ְַלת ֵריִ/י� ִעBִָאי�ְוִאְתְנִהיר6
Jִמָ:א� ָ/אֵרי ְלִאְתַ@ְלָיא ַי7ִיר6 ְדִדיְקָנא ְ%ִאיה6 . 8ְַלָי� ְוִאְתְ:ִליָל� ֵ;י

א 8ְַלת ְ:ָמה ְ%ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/ . ְוִאינ�6 ִמְת7ְ8ַָנ� ֵ;יJ. ַמIָָלא ְסִתיָמHה
Jא ִ;ְתַלת ֵריִ/י�, ֵריִ/י� ִמְתַעְ+ִרי� ֵ;יBְָֹוַכד ִאְתַנֲהָר� 8ְַלָי� . ָהִכי כ

  . 8ְֵרי� ִמ8ְֵרי� ִסְטִרי� ְוַחד ְ%ָכִליל ל(�. :BְOה6 ָ%א ְ;ָדא ִ;ְתַלת ֵריִ/י�
Bָא ִאית ְ%ָלא ְלֵעBָא ְלעֵ , 8ָא ֲחֵזי: ְוִאי ֵתיָמא ָמא� ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א

6ְתֵרי� ֵריִ/י� . ִאְתְיָדע ְוָלא ִאְ/8ְמ(ָדע ְוָלא ִאְתְרִ/י� ְוה6א ָ:ִליל :Bָֹא
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ְוַהה6א ָלאו ְ;ִמְנָיָנא ְוָלא ִ;ְכָלָלא . 6ְכֵדי� :Bָֹא ָהִכי ִאְת�7ָ8ַ. ֵ;יJ ְ:ִליָל�
ְ/ָ;� ֶאBָא ִ;ְרע6ָתא ְדִלָ;א Oַמְר8ִי ֶאְ/ְמָרה עַ . ְוָלא ְ;חH ל ָ%א ִאְתַמר

ֲאַתר ְ%ֵ/יר6ָתא ִאְ/8ְַכח ֵמַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א . ְדָרַכי ֵמֲחט(א ִבְל/(ִני
ה6א ְנִהיר6 ְ%ָחְכְמָתא ְ%ִמְת9ָEַט ִלְתָלִתי� 6ְתֵרי� . ְ%ִאְתָנִהיר ִמַ-Iָָלא

6ַמה ְ%ַע8ִיָקא . ה ִמְ<ִהיר6 ְ%ֵביJְוָנְפָקא ֵמַהה6א מ(ָחא ְסִתיָמH. ֵעיָבר
ְוָ/ר6ָתא ִמַ-ה ְ%ִאְתַ@ְלָיא ְוִאְתֲעִביד , ַקִ%יָ/א ָנִהיר ְ;ַקְדִמיָתא ָ%א ה6א

ְוִאBֵי� 8ְַלת ִמְת9ְEַָט� ִלְזֵעיר . ְוֵריָ/א ָחָדא ָ:ִליל ל(�. ִלְתַלת ֵריִ/י�
  . Bָא6ֵמִאBֵי� ַנֲהִרי� :ֹ. 0ְנEִי�

. ִאְתְ@ִלי� ַהאי ָחְכְמָתא ְוEִ0יק ַחד ַנֲהָרא ְ%ָנִגיד ְוָנִפיק ְל0ְ/ָקHה ִגְ<ָתא
6ִמ8ַָ-� ִאְתְמִ/יְ� . ְוָעִייל ְ;ֵריָ/א ִדְזֵעיר 0ְנEִי� ְוִאְתֲעִביד ַחד מ(ָחא

6א ִדְכִתיב ְוָנָהר ָהָדא ה, ְו0ְ/ֵקי ָ:ל ִאינ�6 ְנִטיָעא�. ְוָנִגיד ְ;ָכל @6ָפא
68 ִאְתְ@ִלי� ַהאי ָחְכְמָתא ְוִאְתְמָ/ְ� . יֵֹצא ֵמֵעֶד� ְלַהְ/ק(ת ֶאת ַהָ@�
ַהה6א 0ֲחָרא . ְוִאְתֲעִביד מ(ָחא 0ֲחָרא, ְוָעִייל ְ;ֵריָ/א ִדְזֵעיר 0ְנEִי�
ִאְתְ@ִליפ6 6ִמְתַחְ;ָר� ְוִא�Bֵ 8ְֵרי� ְמִ/יָכ� , ה6א ְנִהיר6 ְ%ִאְתְמַ/ְ� ִמַ<יה6
ְוָעִייל . ִדְכִתיב ְ;ַדְע8( 8ְה(מ(ת ִנְבָקע6. ְ;ַחד ֵריָ/א ְ%ָעִמיָקא ְ%ֵביָרא

6ִמ8ַָ-� ִאְתְמִ/יְ� ְוָעִייל . ְ;ֵריָ/א ִ%ְזֵעיר 0ְנEִי� ְוִאְתֲעִביד מ(ָחא 0ֲחָרא
ָהָדא ה6א ִדְכִתיב . י� ְו0ְכַסְדִרי� ְ%ג6ָפאְלג( @6ָפא 6ַמְלָיא ָ:ל ִאינ�6 ִאָ%רִ 

ְוִאBֵי� ַנֲהִרי� ִמְ<ִהיר6 ְ%ַהה6א מ(ָחא ִעHBָה . 6ְבַדַעת ֲחָדִרי� ִיָ-ְלא6
. ְוכBָֹא ָ%א ְ;ָדא ַתְלָי�, ְסִתיָמHה ְ%ָנִהיר ְ;ַמIָָלא ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א

ַעד ְ%ִיְ/8ְמ(ַדע ְ%כBָֹא ַחד ְוכBָֹא ה6א . ָדאְוִאְתַק9ָר ָ%א ְ;ָדא ְוָדא ;ְ 
  . ַע8ִיָקא ְוָלא ִאְתEְָר/ ִמֵ<יJ ְ:ל�6

ְוִאBֵי� ַנֲהִרי� . ִאBֵי� 8ְַלת ְנה(ִרי� ַנֲהִרי� ִלְתַלת 0ֲחָרִני� ְ%ִאְקר�6 ֲאָבָה�
. י ַע8ִיָקא ַרֲעָוא ְדַרֲעִוי�ַ:ד ִאְתַ@ְלָיא ַהא. ִלְבִני� ְוכBָֹא ָנִהיר ֵמֲאַתר ַחד

. ַהאי ָחְכְמָתא ִאְקֵרי ֵעֶד�. :Bָֹא ָנִהיר ְוכBָֹא ִאְ/8ְַכח ְ;ֵחיד6 ְ/ֵליָמָתא
6ֵמַהאי ֵעֶד� . ְוַהאי ֵעֶד� ִאְתְמָ/ְ� ֵמֵעֶד� ִעHBָה ְסִתיָמHה ְדָכל ְסִתיִמי�

6ְבִגי� . א ֲהֵוי ֵ/יר6ָתא ְוִס6Cָמאִ%ְבַע8ִיָקא ָלא ִאְקֵרי ְולָ , ִאְקֵרי ֵ/יר6ָתא
ְ;ִגי� ְ%ִאְתַ:ְסָיא ְוָלא . ְ%ָלא ֲהֵוי ֵביJ ֵ/יר6ָתא ְוִס6Cָמא ָלא ִאְקֵרי 8ָ0ה

6ֵמֲאַתר ְ%ֵ/יר6ָתא ִאְ/8ְַכח ִאְקֵרי 8ָ0ה ְוִאְקֵרי . ִאְתַ@ְלָיא ְוִאְקֵרי ה6א
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ְ:ָלָלא , ְוָתֵניָנ� ְ;0ַ@ְד8ָא ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא. נ%ִ6ְכִתיב ִ:י 8ָ0ה Hִבי, Hב
, ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ְדִאְתַ:ְסָיא ִאְקֵרי ה6א. ְדכBָֹא ְזֵעיר 0ְנEִי� ִאְקֵרי 8ָ0ה

�0 ַעל ַ@ב . ְוַהְ/8ָא ָקֵריָנ� ַ;ֲאַתר ָ%א ְ%ֵ/יר6ָתא ִאְ/8ְַכח 8ָ0ה. ְוַ/Eִיר
ְוַהאי Hב . ְוה6א Hב ַלֲאָבָה�. ַ:ְסָיא ִמֵ<יJ ֲהֵוי ֵ/יר6ָתא ְוִאְקֵרי Hבְדִאְת 

6ְבִגי� ָ:ְ� ָלא . ִ%ְכִתיב ְוַהָחְכָמה ֵמ0ִי� 8ִָ-ֵצא. ָנִפיק ֵמַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א
ֲאָבל . ַ%ְרָ:J ַמָ-/. ְ:ִתיב ֱאלִֹהי� ֵהִבי� ַ%ְרָ:J, 8ָא ֲחֵזי. ִאְ/8ְמ(ַדע

Jַמָ-/, ְוה6א ָיַדע ֶאת ְמק(ָמ Jְמק(ָמ ,J:ְָוָכל ֶ/ֵ:� ַהִהיא . ְוָכל ֶ/ֵ:� ַ%ְר
  . ָחְכָמה ִ%ְסִתיָמא ֵ;יJ ְ;ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א

. ִמֵ<יJ ִמְת9ְEַָט� 8ְָלִתי� 6ְתֵרי� ְ/ִביִלי�. ַהאי ָחְכָמה ֵ/יר6ָתא ְדכBָֹא
ַהאי .  ְ;ה6 ִאְתְ:ִליַלת ְ;ֶעFְִרי� 6ְתֵרי� 0ְתָו� ְוֶעFֶר ֲאִמיָר�ְוא(ַרְיָתא

6ְבִגי� ָ:ְ� . 6ְבַהאי ָחְכָמה ֵ/יר6ָתא ְוִס6Cָמא ִאְ/8ְַכח. ָחְכָמה Hב ַלֲאָבָה�
. ַ:ד ִאְת9ָEַט ָחְכָמה ִאְקֵרי Hב ַלֲאָבָה�. ָחְכָמה ִעHBָה ָחְכָמה ַתH8ָה

 ָBֹ:א ְ;ַהאיBָיתָ , א ָלא ִאְתְ:ִליל ֶאFִָחְכָמה ָע;ְ �BָO: ָזַק� ִרִ;י . ִ%ְכִתיב
ַוָ%אי ִעָ%� ה6א ְלַגHBָה ְוכBָֹא ִאְצְטִריְ� : Hַמר, ִ/ְמע(� ְיד(י ְוָחֵדי

  :ְ;ַ/ְע8ָא ָדא
ָ;ָעא , יִמי�ְסִתיָמא ְדָכל ְסִת ,  ְ;ַ/ְע8ָא ְ%ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א,8ָאָנא

ַ;ֲאַתר ְ%ִאְתְ:ִליל6 ְ%ָכר . :Bָֹא 0ְתִקי� ְ:ֵעי� ְ%ָכר ְונ6ְקָבא. ְל0ְתָקָנא
ְוַהאי ָחְכָמה , ְונ6ְקָבא ָלא ִאְתַקCָמ6 ְ;ִק6Cָמא 0ֲחָרא ֶאBָא ִ;ְדָכר ְונ6ְקָבא

יָ/א ָלא ִאְתָנִהיר ֶאBָא ַ:ד ַנְפָקא ְוִאְתָנִהיר ֵמַע8ִיָקא ַק%ִ , ְ:ָלָלא ְדכBָֹא
ַהאי ָחְכָמה ִאְת9ָEַט ְוEִ0יק ִמֵ<יJ ִ;יָנה ְוִאְ/8ְַכח , ִ;ְדָכר ְונ6ְקָבא

ָחְכָמה 6ִביָנה ְ;ַחד ַמְתְקָלא . ָחְכָמה Hב ִ;יָנה ֵא�. ִדְ%ָכר ְונ6ְקָבא ה6א
ְ%ִאְלָמֵלא , ִאְתְקָי� ִ;ְדָכר ְונ6ְקָבא6ְבִגיַנְיהBָֹ: 6א , ִא8ְָקל6 ְ%ָכר ְונ6ְקָבא
  . ַהאי ְלא ִמְתַקCְִמי�

ִאְתַחָ;ר6 ָ%א ְ;ָדא ְוָנִהיר6 , ֵ/יר6ָתא ָ%א Hב ְלכBָֹא Hב ְלכBְOה6 ֲאָבָה�
ְ;0ַ@ְד8ָא ְדֵבי . ַ:ד ִאְתַחָ;ר6 א(ִליד6 ְוִאְתEָָ/ַטת ְמֵהיְמנ6ָתא. ָ%א ְ;ָדא

י(ד , ָמה6 ִ;יָנה ֶאBָא ַ:ד ִאְתַחָ;ר6 ָ%א ְ;ָדא, יָבא ָסָבא ָהִכי ָתאֵניַרב יֵ 
. 6ְבִגי� ָ:ְ� ִ;יָנה ִאְקֵרי ֵ;� י(ד ֵהי. ִאְתַעָ;ַרת ְוEִ0יַקת ֵ;� ְוא(ִליַדת, ְ;ֵהי

ְ:ָלָלא . 6ְַיה6ִאְ/8ְָכח6 8ְַרַוְיה6 ְ%ִמְתַחְ;ָר� 6ֵב� ְ;גַ . ְ/ֵלימ6ָתא ְדכBָֹא
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ִמBִי� . Hב ָוֵא� 6ֵב� 6ַבת, ְדכBָֹא ְ;ִת67ַנְיה6 ִאְ/8ְַכח ְ/ֵלימ6ָתא ְדכBָֹא
ִאBֵי� ָלא ִאְתְיָהב6 ְלַגHBָה ַ;ר ְלַקִ%יֵ/י ֶעְלי(ִני� ְ%ָעאל6 ְוָנְפק6 ְוָיְדִעי� 

ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א Oְרח(י ְ%קH ,ָמאָלאְ%ָלא ָסָטאFְה6 ִליִמיָנא ְוִל;ְ � .
ַזָ:Hה ח6ָלֵקיJ ְ%ָמא� . ִ%ְכִתיב ִ:י ְיָ/ִרי� ַ%ְרֵכי ְיהָֹוה ְוַצִ%ִקי� ֵיְלכ6 ָב�
ְ%ִמBִי� ִאBֵי� ְסִתיִמי� . ְ%ָזֵכי ְלִמְנַ%ע א(ְרח(י ְוָלא ָסֵטי ְוָלא ִיְטֵעי ְבה6

ָלא , ִהיִרי� ְ;ה6 ְ:ָמא� ְ%ָנִהיר ִמְ<ִהיר6 ְדב6ִציָנאְוַקִ%יֵ/י ֶעְלי(ִני� נְ . ִאינ�6
ְ%ָמא� ְ%ָלא ָעאל ְוָנַפק . ִאְתְמָסר6 ִמBִי� ִאBֵי� ֶאBָא ְלָמא� ְ%ָעאל ְוָנַפק

ְסִתיָמא ְדָכל , ְ%ָהא ַ@ְלָיא ַקֵ-י ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א. ָטב ֵליJ ְ%ָלא ִאְ;ֵרי
6ְדִחיל6 , י� ִאBֵי� ַנֲהִרי� ְבִלָ;אי ְ;0ְ/ָלמ6ָתא ִדְרִחימ6ָתאְ%ִמBִ . ְסִתיִמי�

ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א Oי� ְ;ֵני ְדָהָכא ָיַדְעָנא ְ;ה6 ְ%ָהא ָעאל6 ְוָנְפק6 , ְדקBְֵוִא
א ְוַהְ/8ָא ִאְתְנִהיר6 ִ;ְ/ֵלימ6תָ . ְוִאְתְנִהיָר� ְ;ִאBֵי� ִמBִי� ְוָלא ְ;כBְOה6

  :ַזָ:Hה ח6ָלִקי ִעְ-ה(� ְ;ַהה6א ָעְלָמא. ְ:ַמה ְ%ִאְצְטִרי�ְ 
ְוָכל ַמה ְ%Hֵמיָנא , ָ:ל ַמה ְ%Hֵמיָנא ְ%ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א,  ִרִ;י ִ/ְמע(�Hַמר

. ָלא 8ְַלָיא ֵ;יEֵ Jר6ָדא, :Bָֹא ה6א ַחד ִמBָה. ִ%ְזֵעיר 0ְנEִי� :Bָֹא ַחד
ֵ/יר6ָתא ָ%א , 8ָא ֲחֵזי. ְ;ִריְ� ְ/ֵמיJ ְלָעַל� 6ְלָעְלֵמי ָעְלִמי�, ִריְ� ה6אְ; 

6ְבִגי� ָ:ְ� י(ד ָ:ִליל . ְ%ִאְקֵרי Hב ִאְתְ:ִליל ְ;י(ד ְ%ַתְלָיא ִמַ-Iָָלא ַקִ%יָ/א
. א ְוס(ָפא ְ%כBָֹאי(ד ֵריָ/ . י(ד ְסִתיָמא ְ%ָכל 0ְתָו� 0ֲחָר�. 0ְתָו� 0ֲחָרִני�

. ְ%Hֵתי %ִ8ַיר ְוָלא Eִָסיק. ְוַהה6א ָנָהר ְ%ָנִגיד ְוָנִפיק ִאְקֵרי ָעְלָמא ְדHֵתי
ְוַהאי ה6א ִע6%ָנא ְדַצִ%יַקCָא ְלַזָ:Hה ְלַהאי ָעְלָמא ְדHֵתי 0%ְְ/ֵקי %ִ8ַיר 

. א ַמִי� ֲאֶ/ר לֹא ְיַכIְב6 ֵמיָמיוֲעֵליJ ְ:ִתיב 6ְכמ(צָ . ְלִגְ<ָתא ְוָלא Eִָסיק
ָהָדא ה6א ִדְכִתיב ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶד� . ְוַהה6א ָעְלָמא ְדHֵתי ִאְ;ֵרי ְ;י(ד

ְ;0ַ@ְד8ָא ְדֵבי ַרב . ָואו ָ%ֶלת, י(ד ָ:ִליל 8ְֵרי� 0ְתָו�. ְלַהְ/ק(ת ֶאת ַהָ@�
ֶלת ְ:ִליָל� ְ;י(ד ֶאBָא ְנִטיָעה ְ%ִגְ<ָתא ָ%א 0ַ-אי ָויו %ָ , ֵייָבא ָסָבא 8ֵָניָנ�

. 6ֵמַהאי ָויו ִאְ/8ְַקָיא ָ%ֶלת. ְוִאית ִ@ְ<ָתא 0ֲחָרא ְ%ִאיִהי ָדֶלת, ִאְקֵרי ָואו
ָמא� ה6א ֵעֶד� ָ%א ָחְכָמה ִעHBָה . ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶד�, ְוַהְינ6 ָרָזא ִ%ְכִתיב

6ִמ�9ָ ִיEֵָרד ְוָהָיה ְל0ְרָ;ָעה . (ת ֶאת ַהָ@� ָ%א ה6א ָואוְלַהְ/ק. ְוָדא י(ד
. 6ְבִגי� ָ:ְ� ִאְקֵרי Hב ְלכBָֹא, ְוכBָֹא ָ:ִליל ְ;י(ד. ָראִ/י� ָ%א ִהיא ָדֶלת

. ִ%ְכִתיב ְ;ָחְכָמה ִיָ;ֶנה ָ;ִית. ֵ;יָתא ְדכBָֹא, ֵ/יר6ָתא ְדכBָֹא. Hב ַלֲאָבָה�
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. ְ;0ְתֵריJ ָלא ִאְתַ@ְלָיא ְוָלא ִאְתְיָדע. ִתיב :�BָO ְ;ָחְכָמה ָעFִיתָ 6כְ 
ָ;J . 6ְבִגי� ָ:ְ� ִאָ-א ְ:ָלָלא ְדכBָֹא. ִמְ%ִאְתַחָ;ר ְ;ִאָ-א ִאְתָרִמיז ְ;ִאָ-א

ָבJ %ְ , ֵ/יר6ָתא ְוִס6Cָמא ְדכBָֹא ָחְכָמה ִאְקֵרי. ִאְתְיָדע 6ָבJ ִאְתְרִמיז
ַעד ַהְ/8ָא ָרִמיְזָנא ְוָלא . ְ:ָלָלא ְדכBָֹא ְ/ָמא ַקִ%יָ/א. ָסִתי� :Bָֹא

ְוָהִאָ%ָנא ִמְתַ@Bְִפי� ִסְטִרי� י(ד ָ:ִליל ְ;ַהאי , Hֵמיָנא ָ:ל ִאBֵי� י(ִמי�
 ְ%ִמְתַעְ+ָר� ָואו ֵהה ִאBֵי� 8ְֵרי� ְ;ִני�. ֵהי ָ%א ִאָ-א ְוָקֵריָנ� ִ;יָנה. ָחְכָמה

ֵמִאָ-א ְוָהא 8ֵָניָנ� ְ%ִביָנה ִאְתְ:ִליל ִמ:Bָֹא י(ד ְ%ִמְתַחְ;ָרא ְ;ִאָ-א 
ַהְ/8ָא . ֵ;� ְ;ַג6ְַיהH ,6ב ָוֵא� ְ%ִאינ�6 י(ד ֵהי, ְוַהְינ6 ִביָנה, 6ַמEְִקי� ֵ;�

אי ִאְקֵרי 8ְב6ָנה ְולֹא ִ;יָנה 0-ָ . ִ;יָנה ְוִאְקֵרי 8ְב6ָנה, ִאית ְלִאְס8ַָ:ָלא
, ֶאBָא 8ְב6ָנה ִאְקֵרי ְ;ַ/ְע8ָא ְ%ָיְנָקא ִלְתֵרי� ְ;ִני� ֵ;� 6ַבת ְ%ִאינ�6 ָואו ֵהא

ְ%כBָֹא ָ:ִליל ְ;ִאBֵי� 0ְתָו� ֵ;� 6ַבת ִאינ�6 . ְוַהִהיא ַ/ְע8ָא ִאְקֵרי 8ְב6ָנה
  . ָלא ְוַהְינ6 8ְב6ָנהְוכBָֹא ַחד ְ:לָ . ָואו ֵהה

ִ%ְ/לֹמֹה ַמְלָ:א 678ִָנא ַקְדָמHה ְ%ַגBֵי , ְ;ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנ6ָנא ָסָבא Hַמר
ְ%ִאיִהי , ְוִת67ָנא 8ְִנָיָנא ִאְקֵרי ַכBָה. ְוHַמר ִהָ<ְ� ָיָפה ַרְעָיִתי ֵמַהאי ה6א
. ְ%ַתְרַוְיה6 ְלַהאי נ6ְקָבא ִ%ְלַת8ָא ִאינ�6נ6ְקָבא ִ%ְלַת8ָא ְוִאינH%ְ �6ְמֵרי 

ְוֵהה ַ;ְתָרHה ִאְקֵרי ַ:Bָה ְלִזְמִני� . ְ%ֵהי ַקְדָמHה ָלא ִאְקֵרי ַ:Bָה. ָלאו ָהִכי
ְ%ָהא ִזְמִני� ַסִ@יִאי� ִאינ�6 ִ%ְדכ6ָרא ָלא ִאְתַחַ;ר ִעָ-J ְוִאְסBָ8ַק . ְיִדיִעי�
J>ַָהה. ִמ;ְJָתHְמ Oלֹא ִתְקַרב, 6א ִזְמָנא ְ:ִתיב ְוֶאל ִא9ָה ְ;ִנַ%ת ט .

J-ֵָדי� ִאְקֵרי . ְ;ַ/ְע8ָא ְ%ִאְתַ%ְ:0ת נ6ְקָבא 6ְדכ6ָרא ָ;ֵעי ְלִאְתַחְ;ָרא ִע:ְ
 ֲאָבל ַהאי ִאָ-א ָלא 0ְפִסיק ְרע6ָתא ְ%ַתְרַוְיה6. ְ:ַכBָה ַמָ-/ 0ְתָיא. ַ:Bָה

ְוָלא ִאְסBָ8ַק . ָלא 0ְפִסיק ָ%א ִמ� ָ%א. ְ;ַחד ַנְפִקי� ְ;ַחד ַ/ְרָי�, ְלָעְלִמי�
, יֵֹצא %ִ8ַיר ְוָלא Eִָסיק, 6ְבִגי� ָ:ְ� ְ:ִתיב ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶד�. ָ%א ִמ� ָ%א

י� ָ:ְ� ְ:ִתיב 6ְבגִ , ָהָדא ה6א ִדְכִתיב 6ְכמ(ָצא ַמִי� ֲאֶ/ר לֹא ְיַכIְב6 ֵמיָמיו
ֲאָבל ָהָכא ִאְקֵרי . ְ;0ֲחד6ָתא ְ/ֵליָמָתא, ִ;ְרע6ָתא 0%ְְחָוה ַ/ְרָי�. ַרְעָיִתי
ְ:ַכBָה ִאיִהי 0ְתָיא . ְ%ַכד Hָתא ְ%כ6ָרא ְלִאְתַחְ;ָרא ִעָ-J ִהיא ַ:Bָה. ַ:Bָה
678ִָנא ְ%ַקְדִמיָתא .  Eִָרי/ ְ/לֹמֹה6ְבִגי� ָ:ְ� 8ְֵרי ִת67ִני� ְ%נ6ְקֵבי. ַמָ-/

ְוִת67ָנא 8ְִנָיָנא Eִָרי/ ַי8ִיר ְוָלא ָסִתי� . ְסִתיָמא ְ;ִגי� ְ%ִאיה6 ְסִתיָמא
ִ%ְכִתיב 0ַחת ִהיא , 6ְלָבַתר 8ְַלָיא ָ:ל ְ/ָבָחא ְ;ַהִהיא ִ%ְלֵעBָא. :Bֵ6י ַהאי
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6ְבִגי� ְ%ִאיִהי ִאָ-א ִמְתַעְ+ָרא ְ;ִעְטָרא . ְדJ8ְָלִאָ-J ָ;ָרה ִהיא ְלי(לַ 
ִאְתְיִהיב ִ;ְר/6ָתJ ָ:ל . ְ%ַכBָה 6ְרע6ָתא ְ%י(ד ָלא 0ְפִסיק ִמָ<J ְלָעְלִמי�

ִ%ְכִתיב . ָ:ל ֵחר6 ְ%ַחCַָבCָא ְלַדָ:Hה ְלכBָֹא. ָ:ל ֵחר6 ְ%כBָֹא. ֵחר6 ְ%ַעְבִ%י�
6ְכִתיב ְוִקַ%ְ/�8ֶ ֵאת ְ/ַנת ַהֲחִמ9ִי� ָ/ָנה . C(� ַהIֶה ְיַכEֵר ֲעֵליֶכ�בַ Kִ:י

ַמאי י(ֵבל ְ:ַמה H 8ְ0%ְֵמר ְוַעל י6ַבל ְיַ/Bַח . י(ֵבל ִהיא, 6ְקָראֶת� ְדר(ר
. ָלא ָפִסיקִמ�69 ַהה6א ָנָהר ְ%Hֵתי ְוָנִגיד ְוָנִפיק ְוHֵתי %ִ8ַיר וְ . ָ/ָרָ/יו

ֵ:יָו� ְ%Hַמר ִ:י ִא� . ַל8ְב6ָנה �8ֵ8ִ ק(ֶל�ָ , ְ:ִתיב ִ:י ִא� ַלִ;יָנה ִתְקָרא
ֵהי ִמַ<ְיה6 ִעHBָה . ֶאBָא :Bָֹא ְ:ַמה ְ%Hֵמיָנא, 0ָ-אי ַל8ְב6ָנה, ַלִ;יָנה

. י Hב ָוֵא� 6ֵב� ְ;ַג6ְָיה6י(ד הֵ . ִ;יָנה Hב ָוֵא� 6ֵב�. ִ;יָנה ִעHBָה ִמ8ְב6ָנה
ְוָלא ִאְ/8ְַכח Hב ָוֵא� . ֵ;� 6ַבת ָואו ֵהה, 8ְב6ָנה כBָֹא ְ:ָלָלא ִדְבִני�

ִאְ/8ְַכח . ְוָלא ִאְתַ@ְלָיא, ִ%ְתב6ָנה ַוָ%אי ְרִביָעא ֲעָלְיה6. ֶאBָא ְ;ִביָנה
. 6ְכָלָלא ְ%Hב ָוֵא� 6ֵב� ִאְקֵרי ִ;יָנה. ִ%ְכָלָלא ִדְתֵרי� ְ;ִני� ִאְקֵרי 8ְב6ָנה

ְוַהאי Hב ָוֵא� 6ֵב� ִאְקר�6 . ְוַכד ָ;ֵעי ְל0ְכָלָלא :Bָֹא ְ;ַהאי ִאְתְ:ִליל
6ְבִגי� ְ%ַהאי ֵ;� ָנִטיל ִסיָמִני� ְ%Hב(י ְוִאֵ-יJ ִאְקֵרי . ָחְכָמה ִ;יָנה ָוַדַעת

ִ%ְכִתיב ְ;ִני , ְוַהאי ֵ;� ִאְקֵרי ;6ְכָרא. ְרַוְיה%ְ6ה6א ַסֲהד6ָתא ְדתַ , ַ%ַעת
ְוַכד ִאְתַרֵ;י . 6ְבִגי� ְ%ִאְקֵרי ;6ְכָרא ָנִטיל 8ְֵרי� ח6ָלִקי�. ְבכִֹרי ִיFְָרֵאל

6ֵבי� ָ:ְ� 6ֵבי� ָ:ְ� 8ְֵרי� ח6ָלִקי� 6ְתַלת . ְ;ִעְטר(י ָנִטיל 8ְַלת ח6ָלִקי�
 ָBֹ: הח6ָלִקי�Bְָוַהאי ְוַהאי ָהִכי ֲהֵוי. א ַחד ִמ , Jב(י ְוִאֵ-יHְיר6ָתא ְד

ַמאי ְיר6ָתא ָ%א 0ְחַסְנ8ָא ְדHב(י ְוִאֵ-יJ 6ְתֵרי� ִעְטִרי� ַ%ֲהו( . ָיִרית
ִמִ=ְטָרא ְדHב(י ֲהָוה ָגִניז ְ;ַג6ֵיJ ַחד . ְגִניִזי� ְ;ַג6ְַיה6 ְו0ְחִסינ6 ְלֵב� ָ%א

ְוכBְOה6 . 6ִמִ=ְטָרא ְדִאָ-א ַחד ִעְטָרא ְ%ִאְקֵרי ְ@ב6ָרה. ִעְטָרא ְדִאְקֵרי ֶחֶסד
:BְOה6 . ְוַכד ַנֲהִרי� ִאBֵי� Hב ָוֵא� ֲעֵליJ. ִמְתַעְ+ִרי� ְ;ֵריֵ/יJ ְוHִחיד ל(�

ְוִאְת9ָEַט ְ;ָכל , BָאְוכBָֹא ָנִטיל ֵ;� ָ%א ְוָיִרית :ֹ. ִאְקר�6 8ְִפBִי� ְ%ֵריָ/א
6ְבַר8ָא ִמֵ<יJ ִא8ְָז� ְוַעל ָ:ל Eִָני� ִמָ:א� . ְוַהאי ֵ;� ָיִהיב ִלְבַר8ָא. @6ָפא

6ִמֵ<יJ , ְ;ָרא ָיִרית ְלHב(י 6ְלִאֵ-יJ ְוָלא ְ;ַר8ָא. ְ;ָרא ָיִרית ְוָלא ְ;ַר8ָא
ַהֵ<י Hב ָוֵא� ְ:ִליָל� . 6ָמז(� ְלכBָֹא ֵבJְ:ַמה ִ%ְכִתיב , ִא8ְָז� ְ;ַר8ָא

ְוHב ָטִמיר ַי8ִיר ְוכBָֹא Hִחיד ֵמַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א . 6ִמְתַחְ;ָר� ָ%א ְ;ָדא
ְוִאBֵי� Hב ָוֵא� ְמַת7ְִני� . ַי7ִיר6 ְ%ָכל ַי7ִיִרי�, ְוַתְלָיא ִמַ-Iָָלא ַקִ%יָ/א
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, 6ִבְתב6ָנה ִיְת:(ָנ�, ִ%ְכִתיב ְ;ָחְכָמה ִיָ;ֶנה ָ;ִית, יָנאֵ;יָתא ְ:ָמה ְ%Hמֵ 
6ְכִתיב ִ:י ָנִעי� ִ:י ִתְ/ְמֵר� . ָ:ל ה(� ָיָקר ְוָנִעי�, 6ְבַדַעת ֲחָדִרי� ִיָ-ְלא6

ְוַתְלָי� ִמַ-Iָָלא ַקִ%יָ/א , ַהֵ<י ְכָלָלא ְדכBָֹא ְ:ַמה ְ%Hֵמיָנא. ְ;ִבְטֶנ�ָ 
  :7ִיָראיַ 

ְוָכל ַהֵ<י ִמBִי� ְטִמיִרי� . ְ;ִאָ%ָרא ָלא ַ@Bֵיָנא :Bָֹא:  ִרִ;י ִ/ְמע(�Hַמר
ִמ�69 . 6ָבֵעיָנא ְל0ְטְמָרא ל(� ְלָעְלָמא ְדHֵתי. ְ;ִלָ;אי ֲהו( ַעד ַהְ/8ָא

ת ִע8ֶיָ� חֶֹס� ְ:ַמה ִ%ְכִתיב ְוָהָיה ֱאמ6נַ , ְ%ַתָ-� ְ/ֶאְל8ָא ָ/ִאיל ָלָנא
ְוַהְ/8ָא ְרע6ָתא ְדקOְדָ/א . ְוָחְכָמה ַ;ְעָי� ִמִ<י. ְי/6עֹת ָחְכַמת ָוָדַעת

ִ:י ֵאל , ְ:ִתיב. ָהא ְ;ָלא ִ:=6ָפא ִאיע6ל ַקֵ-י Eְַלְטר(י. ְ;ִריְ� ה6א ְ;ַהאי
,  Eְַלְטר(י ִאְתַמְלָי�ְ;ַדַעת ָ:ל. ֵ%ע(ת ַוַ%אי ה6א ַהַ%ַעת. ֵ%ע(ת ְיהָֹוה

, 6ְבִגי� ָ:ְ� ַ%ַעת 0ֲחָרא ָלא ִאְתַ@ְלָיא. ִ%ְכִתיב 6ְבַדַעת ֲחָדִרי� ִיָ-ְלא6
Jְוִאְתְ:ִליל ֵ;י Jִזיל ְ;ַג6ֵיH 9ָט , ְ%ָהא ְטִמיָראEַַעת ָנִהיר ְ;מ(ִחי� ְוִאְת%ַ

0ל 8ְִקֵרי . ִ:י ֵאל ֵ%ע(ת ְיהָֹוה, 8ֵָניָנ�ְ;ִסְפָרא ְד0ַ@ְד8ָא . ְ;מ(ָחא :Bָֹא
, ַסֲהד6ָתא ִדְתֵרי� ח6ָלִקי�. ְ%ה6א ַסֲהד6ָתא ְדכBָֹא, ֵ%ע(ת ֶאBָא ֵעד6ת

ְו�0 ַעל ַ@ב ְ%ַהאי ִמBָה א6ְקמ6ָה . ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר ַוCֶָק� ֵעד6ת ְ;ַיֲעקֹב
ָהָכא :Bָֹא . ָהָת� ְ;0ְתֵריJ ְ/ִלי�. ָנא 0ֲחָראְ;ִסְפָרא ִדְצִניע6ָתא ְ;ַגוְ 

, ַ:ד 0ְס8ִי� ִמBָה ַהאי Hב ָוֵא� :BְOה6 ְ;ה6 ְ:ִליָל�. ַ/Eִיר ְוכBָֹא ֲהֵוי
ַע8ִיָקא ְדָכל , ְוִאינ�6 ְסִתיָמ� ְ;ַמIָָלא ַקִ%יָ/א. :BְOה6 ְ;ה6 ְסִתיָמ�

, ְ;ִריְ� ה6א. :Bָֹא ֲהֵוי, :Bָֹא ה6א. ֵ;יJ ְ:ִליָל�, �ֵ;יJ ְסִתימָ . ַע8ִיִקי�
ְוכBְOה6 , ָ:ל ִמBִי� ְ%ִאָ%ָרא ֵיא(ת. ְ;ִריְ� ְ/ֵמיJ ְלָעָל� 6ְלָעְלֵמי ָעְלִמי�

:BְOה6 ִמBִי� . ִמBִי� ְ%ָלא ָסָטא� ִליִמיָנא ְוִלFְָמאָלא, ִמBִי� ַקִ%יִ/י�
ְוַעד ַהְ/8ָא . ְוכBָֹא ָהִכי ה6א,  ְוִאְתַ@ְלָי� ְלִאינ�6 ְ%ָעאל6 ְוָנְפק%ִ6ְסִתיִמי�

ְוַגBֵי ַקֵ-י . ְוַהְ/8ָא ִאְתַ@ְלָי�, ֲהו( ִמְתַ:ְסָי� ִאBֵי� ִמBִי� ְ%ָדִחיְלָנא ְלַגHBָה
. א ֲעִביְדָנאַמְלָ:א ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ְ%ָהא ָלא ִליָקָרא ִדיִלי 6ְדֵבית 0;ָ 
ְוע(ד ְ%ָהא . ֶאBָא ְ;ִגי� ְ%ָלא ֵאע6ל ְ;ִכ=6ָפא ַקֵ-י ְפַלְטר(י ֲעִביְדָנא

ָחֵמיָנא ְ%קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א ְוָכל ַהֵ<י ַזָ:ֵאי ְק/(ט ְ%ָהָכא ִמְ/8ְַ:ָח� :BְOה6 
. ָדא� ְ;ַהאי ִה6Bָלא ִדיִליְ%ָהא ָחֵמיָנא ְ%כBְOה6 חָ . ִמְס8ְַ:ִמי� ַעל ָיִדי

  :ַזָ:Hה ח6ָלִקי. ְוכBְOה6 ְזִמיִני� ְ;ַהה6א ָעְלָמא ְ;ִה6Bָלא ִדיִלי
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. ;6ִציָנא ִעHBָה, ַ:ד ִס�Cֵ ִמBָה ָדא ;6ִציָנא ַקִ%יָ/א:  ִרִ;י 0ָ;אHַמר
ְ;ִמBָה ָ%א , Hַמר.  ָחָדאָ;ָעא ְלַגHBָה ִמBָה. Hִרי� ְיד(י 6ָבָכה ְוָחִיי�ְ 

ִאְת�7ָ8ַ ְוָיִתיב . ְוַהְ/8ָא ָלא ַיֲהִבי� ִלי ְר/6ָתא. ִאְצָטַעְרָנא ָ:ל י(ַמאי
ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ַ;ר ָנ/ ְלִאְס8ְַ:ָלא . ְוָרִחי/ ְ;FְִפָוֵתיJ ְוָסִגיד 8ְַלת ִזְמִני�

J0ְתֵרי;ְ ,Jַמר. ָ:ל ֶ/ֵ:� ֵ;יH ,א-ָ OE א-ָOE ,ָלא 0ְנִ@יב6 , ְ%ָזִכית ְלָכל ַהאי
6ְכִתיב , ֲעָלְ� ָקֵריָנ� ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶד�. ַמ;6ָעְ� ָנִפיק ְוָלא Eַָסק. ַמ;6ָע�ְ 

ְ%ָכל י(ִמי� , ָהִאָ%ָנא 0ְסַהְדָנא ָעַלי. 6ְכמ(ָצא ַמִי� ֲאֶ/ר לֹא ְיַכIְב6 ֵמיָמיו
, ְוָלא ָסִליק ִ;ְרע6ִתי ַ;ר ָהִאָ%ָנא, 8ִָאיְבָנא ְלֶמְחֵמי י(ָמא ָ%אְ%ָקִאיְמָנא 

ְוַהְ/8ָא ָ;ֵעיָנא ְלַגHBָה ִמBִי� . ְ%ָהא ְ;ִעְטָרא ָדא ִמְתַעָ+ר ַהאי י(ָמא
ְוַהאי י(ָמא . ְ%ָהא :BְOה6 ִמְתַעְ+ָרא� ְ;ֵריִ/י, ַקֵ-יJ ְדקOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א

ְ%ָהא ָ:ל י(ָמא ָ%א , ָלא ִיְתָרַחק ְלֵמיַעל ְלד6ְכ8ֵיJ ְ:י(ָמא 0ֲחָרא
ְוַהְ/8ָא ָ/ֵריָנא ְלַגHBָה ִמBִי� ְ;ִגי� ְ%ָלא ֵאע6ל . ִ;ְר/6ִתי ַקְיָמא

ְ:ִתיב ֶצֶדק 6ִמְ/Eָט ְמכ(� . ְוָהא ָ/ֵריָנא ֵאיָמא. ְ;ִכ=6ָפא ְלָעְלָמא ְדHֵתי
ָמא� ַחִ:יָמא ִיְס8ַָ:ל ְ;ַהאי ְלֶמְחֵמי . ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְ%מ6 ָפֶני�ָ , ְסֶא�ָ :ִ 

ִ%יִני� ְ%ִמְתַעְ+ָר� ְ;ִכְתִרי� . ִ%יִני� ִ%ְק/(ט. Hְרח(י ְדַקִ%יָ/א ִעHBָה
ְטִמיָרא , Hהְ%ָהא ָחֵמיָנא ְ%כBְOה6 ;6ֵציִני� ַנֲהִרי� ִמ;6ִציָנא ִעBָ . ִעBִָאי�

6ְבַהה6א ְנה(ָרא ִ%ְבָכל ַ%ְרָ@א . :BְOה6 ַדְרִ@י� ְלִאְתַנֲהָרא. ְדָכל ְטִמיִרי�
ְוכBְOה6 ְנה(ִרי� ֲאִחיָד� ְנה(ָרא ָדא . ְוַדְרָ@א ִאְתַ@ְלָיא ַמה ְ%ִאְתַ@ְלָיא

ְוָלא ִמְתEְָרָ/� , א ְבָדאְוַנֲהִרי� %ָ , 6ְנה(ָרא ָדא ִ;ְנה(ָרא ָדא, ִ;ְנה(ָרא ָדא
ִ:ְתֵרי , ְנה(ָרא ְ%ָכל ;6ִציָנא 6ב6ִציָנא ְ%ִאְת7ְר�6 678ִֵני ַמְלָ:א. ָ%א ִמ� ָ%א

ְוָלא , ָ:ל ַחד ְוַחד ָנִהיר ְוHִחיד ְ;ַהה6א ְנה(ָרא ִדְל@( ְלג(. ַמְלָ:א
ְוכBָֹא ְ;ַחד ִמBָה . ד ַ%ְרָ@א ִאְסBָ8ַק6ְבִגי� ָ:ְ� :Bָֹא ְ;חַ . ִמְתEְָר/ ְלַבר

ְנה(ָרא . ִאיה6 6ְ/ֵמיJ ַחד ה6א. ְוָלא ִמְתEְָר/ ָ%א ִמ� ָ%א, ִאְתַעָ+ר
6ֵביJ . ְנה(ָרא ִדְל@( ְלג( ְנה(ָרא ָסִתי�. ְדִאְתַ@ְלָיא ִאְקֵרי ְלב6ָ/א ְדַמְלָ:א

ְוכBְOה6 ;6ִציֵני ְוכBְOה6 ְנה(ִרי� , / ְוָלא ִאְתַ@ְלָיאַ/ְרָיא ַהה6א ְ%ָלא ִאְתEְרַ 
ְוַכד . ;6ִציָנא ִעHBָה, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמי�, ַנֲהִרי� ֵמַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א

ָלא ִאְ/8ְַכח ַ;ר ;6ִציָנא ִעHBָה , ִמְס8ְַ:ָל� :BְOה6 ְנה(ִרי� ְ%ִאְת9ְEַָט�
  . ר ְוָלא ִאְתַ@ְלָיאְ%ִאַ+-ָ 
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. ;6ִציֵני ְק/(ט, 678ִֵני ְק/(ט, ְלב6ֵ/י ְק/(ט, ְ;ִאינ�6 ְלב6ִ/י� ִ%יָקר
678ִָנא ְדכ6ְרַסCָא ְדַמְלָ:א ְוִאְקר�6 ֶצֶדק , ִאְ/8ְָכח6 8ְֵרי� ;6ִציִני�

6ְבַהֵ<י , ל ְמֵהיְמנ6ָתאְוִאינ�6 ֵ/יר6ָתא 6ְ/ֵלימ6ָתא ְ%כָ . 6ִמְ/Eָט
ְוֶצֶדק ֵמַהאי . ְוכBָֹא ָסִתי� ַ;ִ-ְ/Eָט. ִמְתַעְ+ִרי� ָ:ל ִ%יִני� ִ%ְלֵעBָא ְוַת8ָא

ַ:ד ִמְתָעִרי� . 6ְלִזְמִני� ָקֵריָנ� ָלJ 6ַמְלִ:י ֶצֶדק ֶמֶלְ� ָ/ֵל�. ִמְ/Eָט ִא8ְָז�
ְ%ַהאי ְמַבָ=� ְלַהאי ֶצֶדק . :BְOה6 ִ;ְ/ִלמ6, ֵמיִ%יִני� ִמִ-ְ/Eָט :BְOה6 ַרחֲ 

6ְכֵדי� ִאְקֵרי . ְ;ַרֲחֵמי, ְוכBְOה6 ַנְח8ִי� ְלָעְלָמא ִ;ְ/ִלימ6. ְוִדיִני� ִמְת7ְ8ִַני�
. ְוָכל ָעְלִמי� :BְOה6 ְ;ַרֲחֵמי 6ְבֶחְדָוָתא. ַ/ְע8ָא ְ%ִמְתַחַ;ר ְ%ָכר ְונ6ְקָבא

6ְדכ6ָרא ִאְתָרַחק ִמ� , ד 0ְסִ@יא6 ח(ֵבי ָעְלָמא ְוִאְס8ֲַאַבת ַמְקְ%ָ/אְוכַ 
ַוי ְלָעְלָמא ְ%ִמ8ְָז� ְ;ַהה6א , ְוִחְוָיא ַת7ִיָפא ַ/ְרָיא ְלִא8ְָעָרא, נ6ְקָבא

ִאי� ַ:ָ-ה ַז:ָ . ַ:ָ-ה ֲחִביֵלי ְטִריִקי� ִמְתָעִרי� ְ;ָעְלָמא. ִזְמָנא ֵמַהאי ֶצֶדק
. ְוָכל ָ:ְ� ָלָ-ה ְ;ִגי� ְ%ִאְתָרַחק ְ%כ6ָרא ִמ� נ6ְקָבא. ִמְסBְ8ִַקי� ֵמָעְלָמא

. ְוַעל ַהאי ְ:ִתיב ְוֵי/ ִנְסEֶה ְ;לֹא ִמְ/Eָט. 6ִמְ/Eָט ָלא ָקֵרב ְ;ֶצֶדק ָ%א
א ֵמֲאַתר ְוֶצֶדק ָיְנקָ , ְוָלא ִאְתַ;ְ=ָמא, ְ%ִמְ/Eָט ִאְתָרַחק ֵמַהאי ֶצֶדק

ֵי/ , ְוַעל ָ%א Hַמר ְ/לֹמֹה ַמְלָ:א ֶאת ַה:ֹל ָרִאיִתי ִ;יֵמי ֶהְבִלי. 0ֲחָרא
ְ%ִאְקר�6 , ֶהְבִלי ָ%א ֶהֶבל ָחָדא ֵמֲהָבִלי� ִ%ְלֵעBָא, ַצִ%יק אֵֹבד ְ;ִצְדק(

א ְ;ִדינ(י ְ%ַכד ִהיא ִמְתָערָ . ְוָדא ִאיה6 ַמְלכ6ָתא ַקִ%יָ/א. Eֵ0י ַמְלָ:א
ַמאי ַטְעָמא ִמ�69 ְ%ִמְ/Eָט ִאְתָרַחק . ֵי/ ַצִ%יק אֵֹבד ְ;ִצְדק(, ְ:ִתיב
ַ:ד ִאְ/8ְַכח , 8ָא ֲחֵזי. 6ְבִגי� ָ:ְ� ִאְקֵרי ְוֵי/ ִנְסEֶה ְ;לֹא ִמְ/Eָט. ִמPֶֶדק

ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6, ַזָ:Hה ִעHBָה ְ;ָעְלָמא O6 ַ:ד ִא8ְָער , אְרִחיָמא ְדקBֲאִפ
ְוקOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א ָ;ֵעי , ָיִכיל ָעְלָמא ְלִאְ/8ְָזָבא ְ;ִגיֵניJ, ֶצֶדק ִ;ְלח(ד(י

, ְוַכד ַהה6א ַזָ:Hה ָלא ַקְיָמא ְ;ִק6CֵמיJ. ִ;יָקֵריJ ְוָלא ִמְס8ֵָפי ִמ� ִ%יָנא
ָ%ִוד . ָ:ל ֶ/ֵ:� ְ;ֶצֶדק. ִכיל ְלֵמיָק� ֵ;יJְוָלא יָ , ִמְס8ֵָפי ֲאִפ6B ִמִ-ְ/Eָט

ְ%ָהא ֲאָנא ָלא ִמְס8ֵַפיָנא , ַמְלָ:א ְ;ַקְדִמיָתא Hַמר ְ;ָחֵנִני ְיהָֹוה ְוַנֵ=ִני
ַמה ְ:ִתיב ֲאִני , ְוָכל ֶ/ֵ:� ַ%ֲאִחיְדָנא ֵ;יJ, ֲאִפ6B ֵמַהאי ֶצֶדק, ִמָ:ל ִ%יִני�

ָ;ָתר . ָלא ִמְס8ֵָפיָנא ְלֵמיָק� ְ;ִדינ(י, ְ;ֶצֶדק ַוַ%אי. ֶני�ָ ְ;ֶצֶדק ֶאֱחֶזה פָ 
. ִ%ְכִתיב ְו0ל 8ָב(א ְבִמְ/Eָט ֶאת ַעְבֶ%�ָ , ֲאִפ6B ִמִ-ְ/Eָט ִמְס8ֵָפי, ְ%ָחב

ְוָעְלָמא . ְ:ֵדי� ִאְקֵרי ְצָדָקה. ַ:ד ִמְתַ;ְ=ָמא ַהאי ֶצֶדק ִמִ-ְ/Eָט, 8ָא ֲחֵזי
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Jט, ִמְתַ;ְ=ָמא ְ;ֶחֶסד ְוִאְתַמְלָיא ִמֵ<יEָ/ְֶחֶסד , ִ%ְכִתיב אֵֹהב ְצָדָקה 6ִמ
0ְסַהְדָנא ָעַלי ְ%ָכל י(ַמאי ֲהֵויָנא ִמְצָטֵער ַעל . ְיהָֹוה ָמְלHה ָהHֶר#

ָמה :ְ , ְוָלא י(ִקיד ָעְלָמא ְ;ַ/ְלה(ב(י, ְ%ָלא ִיְעָרע ְ;ִדינ(י ְדֶצֶדק, ָעְלָמא
ִמָ:א� 6ְלָהְלHה ְ:פ�6 ָ:ל ַחד ְ:פ�6 ִ;יָרא . ִדְכִתיב Hְכָלה 6ָמֲחָתה ִפיהָ 

6ְזִעיִרי� ִאינ�6 ִ%יק6מ�6 ְל0ָ@ָנא . ְוָהא ְ;ָדָרא ָדא ִאית ֵ;יJ ַזָ:ִאי�. ִעְמָקא
  . ַעל ָעְלָמא ְוַעל ָעָנא ֵמ0ְרָ;ָעה ִזְוָי�

 ָBי� ִ%ְסִתיָמ� ְ;ַע8ִיָקא . י ָ%א ְבָדאַעד ָ:א� ֲאִחיָד� ִמBְִרָ/� ִמEָ6ִמְת
ִמָ:א� . ְוֵהיְ� ֲאִחיָד� ִאBֵי� ְ;ִאBֵי�, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמי�, ַקִ%יָ/א

ִאינ�6 ַ%ֲהו( . 6ְלָהְלHה ִמBִי� ִ%ְזֵעיר 0ְנEִי� ִאינ�6 ְ%ָלא ִאְתַ@ְלָי� ְ;ִאָ%ָרא
ְוכBְOה6 . ַהְ/8ָא ִאְתַת7ָנ6 ְוִאְתַ@ְלָי�. ִלָ;אי ְוַתָ-� ְלא ִאְת7ָ8ַנ6ְסִתיָמ� ְ; 

, ַזָ:Hה ח6ָלִקי ְוִאינ�6 ְ%ָיְרת6 ְיר6ָתא ָדא. ִמBִי� ְסִתיִמי� 6ְבִריִרי� :BְOה6
)B ב ָוֵא� ְ;עַ . ִדְכִתיב 0ְ/ֵרי ָהָע� ֶ/ָ:ָכהH 8ִיָקא ַהאי ְ%א(ִקיְמָנא

ְ%ָהא ִמ-(ָחא ְסִתיָמHה ְדָכל ְסִתיִמי� 8ְַלָי� , ֲאִחיָד� ְ;ִת67נ(י ֲהִכי ה6א
Jי. 6ִמְת0ֲחָד� ֵ;יBָא ה6א ַע8ִיָקא ִ;ְלח(ד(י, ְוַכד ִיְס8ְַ:ל�6 ְ;ָכל ִמBָֹ: ,

 Hב ָוֵא� ֵמַהאי מ(ָחא ,ְוָכל ַהֵ<י ִת67ִני� ֵ;יJ ֲאִחיָד�. ה6א ֲהֵוי ְוה6א ְיֵהא
ְזֵעיר 0ְנEִי� ְ;ַע8ִיָקא . ִאְתְ:ִליל6 ְ;ַמIָָלא 6ֵביJ 8ְַלָי� 6ֵביJ ֲאִחיָד�. ָנְפק6

ַזָ:Hה ח6ָלֵקיJ . ְוָהא א(ִקיְמָנא ִמBֵי ְ;ִאָ%ָרא. ַקִ%יָ/א 8ְַלָיא ְוHִחיד
6ָמא� , � ְ%ָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלFְָמאָלאְ%ָמא� ְ%ָעאל ְוָנַפק ְוִיְנָ%ע א(ְרִחי

  :6ְכִתיב ִ:י ְיָ/ִרי� ַ%ְרֵכי ְיהָֹוה, ְ%ָלא ָעאל ְוָנַפק ַטב ֵליJ ְ%ָלא ִאְ;ֵרי
, ִמְס8ֵַ:ל ֲהֵויָנא ָ:ל י(ַמאי ְ;ַהאי ְקָרא ִ%ְכִתיב,  ִרִ;י ִ/ְמע(�Hַמר

ְוָהִאָ%ָנא ִאְתַק�Cָ ְקָרא . ְמע6 ֲעָנִוי� ְוִיFְָמח6ִיְ/ , ַ;יהָֹוה 8ְִתַהBֵל ַנְפִ/י
ֵ;יJ , ְ%ָהא ִנְ/ָמִתי ֵ;יJ ֲאִחיָדא, ַ;יהָֹוה 8ְִתַהBֵל ַנְפִ/י ַוַ%אי, :Bָֹא

6ְבִאְ/%ָ8ַל6ָתא ָדא 8ְִסBָ8ַק . ֵ;יJ ִאְתַדָ;ַקת ְוִאְ/%ָ8ַַלת, ַלֲהָטא
ְוָכל ְ;ֵני ְמִתיְב8ָא , ְמע6 ֲעָנִוי� ְוִיFְָמח6 ָ:ל ָהֵני ַצִ%יַקCָאִיְ/ . ְל0ְתָרָהא

:BְOה6 ָ/ְמִעי� . ַקִ%יָ/א ְוַזָ:ִאי� 0%ְְתָי� ַהְ/8ָא ִע� קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א
  . 6ְנר(ְמָמה ְ/מ( ַיְחָ%ו, ְ;ִגי� ָ:ְ� ַ@ְ%ל6 ַליהָֹוה ִא8ִי. ִמBָי ְוָחָדא�

ָהָדא , ְ:ִתיב ְוֵאBֶה ַהְ-ָלִכי� ֲאֶ/ר ָמְלכ6 ְ;ֶאֶר# ֱאד(�, Eַָתח ְוHַמר
נ(ֲעד�H;ְ 6 ֲאַתר . ָעְבר6 ַיְחָ%ו, ִהֵ<ה ַהְ-ָלִכי� נ(ֲעדK6ה6א ִדְכִתיב ִ:י
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ִתיב ַוCָָמת ִ%כְ , ָעְבר6 ַיְחָ%ו. ַ;ֲאַתר ְ%ִדיִני� ִמְת0ֲחִדי� 8ַָ-�, ְ;ֶאֶר# ֱאד(�
ִנְבֲהל6 ֶנְחEָז6 ְ%ָלא ִאְתַקCָמ6 , ֵהָ-ה ָרא6 ֵ:� 8ָָמה6. ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו', ְוג(

ְוַקְר8ָא ַקִ%יָ/א ְו/6ר(י . ְ;ִגי� ְ%ִת67ִני� ְ%ַמְלָ:א ָלא ִאְת7ָ8ַנ6, ְ;0ְתַרְיה6
ְ%ָהא כBְOה6 ָלא , ַ:ֲאֶ/ר ָ/ַמְענ6 ֵ:� ָרִאינ6ָהָדא ה6א ִדְכִתיב . ָלא ִאְזַ%ָ-נ6

ָהָדא . ְוִהיא ִאְתַקCַָמת ַהְ/8ָא ְבִסְטָרא ִדְדכ6ָרא ְ%ַ/ְרָיא ִעָ-J. ִאְתַקCָמ6
ְוֵ/� ִאְ/8( , ה6א ִדְכִתיב ַוCְִמלְֹ� 8ְַח8ָיו ֲהַדר ְוֵ/� ִעיר( Eָע6

ְ:ָמה ְ%א(ִקיְמָנא , ֵמי ָזָהב ַוָ%אי. ַ;ת ֵמי ָזָהבְמֵהיַטְבֵאל ַ;ת ַמְטֵרד 
ַוCְִמלְֹ� , ְוָהא ְ;ִסְפָרא ְד0ַ@ְד8ָא ְ%ַרב ַהְמנ6ָנא ָסָבא ִאְתַמר. ְ;ִאָ%ָרא

ְוֵ/� ִאְ/8( . ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר Eְִרי ֵע# ָהָדר, ֲהַדר ַוַ%אי, 8ְַח8ָיו ֲהַדר
, 6ְכִתיב ַצִ%יק ַ:8ָָמר ִיְפָרח,  H 8ְ0%ְֵמר ַ:Eֹת 8ְָמִרי�ְ:ָמה, ְמֵהיַטְבֵאל

ַ;ת ֵמַהה6א ֲאַתר , ַהאי ִאְתְקִרי0ת ַ;ת ַמְטֵרד. ְ%ִאיִהי ְ%ָכר ְונ6ְקָבא
ְולֹא , 6ְכִתיב לֹא ָיַדע ֱאנ(/ ֶעְרָ:J. ְ%ָטְרִדי� :Bָֹא ְלִאְתַ%ָ;ָקא ְוִאְקֵרי Hב

ַ;ת ֵמִאָ-א ְ%ִמִ=ְטָרָהא ִמְת0ֲחִדי� , ָ%ָבר 0ֵחר. ְ;ֶאֶר# ַהַחCִי�ִתָ-ֵצא 
ַ;ת ֵמי ָזָהב ְ%ָיְנָקא ִ;ְתֵרי� 0ְנEִי� ִ%ְנִהיָרא ִ;ְתֵרי� . ִ%יִני� ְ%ָטְרִדי� ְלכBָֹא

 0ְנEִי� ַעד ָלא ִאְ;ֵרי ָעְלָמא ָלא ֲהו( ַמְ/ִ@יִחי�. ְ;ֶחֶסד 6ְבִדיָנא. ַ@ְוִני�
ְוָעְלִמי� ַקְדָמֵאי ְ;ָלא , 6ְבִגי� ָ:ְ� ָעְלִמי� ַקְדָמֵאי ִאְתֲחָרב6. ְ;0ְנEִי�

ְ:ַהאי . ְוַהה6א ְ%ָלא ֲהָוה ְ;ִת67ָנא ִאְקֵרי ִזיִקי� ִנP(ִצי�. 678ִָנא ִאְתֲעִביד6
 ִE0 ָפא ַ:ד 0ְכ8ַ/ ְ;ָמָנא ְדַפְרְזָלאPְָנא ְמַר-ָ Oיק ִזיִקי� ְלָכל ֵעיָברא .

ְוִאBֵי� . ָנְפִקי� ְלִהיִטי� 6ְנִהיִרי� ְוַדֲעִכי� ְל0ְל8ָר, ְוִאינ�6 ִזיִקי� ְ%ָנְפִקי�
6ְבִגי� ָ:ְ� ִאְתֲחָרב6 ְוָלא ִאְתַקCָמ6 ַעד ְ%ִאְת�7ָ8ַ . ִאְקר�6 ָעְלִמי� ַקְדָמֵאי

ָ-ָנא לְ  Oַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ְוָנִפיק אJנ6ֵתי-ָ Oְוַעל ַהאי 8ֵָניָנא ְ;ַמְתִניָתא . א
ְוִאינ�6 . ְ%ב6ִציָנא Eִ0יק ִזיִקי� ְבִזיִקי� ִלְתַלת ֵמHה ְוֶעFְִרי� ֵעיַבר, ִדיָל�

ָ-ָנא . 6ִמית6 ְל0ְל8ָר, ִזיִקי� ָעְלִמי� ַקְדָמֵאי ִאְקר�6 Oְלָבָתר ָנִפיק א
ָ-נ6ֵתיJ ְוִאְת�7ָ8ַ ;ִ  Oְוַהֵ<י ִזיִקי� ִאְתַ%ֲעכ6 6ִמית6 ַהְ/8ָא . ְדָכר ְונ6ְקָבאְלא

ִמ;6ִציָנא ְדַקְרִ%ינ6ָתא ָנַפק ִניצ(ָצא Eִַ+יָ/א 7ִ8ַיָפא . ִאְתַקBָֹ: �Cָא
, ְ%ָבַט/ ְוEִ0יק ִזיִקי� ָעְלִמי� ַקְדָמֵאי 6ִמְתָעְרֵבי ַ;ֲאֵויָרא ַדְכָיא

ְוַהה6א Hב ה6א ר6ָחא . ַ:ד ִאְתַחָ;ר6 0ָ;א ְוִאָ-א, א ְבָדאְוִאְתַ;ָ=מ6 %ָ 
ֵ;יJ ִאְתְ@ִניז ַהאי ֲאֵויָרא ְו0ְכִליל ְלִניצ(ָצא ְ%ָנִפיק . ְ%ָגִניז ְ;ַע8ִיק י(ִמי�
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6 ְוַכד ִאְתַחָ;ר6 8ְַרַוְיה. ִמ;6ִציָנא ְדַקְרִ%ינ6ָתא ְ%ָגִניז ִ;ְמע(י ְ%ִאָ-א
ָ%א . ָנִפיק @6ְלַ@ְל8ָא ַחד 7ִ8ַיָפא ְוִאְת9ָEַט ְ;ִסְטר(י, ְוִאְתְ:ִליל6 ָ%א ְבָדא

ְ:ָמה ְ%ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א 8ְַלת ֵריִ/י� . ְוָדא ְ;ִסְטָרא ָדא, ְ;ִסְטָרא ָדא
  . ָמה ְ%Hֵמיָנאָ:ְ� :Bָֹא ִאְזַ%ָ-� ִ;ְתַלת ֵריִ/י� :ְ , ִאְ/8ְָכח6 ְ;ַחד

ְוַהה6א ַטBָא . ְ;ַהאי @6ַלַ@ְל8ָא ִדְזֵעיר 0ְנEִי� ָנִטי� ַטBָא ֵמֵריָ/א ִח6ָָרא
6ֵמַהאי ַטBָא . 6ִמֵ<יJ ִמ8ְָז� ַחְקָלא ְדַת6Eִחי� ַקִ%יִ/י�. ִאְתֲחֵזי ִ;ְתֵרי ַגְוֵני
6ֵביJ ְזִמיִני� . Cָא ְלָעְלָמא ְדHֵתיַטֲחִני� ַמָ<א ְלַצִ%יקַ , ְדג6ַלַ@ְל8ָא ָדא
. ְוָלא ִאְזַ%ָ-� ַמָ<א ְ%ָנַפל ֵמַהאי ַטBָא ַ;ר ַהה6א ִזְמָנא. ֵמיַתCָא ְלHַחCָא

. ְ;ִזְמָנא ְ%Hְזל6 ִיFְָרֵאל ְ;ַמְדְ;ָרא ְוָז� ְלה6 ַע8ִיָקא ְדכBָֹא ֵמַהאי ֲאַתר
ָהָדא ה6א ִדְכִתיב ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכ� ֶלֶח� . ַמה ְ%ָלא ִאְ/8ְַכח ְלָבָתר

ַהאי . ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר ְוִי�8ֶ ְלָ� ָהֱאלִֹהי� ִמַ+ל ַה9ַָמִי�, ַה9ָָמִי�Kִמ�
ָקִ/י� ְמז(נ(ָתיו ֶ/ל Hָד� ַקֵ-י , ְלִזְמָנא 0ֲחָרא 8ֵָניָנ�. ְ;ַהה6א ִזְמָנא

ְוַעל ֵ:� ַ;ֵני ַחCֵי . ְ;ַמIָָלא ַוָ%אי.  ְ;ַמIָָלא 8ְַלָיאְוָהא. קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א
ְוכBָֹא . ֶאBָא ְ;ַמIָָלא 8ְַלָיא ִמְל8ָא, 6ְמז(ֵני ָלאו ִ;ְזכ6ָתא 8ְַלָיא ִמְל8ָא
 8ְִ/ָעה 0ְלִפי� ִר;(א ָעְלִמי� ַנְטִלי�. 8ְַלָי� ְ;ַהאי ַמIָָלא ְ:ָמה ְ%א(ִקיְמָנא

ְוֵכיָו� . ְוַהאי ֲאֵויָרא ַדְכָיא ִאְתְ:ִליל ְ;כBָֹא. ְוָסְמִכי� ַעל ַהאי @6ְלַ@ְל8ָא
Jא ִאְתְ:ִליל ֵ;יBָֹא ְוכBָֹי ִלְתֵרי� . ְ%ה6א ִאְתְ:ִליל ְ;כ)E9ָט6 0ְנEִַאְת

0ְנE(י ְ;0ְנEִי� ְוַכד ִאְס8ַָ:ל6 . ִסְטִרי� ִ;ְתֵרי ְנה(ִרי� ְ:ִליָל� ִמ:Bָֹא
ֶאBָא ָהִכי , ַמאי ֶאֶרְ� Eַ0ִי�. ְ%ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א :Bָֹא ֶאֶרְ� Eַ0ִי� ִאְקֵרי

ְ%ָהא , ְ;ִגי� ַ%ֲאִריְ� Eֵ0יJ ְלַחCַָבCָא, ֶאֶרְ� Eַ0ִי� 0ְסָוָתא ְד0ְנEִי�: 8ֵָניָנ�
 ָBי�ָלא ִאְ/8ְַכח 0ְסָוָתא ְ;ָעְלָמא ֶאEִי� ְ;0ְנEִא ְ;ִזְמָנא 0%ְְ/ְ@ִחי� 0ְנ:  

0ְרַ;ע , ְוִאי ֵתיָמא 8ְַלת.  ְנִהיִרי� 8ְַלת ְנה(ִרי�ַ;ֲחָלָלא ְדג6ְלַ@ְל8ָא
Jב(י ְוִאֵ-יHֵמיָנא 0ְחַסְנ8ָא ְדH6ְתֵרי� ְ@ִניִזי� ִ%יְלה(� , ִאינ�6 ְ:ָמה ְד

ְלָבָתר ִמְתַחְ;ָר� . ְוִאינ�6 8ְִפBִי� ְ%ֵריָ/א.  ְ;ֵריֵ/יJְ%ִמְתַעְ+ָר� :BְOה6
ְוָנְפִקי� ָ:ל ַחד . ְ;ִסְטר(י ְוַנֲהִרי� ְוָעאִלי� ִ;ְתַלת ֲחָלֵלי ְדג6ַלַ@ְל8ָא

6מ(ָחא . ְוִאBֵי� ִמְתַחְ;ִרי� ִ;ְתֵרי מ(ֵחי. ְ;ִסְטר(י 6ִמְת9ְEִַטי� ְ;ָכל @6ָפא
6ִמְת9ָEַט ְ;ָכל . יָתHה ָ:ִליל ל(� ְוHִחיד ְ;ַהאי ִסְטָרא 6ְבַהאי ִסְטָראְתלִ 

6ֵמַהאי ָנִהיר 0ְנE(י . @6ָפא ְוִאְתָעִביד ִמֵ<יJ 8ְֵרי ַגְוֵני ְ:ִליָל� ַ:ֲחָדא
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א ְכִתיב ִ:י ְ;דָ , ְוה6א ִאְקֵרי ַ%ַעת. ְו0ְסִהיד ְ;0ָ;א ְוִאָ-א ַ@ְוֵני ְד0ְנE(י
ֲאָבל , 6ְבִגי� ְ%ִאיה6 ִ;ְתֵרי ַגְוֵני ל( ִנְתְ:נ6 ֲעִלל(ת. ֵאל ֵ%ע(ת ְיהָֹוה

ַמאי ַטְעָמא ִנְתְ:נ6 ְלַהאי ְ;ִגי� . ְלַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ְסִתיָמHה לֹא ִנְתְ:נ6
ָהא ִ;ְק/(ט א(ִקימ6 וְ . 6ְכִתיב ִע� ָחִסיד 8ְִתַחָ=ד. ְ%ָיִרית 8ְֵרי� ח6ָלִקי�

ַוCֵַ@ד ָהא . ִ%ְכִתיב ַוCֵַ@ד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ִ:י ֲאִחי Hִביָה ה6א, ַחְבַרCָא
ֶב� ִרְבָקה ְוָלא , ְוִכי ֶב� ִרְבָקה ה6א. א(ְקמJ6 ְ%כBָֹא ָרָזא ְדָחְכְמָתא

ל ַהאי ִאְקֵרי ְ/ִלי� ְועַ . ֶרֶמז ְוכBָֹא ְרִמיָזא ְ;ָחְכְמָתא, ְכִתיב ֶ;� ִיְצָחק
ְוָלא , ַוCֵַ@ד ַיֲעקֹב, 6ְבִגי� ָ:ְ� ְ:ִתיב. 6ֵביJ ִאְתֲחֵזי ְמֵהיְמנ6ָתא. ְ;כBָֹא

ַהֵ<י ַגְוֵני ְ:ָמה ְ%ַנֲהִרי� ְ;ִעְטָרא ְדֵריָ/א ְוָעאִלי� ַ;ֲחָלֵלי . ְכִתיב ַוCֹאֶמר
ֲאָבל . ְוג6ָפא ִאְתHִחיד ְ;ה6, ל @6ָפאָהִכי ִמְת9ְEִַטי� ְ;כָ . ְדג6ְלַ@ְל8ָא

Jֵלי �Hא ְ;ַחד . ְלַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ְסִתיָמא לֹא ִנְתְ:נ6 ְוָלא ָיBָֹ: ָהא%ְ
ֲאָבל ְ;ַהאי ל( . ָלא 8ְַלָיא ֵ;יJ ִ%יָנא. ַחCִי� ְלכBָֹא, ֵחד6 ְלכBָֹא. ִאְ/8ְַכח

  :ִנְתְ:נ6 ֲעִלל(ת ַוָ%אי
 8ְַלָי� ָ:ל ִאינ�6 ִרְבָו� ְו0ְלִפי� ִמ7(ֵצי ְדFְַעִרי� ְ;ג6ְלַ@ְל8ָא ְדֵריָ/א

ָ:ִמי� Oִחיָד� ָ%א ְבָדא, 6ִמְס8ְַ;ִכי� ָ%א ְבָדא. ְ%ִאינ�6 אH . 6ֲאִחיָד� ִ;ְנִהיר%ַ
ְלָבָתר . יר ֵמ0ָ;א6ִמ-(ָחא ְ%ִאְתְנִה , ִעHBָה ְ%ִמְתַעָ+ר ְ;ֵריֵ/יJ ְד0ָ;א

. ָנְפִקי� ִניִמי� ַעל ִניִמי� ִמְ<ִהיר6 ְ%ִמְתַעָ+ר ְ;ֵריָ/J ְדִאָ-א 6ִמH9ְר מ(ֵחי
ְ;ִגי� ְ%ִאינ�6 . ְוכBְOה6 ֲאִחיָד� 6ִמְס8ְַ;ֵכי ְ;ִאינFַ �6ְעֵרי ַדֲאִחיָד� ֵמ0ָ;א

ְוכBְOה6 מ(ֵחי ֲאִחיָד� . א ְבָדאִמְתָעְרִבי� ָ%א ְבָדא 6ִמְס8ְַ;ִכי� %ָ 
ְוכBְOה6 ְמִ/יָכ� ִאְתַמ9ְָכ� ִמ8ְַלת ֲחָלֵלי , ְ;ג6ְלַ@ְל8ָא ְ;מ(ָחא ִעHBָה

ְ;ָכל ִאינ�6 ַטְעִמי� ְוָרִזי� . ִמְתָעְרָב� ָ%א ְבָדא ְ;ַדְכָיא ִבְמָסֲאָבא. ְדמ(ָחא
ְ:ָמה .  :BְOה6 ְרִמיֵזי ְ;Hנִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהי�ָ 6ְבִגי� ָ:�ְ . ְסִתיָמ� 6ִמְתַ@ְלָי�

ָ:ל ִאינ�6 ק(ִצי� . ְ%ַנֲהִרי� ְ;ִעְטָרא ְדֵריָ/א ְוָעאִלי� ַ;ֲחָלֵלי ְדג6ְלַ@ְל8ָא
ָ:ִמי� ַחְפָי� ְוַתְלָי� ְלִסְטָרא ְדא6ְדִני� Oְבִגי� ָ:ְ� ְ:ִתיב , ְוָהא א(ִקיְמָנא. א%ִ

ִמָ:א� א(ִקיְמָנא ָמא� ְ%ָבֵעי ְדַיְרִ:י� ַמְלָ:א . ה Hְזְנָ� 6ְ/ַמעַהֵ+ה ְיהֹוָ 
Jְלָקְבֵלי Jְעֵרי ֵמַעל א6ְדנ(י, א6ְדֵניFַ ְדַמְלָ:א ִויַפֶ<ה Jְיַסְלֵסל ְ;ֵריֵ/י .

  .ְוִיְ/ַמע ֵליJ ַמְלָ:א ְ;ָכל ָמה ְ%ָבֵעי
. ַחד Hְרָחא ְ;Hְרָחא ְדַע8ִיק י(ִמי�ְ;ַפְל@6ָתא ְדFְַעֵרי ִמְת0ֲחָדא 
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ָ:ל ָמאֵריה(� ִ%יָבָבא . 6ִמְתEְָרָ/� ִמֵ<יJ ָ:ל Hְרח(י ְדִפ67ֵדי א(ַרְיָתא
ְוִאינ�6 ְמָפְרFִי� ִרְ/8ָא ְלַחCַָבCָא ְ%ָלא . ִויָלָלא 8ְַלָי� ְ;ָכל ק(ָצא ְוק(ָצא

ְוָכל ִאBֵי� . ֶ%ֶרְ� ְרָ/ִעי� ָ:ֲאֵפָלה, א ה6א ִדְכִתיבָהדָ . ָיְדִעי� ִאינH �6ְרִחי�
ְוא(ִקיְמָנא ְ;ִאינ�6 . 6ְבִגי� ָ:ְ� :BְOה6 7ִ8ַיִפי�, 8ְַלָי� ְ;ק(ִצי� 7ִ8ַיִפי�

ִ%ְכִתיב ָ:ל Hְרח(ת , ְ/ִעיָע� ִאְת0ֲחָד� ָמאֵריה(� ְ%ַמְתְקָלא ִדְרִחימ6ָתא
ְוָכל ָ:ְ� ְ;ִגי� ְ%ַמְ/ִכי� ִמ-(ִחי� ְסִתיִמי� ִ%ְרִהיֵטי .  ֶוֱאֶמתְיהָֹוה ֶחֶסד

ְ;ִאינ�6 . 6ְבִגי� ָ:ְ� ִמְ/8ְַכֵחי ָ:ל ַחד ְ:פH �6ְרח(י ֵמַחד מ(ָחא. ְדמ(ָחא
ִ%ְכִתיב ָ:ל . ק(ִצי� ְ/ִעיָע� ִאְתַמ9ְָכ� ָמאֵריה(� ְ%ַמְתְקָלא ִדְרִחימ6ָתא

ִמ-(ָחא 8ְִנָיָנא ְ;ִאינ�6 ק(ִצי� 7ִ8ַיִפי� . ח(ת ְיהָֹוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמתHרְ 
ֶ%ֶרְ� ְרָ/ִעי� , ִ%ְכִתיב ְ;ה6. ִאְתַמ9ְָכ� ְוַתְלָי� ָמאֵריה(� ִ%יָבָבא ִויָלָלא

, ל(ַמר:ְ , ַמאי ָקא ַמְיִרי ֶאBָא לֹא ָיְדע6. לֹא ָיְדע6 ַ;ֶ-ה ִיָ:ֵ/ל6, ָ:ֲאֵפָלה
0ל 8ְִקֵרי ַ;ֶ-ה ֶאBָא , ַ;ֶ-ה ִיָ:ֵ/ל6, ָלא ַיְדִעי� ְוָלא ָ;ָעא� ְלִמְנַ%ע

ַמאי ִסְטָרא ְדִאָ-א . ִיָ:ֵ/ל6 ְ;ִאינ�6 ְ%ִמְת0ֲחִדי� ְ;ִסְטָרא ְדִאָ-א, ְ;ִאָ-א
ִמ-(ָחא . ָלאִמָ<J ִמְת0ֲחָד� ָמאֵריה(� ִ%יָבָבה ִוילָ . ְ@ב6ָרה 7ִ8ַיָפא

ִאְתַמ9ְָכ� ְוַתְלָי� ָמאֵריה(� . 8ְִליָתHה ְ;ִאינ�6 ק(ִצי� ְ%ִאינ�6 ְ;ֶאְמָצִעיָתא
BֵEַס ַמְעַ@ל , 6ְבַהֵ<י ְ:ִתיב, ְ%ִמִ%י� ְוִאְקר�6 0ְנEִי� ְנִהיִרי� ְוָלא ְנִהיִרי�

  :ְוFְַעֵרי ְדֵריָ/אְוכBָֹא ִאְ/8ְַכח ְ;ִאינ�6 ק(ִצי� . ַרְגֶל�ָ 
ְוַכד .  ִמְצָחא ְלִאְת7ְEַָדא ַחCַָבCָא ַעל ע(ָבֵדיה(�,ִמְצָחא ְדג6ְלַ@ְל8ָא
ִמ8ְָעִרי� ָמאֵריה(� ְ%ִדיִני� ְלִאינ�6 ְ%ָלא ִמְתַ:ְ=ִפי� , ַהאי ִמְצָחא ִאְתַ@ְלָיא

ָ-ָקא ְ:ַוְרָ%א. ְ;ע(ָבֵדיה(� Oְע8ָא ְ%ִאְתַ@ְלָיא ִמְצָחא 6בְ , ַהאי ִמְצָחא ס/ַ
ְוַהִהיא ַ/ְע8ָא ֵעת . ִאְתַהָ%ַרת ִח6ָָרא ְ:ַתְלָ@א, ְדַע8ִיָקא ְ;ַהאי ִמְצָחא

ֵמַצח , ְ;ִסְפָרא ְד0ַ@ְד8ָא ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא Hַמר. ָרצ(� ִאְקֵרי ְלכBָֹא
ְ:ַמה . ת ֵ;י� 8ְֵרי� 0ְתָו�"ֵ%י ֵחיְוִאי ָלאו 0ְ/ . ֵמַצח ִמְצָחא ְדַע8ִיָקא, ָזֵכי

. ְוא(ִקיְמָנא ְ%ִאְקֵרי ֶנַצח ְ;0ְתָו� ְרצ6ִפי�, 6ָמַח# Eֲַאֵתי מ(Hב, H 8ְ0%ְֵמר
. ְו�0 ַעל ַ@ב ְ%ֶנַצח 0ֲחָרא ְ;ֶנַצח 0ֲחָרא ִאְסBָ8ַק, ְוַכָ-ה ְנָצִחי� ֲהו(

6ְבִגי� ִ%ְבַ/ַ;8ָא ְ;ַ/ְע8ָא . ְת9ְEִַטי� ְ;ָכל @6ָפאְוִאית ְנָצִחי� 0ֲחָרִני� ְ%ִמ 
ַ@ְלָיא ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ִמְצָחא , ִדְצל(ָתא ְדִמְנָחה ְ;ִגי� ְ%ָלא ִי8ְַער ִ%יִני�

Jְוָכל ִ%יִני� ִאְתַ:ְפָי� ְוִאְ/8ְָככ6 ְוָלא ִאְתֲעִביד6. ִדיֵלי .  



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

629629629629

ָי� 0ְרַ;ע ְוֶעFְִרי� ָ;8ֵי ִדיִני� ְלָכל ִאינ�6 ְ%ָחִציִפי� ְ;ַהאי ִמְצָחא 8ַלְ 
. ְוֵי/ ֵ%ָעה ְבֶעְלי(�, ְוHְמר6 ֵאיָכה ָיַדע ֵאל, ְ:ָמה ִדְכִתיב, ְ;ע(ָבֵדיה(�

ְלָקְבֵליה(� 0%ְְרַ;ע ִמית(ת ֵ;י ִדיָנא , 0ְרַ;ע ָלָ-ה, ְוָהא ֶעFְִרי� ִאינ�6
6ְבִגי� ָ:ְ� ָלא ַמֲעִניִ/י� ֵ;י . ְוִאְ/8ֲַאר6 ֶעFְִרי�. ְ%ַתְלָי� ִמBְֵעBָא, ִדְל8ָ8ַא

ְלָקְבֵליה(� ְ%ֶעFְִרי� , ִדיָנא ִעHBָה ַעד ְ%ַיְ/ִלי� ְוָסִליק ְלֶעFְִרי� ְ/ִני�
0ְרַ;ע ְלָקְבֵליה(� %ְ , ְ;ַמְתִניָתא ְסִתיָמHה ִ%יָל� 8ֵָניָנ�. ָ;8ֵי ִדיָנא

  :ְוֶעFְִרי� ְסָפִרי� ְ%ִאְתְ:ִליָל� ְ;א(ַרְיָתא
ַעְיִני� ְ%ַנְיִמי� .  ִאינ�6 ַעְיִני� ְ%ָלא ִמְס8ְַ-ִרי� ִמַ<ְיה6 ַחCַָבCָאַעְיִני� ְ%ֵריָ/א

, Hֵמרְ:ָמה 8ְ0%ְ , ַמאי י(ִני�. 6ְבִגי� ָ:ְ� ִאְקר6 ֵעיָניו ְ:י(ִני�, ְוָלא ַנְיִמי�
. ַוCֹאְמר6 לֹא ִיְרֶאה JCָ, ְוַעל ָ%א ְ:ִתיב. ְולֹא ת(נ6 ִאי/ ֶאת ֲעִמית(

678ִָנא ְ%ַעל . ִא� יֵֹצר ַעִי� ֲהלֹא ַיִ;יט, ֲהנַֹטע אֶֹז� ֲהלֹא ִיְ/ָמע, 6ְכִתיב
ְלָי� ְ/ַבע ֵמִאינFַ �6ְעִרי� 8ַ , ֵעיָנא Fְַעֵרי ְדִמְתָ/ֲעָר� ְ;ִ/יע6ָרא ְ/ִלי�

6ְכֵדי� ַקְיֵמי :BְOה6 . ֵמHה 0ְלֵפי ָמאֵרי ְד0ְ/ָ@ח6ָתא ְל0ָ@ָחא ְקָרָבא
ְ:ס6ָתא ְ%ַעל ַעְיִני� ְ@ִביִני� ִמְת0ֲחָד� . ִמ69ְלָ/ֵליה(� 6ִמְת7ְEִַחי� ַעְיִני�

ְוִאינ�6 . 0ֲחָד� ְ;ה6ְוֶאֶל� ְו0ְרַ;ע ֵמHה ַרְבָו� ָמאֵרי ְתִריִסי� ִמְת . ְ;ה6
ְוָכל ִאינ�6 ְ%ִאְקר�6 ֵעיֵני ְיהָֹוה ָלא Eְַקִחי� ְוָלא . ִאְקר�6 ְ:ס6ָתא ְדַעְיִני�

ַ;ר ְ;ִזְמָנא ְ%ִאBֵי� ְ:ס6ֵתי ִדְגִביִני� ִמְתEְָרִ/י� ִאינ�6 8ָ8ֵַאי , ִמְתָעִרי�
ְוָיֲהִבי� ֲאַתר , ְ@ִביֵני 8ָ8ֵַאי ֵמִעBֵָאי6ְבַ/ְע8ָא ְ%ִאְתEְָרָ/� . ֵמִעBֵָאי

ְוִאְס8ְָחר6 . ִמְת7ְEִַחי� ַעְיִני� ְוִאְתֲחֵזי ְ:ָמא� ְ%ִאְתַער ִמ9ְִנ8ֵיJ, ְל0ְ/ָ@ָחא
Jִקיָחא ְוִא8ְַסָח� ְ;ִח6ָָרא ִדיֵליEְ ְוַכד ִאְתַסְחָי� . ַעְיִני� ְוָחָמא� ְלֵעיָנא

6ְבִגי� ָ:ְ� ְ:ִתיב ע6ָרה ָלָ-ה ִתיַ/� . ֵריה(� ְ%ִדיִני� ְלִיFְָרֵאלִאְתַ:ְפָי� ָמא
  :ָהִקיָצה, ֲאדָֹני

ֵמִאינ�6 ְנִהיִרי� 0ְרַ;ע ָ;8ֵי ִדְתִפBִי� , 0ְרַ;ע ַ@ְוִני� ִאְתַחְזָי� ְ;ִאינ�6 ַעְיִני�
 ְיהָֹוה 0%ְְ/ָ@ח6ָתא ָנְפֵקי ִ/ְבָעה ְדִאְקר�6 ֵעיֵני. ְ%ַנֲהִרי� ִ;ְרִהיֵטי מ(ָחא

ָ:ָמא ְדֵעיָנא Oַעל ֶאֶב� 0ַחת , ִ%ְכִתיב, ְ:ָמה ְדא(ִקיְמָנא ְ;ִאָ%ָרא, ִמַ@�6ַ א
ָ-ָקא ָנְפִקי� . ְוִאינ�6 ַ@ְוִני� ִמְתַלֲהִטי� ְ;ִסְטַרְיה6. ִ/ְבָעה ֵעיָנִי� O=ִמ

ִ:י ְיהָֹוה ֵעיָניו , ְוִאינ�6 ִאְקר�6. א0ֲחָרִני� ָמאֵרי ְד0ְ/ָ@ח6ָתא ְלִדינָ 
. ְ;ִגי� ְ%כBְOה6 ִ%יָנא, ְמ/ְֹטט(ת ְולֹא ְמ/(ְטִטי�. ְמ/ְֹטט(ת ְ;ָכל ָהHֶר#
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, ִמיר(ָקא ָנְפִקי� 0ֲחָרִני� ְ%ַקְיִמי� ְלַגHBָה ע(ָבִדי� ֵ;י� ָטב 6ֵבי� ִ;י/
ְוִאBֵי� ִאְקר�6 ֵעיֵני ְיהָֹוה ֵהָ-ה . י ִאי/ִ:י ֵעיָניו ַעל ַ%ְרכֵ , ִ%ְכִתיב

ְ;ִגי� ְ%ִאינ�6 ִלְתֵרי� ִסְטִרי� , ְמ/(ְטִטי� ְולֹא ְמ/(ְטט(ת, ְמ/(ְטִטי�
ָ:ל ִאינ�6 ָטָבא� , ֵמִח6ָָרא ָנְפִקי� ָ:ל ִאינ�6 ַרֲחֵמי. ְלַטב 6ְלִבי/

6ְכֵדי� ִמְתַסְחָי� ָ:ל ִאינ�6 , 6 ְלִיFְָרֵאלְלא(ָטָבא ְלה, ְ%ִמְ/8ְַכֵחי ְ;ָעְלָמא
  . 8ְַלת ַ@ְוֵני ְלַרֲחָמא ֲעַלְיה6

ָ:ל ַחד א(ִזי� . ִאBֵי� ַ@ְוִני� ִמְתָעְרִבי� ָ%א ְ;ָדא 6ִמְתַ%ְ;ָק� ָ%א ְ;ָדא
Jִמַ@ְוֵני ִדיֵלי Jר ֵמִח6ָָרא, ְלַחְבֵרי;ַ ,Jה6 ְ:ִליָל� ֵביBְOד ִאְצְטִריְ� .ְ%כ:ַ 
ָ:ל ַ@ְוִני� ִ%ְלַת8ָא ָלא ָיְכִלי� ָ:ל ְ;ֵני ָעְלָמא . ה6א ָחֵפי ַעל :Bָֹא

ָ-ָקא ְוִליר6ָקא Oָמא ְלס:ָ Oְוָהָכא ְ;0ְ/ָ@ח6ָתא ַחד , ְל0ְסָחָרא ל(� ִח6ָָרא ְלא
 ִמְ/8ְַכִכי� ַ;ר ַ:ד ָ;ְעָי� ְ@ִבינ(י ָלא. :BְOה6 ִאְת0ֲחָד� ְוִאְתַסְחָי� ְ;ִח6ָָרא

. ְ;ִגי� ִ%ְגִביִני� ָיֲהִבי� ֲאַתר ְל0ְ/ָ@ָחא ְלכBְOה6 ַ@ְוֵני. ַ@ְוֵני ְדִח6ָר ְל0ְ/ָ@ָחא
ְ@ִביִני� ָלא . ָלא ָיְכִלי� ְל0ְ/ָ@ָחא 6ְלִאְס8ַָ:ָלא, ְוִאי ִאינ�6 ָלא ַיֲהִבי� ֲאַתר

, ֶאBָא Eְָקִחי� ְוָסְתִמי�, ְכִכי� ַ/ְע8ָא ָחָדא ְ/ֵליָמָתאָקְיִמי� ְולֹא ִמְ/8ַ 
, ְוַעל ָ%א ְ:ִתיב, ִמ�69 ֵעיָנא Eְִקיָחא ְדָקֵאי ֲעַלְיה6, ָסְתִמי� 6ָפְקִחי�

ְ:ִתיב ֵעיֶניָ� ִתְרֶאיָנה ְיר6ָ/ַלִי� . ְוָהא א(ִקיְמָנא, ְוַהַחC(ת ָרצ(א ָו/(ב
ְ%ָהא . 8ִָמיד ֵעיֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ָ;J ֵמֵרִ/ית ַה9ָָנה,  6ְכִתיב.ָנֶוה ַ/ֲאָנ�

6ְבִגי� ָ:ְ� ְיר6ָ/ַלִי� ְולֹא . ֶצֶדק ָיִלי� ָ;J, ִ%ְכִתיב, ְיר6ָ/ַלִי� ַ;ְעָיא ֵ:�
�)Cֶדה, ִצEָ8ִ טEָ/ְִמ;ְ �)Cא ַרֲחֵמי. ִ%ְכִתיב ִצBְָֹנָ� ְ:ִתיבֵעי, ֵעיֶני�ָ . ְ%כ ,

ַהְ/8ָא ֵעיֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ָ;J . ֵעיָנא ְדַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ְסִתיָמא ְדכBָֹא
. ְ;ִגי� ָ:ְ� ָלא ִאְתַקְימ6 ְ;ִק6Cָמא %ִ8ַיר. ְלָטב 6ְלִבי/ ְ:ָמה ְדִאְתֲחֵזי

, ִ%ְכִתיב, א ְ;ַרֲחֵמי:Bָֹ , ְוָהָת� ֵעיֶניָ� ִתְרֶאיָנה ְיר6ָ/ַלִי� :Bָֹא ְלָטב
8ִָמיד ֵעיֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ָ;J ֵמֵרִ/ית . 6ְבַרֲחִמי� ְ@דִֹלי� ֲאַקְ;ֵצ�ְ 

ָמא� ִהיא ֵהא . ְולֹא ֵראִ/ית ְ;Hֶל�, ְ:ִתיב' ֵמֵרִ/ית ָחֵסר א. ַה9ָָנה
ַמאי , ֶרת ִיFְָרֵאלִהְ/ִליְ� ִמ9ַָמִי� ֶאֶר# 8ְִפאֶ , ְ:ִתיב. ִדְלַת8ָא 6ְלֵעBָא

. ִמ�69 ִ%ְכִתיב 0ְלִ;י/ ָ/ַמִי� ַקְדר6ת, ַטֲעַמא ִהְ/ִליְ� ִמ9ַָמִי� ֶאֶר#
ָ:ָמא ִאְתָחפ6 Oֲאַתר . ְוַעְיִני� ְ;ַקְדר6ָתא ְ;ַגְוָנא א �Hֵמֵרִ/ית ַה9ָָנה ֵמ
, ֵמֵרִ/ית ַה9ָָנה,  6ֵפֵר/ָחַזר. ִמְס8ְַ:ִלי� ִ;יר6ָ/ַלִי� ִאBֵי� ֵעיֵני ְיהָֹוה
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ְוִדיָנא ִאְתHַחד ְ;ִסְטָרָהא �0 ַעל ַ@ב ְ%ָלאו ה6א , ְ%ה6א ִ%יָנא ְ;לֹא Hֶל�
ְ%ָהא . 0ֲחִרית ָ/ָנה ַוַ%אי ִ%יָנא ִאְ/8ְַכח. ְוַעד 0ֲחִרית ָ/ָנה. ִ%יָנא ַמָ-/

Hֶל� ִ;ְלח(ד(י , 8ָא ֲחֵזי. ת ַה9ָָנהְ%ִהיא 0ֲחִרי, ֶצֶדק ָיִלי� ָ;J: ְ:ִתיב
ַ:ד ִאְתַחָ;ר . ְ%ָכר ְ;Hֶל� ָסִתי� ְוַגִ<יז ַמה ְ%ָלא ִאְתְיַדע, ִאְקֵרי ִרא/(�

. ָלא. ְוִאי ֵתיָמא ְ%ִאְתַחְ;ָרא. ַהאי Hֶל� ַ;ֲאַתר 0ֲחָרא ִאְקֵרי ֵראִ/ית
Jְוָנִהיר ֵלי Jא ִאְתַ@ְלָיא ֵ;יBָ6 ְ;ַהאי .  6ְכֵדי� ִאְקֵרי ֵראִ/ית,ֶאBַוֲאִפ
. ְ%ִאְלָמֵלא ֲהַות ְ;ַהאי ִאְתַקְיַמת %ִ8ַיָרא. ֵראִ/ית ָלא 0ְ/ַ@ח ִ;יר6ָ/ַלִי�

  :6ְלָעְלָמא ְדHֵתי ְ:ִתיב ִרא/(� ְלִצC(� ִהֵ<ה ִהָ<�. ֲאָבל ֵמֵרִ/ית ְ:ִתיב
. ָ:ל Eְַרצ6ָפא ֵ;יJ ִאְ/8ְמ(ַדע. 67ָנא ְדַפְרצ6ָפא ִדְזֵעיר 0ְנEִי� 8ִ ח(ָטָמא

. ח(ָטָמא ָדא ָלא ְ:ח(ָטָמא ְדַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמי�
ְ%ָהא ִמ8ְֵרי� נ6ְקִבי� ָנְפִקי� , ְ%ח(ָטָמא ְדַע8ִיָקא ַחCִי� ְ%ַחCִי� ְלכBָֹא

ְ;ַהאי . ָעָלה ָעָ/� ְ;E0(, ְ;ַהאי ְזֵעיר 0ְנEִי� ְ:ִתיב, ר6ִחי� ְ%ַחCִי� ְלכBָֹא
Jָכל ַ@ְוָנא ְוַגְוָנא ֲאִחיָד� ַ:ָ-ה ָמאֵריה(� . 8ְָנָנא ָ:ל ַ@ְוֵני ֲאִחיָד� ֵ;י;ְ

ָנָנא ְוָלא ִמְתַ;ְ=ִמי� :BְOה6 ֶאBָא ִ;ְת . ְ%ִדיָנא ַקְ/ָיא ַ%ֲאִחיָד� ְ;ַהה6א 8ְָנָנא
ַמה6 . ַוCַָרח ְיהָֹוה ֶאת ֵריַח ַהִ<יחֹחַ , ְוַעל ָ%א ְ:ִתיב. ְדַמְדְ;ָחא ִדְל8ָ8ַא

ַוCַָרח ְיהָֹוה ֶאת ֵריַח . ַנַחת ר6חַ , ִאְתַ;ָ=מ6ָתא ְדָמאֵרי ִדיָנא, ַהִ<יחֹחַ 
ְ%כBְOה6 , ֶאBָא ֶאת ֵריַח ַהִ<יחֹחַ , ֶאת ֵריַח ַה7ְָרָ;� ָלא ְ:ִתיב, ַהִ<יחֹחַ 

. :BְOה6 ִמְתַ;ְ=ָמ�, ְוָכל ְ%ִאְת0ֲחָד� ְ;ה6. ְגב6ָרא� ַ%ֲאִחיָד� ְ;ח(ָטָמא
, ִ%ְכִתיב ִמי ְיַמBֵל ְ@ב6ר(ת ְיהָֹוה, ְוַכָ-ה ְ@ב6ָרא� ִמְת0ֲחָד� ַ:ֲחָדא

9ָא ְדHְכָלא ָ:ל ְוַהאי ח(ָטָמא ֵמַחד נ6ְקָבא ָנַפק אֶ . ַיְ/ִמיַע ָ:ל 8ְִהBָת(
ְוַהאי ְוַהאי ִמְ/8ְַכֵכי ְ;ֶא9ָא 6ְתָנָנא . 6ֵמַחד נ6ְקָבא 8ְָנָנא, ְ/Hר ֶא9ִי�
ַהְינ6 . ְוִאְתַ@ְלָיא ַהאי ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ְוִאְ/8ְַכח :Bָֹא, ְדַמְדְ;ָחא
ָקא ַקִ%יָ/א Hִריְ� ח(ָטָמא ְדַע8ִי. 6ְתִהBִָתי ֶאֱחָט� ָל�ְ , ְדִאְתַמר

ְוַכד 8ְָנָנא ָ/ֵרי ָנִפיק . ְוַהאי ח(ָטָמא ְזֵעיר. 6ִמְת9ָEַט ְוִאְקֵרי ֶאֶרְ� Eַ0ִי�
ְוכBָֹא , ח(ָטָמא ְדַע8ִיָקא, 6ָמא� ְמַעֵ:ב ְלַהאי, ִ;ְבִהיל6 ְוִאְתֲעִביד ִ%יָנא

 ָCֵמיָנא ְ;ִאָ%ָרא ְוִאְתָער6 ַחְבַרH6ְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנ6ָנא ָסָבא . אְ:ָמה ְד
6ֵמַחד ְנָיָחא ְור6ָחא ָטָבא . ֵמַחד 8ְָנָנא ְוֶא9ָא, א(ִקי� ַהֵ<י 8ְֵרי נ6ְקֵבי

, 6ְבנ6ְקָבא ְ:ִתיב. ְוֵריַח ל( ַ:Bְָבנ(�, 6ְכִתיב. ְ%ִאית ֵ;יJ ְיִמיָנא Fְ6ָמאָלא
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. ְוַ/Eִיר ָקHָמר, ָ:ל ֶ/ֵ:� ֵ;יJ, 6ַמה ְ;נ6ְקָבא ֲהִכי. ְוֵריַח 6E8ַ:ַ �ְEֵ0ִחי�
ַחד ְנָיָחא . ַהִ<יחַֹח ִ;ְתֵרי ִסְטֵרי. 6ַמה ְ%Hַמר ַוCַָרח ְיהָֹוה ֶאת ֵריַח ַהִ<יחֹחַ 

ְ%ַהאי ה6א ְנָיָחא . ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמי�, ְ%ִאְתַ@ְליא ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א
ְוַחד ִאְתַ;ָ=מ6ָתא ִדְלַת8ָא ְ;ַהה6א 8ְָנָנא ְוֶא9ָא . מ6ָתא ְלכBָֹאְוִאְתַ;=ָ 

ְוכBָֹא ִ;ְזֵעיר . 6ְבִגי� ְ%ִאיה6 ִמ8ְֵרי� ִסְטִרי� ְ:ִתיב ִניחֹחַ . ְדַמְדְ;ָחא
  :0ְנEִי� ִאְתַמר
ַהֵ+ה , ִ%ְכִתיב, דְוַתְרַוְיה6 ָסְלִקי� ְלחַ .  ְלִמְ/ַמע ָטב 6ִבי/8ְֵרי א6ְדִני�

, ְ;ג( ִ%יֵליJ 8ְַלָיא ִ;ְרִ/יִמי� ֲעִקיִמי�. א6ְדָנא ְלג(. ֱאלַֹהי Hְזְנָ� 6ֲ/ָמע
. ְ;ִגי� ְ%ִיְתַעָ:ב ָקָלא ְלHָעָלא ְ;מ(ָחא ְוַיְבִחי� ֵ;יJ מ(ָחא ְוָלא ִ;ְבִהיל6

ֵמא6ְדִני� ִאBֵי� . ְכְמָתא ְ/ֵליָמָתאְ%ָכל ִמBָה ַ%ֲהֵוי ִ;ְבִהיל6 ָלא ֲהֵוי ְ;חָ 
ְוכBְOה6 ָהִכי ִאְקר�6 . 8ְַלָי� ָ:ל ָמאֵריה(� ְ%ַגְ%ִפי� ְ%ָנְטִלי� ָקָלא ֵמָעְלָמא

ִ:י ע(� . ִ%ְכִתיב ְ;ה6 ִ:י ע(� ַה9ַָמִי� י(ִליְ� ֶאת ַה7(ל. Hְזֵני ְיהָֹוה
, ַהְ/8ָא ַמאי ק(ל ִאָ:א ָהָכא. ַהאי ְקָרא ַקְ/ָיאַה9ַָמִי� י(ִליְ� ֶאת ַה7(ל 
. ְ;ַמָ%ֲעָ� ְ:ִתיב. ַ@� ְ;ַמָ%ֲעָ� ֶמֶלְ� 0ל 8ְַקBֵל, ְ%ָהא ֵריָ/א ִדְקָרא ְ:ִתיב

ְוָהא , ִ:י ע(� ַה9ַָמִי� י(ִליְ� ֶאת ַה7(ל, ַמאי ַטְעָמא, 6ְבַחְדֵרי ִמְ/ָ:ְב�ָ 
ֶאBָא ַוַ%אי ָ:ל ַמה ְ%ָחִ/יב ַ;ר ַנ/ ְוָכל ַמה ְדִיְס8ַָ:ל . אֵליָ:א ָהָכא ָקלָ 

ְו�0 ַעל ַ@ב ְ%ִאיה6 . ָלא ֲעִביד ִמBָה ַעד Eִ0%ְיק ָלFִ;ְ JְפָוֵתיJ, ְ;ִל;(י
Jיק ִמְתַ;7ָע ַ;ֲאֵויָרא. ָלא ִאְתַ:�6ָ ֵ;יEִ0%ְ הBְָזָלא ְוַסלְ . ְוַהִהיא ִמHָקא ְו

ְוַהה6א ָקָלא ָנְטִלי� ֵליJ ָמאֵרי . ְוָטָסא ְבָעְלָמא ְוִאְתֲעִביד ִמֵ<יJ ָקָלא
ַוCְִ/ַמע , ָהָדא ה6א ִדְכִתיב. ְדַגְ%ִפי� ְוָסְלִקי� ֵליJ ְלַמְלָ:א ְוָעִייל ְ;א6ְדנ(י

ִגי� ָ:ְ� ָ:ל ְצל(ָתא 6ְב . ַוCְִ/ַמע ְיהָֹוה ַוCִַחר E0(. ְיהָֹוה ֶאת ק(ל ִ%ְבֵריֶכ�
ָ;ֵעי ְלEָ0ָקא ִמBִי� , 6ָבע6ָתא ְ%ָבֵעי ַ;ר ָנ/ ִמ7ֵַ-י קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א

JְפָתֵויFִ;ְ .�)יק לEִ0 ְצל(ָתא, ְ%ִאי ָלא Jָלאו ְצל(ֵתי , Jְוָלאו ָ;ע6ֵתי
ְוָסְלִקי� ְוָטִסי� ,  ַ;ֲאֵויָראְוֵכיָו� ְ%ִמBִי� ָנְפִקי� ִמְתַ;7ְִעי�. ָ;ע6ָתא

ְוHִחיד ל(� ַלֲאַתר ִ:ְתָרא . ְוִאְתֲעִביד6 ָקָלא ְוָנִטיל ל(� ָמא� ְ%ָנִטיל
  . ַקִ%יָ/א ְ;ֵריָ/א ְדַמְלָ:א

. ִמ8ְַלת ֲחָלֵלי ְדמ(ֵחי ָנִטי� ְנִטיָפא ְלא6ְדִני� ְוַהה6א ִאְקֵרי ַנַחל ְ:ִרית
ְוָקָלא ָעִייל . ְ:ל(ַמר ְ:ר6ָתא ְדא6ְדִני�, ַנַחל ְ:ִרית, רְ:ַמה H 8ְ0%ְמֵ 
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6ְכֵדי� ִאְתַעַ:ב 8ַָ-� , ְ;ַהה6א ֲעִקיָמא ְוִאְ/H8ְב ְ;ַנֲהָרא ְ%ַהה6א ְנִטיָפא
ַמאי . ָהָדא ה6א ִדְכִתיב ִ:י אֶֹז� ִמBִי� 8ְִבָח�, ְוִאְתְ;ִחי� ֵ;י� ָטב ְלִבי/

ִמ�69 ְ%ִאְתַעַ:ב ָקָלא ְ;ַהה6א ַנֲהָרא ִדְנִטיָפא , ֶז� ִמBִי� 8ְִבָח�ַטְעָמא אֹ
6ְבִגי� ָ:ְ� ִאְתְ;ִחי� ֵ;י� ָטב . ְוָלא ָעִייל ִ;ְבִהיל6, ַ;ֲעִקימ6ָתא ְדא6ְדִני�

ַעַ:ב ְ;ִגי� ְ%ִיְת , ַמאי ַטְעָמא ְוֵחְ� ִיְטַע� ֶלֱאכֹל, ְוֵחְ� ִיְטַע� ֶלֱאכֹל. ְלִבי/
ְוַעל ָ%א ִיְטַע� ְוִיְתְ;ָח� ֵ;י� ְמִתיָקא . 8ַָ-� ְוָלא ָעִייל ִ;ְבִהיל6 ְ;ג6ָפא

  . ִלְמִריר6
נ6ְקָבא , נ6ְקָבא ְדַעְיִני�. ְ;ַהאי נ6ְקָבא ְדא6ְדִני� 8ְַלָי� נ6ְקִבי� 0ֲחָרִני�

ָ-א Oִאי ,  ְ;נ6ְקָבא ְדא6ְדִני�ֵמַהה6א ָקָלא ְ%ָעִייל. נ6ְקָבא ְדח(ָטָמא, ְדפ
ִאי . ְוַנְבִעי� ִ%ְמִעי� ֵמַהה6א ָקָלא, ִאְצְטִריְ� ָעִייל ְלנ6ְקֵבי ְדַעְיִני�

ִאְצְטִריְ� ָעִייל ְלנ6ְקָבא ְדח(ָטָמא ְדַפְרִ%ְ/ָקא 6ַמEְֵקי 8ְָנָנא ְוֶא9ָא 
ַו8ְִבַער ָ;� ,  ַוCִַחר E0(ַוCְִ/ַמע ְיהָֹוה, ָהָדא ה6א ִדְכִתיב. ֵמַהה6א ָקָלא

ָ-א. ֵא/ ְיהָֹוה O6ָמִליל ְוָגַזר . ְוִאי ִאְצְטִריְ� ָעִייל ַהה6א ָקָלא ְלנ6ְקָבא ְדפ
ָעִייל ְ;ָכל @6ָפא , ֵמַהה6א ָקָלא ְדא6ְדִני�. ֵמַהה6א ָקָלא :Bָֹא. ִמBִי�

Jא 8ְַלָיא ְ;ַהאי. ְוִאְתְרִ@י/ ִמֵ<יBָֹ:י.  א6ְדָנא)Bה ָמא� ְ%ָנִטיר ִמH:ַָעל . ַז
ַהאי א6ְדָנא ָקֵרי . Fְ6ָפֶתיָ� ִמַ%ֵ;ר ִמְרָמה, ְנצֹר ְל/(ְנָ� ֵמָרע, ָ%א ְ:ִתיב

ְ%ִאינ�6 ָחְכָמה , 6ִבְ/ִמיָעה ִאְתְ:ִליָל� ִאינ�6 8ְַלת מ(ֵחי. ֵ;יJ ְ/ִמיָעה
. ְוָנַת8ָ ְלַעְבְ%ָ� ֵלב /ֵֹמעַ , ִ%ְכִתיב, ִליל ֵ;יJָחְכָמה ִאְת:ְ . ִ;יָנה ָוַדַעת

, ַ%ַעת. ִ:י /ְֹמִעי� ֲאָנְחנ6. ַ%ֵ;ר ִ:י /ֵֹמַע ַעְבֶ%�ָ , ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר, ִ;יָנה
ָהא :Bָֹא . 6ִמְצ(ַתי 8ְִצEֹ� ִא�8ְָ . ְ/ַמע ְ;ִני ְוַקח ֲאָמָרי, ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר

  . ְלָי� ְ;א6ְדִני�8ַ 
ָהָדא ה6א . ְ;ַהאי א6ְדָנא 8ְַלָי� ְצל(ִתי� 6ָבע6ִתי� 6ְפִקיָחא ְדַעְיִני�

ָהא :Bָֹא ֵ;יEְ . Jַקח ֵעיֶניָ� 6ְרֵאה, ַהֵ+ה ֱאלַֹהי Hְזְנָ� 6ֲ/ָמע, ִדְכִתיב
ְ;ִגי� ָ:ְ� ִהיא . ִקי� ְלַברְ;ַהאי א6ְדָנא 8ְַלָי� ָרִזי� ִעBִָאי� ְ%ָלא ָנפְ . 8ְַלָיא

Jה ָרִזי�. ֲעִקיָמא ְלג( ְוָרָזא ְדָרִזי� ְסִתיִמי� ֵ;יBֶ6ְבִגי� . ַוי ְלַהה6א ְמַג
ָלא ַ@Bֵי ָרִזי� , ְ%ַהאי א6ְדָנא ָ:ִני/ ָרִזי� ַוֲעִקימ6ָתא ִדְל@( ָנִטיל ל(�

ָהָדא ה6א . ִאינ�6 ְ%ָלא ֲעִקיִמי�ֶאBָא לְ , ְלִאינ�6 ַ%ֲעִקיִמי� ְ;Hְרַחְיה6
ְ%ָנְטֵלי Hְרח(י ְוָנְטֵלי . 6ְבִרית( ְלה(ִדיָע�, ס(ד ְיהָֹוה ִליֵרHיו, ִדְכִתיב
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ְוִאינ�6 ַ%ֲעִקיִמי� ְ;Hְרַחְיה6 ָנְטֵלי ִמBִי� ְוָעְיִלי� ל(� ִ;ְבִהיל6 ְוֵלית . ִמBִי�
ַעד ְ%ָנְפִקי� . ל נ6ְקִבי� 0ֲחָרִני� ִמְת8ְEִַחי� ֵ;יJְוכָ . ְ;ה6 ֲאַתר ְלִאְתַעָ:ָבא
ָ-א Oי� ְ;נ6ְקָבא ְדפBִֵבי ָדָרא. ִמCָי� ִאְקר�6 ַחBְֵדָ/א ְ;ִריְ� , ְוִא Oנ6ֵאי ְדקFְ

6ְכִא6B ָפַלח ַלֲעב(ָדה , ְ:ִא6B ָקִטיל @6ְבִרי�, ְ;ַמְתִניָתא ִדיָל� 8ְָנ�. ה6א
לֹא ַתֲעמֹד ַעל , לֹא ֵתֵלְ� ָרִכיל ְ;ַעֶ-י�ָ , ִ%ְכִתיב, ְוכBָֹא ְ;ַחד ְקָרא. ָזָרה

ְ:ִא6B ָעַבר ַעל , ָמא� ְ%ָעַבר ַעל ַהאי ֵריָ/א ִדְקָרא. ֲאִני ְיהָֹוה, ַ%� ֵרֶע�ָ 
ַכֶ=ה ְוֶנֱאַמ� ר6ַח ְמ , ַזָ:Hה ח6ָלֵקיה(� ְ%ַצִ%יַקCָא ַ%ֲעַלְיה6 ְ:ִתיב. :Bָֹא
ְ%ָהא ר6ָחא ִדיְלה(� ֵמֲאַתר ִעHBָה ַקִ%יָ/א , ֶנֱאַמ� ר6ַח ַוָ%אי. ָדָבר

ְוִסיָמ� ָ%א א(ִקיְמָנא ַהה6א . 6ְבִגי� ָ:ְ� ֶנֱאַמ� ר6ַח ִאְקר�6. ִאְ/8ְִלי�
. ִ%יָ/אִ%ְמַגBֶה ָרִזי� ְ;ָיד6ַע ְ%ִנְ/ָמֵתיJ ָלאו ִאיִהי ִמ@6ָפא ְדַמְלָ:א קַ 

ְוַכד 8ִיE(ק ִנְ/ָמֵתיJ . 6ְבִגי� ָ:ְ� ֵלית ֵ;יJ ָרָזא ְוָלא ֵמֲאַתר ְ%ָרָזא ה6א
, ַוי ְלַהה6א ַ;ר ָנ/. ָלא ִאְתַ%ְ;ָקא ְ;ג6ָפא ְדַמְלָ:א ְ%ָהא ָלא 0ְתֵריJ ה6א

Jַוי ֵלי ,Jַוי ְלִנְ/ָמֵתי . ָCה ח6ָלֵקיה(� ְ%ַצִ%יַקH:ָל . א ִ%ְמַכִ=י� ָרִזי�ַז:ָ
. ָרִזי� ִעBִָאי� ְ%ַמְלָ:א ַקִ%יָ/א. ֶ/ֵ:� ָרִזי� ִעBִָאי� ְ%קOְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א

  .ְוַעֵ-ְ� :�BָO ַצִ%יִקי� ְלע(ָל� ִייְר/H 6ֶר#, ֲעַלְיה6 ְ:ִתיב
. ד6ָתא ַעל ַמה ַ%ֲאֵמיָנא ִ:ְתֵרי� 8ְַקר6ִבי� ְ%ב6ְסָמא :BְOה6 ַסהֲ 0ְנE(י

ֲאָבל ַהֵ<י ַתְקר6ֵבי , 6ְבכBָֹא 8ְַלָיא ַסֲהד6ָתא, ְ%ָהא ַסֲהד6ָתא ְ;ה6 8ְַלָיא
ָ-ָקא Oַסֲהד6ָתא ְל0ְחְסָנא . ַסֲהד6ָתא ְל0ָ;א ְוִאָ-א, ְדב6ְסָמא ִח6ָָרא ְוס

א(ִקיְמָנא ַ:ָ-ה Eְַרֵסי ֵ;י� ְוָהא ְ;ַמְתִניָתא ִדיָל� , ְ%ָיִרית ְוHִחיד ל(�
ָ-ָקא Oֲחָדא ְ;ִסְטָרא ְדִח6ָָרא. ִח6ָָרא ְלס:ַ Jד ִאְתְנִהיר ִמ� . ְוִאְתְ:ִליָל� ֵ;י:ַ

ָ-ָקא. ְנִהיר6 ְדִח6ָָרא ְדַע8ִיָקא Oא ִ;ְנִהיר6 . ַחְפָיא ַהה6א ִח6ָָרא ַעל סBְָֹוכ
ְוַכד 8ְַלָי� ִ%יִני� ְ;ָעְלָמא . ֵאר ְיהָֹוה Eָָניו ֵאֶלי�ָ יָ , 6ְכֵדי� ְ:ִתיב. ִאְ/8ְַכח

ָ-ָקא ִאְת9ָEַט ְ;0ְנEִי� ְוַחְפָיא ַעל . ִאְ/8ְַכַחת ְסִגיר6ָתא ְ;כBָֹא Oְוס
, Eְֵני ְיהָֹוה ְ;עFֵֹי ָרע, 6ְכֵדי� ְ:ִתיב, 6ְכֵדי� :Bָֹא ִאְ/8ְַכח ְ;ִדיָנא, ִח6ָָרא
 ָBֹא, א ְ;ַהאי 8ְַלָיאְוכBָֹה ְוַכָ-ה ָמאֵרי . 6ְבִגי� ָ%א ַסֲהד6ָתא ה6א ְ;כ-ָ:ַ

ַ:ד ְנִהיִרי� ַ@ְוֵני ָ:ל . ְמַצEָא� ְלַהֵ<י ַגְוֵני, ְתִריִסי� ְמַחָ:א� ְלַהֵ<י ַגְוֵני
.  ְ;ַהה6א ַגְוָנאְ;ִזְמָנא ְ%ָנִהיר ִח6ָָרא :Bָֹא ִאְתֲחז6. ָעְלִמי� :BְOה6 ְ;ֵחד6
ָ-ָקא Oא ָהִכי ִאְתֲחז6 ְ;ַהה6א ַגְוָנא, ְוַכד ִאְתֲחז6 ְ;סBָֹ: . י� 8ְַקר6ִבי�Bִֵא;ְ
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ְוָנִחית ְוָסִליק . ְ%ב6ְסָמא ָ/אֵרי ִ%יְקָנא ְלִאְתֲחָזHה ֵמֵריָ/א ְדא6ְדִני�
  :ְ;ַתְקר(ְב8ָא ְדב6ְסָמא

ָ:ִמי� ְ%דִ Fְַעִרי� Oיר אEִ/ַ הHיר, יְקָנא ְ;ִת67ָנא ָיEִ/ַ ִגַ;ר 7ִ8ַי�:ְ ,
ִמְ/ָחא ִדְרב6ת ְ%ִדיְקָנא ִעHBָה ְדַע8ִיָקא ְ;ַהאי ִדיְקָנא ִדְזֵעיר 0ְנEִי� 

ְוַכד . ַ/Eִיר6 ְ%ַהאי ִ%יְקָנא ְ;ִתְ/ָעה 678ִִני� ִאְ/8ְַכח. ִאְתֲחֵזי ְוָנִהיר
ב6ת ִ%ְתַלת ָעFָר ְנִביִעי� ְ%ִדיְקָנא ְדַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ָנִהיר ִמְ/ָחא ִדרְ 

. 6ְכֵדי� ִמְתָ;ְרִכי� :BְOה6. ְ;ַהאי ִ%יְקָנא ִאְ/8ְָכח6 ֶעFְִרי� 6ְתֵרי� 678ִִני�
67ִני� ָ:ל 8ִ . ְוִסיָמ� ְ;ָ� ְיָבֵרְ� ִיFְָרֵאל. ְוִיFְָרֵאל ָסָבא ִמְתָ;ְרָכא ְ;ַהאי

ְ%ִדיְקָנא ָדא א(ִקיְמָנא ְ;ִאָ%ָרא ַקִ%יָ/א ְ%כBְOה6 ִמ678ִִני� ְ%ִדיְקָנא 
. ְוָהָכא ָ;ֵעיָנא ְלַגHBָה ַמה ְ%ָלא ִאְתַ@Bֵי 8ַָ-�. ְ%ַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א ִאְת7ָ8ַנ6
. 678ִָנא ַקְדָמHה. ָעה ִאְקר8ִ�6ְ/ , ִ/8ָא ִאינ�6. ְ;ִגי� ְלֵמיַעל ְ;ָלא ִ:=6ָפא

6ָבַט/ ִ;ְתח(ת Fְַעָרא ְדֵריָ/א , ָנַפק ַהה6א ִניצ(ָצא ;6ִציָנא ְדַקְרִ%ינ6ָתא
ְוָנִחית ִמ7ֵַ-י Eְִתָחא ְדא6ְדִני� ַעד ֵריָ/א . ִמ8ְח(ת ק(ִצי� ְ%ַעל א6ְדִני�

ָ-א Oָלא , א ַקִ%יָ/א ָלא ִאְ/8ְַכחָהא 678ִָנא ָ%א ֵמַע8ִיקָ . ְדפIָד ָנִגיד ַמ:ַ
ֶאָלא ַ:ד ִאָ-א , ְוַתְלָיא ִמֵ<יJ ַהה6א ַמ;6ָעא ְדָחְכְמָתא, ְדַע8ִיָקא ַקִ%יָ/א

. ַהה6א ִח6ָָרא ָנִקיט ִאָ-א, ִאְתַמ9ְַכת ְוִאְתְ:ִליַלת ַ;ֲאֵויָרא ַדְכָיא
ְוַכד . ְתֲאַחד ָ%א ְ;ָדא ְוִאְתֲעִביד6 ַחד 678ִָנאְוִניצ(ָצא ָעאַלת ְוָנְפַקת ְוִא 

6ְבִגי� ָ:ְ� :Bָֹא . ִאְצְטִריְ� ָסְלָקא ָ%א ַעל ָ%א ְוִאְתַ:ְסָיא ַחד ִמ7ֵַ-י ַחד
ְוַעל ַהאי 8ִָאיב ְלַהאי . ַחד ְלֶמְעַ;ד נ6ְקִמי� ְוַחד ְלַרֲחָמא. ִאְצְטִרי�ְ 

ְ;ַהאי ִ%יְקָנא 8ְִ/ָעה ִת67ִני� . ְ:ָמה ְדא(ִקיְמָנאִ%יְקָנא ָ%ִוד ַמְלָ:א 
ְוִאBֵי� ִ/8ָא . ִ/8ָא ִרְבָו� ְ%ַתְלָי� ְ;ה6 ִמְת9ְEִַטי� ְ;ָכל @6ָפא, ִאְ/8ְַכח6

8ְַלת ֵמַהאי ִסְטָרא , 8ְַלָי� ְ;Fְַעֵרי ִדְתח(ת 8ְַקר6ְב8ָא ְדב6ְסִמי�, ְ%ַתְלָי�
ַחד ְלֵעBָא . 6ְבַי7ִיר6ָתא ְדִדיְקָנא 8ְַלָי� 8ְַלת 0ֲחָרִני�. ַלת ֵמַהאי ִסְטָרא6ְת 

8ְַלת , ְוָכל ַהֵ<י ִ/8ָא. 6ְתֵרי� ְ;ִאינFַ �6ְעִרי� ְ%ַתְלָי� ַעד ַט;6ָרא. ְ;Fְִפָו�
� Fְַעֵרי ְדַתְלָי� ִאְתַמ9ְָכ� ְוַתְלָי� :BְOה(� ְ;ִאינ6, ִמָ:א� 6ְתַלת ִמָ:א�

6ְבִגי� ְ%ַהֵ<י 8ְָלָתא ִאינ�6 ְ;ַי7ִיר6 ְדִדיְקָנא ַי8ִיר . 6ִמְת9ְEִַטי� ְ;ָכל @6ָפא
ָעָנִני , ִמ� ַהֵ-ַצר ָקָראִתי JCָ, ִ%ְכִתיב, ְ:ִתיב ְ;ה6 ְ/ָמא ַקִ%יָ/א, ִמ:BְOה6

Jְוָהא ְדא(ִקיְמָנא ְ;ִאָ%ָרא ִמ� ַהֵ-ַצר . אְיהָֹוה ִלי לֹא ִאירָ , ַבֶ-ְרָחב ָי
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ְ%ה6א ֲאַתר ָ%ִחיק ִמ7ֵַ-י , ָקָראִתי JCָ ֵמֲאַתר ְ%ָ/ֵרי ִ%יְקָנא ְלִאְת9ָEַָטא
6ְבִסְפָרא ְד0ַ@ְד8ָא ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ָהִכי Hַמר . א6ְדִני� ַ/Eִיר ה6א

ְלָ� ְיהָֹוה ַהְ@דBָOה , ִ%ְכִתיב, יְקָנא ֵמֶחֶסד ִעHBָהְ%ֵ/יר6ָתא ְדדִ , ְוא(ִקי�
ְוִתְ/ָעה ִאְתַמ9ְָכ� . ְוכBָֹא ָהִכי ה6א ְוָהִכי ָ/אֵרי, ְוַהְ@ב6ָרה ְוַה8ְִפֶאֶרת

ְוִק6Cָמא ָלא ִמְתַקCְִמי� ֶאBָא . 6ִמ7ֵַ-י א6ְדִני� ָהִכי ָ/אֵרי. ְוַתְלָי� ְ;ִדיְקָנא
ְוַכד ִאְצְטִריְ� ָעְלָמא ְלַרֲחֵמי ִאְתַ@ְלָיא . ר 0ֲחָרא ְ:ָמה ְדא(ִקיְמָנאַבֲאתַ 

:BְOה6 , ְוָכל ַהֵ<י ִת67ִני� ִ%ְבִדיְקָנא ַי7ִיָרא ִדְזֵעיר 0ְנEִי�, ַמIָָלא ַקִ%יָ/א
י� ָעְבִדי� 6ְכדֵ . ְוַכד ִאְצְטִריְ� ְלִדיָנא ִמְתַחְזָיא ִדיָנא. ַרֲחֵמי ִמְ/8ְָכֵחי

ָ:ל ַי7ִיר6 ְדִדיְקָנא , נ6ְקִמי� ְלFְַנֵאיה(� ְ%ִיFְָרֵאל ְלִאינ�6 ַ%ֲעִקי� ְלה6
ָ:ל ַהֵ<י Fְַעֵרי . ִמ�69 ְ%כBָֹא ְ;ַהאי 8ְַלָי�, ְ;ִאינFַ �6ְעֵרי ְדַתְלָי� ִאְ<ה6

ִמ�69 ְ%כBְOה6 0ְכEְָי� . ַת7ִיִפי�ְדִדיְקָנא ִדְזֵעיר 0ְנEִי� :BְOה6 ְקִ/יִ/י� וְ 
ְוַכד ָ;ֵעי ְל0ָ@ָחא ְקָרָבא ְ;ַהאי , ְלִדיִני� ְ;ַ/ְע8ָא ְדַמIָָלא ַקִ%יָ/א ִאְתַ@Bֵי

6ְכֵדי� ָמִריט ָמא� . ִדיְקָנא ִאְתֲחֵזי ְ:ִגַ;ר 7ִ8ַי� ָמאֵרי ִנְצָח� ְקָרַבCָא
  . 0ְגִלי/ְ%ָמִריט ְו0ְגִלי/ ָמא� %ְ 

ַהֵ<י ִתְ/ָעה ִת67ִני� ֲאָמָר� מֶֹ/ה ִזְמָנא 8ְִנָיָנא ְ;ַ/ְע8ָא ְ%ִאְצְטִריְ� 
�0%ְ ַעל ַ@ב ִ%ְתֵליָסר 678ִִני� ָלא ֲאָמָר� . ְל0ְהָ%ָרא ל(� :BְOה6 ַרֲחֵמי

, ֵ<י ִת67ִני� ְל0ְדָ:ָראְ%ָהא ָלא ִיע6ל ְ;הַ . ְ;ַכ6ָָנה 8ְַלָיא ִמְל8ָא. ַהְ/8ָא
Jָלא ִאְתַ:�6ָ ְוִאְדַ:ר ֵליIָא ְ;ַמBְָוַע8ָה ִיְגַ%ל ָנא :ַֹח , ָהָדא ה6א ִדְכִתיב, ֶא

ְסִתיָמא ְדָכל , ַהה6א ְדִאְקֵרי ַמIָָלא ַקִ%יָ/א, ָמא� :ַֹח ֲאדָֹני. ֲאדָֹני
ְוֵכיָו� ְ%Hַמר מֶֹ/ה ָ%א . Iָָלא 8ֵָליְ%ֵחיָלא ָדא 6ְנִהיר6 ָדא ִמ-ַ , ְסִתיִמי�

Jי�. ְוִאְדַ:ר ָ%א ְוִאְתַ:�6ָ ֵ;יEִַמר ַהֵ<י ִתְ/ָעה ִת67ִני� ְ%ַתְלָי� ִ;ְזֵעיר 0ְנH ,
  . ְוַעל ָ%א :Bָֹא ְ;ַמIָָלא 8ֵָלי. ְ;ִגי� ְ%ַיְנִהיר6 כBְOה6 ְוָלא ִיְ/8ְַכח ִ%יָנא

ִאְתֲחֵזי ְ:ִגַ;ר 7ִ8ַי� ְ:ִגַ;ר ָמאֵרי , ָנא ַ:ד ָ/ָרא� Fְַעֵרי ְלִא8ְָעָראַהאי ִדיקְ 
ְ:ָמה , ְ;ַהאי ִדיְקָנא ָנִגיד ְמַ/ח ִ%ְרב6ת ֵמַע8ִיָקא ְסִתיָמHה. ַנPָח ְקָרִבי�
 ִאBֵי� .ְזַק� 0ֲהרֹ�, ַ:9ֶֶמ� ַה+(ב ַעל ָהרֹא/ יֵֹרד ַעל ַהIָָק�, H 8ְ0%ְֵמר

ָ-ִקי� ְ:ַוְרָ%א. Fְַעֵרי ָלא ַחְפָי� ַעל Fְִפָו� Oה6 סBְO: ְפָו�Fְִכִתיב, ְו%ִ ,
ְ;ִאינ�6 . ְמַרֲחָ/� ָחְכְמָתא, Fְִפָו� ְמַרֲחָ/� ְ@ב6ָרה. Fְִפת(ָתיו /(ַ/ִ<י�

 8ְַלָי� ָמאֵריה(� ֵמִאBֵי� Fְִפָו�. ַחCֵי 6מ(ָתא, Fְִפָו� 8ְַלָי� ָטב 6ִבי/
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ִמ8ְָעִרי� :Bָֹא ְלִמְגָזר ִ%יָנא , ְ%ַכד ְמַרֲחִ/י� ִאBֵי� Fְִפָו�. ְ%ִאְתֲער6ָתא
ַמאי . ִ;ְגֵזַרת ִעיִרי� Eְִתָגָמא, ִ%ְכִתיב. ְ;ָכל ָ;8ֵי ִדיִני� ְ%ִאְקר�6 ִעיִרי�

ְ%ִמְתָעִרי� . H 8ְ0ֵמר ַוְיִהי ָעֶר�ָ ְ:ָמה %ְ , ְ;ִסְפָרא ְד0ַ@ְד8ָא 8ֵָניָנ�, ִעיר
ְ;ִגי� ָ:ְ� ִמְתָעִרי� ִאBֵי� ְ%ִאינ�6 . ִ%יִני� ְלִאינ�6 ְ%ָלא ִאְתְרִחימ6 ְלֵעBָא

ְוַעל ָ%א . ְ;ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ְוִע� ָ:ל ָ%א ִ;ְתֵרי ַגְוֵני. ָמאֵרי ְדָבב6 ְלה6
ָ-א ַ:ד . ְוַרֲחֵמיִ%יָנא , ִאְקר�6 עיר ְוַקִ%י/ OE ְפָו� ִאְתֲחֵזיFִ י�Bֵ6ְבִא

  .ִאְת8ַEַח
ָ-א ֵ;יJ ִמְתַלְ;ִ/י� ַ:ָ-ה ֶאֶל� ְוִרְבָב� OE 9ָט , ר6ָחא ְדָנִפיק ִמ�Eְַוַכד ִאְת

ִקי� ַ:ד ִמBִי� ָנפְ . ְוכBְOהEִ 6י ְיהָֹוה ִאְקר�6, ִמְתַלְ;ִ/י� ֵ;יJ ְנִבי�H ְמֵהיְמֵני
ָ-א 6ִמְתַרֲחִ/י� ְ;Fְִפָו� OE ה6 8ְַמֵני ָסֵרי 0ְלֵפי ָעְלִמי�, ִמ�BְOְמָנֲהִרי� ְלכ .
. ְ;ַתְמֵניָסר Hְרִחי� 6ְ/ִביִלי� ְ%ִאְ/8ְמ(ְדָע�. ַעד ְ%ִמְתַקְ+ִרי� :BְOה6 ַ:ֲחָדא

ָ-א ָדא ְ;ִליָ/� ְמַמBֵל ַרְברְ  Oא ְמַחָ:א� ְלפBָָֹב� ְ;ִקְטָרא ְ%ִטיֲהָרא ְוכ
, ַמאי ִח:(. ַמְמַת7ִי� ַוָ%אי. ִח:( ַמְמַת7ִי�, ְוַעל ָ%א ְ:ִתיב. ְ;ע6ְטָרא

ֶא9ָא . ְוכBO( ַמֲחַמִ%י� ֵא/ 6ַמִי�. ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר ְוֵחְ� ִיְטַע� ֶלֱאכֹל
ִח:( ְ;0ְתָו� . א ַ@ְוֵני ִמְתַחְ;ָר� ַ:ֲחָדאְ%הָ . 6ַמCָא ִמְת7ְ8ִַני� ְוָי�H ְ;ִצ6Cר(י

ְ%ָטִריד ַמְלִכי� ' א. ע ְ;ָגר(�"0ְחהַ . ְרִ/יָמ� ְ%ִמְתַ@Bְָפ� ְ;ִעְטר(י ְ@ִליִדי�
, ְ%ָטִריד ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָעִטיר' ח. 6ְמַהְעֵ%ה ַמְלִכי� 6ְמָהֵקי� ַמְלִכי�

ִאְת9ָEַט . ְינ6ָקא ְדִאָ-א ָסִטיר ְלנ6ְקָבא' ה. ד ְ;ר6ָחאָ:ִבי/ ְ;ֶא9ָא ַ@Bִי
. ְלנ6ְקָבא ַרָ;א ְ;ִתיא6ְבָתא ְדַקְר8ָא ַקִ%יָ/א ְ%ִמְתַקְ+ֵרי 0ְתִרי� ָ%א ְבָדא

ִטיֲהָרא ְדִטיְפָסא ְ@ִליָפא ' ע. ִ@ְבַעת ַהBְב(ָנה, ַהר ַה-(ר, ְ:ָמה H 8ְ0%ְֵמר
ְוָהא ְ;ָרֵזי . ְרִהיִטי� ְ%ַעְנEִי� ִמְת0ֲחָד� ְלִסְטר(י ְלר6ִחי� ְ@ִליִפי�, ָסאְ;ִ/ְפ 

, ק ְ;ֵחי�ְ "ִ@יכַ . ְד0ְתָו� ִ%ְ/לֹמֹה ַמְלָ:א ִאְתַעָ+ר6 ִאBֵי� 0ְתָו� ָ%א ְ;ָדא
, 6ְכִתיב. חֲהֵיHֵכל 8ֵָפל ִמְ;ִלי ֶמלַ . ְוֵחְ� ִיְטַע� ֶלֱאכֹל, ְ:ָמה ְדH 8ְ0ֵמר

6ְמת6ִקי� , ַהֶ<ֱחָמִדי� ִמIָָהב 6ִמEַז ָרב. ְוָהָיה ַמֲעFֵה ַהPְָדָקה ָ/ל(�
ַ@� ַעְבְ%ָ� ִנְזָהר , ָ%ִוד ַמְלָ:א Hַמר. ְמת6ִקי� ַוָ%אי. מדבש ונופת צופי�

, ְטָעHה ְ;ה06ְסַהְדָנא ָעַלי ְ%ָכל י(ַמאי ֶאְזָ%ַהְרָנא ְ;ה6 ְ%ָלא ְל0. ָ;ֶה�
ְוָחֵמיָנא , ַ;ר י(ָמא ַחד ְ%ָעִטיְרָנא ִעְטֵרי ַמְלָ:א ִ;ְמַעְר8ָא ִדְמר(ְנָיא

ֵמַהה6א י(ָמא . ְ%ֶא9ָא ִמְתַלֲהָטא 6E0ְתָיא ְ%ֵמיר(ְנָיא ְוִאְזַ%ְעַזְעָנא
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ַזָ:Hה ח6ָלֵקיJ . איִאְזָ%ַהְרָנא ְ;ַדְע8ָאי ְ;ה6 ְוָלא ָ/ִביְקָנא ל(� ָ:ל י(מַ 
, ַעל ָ%א ְ:ִתיב, ָמא� ְ%ִאְזְ%ָהר ִ;ְמִתיָקא ְדַמְלָ:א ְוָטִעי� ְ;ה6 ִ:ְדַקֲחֵזי

  . ְלכ6 ַלֲחמ6 ְבַלְחִמי, 6ְכִתיב. ַטֲעמ6 6ְרא6 ִ:י ט(ב ְיהָֹוה
ֵמֵריָ/א ְדג6ְלַ@ְל8ָא . �ִאְת9ָEַט ְ%כ6ָרא ְ;ַדַעת ְוִאְתַמְלָי� 0ְכַסְ%ִרי� ְוִאָ%ִרי

ֵמֲאח(ר(י ִאְתַ%ָ;ק . ָ/ֵרי ְוִאְת9ָEַט ְ;ָכל @6ָפא ֵמַח%(י 6ְדר(ע(י 6ְבכBָֹא
ְוEִ0יק @6ְלַגְל8ָא ָחָדא ְסִתיָמא . ִניצ(ָצא ְדב6ִציָנא ְדַקְרִ%ינ6ָתא ְוַלֲהָטא

י ְ@ִליָפ� ָ;J ְוִאְתַ%ָ;ַקת ְ;ִסְטר(י 6ְנִהיר6 ִדְתֵרי מ(חֵ . ִמָ:ל ִסְטר(י
0ל 8ְִקֵרי 8ַָ-ִתי ֶאBָא 8ְא(ָמִתי . ְ;ִגי� ָ:ְ� ִאְתְקֵרי י(ָנִתי ַתָ-ִתי. ִ%ְדכ6ָרא

ְוַדBַת רֹאֵ/ְ� , ְ:ִדְכִתיב, Fְַער(י ְדנ6ְקָבא ְ:ִליָל� ֵ;ה6 ַ@ְוֵני. ַוַ%אי
ְוִאְת9ָEַַטת נ6ְקָבא .  ְ@ב6ָרה ְ;ָחֵמ/ ְ@ב6ָרא�ִאְתְקַטר. ָ:0ְרָ@ָמ�
ַעד ְ%ִאְתEְָרָ/א ִמִ=ְטר(י . ְוִאְתַ%ָ;ַקת ְ;ִסְטר(י ִדְדכ6ָרא, ְ;ִסְטָרָהא

ְוַכד ִמְתַחְ;ָר� ִמְתַחְזָי� ַחד . ְוHִתי0ת ְלִאְתַחְ;ָרא ִעֵ-יJ 0ְנEִי� ְ;0ְנEִי�
 ֵמָהָכא א(ִליְפָנא ְ%ַכר ִ;ְלח(ד(י ִאְתֲחֵזי Eְַלג @6ָפא ְוכBָֹא .@6ָפא ַמָ-/
ְוַכד ִמְתַחְ;ָר� ַ:ֲחָדא ִאְתֲחֵזי :Bָֹא ַחד @6ָפא , ְוָכְ� נ6ְקָבא. ִאיה6 ַרֲחֵמי

א�6 ָהָכא ַ:ד ְ%ַכר ִאְתַחַ;ר ְ;נ6ְקָבא :Bָֹא ה6א ַחד . ְוָהִכי ה6א. ַמָ-/
ְוַהְינ6 . ְ%ָהא :BְOה6 ִמ@6ָפא ְ/ִלי� ִמְתָ;ְרָכ�, ְוָעְלִמי� :BְOה6 ְ;ֵחד6. ָפא@6

ְ%ָהא ִאְ/8ְַכח :Bָֹא . ַעל ֵ:� ֵ;ַרְ� ְיהָֹוה ֶאת י(� ַה9ַָ;ת ַוְיַקְ%ֵ/ה6, ָרָזא
ָ:א ְוִאְ/8ְַכח @6ָפא ְ%ָהא ַמְטר(ִניָתא ִאְתַ%ָ;ַקת ְ;ַמלְ . ְ;ַחד @6ָפא ְ/ִלי�

6ֵמָהָכא ָמא� ְ%ָלא ִאְ/8ְַכח . ְוַעל ֵ:� ִ;ְרָכא� ִמְ/8ְַכִחי� ְ;ַהאי י(ָמא. ַחד
ְוֵלית ִ;ְרָכָתא ַ/ְרָיא ְ;ִמBָה ְפִגיָמא . ְ%ַכר ְונ6ְקָבא ִאְקֵרי ְפַלג @6ָפא

6ַפְל@6ת . ְוָלא ְ;ַפְל@6ת ִמBָה, י�ְ;ִמBָה ְ/לִ , ֶאBָא ַ;ֲאַתר ְ/ִלי�, ַוֲחֵסָרה
נ(י ְדנ6ְקָבא :Bָֹא . ִמBָה ָלא ִאְתְקָי� ְלָעְלִמי� ְוָלא ִאְתָ;ְרָכא ְלָעְלִמי�

. ְוָהא א(ִקיְמָנא ִמBֵי ְוִאְ/8ְמ(ְדַע� ֵ;יֵני ַחְבַרCָא. ִמ<(י ִדְדכ6ָרא ה6א
ְוַהאי . ִמָ<J ָיְנִקי� 6ִמְתָ;ְרִכי�. נ�6 ִ%ְלַת8ָאֵמַהאי נ6ְקָבא ִמְת0ֲחָד� ָ:ל ִאי

. ְ:ָמה 0%ְֲחָרא ֵא� ְלג6ָפא ְוָכל @6ָפא ִמָ<J ַיְנָקא. ִאְתְקִרי0ת ֵא� ְלכBְOה6
  . ָ:ְ� ַהאי ֵא� ְלכBְOה6 0ֲחָרִני� ִ%ְלַת8ָא

ְוַהאי נ6ְקָבא . ִאית ָחְכָמהִאית ָחְכָמה וְ . ֱאמֹר ַלָחְכָמה ֲאחִֹתי 8ְH , ְ:ִתיב
Hח(ת ָלנ6 ְקַטָ<ה , ְוַעל ָ%א ְ:ִתיב. ִאְתְקֵרי ָחְכָמה ְזֵעיָרא ְלַגֵ;י 0ֲחָרא
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Jח(ת ָלנ6 ְקַטָ<ה ַוַ%אי . ְ%ָהא ָ%א ְ;ָגל6ָתא ִאְתְמָ/�ְ , ְוָ/ַדִי� ֵאי� ָלH
ְ%ָהא ִהיא ְ/ִלימ6 . ה ִהיאֲאָבל ַרְבְרָבא ִהיא ְוַסִ@יH. ְקַטָ<ה ִאְתֲחֵזי
ְוָ/ַדי ְ%ָהא . ֲאִני ח(ָמה ְוָ/ַדי ַ:ִ-ְגָ%ל(ת, ְ:ָמה ִ%ְכִתיב. ְ%ָנִטיל ִמ:Bָֹא

ַ:ִ-ְגָ%ל(ת ְ%ִאינ�6 ַנֲהִרי� ַרְבְרִבי� ְ%ָנְפֵקי . ַמְלָי� ִאינ�6 ְלָיְנָקא ְלכBָֹא
ִ;יר6ָתא , ְ%כ6ָרא ִ;יִמיָנא Fְ6ָמאָלא68 ִאְת9ָEַט . ֵמִאָ-א ִעHBָה

ְוִאְת�7ָ8ַ ָ:ל @6ָפא . ְוַכד ַ@ְוֵני ִאְתַחָ;ר6 ִאְקֵרי 8ְִפֶאֶרת. ְד0ְחָסָנא
8ְחֹת(ִהי 8ְַטֵלל ֵחיַות . ְוִאְתֲעִביד ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַת7ִי� ַ/Eִיר ְוָיֶאה

 ֲEאָ;ָרא 6ְבַעְנפ(ִהי ְיד6ָר� ִצCֵָרי ְ/ַמ .Jא ֵבBָֹר(ע(י ְיִמיָנא . 6ָמז(� ְלכ%ְ
ֵמע(י ִאְתFְ;ִ . �7ָ8ַָמאָלא ִמיָתה 6ְגב6ָרה. Fְ6ָמאָלא ִ;יִמיָנא ַחCִי� ָוֶחֶסד

ִ%ְכִתיב 6ְבַדַעת , ְוִאְתַמְלָי� ָ:ל 0ְכַסְ%ִרי� ְוִאָ%ִרי� ְ:ָמה ְ%Hֵמיָנא. ְ;ַדַעת
6ִמְת0ֲחָד� ֵ;יַנְיה6 , 68 ִאְת9ָEַט @6ָפא ִ;ְתֵרי� /(ִקי�. ָ-ְלא6ֲחָדִרי� יִ 

ְ%ָכל ִמְ/ָחא 6ְרב6ת ְוֵחיָלא ְדָכל @6ָפא . 8ְֵרי� :6ְלָי� 6ְתֵרי� ֵ;יֵעי ִדְדכ6ָרא
� :Bָֹא ְ;פ�6 ִמְ<ה(� ָנְפִקי� ְוַ/ְריָ . ְ%ָכל ַחCִָלי� ְ%ָנְפֵקי. ְ;ה6 ִאְתַ:ָ</

ֶנַצח . 8ְִפֶאֶרת ְיהָֹוה. ְוִאינ�6 ֶנַצח ָוה(ד, 6ְבִגי� ָ:ְ� ִאְקר�6 ְצָבא(ת. 0ָ-ה
0ָ-ה ִדְדכ6ָרא ִס6Cָמא ְ%ָכל . 6ְבִגי� ָ:ְ� ְיהָֹוה ְצָבא(ת. ְצָבא(ת, ָוה(ד
ְוָכל 8ִיא6ְב8ָא . נ6ְקָבאְוָדא ה6א ַדְרָ@א ִדְמַבֵ=� לְ , ְוִאְקֵרי ְיס(ד, @6ָפא

. ָעִייל ְלנ6ְקָבא ַלֲאַתר ְ%ִאְקֵרי ִצC(�. ִדְ%כ6ָרא ְלַגֵ;י נ6ְקָבא ְ;ַהאי ְיס(ד
6ְבִגי� ָ:ְ� ְיהָֹוה . ְ%ָהָת� ה6א ֲאַתר ְ:ס6ָתא ְדנ6ְקָבא ְ:ֵבית ֶרֶח� ְלִא8ְָתא

ַ:ד . ִאJ6ָ ְלמ(ָ/ב ל(,  ְיהָֹוה ְ;ִצC(�ִ:י ָבַחר, ְ:ִתיב. ְצָבא(ת ִאְקֵרי ְיס(ד
ִאְתEְַרָ/ת ַמְטר(ִניָתא ְוִאְתַחָ;ַרת ְ;ַמְלָ:א 0ְנEִי� ְ;0ְנEִי� ְ;ַמֲעֵלי 

ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א . ִאְתֲעִביד :Bָֹא ַחד @6ָפא, ַ/ַ;8ָא O6ְכֵדי� ָיִתיב ק
JְרֵסיOא ְ/מָ . ְ;כBְָֹלָעַל� . א ְ/ִלי� ְ/ָמא ַקִ%יָ/אְוִאְקֵרי כ Jִריְ� ְ/ֵמי;ְ

ָ:ל ִאBֵי� ִמBִי� ָסִליְקָנא ַעד י(ָמא ָדא ְ%ִאְתַעָ+ר ְ;ה6 . 6ְלָעְלֵמי ָעְלִמי�
  .ַזָ:Hה ח6ָלִקי, ְוַהְ/8ָא ִאְתַ@ְלָי� ָהָכא. ְלָעְלָמא ְדHֵתי

 ַמְלָ:א ָ:ל ָעְלִמי� ִמְתָ;ְרָכ� ַהאי ַמְטר(ִניָתא ַ:ד ִאְתַחָ;ַרת ִע�
ְ:ָמה ִ%ְדכ6ָרא ָ:ִליל ִ;ְתָלָתא ְוֵ/יר6ָתא . ְוִאְ/8ְַכח6 ְ;ֶחְדָוָתא ְדכBָֹא

6ַמְטר(ִניָתא ָלא . ָ:ְ� :Bָֹא ָהִכי ְוִס6Cָמא ְדָכל @6ָפא ָהִכי. ִ;ְתָלָתא
 ֵBא ִ;ְכָלָלא ִדְתָלָתא ִאBִָאינ�6 ֶנַצח ה(ד ְיס(ד. י�ִמְתָ;ְרָכא ֶא%ְ .
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, ִ%ְכִתיב, 6ִמְתַ;ְ=ָמא 6ִמְתָ;ְרָכא ַ;ֲאַתר ְ%ִאְקֵרי קֶֹד/ ַה7ֳָדִ/י� ִ%ְלַת8ָא
. ְ%ָהא 8ְֵרי� ַ%ְרִ@י� ִאינ�6 ְלֵעיBָא ְוַת8ָא. ִ:י ָ/� ִצ6ָה ְיהָֹוה ֶאת ַהְ;ָרָכה

ַ;ר ַ:ֲהָנא ַרָ;א ְדHֵתי ִמִ=ְטָרא . ְלֵמיַעל 8ַָ-�6ְבִגי� ָ:ְ� ֵלית ְר/6ָתא 
. ְ;ִגי� ְ%ָלא ָעִייל ְלַהה6א ֲאַתר ִ%ְלֵעBָא ֶאBָא ַהה6א ְדִאְקֵרי ֶחֶסד. ְדֶחֶסד

6ִמְתָ;ְרָכא ַהאי קֶֹד/ . ְוָעִייל ְ;קֶֹד/ ַה7ֳָדִ/י� 6ִמְתַ;ְ=ָמא נ6ְקָבא
8ְֵרי� ַ%ְרִ@י� . ִצC(� ִויר6ָ/ַלִי�.  ֲאַתר ְדִאְקֵרי ִצC(�ַה7ֳָדִ/י� ְ;ג( ְלג(

. ִצC(� ְ;ִמְ/Eָט Eָ8ִֶדה, ִצC(� ִ%ְכִתיב. ַחד ַרֲחֵמי ְוַחד ִ%יָנא, ִאינ�6
J;ָ ְוָכל 8ִיא6ְב8ָא . ְ:ָמה ְדא(ִקיְמָנא. ְיר6ָ/ַלִי� ִ%ְכִתיב ֶצֶדק ָיִלי�

ְ%ִמ8ַָ-� ָנְפֵקי . ְוָקֵריָנ� ְלה6 ְ;ָרָכה. ַגֵ;י נ6ְקָבא ָהָכא ה6אִדְדכ6ָרא לְ 
ְוָכל , ַהאי ֲאַתר ִאְקֵרי קֶֹד/. ִ;ְרָכ� ְלכBְOה6 ָעְלִמי� ְוכBְOה6 ִמְתָ;ְרָכ�

ְוכBְOה6 0ְתָי� . ָקָדִ/י� ִ%ְדכ6ָרא ָעְיִלי� 8ַָ-� ְ;ַהה6א ַדְרָ@א ְדHֵמיָנא
ִמִ=ְטָרא ְדמ(ֵחי ִעBֵָאי ְ%ַ/ְרָי� ֵ;יJ . יָ/א ִעHBָה ְדג6ְלַ@ְל8ָא ִדְדכ6ָראֵמרֵ 

ְוָכל . ַעד ִאינ�6 ְ%ִאְקר�6 ְצָבא(ת. ְוָנִגיד ַהִהיא ְ;ָרָכה ְ;ָכל ַ/ְיֵפי ג6ָפא
ָ%א ִאְקר�6 ְוַעל . ַהה6א ְנִגיד6 ְ%ִאְתְנִגיד ִמָ:ל @6ָפא ִמְתַ:ְ<ֵ/י 8ַָ-�

ְוַהה6א ְנִגיד6 ָ;ָתר . ְ%ָכל ִצְבא(ת ְ%ִעBִָאי� ְוַת8ִָאי� ִמ8ַָ-� ָנְפִקי�, ְצָבא(ת
ְ;ִגי� ָ:ְ� . ְ%ִאְתְ:ִני/ 8ַָ-� ַ/ְרָי� ֵליJ ַ;ַהה6א ְיס(ד ַקִ%יָ/א :Bָֹא ִח6ָָרא

ִ:י ָ/� ִצ6ָה , ִ%ְכִתיב, 7ֳָדִ/י�ְוַהה6א ֶחֶסד ָעִייל ְלקֶֹד/ הַ . ִאְקֵרי ֶחֶסד
  .ָהע(ָל�KַחCִי� ַעד, ְיהָֹוה ֶאת ַהְ;ָרָכה
ָלא ִס�Cֵ ;(ִציָנא ַקִ%יָ/א ְלֵמיַמר ַחCִי� ַעד ְדִאְ/8ְָככH , 6ַמר ִרִ;י 0ָ;א

 ָזִקיְפָנא ְוָלא ְ/ַמְעָנא ְוָלא, ַוֲאָנא ַ:ְתָבָנא ָסַבְרָנא ְלִמְכ8ָב ְטֵפי. ִמB(י
%ְ0ָהִכי . ִ%ְנה(ָרא ֲהָוה ַסִ@י ְוָלא ֲהָוה ָיִכיְלָנא ְלִאְס8ַָ:ָלא, ֵריָ/אי

, אֶֹרְ� ָיִמי� 6ְ/נ(ת ַחCִי�, ָ/ַמְעָנא ָקָלא ְדָקאֵרי ְוHַמר, ִאְזַ%ְעַזְעָנא
, ָ� ָנַת8ָה B(ַחCִי� ָ/0ל ִמְ- , ָ/ַמְעָנא ָקָלא 0ֲחָרא. ְוָ/ל(� י(ִסיפ6 ָל�ְ 

ָ:ל ַהה6א י(ָמא ָלא 0ְפִסיק ֶא9ָא ִמ� ֵ;יָתא ְוָלא . אֶֹרְ� ָיִמי� ע(ָל� ָוֶעד
ִ%ְנה(ָרא ְוֶא9ָא ֲהָוה ְ;ס(ְחָרֵניJ ָ:ל . ֲהָוה ָמא� ְ%ָמֵטי ְלַגֵ;יJ ְדָלא ָיִכיל6

 ְ%Hִזיל ֶא9ָא ָחֵמיָנא ָ;ָתר. ָנִפיְלָנא ַעל 0ְרָעא ְוָגֵעיָנא. ַהה6א י(ָמא
ִאְתַעָ+� ָ/ִכיב , ְלב(ִציָנא ַקִ%יָ/א קֶֹד/ ַה7ֳָדִ/י� ְ%ִאְסBָ8ַק ִמ� ָעְלָמא

. ָק� ִרִ;י ֶאְלָעָזר ְ;ֵריJ ָנִטיל ְיד(י ְוָנִ/יק ל(�. ַעל ְיִמיֵניJ ְו0ְנE(י ַחְיִכי�
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ָ;ע6 ַחְבַרCָא ְלִמְבֵ:י ְוָלא ָיִכיל6 . (יַוֲאָנא ָלִחיְכָנא ַעְפָרא ִדְתח(ת ַרְגל
ְוִרִ;י ֶאְלָעָזר ְ;ֵריJ ָנַפל 8ְַלת ִזְמִני� . ָ/אר6 ַחְבַרCָא ִ;ְבִכCָה. ְלַמBָָלא

J6ֵמיE ַמר. ְוָלא ָיִכיל ְלִמְפ8ַחHַתח ְוEָ 8ְַלת ֲהו(. 0ָ;א 0ָ;א, ְלָבָתר ,
ִצEָאָר� ָטאִסי� ִמְ/7ְ8ַָע� ְ;נ6ְקָבא , א 8ְנ6ד ֵחיָוָתאַהְ/8ָ , ַחד ִאְתֲחָזר6
, ָק� ִרִ;י ִחCָא ַעל ַרְגל(י ְוHַמר. ְוַחְבַרCָא :BְOה6 ַ/ְתָי� ָ%ָמא. ְדַיָ-א ַרָ;א

ַהְ/8ָא ָלאו ה6א ִעָ%� ֶאBָא , ַעד ַהְ/8ָא ;(ִציָנא ַקִ%יָ/א ִמְס8ַָ:ל ָעָל�
ָנְטל6 ֵליJ ְ;ִטְקָרא , ָק� ִרִ;י ֶאְלָעָזר ְוִרִ;י 0ָ;א. %ָ8ַָלא ִביָקֵריJְלִאְ/ 

. ְוָכל ֵ;יָתא ֲהָוה ָסִליק ֵריִחי�, ָמא� ָחָמא ִעְר;6ְבָיא ְדַחְבַרCָא. ְדִסְקָלא
Jפ6ְרֵי;ְ Jא ִרִ;י ֶאְלָעָזר וְ . ְסִליק6 ֵ;יBֶָא Jִרִ;י 0ָ;אְוָלא ִאְ/8ַַ-/ ֵ;י .

ַוֲהו( ְ;ֵני ְמר(ְנָיא ַצְוִחי� . Hת6 ְטִריִקי� 6ָמאֵרי ְתִריִסי� ִ%ְכַפר ִצE(ִרי
ָ;ַתר ְ%ָנַפק 6Eְרָיא . ַ%ֲחִ/יב6 ְ%ָלא ִיְתְקָבר 8ַָ-�, ִ;ְקִטיִרי� ְוָטְרֵדי ְ;ה6

Jת6 , ָ/ְמע6 ָקָלא. ֲהָוה ָסִליק ַ;ֲאֵויָרא ְוֶא9ָא ֲהָוה ָלִהיט ַקֵ-יHע6ל6 ְו
. ָיב(א ָ/ל(� ָינ6ח6 ַעל ִמְ/ְ:ב(ָת�, ְוִאְתְ:ָנ/6 ְלִה6Bָלא ְדִרִ;י ִ/ְמע(�

ֶזה ָהִאי/ ַמְרִעי/ ָהHֶר# , ַ:ד ָעאל ִלְמַעְר8ָא ָ/ְמע6 ָקָלא ִ;ְמַעְר8ָא
יָעא ִמְ/8ְַכִכי� ְ;י(ָמא ֵדי� ְ;ִגיָנְ� ַ:ָ-ה Eְִטִרי� ִ;ְרִק . ַמְרִ@יז ַמְמָלכ(ת

ַזָ:Hה . ְ%ָנא ִרִ;י ִ/ְמע(� ֶ;� י(ָחאי ְדָמאֵריJ ִמְ/8ַַ;ח ֵ;יJ ְ;ָכל י(ָמא
, ֲעֵליJ ִא8ְַמר. ַ:ָ-ה ְ@ִניִזי� ִעBִָאי� ִמְס8ְַ-ָר� ֵליJ. ח6ָלֵקיJ ְלֵעBָא ְוַת8ָא

  :ְוָתנ6ַח ְוַתֲעמֹד ְלגָֹרְלָ� ְלֵק# ַהCִָמי�, ְו8ָ0ה ֵלְ� ַל#7ֵ
        

        מסכת שבתמסכת שבתמסכת שבתמסכת שבת
6ְ/8ִַי� ֶ/ֵה� 0ְרַ;ע , ְיִציא(ת ַה9ַָ;ת ְ/8ִַי� ֶ/ֵה� 0ְרַ;ע ִ;ְפִני�א   
Eַָ/ט ֶהָעִני ֶאת , ֶהָעִני ע(ֵמד ַ;ח#6 6ַבַעל ַהַ;ִית ִ;ְפִני�. ֵ:יַצד. ַ;ח#6

, א( ֶ/ָ<ַטל ִמ8(ָכJ ְוה(ִציא, ָנַת� ְלת(ְ� ָיד( ֶ/ל ַ;ַעל ַהַ;ִיתָיד( ִלְפִני� וְ 
Eַָ/ט ַ;ַעל ַהַ;ִית ֶאת ָיד( ַלח#6 ְוָנַת� . ֶהָעִני ַחCָב 6ַבַעל ַהַ;ִית Eָט6ר

ֶהָעִני ַ;ַעל ַהַ;ִית ַחCָב וְ , א( ֶ/ָ<ַטל ִמ8(ָכJ ְוִהְכִניס, ְלת(ְ� ָיד( ֶ/ל ָעִני
א( ֶ/ָ<ַת� , Eַָ/ט ֶהָעִני ֶאת ָיד( ִלְפִני� ְוָנַטל ַ;ַעל ַהַ;ִית ִמ8(ָכEָ .Jט6ר

Eַָ/ט ַ;ַעל ַהַ;ִית ֶאת ָיד( ַלח#6 ְוָנַטל . ְ/ֵניֶה� Eְט6ִרי�, ְלת(ָכJ ְוה(ִציא
Jְוִהְכִניס ,ֶהָעִני ִמ8(ָכ Jט6ִרי�ְ/ֵני, א( ֶ/ָ<ַת� ְלת(ָכEְ לֹא    ב  : ֶה�



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

642642642642

לֹא ִיָ:ֵנס Hָד� . ַעד ֶ/CְִתBֵEַל, ֵיֵ/ב Hָד� ִלְפֵני ַהַ=Eָר ָסמ6ְ� ַלִ-ְנָחה
ְרְסִקי ְולֹא ֶלֱאכֹל ְולֹא ָלִדי� O;ֵאי� , ְוִא� ִהְתִחיל6. ַלֶ-ְרָח# ְולֹא ַל

    ג :ַמְפִסיִקי� ִלְתִפBָהְוֵאי� , ַמְפִסיִקי� ִלְקר(ת ְקִרי0ת ְ/ַמע. ַמְפִסיִקי�
ְולֹא . ֶ/ָ-א ִיְ/ַ:ח ְוֵיֵצא, לֹא ֵיֵצא ַהַחCָט ְ;ַמֲחט( ָסמ6ְ� ַלֲחֵ/ָכה

ְלמ(ס( Oְבָלר ְ;קBַה ֶאת ֵ:ָליו. ַהBֱֶאֶמת . ְולֹא ִיְקָרא ְלא(ר ַהֵ<ר, ְולֹא ְיַפ;ֶ
. ֲאָבל ה6א לֹא ִיְקָרא, י�ַהַח�Iָ ר(ֶאה ֵהיָכ� ַה8ִינ(ק(ת ק(ְרִא , Hְמר6

ְוֵא6B ִמ�     ד :ִמEְֵני ֶהְרֵ@ל ֲעֵבָרה, לֹא יֹאַכל ַהIָב ִע� ַהIָָבה, ַ:C(ֵצא ב(
. ַהֲהָלכ(ת ֶ/Hְמר6 ַבֲעִלCַת ֲחַנְנָיה ֶב� ִחְזִקCָה ֶב� @Oְרי(� ְ:ֶ/ָעל6 ְלַב7ְר(

6ְ/מ(ָנה ָעFָר ְ%ָבִרי� ָ@ְזר6 ב( , ית ִהBֵלִנְמנ6 ְוַר;6 ֵ;ית ַ/ַ-אי ַעל ;ֵ 
�)Cֵאי� /(ִרי� ְ%י( ְוַסְמָמִני� ְוַכְרִ/יִני�, ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�    ה :ַב ,

ֵ;ית ַ/ַ-אי ו    . 6ֵבית ִהBֵל ַמ8ִיִרי�. ֶאBָא ְכֵדי ֶ/9Cִ(ר6 ִמְ;ע(ד י(�
ֶאBָא ְכֵדי , י� א6ִני� ֶ/ל Eְִ/�8ָ ְלת(ְ� ַה8ַ<6רֵאי� נ(ְתנִ , א(ְמִרי�

. ֶאBָא ְכֵדי ֶ/Cְִקלֹט ָהָעִי�, ְולֹא ֶאת ַהPֶֶמר ַלC(ָרה, ֶ/Cֲַהִביל6 ִמְ;ע(ד י(�
ֵאי� E(ְרFִי� ְמצ6ד(ת ַחCָה , ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�. 6ֵבית ִהBֵל ַמ8ִיִרי�

   ז: 6ֵבית ִהBֵל ַמ8ִיִרי�. ֶאBָא ְכֵדי ֶ/PCִ(ד6 ִמְ;ע(ד י(�, ִגי�ְוע(פ(ת ְודָ 
ֵאי� מ(ְכִרי� ַלָ<ְכִרי ְוֵאי� ט(ֲעִני� ִע-( ְוֵאי� , ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�

   ח: 6ֵבית ִהBֵל ַמ8ִיִרי�. ֶאBָא ְכֵדי ֶ/Cִַ@יַע ְלָמק(� ָקר(ב, ַמְגִ;יִהי� ָעָליו
ֵאי� נ(ְתִני� ע(ר(ת ָלַעְ;ָד� ְולֹא ֵכִלי� ְלכ(ֵבס , ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�

6ְבכ�BָO ֵ;ית ִהBֵל ַמ8ִיִרי� ִע� . ֶאBָא ְכֵדי ֶ/Cֵָע6F ִמְ;ע(ד י(�, ָנְכִרי
 ֶ/ָהי6 נ(ֲהִגי� ָהי6 ֵבית 0ָ;א, Hַמר ַרָ;� ִ/ְמע(� ֶ;� ַ@ְמִליֵאל   ט :ַה9ֶָמ/

ְוָ/ִוי� ֵא6B . נ(ְתִני� ְ:ֵלי ָלָב� ְלכ(ֵבס ָנְכִרי ְ/לָ/ה ָיִמי� קֶֹד� ַל9ַָ;ת
6Bר   י: ֶ/+(ֲעִני� ק(ר(ת ֵ;ית ַהַ;ד ְוִע@6ֵלי ַהַ@ת, ָוֵאFָ;ָ ֵאי� צ(ִלי� ,

 נ(ְתִני� Eַת ַל8ַ<6ר ִע� ֵאי�. ֶאBָא ְכֵדי ֶ/PCִ(ל6 ִמְ;ע(ד י(�, ָ;ָצל 6ֵביָצה
ֶאBָא ְכֵדי ֶ/Cְִקְרמ6 ָפֶניָה ִמְ;ע(ד , ְולֹא ֲחָרָרה ַעל ַ@ֵ;י ֶגָחִלי�, ֲחֵ/ָכה

ְמַ/ְלְ/ִלי�    יא: ְ:ֵדי ֶ/Cְִקרֹ� ַה8ְַחJBָ/ֶ �)8, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר. י(�
ַמֲאִחיִזי� ֶאת ָהא6ר ִ;ְמד6ַרת ֵ;ית 6. ֶאת ַהEֶַסח ַ;8ַ<6ר ִע� ֲחֵ/ָכה

, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. 6ַבְ@ב6ִלי� ְ:ֵדי ֶ/Cֱֶאחֹז ָהא6ר ְ;רOָ;�. ַה-(ֵקד
  :ַ;Eֶָחִמי� ָ:ל ֶ/ה6א

  פרק ב
ְולֹא , ֵאי� ַמְדִליִקי� לֹא ְבֶלֶכ/. ַ;ֶ-ה ַמְדִליִקי� 6ַבֶ-ה ֵאי� ַמְדִליִקי�   א
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ְולֹא , ְולֹא ִבְפִתיַלת ַהִ-ְדָ;ר, ְולֹא ִבְפִתיַלת ָהִאיָד�, ְולֹא ְבָכָל�ְ , �ְבחֹסֶ 
, ְולֹא ְבֶ/ֶמ� ִקיק, ְולֹא ְבַ/ֲעָוה, לֹא ְבֶזֶפת. ִביר(ָקה ֶ/ַעל Eְֵני ַהָ-ִי�

, ַנח�6 ַהָ-ִדי א(ֵמר. ְולֹא ְבֵחֶלב, ְולֹא ְב0ְלָיה, ְולֹא ְבֶ/ֶמ� Fְֵרָפה
9ָלַמְדִלי O9ָל ְוֶאָחד ֶ/ֵאינ( , ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ִקי� ְ;ֵחֶלב ְמב Oֶאָחד ְמב

9ָל ֵאי� ַמְדִליִקי� ;( Oֵרָפה ְ;י(� ט(ב   ב : ְמבFְ ֵאי� ַמְדִליִקי� ְ;ֶ/ֶמ� .
. ִמEְֵני ְכב(ד ַה9ַָ;ת, ֵאי� ַמְדִליִקי� ְ;ִעְטָר�, ַרִ;י ִיְ/ָמֵעאל א(ֵמר

ְמְ/ִמי�, ָכִמי� ַמ8ִיִרי� ְ;ָכל ַה9ְָמִני�ַוחֲ  O/ ֶמ� ֱאג(ִזי�, ְ;ֶ/ֶמ�/ֶ;ְ ,
ַרִ;י . ְ;ִעְטָר� 6ְבֵנְפט, ְ;ֶ/ֶמ� 67Eַע(ת, ְ;ֶ/ֶמ� ָ%ִגי�, ְ;ֶ/ֶמ� ְצנ(נ(ת
(ֵצא ִמ� ָ:ל ַהC   ג. ֵאי� ַמְדִליִקי� ֶאBָא ְבֶ/ֶמ� ַזִית ִ;ְלָבד, ַטְרפ(� א(ֵמר

ְוָכל ַהC(ֵצא ִמ� ָהֵע# ֵאינ( ִמַ+ֵ-א . ָהֵע# ֵאי� ַמְדִליִקי� ;( ֶאBָא ִפְ/�8ָ
ְמ0ת אָֹהִלי� ֶאBָא ִפְ/�8ָ Oט .Jְולֹא ִהְבֲהָב JָלEְ7ִ/ֶ ִתיַלת ַהֶ;ֶגדEְ , ַרִ;י

, ְטה(ָרה, יָבא א(ֵמרַרִ;י ֲעקִ . ְוֵאי� ַמְדִליִקי� ָ;J, ְטֵמHה, ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר
J;ָ ָד� ְ/פ(ֶפֶרת ֶ/ל ֵ;יָצה ִויַמְלֶאָ<ה ֶ/ֶמ�    ד : 6ַמְדִליִקי�H לֹא ִי7ֹב

ְוַרִ;י . ֲאִפ6B ִהיא ֶ/ל ֶחֶרס, ְוִי8ְֶנָ<ה ַעל Eִי ַהֵ<ר ִ;ְ/ִביל ֶ/8ְֵהא ְמַנֶ+ֶפת
8ָר, ר ִמ8ְִחBָהֲאָבל ִא� ִחְ;ָרJ ַהC(צֵ . ְיה6ָדה ַמ8ִיר Oֵני ֶ/ה6א ְכִלי , מEְִמ

לֹא ְיַמBֵא Hָד� ְקָעָרה ֶ/ל ֶשֶמ� ְוִי8ְֶנָ<ה ְ;ַצד ַהֵ<ר ְוִי�8ֵ רֹא/ . ֶאָחד
Jִתיָלה ְ;ת(ָכEְה.  ְוַרִ;י ְיה6ָדה ַמ8ִיר. ִ;ְ/ִִביל ֶ/8ְֵהא /(ֶאֶבת, ַה   

ִמEְֵני , ִמEְֵני ִלְסִטי�, ה6א ִמְתָיֵרא ִמEְֵני ג(ִי�ַהְמַכֶ;ה ֶאת ַהֵ<ר ִמEְֵני ֶ/ 
ְ:ָחס ַעל , ְ:ָחס ַעל ַהֵ<ר. Eָט6ר, ְוִא� ִ;ְ/ִביל ַהח(ֶלה ֶ/Cִיַ/�, ר6ַח ָרָעה

ְוַרִ;י י(ֵסי E(ֵטר ְ;כ�BָO ח#6 ִמ� . ַחCָב, ְ:ָחס ַעל ַהEְִתיָלה, ַה9ֶֶמ�
ַעל ָ/ל/ ֲעֵבר(ת ָנִ/י� ֵמת(ת    ו: ֵני ֶ/ה6א ע(Eֶ JFָָח�ִמEְ , ַהEְִתיָלה

   ז: ַעל ֶ/ֵאיָנ� ְזִהיר(ת ַ;ִ<ָ%ה 6ַבַחBָה 6ְבַהְדָלַקת ַהֵ<ר, ִ;ְ/ַעת ֵלָדָת�
. ְ/לָ/ה ְדָבִרי� ָצִריְ� Hָד� ל(ַמר ְ;ת(ְ� ֵ;ית( ֶעֶרב ַ/ָ;ת ִע� ֲחֵ/ָכה

, ָסֵפק ֲחֵ/ָכה ָסֵפק ֵאי� ֲחֵ/ָכה! ַהְדִליק6 ֶאת ַהֵ<ר. ֵעַרְב�8ֶ. ִעMְַר�8ֶ
ְוֵאי� ַמְדִליִקי� ֶאת , ְוֵאי� ַמְטִ;יִלי� ֶאת ַהֵ:ִלי�, ֵאי� ְמַעMְִרי� ֶאת ַה%ַ6ַאי

  :ְוט(ְמִני� ֶאת ַהַחִ-י�, 6ְמָעְרִבי�, ֲאָבל ְמַעMְִרי� ֶאת ַהְ%ַמאי, ַהֵ<ר(ת
  פרק ג

ְ;ֶגֶפת , נ(ְתִני� ָעֶליָה 8ְַבִ/יל, ִ:יָרה ֶ/ִהִ=יק6ָה ְבַק/ 6ִבְגָבָבא   א
ֵ;ית ַ/ַ-אי . א( ַעד ֶ/�8ֵCִ ֶאת ָהֵאֶפר, לֹא ִי�8ֵ ַעד ֶ/Cְִגרֹ�, 6ְבֵעִצי�
. ילַחִ-י� ְוַתְבִ/ , 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. ַחִ-י� ֲאָבל לֹא ַתְבִ/יל, א(ְמִרי�
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, 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. נ(ְטִלי� ֲאָבל לֹא ַמֲחִזיִרי�, ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�
לֹא ִי�8ֵ ֵ;י� ִמ8(כ( , 8ַ<6ר ֶ/ִהִ=יק6ה6 ְבַק/ 6ִבְגָבָבא   ב: �0 ַמֲחִזיִרי�

ְ;ֶגֶפת ,  ַכִ:יַרִי�ֲהֵרי ֶזה, :EָOח ֶ/ִהִ=יק6ה6 ְבַק/ 6ִבְגָבָבא. ֵ;י� ֵמַעל ַ@ָ;יו
ֵאי� נ(ְתִני� ֵ;יָצה ְ;ַצד ַהֵ-ַח� ִ;ְ/ִביל    ג :ֲהֵרי ה6א ַכ8ַ<6ר, 6ְבֵעִצי�

ְולֹא ַיְטִמיֶנָ<ה . ְוַרִ;י י(ֵסי ַמ8ִיר. ְולֹא ַיְפִקיֶעָ<ה ְבס6ָדִרי�. ֶ/8ְִתַ@ְלֵ@ל
 ָP8ִ/ֶ 6 0ְנֵ/י    ד : ֶלהְבח(ל 6ַבֲאַבק ְ%ָרִכי� ִ;ְ/ִבילFה ֶ/ָעFֶַמֲע

Hְמר6 ָלֶה� . ְטֶבְרָיא ְוֵהִביא6 ִסיל(� ֶ/ל צ(ֵנ� ְלת(ְ� 0ָ-ה ֶ/ל ַחִ-י�
ֲאס6ִרי� ִ;ְרִחיָצה , ְ:ַחִ-י� ֶ/ה6ַח-6 ַב9ַָ;ת, ִא� ַ;9ַָ;ת, ֲחָכִמי�
ֲאס6ִרי� ִ;ְרִחיָצה , 6 ְבי(� ט(בְ:ַחִ-י� ֶ/ה6ַח-, ְ;י(� ט(ב, 6ִבְ/ִתCָה

8ִָרי� ִ;ְ/ִתCָה O�0 , 0ְנִטיֵכי. /(ִתי� ֵהיֶמ<6 ַב9ַָ;ת, מ6ְלָיאר ַהָ@ר�6. 6מ
לֹא ִי�8ֵ ְלת(כ( , ַהֵ-ַח� ֶ/Eִָ<ה6   ה: ֵאי� /(ִתי� ִמֶ-ָ<ה, ַעל Eִי ֶ/ְ@ר6ָפה

ֲאָבל נ(ֵת� ה6א ְלת(כ( א( ְלת(ְ� ַה:(ס ְ:ֵדי , 6צ(ֵנ� ִ;ְ/ִביל ֶ/Cֵַח-
לֹא ִי�8ֵ ְלת(ָכ� , ָהִאְלָפס ְוַה7ְֵדָרה ֶ/ֶהֱעִביָר� ְמר8ָOִחי�. ְלַהְפִ/יָר�

ַרִ;י ְיה6ָדה . ֲאָבל נ(ֵת� ה6א ְלת(ְ� ַה7ְָעָרה א( ְלת(ְ� ַה8ְַמח6י, 8ְַבִלי�
ֵאי� נ(ְתִני�    ו:ח#6 ִמָ%ָבר ֶ/Cֶ/ ;( חֶֹמ# ָוִציר, �ַל:ֹל ה6א נ(תֵ , א(ֵמר

8ָר, ְוִא� ְנָתנ( ִמְ;ע(ד י(�. ְ:ִלי 8ַַחת ַהֵ<ר ְלַקֵ;ל ;( ֶאת ַה9ֶֶמ� Oְוֵאי� . מ
ֲאָבל לֹא , ְמַטְלְטִלי� ֵנר ָחָד/. ְלִפי ֶ/ֵאינ( ִמ� ַה-6ָכ�, ֵנא(ִתי� ִמֶ-<6

ח#6 ִמ� ַהֵ<ר ַה%(ֵלק , ָ:ל ַהֵ<ר(ת ְמַטְלְטִלי�, ִ;י ִ/ְמע(� א(ֵמררַ . ָיָ/�
, ְולֹא ִי�8ֵ ְלת(כ( ַמִי�. נ(ְתִני� ְ:ִלי ַתַחת ַהֵ<ר ְלַקֵ;ל ִניצ(צ(ת. ַ;9ַָ;ת

  :ִמEְֵני ֶ/ה6א ְמַכֶ;ה
  פרק ד

, ט(ְמִני� לֹא ְבֶגֶפת ְולֹא ְבֶזֶבלֵאי� . ַ;ֶ-ה ט(ְמִני� 6ַבָ-ה ֵאי� ט(ְמִני�   א
לֹא ְבֶתֶב� . ֵ;י� ַלִחי� ֵ;י� ְיֵבִ/י�, לֹא ְבֶמַלח ְולֹא ְבִסיד ְולֹא ְבח(ל

ֲאָבל , ְולֹא ְבַזִ@י� ְולֹא ְבמ(ִכי� ְולֹא ַבֲעFִָבי� ִ;ְזַמ� ֶ/ֵה� ַלִחי�
ְ;ַכְנֵפי י(ָנה , 6ְבֵפר(תט(ְמִני� ִ;ְכס6ת . ט(ְמִני� ָ;ֶה� ְ:ֶ/ֵה� ְיֵבִ/י�

ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵסר . 6ִבְנסֶֹרת ֶ/ל ָחָרִ/י� 6ִבְנעֶֹרת ֶ/ל Eְִ/�8ָ 7ָ%ַה
ְ;ִגIֵי , 6ְמַטְלְטִלי� א(ָת�, ט(ְמִני� ִ;ְשָלִחי�   ב : ְ;ַד7ָה 6ַמ8ִיר ְ;ַגָ=ה

נ(ֵטל ֶאת ַהִ:=6י ְוֵה� .  ע(Fֶהֵ:יַצד ה6א. ְוֵאי� ְמַטְלְטִלי� א(ָת�, ֶצֶמר
Eָה ַמָ+J ַעל ִצָ%J ְונ(ֵטל, ַרִ;י ֶאְלָעָזר ֶ;� ֲעַזְרָיה א(ֵמר. נ(ְפל(ת Oק ,

לֹא . נ(ֵטל 6ַמֲחִזיר, ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ֶ/ָ-א ִי+ֹל ְוֵאינ( ָיכ(ל ְלַהֲחִזיר
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8ָר , ִ:ָ=ה6 ְוִנְתַ@Bָה. 8ֶ9ְֶחַ/�ְ לֹא ְיַכֶ=<6 ִמ , ִכָ=ה6 ִמְ;ע(ד י(� Oמ
  :א( ַתַחת ַהֶ:ֶסת, ְמַמBֵא ֶאת ַה7ִית(� ְונ(ֵת� ְלַתַחת ַהַ:ר. ְלַכ=(ת(
  פרק ה

, י(ֵצא ַהָ@ָמל ְ;0ְפָסר. ַ;ֶ-ה ְ;ֵהָמה י(ְצHה 6ַבָ-ה ֵאיָנJ י(ְצHה   א
ְוָכל ַ;ֲעֵלי ַה9ֵיר , ְוס6ס ְ;ֵ/יר, ְפרOְמִ;CָאְולOְבְ%ִקיס ;ִ , ְוָנאָקה ַבֲחָט�

   ב: 6ַמIִי� ֲעֵליֶה� ְוט(ְבִלי� ִ;ְמק(ָמ�, י(ְצִאי� ַ;9ֵיר ְוִנְמָ/ִכי� ַ;9ֵיר
. ְזָכִרי� י(ְצִאי� ְלב6ִבי�. ִ;ְזַמ� ֶ/ִהיא ְק/6ָרה ל(, ֲחמ(ר י(ֵצא ְבַמְרַ%ַעת

. ָהִעIִי� י(ְצא(ת ְצר6ר(ת. ְ:ב6ל(ת 6ְכב6נ(ת, ת ְ/ח6ז(תְרֵחל(ת י(ְצא(
�BָOַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ח#6 ִמ� ָהְרֵחִלי� ַהְ:ב6נ(ת, ַרִ;י י(ֵסי א(ֵסר ְ;כ ,

. 6ַבָ-ה ֵאיָנJ י(ְצHה   ג: ֲאָבל לֹא ֶלָחָלב, ִעIִי� י(ְצא(ת ְצר6ר(ת ְלַיֵ;/
. ְוֵכ� ְ/Hר ָ:לַהְ;ֵהמ(ת, לֹא ָעק6ד ְולֹא ָרג6ל, א ָגָמל ִ;ְמט6ֶטֶלתלֹא ֵיצֵ 

ֲאָבל ַמְכִניס ֲחָבִלי� ְלת(ְ� ָיד( . לֹא ִיְק/ֹר ְ@ַמBִי� ֶזה ָבֶזה ְוִיְמ/ֹ�ְ 
ֵאי� ֲחמ(ר י(ֵצא ְבַמְרַ%ַעת ִ;ְזַמ�    ד: 6ִבְלַבד ֶ/Bֹא ִיְכרֹ�ְ , ְוִיְמ/ֹ�ְ 
�Bָ , �0 ַעל Eִי ֶ/ה6א ָפק6ק, ְולֹא ְבז6ג, ָנJ ְק/6ָרה ל(ֶ/ֵאי Oְולֹא ְבס

ְוֵאי� ַה8ְַרְנג(ִלי� י(ְצִאי� ְ;ח6ִטי� . ְולֹא ִבְרצ6ָעה ֶ/ְ;ַרְגל(, ֶ/ְ;ַצ6ָאר(
ת ְוֵאי� ַהIְָכִרי� י(ְצִאי� ַ;ֲעָגָלה ֶ/8ַחַ . ְולֹא ִבְרצ6ע(ת ֶ/ְ;ַרְגֵליֶה�

ְוֵאי� ָהֵעֶגל י(ֵצא . ְוֵאי� ָהְרֵחִלי� י(ְצא(ת ֲחנ6נ(ת. ָה0ְלָיה ֶ/Bֶָה�
Eָד. ְבִגימ(� O7ָרת( ֶ/ל . ְולֹא ִבְרצ6ָעה ֶ/ֵ;י� ַקְרֶניהָ , ְולֹא ָפָרה ְ;ע(ר ַהEָ

 ֶ/Bֹא ,ַרִ;י ֶאְלָעָזר ֶ;� ֲעַזְרָיה ָהְיָתה י(ְצHה ִבְרצ6ָעה ֶ/ֵ;י� ַקְרֶניהָ 
  :ִבְרצ(� ֲחָכִמי�

  פרק ו
לֹא ֵתֵצא ִא9ָה לֹא ְבח6ֵטי . ַ;ָ-ה ִא9ָה י(ְצHה 6ַבָ-ה ֵאיָנJ י(ְצHה   א

ְולֹא ִתְט;ֹל ָ;ֶה� . ֶ/ְ;רֹאָ/J, ֶצֶמר ְולֹא ְבח6ֵטי ִפְ/�8ָ ְולֹא ִבְרצ6ע(ת
�Eְֵולֹא . ;6ִטי� ִ;ְזַמ� ֶ/ֵאיָנ� 8ְפ6ִרי�ְולֹא ְבט(ֶטֶפת ְולֹא ְבַסנְ . ַעד ֶ/8ְַר

ְולֹא , ְולֹא ְבַקְטָלא, ְולֹא ְבִעיר ֶ/ל ָזָהב. ְבָכב6ל ִלְר/6ת ָהַרִ;י�
. ְולֹא ְבַמַחט ֶ/ֵאיָנJ ְנק6ָבה, ְולֹא ְבַטַ;ַעת ֶ/ֵאי� ָעֶליָה ח(ָת�, ִבְנָזִמי�

ָ-ר   ב: ֵאיָנJ ַחCֶֶבת ַחָ+את, ְוִא� ָיָצאת Oלֹא ֵיֵצא ָהִאי/ ְ;ַסְנָ%ל ַהְמס ,
ְולֹא ְבָקֵמיַע ִ;ְזַמ� , ְולֹא ִבְתִפBִי�, ְולֹא ְבָיִחיד ִ;ְזַמ� ֶ/ֵאי� ְ;ַרְגל( ַמָ:ה

ְמֶחה O-ְוִא� . ְולֹא ְבַמָ@ַפִי�, ְולֹא ְבַקְסָ%א, ְולֹא ְבִ/ְרי(�, ֶ/ֵאינ( ִמ� ַה
ְולֹא , לֹא ֵתֵצא ִא9ָה ְ;ַמַחט ַהְ<ק6ָבה   ג: ֵאינ( ַחCָב ַחָ+את, ָיָצא



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

646646646646

ְולֹא , ְולֹא ְבכ(ֶבֶלת, ְולֹא ְבכOְלָיאר, ְבַטַ;ַעת ֶ/Cֵ/ ָעֶליָה ח(ָת�
. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ֵמִאיר, ַחCֶֶבת ַחָ+את, ְוִא� ָיְצָתה. ִבְצל(ִחית ֶ/ל Eְַלָיט(�

לֹא ֵיֵצא ָהִאי/     ד :(ִחית ֶ/ל Eְַלָיט(�ַוֲחָכִמי� E(ְטִרי� ְ;כ(ֶבֶלת 6ִבְצל
ְוִא� . ְולֹא ְברַֹמח, ְולֹא ְבBָ0ה, ְולֹא ִבְתִריס, ְולֹא ְבֶקֶ/ת, לֹא ְבַסִי�

ַוֲחָכִמי� . 8ְַכִ/יִטי� ֵה� ל(, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר. ַחCָב ַחָ+את, ָיָצא
ר ְוִכ8ְת6 ַחְרב(ָת� ְלִא8ִי� ֶ/ֶ<ֱאמַ , א(ְמִרי� ֵאיָנ� ֶאBָא ִלְגַנאי

לֹא ִיMָא @(י ֶאל @(י ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמד6 ע(ד , ַוֲחִנית(ֵתיֶה� ְלַמְזֵמר(ת
ְוֵאי� , ְטֵמִאי�, ְ:ָבִלי�. ְוי(ְצִאי� ָ;J ַ;9ַָ;ת, ְטה(ָרה, ִ;יִרית. ִמְלָחָמה

ֵ;י� ִמJBָ9ֶ ֵ;י� , ִא9ָה ְבח6ֵטי Fֵָערי(ְצHה      ה :י(ְצִאי� ָ;ֶה� ַ;9ַָ;ת
6ְבט(ֶטֶפת 6ְבַסְנ;6ִטי� ִ;ְזַמ� ֶ/ֵה� , ִמ9ֶל ֲחֶבְרJ8ָ ֵ;י� ִמ9ֶל ְ;ֵהָמה

ְ;מ(ְ� ֶ/ְ;HְזָנJ 6ְבמ(ְ� . ְ;ָכב6ל 6ְבֵפHה ָנְכִרית ֶלָחֵצר. 8ְפ6ִרי�
ְ;ִפְלEֵל 6ְבַגְרִ@יר ֶמַלח 6ְבָכל . ְתִקיָנה ְלִנָ%ָתJֶ/ְ;ַסְנָ%ָלJ 6ְבמ(ְ� ֶ/ִה 
, ְוִא� ָנַפל. 6ִבְלַבד ֶ/Bֹא ִת�8ֵ ְלַכ8ְִחBָה ַ;9ַָ;ת, ָ%ָבר ֶ/�8ֵ8ִ ְלת(ְ� Eִיהָ 

    ו :ַוֲחָכִמי� א(ְסִרי�, ַרִ;י ַמ8ִיר, ֵ/� 8(ֶתֶבת ְוֵ/� ֶ/ל ָזָהב. לֹא ַתֲחִזיר
י(ְצא(ת ְ;ח6ִטי� ַוֲאִפ6B ) ְקַט<(ת(ַהָ;נ(ת . ִאי� ְבֶסַלע ֶ/ַעל ַהPִיִניתי(צְ 

ְוָכל . 6ָמִדC(ת Eְר6פ(ת, ַעְרִבC(ת י(ְצא(ת ְרע6ל(ת. ְבִקיְסִמי� ֶ/ְ;Hְזֵניֶה�
ל ָהֱאג(ז E(ֶרֶפת ַעל ָהֶאֶב� ְועַ    ז: ֶאBָא ֶ/ִ%ְ;ר6 ֲחָכִמי� ַ;ה(ֶוה, Hָד�

ַה7ִֵ+ַע י(ֵצא    ח: 6ִבְלַבד ֶ/Bֹא ִתְפרֹ� ְלַכ8ְִחBָה ַ;9ַָ;ת, ְוַעל ַהַ-ְטֵ;עַ 
)B/ֶ ְוִא� ֶי/ ל( ֵבית ִק;6ל . ְוַרִ;י י(ֵסי א(ֵסר. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ֵמִאיר, ְבַקב
, י(ְצִאי� ָ;ֶה� ַ;9ַָ;תוְ , ְטֵמִאי� ִמְדָרס, ָסמ(כ(ת ֶ/B(. ָטֵמא, ְ:ת6ִתי�

ְוֵאי� י(ְצִאי� , ְטֵמִאי� ִמְדָרס, ִ:ֵ=א ְוָסמ(כ(ת ֶ/B(. ְוִנְכָנִסי� ָ;ֶה� ָ;ֲעָזָרה
ְוֵאי� י(ְצִאי� , 0ְנַקְטִמי� ְטה(ִרי�. ְוֵאי� ִנְכָנִסי� ָ;ֶה� ָ;ֲעָזָרה, ָ;ֶה� ַ;9ַָ;ת

, ְוָכל Hָד�. 6ְבֵני ְמָלִכי� ְ;ז6ִגי�, ִ;ְקָ/ִרי�ַהָ;ִני� י(ְצִאי�    ט: ָ;ֶה�
6ְבֵ/� ֶ/ל , י(ְצִאי� ְ;ֵביַצת ַהַחְר@(ל   י: ֶאBָא ֶ/ִ%ְ;ר6 ֲחָכִמי� ַ;ה(ֶוה

ַוֲחָכִמי� . ִ%ְבֵרי ַרִ;י ֵמִאיר, ִמ�69 ְרפH6ה, 6ְבַמְסֵמר ִמ� ַהPָל6ב, /6ָעל
  :ִמ�69 ַ%ְרֵכי ָהֱאמ(ִרי, ל Hס6ר�0 ַ;חֹ, א(ְמִרי�
  פרק ז

ָ:ל ַה9(ֵכַח ִע7ַר ַ/ָ;ת ְוָעFָה ְמָלאכ(ת . ְ:ָלל ָ@ד(ל Hְמר6 ַב9ַָ;ת   א
ַהC(ֵדַע ִע7ַר ַ/ָ;ת . ֵאינ( ַחCָב ֶאBָא ַחָ+את ֶאָחת, ַהְרֵ;ה ְ;ַ/ָ;ת(ת ַהְרֵ;ה
. ַחCָב ַעל ָ:ל ַ/ָ;ת ְוַ/ָ;ת, ה ְ;ַ/ָ;ת(ת ַהְרֵ;הְוָעFָה ְמָלאכ(ת ַהְר;ֵ 
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ַחCָב ַעל , ַהC(ֵדַע ֶ/ה6א ַ/ָ;ת ְוָעFָה ְמָלאכ(ת ַהְרֵ;ה ְ;ַ/ָ;ת(ת ַהְרֵ;ה
ָהע(Fֶה ְמָלאכ(ת ַהְרֵ;ה ֵמֵעי� ְמָלאָכה . ָ:ל 0ב ְמָלאָכה 6ְמָלאָכה

ֲאב(ת ְמָלאכ(ת 0ְרָ;ִעי� ָחֵסר    ב: ַחָ+את ֶאָחתֵאינ( ַחCָב ֶאBָא , 0ַחת
. ַה;(ֵרר. ְוַהI(ֶרה. ַהָ%/. ְוַהְמַעֵ-ר. ְוַה7(ֵצר. ְוַהח(ֵר/. ַהI(ֵרעַ . ֶאָחת

. ַהְמַלְ;נ(. ַה@(ֵזז ֶאת ַהPֶֶמר. ְוָהא(ֶפה. ְוַהBָ/. ְוַהְמַר7ֵד. ַה+(ֵח�
. ְוָהע(Fֶה ְ/ֵני ָב8ֵי ִניִרי�. ְוַהֵ-ֵס�ְ . ְוַה+(ֶוה. ְבע(ְוַהP(. ְוַהְמַנEְצ(

ְוַה8(ֵפר . ְוַהַ-8ִיר. ַה7(ֵ/ר. ְוַהE(ֵצַע ְ/ֵני ח6ִטי�. ְוָהא(ֵרג ְ/ֵני ח6ִטי�
. ַהPָד ְצִבי. ַה7(ֵרַע ַעל ְמָנת ִלְתEֹר ְ/8ֵי ְתִפיר(ת. ְ/8ֵי ְתִפיר(ת

. ְוַה-(ֲחק(. ַה-(ְלח( ְוַהְמַעֵ;ד ֶאת ע(ר(. ְוַהַ-ְפִ/יט(. ַה9(ֲחט(
ְוַה-(ֵחק ַעל ְמָנת ִלְכ8ֹב ְ/8ֵי . ַה:(ֵתב ְ/8ֵי א(ִתC(ת. ְוַהְמַח8ְכ(
. ַהַ-ֶ:ה ַבEִַ+י/. ְוַהַ-ְבִעיר. ַהְמַכֶ;ה. ְוַה=(ֵתר. ַה;(ֶנה. א(ִתC(ת

ֲהֵרי ֵא6B ֲאב(ת ְמָלאכ(ת 0ְרָ;ִעי� ָחֵסר . ְר/6ת ִלְר/6תַה-(ִציא מֵ 
ָ:ל ַהָ:ֵ/ר ְלַהְצִניַע 6ַמְצִניִעי� ָ:מ(ה6 . ְוע(ד ְ:ָלל 0ֵחר Hְמר6ג     :ֶאָחת

ְוָכל ֶ/ֵאינ( ָכֵ/ר ְלַהְצִניַע ְוֵאי� , ַחCָב ָעָליו ַחָ+את, ְוה(ִציא( ַב9ַָ;ת
ד   . ֵאינ( ַחCָב ֶאBָא ַהַ-ְצִניע(, י� ָ:מ(ה6 ְוה(ִציא( ַב9ַָ;תַמְצִניעִ 

ִ:ְמלֹא ִפי , ָעִמיר. ִ:ְמלֹא ִפי ָגָמל, ֵעָצה. ִ:ְמלֹא ִפי ָפָרה, ַה-(ִציא ֶתֶב�
, ַלִחי�, ֲעֵלי /�6 ַוֲעֵלי ְבָצִלי�. ִ:ְמלֹא ִפי ְגִדי, ֲעFִָבי�. ָטֶלה

ִמEְֵני , ְוֵאי� ִמְצָטְרִפי� ֶזה ִע� ֶזה. ִ:ְמלֹא ִפי ְגִדי, ְיֵבִ/י�, ַ:ְ@ר(ֶגֶרת
6ִמְצָטְרִפי� ֶזה , ַחCָב, ַה-(ִציא ֳאָכִלי� ַ:ְ@ר(ֶגֶרת. ֶ/Bֹא ָ/ו6 ְבִ/ע6ֵריֶה�

ְקצֵ , ִמEְֵני ֶ/9ָו6 ְבִ/ע6ֵריֶה�, ִע� ֶזה Oיֶה� ְוַגְרִעיֵניֶה� ְועEֵיֶה� ח#6 ִמ7ְִל
ְרָסָנ� O6מ �;ָOי ֲעָדִ/י� ֶ/ִ-ְתַ;9ְל(ת , ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ְוסEֵח#6 ִמ7ְִל

  :ִעָ-ֶה�
  פרק ח

ְ:ֵדי ִל�8ֵ , ְ%ַב/. ְ:ֵדי ְגִמיָעה, ָחָלב. ְ:ֵדי ְמִזיַגת ַה:(ס, ַה-(ִציא ַיִי�   א
ְ:ֵדי ָל/�6 ָ;ֶה� ֶאת , ַמִי�. �ְ:ֵדי ָלס6ְ� ֵאָבר ָקטָ , ֶ/ֶמ�. ַעל ַהָ:ִתית

ַרִ;י . ָ;ְרִביִעית, ְוָכל ַה9(ָפִכי�. ָ;ְרִביִעית, H/ְ6ר ָ:ל ַהַ-ְ/ִקי�. ַה7ִיל(ר
ְולֹא Hְמר6 ָכל ַה9ִע6ִרי� ַהBָל6 ֶאBָא . :�BָO ָ;ְרִביִעית, ִ/ְמע(� א(ֵמר
Eָה, לַה-(ִציא ֶחבֶ    ב: ְלַמְצִניֵעיֶה� Oת אֶֹז� ְלק)Fֵדי , ֶ@ִמי. ְ:ֵדי ַלֲע:ְ

ְ:ֵדי ִל+ֹל ִמֶ-<6 ִמַ%ת , ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ַלֲעF(ת 8ְַלאי ְלָנָפה ְוִלְכָבָרה
ְוַה-(ִציא ֶקֶ/ר . ְ:ֵדי ִלְכ8ֹב ָעָליו ֶקֶ/ר מ(ְכִסי�, ְנָיר. ִמְנָעל ַל7ָָט�
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ְ:ֵדי ִלְכרְֹ� ַעל Eִי ְצל(ִחית ְקַטָ<ה ֶ/ל , ָמח6קְנָיר . ַחCָב, מ(ְכִסי�
ְ:ֵדי ִלְכ8ֹב ָעָליו Eָָרָ/ה , ְקַל�. ְ:ֵדי ַלֲעF(ת ָקֵמיעַ , ע(ר   ג: Eְַלָיט(�

. ְ:ֵדי ִלְכ8ֹב ְ/8ֵי א(ִתC(ת, ְ%י(. ֶ/ִהיא ְ/ַמע ִיFְָרֵאל, ְקַטָ<ה ֶ/ַ;8ְִפBִי�
. ְ:ֵדי ִל�8ֵ ְ;רֹא/ ַה9ְַבֶ/ֶבת, ֶ%ֶבק   ד: ֵדי ִלְכחֹל ַעִי� ֶאָחת:ְ , ְ:ח(ל

. ְ:ֵדי ִל�8ֵ ַעל Eִי ֶנֶקב ָקָט�, ַ/ֲעָוה. ְ:ֵדי ַלֲעF(ת ֶנֶקב, ֶזֶפת ְוָגְפִרית
ְ:ֵדי , ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ְ:ֵדי ַלֲעF(ת Eִי כ6ר ֶ/ל צ(ְרֵפי ָזָהב, ַחְרִסית

ִ;י�. F(ת Eְִט6Eטַלעֲ  Oי כ6ר ֶ/ל צ(ְרֵפי ָזָהב, סEִ ֵדי , ִסיד. ְ:ֵדי ִל�8ֵ ַעל:ְ
ַרִ;י . ְ:ֵדי ַלֲעF(ת ִ:ְל:6ל, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ָלס6ד ְקַטָ<ה ֶ/ַ;ָ;נ(ת

, ְרצ6ִפי�ְ:ח(ַת� ַה-ַ , ֲאָדָמה   ה: ְ:ֵדי ַלֲעF(ת 0ְנִ%יִפי, ְנֶחְמָיה א(ֵמר
ֶזֶבל ְוח(ל . ְ:ח(ַת� ָהִאְ@ר(ת, ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ֲעִקיָבא

, ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ֲעִקיָבא, ְ:ֵדי ְלַזֵ;ל ֶקַלח ֶ/ל ְ:ר6ב, ַהַ%ק
ְ:ֵדי , ָקֶנה.  ִסידְ:ֵדי ִל�8ֵ ַעל ְמלֹא ַכ�, ח(ל ַהַ@ס. ְ:ֵדי ְלַזֵ;ל ְ:ֵריָ/א
ְלמ(ס Oת ק)Fס. ַלֲע=ָOה , ְוִא� ָהָיה ָעֶבה א( ְמרBֵָדי ְלַב9ֵל ;( ֵביָצה ַק:ְ

ַרִ;י . ְ:ֵדי ַלֲעF(ת 8ְַרָוד, ֶעֶצ�   ו: ְטר6ָפה 6ְנת6ָנה ָבִאְלEָס, ֶ/ַ;ֵ;יִצי�
ְ:ֵדי ִלְגרֹר ;( רֹא/ , ִכיתְזכ6. ְ:ֵדי ַלֲעF(ת ִמֶ-<6 ָח�, ְיה6ָדה א(ֵמר

, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר ַ;ר ַיֲעקֹב א(ֵמר. ְ:ֵדי ִלְזרֹק ָ;ע(�, ְצר(ר א( ֶאֶב�. ַהִ:ְרָ:ר
ִ%ְבֵרי ַרִ;י , ְ:ֵדי ִל�8ֵ ֵ;י� PִEַי� ַלֲחֵבר(, ֶחֶרס   ז: ְ:ֵדי ִלְזרֹק ַ;ְ;ֵהָמה

, ַרִ;י י(ֵסיא(ֵמר. ֵדי ַלְח8(ת ;( ֶאת ָהא6ר:ְ , ַרִ;י ֵמִאיר א(ֵמר. ְיה6ָדה
, �0 ַעל Eִי ֶ/ֵאי� ְרHָיה ַלָ%ָבר, Hַמר ַרִ;י ֵמִאיר. ְ:ֵדי ְלַקֵ;ל ;( ְרִביִעית

Hַמר ל( . ְולֹא ִיָ-ֵצא ִבְמִכ8ָת( ֶחֶרF ַלְח8(ת ֵא/ ִמCָק6ד, ֵזֶכר ַלָ%ָבר
  :Hָיה ְוַלְחF(� ַמִי� ִמֶ@ֶבאִמ�9ָ רְ , ַרִ;י י(ֵסי
  פרק ט

. ִמַ<ִי� ַלֲעב(ָדה ָזָרה ֶ/ְ-ַטְ-Hה ְבַמMָא ַ:ִ<ָ%ה, Hַמר ַרִ;י ֲעִקיָבא   א
�0 , ַמה ִ<ָ%ה ְמַטְ-Hה ְבַמMָא. ֶ/ֶ<ֱאַמר 8ְִזֵר� ְ:מ( ָדָוה ֵצא 8ֹאַמר ל(

ֶ/ֶ<ֱאַמר . ִמַ<ִי� ַלְ=ִפיָנה ֶ/ִהיא ְטה(ָרה   ב. ֲעב(ָדה ָזָרה ְמַטְ-Hה ְבַמMָא
ִמַ<ִי� ַלֲער6ָגה ֶ/ִהיא ִ/9ָה ַעל ִ/9ָה ְטָפִחי� . ֶ%ֶרְ� ֳאִנCָה ְבֶלב ָי�

0ְרָ;ָעה ְ;0ְרַ;ע ר6ח(ת ָהֲער6ָגה , ֶ/I(ְרִעי� ְ;ת(ָכJ ֲחִמ9ָה ֵזְרע(ִני�
ֱאַמר ִ:י ָכHֶר# 8(ִציא ִצְמָחJ 6ְכַגָ<ה ֵזר6ֶעיָה ֶ/<ֶ . ְוֶאָחד ָ;ֶאְמַצע

ִמַ<ִי� ְלפ(ֶלֶטת ִ/ְכַבת ֶזַרע    ג: ֶאBָא ֵזר6ֶעיהָ , ַזְרָעJ לֹא ֶנֱאַמר, ַתְצִמיחַ 
ִמַ<ִי� . ֶ/ֶ<ֱאַמר ֱהי6 ְנכ(ִני� ִלְ/לֶ/ת ָיִמי�. ַ;C(� ַה9ְִליִ/י ֶ/ִהיא ְטֵמHה
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ֶ/ֶ<ֱאַמר . ִחיִצי� ֶאת ַהִ-יָלה ַ;C(� ַה9ְִליִ/י ֶ/ָחל ִלְהי(ת ַ;9ַָ;תֶ/ַ-רְ 
ִמַ<ִי� ֶ/7(ְ/ִרי� ָל/(� ֶ/ל . ַוְיִהי ַבC(� ַה9ְִליִ/י ִ;ְהי(ָת� :ֲֹאִבי�

ַ:9ִָני� ֶ/ֶ<ֱאַמר ִא� ִיְהי6 ֲחָטֵאיֶכ� . ְזה(ִרית ְ;רֹא/ Fִָעיר ַהִ-ְ/Bֵ8ַחַ 
�0 ַעל . ִמַ<ִי� ְלִסיָכה ֶ/ִהיא ַכ9ְִתCָה ְ;י(� ַהִ:6Eִרי�   ד: ַ:9ֶֶלג ַיְלִ;ינ6

ֶ/ֶ<ֱאַמר ַו8ָבֹא ַכַ-ִי� ְ;ִקְר;( ְוַכ9ֶֶמ� , ֵזֶכר ַלָ%ָבר, Eִי ֶ/ֵאי� ְרHָיה ַלָ%ָבר
ְ:ֵדי , 8ְַבִלי�.  ְלַב9ֵל ֵ;יָצה ַקBָהְ:ֵדי, ַה-(ִציא ֵעִצי�   ה: ְ;ַעְצמ(ָתיו

, ְקִלEֵי ִר-(ִני�, ְקִלEֵי ֱאג(ִזי�. 6ִמְצָטְרִפי� ֶזה ִע� ֶזה, ְלַתֵ;ל ֵ;יָצה ַקBָה
ֶנֶתר , ֵמי ַרְגַלִי�. ְ:ֵדי ִלְצ;ַֹע ָ;ֶה� ֶ;ֶגד ָקָט� ִ;ְסָבָכה, ִאְסִטיס 6פH6ה

ַרִ;י . ְ:ֵדי ְלַכֵ;ס ָ;ֶה� ֶ;ֶגד ָקָט� ִ;ְסָבָכה, ָלגְקמ(ְנָיא ְו0ְ/ , 6ב(ִרית
, ְוִעְטָר�. ָ:ל ֶ/ִהיא, EְִלEֶֶלת   ו. ְ:ֵדי ְלַהֲעִביר ַעל ַהֶ:ֶת�, ְיה6ָדה א(ֵמר
ֵמ0ְבֵני ַהִ-ְזֵ;ַח . ָ:ל ֶ/ֵה�, ִמיֵני ְבFִָמי� 6ִמיֵני ַמ8ָכ(ת. ָ:ל ֶ/ה6א

, ָ:ל ֶ/ֵה�, ֶמֶקק ְסָפִרי� 6ֶמֶקק ִמְטEְח(ֵתיֶה�, ֵ;חַ 6ֵמֲעַפר ַהִ-זְ 
�0 ַה-(ִציא ִמְ-ַ/ְ-ֵ/י , ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ֶ/ַ-ְצִניִעי� א(ָת� ְלָגְנָז�

    ז: ֶ/ֶ<ֱאַמר ְולֹא ִיְדַ;ק ְ;ָיְדָ� ְמא6ָמה ִמ� ַהֵחֶר�, ָ:ל ֶ/ה6א, ֲעב(ָדה ָזָרה
 Oת ָהר(ְכִלי�ַה-(ִציא קEַ ,ִמיִני� ַהְרֵ;ה J;ָ /Cֶ/ֶ יEִ ב , �0 ַעלCֵָאינ( ַח

ֵ;� (ַרִ;י ְיה6ָדה . Eָח(ת ִמַ:ְ@ר(ֶגֶרת, ֵזְרע(ֵני ִגָ<ה. ֶאBָא ַחָ+את ֶאָחת
ַרע זֶ . ְ/ַנִי�, ֶזַרע ְ%ל6ִעי�. ְ/ַנִי�, ֶזַרע ִק69ִאי�. ֲחִמ9ָה, א(ֵמר) ְ;ֵתיָרא

ִצEֶֹרת . ַ:ְ@ר(ֶגֶרת, ֵמת. ָ:ל ֶ/ה6א, ָחָגב ַחי ָטה(ר. ְ/ַנִי�, E(ל ַהִ-ְצִרי
ַרִ;י . ֶ/ַ-ְצִניִעי� א(ָתJ ִלְרפH6ה, ָ:ל ֶ/ִהיא, ֵ;י� ַחCָה ֵ;י� ֵמָתה, ְ:ָרִמי�

ְצִניִעי� א(ת( ֶ/-ַ , ָ:ל ֶ/ה6א, �0 ַה-(ִציא ָחָגב ַחי ָטֵמא, ְיה6ָדה א(ֵמר
  .ַל7ָָט� ִלFְחֹק ;(

  פרק י
ַחCָב ְ;ָכל , ְוה(ִציא( ַב9ַָ;ת, ַהַ-ְצִניַע ְלֶזַרע 6ְלדOְגָמא ְוִלְרפH6ה   א

ֵאינ( ַחCָב , ָחַזר ְוִהְכִניס(. ְוָכל Hָד� ֵאי� ַחCָב ָעָליו ֶאBָא ְכִ/ע6ר(. ֶ/ה6א
Eָה    ב: ָעָליו ֶאBָא ְכִ/ע6ר( Oי� , ַה-(ִציא ֳאָכִלי� 6ְנָתָנ� ַעל ָה0ְסק;ֵ

ִמEְֵני ֶ/Bֹא ָעFָה ְמַלאְכEָ , )8ט6ר, ֶ/ָחַזר ְוה(ִצי�H ֵ;י� ֶ/ה(ִצי�H 0ֵחר
Eָה ַהִחיצ(ָנה. ְ;ַבת ֶאָחת Oַעל ָה0ְסק Jה ֵפר(ת 6ְנָתָנHה ֶ/ִהיא ְמֵלEָOק ,

Eָה, Eָט6ר, ב ַהEֵר(ת ִמַ;ח�0#6 ַעל Eִי ֶ/רֹ O7ִציא ֶאת ָ:ל ַה)C/ֶ ג.  ַעד    
, ַחCָב, ְ;ת(ְ� ֵחיק( א( ַעל ְ:ֵתפ(, ַה-(ִציא ֵ;י� ִ;יִמינ( ֵ;י� ִ;Fְמֹאל(

( ְ;Hְזנ, ְ;ִפיו 6ְבַמְרEְק(, ְ;ַרְגל(, ִ:ְל0ַחר ָיד(. ֶ/ֵ:� ַמMָא ְבֵני ְקָהת
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ְנָ%ת( 6ִפיָה ְלַמָ+ה, 6ִבFְָער( Oְנָ%ת( ַלֲחל6ק(, 6ְבפ OE ַפת ֲחל6ק(, ֵ;י�Fְ6ִב ,
ַהִ-ְתַ:�6ֵ    ד: ֶ/Bֹא ה(ִציא ְ:ֶדֶרְ� ַה-(ִציִאי�, Eָט6ר, ְ;ַסְנָ%ל(, ְ;ִמְנָעל(

. ַחCָב, יו 6ָבא ל( ְלָפָניוְל0ֲחרָ , Eָט6ר, ְלה(ִציא ְלָפָניו 6ָבא ל( ְל0ֲחָריו
ָהִא9ָה ַהח(ֶגֶרת ַ;ִ=יָנר ֵ;י� ִמBְָפֶניָה 6ֵבי� ִמ0Bְֲחֶריָה , ֶ;ֱאֶמת Hְמר6

.  �0 ְמַקְ;ֵלי ִפְתִקי�, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ֶ/ֵ:� ָרא6י ִלְהי(ת ח(ֵזר, ַחCֶֶבת
לֹא . Eְט6ִרי�, ה(ִציא6ה6 ְ/ַנִי�. ַחCָב, ַה-(ִציא ִכָ:ר ִלְר/6ת ָהַרִ;י�   ה

. ְוַרִ;י ִ/ְמע(� E(ֵטר. ַחCִָבי�, ָיכֹל ֶאָחד ְלה(ִציא( ְוה(ִציא6ה6 ְ/ַנִי�
ֶ/ַהְ:ִלי , Eָט6ר �0 ַעל ַהְ:ִלי, ַה-(ִציא ֳאָכִלי� Eָח(ת ִמַ:9ִע6ר ִ;ְכִלי

. ֶ/ַהִ-ָ+ה ְטֵפָלה ל(, Eָט6ר �0 ַעל ַהִ-ָ+ה, הֶאת ַהַחי ְ;ִמ+ָ . ְטֵפָלה ל(
ְוֵכ� ַ:Iִַית ִמ� ַהֵ-ת ְוַכIִַית ִמ� ַהְ<ֵבָלה ְוָכֲעָדָ/ה . ַחCָב, ֶאת ַהֵ-ת ְ;ִמָ+ה

א( , ַה<(ֵטל ִצEְָרָניו ז( ָבז(    ו: ְוַרִ;י ִ/ְמע(� E(ֵטר. ַחCָב, ִמ� ַה9ֶֶר#
, ְוֵכ� ַה:(ֶחֶלת, ְוֵכ� ַה@(ֶדֶלת, ְוֵכ� ְזָקנ(, ְוֵכ� Fְָפמ(, ְוֵכ� Fְָער(, וְבִ/ָ<י

. ַוֲחָכִמי� א(ְסִרי� ִמ�69 ְ/ב6ת, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר ְמַחCֵב, ְוֵכ� ַהE(ֶקֶסת
� E(ֵטר ְוַרִ;י ִ/ְמע(. Eָט6ר, ְוֶ/ֵאינ( ָנק6ב, ַחCָב, ַה8(ֵל/ ֵמָעִצי# ָנק6ב

  :ָ;ֶזה 6ָבֶזה
  פרק יא

ֵמְר/6ת ָהַרִ;י� ִלְר/6ת , ַהI(ֵרק ֵמְר/6ת ַהCִָחיד ִלְר/6ת ָהַרִ;י�    א
, ֵמְר/6ת ַהCִָחיד ִלְר/6ת ַהCִָחיד 6ְר/6ת ָהַרִ;י� ָ;ֶאְמַצע. ַחCָב, ַהCִָחיד

ְ/8ֵי ְגזOְזְטָרא(ת ז( . ֵ:יַצד  ב : �ַוֲחָכִמי� E(ְטִרי. ַרִ;י ֲעִקיָבא ְמַחCֵב
ָהי6 ְ/8ֵיֶה� . Eָט6ר, ַה-(ִ/יט ְוַהI(ֵרק ִמI( ָלז(, ְכֶנֶגד ז( ִ;ְר/6ת ָהַרִ;י�

ֶ/ָ:ְ� ָהְיָתה ֲעב(ַדת , ְוַהI(ֵרק Eָט6ר, ַה-(ִ/יט ַחCָב, ִ;ְדי6ָטא 0ַחת
�Cִז( 0ַחר ז( ִ;ְר/6ת ָהַרִ;י�ְ/8ֵי ֲעָגל(ת , ַהְלִו , )Iמ(ִ/יִטי� ַה7ְָרִ/י� ִמ

ְלַית ַה;(ר ְוַהֶ=ַלע ֶ/ֵה� ְ@ב(ִהי� ֲעFָָרה ְוָרְחָ;� . ֲאָבל לֹא ז(ְרִקי�, ָלז( Oח
   ג: Eָט6ר, Eָח(ת ִמֵ:�, ַחCָב, ַה<(ֵטל ֵמֶה� ְוַה<(ֵת� ַעל ַ@ָ;�, 0ְרָ;ָעה

)Iָרה ְטָפִחי�, ֵרק 0ְרַ;ע 0-(ת ַ;:ֶֹתלַהFָז(ֵרק ָ;ֲאִויר, ְלַמְעָלה ֵמֲע:ְ ,
, ַהI(ֵרק ָ;Hֶר# 0ְרַ;ע 0-(ת. ְ:ז(ֵרק ָ;Hֶר#, ְלַמָ+ה ֵמֲעFָָרה ְטָפִחי�

ח#6 , 6רEָט, ָזַרק ְלת(ְ� 0ְרַ;ע 0-(ת ְוִנְתַ@ְלֵ@ל ח#6 ְל0ְרַ;ע 0-(ת. ַחCָב
ַהI(ֵרק ַ;�Cָ     ד :ַחCָב, ְוִנְתַ@ְלֵ@ל ְלת(ְ� 0ְרַ;ע 0-(ת, ְל0ְרַ;ע 0-(ת
, ִא� ָהָיה ְרַקקַמִי� 6ְר/6ת ָהַרִ;י� ְמַהBֶֶכת ;(. Eָט6ר, 0ְרַ;ע 0-(ת

Eָח(ת ֵמֲעFָָרה . �ְוַכָ-ה ה6א ְרַקק ַמיִ . ַחCָב, ַהI(ֵרק ְלת(כ( 0ְרַ;ע 0-(ת
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ַהI(ֵרק ְ;ת(כ( 0ְרַ;ע , ְרַקק ַמִי� 6ְר/6ת ָהַרִ;י� ְמַהBֶֶכת ;(. ְטָפִחי�
6ִמ� ַה�Cָ , ַהI(ֵרק ִמ� ַה�Cָ ַלCַָ;ָ/ה 6ִמ� ַהCַָ;ָ/ה ַל�Cָ     ה.  ַחCָב, 0-(ת

�Cָ6ִמ� ַהְ= , ַלְ=ִפיָנה 6ִמ� ַהְ=ִפיָנה ַלJ8ָט6ר, ִפיָנה ַלֲחֶבְרEָ . ְסִפינ(ת
�0 ַעל Eִי , ִא� ֵאיָנ� ְק/6ר(ת. ְמַטְלְטִלי� ִמI( ָלז(, ְק/6ר(ת ז( ָבז(

7ָפ(ת O-/ֶ ,)ָלז )Iְצָתה     ו :ֵאי� ְמַטְלְטִלי� ִמCָ/ֶ ֵרק ְוִנְזַ:ר ְל0ַחר)Iַה
ָזַרק ַלֲעF(ת . Eָט6ר, א( ֶ/ִ<Fְְרָפה, ֶ:ֶלבְקָלָטJ , ְקָלָטJ 0ֵחר, ִמCָד(

, ְוִנְזַ:ר ַעד ֶ/Bֹא ַנֲעFֵית ַח;6ָרה, ֵ;י� ָ;Hָד� ֵ;י� ַ;ְ;ֵהָמה, ַח;6ָרה
ָ:ל ַחCֵָבי ַחָ+א(ת ֵאיָנ� ַחCִָבי� ַעד ֶ/8ְֵהא ְתִחBָָת� , ֶזה ַהְ:ָלל. Eָט6ר

, 8ְִחBָָת� ָזד(� ְוס(ָפ� ְ/ָגָגה, ָת� ְ/ָגָגה ְוס(ָפ� ָזד(�8ְִחBָ . ְוס(ָפ� ְ/ָגָגה
  :ַעד ֶ/8ְֵהא ְתִחBָָת� ְוס(ָפ� ְ/ָגָגה, Eְט6ִרי�
  פרק יב

ְוַהְמַס8ֵת , ָכל ֶ/ה6א) ַה;(ֶנה. (ַה;(ֶנה ַ:ָ-ה ִיְבֶנה ִויֵהא ַחCָב    א
ָ:ל , ֶזה ַהְ:ָלל. ַחCָב, 7(ֵדַח ָ:ל ֶ/ה6אהַ . ְוַהַ-ֶ:ה ַבEִַ+י/ 6ַבַ-ֲעָצד

ַרָ;� ִ/ְמע(� ֶ;� . ַחCָב, ָהע(Fֶה ְמָלאָכה 6ְמַלאְכ8( ִמְתַקCֶֶמת ַ;9ַָ;ת
ְרָנס ַעל ַהַ=ָ%� ִ;ְ/ַעת ְמָלאָכה, ַ@ְמִליֵאל א(ֵמר O7ב, �0 ַהַ-ֶ:ה ַבCַָח ,

ַהְמַנֵ:/ , ַהח(ֵר/ ָ:ל ֶ/ה6א   ב: ָלאָכהִמEְֵני ֶ/ה6א ִכְמַת�7ֵ ְמ 
ָ:ל , ִא� ְלַת�7ֵ, ַהְמַל7ֵט ֵעִצי�. ַחCָב, ְוַהְמַקְרֵס� ְוַהְמָזֵרד ָ:ל ֶ/ה6א

, ִא� ְלַת�7ֵ, ַהְמַל7ֵט ֲעFִָבי�. ְ:ֵדי ְלַב9ֵל ֵ;יָצה ַקBָה, ִא� ְלֶהֵ=ק, ֶ/ֵה�
ֵ;י� , ַה:(ֵתב ְ/8ֵי א(ִתC(ת   ג: ִ:ְמלֹא ִפי ַהְ@ִדי, ִא� ַלְ;ֵהָמה, ָ:ל ֶ/ה6א

ֵ;י� ִמ9ְֵני , ֵ;י� ִמ�9ֵ ֶאָחד ֵ;י� ִמ9ְֵני ֵ/מ(ת, ִ;יִמינ( ֵ;י� ִ;Fְמֹאל(
לֹא ִחCְב6 ְ/8ֵי א(ִתC(ת , Hַמר ַרִ;י י(ֵסי. ַחCָב, ְ;ָכל ָל/(�, ַסְמָמִנC(ת
ֵליַדע ֵאיֶזה6 , ֶ/ָ:ְ� ָהי6 כ(ְתִבי� ַעל ַקְרֵ/י ַהִ-ְ/ָ:�, �69 ר(ֵ/�ֶאBָא ִמ 
ֵ/� ִמ9ְִמע(� , ָמִצינ6 ֵ/� ָקָט� ִמ�9ֵ ָ@ד(ל, Hַמר ַרִ;י. ֶב� ז6ג(
ַה:(ֵתב ְ/8ֵי     ד :ָ@ד ִמַ@ִ%יֵאל, ָ%� ִמָ%ִנCֵאל, נַֹח ִמָ<ח(ר, 6ְ/מ6ֵאל

ְ;ק(מ(ס , ְ;ִסְקָרא, ְ;ַס�, ָ:ַתב ִ;ְדי(. ַחCָב, (ִתC(ת ְ;ֶהְעֵל� ֶאָחדא
ַעל ְ/ֵני ָכְתֵלי ָזִוC(ת ְוַעל ְ/ֵני , 6ְבָכל ָ%ָבר ֶ/ה6א ר(ֵ/�, 6ְבַקְנַקְנ8(�
. Cָבחַ , ַה:(ֵתב ַעל ְ;Fָר(. ַחCָב, ְוֵה� ֶנְהִ@י� ֶזה ִע� ֶזה, ל6ֵחי ִפְנָקס

ַע E(ֵטר, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר ְמַחCֵב ַחָ+את, ַהְמָסֵרט ַעל ְ;Fָר( O/)ה: ְוַרִ;י ְיה   
6ְבָכל ָ%ָבר , ַ;ֲאַבק ַה=(ְפִרי�, ַ;ֲאַבק ְ%ָרִכי�, ְ;ֵמי ֵפר(ת, ָ:ַתב ְ;ַמְ/ִקי�
�Cֵט6ר, ֶ/ֵאינ( ִמְתַקEָ .)ק(;ְ , ְ;ַרְגל(, ְל0ַחר ָידEְַתב א(ת , ִפיו 6ְבַמְר:ָ
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ִנְתַ:�6ֵ ִלְכ8ֹב ֵחית ְוָכַתב ְ/ֵני , ָ:ַתב ַעל ַ@ֵ;י ְכָתב, 0ַחת ָסמ6ְ� ַלְ:ָתב
ַעל ְ/ֵני , ָ:ַתב ַעל ְ/ֵני ָכְתֵלי ַהַ;ִית, 0ַחת ָ;Hֶר# ְו0ַחת ַ;7(ָרה, ַזְיִני�

ַרִ;י , ָ:ַתב א(ת 0ַחת נ(ָטִריק(�. Eָט6ר, ֶזהַדEֵי ִפְנָקס ְוֵאי� ֶנְהִ@י� ֶזה ִע� 
ַע ֶ;� ְ;ֵתיָרא ְמַחCֵב O/)ְטִרי�, ְיה)E ת    ו: ַוֲחָכִמי�)Cַה:(ֵתב ְ/8ֵי א(ִת

ַרָ;� ַ@ְמִליֵאל , 0ַחת ַ/ֲחִרית ְו0ַחת ֵ;י� ָהַעְרַ;ִי�, ִ;ְ/ֵני ֶהְעֵלמ(ת
  :ִרי�ַוֲחָכִמי� E(ְט , ְמַחCֵב
  פרק יג

ָהא(ֵרג ְ/לָ/ה ח6ִטי� ַ;8ְִחBָה ְוֶאָחד ַעל , ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר   א
ֵ;י� ַ;8ְִחBָה ֵ;י� ַ;=(� ִ/ע6ר( ְ/ֵני , ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ַחCָב, ָהHִריג
ַ;ְ:ָבָרה , ַ;ָ<ָפה, ַ;7ֵר(ס, ָהע(Fֶה ְ/ֵני ָב8ֵי ִניִרי� ַ;ִ<יִרי�   ב: ח6ִטי�
ְוַה7(ֵרַע ַעל ְמָנת ִלְתEֹר ְ/8ֵי , ְוַה8(ֵפר ְ/8ֵי ְתִפיר(ת. ַחCָב, 6ַבַ=ל

. Eְט6ִרי�, ְוָכל ַהְמַקְלְקִלי�, ַה7(ֵרַע ַ;ֲחָמת( ְוַעל ֵמת(   ג: ְתִפיר(ת
ִ/ע6ר ַהְמַלֵ;� ְוַהְמַנEֵ#    ד: ִ/ע6ר( ִ:ְמַת�7ֵ, ְוַהְמַקְלֵקל ַעל ְמָנת ְלַת�7ֵ

, ְוָהא(ֵרג ְ/ֵני ח6ִטי�. ִ:ְמלֹא רַֹחב ַהִ=יט ָ:פ6ל, ְוַהP(ֵבַע ְוַה+(ֶוה
ַהPָד ִצE(ר ַלִ-ְגָ%ל 6ְצִבי , ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר   ה: ִ/ע6ר( ִ:ְמלֹא ַהִ=יט

6ְצִבי ַלַ;ִית ְוֶלָחֵצר ,  ַלִ-ְגָ%לִצE(ר, ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ַחCָב, ַלַ;ִית
ֶזה . לֹא ָכל ַהֵ;יָבִרי� ָ/ִוי�, ַרָ;� ִ/ְמע(� ֶ;� ַ@ְמִליֵאל א(ֵמר. ְוַלֵ;יָבִרי�

ַ=ר ִציָדה, ַהְ:ָלל Oט6ר, ְמחEָ ,ר ִציָדה=ַ Oב, ְוֶ/ֵאינ( ְמחCְָצִבי     ו: ַח
לֹא ָיכֹל . Eְט6ִרי�, ָנֲעל6 ְ/ַנִי�. ַחCָב, ָניוֶ/ִ<ְכַנס ַלַ;ִית ְוָנַעל ֶאָחד ְ;פָ 

ָיַ/ב ָהֶאָחד ַעל  ז: ְוַרִ;י ִ/ְמע(� E(ֵטר. ַחCִָבי�, ֶאָחד ִלְנעֹל ְוָנֲעל6 ְ/ַנִי�
ָיַ/ב ָהִרא/(� . ַה9ִֵני ַחCָב, ָיַ/ב ַה9ִֵני 6ִמְלHה6, ַהEֶַתח ְולֹא ִמְלHה6

�0 ַעל Eִי ֶ/ָעַמד , 6ָבא ַה9ִֵני ְוָיַ/ב ְ;ִצ%(, ִמְלHה6ַעל ַהEֶַתח 6
. ָהא ְלַמה Iֶה ד(ֶמה. ָהִרא/(� ַחCָב ְוַה9ִֵני Eָט6ר, ָהִרא/(� ְוָהַלְ� ל(

  :ְלנ(ֵעל ֶאת ֵ;ית( ְלָ/ְמר( ְוִנְמָצא ְצִבי ָ/מ6ר ְ;ת(כ(
  פרק יד

, ַחCָב, ַהPָָד� ְוַהח(ֵבל ָ;ֶה�, ֲאמ6ִרי� ַ;8(ָרהְ/מ(ָנה ְ/ָרִצי� הָ     א
ֶ/Bֹא , ַחCָב, ַהPָָד� ְלצֶֹר�ְ . ַהח(ֵבל ָ;ֶה� Eָט6ר, H/ְ6ר ְ/ָקִצי� 6ְרָמFִי�

: ְוַהח(ֵבל ָ;ֶה� ַחCָב, ַהPָָד� Eָט6ר, ַחCָה ָוע(� ֶ/ִ;ְר/6ת(. Eָט6ר, ְלצֶֹר�ְ 
ֲאָבל ע(Fֶה ה6א ֶאת ֵמי ַהֶ-ַלח ְוט(ֵבל , (Fִי� ִהיְלֵמי ַ;9ַָ;תֵאי� ע    ב

, ַוֲהל(א ה6א ִהיְלֵמי, Hַמר ַרִ;י י(ֵסי. ָ;ֶה� 8Eִ( ְונ(ֵת� ְלת(ְ� ַה8ְַבִ/יל
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8ִָרי�. ֵ;י� ְמרOֶ;ה 6ֵבי� מ6ָעט O-ְוֵאיל6 ֵה� ֵמי ֶמַלח ַה . ָBה נ(ֵת� ֶ/ֶמ� ַ;8ְִח
ְלִפי , ֵאי� א(ְכִלי� ֵאז(ְבי(� ַ;9ַָ;ת     ג: ְלת(ְ� ַהַ-ִי� א( ְלת(ְ� ַהֶ-ַלח

. ֲאָבל א(ֵכל ה6א ֶאת י(ֶעֶזר ְו/(ֶתה 0;6ְבר(ֶעה, ֶ/ֵאינ( ַמֲאַכל ְ;ִריִאי�
ִמֵ-י ח#6 , ְוָכל ַהַ-ְ/ִקי� /(ֶתה, ָ:ל ָהֳאָכִלי� א(ֵכל Hָד� ִלְרפH6ה

ֲאָבל /(ֶתה ה6א ֵמי ְדָקִלי� . ִמEְֵני ֶ/ֵה� ִליר(ָקה, ְדָקִלי� ְוכ(ס ִע7ִָרי�
לֹא , ַהח(ֵ// ְ;ִ/ָ<יו   ד: ְוָסְ� ֶ/ֶמ� ִע7ִָרי� ֶ/Bֹא ִלְרפH6ה, ִלְצָמא(

. א ִנְתַרEָאְוִא� ִנְתַרEָ , ֲאָבל ְמַטֵ;ל ה6א ְכַדְר:(, ְיַגַ-ע ָ;ֶה� ֶאת ַהחֶֹמ#
ְולֹא , ֲאָבל ָסְ� ה6א ֶאת ַה9ֶֶמ�, לֹא ָיס6ְ� ַיִי� ָוחֶֹמ#, ַהח(ֵ// ְ;ָמְתָניו

ֶ/ֵ:� ַ%ְרָ:� ָלס6ְ� , ְ;ֵני ְמָלִכי� ָסִכי� ֶ/ֶמ� ֶוֶרד ַעל ַמ:(ֵתיֶה�. ֶ/ֶמ� ֶוֶרד
  :ִכי� ֵה�ָ:ל ִיFְָרֵאל ְ;ֵני ְמלָ , ַרִ;י ִ/ְמע(� א(ֵמר. ַ;חֹל

  פרק טו
6ְכֵ/� . ֶקֶ/ר ַהַ@ָ-ִלי� ְוֶקֶ/ר ַהַ=Eִָני�, ֵא6B ְקָ/ִרי� ֶ/ַחCִָבי� ֲעֵליֶה�    א

ָ:ל , ַרִ;י ֵמִאיר א(ֵמר. ֶ/ה6א ַחCָב ַעל ִק69ָר� ָ:ְ� ה6א ַחCָב ַעל ֶה8ֵָר�
ֵי/ ְלָ�    ב: י� ַחCִָבי� ָעָליוֶקֶ/ר ֶ/ה6א ָיכ(ל ְלַה8ִיר( ְב0ַחת ִמCָָדיו אֵ 

ק(ֶ/ֶרת . ְקָ/ִרי� ֶ/ֵאי� ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ְ:ֶקֶ/ר ַהַ@ָ-ִלי� 6ְכֶקֶ/ר ַהַ=Eִָני�
Jִסיְקָיא, ִא9ָה ִמְפ8ַח ֲחל6ָקEְ 6ְרצ6ע(ת ִמְנָעל , ְוח6ֵטי ְסָבָכה ְוֶ/ל

ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר ֶ;� ַיֲעקֹב . ְקֵדָרה ֶ/ל ָ;Fָר6, ְונ(ד(ת ַיִי� ָוֶ/ֶמ�, ְוַסְנָ%ל
ק(ְ/ִרי� ְ%ִלי . ק(ְ/ִרי� ִלְפֵני ַהְ;ֵהָמה ִ;ְ/ִביל ֶ/Bֹא ֵתֵצא, א(ֵמר

, ְ:ָלל Hַמר ַרִ;י ְיה6ָדה. ַרִ;י ְיה6ָדה ַמ8ִיר. ֲאָבל לֹא ְבֶחֶבל, ִ;ְפִסיְקָיא
ְמַקEְִלי� ֶאת ַהֵ:ִלי�    ג: ֵאי� ַחCִָבי� ָעָליו, אָ:ל ֶקֶ/ר ֶ/ֵאינ( ֶ/ל ְקָימָ 

6ַמPִיִעי� ֶאת ַהִ-+(ת ִמBֵיֵלי ַ/ָ;ת , ֲאִפ6B 0ְרָ;ָעה ַוֲחִמ9ָה ְפָעִמי�
ְמַקEְִלי� , ַרִ;י ִיְ/ָמֵעאל א(ֵמר. ֲאָבל לֹא ִמ9ַָ;ת ְלמ(ָצֵאי ַ/ָ;ת, ַל9ַָ;ת

 ִP6ִרי� ַל9ַָ;תֶאת ַהֵ:ִלי� 6ַמE:ִַה �)Cְוֶחְלֵבי ַ/ָ;ת , יִעי� ֶאת ַהִ-+(ת ִמ
ַרִ;י ). ֲאָבל לֹא ֶ/ל י(� ַהִ:6Eִרי� ַ;9ַָ;ת. (ְקֵרִבי� ְ;י(� ַהִ:6Eִרי�

ְולֹא ֶ/ל י(� , ֲעִקיָבא א(ֵמר לֹא ֶ/ל ַ/ָ;ת ְקֵרִבי� ְ;י(� ַהִ:6Eִרי�
  :� ְקֵרִבי� ַ;9ַָ;תַהִ:6Eִרי
  פרק טז

ֵ;י� ֶ/7(ִרי� ָ;ֶה� , ָ:ל ִ:ְתֵבי ַה7ֶֹד/ ַמPִיִלי� א(ָת� ִמEְֵני ַהְ%ֵלָקה    א
ְטע6ִני� , ְו�0 ַעל Eִי ֶ/ְ:ת6ִבי� ְ;ָכל ָל/(�. 6ֵבי� ֶ/ֵאי� ק(ִרי� ָ;ֶה�

ַמPִיִלי� .  ִמEְֵני ִב+6ל ֵ;ית ַהִ-ְדָר/.6ִמEְֵני ָמה ֵאי� ק(ִרי� ָ;ֶה�. ְ@ִניָזה
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ְו�0 ַעל Eִי ֶ/Cֵ/ , ְוִתיק ַה8ְִפBִי� ִע� ַה8ְִפBִי�, 8ִיק ַהֵ=ֶפר ִע� ַהֵ=ֶפר
Bָ/. 6ְלֵהיָכ� ַמPִיִלי� א(ָת�. ְ;ת(ָכ� ָמע(ת Oֵתיָרא . ְלָמב(י ֶ/ֵאינ( ְמפ;ְ �;ֶ

ַמPִיִלי� ְמז(� ָ/ל/ ְסעO%(ת ָהָרא6י ָלHָד�     ב:�0 ַלְמפBָO/, א(ֵמר
, ָנְפָלה ְדֵלָקה ְ;ֵליֵלי ַ/ָ;ת. ֵ:יַצד. ָהָרא6י ַלְ;ֵהָמה ַלְ;ֵהָמה, ָלHָד�

, ַמPִיִלי� ְמז(� ְ/8ֵי ְסעO%(ת, ַ;9ֲַחִרית, ַמPִיִלי� ְמז(� ָ/ל/ ְסעO%(ת
ְלע(ָל� ַמPִיִלי� ְמז(� ָ/ל/ , ַרִ;י י(ֵסי א(ֵמר. ה ֶאָחתְמז(� ְסעO%ָ , ַ;ִ-ְנָחה
ְו�0 ַעל Eִי ֶ/Cֶ/ ;( ֵמHה , ַמPִיִלי� ַסל ָמֵלא ִכָ:ר(ת   ג: ְסעO%(ת
;(א6 , ְוא(ֵמר ַלֲאֵחִרי�. ְוָחִבית ֶ/ל ַיִי�, ְוִע@6ל ֶ/ל ְ%ֵבָלה, ְסעO%(ת

ְלֵהיָכ� . ע(Fִי� ִע-( ֶחְ/;(� 0ַחר ַה9ַָ;ת, � ָהי6 ִפְקִחי�ְוִא . ְוַהPִיל6 ָלֶכ�
�0 ְלֶ/ֵאיָנJ , ֶ;� ְ;ֵתיָרא א(ֵמר. ֶלָחֵצר ַהְמעֶֹרֶבת. ַמPִיִלי� א(ָת�

ְול(ֵב/ ָ:ל ַמה Cָ9ֶכ(ל , 6ְלָ/� מ(ִציא ָכל ְ:ֵלי ַתְ/ִמי/(    ד: ְמעֶֹרֶבת
ְ/מ(ָנה ָעFָר , ַרִ;י י(ֵסי א(ֵמר. ֵט� ָ:ל ַמה Cָ9ֶכ(ל ַלֲעטֹ�ְוע(, ִלְל;/
   ה: ;(א6 ְוַהPִיל6 ִעִ-י, ְוא(ֵמר ַלֲאֵחִרי�, ְוח(ֵזר ְול(ֵב/ 6מ(ִציא. ֵ:ִלי�

ה E(ְרִסי� ע(ר ֶ/ל ְ@ִדי ַעל ַ@ֵ;י ִ/ָ%ה 8ֵבָ , ַרִ;י ִ/ְמע(� ֶ;� ַנָ<ס א(ֵמר
ְוע(Fִי� ְמִחPָה ְ;ָכל . ִמEְֵני ֶ/ה6א ְמָחֵר�ְ , 6ִמְגָ%ל ֶ/Hַחז ָ;ֶה� ֶאת ָהא6ר

ַרִ;י . ִ;ְ/ִביל ֶ/Bֹא ַתֲעבֹר ַהְ%ֵלָקה, ֵ;י� ְמֵלִאי� ֵ;י� ֵריָקִני�, ַהֵ:ִלי�
כ(ִלי� ְלַקֵ;ל ְלִפי ֶ/ֵאי� יְ , י(ֵסי א(ֵסר ִ;ְכֵלי ֶחֶרF ֲחָדִ/י� ְמֵלִאי� ַמִי�
, ָנְכִרי ֶ/ָ;א ְלַכ;(ת   ו: ֶאת ָהא6ר ְוֵה� ִמְתַ;7ְִעי� 6ְמַכִ;י� ֶאת ַהְ%ֵלָקה

ֲאָבל , ִמEְֵני ֶ/ֵאי� ְ/ִביָתת( ֲעֵליֶה�, ֵאי� א(ְמִרי� ל( ַ:ֵ;ה ְו0ל 8ְַכֶ;ה
:(ִפי�    ז: ִביָתת( ֲעֵליֶה�ִמEְֵני ֶ/9ְ , ֵאי� /(ְמִעי� ל(, ָקָט� ֶ/ָ;א ְלַכ;(ת

, ְוַעל צ(Hה ֶ/ל ָקָט�, ְקָעָרה ַעל ַ@ֵ;י ַהֵ<ר ִ;ְ/ִביל ֶ/Bֹא ֶתֱאחֹז ַ;7(ָרה
ַמֲעFֶה ָבא ִלְפֵני ַרָ;� י(ָחָנ� , Hַמר ַרִ;י ְיה6ָדה. ְוַעל ַעְקָרב ֶ/Bֹא ִת�9ְָ 

ָנְכִרי ֶ/ִהְדִליק ֶאת    ח : ַ/ִני ל( ֵמַחָ+אתח(ְ/ , ְוHַמר, ֶ;� ַזַ:אי ַ;ֲעָרב
ִמBֵא ַמִי� . Hס6ר, ְוִא� ִ;ְ/ִביל ִיFְָרֵאל, ִמְ/8ֵַ-/ ְלא(ר( ִיFְָרֵאל, ַהֵ<ר

. Hס6ר, ְוִא� ִ;ְ/ִביל ִיFְָרֵאל, ַמְ/ֶקה 0ֲחָריו ִיFְָרֵאל, ְלַהְ/ק(ת ְ;ֶהְמ8(
, ְוִא� ִ;ְ/ִביל ִיFְָרֵאל, י(ֵרד 0ֲחָריו ִיFְָרֵאל, ֵליֵרד ;(ָעFָה ג(י ֶ:ֶב/ 

ְוָעFָה ג(י , ַמֲעFֶה ְבַרָ;� ַ@ְמִליֵאל 6ְזֵקִני� ֶ/ָהי6 ָבִאי� ִ;ְסִפיָנה. Hס6ר
  :ְוָיְרד6 ב( ַרָ;� ַ@ְמִליֵאל 6ְזֵקִני�, ֶ:ֶב/ ֵליֵרד ;(

  פרק יז
�0 ַעל Eִי ֶ/ִ<ְתEְָרק6 , ָ+ִלי� ַ;9ַָ;ת ְוַדְלת(ֵתיֶה� ִעָ-ֶה�ָ:ל ַהֵ:ִלי� נִ    א
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נ(ֵטל    ב: ְלִפי ֶ/ֵאיָנ� ִמ� ַה-6ָכ�, ֶ/ֵאיָנ� %(ִמי� ְלַדְלת(ת ַהַ;ִית. ַ;9ַָ;ת
ְרָנס ְלַפPֵַע ;( ֶאת ָהֱאג(ִזי� Oָד� קH ,ְוַקְר%ֹ� ַלְח8ְֹ� ֶאת ַהְ%ֵבָלה .

ֶאת . ִלְגרֹ� ָ;J ֶאת ַהְ@ר(ָגר(ת, ַמְגֵרָפה. ִלְגרֹר ָ;J ֶאת ַהְ@ִביָנה,ֵגָרהְמ 
ִלְתחֹב , ֶאת ַה:(/ ְוֶאת ַהִ:ְרָ:ר. ָלֵתת ָעָליו ַל7ָָט�, ָהַרַחת ְוֶאת ַהַ-ְזֵלג

 ֶאת ִלְפ8ַֹח ָ;J, ְוֶ/ל ַס7ִָאי�, ִל+ֹל ָ;J ֶאת ַה7(#, ַמַחט ֶ/ל ָיד. ;(
ְמHה, ִא� ֶי/ ֶקֶ/ר ְ;רֹא/(, ָקֶנה ֶ/ל ֵזיִתי�   ג: ַהָ%ֶלת Oְוִא� , ְמַקֵ;ל ט
ְמHה, ָלאו Oַרִ;י י(ֵסי    ד: ִנָ+ל ַ;9ַָ;ת, ֵ;י� ָ:ְ� 6ֵבי� ָ:�ְ . ֵאי� ְמַקֵ;ל ט

ָ:ל . ל ַמֲחֵרָ/הח#6 ִמ� ַהַ-ָ=ר ַהָ@ד(ל ְוָיֵתד ֶ/ , ָ:ל ַהֵ:ִלי� ִנָ+ִלי�, א(ֵמר
ֵאי� ִנָ+ִלי� ֶאBָא , ַרִ;י ְנֶחְמָיה א(ֵמר. ַהֵ:ִלי� ִנָ+ִלי� ְלצֶֹרְ� ְוֶ/Bֹא ְלצֶֹר�ְ 

, )ִעָ-ֶה�(ִ/ְבֵריֶה� ִנָ+ִלי� , ָ:ל ַהֵ:ִלי� ַהִ<ָ+ִלי� ַ;9ַָ;ת   ה: ְלצֶֹר�ְ 
ְבֵרי ֲעֵרָבה ְלַכ=(ת ָ;ֶה� ֶאת Eִי ִ/ , 6ִבְלַבד ֶ/Cְִהי6 ע(Fִי� ֵמֵעי� ְמָלאָכה

, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ִ/ְבֵרי ְזכ6ִכית ְלַכ=(ת ָ;ֶה� ֶאת Eִי ַה�Eְַ , ֶהָחִבית
ִ/ְבֵרי ֲעֵרָבה ָלצ6ק ְלת(ָכ� , 6ִבְלַבד ֶ/Cְִהי6 ע(Fִי� ֵמֵעי� ְמַלאְכ�8ָ

ִא� , ָהֶאֶב� ֶ/ַ;7ֵר6ָיה   ו: ָ/ֶמ�ְוֶ/ל ְזכ6ִכית ָלצ6ק ְלת(ָכ� , ִמְקEָה
. ֵאי� ְמַמְלִאי� ָ;J, ְוִא� ָלאו, ְמַמְלִאי� ָ;J, ְמַמְלִאי� ָ;J ְוֵאיָנJ נ(ֶפֶלת

, Eְַקק ַהַחB(�   ז: ְמַמְלִאי� ָ;J ַ;9ַָ;ת, ְזמ(ָרה ֶ/ִהיא ְק/6ָרה ַבָ+ִפיחַ 
, ְוִא� ָלאו, E(ְקִקי� ;(,  ֶ/ה6א ָק/6ר ְוָתל6יִ;ְזַמ�, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר

ָ:ל    ח: ֵ;י� ָ:ְ� 6ֵבי� ָ:ְ� E(ְקִקי� ;(, ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ֵאי� E(ְקִקי� ;(
, Hַמר ַרִ;י י(ֵסי. ִ:=6ֵיי ַהֵ:ִלי� ֶ/Cֵ/ ָלֶה� ֵ;ית ֲאִחיָזה ִנָ+ִלי� ַ;9ַָ;ת

ֵ;י� ָ:ְ� , ֲאָבל ְ;ִכ=6ֵיי ַהֵ:ִלי�, ְ;ִכ=6ֵיי ַה7ְַרָקע(ת. ָבִרי� ֲאמ6ִרי�ַ;ֶ-ה דְ 
  :6ֵבי� ָ:ְ� ִנָ+ִלי� ַ;9ַָ;ת

  פרק יח
ְמַפִ<י� ֲאִפ6B 0ְרַ;ע ְוָחֵמ/ קEO(ת ֶ/ל 8ֶֶב� ְוֶ/ל 8ְבH6ה ִמEְֵני     א

ְמַפִ<י� . ֲאָבל לֹא ֶאת ָהא(ָצר, ַהִ-ְדָר/ָהא(ְרִחי� 6ִמEְֵני ִב+6ל ֵ;ית 
6ַמֲעFֵר ֵ/ִני , 6ַמֲעFֵר ִרא/(� ֶ/ִ<ְ+ָלה ְתר6ָמת(, 6ְדַמאי, 8ְר6ָמה ְטה(ָרה
ְרמ(ס ַהCֵָב/, ְוֶהְקֵ%/ ֶ/ִ<ְפ6% O8י�, ְוַהCִֵני ֶ/ה6א ַמֲאָכל ָלֲעִנEְֲאָבל . ִמ
ְולֹא ֶאת , א ַמֲעFֵר ִרא/(� ֶ/Bֹא ִנְ+ָלה ְתר6ָמת(ְולֹ, לֹא ֶאת ַהֶ+ֶבל

ַרָ;� . ְולֹא ֶאת ַהַחְרָ%ל, ְולֹא ֶאת ַה�6B, ַמֲעFֵר ֵ/ִני ְוֶהְקֵ%/ ֶ/Bֹא ִנְפ6%
�6B;ַ ֵני ֶ/ה6א ַמֲאַכל ע(ְרִבי�, ִ/ְמע(� ֶ;� ַ@ְמִליֵאל ַמ8ִירEְב: ִמ    

, ִא� ִהְתִקיָנ� ְלַמֲאַכל ְ;ֵהָמה, ֲחִביֵלי ֵעִצי� ַוֲחִביֵלי ְזָרִדי�ֲחִביֵלי ַק/ וַ 
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:(ִפי� ֶאת ַהַ=ל ִלְפֵני . ֵאי� ְמַטְלְטִלי� א(ָת�, ְוִא� ָלאו, ְמַטְלְטִלי� א(ָת�
%(ִחי� א(ָתJ ַעד , 8ְַרְנגֶֹלת ֶ/ָ;ְרָחה. ְ:ֵדי ֶ/Cֲַעל6 ְוֵיֵרד6, ָהֶאְפר(ִחי�

. ִא9ָה ְמַדָ%ה ֶאת ְ;ָנJ. ְמַדִ%י� ֲעָגִלי� 6ְסָיִחי� ִ;ְר/6ת ָהַרִ;י�. ָ:ֵנסֶ/8ִ 
ֲאָבל , ִ;ְזַמ� ֶ/ה6א נ(ֵטל 0ַחת 6ַמִ<יַח 0ַחת. ֵאיָמַתי, Hַמר ַרִ;י ְיה6ָדה
ָבל אֲ , ֵאי� ְמַיBְִדי� ֶאת ַהְ;ֵהָמה ְ;י(� ט(ב   ג. Hס6ר, ִא� ָהָיה ג(ֵרר

ְוק(ִרי� ָלJ ֲחָכָמה ִמָ-ק(� , 6ְמַיBְִדי� ֶאת ָהִא9ָה ַ;9ַָ;ת. ְמַסֲעִדי�
ַרִ;י י(ֵסי . ְוק(ְ/ִרי� ֶאת ַהַ+;6ר, 6ְמַחBְִלי� ָעֶליָה ֶאת ַה9ַָ;ת, ְלָמק(�
  :ְוָכל ָצְרֵכי ִמיָלה ע(Fִי� ַ;9ַָ;ת. �0 ח(ְתִכי�, א(ֵמר

  פרק יט
ְמִביא( ַב9ַָ;ת , ִא� לֹא ֵהִביא ְכִלי ֵמֶעֶרב ַ/ָ;ת, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר   א

, ְוע(ד Hַמר ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר. ְמַכֵ=ה6 ַעל Eִי ֵעִדי�, 6ַבַ=ָ:ָנה. ְמגBֶOה
י ְ:ָלל Hַמר ַרִ; . ַבְרֶזל) ְ:ִלי(:(ְרִתי� ֵעִצי� ַלֲעF(ת Eֶָחִמי� ְוַלֲעF(ת 

ָ:ל ְמָלאָכה ֶ/ֶאְפָ/ר ַלֲעF(ָתJ ֵמֶעֶרב ַ/ָ;ת ֵאיָנJ %(ָחה ֶאת , ֲעִקיָבא
   ב. ְוֶ/ִאי ֶאְפָ/ר ַלֲעF(ָתJ ֵמֶעֶרב ַ/ָ;ת %(ָחה ֶאת ַה9ַָ;ת, ַה9ַָ;ת

נ(ְתִני� וְ , 6מ(ְצִצי�, 6פ(ְרִעי�, מ(ֲהִלי�, ע(Fִי� ָ:ל ָצְרֵכי ִמיָלה ַ;9ַָ;ת
. ל(ֵעס ְ;ִ/ָ<יו ְונ(ֵת�, ִא� לֹא ָ/ַחק ֵמֶעֶרב ַ/ָ;ת. ָעֶליָה ִאְסEְָלִנית ְוַכ-(�

ְוֵאי� . ִיָ<ֵת� ֶזה ְבַעְצמ( ְוֶזה ְבַעְצמ(, ִא� לֹא ָטַר� ַיִי� ָוֶ/ֶמ� ֵמֶעֶרב ַ/ָ;ת
ִא� לֹא ִהְתִקי� . ְסַמְרט6טֲאָבל :(ֵרְ� ָעֶליָה , ע(Fִי� ָלJ ָחל6ק ְלַכ8ְִחBָה

   ג: ַוֲאִפ6B ֵמָחֵצר 0ֶחֶרת, :(ֵרְ� ַעל ֶאְצָ;ע( 6ֵמִביא, ֵמֶעֶרב ַ/ָ;ת
6ְמַזBְִפי� , ֵ;י� ִלְפֵני ַהִ-יָלה 6ֵבי� ְל0ַחר ַהִ-יָלה, ַמְרִחיִצי� ֶאת ַה7ָָט�

ַמְרִחיִצי� ֶאת , � ֲעַזְרָיה א(ֵמרַרִ;י ֶאְלָעָזר ;ֶ . ֲאָבל לֹא ְבֶכִלי, ָעָליו ַ;Cָד
ֶ/ֶ<ֱאַמר ַוְיִהי ַבC(� ַה9ְִליִ/י , ַה7ָָט� ַ;C(� ַה9ְִליִ/י ֶ/ָחל ִלְהי(ת ַ;9ַָ;ת

, ָסֵפק ְו0ְנְ%ר(ִגינ(ס ֵאי� ְמַחBְִלי� ָעָליו ֶאת ַה9ַָ;ת. ִ;ְהי(ָת� :ֲֹאִבי�
ֶאָחד , ִמי ֶ/ָהי6 ל( ְ/ֵני ִתינ(ק(ת   ד: 0ְנְ%ר(ִגינ(סְוַרִ;י ְיה6ָדה ַמ8ִיר ;ָ 

ְוָ/ַכח 6ָמל ֶאת ֶ/ל 0ַחר , ָלמ6ל 0ַחר ַה9ַָ;ת ְוֶאָחד ָלמ6ל ַ;9ַָ;ת
, ֶאָחד ָלמ6ל ְ;ֶעֶרב ַ/ָ;ת ְוֶאָחד ָלמ6ל ַ;9ַָ;ת. ַחCָב, ַה9ַָ;ת ַ;9ַָ;ת
, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר ְמַחCֵב ַחָ+את, ת ֶ/ל ֶעֶרב ַ/ָ;ת ַ;9ַָ;תְוָ/ַכח 6ָמל אֶ 

ַע E(ֵטר O/)ָרה, ְלִתְ/ָעה, ָקָט� ִנ-(ל ִלְ/מ(ָנה   ה: ְוַרִ;י ְיהFְָוַלֲע ,
, ְ:ַדְר:(. ָהא ֵכיַצד. לֹא ָפח(ת ְולֹא י(ֵתר, ְוִלְ/ֵני� ָעFָר, 6ְל0ַחד ָעFָר

ֵ;י� ַה9ְָמ/(ת ֶ/ל , ִנ-(ל ְלִתְ/ָעה,  נ(ַלד ְלֵבי� ַה9ְָמ/(ת,ִלְ/מ(ָנה
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, ִנ-(ל ְל0ַחד ָעFָר, י(� ט(ב ְל0ַחר ַ/ָ;ת, ִנ-(ל ַלֲעFָָרה, ֶעֶרב ַ/ָ;ת
, ָקָט� ַהח(ֶלה. ִנ-(ל ִלְ/ֵני� ָעFָר, ְ/ֵני ָיִמי� ט(ִבי� ֶ/ל רֹא/ ַה9ָָנה

ֵא6B ֵה� ִציִצי� ַהְמַעְ:ִבי� ֶאת    ו.  ִלי� א(ת( ַעד ֶ/Cְַבִריאֵאי� מ(הֲ 
ְוִא� . ְוֵאינ( א(ֵכל ַ;8ְר6ָמה. ָ;Fָר ַהח(ֶפה ֶאת רֹב ָהֲעָטָרה, ַהִ-יָלה

, ָמל ְולֹא ָפַרע ֶאת ַהִ-יָלה. ְמַת7ְנ( ִמEְֵני ַמְרִאית ָהָעִי�, ָהָיה ַבַעל ָ;Fָר
 6Bלֹא ָמלְ:ִא:  
  פרק כ

ְונ(ְתִני� , 8(ִלי� ֶאת ַהְמַ/ֶ-ֶרת ְ;י(� ט(ב, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר    א
ֵאי� 8(ִלי� ֶאת ַהְמַ/ֶ-ֶרת ְ;י(� , ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ַל8ְל6ָיה ַ;9ַָ;ת

   ב: 6ָיה ְ;י(� ט(בֲאָבל נ(ְתִני� ַל8ְל, ְוֵאי� נ(ְתִני� ַל8ְל6ָיה ַ;9ַָ;ת, ט(ב
6BPַCִ/ֶ ִי� , נ(ְתִני� ַמִי� ַעל ַ@ֵ;י ַה9ְָמִרי� ִ;ְ/ִבילCַ6ְמַסְ<ִני� ֶאת ַה

ְוע(Fִי� , ְונ(ְתִני�ֵ;יָצה ִ;ְמַסֶ<ֶנת ֶ/ל ַחְרָ%ל, ְ;ס6ָדִרי� 6ִבְכִפיָפה ִמְצִרית
, ְ;ָלִגי�, ְ;י(� ט(ב, ְ;כ(ס, ַ;9ַָ;ת, ֵמרַרִ;י ְיה6ָדה א(. ֲאנ6ְמִלי� ַ;9ַָ;ת

ֵאי� /(ִרי�    ג: ַה:ֹל ְלִפי ָהא(ְרִחי�, ַרִ;י ָצד(ק א(ֵמר. ְ;ָחִבית, 6ַב-(ֵעד
ְוֵאי� /(ִרי� ֶאת . ֲאָבל נ(ֵת� ְלת(ְ� ַהחֶֹמ#, ֶאת ַהִחְל8ִית ַ;E(ְ/ִרי�

ֲאָבל נ(ֵת� ְלת(ְ� ַהְ:ָבָרה א( ְלת(ְ� , (ָת�ַהַ:ְרִ/יִני� ְולֹא ָ/ִפי� א
ְולֹא ִי8ְֶנ<6 ַעל ַ@ֵ;י ָמק(� , ֵאי� :(ְבִרי� ֶאת ַה8ֶֶב� ַ;ְ:ָבָרה. ַהַ:ְלָ:ָלה

ֲאָבל נ(ֵטל ה6א ַבְ:ָבָרה ְונ(ֵת� ְלת(ְ� , ָ@ב(Jַ ִ;ְ/ִביל ֶ/Cֵֵרד ַה-(#
, 6ְמַסBְִקי� ַלPְָדִדי� ִמEְֵני ָהְרִעי, ִמBְִפֵני ַהEְָט�@(ְרִפי�    ד: ָהֵאב6ס

נ(ְטִלי� ִמBְִפֵני ְבֵהָמה ז( ְונ(ְתִני� . ַוֲחָכִמי� א(ְסִרי�. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ד(ָסא
, לֹא ְיַנְעְנע( ְבָיד(, ַה7ַ/ ֶ/ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ָ+ה   ה: ִלְפֵני ְבֵהָמה ז( ַ;9ַָ;ת

 ָBא( ֶ/ָהָיה ָעָליו ַ:ר א( , ְוִא� ָהָיה ַמֲאַכל ְ;ֵהָמה. א ְמַנְעְנע( ְבג6פ(ֶא
ֲאָבל לֹא , ַמ8ִיִרי�, ַמְכֵ;/ ֶ/ל ַ;ֲעֵלי ָב8ִי�. ְמַנְעְנע( ְבָיד(, ָסִדי�

8ָר, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. לֹא ִיַ@ע ;(, ְוֶ/ל :(ְבִסי�, כ(ְבִ/י� Oִא� ָהָיה מ 
  :ַמ8ִיר ֶאת :BO( ְו/(ְמט(, ֵמֶעֶרב ַ/ָ;ת

  פרק כא
. ְוַכְלָ:ָלה ְוָהֶאֶב� ְ;ת(ָכJ, נ(ֵטל Hָד� ֶאת ְ;נ( ְוָהֶאֶב� ְ;ָיד(    א

Bִי� Oה ִע� ַהְ+ה(ָרה ְוִע� ַהחHַרִ;י ְיה6ָדה . 6ְמַטְלְטִלי� 8ְר6ָמה ְטֵמ
ָהֶאֶב� ֶ/ַעל Eִי    ב. ע ְ;ֶאָחד 6ֵמHה�0 ַמֲעִלי� ֶאת ַהְמדO-ָ , א(ֵמר

ַמְגִ;יָהJ , ָהְיָתה ֵבי� ֶהָחִבC(ת. ַמָ+J ַעל ִצָ%J ְוִהיא נ(ֶפֶלת, ֶהָחִבית
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נ(ֵער ֶאת ַהַ:ר ְוֵה� , ָמע(ת ֶ/ַעל ַהַ:ר. 6ַמָ+J ַעל ִצָ%J ְוִהיא נ(ֶפֶלת
, ָהְיָתה ֶ/ל ע(ר. ְמַקְ<ָחJ ִ;ְסַמְרט6ט, ָהְיָתה ָעָליו ִלְ/ֶלֶ/ת. נ(ְפל(ת

ַמְגִ;יִהי� ִמ� , ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�   ג: נ(ְתִני� ָעֶליָה ַמִי� ַעד ֶ/8ְִכֶלה
ְלָח� ֲעָצמ(ת 6ְקִלEִי� O9ל א(ְמִרי�. ַהBֵ6ֵבית ִה , JBָOנ(ֵטל ֶאת ַהַ+ְבָלה כ

Jְפ . 6ְמַנֲעָרBִָער ֶ/ל ַמֲעִביִרי� ִמFִֵית ְוIַ:ַח(ת ִמEָ ר6ִרי�Eֵ ְלָח� O9ֵני ַה
ִא� ֶי/ , ְספ(ג. ִמEְֵני ֶ/ה6א ַמֲאַכל ְ;ֵהָמה, ֲאפ6ִני� ְוFֵָער ֶ/ל ֲעָדִ/י�

ַוֲחָכִמי� . (ֵאי� ְמַקְ<ִחי� ;(, ְוִא� ָלאו, ְמַקְ<ִחי� ;(, ל( ע(ר ֵ;ית ֲאִחיָזה
ְמHה, ִנָ+ל ַ;9ַָ;ת, ְ� 6ֵבי� ָ:�ְ ֵ;י� :ָ ) א(ְמִרי� Oְוֵאינ( ְמַקֵ;ל ט:  
  פרק כב

ְוא(ֵמר , ַמPִיִלי� ֵהיֶמָ<ה ְמז(� ָ/ל/ ְסעO%(ת, ָחִבית ֶ/ִ<ְ/ְ;ָרה    א
ֵאי� ס(ֲחִטי� ֶאת . 6ִבְלַבד ֶ/Bֹא ִיְסEֹג, ;(א6 ְוַהPִיל6 ָלֶכ�, ַלֲאֵחִרי�

ַרִ;י ְיה6ָדה . ֲאס6ִרי�, ְוִא� ָיְצא6 ֵמַעְצָמ�, (ִציא ֵמֶה� ַמְ/ִקי�ַהEֵר(ת ְלה
8ָר, ִא� ָלֳאָכִלי�, א(ֵמר Oֵצא ֵמֶה� מ)Cֵצא ֵמֶה� , ְוִא� ְלַמְ/ִקי�, ַה)Cַה
ְוַרִ;י . ֲאס6ִרי�, ַחB(ת ְ%ַב/ ֶ/ִרְ=ָק� ֵמֶעֶרב ַ/ָ;ת ְוָיְצא6 ֵמַעְצָמ�. Hס6ר
/(ִרי� א(ת( ְבַחִ-י� , ָ:ל ֶ/ָ;א ְבַחִ-י� ֵמֶעֶרב ַ/ָ;ת   ב. יֶעֶזר ַמ8ִירֶאלִ 

ְמִדיִחי� א(ת( ְבַחִ-י� , ְוָכל ֶ/Bֹא ָבא ְבַחִ-י� ֵמֶעֶרב ַ/ָ;ת, ַ;9ַָ;ת
ְוק(ְלַיס ) ְוָדִגי� ְמל6ִחי� ְקַטִ<י�(ח#6 ִמ� ַהָ-ִליַח ַהCָָ/� , ַ;9ַָ;ת

/(ֵבר Hָד� ֶאת     ג.  ֶ/ֲהָדָחָת� ז( ִהיא ְגַמר ְמַלאְכ�8ָ, ָהִאְסEִָני�
ְוֵאי� . 6ִבְלַבד ֶ/Bֹא ִיְתַ:�6ֵ ַלֲעF(ת ֶ:ִלי, ֶהָחִבית ֶלֱאכֹל ֵהיֶמָ<ה ְגר(ָגר(ת

ְולֹא . ַוֲחָכִמי� ַמ8ִיִרי�. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ְיה6ָדה, נ(ְקִבי� ְמג6ָפה ֶ/ל ָחִבית
J%ָPִֵני ֶ/ה6א , לֹא ִי�8ֵ ָעֶליָה ַ/ֲעָוה, ְוִא� ָהְיָתה ְנק6ָבה. ִי7ְֶבָ<ה ִמEְִמ

, ַמֲעFֶה ָבא ִלְפֵני ַרָ;� י(ָחָנ� ֶ;� ַזַ:אי ַ;ֲעָרב, Hַמר ַרִ;י ְיה6ָדה. ְמָמֵרחַ 
ְלת(ְ� ַה;(ר ִ;ְ/ִביל נ(ְתִני� 8ְַבִ/יל    ד : ח(ְ/ַ/ִני ל( ֵמַחָ+את, ְוHַמר

ְוֶאת ַהP(ֵנ� , ְוֶאת ַהַ-ִי� ַהCִָפי� ָ;ָרִעי� ִ;ְ/ִביל ֶ/Cְ/ֶ ,6>PַCִֵהא ָ/מ6ר
ְמַהBְֵ� ָ;ֶה� , ִמי ֶ/ָ<ְ/ר6 ֵכָליו ַ;ֶ%ֶרְ� ַ;ַ-ִי�. ַ;ַחָמה ִ;ְ/ִביל ֶ/Cֵַח-6

ֲאָבל לֹא ְכֶנֶגד , /(ְטָח� ַ;ַחָ-ה, ַהִחיצ(ָנהִהִ@יַע ֶלָחֵצר . ְוֵאינ( ח(ֵ//
ֲאִפ6B ְבֶעFֶר , ָהר(ֵח# ְ;ֵמי ְמָעָרה 6ְבֵמי ְטֶבְרָיא ְוִנְסEֵ8ַג   ה: ָהָע�

ֲאָבל ֲעFָָרה ְבֵני Hָד� ִמְסEְ8ִַגי� , לֹא ְיִביֵא� ְ;ָיד(, ֲאלOְנִטיא(ת
ְנִטית 0ַחת Eְֵניֶה� ְיֵדיֶה� Oָיָד�,  ְוַרְגֵליֶה�ַ;ֲאל;ְ Jו: 6ְמִביִאי� א(ָת   

. ֲאָבל לֹא ִמְתַעְ-ִלי� ְולֹא ִמְתָ@ְרִדי�, )ִ;ְבֵני ֵמַעִי�(ָסִכי� 6ְמַמְ/ְמִ/י� 
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ְוֵאי� ְמַעPְִבי� ֶאת , ְוֵאי� ע(Fִי� Eִ0ְקְטִויִזי�, ֵאי� י(ְרִדי� ְלק(ְרִ%יָמא
לֹא ִיְטְרֵפ� , ִמי ֶ/ִ<ְפְרָקה ָיד( ְוַרְגל(. ת ַה9ֶֶברְוֵאי� ַמֲחִזיִרי� אֶ , ַה7ָָט�
  :ְוִא� ִנְתַרEָא ִנְתַרEָא, ֲאָבל ר(ֵח# ה6א ְכַדְר:(, ְ;צ(ֵנ�

  פרק כג
6ִבְלַבד ֶ/Bֹא יֹאַמר ל( , /(ֵאל Hָד� ֵמֲחֵבר( ַ:ֵ%י ַיִי� ְוַכֵ%י ֶ/ֶמ�    א

ַמִ<יַח ַטBִית( , ְוִא� ֵאינ( ַמֲאִמינ(. ֵמֲחֶבְרJ8ָ ִ:ָ:ר(תְוֵכ� ָהִא9ָה , ַהְלֵוִני
ְוֵכ� ֶעֶרב Eֶַסח ִ;יר6ָ/ַלִי� . ֶאְצל( ְוע(Fֶה ִע-( ֶחְ/;(� ְל0ַחר ַ/ָ;ת

ַמִ<יַח ַטBִית( ֶאְצל( ְונ(ֵטל ֶאת Eְִסח( ְוע(Fֶה ִע-( , ֶ/ָחל ִלְהי(ת ַ;9ַָ;ת
מ(ֶנה Hָד� ֶאת א(ְרָחיו ְוֶאת EְַרEְר(ָתיו     ב: ;(� ְל0ַחר י(� ט(בֶחְ/ 
ְלָח�. ֲאָבל לֹא ִמ� ַהְ:ָתב, ִמEִיו O96ֵמִפיס ִע� ָ;ָניו ְוִע� ְ;ֵני ֵבית( ַעל ַה ,

. ְבָיאִמ�69 קO , 6ִבְלַבד ֶ/Bֹא ִיְתַ:�6ֵ ַלֲעF(ת ָמָנה ְגד(ָלה ְ:ֶנֶגד ְקַטָ<ה
    ג: ֲאָבל לֹא ַעל ַהָ-נ(ת, 6ַמִ+יִלי� ֲחָלִ/י� ַעל ַה7ֳָדִ/י� ְ;י(� ט(ב

ְולֹא יֹאַמר Hָד� ַלֲחֵבר( ִלFְ:ֹר ל( , לֹא ִיFְ:ֹר Hָד� E(ֲעִלי� ַ;9ַָ;ת
, ר(תֵאי� ַמְחִ/יִכי� ַעל ַה8ְח�6 ִלFְ:ֹר E(ֲעִלי� 6ְלָהִביא פֵ . פ(ֲעִלי�

, ְ:ָלל Hַמר 0ָ;א ָ/א6ל. 6ֵמִביא ֵפר(ת ְ;ָיד(, ֲאָבל ַמְחִ/יְ� ה6א ִלְ/מֹר
ַמְחִ/יִכי�     ד: ַר9ַאי ֲאִני ְלַהְחִ/יְ� ָעָליו, ָ:ל ֶ/ֲאִני ַזַ:אי ַ;ֲאִמיָרת(

א ל( Hר(� ְוַעל ִעְסֵקי ַהֵ-ת ְלָהִבי, ַעל ַה8ְח�6 ְלַפ7ֵַח ַעל ִעְסֵקי ַכBָה
ֶאBָא , לֹא ִיְסEֹד ָ;ֶה� ִיFְָרֵאל, @(י ֶ/ֵהִביא ֲחִליִלי� ַ;9ַָ;ת. ְוַתְכִריִכי�

ִי7ֵָבר ;( , ָע6F ל( Hר(� ְוָחְפר6 ל( ֶקֶבר. ִא� ֵ:� ָ;א6 ִמָ-ק(� ָקר(ב
ע(Fִי� ָ:ל    ה: ִמיתלֹא ִי7ֵָבר ;( ע(לָ , ְוִא� ִ;ְ/ִביל ִיFְָרֵאל, ִיFְָרֵאל

/(ְמִטי� . 6ִבְלַבד ֶ/Bֹא ָיִזיז6 ב( ֵאָבר, ָסִכי� 6ְמִדיִחי� א(ת(, ָצְרֵכי ַהֵ-ת
ק(ְ/ִרי� . ֶאת ַהַ:ר ִמ8ְַח8ָיו 6ַמִ+יִלי� א(ת( ַעל ַהח(ל ִ;ְ/ִביל ֶ/Cְַמ8ִי�

, ְוֵכ� ק(ָרה ֶ/ִ<ְ/ְ;ָרה. (ִסי�ֶאBָא ֶ/Bֹא י, לֹא ֶ/Cֲַעֶלה, ֶאת ַהBִֶחי
ֶאBָא ֶ/Bֹא , לֹא ֶ/8ֲַעֶלה, ס(ְמִכי� א(ָתJ ְ;ַסְפָסל א( ַבֲארO:(ת ַהִ-ָ+ה

. ְולֹא ַבחֹל ִע� ְיִצי0ת ַהָ<ֶפ/, ֵאי� ְמַעְ-ִצי� ֶאת ַהֵ-ת ַ;9ַָ;ת. ת(ִסי�
  :/(ֵפְ� ָ%ִמי�ֲהֵרי ֶזה , ְוַהְמַעֵ-# ִע� ְיִצי0ת ֶנֶפ/

  פרק כד
ַמִ<יח( , ְוִא� ֵאי� ִע-( ָנְכִרי, נ(ֵת� ִ:יס( ַלָ<ְכִרי, ִמי ֶ/ֶהְחִ/יְ� ַ;ֶ%ֶר�ְ     א

, נ(ֵטל ֶאת ַהֵ:ִלי� ַהִ<ָ+ִלי� ַ;9ַָ;ת, ִהִ@יַע ֶלָחֵצר ַהִחיצ(ָנה. ַעל ַהֲחמ(ר
: ְוַה7ִMַי� נ(ְפִלי� ֵמֲאֵליֶה�, ר ֶאת ַהֲחָבִלי�ַמ8ִי, ְוֶ/ֵאיָנ� ִנָ+ִלי� ַ;9ַָ;ת
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ֲאָבל , 6ְמַפְסEְִסי� ֶאת ַהִ:Eִי�, ַמ8ִיִרי� Eְִקיֵעי ָעִמיר ִלְפֵני ְבֵהָמה    ב
ֵאי� ְמַרְ=ִקי� לֹא ֶאת ַה9ַַחת ְולֹא ֶאת ֶהָחר6ִבי� ִלְפֵני . לֹא ֶאת ַהIִיִרי�

ֵאי�     ג: ַרִ;י ְיה6ָדה ַמ8ִיר ֶ;ָחר6ִבי� ַל7ָ%ַה. ַ@ָ=הֵ;י� 7ָ%ַה ֵ;י� , ְבֵהָמה
ְוֵאי� ַמְמִרי� ֶאת . ֲאָבל ַמְלִעיִטי�, ְולֹא ד(ְרִסי�, א(ְבִסי� ֶאת ַהָ@ָמל

ְרָס�, 6ְמַהְלְקִטי� ַל8ְַרְנג(ִלי�. ֲאָבל ַמְלִעיִטי�, ָהֲעָגִלי� O-ְונ(ְתִני� ַמִי� ַל ,
ְוֵאי� נ(ְתִני� ַמִי� ִלְפֵני ְדב(ִרי� ְוִלְפֵני י(ִני� . ִלי�ֲאָבל לֹא ג(בְ 

   ד: ֲאָבל נ(ְתִני� ִלְפֵני ֲאָוִזי� ְוַתְרְנג(ִלי� ְוִלְפֵני י(ֵני ַהְרְ%ִסC(ת, ֶ/ַ;9(ָב�ְ 
ִ;י רַ . ְוֶאת ַהְ<ֵבָלה ִלְפֵני ַהְ:ָלִבי�, ְמַח8ְִכי� ֶאת ַהְ%ל6ִעי� ִלְפֵני ַהְ;ֵהָמה

ְלִפי ֶ/ֵאיָנJ , ֲאס6ָרה, ִא� לֹא ָהְיָתה ְנֵבָלה ֵמֶעֶרב ַ/ָ;ת, ְיה6ָדה א(ֵמר
ְוִנְ/Hִלי� ִלְדָבִרי� ֶ/ֵה� ְלצֶֹרְ� , ְמִפיִרי� ְנָדִרי� ַ;9ַָ;ת   ה: ִמ� ַה-6ָכ�

. ִ-ְקֶוה6מ(ְדִדי� ֶאת ַהַ-ְטִלית ְוֶאת הַ , E(ְקִקי� ֶאת ַהָ-א(ר. ַה9ַָ;ת
, 6ַמֲעFֶה ִביֵמי Hִביו ֶ/ל ַרִ;י ָצד(ק 6ִביֵמי 0ָ;א ָ/א6ל ֶ;� ָ;ְטִנית

ְוָקְ/ר6 ֶאת ַהְ-ִקָ%ה ְבֶגִמי ֵליַדע ִא� ֵי/ , ֶ/Eְָקק6 ֶאת ַהָ-א(ר ְ;ָטִפיחַ 
ִקי� 6מ(ְדִדי� ֶ/E(ְק , 6ִמִ%ְבֵריֶה� ָלַמְדנ6. ַ;ִ@יִגית E(ֵתַח ֶטַפח ִא� ָלאו

 :ְוק(ְ/ִרי� ַ;9ַָ;ת

        ִמְ/ָני(ת ֵליל ָ/ב6ע(תִמְ/ָני(ת ֵליל ָ/ב6ע(תִמְ/ָני(ת ֵליל ָ/ב6ע(תִמְ/ָני(ת ֵליל ָ/ב6ע(ת
  מסכת ברכות 

ִמ9ָָעה ֶ/ַה:ֲֹהִני� ִנְכָנִסי� ֶלֱאכֹל . ק(ִרי� ֶאת ְ/ַמע ְ;ַעְרִבית ֵמֵאיָמַתי
ִמי� ַוֲחכָ . ִ%ְבֵרי ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר, ַעד ס(� ָה0ְ/מ6ָרה ָהִרא/(ָנה, ִ;ְתר6ָמָת�
. ַעד ֶ/Cֲַעֶלה ַע-6ד ַה9ַַחר, ַרָ;� ַ@ְמִליֵאל א(ֵמר. ַעד ֲחצ(ת, א(ְמִרי�

. לֹא ָקִרינ6 ֶאת ְ/ַמע, Hְמר6 ל(, ַמֲעFֶה ֶ/ָ;א6 ָבָניו ִמֵ;ית ַהִ-ְ/8ֶה
ז( ְולֹא . ַחCִָבי� �8ֶ0 ִלְקר(ת, ִא� לֹא ָעָלה ַע-6ד ַה9ַַחר, Hַמר ָלֶה�

ִמְצָוָת� ַעד ֶ/Cֲַעֶלה , ֶאBָא ָ:ל ַמה H9ְֶמר6 ֲחָכִמי� ַעד ֲחצ(ת, ִ;ְלַבד
ִמְצָוָת� ַעד ֶ/Cֲַעֶלה ַע-6ד , ֶהְקֵטר ֲחָלִבי� ְוֵאָבִרי�. ַע-6ד ַה9ַָחר

. ַחרִמְצָוָת� ַעד ֶ/Cֲַעֶלה ַע-6ד ַה9ַ , ְוָכל ַהֶ<ֱאָכִלי� ְלי(� ֶאָחד. ַה9ַָחר
ְ:ֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת ָהHָד� ִמ� , ָלָ-ה Hְמר6 ֲחָכִמי� ַעד ֲחצ(ת, ִא� ֵ:�

, ַחCָב Hָד� ְלָבֵרְ� ַעל ָהָרָעה ְ:ֵ/� ֶ/ה6א ְמָבֵרְ� ַעל ַה+(ָבה: ָהֲעֵביָרה
. ְמאֶֹד�ָ ְוHַהְב8ָ ֵאת ְיָי ֱאלֶֹהיָ� ְ;ָכל ְלָבְבָ� 6ְבָכל ַנְפְ/ָ� 6ְבָכל  ֶ/ֶ<ֱאַמר

ֲאִפ6B , 6ְבָכל ַנְפְ/�ָ . ְ;ֵיֶצר ט(ב 6ְבֵיֶצר ָרע, ִ;ְ/ֵני ְיָצֶרי�ָ , ְ;ָכל ְלָבְב�ָ 
ָ%ָבר 0ֵחר ְ;ָכל . ְ;ָכל ָממ(ְנ�ָ , 6ְבָכל ְמאֶֹד�ָ . ה6א נ(ֵטל ֶאת ַנְפְ/�ָ 
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.  ִ;ְמאֹד ְמאֹדְ;ָכל ִמָ%ה 6ִמָ%ה ֶ/ה6א מ(ֵדד ָלְ� ֱהֵוי מ(ֶדה ל(, ְמאֶֹד�ָ 
ֶ/ה6א ְמכ�6ָO ְ:ֶנֶגד ֵ;ית , לֹא ָיֵקל Hָד� ֶאת רֹא/( ְ:ֶנֶגד ַ/ַער ַהִ-ְזָרח

ְנָ%ת(, 6ְבַמְנָעל(, לֹא ִיָ:ֵנס ְלַהר ַהַ;ִית ְ;ַמְקל(. ָקְדֵ/י ַה7ֳָדִ/י� O6ְבפ ,
ָ:ל . 6ְרִקיָקה ִמ7ַל ָוחֶֹמר, ָיאְולֹא ַיֲעFֶ<6 ַקEְַנַ%רְ , 6ְבHָבק ֶ/ַעל ַרְגָליו

ִמ7ִ9ְֶלְקל6 . ָהי6 א(ְמִרי� ִמ� ָהע(ָל�, ח(ְתֵמי ְבָרכ(ת ֶ/ָהי6 ַבִ-ְקָ%/
ִמ� , ִהְתִקינCְ/ֶ 6ה6 א(ְמִרי�, ֵאי� ע(ָל� ֶאBָא ֶאָחד, ְוHְמר6, ַהִ-יִני�

ֵהא Hָד� /(ֵאל ֶאת ְ/ל(� ֲחֵבר( ֶ/Cְ , ְוִהְתִקינ6. ָהע(ָל� ְוַעד ָהע(ָל�
, ַוCֹאֶמר ַל7(ְצִרי� ְיָי ִעָ-ֶכ�, ְוִהֵ<ה בַֹעז ָ;א ִמֵ;ית ֶלֶח� ֶ/ֶ<ֱאַמר, ַ;�9ֵ

ְוא(ֵמר 0ל 8ָב6ז ִ:י . ְוא(ֵמר ְיָי ִעְ-ָ� ִ@;(ר ֶהָחִיל. ְיָבֶרְכָ� ְייָ , ַוCֹאְמר6 ל(
, ַרִ;י ָנָת� א(ֵמר. ר ֵעת ַלֲעF(ת ַליָי ֵהֵפר6 ת(ָרֶת�ָ ְוא(מֵ . ָזְקָנה ִאֶ-�ָ 

  :ֵהֵפר6 ת(ָרֶתָ� ֵעת ַלֲעF(ת ַלייָ 
  מסכת פאה

6Bה. ְדָבִרי� ֶ/ֵאי� ָלֶה� ִ/ע6ר ֵאHEֵי(�, ְוַהִ;:6ִרי�, ַהH6ְגִמיל6ת , ְוָהֵר
� א(ֵכל Eֵר(ֵתיֶה� ָ;ע(ָל� ֵא6B ְדָבִרי� ֶ/Hדָ . ְוַתְלמ6ד 8(ָרה, ֲחָסִדי�

, 6ְגִמיל6ת ֲחָסִדי�, ִ:;6ד Hב ָוֵא�. ַהIֶה ְוַה7ֶֶר� ַקCֶֶמת ל( ָלע(ָל� ַהָ;א
�BָO: ָד� ַלֲחֵבר( ְוַתְלמ6ד 8(ָרה ְ:ֶנֶגדH ל( : ַוֲהָב0ת ָ/ל(� ֵ;י� /Cֶ/ֶ ִמי

ְוָכל ִמי ֶ/ֵאינ( . ֲהֵרי ֶזה לֹא ִי+ֹל, ָ;ֶה�ֲחִמ9ִי� ז6ז ְוה6א נ(Fֵא ְונ(ֵת� 
ְוָכל . ֵאינ( ִנְפָטר ִמ� ָהע(ָל� ַעד ֶ/Cְִצָטֵרְ� ַלְ;ִרC(ת, ָצִריְ� ִל+ֹל ְונ(ֵטל

ַעד ֶ/Cְַפְרֵנס ֲאֵחִרי� , ֵאינ( ֵמת ִמ� ַהIְִקָנה, ִמי ֶ/Pִָריְ� ִל+ֹל ְוֵאינ( נ(ֵטל
)B9ֶַהָ:ת6ב א(ֵמר ָ;ר6ְ� ַהֶ@ֶבר ֲאֶ/ר ִיְבַטח ַ;יָי ְוָהָיה ְיָי ְוָעָליו, ִמ 

ְולֹא , ְוָכל ִמי ֶ/ֵאינ( לֹא ִחֵ@ר. ְוֵכ� ַ%�Cָ ֶ/ָ%� ִ%י� ֱאֶמת ַלֲאִמ8(. ִמְבָטח(
ֵאינ( ֵמת ִמ� ַהIְִקָנה ַעד , ְוע(Fֶה ַעְצמ( ְ:0ַחד ֵמֶה�, ְולֹא ִפֵ=חַ , ס6ָמא

ֶצֶדק ֶצֶדק  ְוֶנֱאַמר, ֶ/ֶ<ֱאַמר ְודֵֹר/ ָרָעה ְתב(ֶא<Cִ ,6ְהֶיה ְ:0ַחד ֵמֶה�ֶ/ 
ֵאינ( ֵמת ִמ� ַהIְִקָנה ַעד , ְוָכל ַ%B/ֶ �Cָ(ֵקַח /ַֹחד 6ַמֶ+ה ֶאת ַהִ%י�. 8ְִר%ֹ�

  :ר Eְִקִחי�ֶ/ֶ<ֱאַמר ְו/ַֹחד לֹא ִת7ָח ִ:י ַה9ַֹחד ְיַע6ֵ , ֶ/ֵעיָניו ֵ:ה(ת
  מסכת דמאי

ְזָרִדי�, ַה9ִיִתי�, ֶ/ַ;ְ%ַמאי ַהBִ7ַי� O6ְבנ(ת , 6ְבנ(ת /6חַ , ְוָהִריִמי� ְוָהע
, ָהא(ג, 6ִביה6ָדה. ְוַהִ<ְצEָה, ְוַה@Oְפִני�, ְונ(ְבל(ת ַה8ְָמָרה, ִ/ְקָמה

, ָ:ל ַה9ִיִתי� Eְט6ִרי�, ה א(ֵמרַרִ;י ְיה6דָ . ְוַה:Oְסָ;ר, ְוַהחֶֹמ# ֶ/ִ;יה6ָדה
ָ:ל ְ;נ(ת . ח#6 ֵמִריֵמי ִ/ְקמ(ָנה, ָ:ל ָהִריִמי� Eְט6ִרי�. ח#6 ִמ9ֶל 6%ְפָרה
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ְסָטפ(ת, ִ/ְקָמה Eְט6ר(ת O-ר /6ר(ת ֶ/ל : ח#6 ִמ� ַהFִֶמי ֶ/ָהי6 ל( ֶע
ְוֵאי� ָיד6ַע , ה ַהִחיצ(ָנה 0ַחת ַמֲעFֵר/6רָ , ְוHַמר, ֶעFֶר ֶעFֶר ַ:ֵ%י ַיִי�

ֲחִצי /6ָרה ַהִחיצ(ָנה 0ַחת . נ(ֵטל ְ/8ֵי ָחִבC(ת ל(ְכָס�, ֵאיז( ִהיא
/6ָרה . נ(ֵטל 0ְרַ;ע ָחִבC(ת ֵמ0ְרַ;ע ָזִוC(ת, ְוֵאי� ָיד6ַע ֵאיז( ִהיא, ַמֲעFֵר

ֲחִצי . נ(ֵטל /6ָרה 0ַחת ל(ְכָס�,  ִהיאְוֵאי� ָיד6ַע ֵאיז(, 0ַחת ַמֲעFֵר
. נ(ֵטל ְ/8ֵי /6ר(ת ל(ְכָס�, ְוֵאי� ָיד6ַע ֵאיז( ִהיא, /6ָרה 0ַחת ַמֲעFֵר
  :נ(ֵטל ִמָ:ל ָחִבית ְוָחִבית, ְוֵאי� ָיד6ַע ֵאיז( ִהיא, ָחִבית 0ַחת ַמֲעFֵר

  מסכת כלאי�
, ַהMְע(ִרי� ְוִ/;ֶֹלת /6ָעל. ְל0ִי� ֶזה ָבֶזהְוַה6Iִני� ֵאיָנ� :ִ  ַהִחִ+י�

ְרְקָד� ְוַה+ַֹפח, ַהE(ל ְוַהַ=Eִיר, ַה:Oְ=ִמי� ְוַה9ִיפ(� OEָב� , ַהBָ6פ(ל ַה
, א(ת(ת ַהַ@ְרִ%י� ְוא(ת(ת ַה:(ְבִסי�: ֵאיָנ� ִ:ְל0ִי� ֶזה ָבֶזה, ְוַה9ְע6ִעית

ְוֵאי� ָ;J , ֵאיָנJ ִח;6ר, ַה8(ֵכ� 8ְִכיָפה 0ַחת. ִ:ְלHִי�ֲאס6ר(ת ִמ�69 
ָעFָה ְ/ֵני ָראֶ/יָה ְלַצד . Eָט6ר, ְוַה9(ְמָטJ ַ;9ַָ;ת, ִמ�69 ִ:ְל0ִי�

ַרִ;י . ַחCָב, ְוַה9(ְמָטJ ַ;9ַָ;ת, ְוֶי/ ָ;J ִמ�69 ִ:ְל0ִי�, ִח;6ר, ֶאָחד
Eָה ִמְצָטְרִפי� ַלִ:ְלHִי�. ַעד ֶ/Bֵ/ַCְ/, ָדה א(ֵמרְיה6 O7ק ְוַהMַַה:  

  מסכת שביעית
, ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�. ֵאיָמַתי ח(ְרִ/י� ִ;Fְֵדה ָהִאיָל� ֶעֶרב ְ/ִבִעית ַעד

ר(ִבי� 6קְ . ַעד ָהֲעֶצֶרת, 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. ָ:ל ְזַמ� ֶ/ה6א ָיֶפה ַלEִֶרי
6B6 ִלְהי(ת ְ:ִדְבֵרי ֵאBר6ַח ֲחָכִמי� , ַהַ-ֲחִזיר ח(ב ַ;9ְִביִעית: ִ%ְבֵרי ֵא

ְוִא� . לֹא ַיֲחִזיר ְלָבָניו, ַהBֶֹוה ִמ� ַהֵ@ר ֶ/ִ<ְתַ@Cְר6 ָבָניו ִע-(. נ(ָחה ֵהיֶמ<6
. ִנְקִני� ִ;ְמִ/יָכה, ְלְטִלי�ָ:ל ַהִ-+ַ . ר6ַח ֲחָכִמי� נ(ָחה ֵהיֶמ<6, ֶהֱחִזיר

  :ר6ַח ֲחָכִמי� נ(ָחה ֵהיֶמ<6, ְוָכל ַהְמַק�Cֵ ֶאת ְ%ָבר(
  מסכת תרומות

, ַהֵחֵר/. ֵאי� 8ְר6ָמָת� 8ְר6ָמה, ְוִא� 8ְָרמ6, לֹא ִיְתר(מ6 ,ֲחִמ9ָה
ִרי ֶ/8ַָר� ֶאת ֶ/ל ָנכְ . ְוַה8(ֵר� ֶאת ֶ/ֵאינ( ֶ/B(, ְוַה7ָָט�, ְוַה9(ֶטה
ַמְדִליִקי� ֶ/ֶמ� Fְֵרָפה : ֵאי� 8ְר6ָמת( 8ְר6ָמה, ֲאִפ6B ִבְר/6ת, ִיFְָרֵאל

ְוַעל ַ@ֵ;י ַהח(ִלי� , 6ַבְ-ב(א(ת ָהֲאֵפִלי�, 6ְבָב8ֵי ִמְדָר/(ת, ְ;ָב8ֵי ְכֵנִסC(ת
, ְוִהיא ְלמ6ָדה ֵאֶצל Hִביהָ ,  ַל:ֵֹה�ַ;ת ִיFְָרֵאל ֶ/ִ<Mֵאת. ִ;ְר/6ת :ֵֹה�

Jִביָה ַמְדִליק ִ;ְר/6ָתH .ֲאָבל לֹא ְבֵבית , ַמְדִליִקי� ְ;ֵבית ַהִ-ְ/8ֶה
ֲאָבל לֹא , ְ;ֵבית ָהֵאֶבל, ְוַרִ;י י(ֵסי א(ֵמר. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ְיה6ָדה, ָהֵאֶבל
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ַרִ;י ִ/ְמע(� ַמ8ִיר ָ:א� . א� ְוָכא�ַרִ;י ֵמִאיר א(ֵסר :ָ . ְבֵבית ַהִ-ְ/8ֶה
  :ְוָכא�

  מסכת מעשרות
, ְוִג6%ָליו ִמ� ָהHֶר#, ְוִנְ/ָמר, ָ:ל ֶ/ה6א אֶֹכל, Hְמר6 ַ;ַ-ֲעFְר(ת ְ:ָלל

ָ:ל ֶ/8ְִחBָת( אֶֹכל ְוס(פ( , ְוע(ד ְ:ָלל 0ֵחר Hְמר6. ַחCָב ַ;ַ-ַעFְר(ת
ְוָכל . ַחCָב ָקָט� ְוָגד(ל, י ֶ/ה6א /(ְמר( ְלה(ִסי� אֶֹכל�0 ַעל Eִ , אֶֹכל

: ֵאינ( ַחCָב ַעד ֶ/CֵָעFֶה אֶֹכל, ֲאָבל ס(פ( אֶֹכל, ֶ/ֵאי� 8ְִחBָת( אֶֹכל
ְוָהֲעָדִ/י� , 6ְגִריִסי� ַה7ִיְלִקי�, 6ָבָצל ֶ/ל ִרְכEָא, /�6 ַ;ַעל ֶ;ִכי

ַרִ;י י(ֵסי א(ֵמר �0 , �0 ַה7ְַרָקס, י ֵמִאיר א(ֵמרַר;ִ , ַהִ-ְצִרC(ת
ֶזַרע . ְוִנְלָקִחי� ִמָ:ל Hָד� ַ;9ְִביִעית, Eְט6ִרי� ִמ� ַהַ-ַעFְר(ת, ַה67ְטִני�

H/ְ6ר , ֶזַרע ֶלֶפת 6ְצנ(נ(ת, ֶזַרע ְ;ָצִלי�, ֶזַרע ְ:ֵרִ/י�, ל�6 ָהֶעְלי(�
ְוִנְלָקִחי� ִמָ:ל , Eְט6ִרי� ִמ� ַהַ-ַעFְר(ת,  ֶ/ֵאיָנ� ֶנֱאָכִלי�ֵזְרע(ֵני ִגָ<ה

  :ֲהֵרי ֵא6B ֵיHֵכל6, ֶ/�0 ַעל Eִי ֶ/ֲאִביֶה� 8ְר6ָמה, Hָד� ַ;9ְִביִעית
  מסכת מעשר שני

יִפי� ְוֵאי� ַמֲחלִ , ְוֵאי� ְמַמְ/ְ:ִני� א(ת(, ֵאי� מ(ְכִרי� א(ת(, ֵ/ִני ַמֲעFֵר
ֵהיָלְ� , ְולֹא יֹאַמר Hָד� ַלֲחֵבר( ִ;יר6ָ/ַלִי�. ְולֹא /(ְקִלי� ְ:ֶ<ְג%(, א(ת(

ֲאָבל נ(ְתִני� ֶזה ָלֶזה ַמ8ְַנת . ְוֵכ� ְ/Hר ָ:ל ַהEֵר(ת. ַיִי� ְוֶת� ִלי ֶ/ֶמ�
א ִ;ֵ+ל ֶאת �0 ה6. י(ָחָנ� :ֵֹה� ָ@ד(ל ֶהֱעִביר ה(ַדַית ַהַ-ֲעFֵר: ִחָ<�

, ְוַעד ָיָמיו ָהָיה ַפִ+י/ ַמֶ:ה ִביר6ָ/ַלִי�. ְוֶאת ַה<(ְקִפי�, ַהְמע(ְרִרי�
  :6ְבָיָמיו ֵאי� Hָד� ָצִריְ� ִלְ/א(ל ַעל ַהְ%ַמאי

  מסכת חלה 
 ַהִחִטי� ְוַהFְע(ִרי� ְוַה:Oְסִמ�C ְוִ/;ֶֹלת, ֲחִמ9ָה ְדָבִרי� ַחCִָבי� ַ;ַחBָה

ַוֲאס6ִרי� , 6ִמְצָטְרִפי� ֶזה ִע� ֶזה, ֲהֵרי ֵא6B ַחCִָבי� ַ;ַחBָה. /6ָעל ְוִ/יפ(�
ְוִא� ִהְ/ִרי/6 קֶֹד� . 6ִמBְִקצ(ר ִמBְִפֵני ָהעֶֹמר, ֶ;ָחָדש ִמBְִפֵני ַהEֶַסח

ֶ;� :  ַהָ;אֲאס6ִרי� ַעד ֶ/Cָב(א ָהעֶֹמר, ְוִא� ָלאו. ָהעֶֹמר ַמ8ִיָר�, ָלעֶֹמר
י(ֵס� ַה:ֵֹה� ֵהִביא . ְולֹא ִקְ;ל6 ִמֶ-<6, 0ְנִטינ(ס ֶהֱעָלה ְבכ(ר(ת ִמָ;ֶבל

, �0 ה6א ֶהֱעָלה ָבָניו 6ְבֵני ֵבית(. ְולֹא ִקְ;ל6 ִמֶ-<6, ִב:6ֵרי ַיִי� ְוֶ/ֶמ�
. א ִי7ַָבע ַהָ%ָבר ח(ָבהֶ/Bֹ, ְוֶהֱחִזר6ה6, ַלֲעF(ת Eֶַסח ָקָט� ִ;יר6ָ/ַלִי�

ַה7(ֶנה , ִמEְֵני ֶ/Hְמר6, ֲאִריסט(� ֵהִביא ִב:6ָריו ֵמEַ0ְמָיא ְוִקְ;ל6 ִמֶ-<6
  :ְ:ק(ֶנה ְ;ַפְרָור ֶ/ִ;יר6ָ/ָלִי�, ְבס6ְרָיא
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  מסכת ערלה
ֲאִפH 6Bַמר , א(ֵמרַרִ;י י(ֵסי . Eָט6ר ִמ� ָהָעְרָלה, ִלְסָיג 6ְלק(ר(ת ַה<(ֵטעַ 

ָסֵפק : ְוַהִחיצ(� Eָט6ר, ַהEְִניִמי ַחCָב, ַהEְִניִמי ְלַמֲאָכל ְוַהִחיצ(� ִלְסָיג
8ָר, ְ;ֶאֶר# ִיFְָרֵאל Hס6ר, ָעְרָלה Oֶר# י(ֵרד , 6ְבס6ְרָיא מH6ְבח6ָצה ָל
ְוָיָרק ִנְמָ:ר ח6ָצה , ַע ָיָרקֶ:ֶר� ָנט6. 6ִבְלַבד ֶ/Bֹא ִיְרֶא<6 ל(ֵקט, ְול(ֵקחַ 

8ָר, ְ;ֶאֶר# ִיְ/ָרֵאל Hס6ר, ל( Oֶר# י(ֵרד ְול(ֵקט, 6ְבס6ְרָיא מH6ְבח6ָצה ָל ,
. Hס6ר ִמ� ַה8(ָרה ְ;ָכל ָמק(�, ֶהָחָד/. 6ִבְלַבד ֶ/Bֹא ִיְלק(ט ַ;Cָד

  :ס(ְפִרי�ִמְ%ְבֵרי , ְוַהִ:ְל0ִי�. ֲהָלָכה, ְוָהָעְרָלה
  מסכת בכורי� 

. ְוֵי/ ֶ/ֵאיָנ� ְמִביִאי�, ְמִביִאי� ְולֹא ק(ִרי�, ְמִביִאי� ִ;:6ִרי� ְוק(ִרי� ֵי/
ַה<(ֵטַע ְלת(ְ� ֶ/ל( ְוִהְבִריְ� ְלת(ְ� ֶ/ל Cִָחיד א( ֶ/ל , ֵא6B ֶ/ֵאיָנ� ְמִביִאי�

. ִחיד א( ִמ8(ְ� ֶ/ל ַרִ;י� ְלת(ְ� ֶ/B(ְוֵכ� ַהַ-ְבִריְ� ִמ8(ְ� ֶ/ל Cָ , ַרִ;י�
)B/ֶ �ְ)ְוִהְבִריְ� ְלת )B/ֶ �ְ)ִחיד ְוֶדֶרְ� ָהַרִ;י� , ַה<(ֵטַע ְלתCְָוֶדֶרְ� ַה

ֵ:יַצד ֵאינ( : ָ:ֶזה ֵמִביא, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ֲהֵרי ֶזה ֵאינ( ֵמִביא, ָ;ֶאְמַצע
ְמ0ת ִזיָבת(, ִ/י�ָ/ֶוה ָלֲאָנִ/י� ְונָ  O+ ְרִפי� 8ְר6ָמה ַעל)F ְוֵאי� , ֵא�

ְוֵאי� ִנְמָ:ר ְ;ֶעֶבד . לֹא ָכֲאָנִ/י� ְוָנִ/י�, ַחCִָבי� ָעָליו ַעל ִ;י0ת ִמְקָ%/
ְוֵאינ( ֶנֱעַרְ� לֹא ָ:ֲאָנִ/י� ְולֹא ַ:ָ<ִ/י� . לֹא ָכֲאָנִ/י� ְולֹא ַכָנִ/י�, ִעְבִרי
H ה לֹא ִאי/ ְולֹא ִא9ָה, ַמרְוִא�Iֶ/ֶ ַרִ;י י(ֵסי א(ֵמר. ָנִזיר, ֲהֵריִני ָנִזיר ,

ְולֹא ָיְכל6 ֲחָכִמי� ְלַהְכִריַע ָעָליו , 0ְנְ%ר(ִגינ(ס ְ;ִרCָה ִבְפֵני ַעְצָמJ ה6א
, Eְָעִמי� ֶ/ה6א ִאי/, ֲאָבל ט6ְמט�6 ֵאינ( ֵכ�. ִא� ה6א ִאי/ א( ִא9ָה

  :Eְָעִמי� ֶ/ה6א ִא9ָה
  מסכת שבת

. 6ְ/8ִַי� ֶ/ֵה� 0ְרַ;ע ַ;ח#6, ַה9ַָ;ת ְ/8ִַי� ֶ/ֵה� 0ְרַ;ע ִ;ְפִני� ְיִציא(ת
Eַָ/ט ֶהָעִני ֶאת ָיד( , ֶהָעִני ע(ֵמד ַ;ח#6 6ַבַעל ַהַ;ִית ִ;ְפִני�. ֵ:יַצד

, א( ֶ/ָ<ַטל ִמ8(ָכJ ְוה(ִציא, ַ;ַעל ַהַ;ִיתִלְפִני� ְוָנַת� ְלת(ְ� ָיד( ֶ/ל 
Eַָ/ט ַ;ַעל ַהַ;ִית ֶאת ָיד( ַלח#6 ְוָנַת� . ֶהָעִני ַחCָב 6ַבַעל ַהַ;ִית Eָט6ר

ַ;ַעל ַהַ;ִית ַחCָב ְוֶהָעִני , א( ֶ/ָ<ַטל ִמ8(ָכJ ְוִהְכִניס, ְלת(ְ� ָיד( ֶ/ל ָעִני
א( ֶ/ָ<ַת� , ֶהָעִני ֶאת ָיד( ִלְפִני� ְוָנַטל ַ;ַעל ַהַ;ִית ִמ8(ָכEָJַ/ט . Eָט6ר

Eַָ/ט ַ;ַעל ַהַ;ִית ֶאת ָיד( ַלח#6 ְוָנַטל . ְ/ֵניֶה� Eְט6ִרי�, ְלת(ָכJ ְוה(ִציא
Jְוִהְכִניס, ֶהָעִני ִמ8(ָכ Jט6ִרי�, א( ֶ/ָ<ַת� ְלת(ָכEְ ְמִפיִרי�: ְ/ֵניֶה� 
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E(ְקִקי� ֶאת . ְוִנְ/Hִלי� ִלְדָבִרי� ֶ/ֵה� ְלצֶֹרְ� ַה9ַָ;ת, ְנָדִרי� ַ;9ַָ;ת
6ַמֲעFֶה ִביֵמי Hִביו ֶ/ל . 6מ(ְדִדי� ֶאת ַהַ-ְטִלית ְוֶאת ַהִ-ְקֶוה, ַהָ-א(ר

, ר ְ;ָטִפיחַ ֶ/Eְָקק6 ֶאת ַהָ-א(, ַרִ;י ָצד(ק 6ִביֵמי 0ָ;א ָ/א6ל ֶ;� ָ;ְטִנית
. ְוָקְ/ר6 ֶאת ַהְ-ִקָ%ה ְבֶגִמי ֵליַדע ִא� ֵי/ ַ;ִ@יִגית E(ֵתַח ֶטַפח ִא� ָלאו

  :ֶ/E(ְקִקי� 6מ(ְדִדי� ְוק(ְ/ִרי� ַ;9ַָ;ת, 6ִמִ%ְבֵריֶה� ָלַמְדנ6
  מסכת עירובי�

,  ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר.ְיַמֵעט, ֶ/ה6א ָגב(Jַ ְלַמְעָלה ֵמֶעFְִרי� 0ָ-ה ָמב(י
�0 , ְוִא� ֶי/ ל( צ6ַרת ַהEֶַתח. ְיַמֵעט, ְוָהָרָחב ֵמֶעFֶר 0-(ת. ֵאינ( ָצִרי�ְ 

ֶ/ֶר# ֶ/ִ<ְמָצא : ֵאי� ָצִריְ� ְלַמֵעט, ַעל Eִי ֶ/ה6א ָרָחב ֵמֶעFֶר 0-(ת
ְמHהֶ/Bֹא ְלַ/ה(ת, :ֵֹה� מ(ִציא( ְבֶהְמָינ(, ַבִ-ְקָד/ O+ְבֵרי ַרִ;י ,  ֶאת ַה%ִ

ֶ/Bֹא ְלַר;(ת ֶאת , ִ;ְצַבת ֶ/ל ֵע#, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. י(ָחָנ� ֶ;� ְ;ר(ָקא
ְמHה O+ִמ� ַהֵהיָכל 6ִמ� ָהא6ָל� 6ִמֵ;י� ָהא6ָל� , ֵמֵהיָכ� מ(ִציִאי� א(ת(. ַה
ָמק(� ֶ/ַחCִָבי� , ַרִ;י ֲעִקיָבא א(ֵמר. ַנָ<סִ%ְבֵרי ַרִ;י ִ/ְמע(� ֶ;� , ְוַלִ-ְזֵ;ח

H/ְ6ר ָ:ל , ִמ�9ָ מ(ִציִאי� א(ת(, ַעל ְזד(נ( ָכֵרת ְוַעל ִ/ְגָגת( ַחָ+את
ָמק(� ֶ/ִה8ִיר6 ְלָ� , ַרִ;י ִ/ְמע(� א(ֵמר. ַהְ-ק(מ(ת :(ִפי� ָעָליו Eְַסְכ8ֵר

  :ֶ/Bֹא ִה8ִיר6 ְלָ� ֶאBָא ִמ�69 ְ/ב6ת, נ6 ָל�ְ ִמBְ9ֶָ� ָנְת , ֲחָכִמי�
  מסכת פסחי�

ָ:ל ָמק(� ֶ/ֵאי� . ;(ְדִקי� ֶאת ֶהָחֵמ# ְלא(ר ַהֵ<ר, ְל0ְרָ;ָעה ָעFָר א(ר
, ְוָלָ-ה Hְמר6 ְ/8ֵי /6ר(ת ַ;ַ-ְר�8ֵ. ַמְכִניִסי� ;( ָחֵמ# ֵאי� ָצִריְ� ְ;ִדיָקה

ְ/8ֵי /6ר(ת ַעל Eְֵני , ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�. ַ-ְכִניִסי� ;( ָחֵמ#ָמק(� /ֶ 
ְ/8ֵי /6ר(ת ַהִחיצ(נ(ת ֶ/ֵה� , 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. ָכל ַהַ-ְר�8ֵ
, ַהEִ@6ל ְוַה<(ָתר. ְמַטֵ-א ֶאת ַהCָָדִי�, ַהEֶַסח 0ַחר ֲחצ(ת: ָהֶעְלי(נ(ת
ֵ;ַרְ� ֶאת . ֵ;ַרְ� ִ;ְרַ:ת ַהEֶַסח Eַָטר ֶאת ֶ/ל ֶזַבח. � ֶאת ַהCָָדִי�ְמַטְמִאי
ַרִ;י ֲעִקיָבא . ִ%ְבֵרי ַרִ;י ִיְ/ָמֵעאל, לֹא ָפַטר ֶאת ֶ/ל Eֶַסח, ֶ/ל ֶזַבח

  :ְולֹא ז( פ(ֶטֶרת ז(, לֹא ז( פ(ֶטֶרת ז(, א(ֵמר
  מסכת חגיגה

ְמט�6, /(ֶטה ְוָקָט�, ח#6 ֵמֵחֵר/, הַחCִָבי� ָ;ְרִאCָ  ַה:ֹל Oְוט ,
ְחָרִרי�, ְוָנִ/י�, ְו0ְנְ%ר(ִגינ(ס O/ְוַה=6ָמא, ַהִחֵ@ר, ַוֲעָבִדי� ֶ/ֵאיָנ� ְמ ,

:ֹל , ֵאיֶזה6 ָקָט�. 6ִמי ֶ/ֵאינ( ָיכ(ל ַלֲעל(ת ְ;ַרְגָליו, ְוַהIֵָק�, ְוַהח(ֶלה
ל ְ:ֵתָפיו ֶ/ל Hִביו ְוַלֲעל(ת ִמיר6ָ/ַלִי� ְלַהר ֶ/ֵאינ( ָיכ(ל ִלְר:(ב עַ 
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:ֹל ֶ/ֵאינ( ָיכ(ל ֶלֱאח(ז , 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. ִ%ְבֵרי ֵ;ית ַ/ַ-אי, ַהַ;ִית
: ָ/לֹ/ ְרָגִלי�, ֶ/ֶ<ֱאַמר, ְ;ָיד( ֶ/ל Hִביו ְוַלֲעל(ת ִמיר6ָ/ַלִי� ְלַהר ַהַ;ִית

ַמְטִ;יִלי� ֶאת ַהֵ:ִלי� ֶ/ָהי6 , יִרי� ַעל ָטֳהַרת ָהֲעָזָרהֵ:יַצד ַמֲעבִ 
ְלָח� , ְוא(ְמִרי� ָלֶה�, ַ;ִ-ְקָ%/ O9;ַ 6ֹא 8ְִ@עB/ֶ 6ֲהרIָ6ַבְ-נ(ָרה(ִה (

, ֵי/ ָלֶה� ְ/ִנCִי� 6ְ/ִליִ/י�, ָ:ל ַהֵ:ִלי� ֶ/ָהי6 ַ;ִ-ְקָ%/. 6ְתַטְ-א6ה6
ָ:ל ַהֵ:ִלי� ֶ/ָהי6 . ָיִביא6 ְ/ִנCִי� 8ְַח8ֵיֶה�,  ִנְטְמא6 ָהִרא/(ִני�ֶ/ִא�

ִמEְֵני , ח#6 ִמִ-ְזַ;ח ַהIָָהב 6ִמְזַ;ח ַהְ<חֶֹ/ת, ְטע6ִני� ְטִביָלה, ַ;ִ-ְקָ%/
 ֶ/ֵה� ִמEְֵני, ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר, ֶ/ֵה� ַ:7ְַרַקע

Eִי� Oְמצ:  
  מסכת ביצה 

6ֵבית ִהBֵל . H8ֵֵכל, ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�, ֶ/<(ְלָדה ְ;י(� ט(ב ֵ;יָצה
Fְא(ר ְ;ַכIִַית ְוָחֵמ# , ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�. לֹא H8ֵֵכל, א(ְמִרי�

ִמי ֶ/Iִֵ-� ֶאְצל( : ֶזה ָוֶזה ְ;ַכIִַית, 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. ְ;ַכ:(ֶתֶבת
ֶאBָא ִא� ֵ:� ִזָ:ה ָלֶה� ָמנ(ֵתיֶה� , לֹא י(ִליכ6 ְבָיָד� ָמנ(ת, א(ְרִחי�

ֲאָבל ַמְ/ִקי� , ֵאי� ַמְ/ִקי� ְו/(ֲחִטי� ֶאת ַהִ-ְדָ;ִרC(ת. ֵמֶעֶרב י(� ט(ב
ַהBָנ(ת , ִמְדָ;ִרC(ת. ִעירַהBָנ(ת ;ָ , ֵא6Bֵה� ַ;ְית(ת. ְו/(ֲחִטי� ֶאת ַהַ;ְית(ת

  :ָ;ֲאָפר
  מסכת מועד קט�

, ֵ;י� ִמַ-ְעָי� ֶ/Cָָצא ַ;8ְִחBָה, ֵ;ית ַה9ְָלִחי� ַ;-(ֵעד 6ַב9ְִביִעית ַמְ/ִקי�
ֲאָבל ֵאי� ַמְ/ִקי� לֹא ִמֵ-י ַהְ@ָ/ִמי� . ֵ;י� ִמַ-ְעָי� ֶ/Bֹא ָיָצא ַ;8ְִחBָה

, ְ;ָראֵ/י ֳחָדִ/י�: ְוֵאי� ע(Fִי� ע6ִגC(ת ַלְ@ָפִני�. י ַה7ִיל(�ְולֹא ִמ-ֵ 
. לֹא ְמק(ְננ(ת) ֲאָבל(ָ;ֶזה 6ָבֶזה , ְמַע<(ת 6ְמַטEְח(ת, ַ;ֲחנOָ:ה 6ְבפ6ִרי�

ֶ/:�BָO ע(נ(ת , ֵאיֶזה6 ִע<6י. לֹא ְמַע<(ת ְולֹא ְמַטEְח(ת, ִנְקַ;ר ַהֵ-ת
ְוַלֵ-ְדָנה , ֶ/ֶ<ֱאַמר, ֶ/0ַחת ְמַדֶ;ֶרת ְוכ�BָO ע(נ(ת 0ֲחֶריהָ , ִקיָנה. ֶאָחת:ְ 

ִ;Bַע , ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלב(א ה6א א(ֵמר. ְוִא9ָה ְרע6ָתJ ִקיָנה, ְבנֵֹתיֶכ� ֶנִהי
  :'6ָמָחה ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ִ%ְמָעה ֵמַעל ָ:ל Eִָני� וגו, ַהָ-ֶות ְלֶנַצח

  כת ראש השנהמס
. ְ;ֶאָחד ְ;ִניָס� רֹא/ ַה9ָָנה ַלְ-ָלִכי� ְוָלְרָגִלי�. ָראֵ/י ָ/ִני� ֵה� 0ְרָ;ָעה

ַרִ;י ֶאְלָעָזר ְוַרִ;י ִ/ְמע(� . ְ;ֶאָחד ֶ;ֱאל6ל רֹא/ ַה9ָָנה ְלַמְעFַר ְ;ֵהָמה
 ַה9ָָנה ַל9ִָני� ְוַל9ְִמִ+י� ְ;ֶאָחד ְ;ִתְ/ֵרי רֹא/. ְ;ֶאָחד ְ;ִתְ/ֵרי, א(ְמִרי�
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, רֹא/ ַה9ָָנה ָלִאיָל�, ְ;ֶאָחד ִ;ְ/ָבט. ַלְ<ִטCָעה ְוַלְיָרק(ת, ְוַלC(ְבל(ת
ֵסֶדר : ַ;ֲחִמ9ָה ָעFָר ;(, ֵ;ית ִהBֵל א(ְמִרי�. ְ:ִדְבֵרי ֵבית ַ/ַ-אי

.  8ְִקיָעה ְ:ָ/ל/ 8ְר6ע(תִ/ע6ר. ֶ/ל ָ/ל/ ָ/ל/, ָ/ל/, 8ְִקיע(ת
, 6ָמַ/ְ� ַ;9ְִנCָה ִכְ/8ִַי�, 8ַָקע ָ;ִרא/(ָנה. ִ/ע6ר 8ְר6ָעה ְ:ָ/ל/ ְיָבב(ת

8(ֵקַע , ִמי ֶ/ֵ;ַרְ� ְו0ַחר ָ:ְ� ִנְתַמָ<ה ל( /(ָפר. ֵאי� ְ;ָיד( ֶאBָא ֶאָחת
ָ:ְ� ָ:ל ָיִחיד , ְ:ֵ/� ֶ/9ְִליַח ִצ;6ר ַחCָב. 6ֵמִריַע ְות(ֵקַע ָ/ל/ Eְָעִמי�

ְ/ִליַח ִצ;6ר מ(ִציא ֶאת ָהַרִ;י� ְיֵדי , ַרָ;� ַ@ְמִליֵאל א(ֵמר. ְוָיִחיד ַחCָב
  :ח(ָבָת�

  מסכת יומא
 ָיִמי� קֶֹד� י(� ַהִ:6Eִרי� ַמְפִריִ/י� :ֵֹה� ָ@ד(ל ִמֵ;ית( ְלִלְ/ַ:ת ִ/ְבַעת

ַרִ;י . ֶ/ָ-א ֶיֱאַרע ;( ְפס6ל, 6ַמְתִקיִני� ל( כֵֹה� 0ֵחר 8ְַח8ָיו, Eְַלֶהְדִרי�
, ֶ/ָ-א ָתמ6ת ִאְ/8(, �0 ִא9ָה 0ֶחֶרת ַמְתִקיִני� ל(, ְיה6ָדה א(ֵמר

, ִא� ֵ:�, Hְמר6 ל(. ז( ִאְ/8(, ֵ;ית(. ֶ/ֶ<ֱאַמר ְוִכEֶר ַ;ֲעד( 6ְבַעד ֵ;ית(
ֵאי� ַמְסEִיִקי� , ֶאֱחָטא ְוH/6ב, ֶאֱחָטא ְוH/6ב, ָהא(ֵמר: ֵאי� ַלָ%ָבר ס(�

ֵאי� י(� ַהִ:6Eִרי� , ֶאֱחָטא ְוי(� ַהִ:6Eִרי� ְמַכEֵר. ְ;ָיד( ַלֲעF(ת 6/8ְָבה
ֲעֵבר(ת ֶ/ֵ;י� . ְמַכEֵרי(� ַהִ:6Eִרי� , ֲעֵבר(ת ֶ/ֵ;י� Hָד� ַלָ-ק(�. ְמַכEֵר

ֶאת ז( . ַעד ֶ/CְַרPֶה ֶאת ֲחֵבר(, ֵאי� י(� ַהִ:6Eִרי� ְמַכEֵר, Hָד� ַלֲחֵבר(
ֲעֵבר(ת , ִמ:ֹל ַח+ֹאֵתיֶכ� ִלְפֵני ְיָי 8ְִטָהר6, ֶאְלָעָזר ֶ;� ֲעַזְרָיה ָ%ַר/ ַרִ;י

, ֲעֵבר(ת ֶ/ֵ;י� Hָד� ַלֲחֵבר(.  ְמַכEֵרי(� ַהִ:6Eִרי�, ֶ/ֵ;י� Hָד� ַלָ-ק(�
, Hַמר ַרִ;י ֲעִקיָבא. ַעד ֶ/CְַרPֶה ֶאת ֲחֵבר(, ֵאי� י(� ַהִ:6Eִרי� ְמַכEֵר

ֲאִביֶכ� , 6ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכ�, ִלְפֵני ִמי �8ֶ0 ִמַ+ֲהִרי�, 0ְ/ֵריֶכ� ִיFְָרֵאל
, ְוא(ֵמר. ְק8ִי ֲעֵליֶכ� ַמִי� ְטה(ִרי� 6ְטַהְר�8ְֶוָזרַ , ֶ/ֶ<ֱאַמר, ֶ/ַ;9ַָמִי�

�0 ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� , ַמה ִ-ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהְ+ֵמִאי�, ִמְקֵוה ִיFְָרֵאל ְייָ 
  :ה6א ְמַטֵהר ֶאת ִיFְָרֵאל

  מסכת סוכה 
ְיה6ָדה ַרִ;י . Eְס6ָלה, ֶ/ִהיא ְגב(ָהה ְלַמְעָלה ֵמֶעFְִרי� 0ָ-ה סOָ:ה

, ְוֶ/ֵאי� ָלJ ְ/לֹ/ ְ%ָפנ(ת, ְוֶ/ֵאיָנJ ְ@ב(ָהה ֲעFָָרה ְטָפִחי�. ַמְכִ/יר
JָלָתPִה ִמ;ָOְמר Jס6ָלה, ְוֶ/ַחָ-ָתEְ .ה ְיָ/ָנה:ָ Oְסִלי�, ס)E ית ַ/ַ-אי;ֵ ,

ָ:ה ְיָ/ָנה. 6ֵבית ִהBֵל ַמְכִ/יִרי� Oקֶֹד� ֶלָחג ָ:ל ֶ/עֲ , ְוֵאיז( ִהיא ס JHFָ
: ְ:ֵ/ָרה, ֲאִפ6B ִמ8ְִחBַת ַה9ָָנה, ֲאָבל ִא� ֲעJHFָ ְלֵ/� ַחג. ְ/לִ/י� י(�
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ָהָיה , ִמְ/ָמר ֶ/Iְַמ<( ָקב6עַ , י(� ֶאָחד ְלַהְפִסיק ֵ;יְנַתִי�) ִלְהי(ת(ָחל 
, 6ִבְ/Hר ְימ(ת ַה9ָָנה. ְוַהִ-ְתַעֵ:ב נ(ֵטל ְ/8ִַי�, נ(ֵטל ֶעFֶר ַחB(ת
ַהִ<ְכָנס נ(ֵטל , ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ְוַהC(ֵצא נ(ֵטל ֵ//, ַהִ<ְכָנס נ(ֵטל ֵ//

. ְוַהC(ְצִאי� ַ;ָ%ר(�, ַהִ<ְכָנִסי� ח(ְלִקי� ַ;Pָפ(�. ְוַהC(ֵצא נ(ֵטל ָחֵמ/, ֶ/ַבע
  :ְוַחB(ָנJ ְסת6ָמה, ְוַטַ;ְעJ8ָ ְקב6ָעה, �ִ;ְלָ@ה ְלע(ָל� ח(ֶלֶקת ַ;ָ%ר(

  מסכת תענית
) ט(ב(ִמי(� , ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר. ַמְזִ:יִרי� ְ@ב6ר(ת ְ@ָ/ִמי� ֵמֵאיָמַתי

ַע א(ֵמר. ָהִרא/(� ֶ/ל ָחג O/)ט(ב ָה0ֲחר(� ֶ/ל ָחג, ַרִ;י ְיה �)Cַמר . ִמH
 O/)א ִסיַמ� ְקָלָלה ֶ;ָחג. עַ ל( ַרִ;י ְיהBָָלָמה , ה(ִאיל ְוֵאי� ַהְ@ָ/ִמי� ֶא

ֶאBָא , �0 ֲאִני לֹא Hַמְר8ִי ִלְ/א(ל, Hַמר ל( ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר. ַמְזִ:יר
ְלע(ָל� , ִא� ֵ:�, Hַמר ל(. ַמ9ִיב ָהר6ַח 6מ(ִריד ַהֶ@ֶ/� ְ;ע(ָנת(, ְלַהְזִ:יר

לֹא ָהי6 ָיִמי� ט(ִבי� , Hַמר ַרָ;� ִ/ְמע(� ֶ;� ַ@ְמִליֵאל: ירְיֵהא ַמְז:ִ 
ֶ/ָ;ֶה� ְ;נ(ת ְיר6ָ/ַלִי� , ְלִיFְָרֵאל ַ:ֲחִמ9ָה ָעFָר ְ;Hב 6ְכי(� ַהִ:6Eִרי�

� ָ:ל ַהֵ:ִלי. ֶ/Bֹא ְלַבCֵ/ ֶאת ִמי ֶ/ֵאי� ל(, י(ְצא(ת ִ;ְכֵלי ָלָב� ְ/א6ִלי�
6ֶמה ָהי6 . 6ְבנ(ת ְיר6ָ/ַלִי� י(ְצא(ת ְוח(ל(ת ַ;ְ:ָרִמי�. ְטע6ִני� ְטִביָלה

0ל �8ֵ8ִ . ָמה 8ָ0ה ב(ֵרר ָל�ְ , Fָא ָנא ֵעיֶניָ� 6ְרֵאה, ָ;ח6ר, א(ְמר(ת
9ָה ִיְר0ת ְיָי ִא , ֶ/ֶקר ַהֵח� ְוֶהֶבל ַהCִֹפי. �8ֵ ֵעיֶניָ� ַ;ִ-ְ/Eָָחה, ֵעיֶניָ� ַ;<(י

. ִויַהְלל6ָה ַ;9ְָעִרי� ַמֲעFֶיהָ , 8ְנ6 ָלJ ִמEְִרי ָיֶדיהָ , ְוא(ֵמר. ִהיא ִתְתַהBָל
ְצֶאיָנה 6ְרֶאיָנה ְ;נ(ת ִצC(� ַ;ֶ-ֶלְ� ְ/לֹמֹה ַ;ֲעָטָרה , ְוֵכ� ה6א א(ֵמר

 Fִ �)ת( 6ְבי>ָ Oִא-( ְ;י(� ֲחת )B ת(. ְמַחת ִל;(ֶ/ִעְ+ָרה>ָ Oז( , ְ;י(� ֲחת
ֶ/Cִָ;ֶנה ִ;ְמֵהָרה , ֶזה ִ;ְנַי� ֵ;ית ַהִ-ְקָ%/, 6ְבי(� Fְִמַחת ִל;(. ַמ�8ַ 8(ָרה

  :Hֵמ�. ְבָיֵמינ6
  מסכת שקלי�

;( ַ;ֲחִמ9ָה ָעFָר . ַ;ֲאָדר ַמְ/ִמיִעי� ַעל ַה9ְָקִלי� ְוַעל ַהִ:ְל0ִי� ְ;ֶאָחד
6ְמַת7ְִני� ֶאת ַהְ%ָרִכי� ְוֶאת ָהְרח(ב(ת ְוֶאת , ק(ִרי� ֶאת ַהְ-ִגBָה ַ;ְ:ַרִ:י�

, 6ְמַצCְִני� ֶאת ַה7ְָבר(ת, ְוע(Fִי� ָ:ל ָצְרֵכי ָהַרִ;י�, ִמְקְוא(ת ַהַ-ִי�
ֶ:ֶב/ 6ְלַמָ+ה ִנ8ִָני� ֵמֲחִצי , ֵאָבֵרי ַה8ִָמיד: ְוי(ְצִאי� �0 ַעל ַהִ:ְלHִי�

ְוֶ/ל ָראֵ/י , ְוֶ/ל מ6ָסִפי� ִנ8ִָני� ֵמֲחִצי ֶ:ֶב/ 6ְלַמָ+ה ַ;ַ-ֲעָרב, ַ;ִ-ְזָרח
ַה9ְָקִלי� ְוַהִ;:6ִרי� ֵאי� , ֳחָדִ/י� ִנ8ִָני� ִמ8ַַחת ַ:ְר:ֹב ַהִ-ְזֵ;ַח ִמBְַמָטה

ֲעFַר ָ%ָג� 6ַמֲעFַר ְ;ֵהָמה ְוַהְ;כ(ר(ת ֲאָבל מַ , נ(ֲהִגי� ֶאBָא ִ;ְפֵני ַהַ;ִית
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ַהַ-ְקִ%י/ ְ/ָקִלי� . נ(ֲהִגי� ֵ;י� ִ;ְפֵני ַהַ;ִית ֵ;י� ֶ/Bֹא ִ;ְפֵני ַהַ;ִית
, ָהא(ֵמר ִ;:6ִרי� קֶֹד/, ַרִ;י ִ/ְמע(� א(ֵמר. ֲהֵרי ֶזה קֶֹד/, 6ִב:6ִרי�

  :ֵאיָנ� קֶֹד/
  מסכת מגילה

ְ;0ְרָ;ָעה , ִ;ְ/לָֹ/ה ָעFָר, ִ;ְ/ֵני� ָעFָר, Bָה ִנְקֵראת ְ;0ַחד ָעFָרְמגִ 
7ִָפי� ח(ָמה . לֹא Eָח(ת ְולֹא י(ֵתר, ַ;ֲחִמ9ָה ָעFָר, ָעFָר O-ַרִ:י� ַה:ְ

ַע ִ;� נ�6 O/)ר, ִמימ(ת ְיהFָל(תְ:ָפִרי� ַוֲעָיר(ת ְ@ד(. ק(ִרי� ַ;ֲחִמ9ָה ָע ,
: ֶאBָא ֶ/ַהְ:ָפִרי� ַמְקִ%יִמי� ְלי(� ַהְ:ִניָסה, ק(ִרי� ְ;0ְרָ;ָעה ָעFָר

. ִנְקָרא 6ִמ8ְַרֵ@�, ַמֲעFֵה 8ָָמר. ִנְקָרא ְולֹא ִמ8ְַרֵ@�, ַמֲעFֵה ְרא6ֵב�
. 8ְַרֵ@�ִנְקָרא ְולֹא ִמ , ְוַה9ִֵני. ִנְקָרא 6ִמ8ְַרֵ@�, ַמֲעFֵה ֵעֶגל ָהִרא/(�

ֵאי� . לֹא ִנְקָרִאי� ְולֹא ִמ8ְַרְ@ִמי�, ַמֲעFֵה ָ%ִוד ְו0ְמנ(�, ִ;ְרַ:ת :ֲֹהִני�
ֵאי� , ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר. ְוַרִ;י ְיה6ָדה ַמ8ִיר. ַמְפִטיִרי� ַ;ֶ-ְרָ:ָבה

  :ַמְפִטיִרי� ְ;ה(ַדע ֶאת ְיר6ָ/ַלִי�
  מסכת יבמות 

ה ָנִ/י� E(ְטר(ת ָצר(ֵתיֶה� ְוָצר(ת ָצר(ֵתיֶה� ִמ� ַהֲחִליָצה ֶעFְרֵ  ֲחֵמ/
ַ;ת , 6ַבת ְ;נ(, 6ַבת ִ;8(, ִ;8(, ְוֵא6B ֵה�. 6ִמ� ַהCִ;�6 ַעד ס(� ָהע(ָל�

ֲאח(ת( , ְוֵא� ָחִמיו, ֲחמ(ת( ְוֵא� ֲחמ(ת(, 6ַבת ִ;8ָה, 6ַבת ְ;ָנJ, ִאְ/8(
ְוֵאֶ/ת Hִחיו , ְוֵאֶ/ת Hִחיו ֵמִא-(, ַוֲאח(ת ִאְ/8(, ַוֲאח(ת ִא-(, (ֵמִא-

ֲהֵרי ֵאE 6B(ְטר(ת ָצר(ֵתיֶה� ְוָצר(ת , ְוַכBָת(, ֶ/Bֹא ָהָיה ְבע(ָלמ(
�6;Cִִא� ֵמת6. ַעד ס(� ָהע(ָל�, ָצר(ֵתיֶה� ִמ� ַהֲחִליָצה 6ִמ� ַה �BָOא( , ְוכ

8ָר(ת, א( ֶ/ִ<ְמְצא6 0ְיל(ִני(ת, א( ִנְתָ@ְר/6, ֲאנ6מֵ  Oְוִאי 8ָ0ה . ָצר(ֵתיֶה� מ
ָיכ(ל ל(ַמר ַ;ֲחמ(ת( 6ְבֵא� ֲחמ(ת( 6ְבֵא� ָחִמיו ֶ/ִ<ְמְצא6 0ְיל(ִנC(ת א( 

ָמָצאִתי ,  ְלַעֵ;ר ַה9ָָנהְ:ֶ/Cַָרְד8ִי ִלְנַהְרְ%ָעא, Hַמר ַרִ;י ֲעִקיָבא: 9ֵֶ-ֵאנ6
ָ/ַמְע8ִי ֶ/ֵאי� ַמMִִאי� ֶאת ָהִא9ָה , Hַמר ִלי, ְנֶחְמָיה ִאי/ ֵ;ית ְ%ִלי

, ְונ6ֵמִתי ל(. ֶאBָא ַרִ;י ְיה6ָדה ֶ;� ָ;ָבא, ְ;ֶאֶר# ִיFְָרֵאל ַעל Eִי ֵעד ֶאָחד
�8ֶ0 י(ְדִעי� ֶ/ַהְ-ִדיָנה , ִמיֱאמ(ר ָלֶה� ִמH , 9ְַמר ִלי. ֵ:� ַהְ%ָבִרי�

ֶ;ֶ/ת ִ;ְגָיס(ת O/ֵק�, ְמIַָלִני ֵמַרָ;� ַ@ְמִליֵאל ַה;ְ Oִאי� ֶאת ָהִא9ָה , ְמקMִ-ַ/ֶ
, 6ְכֶ/ָ;אִתי ְוִהְרֵציִתי ַהְ%ָבִרי� ִלְפֵני ַרָ;� ַ@ְמִליֵאל. ַעל Eִי ֵעד ֶאָחד

ִמ8(ְ� . נ6 ָחֵבר ְלַרִ;י ְיה6ָדה ֶב� ָ;ָבאָמָצא, ְוHַמר, Fַָמח ִלְדָבַרי
ְוִהMִיא ַרָ;� , ֶ/ֶ<ֶהְרג6 ֲהר6ִגי� ְ;ֵתל 0ְרָזא, ַהְ%ָבִרי� ִנְזַ:ר ַרָ;� ַ@ְמִליֵאל
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ְחְזק6 ִלְהי(ת ַמMִִאי� ַעל (ְנ/(ֵתיֶה� ַעל Eִי ֵעד ֶאָחד ) ַהIֵָק�(ַ@ְמִליֵאל  Oְוה
ְחְזק6 ִלְהי(ת ַמMִִאי� ֵעד ִמEִי ֵעד).Eִי ֵעד ֶאָחד Oי ֶעֶבד,  ְוחEִי , ִמEִִמ

ַע א(ְמִרי�. ִמEִי ִ/ְפָחה, ִא9ָה O/)ִאי� ֶאת , ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר ְוַרִ;י ְיהMִֵאי� ַמ
ְולֹא ַעל (לֹא ַעל Eִי ִא9ָה , ַרִ;י ֲעִקיָבא א(ֵמר. ָהִא9ָה ַעל Eִי ֵעד ֶאָחד

ַמֲעFֶה , Hְמר6 ל(. ְולֹא ַעל Eִי ְקר(ִבי�) ֶעֶבד ְולֹא ַעל Eִי ִ/ְפָחהEִי 
, ְוָחָלה ֶאָחד ֵמֶה� ַ;ֶ%ֶר�ְ , ִ;ְבֵני ֵלִוי ֶ/ָהְלכ6 ְלצַֹער ִעיר ַה8ְָמִרי�

ְנָ%ק OEה ֲחֵבֵרנ6, ֶוֱהִביא6ה6 ַבCֵ0 ְנָ%ִקית OEְמר6 ַלH ְמָרה ָלהֶ , 6ַבֲחָזָרָת�H �
ְולֹא ְתֵהא כֶֹהֶנת , Hְמר6 ל(. ְוִהMִא6 ֶאת ִאְ/8(, ֵמת 6ְקַבְר8ִיו

ְנָ%ִקית OE:ַ .ַמר ָלֶה�H , הHְנָ%ִקית ה(ִצי OEְנָ%ִקית ֶנֱאֶמֶנת ַה Oִלְכֶ/8ְֵהא פ
  :ָלֶה� ַמְקל( ְוַתְרִמיל( ְוֵסֶפר 8(ָרה ֶ/ָהָיה ְבָיד(

  מסכת כתובות
ֶ/Eֲַעַמִי� . ְו0ְלָמָנה ְלי(� ַהֲחִמיִ/י, ִנMֵאת ְלי(� ָהְרִביִעי ְ;ת6ָלה

ֶ/ִא� , ַ;C(� ַה9ִֵני 6ַבC(� ַהֲחִמיִ/י, ַ;9ַָ;ת ָ;8ֵי ִדיִני� י(ְ/ִבי� ַ;ֲעָיר(ת
ֶר# ַה:ֹל ַמֲעִלי� ְלאֶ : ָהָיה ַמְ/ִ:י� ְלֵבית ִ%י�, ָהָיה ל( ַטֲעַנת ְ;ת6ִלי�

ְוֵאי� ַה:ֹל , ַה:ֹל ַמֲעִלי� ִליר6ָ/ַלִי�. ְוֵאי� ַה:ֹל מ(ִציִאי�, ִיFְָרֵאל
ָנFָא ִא9ָה ְ;ֶאֶר# ִיFְָרֵאל . ֶאָחד ָהֲאָנִ/י� ְוֶאָחד ַהָ<ִ/י�. מ(ִציִאי�

ה ָנFָא ִא9ָ . נ(ֵת� ָלJ ִמְ-ע(ת ֶאֶר# ִיFְָרֵאל, ְוֵגְרָ/J ְ;ֶאֶר# ִיFְָרֵאל
ָנFָא . נ(ֵת� ָלJ ִמְ-ע(ת ֶאֶר# ִיFְָרֵאל, ְ;ֶאֶר# ִיFְָרֵאל ְוֵגְרָ/J ְ;ַקE(ְטְקָיא

נ(ֵת� ָלJ ִמְ-ע(ת ֶאֶר# , ִא9ָה ְ;ַקE(ְטְקָיא ְוֵגְרָ/J ְ;ֶאֶר# ִיFְָרֵאל
. ְ-ע(ת ַקפ(ְטְקָיאנ(ֵת� ָלJ ִמ , ַרָ;� ִ/ְמע(� ֶ;� ַ@ְמִליֵאל א(ֵמר. ִיFְָרֵאל

נ(ֵת� ָלJ ִמְ-ע(ת , ָנFָא ִא9ָה ְ;ַקE(ְטְקָיא ְוֵגְרָ/J ְ;ַקE(ְטְקָיא
  :ַקE(ְטְקָיא

  מסכת קידושי�
ִנְקֵנית . ְוק(ָנה ֶאת ַעְצָמJ ִ;ְ/8ֵי ְדָרִכי�, ִנְקֵנית ְ;ָ/ל/ ְ%ָרִכי� ָהִא9ָה
ְ;ִדיָנר 6ְבָ/ֶוה , ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�, ְ;ֶכֶס�. ה6ְבִביH, ִ;ְ/ָטר, ְ;ֶכֶס�
ְוַכָ-ה ִהיא . ִ;ְפר6ָטה 6ְבָ/ֶוה ְפר6ָטה, 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. ִדיָנר

ְוק(ָנה ֶאת ַעְצָמJ ְ;ֵגט . ֶאָחד ִמ9ְמ(ָנה ְ;ִאָ=ר ָהִאיַטְלִקי, ְפר6ָטה
ְוק(ָנה ֶאת ַעְצָמJ ַ;ֲחִליָצה . ֵנית ְ;ִביHהַהְיָבָמה ִנקְ . 6ְבִמיַתת ַהָ;ַעל
ְולֹא ִייְ/נ6 , לֹא ִיְרֶעה ַר6ָק ְ;ֵהָמה, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר: 6ְבִמיַתת ַהCָָב�

, :ֹל ֶ/ֲעָסָקיו ִע� ַהָ<ִ/י�. ַוֲחָכִמי� ַמ8ִיִרי�. ְ/ֵני ַר6ִָקי� ְ;ַטBִית ֶאָחת
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ָ-נ6ת ֵ;י� ַהָ<ִ/י�. י�לֹא ִיְתַיֵחד ִע� ַהָ<ִ/  Oָד� ֶאת ְ;נ( אH ְולֹא ְיַלֵ-ד .
ָ-נ6ת ְנִקCָה , ַרִ;י ֵמִאיר א(ֵמר Oָד� ֶאת ְ;נ( אH ה(ְלע(ָל� ְיַלֵ-דBְָוַק( ,

)B/ֶ ל ְלִמי ֶ/ָהעֶ/ר ְוַהְ<ָכִסי�BֵEַ6ת , ְוִיְתCֲעִנ J;ָ נ6ת ֶ/ֵאי�-ָ Oֵאי� א/ֶ
ָ-נ6ת, יר6תַוֲעִ/  Oנ6ת ְולֹא ֲעִ/יר6ת ִמ� ָהא-ָ O6ת ִמ� ָהאCֹא ֲעִנB/ֶ , אBֶָא

ָרִאיָת ִמCֶָמיָ� ַחCָה ָוע(� , ַרִ;י ִ/ְמע(� ֶ;� ֶאְלָעָזר א(ֵמר. ַה:ֹל ְלִפי ְזכ6ת(
ָ-נ6ת Oָלֶה� א /Cֵ/ֶ ,ֹא ְבַצַערB/ֶ ְרְנִסי�Eַא ַוֲהלֹא לֹא , ְוֵה� ִמְתBִָנְבְרא6 ֶא

ֵאינ( ִדי� ֶ/ֶאְתEְַרֵנס ֶ/Bֹא , ַוֲאִני ִנְבֵראִתי ְלַ/ֵ-/ ֶאת ק(ִני, ְלַ/ְ-ֵ/ִני
0ָ;א גOְרָי� ִא/ . ֶאBָא ֶ/ֲהֵרע(ִתי ַמֲעFַי ְוִקEְַח8ִי ֶאת Eְַרָנָסִתי, ְבַצַער

, ַ@ָ-ל, ַחָ-ר, ָד� ֶאת ְ;נ(לֹא ְיַלֵ-ד H, ַצְדָי� א(ֵמר ִמ�69 0ָ;א גOְרָיא
ָ-נ6ת ִלְסִטי�, ְוֶחְנָוִני, ר(ֶעה, ַס�Eָ, ַסEָר Oנ6ָת� א-ָ Oַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר . ֶ/א

רOָ;� , ַהַ=Eִָני�. רOָ;� ְ:ֵ/ִרי�, ְוַהַ@ָ-ִלי�, רOָ;� ְרָ/ִעי�, ַהַחָ-ִרי�, ִמ9ְמ(
8ָפ( ֶ/ל , ְוַהָ:ֵ/ר ֶ/ַ;ַ+ָ;ִחי�. ְלֵגיִהָ<�, י�ט(ב ֶ/ָ;ר(ְפִא . ֲחִסיִדי� O/
ָ-ִנC(ת ֶ/ָ;ע(ָל� ְוֵאיִני , ַרִ;י ְנה(ַראי א(ֵמר. ֲעָמֵלק Oַמִ<יַח ֲאִני ָ:ל א

ֶ/Hָד� א(ֵכל ִמMְָכָרJ ָ;ע(ָל� ַהIֶה ְוַה7ֶֶר� , ְמַלֵ-ד ֶאת ְ;ִני ֶאBָא ת(ָרה
ָ-ִנC(ת ֵאיָנ� ֵ:�. ָל� ַהָ;אַקCֶֶמת ָלע( Oר ָ:ל אH/ְ6 . ָד� ָ;א ִליֵדי חִֹליH/ֶ:ְ

ֲהֵרי ה6א , א( ִליֵדי ִזְקָנה א( ִליֵדי ִי=6ִרי� ְוֵאינ ָיכ(ל ַלֲעס(ק ִ;ְמַלאְכ8(
ֲער6ת( ֶאBָא ְמַ/ְ-ַר68 ִמָ:ל ַרע ְ;נַ , ֲאָבל ַה8(ָרה ֵאיָנJ ֵ:�. ֵמת ְ;ָרָעב

' ְוקֵֹוי ה, ְ;ַנֲער6ת( ַמה6 א(ֵמר. ְונ(ֶתֶנת ל( 0ֲחִרית ְוִתְקָוה ְבִזְקנ6ת(
ְוֵכ� ה6א א(ֵמר . ע(ד ְינ6בFֵ;ְ �6יָבה, ְ;ִזְקנ6ת( ַמה6 א(ֵמר. ַיֲחִליפ6 כֹחַ 

ְ� ֶאת 0ְבָרָה� ֵ;רַ ' ַוה, ְו0ְבָרָה� ָזֵק�, ְ;0ְבָרָה� Hִבינ6 ָעָליו ַה9ָל(�
ָמִצינ6ֶ/ָעFָה 0ְבָרָה� Hִבינ6 ֶאת ָ:ל ַה8(ָרה :JBָO ַעד ֶ/Bֹא . ַ;:ֹל
ֵעֶקב ֲאֶ/ר ָ/ַמע 0ְבָרָה� ְ;קִֹלי ַוCְִ/מֹר ִמְ/ַמְר8ִי , ֶ/ֶ<ֱאַמר, ִנ8ָָנה

7(ַתי ְות(רָֹתי Oִמְצ(ַתי ח:  
  מסכת גיטי� 

ַרָ;� . ָצִריְ� ֶ/Cֹאַמר ְ;ָפַני ִנְכ8ַב 6ְבָפַני ֶנְח�8ָ, יַנת ַה�Cַָהֵ-ִביא ֵגט ִמְ-דִ 
, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר. �0 ַהֵ-ִביא ִמ� ָהֶרֶק� 6ִמ� ֶהַחַגר, ַ@ְמִליֵאל א(ֵמר

ֵאינ( ָצִריְ� ֶ/Cֹאַמר ְ;ָפַני , ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ֲאִפ6B ִמְ:ַפר ל6ִדי� ְלל6ד
ְוַהֵ-ִביא . ְכ8ַב 6ְבָפַני ֶנְח�8ַ ֶאBָא ַהֵ-ִביא ִמְ-ִדיַנת ַה�Cָ ְוַה-(ִלי�ְ נִ 

�Cָֹאַמר ְ;ָפַני ִנְכ8ַב 6ְבָפַני , ִמְ-ִדיָנה ִלְמִדיָנה ִ;ְמִדיַנת ַהC/ֶ �ְָצִרי
: ְלֶהְגמ(ְנָיאֲאִפ6B ֵמֶהְגמ(ְנָיא , ַרָ;� ִ/ְמע(� ֶ;� ַ@ְמִליֵאל א(ֵמר. ֶנְח�8ָ
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לֹא ְיָגֵר/ Hָד� ֶאת ִאְ/8( ֶאBא ִא� ֵ:� ָמָצא ָבJ , ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�
ֲאִפ6B , 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. ֶ/ֶ<ֱאַמר ִ:י ָמָצא ָבJ ֶעְרַות ָ%ָבר, ְ%ַבר ֶעְרָוה

, ַרִ;י ֲעִקיָבא א(ֵמר. ָ%ָברֶ/ֶ<ֱאַמר ִ:י ָמָצא ָבJ ֶעְרַות , ִהְקִ%יָחה ַתְבִ/יל(
ֶ/ֶ<ֱאַמר ְוָהָיה ִא� לֹא ִתְמָצא ֵח� , ֲאִפ6B ָמָצא 0ֶחֶרת ָנHה ֵהיֶמָ<ה

  :ְ;ֵעיָניו
  מסכת סוטה 

6ַמְ/ֶקה , ְמַקֵ<א ָלJ ַעל Eִי ְ/ַנִי�, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר, ְלִאְ/8( ַהְמַקֵ<א
ַע א(ֵמר. Eִי ַעְצמ(ַעל Eִי ֵעד ֶאָחד א( ַעל  O/)י , ַרִ;י ְיהEִ ַעל Jְמַקֵ<א ָל

. ָ;ְטל6 מ(ְ/ֵלי ְמָ/ִלי�, ִמ9ֵֶ-ת ַרִ;י ֵמִאיר: ְ/ַנִי� 6ַמְ/ֶקה ַעל Eִי ְ/ַנִי�
. ָ;ְטל6 ַהַ%ְרָ/ִני�, ִמ9ֵֶ-ת ֶ;� ז(ָמא. ָ;ְטל6 ַה9ְַקָ%ִני�, ִמ9ֵֶ-ת ֶ;� ַעIַאי

עַ  O/)ְסָקה ט(ָבה ִמ� ָהע(ָל�, ִמ9ֵֶ-ת ַרִ;י ְיהEָ . �;ֶ �)ִמ9ֵֶ-ת ַרָ;� ִ/ְמע
Eַָסק , ִמ9ֵֶ-ת ַרִ;י ֶאְלָעָזר ֶ;� ֲעַזְרָיה. ָ;א ג(ַבי ְוַר;6 ָצר(ת, ַ@ְמִליֵאל

ִמ9ֵֶ-ת . 8(ָרהָ;ַטל ְ:ב(ד הַ , ִמ9ֵֶ-ת ַרִ;י ֲעִקיָבא. ָהעֶ/ר ִמ� ַהֲחָכִמי�
, ִמ9ֵֶ-ת ַרִ;י י(ֵסי ַקְטנ6ָתא. ָ;ְטל6 0ְנֵ/י ַמֲעFֶה, ַרִ;י ֲחִניָנא ֶ;� %(ָסא

ֶ/ָהָיה ַקְטנ6ָת� ֶ/ל , ְוָלָ-ה ִנְקָרא ְ/מ( ַקְטנ6ָתא. Eְָסק6 ֲחִסיִדי�
ִמ9ֵֶ-ת ַרָ;� . ִזיו ַהָחְכָמהָ;ַטל , ִמ9ֵֶ-ת ַרָ;� י(ָחָנ� ֶ;� ַזַ:אי. ֲחִסיִדי�

ִמ9ֵֶ-ת ַרִ;י . ָ;ַטל ְ:ב(ד ַה8(ָרה 6ֵמָתה ָטֳהָרה 6ְפִרי/6ת, ַ@ְמִליֵאל ַהIֵָק�
ָ<ה, ִיְ/ָמֵעאל ֶ;� Eָאִבי Oְטָלה ֲעָנָוה ְוִיְר0ת , ִמ9ֵֶ-ת ַרִ;י. ָ;ַטל ִזיו ַהְ:ה;ָ

;(/6 ֲחֵבִרי� , ִמ9ֶָחַרב ֵ;ית ַהִ-ְקָ%/, ִאיר א(ֵמרַרִ;י Eְִנָחס ֶ;� יָ . ֵחְטא
ְוָגְבר6 ַבֲעֵלי ְזר(ַע , ְוִנַ%ְלְ%ל6 0ְנֵ/י ַמֲעFֶה, ְוָחפ6 רֹאָ/�, 6ְבֵני ח(ִרי�
, ַעל ִמי ָלנ6 ְלִה9ֵָע�, ְוֵאי� /(ֵאל, ְוֵאי� %(ֵר/ ְוֵאי� ְמַב7ֵ/, 6ַבֲעֵלי ָל/(�

ִמC(� ֶ/ָחַרב ֵ;ית , ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר ַהָ@ד(ל א(ֵמר. ל Hִבינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי�עַ 
ְוַחIַָנCָא , ְוָסְפַרCָא ְ:ַחIַָנCָא, ְ/ר( ַחִ:יַמCָא ְלִמְהֵוי ְכָסְפַרCָא, ַהִ-ְקָ%/

ַעל ִמי . י� ְמַב7ֵ/ְואֵ , ְוַעָ-א ְד0ְרָעא Hְזָלא ְוִנַ%ְלְ%ָלא, ְ:ַעָ-א ְד0ְרָעא
ְצEָא ִיְסֵ@א. ַעל Hִבינ6 ֶ/ַ;9ָָמִי�, ֵי/ ְלִה9ֵָע� Oְויֶֹקר , ְ;ִע7ְב(ת ְמִ/יָחא ח

ְוֵאי� , ְוַהַ-ְלכ6ת 8ֵָהֵפְ� ְלִמינ6ת, ַהֶ@ֶפ� Eִ �8ֵ8ְִרָיJ ְוַהCִַי� ְ;יֶֹקר. ַיֲאִמיר
ְו0ְנֵ/י , ְוַהַ@ְבָל� ִי9(�, ְוַהָ@ִליל ֶיֱחַרב, נ6תֵ;ית ַוַעד ִיְהֶיה ִלזְ . 8(ֵכָחה

ְוִיְרֵאי , ְוָחְכַמת ס(ְפִרי� 8ְִסַרח, ַהְ@ב6ל ְיס(ְבב6 ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיח(ָננ6
ְזֵקִני� , ְנָעִרי� Eְֵני ְזֵקִני� ַיְלִ;ינ6. ְוָהֱאֶמת 8ְֵהא ֶנְעָ%ֶרת, ֵחְטא ִיָ-ֵאס6

, ַ:Bָה ַ;ֲחמָֹתJ, ַ;ת ָקָמה ְבִאָ-J, ֵ;� ְמַנֵ;ל Hב.  ִמEְֵני ְקַטִ<י�ַיַעְמד6
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ַהֵ;� ֵאינ( ִמְתַ;Eְ , /Cֵֵני ַה%(ר ִ:ְפֵני ַהָ:ֶלב. אֹיֵבי ִאי/ 0ְנֵ/י ֵבית(
Eְִנָחס ֶ;� ַרִ;י . ַעל Hִבינ6 ֶ/ַ;9ָָמִי�, ְוַעל ִמי ֶי/ ָלנ6 ְלִה9ֵָע�. ֵמHִביו

, 6ְנִק6Cת ְמִביHה ִליֵדי ָטֳהָרה, ְזִריז6ת ְמִביHה ִליֵדי ְנִק6Cת, ָיִאיר א(ֵמר
6ְקד9ָOה , 6ְפִרי/6ת ְמִביHה ִליֵדי ְקד9ָOה, ְוָטֳהָרה ְמִביHה ִליֵדי ְפִרי/6ת

ְוִיְר0ת ֵחְטא , אַוֲעָנָוה ְמִביHה ִליֵדי ִיְר0ת ֵחְט , ְמִביHה ִליֵדי ֲעָנָוה
ְור6ַח . ַוֲחִסיד6ת ְמִביHה ִליֵדי ר6ַח ַה7ֶֹד/, ְמִביHה ִליֵדי ֲחִסיד6ת

6ְתִחCַת ַהֵ-ִתי� ָ;Hה ַעל ְיֵדי , ַה7ֶֹד/ ְמִביHה ִליֵדי ְתִחCַת ַהֵ-ִתי�
  Hֵמ�, ֵאִלCָה6 ָזכ6ר ַל+(ב

  מסכת נדרי� 
, 6ְ/ב6ע(ת ַ:9ְב6ע(ת, ַוֲחָרִמי� ַ:ֲחָרִמי�, ְ<ָדִרי�ִ:<6ֵיי ְנָדִרי� :ַ  ָ:ל

ְ%ַרִני ִמָ-�ְ , ָהא(ֵמר ַלֲחֵבר(. 6ְנִזיר6ת ַ:ְ<ִזיר6ת Oְפְרַ/ִני ִמָ-�ְ , מ Oמ ,
ְמנOֶ%ה ֲאִני . Hס6ר, ֶ/ֵאיִני ט(ֵע� ָל�ְ , ֶ/ֵאיִני א(ֵכל ָל�ְ , ְמרOֲחַקִני ִמָ-�ְ 

ָנַדר ְ;ָנִזיר , ְ:ִנְדֵרי ְרָ/ִעי�. ֲעִקיָבא ָהָיה ח(ֵכְ� ָ;ֶזה ְלַהְחִמירַרִ;י , ָל�ְ 
ָנַדר , ְ:ִנְדב(ָת�. לֹא Hַמר ְ:ל�6, ְ:ִנְדֵרי ְכֵ/ִרי�. 6ְבָקְרָ;� 6ִבְ/ב6ָעה

ל(ת ָ/ל/ ָנִ/י� י(ְצא(ת ְונ(ְט , ָ;ִרא/(ָנה ָהי6 א(ְמִרי�: ְ;ָנִזיר 6ְבָקְרָ;�
ָ;ה Oה ֲאִני ָל�ְ , ְ:תHְנט6ָלה ֲאִני ִמ� , ָ/ַמִי� ֵ;יִני ְלֵביָנ�ְ , ָהא(ֶמֶרת ְטֵמ

ֶ/Bֹא ְתֵהא ִא9ָה נ(ֶתֶנת ֵעיֶניָה ְב0ֵחר , ָחְזר6 ל(ַמר. ַהCְה6ִדי�
Jה ֲאִני ָל�ְ , 6ְמַקְלֶקֶלת ַעל ַ;ְעָלHא ָהא(ֶמֶרת ְטֵמBָָיה , ֶאH8ִָביא ְר

ְנט6ָלה ֲאִני ִמ� . ַיֲע6F ֶדֶרְ� ַ;7ָָ/ה, ָ/ַמִי� ֵ;יִני ְלֵביָנ�ְ . ִלְדָבֶריהָ 
  :6ְתֵהא ְנט6ָלה ִמ� ַהCְה6ִדי�, 6ְתֵהא ְמַ/ְ-ַ/68, ָיֵפר ֶחְלק(, ַהCְה6ִדי�

  מסכת נזיר 
, א( ֱאֵהא ָנֶוה. ִזירֲהֵרי ֶזה נָ , ָהא(ֵמר ֱאֵהא. ִ:<6ֵיי ְנִזיר6ת ִ:ְנִזיר6ת ָ:ל
ֲהֵריִני ְמַסְלֵסל ֲהֵריִני , ֲהֵריִני ָ:ֶזה. ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר, Eִָזיחַ , ָנִזיחַ , ָנִזיק. ָנִזיר

ַרִ;י , ֲהֵרי ָעַלי ִצEֳִרי�. ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר, ֲהֵרי ָעַלי ְלַ/Bַח Eֶַרע, ְמַכְלֵ:ל
, ָנִזיר ָהָיה ְ/מ6ֵאל: ֵאינ( ָנִזיר, ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ָנִזיר, ֵמִאיר א(ֵמר

ֶנֱאַמר , ֶ/ֶ<ֱאַמר 6מ(ָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹא/(, ְ:ִדְבֵרי ַרִ;י ְנה(ַראי
ַמה -(ָרה ָהֲאמ6ָרה , ְוֶנֱאַמר ִ;ְ/מ6ֵאל 6מ(ָרה, ְ;ִ/ְמ/(� 6מ(ָרה

, Hַמר ַרִ;י י(ֵסי. ָנִזיר, ֵאל�0 מ(ָרה ָהֲאמ6ָרה ִ;ְ/מ6, ָנִזיר, ְ;ִ/ְמ/(�
ַוֲהלֹא ְ:ָבר , Hַמר ל( ַרִ;י ְנה(ַראי. ַוֲהלֹא ֵאי� מ(ָרה ֶאBָא ֶ/ל ָ;Fָר ָוָד�
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ֶ/ְ:ָבר ָהָיה ָעָליו , ֶנֱאַמר ַוCֹאֶמר ְ/מ6ֵאל ֵאיְ� ֵאֵלְ� ְוָ/ַמע ָ/א6ל ַוֲהָרָגִני
  :מ(ָרה ֶ/ל ָ;Fָר ָוָד�

  בבא קמא 

לֹא ֲהֵרי ַה9(ר . ְרָ;ָעה Hב(ת ְנִזיִקי� ַה9(ר ְוַה;(ר ְוַהַ-ְבֶעה ְוַהֶהְבֵער0
ֶ/Cֵ/ ָ;ֶה� , ְולֹא ֶזה ָוֶזה. ְולֹא ֲהֵרי ַהַ-ְבֶעה ַ:ֲהֵרי ַה9(ר, ַ:ֲהֵרי ַהַ-ְבֶעה

ֶ/ַ%ְרָ:� ֵליֵלְ� , ֶזהְולֹא ֶזה וָ . ַ:ֲהֵרי ָהֵא/ ֶ/ֵאי� ;( ר6ַח ַחCִי�, ר6ַח ַחCִי�
, ַהPַד ַה9ֶָוה ֶ/ָ;ֶה�. ַ:ֲהֵרי ַה;(ר ֶ/ֵאי� ַ%ְר:( ֵליֵלְ� 6ְלַהIִיק, 6ְלַהIִיק

ָחב ַהַ-Iִיק ְלַ/�Bֵ 8ְַ/ל6ֵמי , 6ְכֶ/ִהIִיק. ֶ/ַ%ְרָ:� ְלַהIִיק 6ְ/ִמיָרָת� ָעֶלי�ָ 
ְוֶ/ַה=(ֵרק . ֲהֵרי ֵאB/ֶ 6B(,  ֶ/ַה:(ֵבס מ(ִציאמ(ִכי�: ֶנֶזק ְ;ֵמיַטב ָהHֶר#

ַה:(ֵבס נ(ֵטל ְ/לָ/ה ח6ִטי� ְוֵה� . ֲהֵרי ֵא6B ֶ/ל ַ;ַעל ַהָ;ִית, מ(ִציא
)B/ֶ .�:ֵ6 ֶ/ל ַ;ַעל ַהָ;ִית, ָיֵתר ִמBִא� ָהָיה ַה9ָח(ר ַעל ַ@ֵ;י . ֲהֵרי ֵא
ַהַחCָט ֶ/Cֵ9ִר ִמ� ַהח6ט ְ:ֵדי ִלְתE(ר . ַה:ֹל ְוֵה� ֶ/B(נ(ֵטל ֶאת , ַהBָָב�

ַמה . ֲהֵרי ֵא6B ֶ/ל ַ;ַעל ַהָ;ִית, 6ַמְטִלית ֶ/ִהיא ָ/ל/ ַעל ָ/ל/, ;(
. ֶ/ל ַ;ַעל ַהָ;ִית, 6ַבַ:9ִיל, ֲהֵרי ֵאB/ֶ 6B(, 9ֶֶהָחָר/ מ(ִציא ַבַ-ֲעָצד

  :�0 ַהְ<סֶֹרת ֶ/ל ַ;ַעל ַהָ;ִית, ה ע(Fֶה ֵאֶצל ַ;ַעל ַהַ;ִיתְוִא� ָהיָ 

  מסכת בבא מציעא 

, ֶזה א(ֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה ְוֶזה א(ֵמר ֲאִני ְמָצאִתיהָ , א(ֲחִזי� ְ;ַטBִית ְ/ַנִי�
 ל( ָבEָ Jח(ת ֶזה ִי9ַָבע ֶ/ֵאי�, ֶזה א(ֵמר :Bִ/ֶ JBָOי ְוֶזה א(ֵמר :Bִ/ֶ JBָOי

Jֵמֶחְצָי ,Jח(ת ֵמֶחְצָיEָ Jֶזה א(ֵמר . ְוַיֲחלֹק6, ְוֶזה ִי9ַָבע ֶ/ֵאי� ל( ָב
ִי9ַָבע ֶ/ֵאי� ל( , ָהא(ֵמר :Bִ/ֶ JBָOי, :Bִ/ֶ JBָOי ְוֶזה א(ֵמר ֶחְצָיBִ/ֶ Jי

ִי9ַָבע ֶ/ֵאי� ל( ָבBִ/ֶ J , Jיְוָהא(ֵמר ֶחְציָ , ָבEָ Jח(ת ִמ9ְלָ/ה ֲחָלִקי�
ְ/8ֵי ִג<(ת ז( : ְוֶזה נ(ֵטל ְרִביעַ , ֶזה נ(ֵטל ְ/לָ/ה ֲחָלִקי�. Eָח(ת ֵמְרִביעַ 

ַרִ;י ְיה6ָדה . ֶ/ל ֶעְלי(�, ַרִ;י ֵמִאיר א(ֵמר, ַעל ַ@ב ז( ְוַהCָָרק ֵ;יְנַתִי�
ִא� ִיְרֶצה ָהֶעְלי(� ִל7ַח ֶאת ֲעָפר( , י ֵמִאירHַמר ַר;ִ . ֶ/ל 8ְַח8(�, א(ֵמר

ִא� ִיְרֶצה ַה8ְַח8(� ְלַמBֹאת ֶאת ִ@ָ<ת( , Hַמר ַרִ;י ְיה6ָדה. ֵאי� ָ:א� ָיָרק
ֵמ0ַחר ֶ/9ְֵניֶה� ְיכ(ִלי� ִלְמח(ת ֶזה ַעל , Hַמר ַרִ;י ֵמִאיר. ֵאי� ָ:א� ָיָרק

ָ:ל ֶ/ָהֶעְלי(� ָיכ(ל , Hַמר ַרִ;י ִ/ְמע(�. ק ֶזה ָחיר(ִאי� ֵמֵהיָכ� ָירָ , ֶזה
  :ְוַהH9ְר ֶ/ל 8ְַח8(�, ֲהֵרי ה6א ֶ/B(, ִלְפ/ֹט ֶאת ָיד( ְוִל+ֹל
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  מסכת בבא בתרא 
8ִָפי� O9ה ֶ;ָחֵצר ַהPָת ְמִח)Fִני� ֶאת ַה:ֶֹתל ָ;ֶאְמַצע, ֶ/ָרצ6 ַלֲע); .

ַה:ֹל ְ:ִמְנַהג . ;(ִני�, ְלֵבִני�, ְ:ִפיִסי�, ָ@ִזית, 6 ִלְבנ(ת ָ@ִוילָמק(� ֶ/ָ<ֲהג
. ְוֶזה נ(ֵת� ְ/לָ/ה ְטָפִחי�, ֶזה נ(ֵת� ְ/לָ/ה ְטָפִחי�, ְ;ָגִויל. ַהְ-ִדיָנה
 ,ִ;ְכִפיִסי�. ְוֶזה נ(ֵת� ִטְפַחִי� 6ֶמֱחָצה, ֶזה נ(ֵת� ִטְפַחִי� 6ֶמֱחָצה, ְ;ָגִזית

, ֶזה נ(ֵת� ֶטַפח 6ֶמֱחָצה, ִ;ְלֵבִני�. ְוֶזה נ(ֵת� ִטְפַחִי�, ֶזה נ(ֵת� ִטְפַחִי�
ַהָ-ק(� ְוָהֲאָבִני� ֶ/ל , ְלִפיָכְ� ִא� ָנַפל ַה:ֶֹתל. ְוֶזה נ(ֵת� ֶטַפח 6ֶמֱחָצה

ְעָ;ִדי�, ַהַ-ְלֶוה ֶאת ֲחֵבר( ִ;ְ/ָטר: ְ/ֵניֶה� O/ַעל ְיֵדי .@(ֶבה ִמְ<ָכִסי� ְמ 
, ה(ִציא ָעָליו ְ:ָתב ָיד( ֶ/ה6א ַחCָב ל(. ג(ֶבה ִמְ<ָכִסי� ְ;ֵני ח(ִרי�, ֵעִדי�

@(ֶבה , ָעֵרב ַהC(ֵצא ְל0ַחר ִח�68 ְ/ָטר(ת. @(ֶבה ִמְ<ָכִסי� ְ;ֵני ח(ִרי�
@(ֶבה ,  ְוHַמרַמֲעFֶה ָבא ִלְפֵני ַרִ;י ִיְ/ָמֵעאל. ִמְ<ָכִסי� ְ;ֵני ח(ִרי�
ֵאינ( ג(ֶבה לֹא ִמְ<ָכִסי� , Hַמר ל( ֶ;� ַנָ<ס. ִמְ<ָכִסי� ְ;ֵני ח(ִרי�

ְעָ;ִדי� ְולֹא ִמְ<ָכִסי� ְ;ֵני ח(ִרי� O/ַמר ל(. ְמH ,ַמר ל(. ָלָ-הH , ֲהֵרי
ֶ/Bֹא , ט6רEָ , ַהח(ֵנק ֶאת ֶאָחדַ;69ק 6ְמָצא( ֲחֵבר( ְוHַמר ל( ַהַ<ח ל(

ַהְלֵוה6 ַוֲאִני נ(ֵת� , ֶאBָא ֵאיֶזה6 ָעֵרב ֶ/ה6א ַחCָב. ַעל ֱאמ6ָנת( ִהְלָוה6
ָהר(ֶצה , Hַמר ַרִ;י ִיְ/ָמֵעאל. ֶ/ֵ:� ַעל ֱאמ6ָנת( ִהְלָוה6, ַחCָב, ְל�ָ 

, 8(ָרה ָ@ד(ל ֵמֶה�ֶ/ֵאי� ְלָ� ִמְקצ(ַע ;ַ , ַיֲעס(ק ְ;ִדיֵני ָממ(נ(ת, ֶ/Cְַחִ:י�
ְיַ/ֵ-/ ֶאת , ְוָהר(ֶצה ֶ/Cֲַעס(ק ְ;ִדיֵני ָממ(נ(ת. ֶ/ֵה� ְ:ַמְעָי� ַה<(ֵבעַ 

  :ִ/ְמע(� ֶ;� ַנָ<ס

     מסכת סנהדרי� 
, ֶנֶזק ַוֲחִצי ֶנֶזק. ִ;ְ/לָ/ה, ְ@ֵזל(ת ַוֲחָבל(ת. ִ;ְ/לָ/ה, ָממ(נ(ת ִ%יֵני

ָהא(ֵנס ְוַהְמַפ8ֶה . ִ;ְ/לָ/ה, ֶכֶפל ְוַתְ/ל6ֵמי 0ְרָ;ָעה ַוֲחִמ9ָה8ְַ/ל6ֵמי 
, ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ֵמִאיר, ִ;ְ/לָ/ה, ְוַה-(ִציא ֵ/� ַרע
: ִמEְֵני ֶ/Cֶ/ ;( ִדיֵני ְנָפ/(ת, ְ;ֶעFְִרי� 6ְ/לָ/ה, מ(ִציא ֵ/� ַרע

ֲאִפ6B ִ:�6ֵ , א ְבֵ/� ֲעב(ָדה ָזָרה ְוא(ֵמר ָ:ְ� Hְמָרה ֲעב(ָדה ָזָרהַהִ-ְתַנ;ֵ 
ַהָ;א ַעל ֵאֶ/ת . ֶאת ַהֲהָלָכה ְלַטֵמא ֶאת ַהָ+ֵמא 6ְלַטֵהר ֶאת ַהָ+ה(ר

, ֵ:יָו� ֶ/ִ<ְכְנָסה ִלְר/6ת ַהַ;ַעל ַלִ<6Mִאי� �0 ַעל Eִי ֶ/Bֹא ִנְבָעָלה, ִאי/
ֶ/ָ:ל ַהI(ְמִמי� , ְוז(ְמֵמי ַבת :ֵֹה� וב(ֲעָלJ. ָ;א ָעֶליָה ֲהֵרי ֶזה ְ;ֶחֶנקהַ 

  :ח#6 ִמI(ְמֵמי ַבת :ֵֹה� וב(ֲעָלJ, ַמְקִ%יִמי� ְלא(ָתJ ִמיָתה
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  מסכת מכות 
ְמִעיִדי� Hנ6 ְבִאי/ Eְל(ִני ֶ/ה6א ֶב� , ָהֵעִדי� ַנֲעFִי� ז(ְמִמי� ֵ:יַצד

ֵאי� א(ְמִרי� ֵיָעFֶה ֶזה ֶ;� ְ@ר6ָ/ה א( ֶב� ֲחל6ָצה , ר6ָ/ה א( ֶב� ֲחל6ָצה@ְ 
ְמִעיִדי� Hנ6 ְבִאי/ Eְל(ִני ֶ/ה6א ַחCָב . ֶאBָא ל(ֶקה 0ְרָ;ִעי�, ַתְח8ָיו
ִדי� ְמִעי. ֶאBָא ל(ֶקה 0ְרָ;ִעי�, ֵאי� א(ְמִרי� ִיְגֶלה ֶזה 8ְַח8ָיו, ִלְגל(ת

Jָת;ָ Oת:ְ Jל(ִני ֶ/ֵ@ַר/ ֶאת ִאְ/8( ְולֹא ָנַת� ָלEְ /נ6 ְבִאיH , ַוֲהלֹא ֵ;י�
Jָת;ָ Oת:ְ J6ֵבי� ְלָמָחר ס(פ( ִל�8ֶ ָל �)Cָד� ר(ֶצה ִל�8ֵ , ַהH א(ְמִדי� ַ:ָ-ה

ָ;ָתJ ֶ/ל ז( Oְוִא� ֵמָתה ִייָרֶ/ָ<ה , ֶ/ִא� ִנְת0ְלְמָנה א( ִנְתָ@ְרָ/ה, ִ;ְכת
Jב ַלֲחֵבר( ֶאֶל� ז6ז ַעל ְמָנת . ַבְעָלCָל(ִני ֶ/ה6א ַחEְ /נ6 ְבִאיH ְמִעיִדי�

, ְוה6א א(ֵמר ִמָ:א� ְוַעד ֶעFֶר ָ/ִני�, ִל8ְָנ� ל( ִמָ:א� ְוַעד ְ/לִ/י� י(�
ֵ;י� נ(ְתָנ� ִמָ:א� , ד( ֶאֶל� ז6זא(ְמִדי� ַ:ָ-ה Hָד� ר(ֶצה ִל�8ֵ ְוִיְהי6 ְביָ 

ַרִ;י ֲחַנְנָיא ֶ;� : ֵ;י� נ(ְתָנ� ִמָ:א� ְוַעד ֶעFֶר ָ/ִני�, ְוַעד ְ/לִ/י� י(�
ְלִפיָכְ� , ָרָצה ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ְלַז:(ת ֶאת ִיFְָרֵאל, ֲעַקְ/ָיא א(ֵמר

ַמר ְיָי ָחֵפ# ְלַמַע� ִצְדק( ַיְגִ%יל 8(ָרה ֶ/ֶ<אֱ , ִהְרָ;ה ָלֶה� 8(ָרה 6ִמְצ(ת
  :ְוַיְאִ%יר

  מסכת שבועות 
ִי� ֶ/ֵה� 0ְרַ;ע, ְ/8ִַי� ֶ/ֵה� 0ְרַ;ע ְ/ב6ע(ת O8/ְ הHְמ O+ְיִדיע(ת ַה ,

: ַמְרא(ת ְנָגִעי� ְ/ַנִי� ֶ/ֵה� 0ְרָ;ָעה, ְיִציא(ת ַה9ַָ;ת ְ/8ִַי� ֶ/ֵה� 0ְרַ;ע
ְוה6א ֶ/ֵ-ת א( ִנְ/ַ;ר א( , Hַמר ל( ֵאיִני י(ֵדַע ָמה 8ָ0ה ָסח, יָכ� /(ִריהֵ 

Hַמר ְלנ(Fֵא . ַחCָב, ַמְ/ִ;יֲעָ� ֲאִני ְוHַמר Hֵמ�. ִנְ/ָ;ה א( ִנְגַנב א( Hַבד
, ִנְ/ַ;ר. ְ/ָ;הְוה6א ֶ/ִ<ְ/ַ;ר א( נִ , Hַמר ל( ֵמת, Fָָכר ְוַה(ֵכר ֵהיָכ� /(ִרי
ְוה6א , ִנְגַנב. ְוה6א ֶ/ֵ-ת א( ִנְ/ַ;ר, ִנְ/ָ;ה. ְוה6א ֶ/ֵ-ת א( ִנְ/ָ;ה

ֵמת א( . Eָט6ר, ַמְ/ִ;יֲעָ� ֲאני ְוHַמר Hֵמ�. ְוה6א ֶ/ִ<ְגַנב, Hַבד. ֶ/Hַבד
. ַחCָב, יֲעָ� ֲאִני ְוHַמר Hֵמ�ַמְ/;ִ . ְוה6א ֶ/ִ<ְגַנב א( Hַבד, ִנְ/ַ;ר א( ִנְ/ָ;ה
ַמְ/ִ;יֲעָ� ֲאִני ְוHַמר . ְוה6א ֶ/ֵ-ת א( ִנְ/ַ;ר א( ִנְ/ָ;ה, Hַבד א( ִנְגַנב

ָ:ל ַהְמַ/ֶ<ה ֵמח(ָבה ְלח(ָבה 6ִמEְט6ר ִלְפט6ר , ֶזה ַהְ:ָלל. Eָט6ר, Hֵמ�
ָ:ל ַהִ<ְ/ָ;ע , ֶזה ַהְ:ָלל. (ַחCָב, ְפט6רֵמח(ָבה לִ . Eָט6ר, 6ִמEְט6ר ְלח(ָבה
  ):Eָט6ר, ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמ(. ַחCָב, ְלָהֵקל ַעל ַעְצמ(
  מסכת עדיות 

. ִמEְִקיָדה ִלְפִקיָדה, ְוִהBֵל א(ֵמר. ָ:ל ַהָ<ִ/י� ַ%�Cָ ַ/ְע�8ָ, א(ֵמר ַשַ-אי



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

677677677677

, לֹא ְכִדְבֵרי ֶזה ְולֹא ְכִדְבֵרי ֶזה, (ְמִרי�ַוֲחָכִמי� א. ֲאִפ6B ְלָיִמי� ַהְרֵ;ה
6ִמEְִקיָדה ִלְפִקיָדה , ֶאBָא ֵמֵעת ְלֵעת ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ִמEְִקיָדה ִלְפִקיָדה

. ַ%JCָ ַ/ְעJ8ָ, ָ:ל ִא9ָה ֶ/Cֶ/ ָלJ ֶוֶסת. ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ֵמֵעת ְלֵעת
ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ֵמֵעת ְלֵעת ְוַעל ַיד ,  ִכְפִקיָדהֲהֵרי ז(, ַהְמַ/ֶ-ֶ/ת ָ;ִעִ%י�
עַ : ִמEְִקיָדה ִלְפִקיָדה O/)ַמר ַרִ;י ְיהH , ל ֲאִני ֵמַרָ;� י(ָחָנ� ֶ;� ַזַ:אי;ָOְמק

ֲהָלָכה ְלמֶֹ/ה ִמִ=יַני ֶ/ֵאי� ֵאִלCָה6 ָ;א , ֶ/9ַָמע ֵמַר;( ְוַר;( ֵמַר;(
ֶאBָא ְלַרֵחק ַהְמק(ָרִבי� ִ;ְזר(ַע 6ְלָקֵרב , ר ְלַרֵחק 6ְלָקֵרבְלַטֵ-א 6ְלַטהֵ 

ִמְ/Eַַחת ֵ;ית ְצִריָפה ָהְיָתה ְבֵעֶבר ַהCְַרֵ%� ְוִרֲחָקJ ֶ;� . ַהְמרOָחִקי� ִ;ְזר(עַ 
, � ֵא6Bְ:ג(, ְוע(ד 0ֶחֶרת ָהְיָתה ָ/� ְוֵקְרָבJ ֶ;� ִצC(� ִ;ְזר(עַ , ִצC(� ִ;ְזר(עַ 

, ְלָקֵרב, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ֵאִלCָה6 ָ;א ְלַטֵ-א 6ְלַטֵהר ְלַרֵחק 6ְלָקֵרב
ַוֲחָכִמי� . ְלַהְ/ו(ת ַהַ-ֲחלֶֹקת, ַרִ;י ִ/ְמע(� א(ֵמר. ֲאָבל לֹא ְלַרֵחק

ֶ<ֱאַמר /ֶ , ֶאBָא ַלֲעF(ת ָ/ל(� ָ;ע(ָל�, לֹא ְלַרֵחק ְולֹא ְלָקֵרב, א(ְמִרי�
ְוֵהִ/יב ֵלב Hב(ת ַעל ָ;ִני� ' ִהֵ<ה Hנִֹכי /ֵֹלַח ָלֶכ� ֵאת ֵאִלCָה ַהָ<ִביא ְוג(

  :ְוֵלב ָ;ִני� ַעל ֲאב(ָת�

  מסכת עבודה זרה 
, ֵאיֵדיֶה� ֶ/ל @(ִי� ְ/לָ/ה ָיִמי� Hס6ר ָלFֵאת ְוָלֵתת ִעָ-ֶה� ִלְפֵני

. ְלָפְרָע� ְוִלEַָרע ֵמֶה�, ְלַהְלו(ָת� ְוִלְלו(ת ֵמֶה�, ְלַהְ/ִאיָל� ְוִלְ/א(ל ֵמֶה�
HְמרH . 6ְמר6 ל(. ִנְפָרִעי� ֵמֶה� ִמEְֵני ֶ/ה6א ֵמֵצר ל(, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר

ַהB(ֵקַח ְ:ֵלי : Fֵָמַח ה6א ְל0ַחר ְזָמ�, �0 ַעל Eִי ֶ/ֵ-ֵצר ה6א ַעְכָ/יו, ל(
ְלַלֵ;� . ַיְגִעיל, ְלַהְגִעיל. ַיְטִ;יל, ֶאת ֶ/ַ%ְר:( ְלַהְטִ;יל, ַה@(יַתְ/ִמי/ ִמ� 

ָ/ָפJ , ַהַ=ִ:י�. ְמַלְ;ָנ� ָ;א6ר, ַה9ְפ6ד ְוָה0ְסְ:ָלה. ְיַלֵ;� ָ;א6ר, ָ;א6ר
  :ְוִהיא ְטה(ָרה

  מסכת אבות
עַ , ִקֵ;ל 8(ָרה ִמִ=יַני מֶֹ/ה O/)ִליה Jַע ִלְזֵקִני�, 6ְמָסָר O/)6ְזֵקִני� , ִויה

ֵה� Hְמר6 ְ/לָ/ה . 6ְנִביִאי� ְמָסר6ָה ְל0ְנֵ/י ְכֶנֶסת ַהְ@ד(ָלה, ִלְנִביִאי�
ַוֲע6F ְסָיג , ְוַהֲעִמיד6 ַתְלִמיִדי� ַהְרֵ;ה, ֱהו6 ְמת6ִני� ַ;ִ%י�, ְדָבִרי�
, וָבJ 8ֱֶחֵזי. ְ%כBָֹא ָבJ ,J ַוֲהָפְ� ָ;Jֲהָפְ� ;ָ , ֶ;� ַ;ג ַ;ג א(ֵמר: ַל8(ָרה

Jָלא ְתז6עַ , ְוִסיב 6ְבֵלה ַב J>ֵַהא . ֶ/ֵאי� ְלָ� ִמָ%ה ט(ָבה ֵהיֶמָ<ה, 6ִמ �;ֶ
  :ְלפ�6 ַצֲעָרא 0ְגָרא, ֵהא א(ֵמר
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  מסכת הוריות
8(ָרה ְוָהַלְ� ֵבית ִ%י� ַלֲעב(ר ַעל 0ַחת ִמָ:ל ִמְצ(ת ָהֲאמ6ר(ת ;ַ  ה(ר6

ֵ;י� ֶ/ָע6F , ֵ;י� ֶ/ָע6F ְוָעFָה ִעָ-ֶה�, ַהCִָחיד ְוָעFָה /(ֵגג ַעל Eִיֶה�
. ִמEְֵני ֶ/8ָָלה ְבֵבית ִ%י�, Eָט6ר, ֵ;י� ֶ/Bֹא ָע6F ְוָעFָה, ְוָעFָה 0ֲחֵריֶה�

ְלִמיד ְוה6א ָרא6י ְלה(ָרHה ה(ר6 ֵבית ִ%י� ְוָיַדע ֶאָחד ֵמֶה� ֶ/ָ+ע6 א( תַ 
ֵ;י� ֶ/ָע6F ְוָעFָה , ֵ;י� ֶ/ָע6F ְוָעFָה ִעָ-ֶה�, ְוָהַלְ� ְוָעFָה ַעל Eִיֶה�

ִמEְֵני ֶ/Bֹא ָתָלה ְבֵבית , ֲהֵרי ֶזה ַחCָב, ֵ;י� ֶ/Bֹא ָע6F ְוָעFָה, 0ֲחֵריֶה�
:ֵֹה� : Eָט6ר, ְוַה8(ֶלה ְבֵבית ִ%י�.  ַחCָב,ַה8(ֶלה ְבַעְצמ(, ֶזה ַהְ:ָלל. ִ%י�

, ְוָנִתי� ְלֵגר, 6ַמְמֵזר ְלָנִתי�, ִיFְָרֵאל ְלַמְמֵזר, ֵלִוי ְלִיFְָרֵאל, ק(ֵד� ְלֵלִוי
ְחָרר O/ִוי�, ֵאיָמַתי. ְוֵגר ְלֶעֶבד ְמ/ָ �BָO:/ֶ ֲאָבל ִא� ָהָיה ַמְמֵזר . ִ;ְזַמ�
ַמְמֵזר 8ְַלִמיד ָחָכ� ק(ֵד� ְלכֵֹה� , � ָ@ד(ל ַע� ָהHֶר8ַ#ְלִמיד ָחָכ� ְוכֹהֵ 
  :ָ@ד(ל ַע� ָהHֶר#

  סדר קדשי�
  מסכת זבחי� 

ֶאBָא ֶ/Bֹא ָעל6 ַלְ;ָעִלי� , ְ:ֵ/ִרי�, ַהIְָבִחי� ֶ/ִנְזְ;חB/ֶ 6ֹא ִלְ/ָמ� ָ:ל
ְוַחַחָ+את , ח ִ;ְזַמנ(ַהEֶסַ . ח#6 ִמ� ַהEֶַסח 6ִמ� ַהַחָ+את. ְלֵ/� ח(ָבה
ְוַהַחָ+את , ַהEֶַסח ִ;ְזַמנ(. �0 ָהHָ/�, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר. ְ;ָכל ְזָמ�

ְוָהHָ/� , ַהַחָ+את ָ;Hה ַעל ֵחְטא, Hַמר ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר. ְוָהHָ/� ְ;ָכל ְזָמ�
�0 ָהEָ �/ָHס6ל ֶ/Bֹא , ַמה ַחָ+את Eְס6ָלה ֶ/Bֹא ִלְ/ָמJ. ָ;א ַעל ֵחְטא

ְקְ%/6 ַלִ-ְ/ָ:�, ֵא6B ָקָדִ/י� ְקֵרִבי� ַ;ִ-ְ/ָ:�: ִלְ/מ( Oָקָדִ/י� ֶ/ה .
ָקְרְ;נ(ת . ַ;ָ;ָמJ, ְוָקְרְ;נ(ת ַהCִָחיד. ְקֵרִבי� ַ;ִ-ְ/ָ:�, ָקְרְ;נ(ת ַהPִ;6ר

ְקְ%/6 ַלִ-ְ/ָ:� Oִחיד ֶ/הCָט6ר, ְוִא� ִהְקִריָב� ַ;ָ;ָמה. ִיְקְרב6 ַבִ-ְ/ָ:�, ַהEָ .
, 6ַמ�8ַ ָסִביב, 6ְ/ִחיַטת ָצפ(�, ְסִמיָכה. ַמה ֵ;י� ָ;ַמת ָיִחיד ְלָבַמת ִצ;6ר

6ִבְגֵדי , ְוִכה�6, ֵאי� ִמְנָחה ַבָ;ָמה, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ְוַהָ@ָ/ה, 6ְתנ6ָפה
. 6ְרח#6 ָיַדִי� ְוַרְגָלִי�, 6ְמִחיָצה ַבָ%ִמי�, ְוֵריַח ִניח(חַ , י ָ/ֵרת6ְכלֵ , ָ/ֵרת

  :ָ/ִוי� ָ;ֶזה 6ָבֶזה, ְוַהָ+ֵמא, ְוַה<(ָתר, ֲאָבל ַהIְָמ�
  מסכת מנחות

ֶאBָא ֶ/Bֹא ָעל6 ַלְ;ָעִלי� , ְ:ֵ/ר(ת, ַהְ-ָנח(ת ֶ/ִ<ְקְמצB/ֶ 6ֹא ִלְ/ָמ� ָ:ל
ִמְנַחת ח(ֵטא 6ִמְנַחת . ח#6 ִמִ-ְנַחת ח(ֵטא 6ִמְנַחת ְקָנא(ת, �6 ח(ָבהִמ9

, ְוִהְקִטיר ֶ/Bֹא ִלְ/ָמ�, ְוִה�Bְֵ , ָנַת� ַ;ֶ:ִלי, ְקָנא(ת ֶ/7ְָמָצ� ֶ/Bֹא ִלְ/ָמ�
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יַצד ִלְ/ָמ� :ֵ . Eְס6ל(ת, א( ֶ/Bֹא ִלְ/ָמ� ְוִלְ/ָמ�, א( ִלְ/ָמ� ְוֶ/Bֹא ִלְ/ָמ�
א( ֶ/Bֹא ִלְ/ָמ� , ְלֵ/� ִמְנַחת ח(ֵטא 6ְלֵ/� ִמְנַחת ְנָדָבה, ְוֶ/Bֹא ִלְ/ָמ�

ֶנֱאַמר ְ;ע(ַלת ַהְ;ֵהָמה : ְלֵ/� ִמְנַחת ְנָדָבה 6ְלֵ/� ִמְנַחת ח(ֵטא, ְוִלְ/ָמ�
6ַבִ-ְנָחה ִא9ֵה , )חַ 6ְבע(ַלת ָהע(� ִא9ֵה ֵריַח ִניח((, ִא9ֵה ֵריַח ִניח(חַ 

6ִבְלַבד ֶ/Cְַכ�6ֵ , ֶ/ֶאָחד ַהַ-ְרֶ;ה ְוֶאָחד ַהַ-ְמִעיט, ְלַלֵמד, ֵריַח ִניח(חַ 
  :Hָד� ֶאת ַ%ְע8( ַל9ָָמִי�

  מסכת חולי�

ֶ/ָ-א , ְוָקָט�, /(ֶטה, ח#6 ֵמֵחֵר/, /(ֲחִטי� 6ְ/ִחיָטָת� ְ:ֵ/ָרה ַה:ֹל
ְ/ִחיָטָת� , ְוכ�BָO ֶ/9ֲָחט6 ַוֲאֵחִרי� ר(ִאי� א(ָת�. ִבְ/ִחיָטָת�ְיַקְלְקל6 
ְוֵכ� , ַה9(ֵחט ַ;Bְַיָלה. ְנֵבָלה 6ְמַטְ-Hה ְבַמMָא, ְ/ִחיַטת ָנְכִרי. ְ:ֵ/ָרה

, י�6ְבי(� ַהִ:6Eרִ , ַה9(ֵחט ַ;9ַָ;ת. ְ/ִחיָטת( ְכֵ/ָרה, ַה=6ָמא ֶ/9ַָחט
לֹא ִי+(ל Hָד� ֵא� ַעל : ְ/ִחיָטת( ְכֵ/ָרה, �0 ַעל Eִי ֶ/ִ-ְתַחCֵב ְ;ַנְפ/(

, 6ָמה ִא� ִמְצָוה ַקBָה ֶ/ִהיא ְכִאָ=ר. ֲאִפ6B ְלַטֵהר ֶאת ַהְ-צ(ָרע, ָ;ִני�
(ת ַקל ָוחֶֹמר ַעל ִמצְ , ְלַמַע� ִייַטב ָלְ� ְוַהֲאַרְכ8ָ ָיִמי�, Hְמָרה ת(ָרה

  :ֲחמ6ר(ת ֶ/ַ;8(ָרה
  מסכת בכורות

ַ;ר ֲחמ(ר( ֶ/ל ָנְכִרי ַהB(ֵקחַ  Oי ֶ/ֵאינ( ַר9ַאי, עEִ ְוַה-(ֵכר ל( �0 ַעל ,
, Eָט6ר ִמ� ַהְ;כ(ָרה, ְוַה<(ֵת� ל( ְבַקָ;ָלה, ְוַהְמַקֵ;ל ִמֶ-<6, וַהִ-ְ/�8ֵ8ַ ל(

:ֲֹהִני� 6ְלִוEְ �Cִט6ִרי� ִמ7ַל . ֲאָבל לֹא ַבֲאֵחִרי�, לְ;ִיFְָראֵ , ֶ/ֶ<ֱאַמר 
: ִ%י� ה6א ֶ/Cְִפְטר6 ֶ/ל ַעְצָמ�, ִא� Eְָטר6 ֶ/ל ִיFְָרֵאל ַ;ִ-ְדָ;ר, ָוחֶֹמר

8ְִ/יִעי , ְמָנ�H ֶאָחד. מ(ֶנה א(ָת� ְ/ַנִי� ְ/ָנִי�, ָיְצא6 ְ/ַנִי� ְ:ֶאָחד
ְלָקִלי�ַוֲעFִיִרי ְמ  Oיִרי ְ:0ַחת. קFִיִרי , ָיְצא6 8ְִ/יִעי ַוֲעFִ8ְִ/יִעי ַוֲע
ְלָקִלי� Oיִרי. ְמקFִר ֲעFָיִרי 8ְִ/יִעי 6ְל0ַחד ָעFִיִרי ְוָלֲעFִָקָרא ַל8ְִ/יִעי ֲע ,

ָ%ִ/י� Oר, ַה8ְִ/יִעי ֶנֱאָכל ְ;מ6מ(. ְ/ָלְ/�8ָ ְמקFֵיִרי ַמֲעFִ0ַחד וְ , ְוָהֲע
, Hַמר ַרִ;י ְיה6ָדה. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ֵמִאיר, ָעFָר ָקֵרב ְ/ָלִמי� ְוע(Fֶה ְתמ6ָרה
ִא6B ָהָיה , Hְמר6 ִמ�69 ַרִ;י ֵמִאיר. ְוִכי ֵי/ 8ְמ6ָרה ע(Fָה ְתמ6ָרה

יִרי 6ְל0ַחד ָקָרא ַל8ְִ/יִעי ֲעFִיִרי ְוָלֲעFִיִרי ֲעFִ . לֹא ָהָיה ָקֵרב, ְתמ6ָרה
:ֹל ֶ/Bֹא ֶנֱעַקר ֵ/� , ֶזה ַהְ:ָלל. ֵאי� 0ַחד ָעFָר ְמקOָ%/, ָעFָר ֲעFִיִרי
  :ֵאי� 0ַחד ָעFָר ְמקOָ%/, ֲעFִיִרי ִמֶ-<6
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  מסכת ערכי�
, �:ֲֹהִני� 6ְלִו�Cִ ְוִיFְְרֵאִלי, ְוִנָ%ִרי�, נ(ְדִרי�, ְוֶנֱעָרִכי�, ַמֲעִריִכי� ַה:ֹל

ְמט�6 ְו0ְנְ%ר(ִגינ(ס. ָנִ/י� ַוֲעָבִדי� Oֲאָבל , נ(ְדִרי� ְוִנָ%ִרי� 6ַמֲעִריִכי�, ט
ֵחֵר/ /(ֶטה . ֶ/ֵאינ( ֶנֱעָרְ� ֶאBָא ָזָכר ַוַ%אי וְנֵקָבה ַוָ%ִאית, לֹא ֶנֱעָרִכי�

ִמEְֵני ֶ/ֵאי� ָ;ֶה� , �ֲאָבל לֹא נ(ְדִרי� ְולֹא ַמֲעִריִכי, ִנָ%ִרי� ְוֶנֱעָרִכי�, ְוָקָט�
ִיFְָרֵאל ֶ/Cַָר/ ֲאִבי ִא-( : ִנָ%ר ֲאָבל לֹא ֶנֱעָר�ְ , Eָח6ת ִמֶ;� חֶֹד/. ָ%ַעת
ֵאינ( , ְוֵכ� ֵלִוי ֶ/Cַָר/ ֶאת ֲאִבי ִא-( ִיFְָרֵאל. ֵאינ( ג(ֵאל ַ:ֵ=ֶדר ַהIֶה, ֵלִוי

ַעד ֶ/ְיֵהא ֵלִוי 6ְבָעֵרי , י ָב8ֵי ָעֵרי ַהְלִו�Cִֶ/ֶ<ֱאַמר :ִ , ג(ֵאל ַ:ֵ=ֶדר ַהIֶה
ֵאי� ַהְ%ָבִרי� ֲאמ6ִרי� ֶאBָא ְבָעֵרי , ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ַהְלִוִי� ִ%ְבֵרי ַרִ;י

�Cִֶדה. ַהְלִוFָ /ֶדה ִמְגָר/ ְולֹא ִמְגָרFָ י�Fִ)ְולֹא ִמְגָר/ ִעיר , ֵאי� ע
ְ;ָעֵרי , ַ;ֶ-ה ְדָבִרי� ֲאמ6ִרי�, ַמר ַרִ;י ֱאִליֶעֶזרH. ְולֹא ִעיר ִמְגָר/

�Cִָרֵאל. ַהְלִוFְֶדה, ֲאָבל ְ;ָעֵרי ִיFָ /ֶדה ִמְגָר/ ְולֹא ִמְגָרFָ ע(ִשי� ,
. ְ:ֵדי ֶ/Bֹא ַיֲחִריב6 ֶאת ָעֵרי ִיFְָרֵאל, ִמְגָר/ ִעיר ְולֹא ִעיר ִמְגָר/

Bַת , ֶ/ֶ<ֱאַמר, (ְכִרי� ְלע(ָל� ְוג(ֲאִלי� ְלע(ָל�ַה:ֲֹהִני� ְוַהְלִו�Cִ מ Oא@ְ
�Cִע(ָל� 8ְִהֶיה ַלְלִו:  

  מסכת תמורה
, לֹא ֶ/Hָד� ַר9ַאי ְלָהִמיר. ֶאָחד ֲאָנִ/י� ְוֶאָחד ָנִ/י�, ְמִמיִרי� ַה:ֹל
ְמִמיִרי� ֶאת ַה:ֲֹהִני� . ְוס(ֵפג ֶאת ָה0ְרָ;ִעי�, מ6ָמר, ֶ/ִא� ֵהִמיר, ֶאBָא

ֵאי� ַה:ֲֹהִני� ְמִמיִרי� לֹא . ְוִיFְָרֵאל ְמִמיִרי� ֶאת ֶ/Bֶָה�, ֶ/Bֶָה�
ִמEְֵני ) ְוִכי(, Hַמר ַרִ;י י(ָחָנ� ֶ;� נ6ִרי. ַבַחָ+את ְולֹא ָבHָ/� ְולֹא ַבְ;כ(ר

Hָ/� ַמ8ָָנה ַחָ+את וְ , Hַמר ל( ַרִ;י ֲעִקיָבא. ָמה ֵאי� ְמִמיִרי� ַ;ְ;כ(ר
�0 , ַמה ַחָ+את ְוHָ/� ֵאי� ְמִמיִרי� ;(, ְוַהְ;כ(ר ַמ8ָָנה ַל:ֵֹה�, ַל:ֵֹה�

ַמה Bִי ֵאינ( ֵמִמיר , Hַמר ל( ַרִ;י י(ָחָנ� ֶ;� נ6ִרי. ַהְ;כ(ר לֹא ְיִמיֶר<6 ב(
אַמר ַ;ְ;כ(ר ֶ/Iִָכי� ;( 8ֹ, ַ;ַחָ+את 6ָבHָ/� ֶ/ֵאי� ָזִכי� ָ;ֶה� ְ;ַחCֵיֶה�

ְוָהָיה ה6א 6ְתמ6ָרת( , ַוֲהלֹא ְכָבר ֶנֱאַמר, Hַמר ל( ַרִ;י ֲעִקיָבא. ְ;ַחCָיו
�0 8ְמ6ָרה ְ;ֵבית , ְ;ֵבית ַהְ;ָעִלי�, ֵהיָכ� ְקד9ָOה ָחָלה ָעָליו, ִיְהֶיה 7ֶֹד/
ֲהֵרי ֵא6B , ְוח#6 ִלְמק(ָמ�,  ח#6 ִלְזַמָ<�ָ:ל ַה7ֳָדִ/י� ֶ/ִ<ְ/ֲחט6: ַהְ;ָעִלי�
ַחַ+את ָהע(� . ִי7ֵָבר, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. ִיMֵָר�, Hָ/� 8ָל6י. ִיMֵָרפ6

ָ:ל . ַיִ+יֶלָ<ה ָל0ָ-ה, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. Mָ8ִֵר�, ַהָ;Hה ַעל ָסֵפק
, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר. לֹא ִיMֵָרפ6, ְוָכל ַהִ<ְקָ;ִרי�. לֹא ִי7ֵָבר6, ַהִ<Fְָרִפי�
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, Hְמר6 ל(. ַר9ַאי, ִא� ָרָצה ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמ( ִלFְר(� ֶאת ַהִ<ְקָ;ִרי�
8ָר ְלַ/<(ת Oֵאינ( מ:  

  מסכת כריתות

ְוַעל , ת ָהHבְוַעל ֵא/ֶ , ַהָ;א ַעל ָהֵא�, ָוֵ// ְ:ֵרת(ת ַ;8(ָרה ְ/לִ/י�
ְוִא9ָה ַהְמִביHה ֶאת ַהְ;ֵהָמה , ְוַעל ַהְ;ֵהָמה, ַהָ;א ַעל ַהIְכ6ר, ַהַ:Bָה
ְוַעל , ַהָ;א ַעל ֲאח(ת(, ְוַעל ֵאֶ/ת ִאי/, ַהָ;א ַעל ִא9ָה 6ִבJ8ָ, ָעֶליהָ 

ְוַעל , ֶ/ת Hִחיוְוַעל אֵ , ְוַעל ֲאח(ת ִאְ/8(, ְוַעל ֲאח(ת ִא-(, ֲאח(ת Hִביו
ְוַה<(ֵת� , ְוָהע(ֵבד ֲעב(ָדה ָזָרה, ַהְמַ@ֵ%�, ְוַעל ַהִ<ָ%ה, ֵאֶ/ת ֲאִחי Hִביו
ְוָטֵמא ֶ/Hַכל ֶאת , ַהְמַחBֵל ֶאת ַה9ַָ;ת, 6ַבַעל א(ב, ִמIְַרע( ַל-ֶֹל�ְ 

, 6ִפ@6ל, ְונ(ָתר, ְוָד�, ָהא(ֵכל ֵחֶלב, ְוַהָ;א ַלִ-ְקָ%/ ָטֵמא, ַה7ֶֹד/
ְוָהא(ֵכל ְוָהע(Fֶה , ָהא(ֵכל ָחֵמ# ַ;Eֶַסח, ַה9(ֵחט ְוַהַ-ֲעֶלה ַבח#6
, ְוַהְמַפֵ+� ֶאת ַה7ְטֶֹרת, ַהְמַפֵ+� ֶאת ַה9ֶֶמ�, ְמָלאָכה ְבי(� ַהִ:6Eִרי�
ַרִ;י ִ/ְמע(� : הַהEֶַסח ְוַהִ-יָלה ְ;ִמְצ(ת ֲעFֵ . ְוַהָ=ְ� ְ;ֶ/ֶמ� ַהִ-ְ/ָחה

ְבָחִרי� . ְ:ָבFִי� ק(ְדִמי� ָלִעIִי� ְ;ָכל ָמק(�, א(ֵמר Oֵני ֶ/ֵה� מEְָיכ(ל ִמ
ְמַלֵ-ד ֶ/9ְֵניֶה� , 8ְַלמ6ר ל(ַמר ְוִא� ֶ:ֶבF ָיִביא ָקְרָ;נ( ְלַחָ+את, ֵמֶה�

ָיכ(ל ִמEְֵני ֶ/ֵה� . (�8(ִרי� ק(ְדִמי� ִלְבֵני י(ָנה ְ;ָכל ָמק. ְ/ק6ִלי�
ְבָחִרי� ֵמֶה� Oְמַלֵ-ד , 6ֶב� י(ָנה א( ת(ר ְלַחָ+את, 8ְַלמ6ד ל(ַמר, מ

ָיכ(ל ֶ/ְ:ב(ד ָהHב . ָהHב ק(ֵד� ָלֵא� ְ;ָכל ָמק(�. ֶ/9ְֵניֶה� ְ/ק6ִלי�
, ְמַלֵ-ד, 8ִיָרא6ִאי/ ִא-( ְוHִביו , 8ְַלמ6ד ל(ַמר, ע(ֵד� ַעל ְ:ב(ד ָהֵא�

, ָהHב ק(ֵד� ָלֵא� ְ;ָכל ָמק(�, ֲאָבל Hְמר6 ֲחָכִמי�. ֶ/9ְֵניֶה� ְ/ק6ִלי�
ִא� ָזָכה . ְוֵכ� ְ;ַתְלמ6ד ת(ָרה. ִמEְֵני ֶ/ה6א ְוִא-( ַחCִָבי� ִ;ְכב(ד Hִביו

י ֶ/ה6א ְוHִביו ַחCָיִבי� ִמEְנֵ , ק(ֵד� ֶאת ָהHב ְ;ָכל ָמק(�. ַהֵ;� ִלְפֵני ָהַרב
  :ִ;ְכב(ד ַר;(

  מסכת מעילה

ְ/ָחָט� ַ;ָ%ר(� ְוִקֵ;ל ָ%ָמ� . מ(ֲעִלי� ָ;ֶה�, ָקָדִ/י� ֶ/9ְָחָט� ַ;ָ%ר(� ָקְדֵ/י
ה ַ;Bְַילָ , ְ/ָחָט� ַ;C(� ְוָזַרק ַ;Bְַיָלה, ַ;Pָפ(� ְוִקֵ;ל ָ%ָמ� ַ;ָ%ר(�, ַ;Pָפ(�

�)C;ַ ָלל . מ(ֲעִלי� ָ;ֶה�, א( ֶ/9ְָחָט� ח#6 ִלְזַמָ<� ְוח#6 ִלְמק(ָמ�, ְוָזַרק:ְ
עַ  O/)ַמר ַרִ;י ְיהH ,ַעת ֶה8ֵר ַל:ֲֹהִני�/ְ Jֹל ֶ/ָהָיה ָל: ,J;ָ ֵאי� מ(ֲעִלי� .
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ֵאיז( ִהיא ֶ/ָהָיה ָלJ . מ(ֲעִלי� ָ;J, ְוֶ/Bֹא ָהָיה ָלJ ְ/ַעת ֶה8ֵר ַל:ֲֹהִני�
ֵאיז( ִהיא ֶ/Bֹא ָהָיה . ְוֶ/CְָצHה, ְוֶ/ִ<ְטְמHה, ֶ/Bָָנה, ְ/ַעת ֶה8ֵר ַל:ֲֹהִני�

, ח#6 ִלְמק(ָמJ, ֶ/ִ<ְ/ֲחָטה ח#6 ִלְזַמָ<J, ָלJ ְ/ַעת ֶה8ֵר ַל:ֲֹהִני�
Jְוֶ/7ְִ;ל6 ְפס6ִלי� ְוָזְרק6 ֶאת ָ%ָמ : ְE �ְ)ר6ָטה ֶ/ל ֶהְקֵ%/ ֶ/ָ<ְפָלה ְלת

ֵ:יָו� ֶ/ה(ִציא ֶאת , א( ֶ/Hַמר Eְר6ָטה ְ;ִכיס ֶזה ֶהְקֵ%/, ַהִ:יס
ַעד ֶ/C(ִציא ֶאת , ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ֲעִקיָבא, ָמַעל, ָהִרא/(ָנה
,  Eְר6ָטה ִמ� ַהִ:יס ֶזה ֶהְקֵ%/ְ;א(ֵמר, מ(ֶדה ַרִ;י ֲעִקיָבא. ָ:ל ַהִ:יס

  :ֶ/ה6א מ(ִציא ְוה(ֵלְ� ַעד ֶ/C(ִציא ֶאת ָ:ל ַהִ:יס

  מסכת תמיד

, ְ;ֵבית 0ְבִטיָנס. ְמק(מ(ת ַה:ֲֹהִני� /(ְמִרי� ְ;ֵבית ַה-ְקָ%/ ִ;ְ/לָ/ה
, ת ַהִ<יצ(# ָהי6 ֲעִלC(תֵ;ית 0ְבִטיָנס 6ֵבי. 6ְבֵבית ַה-(ֵקד, ְ;ֵבית ַהִ<יצ(#

�7ָ , 6ַבִית ָ@ד(ל ָהָיה, ִ:Eָה, ֵ;ית ַה-(ֵקד. ְוָהר(ִבי� /(ְמִרי� ָ/� Oמ
. 6ַמְפ8ְח(ת ָהֲעָזָרה ְ;ָיָד�, ְוִזְקֵני ֵבית Hב ְיֵ/ִני� ָ/�, ר(ְבִדי� ֶ/ל ֶאֶב�

ָ<ה ִאי/ ִ:ְס8( ָבHֶר# Oא , י6 ְיֵ/ִני� ְ;ִבְגֵדי קֶֹד/לֹא הָ . 6ִפְרֵחי ְכהBֶָא
6ִמְתַ:ִ=י� ִ;ְכס6ת , פ(ְ/ִטי� 6ְמַקEְִלי� 6ַמִ<יִחי� א(ָת� 8ַַחת ָראֵ/יֶה�

י(ֵצא ְוה(ֵלְ� ל( ִ;ְמִסָ;ה ַהה(ֶלֶכת 8ַַחת , ֵאַרע ֶקִרי ְלֶאָחד ֵמֶה�. ַעְצָמ�
ַעד ֶ/ה6א ַמִ@יַע ְלֵבית , � 6ִמָ:א�ְוַהֵ<ר(ת %(ְלִקי� ִמָ:א, ַהִ;יָרה

, ְוֶזה ָהָיה ְכב(ד(. 6ֵבית ִ:ֵ=א ֶ/ל ָ:ב(ד, 6ְמד6ָרה ָהְיָתה ָ/�, ַהְ+ִביָלה
ָיַרד . י(ֵדַע ֶ/ֵאי� ָ/� Hָד�, Eָת6חַ . י(ֵדַע ֶ/H �/ָ /Cֶָד�, ְמָצא( ָנע6ל

ָ;א ְוָיַ/ב ל( ֵאֶצל ֶאָחיו , ַ-� ְ:ֶנֶגד ַהְ-ד6ָרהְוִנְתחַ , ָעָלה ְוִנְסEַ8ַג, ְוָטַבל
ַה9ִיר ֶ/ָהי6 ַהְלִו�Cִ : י(ֵצא ְוה(ֵלְ� ל(, ַה:ֲֹהִני� ַעד ֶ/ַה9ְָעִרי� ִנְפ8ִָחי�

ָהHֶר# 6ְמל(JH ' ַלה, ַ;C(� ָהִרא/(� ָהי6 א(ְמִרי�, א(ְמִרי� ַ;ִ-ְקָ%/
Bָל ְמאֹד ְ;ִעיר , ַ;9ִֵני ָהי6 א(ְמִרי�. ֵבי ָב8ֵJֵבל ְוי(ְ/  Oד(ל ְיָי 6ְמה@ָ

ֱאלִֹהי� ִנPָב ַ;ֲעַדת ֵאל , ַ;9ְִליִ/י ָהי6 א(ְמִרי�. ֱאלֵֹהינ6 ַהר ָקְד/(
ֵאל ְנָקמ(ת ְיָי ֵאל ְנָקמ(ת , ָ;ְרִביִעי ָהי6 א(ְמִרי�. ְ;ֶקֶרב ֱאלִֹהי� ִיְ/Eֹט

ָהִריע6 ֵלאלֵֹהי , ַהְרִנינ6 ֵלאלִֹהי� עIֵ6נ6, ַ;ֲחִמיִ/י ָהי6 א(ְמִרי�. יעַ ה(פִ 
ַ;9ַָ;ת ָהי6 . 'ָמָלְ� ֵ@א6ת ָלֵב/ ְוג(' ה ַ;9ִ9ִי ָהי6 א(ְמִרי�. ַיֲעקֹב

� ִמְזמ(ר ִ/יר ֶלָעִתיד ָלב(א ְלי(, ִמְזמ(ר ִ/יר ְלי(� ַה9ַָ;ת, א(ְמִרי�
  :ֶ/:BO( ַ/ָ;ת ְמנ6ָחה ְלַחCֵי ָהע(ָלִמי�
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  מסכת מדות 

, ְ;ֵבית 0ְבִטיָנס, ְמק(מ(ת ַה:ֲֹהִני� /(ְמִרי� ְ;ֵבית ַהִ-ְקָד/ ִ;ְ/לָ/ה
. ְוַהְלִו�Cִ ְ;ֶעFְִרי� ְוֶאָחד ָמק(�. 6ְבֵבית ַה-(ֵקד, 6ְבֵבית ַהִ<יצ(#

ַעל 0ְרַ;ע Eִ<(ָתיו , 0ְרָ;ָעה.  ַ/ֲעֵרי ַהר ַהָ;ִיתַעל ֲחִמ9ָה, ֲחִמ9ָה
ַעל 0ְרַ;ע Eִ<(ֶתיָה , 0ְרָ;ָעה. ַעל ֲחִמ9ָה ַ/ֲעֵרי ָהֲעָזָרה, ֲחִמ9ָה. ִמ8(כ(
ְוֶאָחד , ְוֶאָחד ְ;ִלְ/ַ:ת ַהEָרֶֹכת, ְוֶאָחד ְ;ִלְ/ַ:ת ַה7ְָרָ;�, ִמַ;ח#6

ִלְ/ַ:ת , ִלְ/ַ:ת ַה@(ָלה, ִלְ/ַ:ת ָהֵע#, ֶ/ַ;ָ%ר(�:  ַהַ:Eֶֹרתַלֲאח(ֵרי ֵבית
ָ/ַכְח8ִי ֶמה ָהְיָתה , Hַמר ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר ֶ;� ַיֲעקֹב, ִלְ/ַ:ת ָהֵע#. ַהָ@ִזית

ָהְיָתה ֲאח(ֵרי ) ְוִהיא(, ִלְ/ַ:ת :ֵֹה� ָ@ד(ל, 0ָ;א ָ/א6ל א(ֵמר, ְמַ/ֶ-ֶ/ת
, ָ/� ָהָיה ב(ר ָקב6עַ , ִלְ/ַ:ת ַה@(ָלה. ְוַגג ְ/ָלְ/�8ָ ָ/ֶוה, ְ/8ֵיֶה�

, ִלְ/ַ:ת ַהָ@ִזית. 6ִמ�9ָ ַמְסEִיִקי� ַמִי� ְלָכל ָהֲעָזָרה, ְוַהַ@ְלַ@ל ָנת�6 ָעָליו
ָ<הָ/� ָהְיָתה ַסְנֶהְדֵרי ְגד(ָלה ֶ/ל ִיFְָרֵאל י(ֶ/ֶבת ְוָדָנה ֶאת ַה:ְ  Oְוכֵֹה� , ה

ְוי(ֵצא ְוה(ֵלְ� , ל(ֵב/ ְ/ח(ִרי� 6ִמְתַעֵ+� ְ/ח(ִרי�, ֶ/ִ<ְמָצא ב( Eְס6ל
ִנְכָנס , ל(ֵב/ ְלָבִני� 6ִמְתַעֵ+� ְלָבִני�, ְוֶ/Bֹא ִנְמָצא ב( Eְס6ל. ל(

Bֹא ִנְמָצא ְפס6ל ֶ/ , ְוי(� ט(ב ָהי6 ע(Fִי�. 6ְמַ/ֵ-/ ִע� ֶאָחיו ַה:ֲֹהִני�
, ָ;רוְ� ַהָ-ק(� ָ;ר6ְ� ה6א, ְוָכְ� ָהי6א(ְמִרי�, ְ;ַזְרע( ֶ/ל 0ֲהרֹ� ַה:ֵֹה�

ֶ/ָ;ַחר ְ;0ֲהרֹ� , 6ָבר6ְ� ה6א. ֶ/Bֹא ִנְמָצא ְפס6ל ְ;ַזְרע( ֶ/ל 0ֲהרֹ�
  :7ֳָדִ/י�ְ;ֵבית ָקְדֵ/י הַ ' 6ְבָבָניו ַלֲעמ(ד ְלָ/ֵרת ִלְפֵני ה

  מסכת קני�

ע(ַלת ָהע(� . ְוַחַ+את ְ;ֵהָמה ְלַמְעָלה, ָהע(� ַנֲעFֵית ְלַמָ+ה ַחַ+את
. Eָס6ל, ִא� ִ/ָ<ה ָ;ֶזה 6ָבֶזה. ְוע(ַלת ַהְ;ֵהָמה ְלַמָ+ה, ַנֲעFֵית ְלַמְעָלה

ְנָדִרי� ִ; . ַהח(ָבה ֶאָחד ַחָ+את ְוֶאָחד ע(ָלה, ֵסֶדר ִקִ<י� ָ:ְ� ה6א
ְוֵאיֶזה6 . ָהא(ֵמר ֲהֵרי ָעַלי ע(ָלה, ֵאיֶזה6 ֶנֶדר. :�BָO ע(ל(ת, 6ְנָדב(ת
, ֶאBָא ֶ/ַהְ<ָדִרי�, ַמה ֵ;י� ְנָדִרי� ִלְנָדב(ת. ָהא(ֵמר ֲהֵרי ז( ע(ָלה, ְנָדָבה

ֵאי� ַחCִָבי� , ְגְנב6ֵמת6 א( נִ , 6ְנָדב(ת. ַחCִָבי� ְ;0ֲחָרי6ָת�, ֵמת6 א( ִנְגְנב6
, ָיְלָדה ָזָכר, ֲהֵרי ָעַלי ֵק� ְ:ֶ/ֵאֵלד ָזָכר, ָהִא9ָה ֶ/Hְמָרה: ְ;0ֲחָרי6ָת�

, ְנָתָנַת� ַל:ֵֹה�. 0ַחת ְלִנְ%ָרJ ְו0ַחת ְלח(ָבָתJ, ְמִביHה ְ/8ֵי ִקִ<י�
לֹא ָעFָה , � ְו0ַחת ִמBְַמָ+�ְוַה:ֵֹה� ָצִריְ� ַלֲעF(ת ָ/ל/ Eְִריִדי� ִמְלַמְעלָ 

ְצִריָכה ְלָהִביא , ֶאBָא ָעFָה ְ/8ִַי� ְלַמְעָל� 6ְ/8ִַי� ְלַמָ+� ְולֹא ִנְמַל�ְ , ֵכ�
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8ִָביא , ִמ9ְֵני ִמיִני�. ִמִ-י� ֶאָחד, ע(ד Eְִריָדה 0ַחת ְוַיְקִריֶבָ<ה ְלַמְעָל�
. ִמִ-י� ֶאָחד, ה ְלָהִביא ע(ד ָ/ל/ Eְִריִדי�ְצִריכָ , Eְֵרָ/ה ִנְדָרJ, ְ/8ִָי�

ְצִריָכה ְלָהִביא ע(ד ָחֵמ/ , ָקְבָעה ִנְדָרJ. 8ִָביא 0ְרַ;ע, ִמ9ְֵני ִמיִני�
ְנָתָנַת� ַל:ֵֹה� ְוֵאי� ָיד6ַע . 8ִָביא ֵ//, ִמ9ְֵני ִמיִני�. ִמִ-י� ֶאָחד, Eְִריִדי�

ְצִריָכה ְלָהִביא ע(ד , � ְוָעFָה ְוֵאי� ָיד6ַע ֶמה ָעFָהָהַלְ� ַה:ֹהֵ , ַמה ָנְתָנה
Jִריִדי� ְלִנְדָרEְ 0ְרַ;ע ,Jאי . ְוַחָ+את ֶאָחת, 6ְ/8ִַי� ְלח(ָבָתIַַע �;ֶ

עַ . ְ/8ֵי ַחָ+א(ת, א(ֵמר O/)ַמר ַרִ;י ְיהH ,6ְמרH/ֶ ה6א ַחי , ֶזה ה6א/ֶ:ְ
, ְ/8ֵי ַקְרָניו, ֵ:יַצד ק(ל( ִ/ְבָעה. ה6א ֵמת ק(ל( ִ/ְבָעה6ְכֶ/ , ק(ל( ֶאָחד

, ֵמָעיו ִלְנָבִלי�, ע(ר( ְלת(�. ְ/ֵני ֲחִליִלי�, ְ/8ֵי /(ָקיו. ְ/8ֵי ֲחצ(ְצר(ת
ַרִ;י ִ/ְמע(� ֶ;� . �0 ַצְמר( ִלְתֵכֶלת, ְוֵי/ א(ְמִרי�. ְ;ֵני ֵמָעיו ְלִכ<(ר(ת

ַ%ְע�8ָ ִמָ+ֶרֶפת , ָ:ל ְזַמ� ֶ/ַ-ְזִקיִני�, ִזְקֵני ַע� ָהHֶר#, ְ/ָיא א(ֵמרֲעקַ 
ֲאָבל ִזְקֵני . ֵמִסיר Fָָפה ְלֶנֱאָמִני� ְוַטַע� ְזֵקִני� ִי7ָח, ֶ/ֶ<ֱאַמר, ֲעֵליֶה�

, ֵליֶה�ַ%ְע�8ָ ִמְתַי9ֶֶבת עֲ , ֶאBָא ָ:ל ְזַמ� ֶ/ַ-ְזִקיִני�, ת(ָרה ֵאיָנ� ֵ:�
  :ִ;יִ/יִ/י� ָחְכָמה ְואֶֹרְ� ָיִמי� 8ְב6ָנה, ֶ/ֶ<ֱאַמר

  מסכת מקואות

, ֵמי ְגָבִאי�. ְוז( ְלַמְעָלה ִמז(, ז( ְלַמְעָלה ִמI(, ַמֲעל(ת ַ;ִ-ְקָוא(ת ֵ//
. ָטֵמא, ָ/ָתה ָטֵמא 6ִמBֵא ִ;ְכִלי ָטה(ר. ָטֵמא, ָ/ָתה ָטֵמא ְוָ/ָתה ָטה(ר

, ְוִא� לֹא ֵהִדיחַ . ָטֵמא, ִא� ֵהִדיחַ , ָתה ָטֵמא ְוָנַפל ִ:ָ:ר ֶ/ל 8ְר6ָמהָ/ 
, ָטַבל ֶוֱהִקי�H, ְוָ/ָתה ַמְ/ִקי� ְטֵמִאי�, Hַכל ֳאָכִלי� ְטֵמִאי�: ָטה(ר

ָטַבל , ָ/ָתה ַמִי� ְטֵמִאי�. ִמEְֵני ֶ/ֵאיָנ� ְטה(ִרי� ַ;@�6, ְטֵמִאי�
�Hֵני ֶ/ֵה� ְטה(ִרי� ַ;@�6, (ִרי�ְטה, ֶוֱהִקיEְַלע ַטַ;ַעת ְטה(ָרה. ִמ;ָ ,

. ֲהֵרי ִהיא ְ:מ(ת ֶ/ָהְיָתה, ִהIָה ְוָ/ָנה ְוָטַבל ֶוֱהִקיJH, ִנְכַנס ְלאֶֹהל ַהֵ-ת
. ְטֵמHה ְוִטְ-68H, ֱהִקיJH. ט(ֵבל ְוא(ֵכל ַ;8ְר6ָמה, ָ;ַלע ַטַ;ַעת ְטֵמHה

, ְוִא� ֵאינ( ִנְרֶאה. ח(ֵצ#, ִ;ְזַמ� ֶ/ה6א ִנְרֶאה, ה6א ָתח6ב ָ;Hָד�ֵח# ֶ/ 
  :ט(ֵבל ְוא(ֵכל ִ;ְתר6ָמת(

  מסכת פרה

ַוֲחָכִמי� . ַ;ת ְ/8ִַי�. 6ָפָרה. ַ;ת ְ/ָנָתJ, ֶעְגָלה, ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר א(ֵמר
ַרִ;י ֵמִאיר .  ָ/ל/ א( ַ;ת 0ְרַ;עַ;ת, 6ָפָרה. ַ;ת ְ/8ִַי�, ֶעְגָלה, א(ְמִרי�



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

685685685685

ֶ/ָ-א , ֶאBָא ֶ/ֵאי� ַמְמ8ִיִני� ָלJ, �0 ַ;ת ָחֵמ/ ְ:ֵ/ָרה ַהIְֵקָנה, א(ֵמר
ַע לֹא ָ/ַמְע8ִי ֶאBָא ְ/ָלִ/ית. /Bֹא ִתEֵָסל, ַתְ/ִחיר O/)ַמר ַרִ;י ְיהH .
Hַמר ֶ;� . ָ:ְ� ָ/ַמְע8ִי ְסָת�, Hַמר ָלֶה�. ַמה ַהBָ/(� ְ/ָלִ/ית, Hְמר6 ל(

. ַלֲאֵחר(ת ְ;ִמְנָי�, ְ/ִליִ/ית, ִא� א(ֵמר 8ָ0ה. ֲאִני ֲאָפֵר/, ַעIַאי
ֶ:ֶר� , ַ:C(ֵצא ב( Hְמר6. ַ;ת ָ/ל/ ָ/ִני�, ְ/ָלִ/ית, 6ְכֶ/8ָ0ה א(ֵמר

Hַמר . ָ:ְ� ָ/ַמְע8ִי ְסָת�, Hַמר ָלֶה�. ִעיַמה ַהBָ/(� ְרבָ , Hְמר6 ל(. ְרָבִעי
. ַלֲאֵחִרי� ְ;ִמְנָי�, ְרִביִעי, ִא� א(ֵמר 8ָ0ה. ֲאִני ֲאָפֵר/, ֶ;� ַעIַאי

ָהא(ֵכל , ַ:C(ֵצא ב( Hְמר6. ֶ;� 0ְרַ;ע ָ/ִני�, ְרָבִעי, 6ְכֶ/8ָ0ה א(ֵמר
ֱאמ(ר ִמ9ְמ(ֶנה ֶעFְֵרה , Hְמר6 ל(. ַל7ָבַ;ַ;ִית ַהְמנOָ@ע Eְַרס ִמ9ָל/ 

ִא� . ֲאִני ֲאָפֵר/, Hַמר ֶ;� ַעIַאי. ָ:ְ� ָ/ַמְע8ִי ְסָת�, Hַמר ָלֶה�. ַלְ=Hה
6ְכֶ/8ָ0ה א(ֵמר ִמ9ְמ(ֶנה . ֵאי� ;( ַחBָה, א(ֵמר 8ָ0ה ִמ9ָל/ ַל7ַב

, ָטַבל ֶאת ָהֵאז(ב ַ;C(� ְוִהIָה ַ;C(�: ת(ִמֲעַט68 ַחBָ , ֶעFְֵרה ַלְ=Hה
ֲאָבל ה6א ַעְצמ( . Eָס6ל, ַ;Bְַיָלה ְוִהIָה ַ;C;ַ ,�)C(� ְוִהIָה ַ;Bְַיָלה. ָ:ֵ/ר

�)C;ַ הIְֶיָלה 6ַמBַ;ַ י� ַעד ֶ/8ֵָנ# ַהַחָ-ה, ט(ֵבלIִ6 . ֶ/ֵאי� ַמFָע/ֶ �BָOְוכ
  :ָ:ֵ/ר, ָלה ַע-6ד ַה9ַַחרִמ9ֶעָ 

  מסכת ידי�
ִלְ/לָ/ה א( , ַמֲחִצית לֹג. ְלֶאָחד �0 ִלְ/ָנִי�, ְרִביִעית נ(ְתִני� ַלCַָדִי� ֵמי

6ִבְלַבד , ַרִ;י י(ֵסי א(ֵמר. ַלֲחִמ9ָה ְוָלֲעFָָרה ְוַלֵ-Hה, ִמBֹג. ְל0ְרָ;ָעה
ְוֵאי� , מ(ִסיִפי� ַעל ַה9ְִנCִי�. ֶה� ֵמְרִביִעיתֶ/Bֹא ִיְפח(ת ָלֲאֲחר(� ֶ/;ָ 
ק(ֵבל ֲאִני ֲעֵליֶכ� , Hַמר ְצד(ִקי ְגִליִלי: מ(ִסיִפי� ַעל ָהִרא/(ִני�

א(ְמִרי� . ֶ/�8ֶ0 :(ְתִבי� ֶאת ַה-(ֵ/ל ִע� מֶֹ/ה ַ;ֵ@ט, Eְר6ִ/י�
ֶ/�8ֶ0 ְ:(ְתִבי� ֶאת ַה-(ֵ/ל ,  ְגִליִליק(ְבִלי� Hנ6 ָעֶליָ� ְצד(ִקי, Eְר6ִ/י�

ְולֹא ע(ד ֶאBָא ֶ/�8ֶ0 :(ְתִבי� ֶאת ַה-(ֵ/ל ִמְלַמְעָל� , ִע� ַה�9ֵ ַ;ָ%�
ֲאֶ/ה ֶאְ/ַמע ְ;קֹל( ' ַוCֹאֶמר Eְַרעֹה ִמי ה, ֶ/ֶ<ֱאַמר, ְוֶאת ַה�9ֵ ִמBְַמָ+�
  :ַהPִַ%יק' ה, ֶ/Bָָקה ַמה6 א(ֵמר6כְ . ְלַ/Bַח ֶאת ִיFְָרֵאל

  מסכת אהלות
ְמ0ת ִ/ְבָעה, ְטֵמִאי� ַ;ֵ-ת ְ/ַנִי� Oְמ0ת , ֶאָחד ָטֵמא ט Oְוֶאָחד ָטֵמא ט
ְמ0ת ִ/ְבָעה, ְ/לָ/ה ְטֵמִאי� ַ;ֵ-ת. ָעֶרב Oְוֶאָחד ָטֵמא , ְ/ַנִי� ְטֵמִאי� ט

ְמ0ת ָעֶרב Oְמ0ת ִ/ְבָעה,0ְרָ;ָעה ְטֵמִאי� ַ;ֵ-ת. ט Oלָ/ה ְטֵמִאי� ט/ְ  ,
ְמ0ת ָעֶרב Oָד� ַה<(ֵגַע ַ;ֵ-ת, ֵ:יַצד ְ/ַנִי�. ְוֶאָחד ָטֵמא טH , ְמ0ת Oָטֵמא ט



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

686686686686

ְמ0ת ָעֶרב, ְוHָד� ַה<(ֵגע ;(. ִ/ְבָעה Oָרה ְמק(מ(ת ֵאי� ָ;ֶה� : ָטֵמא טFֲָע
ְרָ@ִני�, ְוַהPְִריִפי�, ְוַה=O:(ת, Hֳהֵלי ָהֲעְרִבCִי�, ִמ�69 ְמד(ר @(ִי� O;ְוַה ,

, 6ְמק(� ַהִחPִי�, ְוַהֶ-ְרָח#, ַוֲאִויָרJ ֶ/ל ָחֵצר, 6ֵבית ַ/ַער, ְוָה0ְלְקָטי(ת
  :6ְמק(� ַהBְִגי(נ(ת

  מסכת נגעי�
ה ָלJ ְ:ִסיד ְ/ִנCָ , ַ;ֶהֶרת ַעIָה ַכ9ֶֶלג. ְנָגִעי� ְ/ַנִי� ֶ/ֵה� 0ְרָ;ָעה ַמְרא(ת
. ִ%ְבֵרי ַרִ;י ֵמִאיר, ְ/ִנCָה ָלJ ְ:ֶצֶמר ָלָב�, ְוַהMְֵאת ִ:ְקר�6 ֵ;יָצה. ַהֵהיָכל

ְ/ֵני : ְ/ִנCָה ָלJ ִ:ְקר�6 ֵ;יָצה, ַהMְֵאת ְ:ֶצֶמר ָלָב�, ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�
6ֵמת , ְרָ;נ( ֶ/ל ֶאָחד ֵמֶה�ָקַרב קָ , ְמצ(ָרִעי� ֶ/ִ<ְתָעְרב6 ָקְרְ;נ(ֵתיֶה�

עַ , ֶאָחד ֵמֶה� O/)א ֶאת ַרִ;י ְיהCַָמר ָלֶה�. ז( ֶ/9ֲָאל6 0ְנֵ/י ֲאֶלְ:ַסְנְ%ִרH ,
  :ִיְכ8(ב ְנָכָסיו ְל0ֵחר ְוָיִביא ָקְרַ;� ָעִני

  מסכת זבי�

(ֶמֶרת י(� ְ:ֶנֶגד ְ:/, ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�, ְרִאCָה 0ַחת ֶ/ל ז(ב ָהר(ֶאה
, 6ַב9ִֵני ִהְפִסיק, ָרHה 0ַחת. ְ:ַבַעל ֶקִרי, 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. י(�

, ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�, 6ַב9ְִליִ/י ָרHה ְ/8ִַי� א( 0ַחת ְמרOָ;ה ִכְ/8ִַי�
ְוָצִריְ� ִ;י0ת , ָ/בְמַטֵ-א ִמְ/ָ:ב 6מ(, 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. ָזב ָ@מ6ר

מ(ִדי� , Hַמר ַרִ;י ֱאִליֶעֶזר ֶ;� ְיה6ָדה. 6ָפט6ר ִמ� ַה7ְָרָ;�, ַמִי� ַחCִי�
ַעל ָהר(ֶאה ְ/8ִַי� , ְוַעל ָמה ֶנְחְלק6. ֵ;ית ַ/ַ-אי ָ;ֶזה ֶ/ֵאינ( ָזב ָ@מ6ר

ֵ;ית , 6ַב9ְִליִ/י ָרHה 0ַחת, 6ַב9ִֵני ִהְפִסיק, א( 0ַחת ְמרOָ;ה ִכְ/8ִַי�
, ְמַטֵ-א ִמְ/ָ:ב 6מ(ָ/ב, 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. ָזב ָ@מ6ר, ַ/ַ-אי א(ְמִרי�

ֵאE 6B(ְסִלי� ֶאת : 6ָפט6ר ִמ� ַה7ְָרָ;�, ְוָצִריְ� ִ;י0ת ַמִי� ַחCִי�
ְוַה9(ֶתה ַמְ/ִקי� , ל ֵ/ִניְוָהא(ֵכל אֹכֶ , ָהא(ֵכל אֶֹכל ִרא/(�, ַה8ְר6ָמה
ְוָטה(ר ֶ/ָ<ְפל6 ַעל רֹא/( , ְוַהָ;א רֹא/( ְורO;( ְ;ַמִי� ְ/א6ִבי�, ְטֵמִאי�

ִ@י� ַמִי� ְ/א6ִבי� Oלָ/ה ל/ְ );Oַדִי�, ְוַהֵ=ֶפר, ְוַעל רCָ6ְטב6ל י(�, ְוַה ,
  :ְ/ִקי�ְוָהֳאָכִלי� ְוַהֵ:ִלי� ֶ/ִ<ְטְמא6 ְבמַ 

  מסכת נדה

, ִמEְִקיָדה ִלְפִקיָדה, ִהBֵל א(ֵמר. ָ:ל ַהָ<ִ/י� ַ%�Cָ ַ/ְע�8ָ, א(ֵמר ַ/ַ-אי
, לֹא ְכִדְבֵרי ֶזה ְולֹא ְכִדְבֵרי ֶזה, ַוֲחָכִמי� א(ְמִרי�. ַוֲאִפ6B ְלָיִמי� ַהְרֵ;ה

6ִמEְִקיָדה ִלְפִקיָדה , ָדהֶאBָא ֵמֵעת ְלֵעת ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ִמEְִקיָדה ִלְפִקי
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. ַ%JCָ ַ/ְעJ8ָ, ָ:ל ִא9ָה ֶ/Cֶ/ ָלJ ֶוֶסת. ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ֵמֵעת ְלֵעת
6ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ֵמֵעת ְלֵעת ְוַעל , ֲהֵרי ז( ִ:ְפִקיָדה, ְוַהְמַ/ֶ-ֶ/ת ְ;ִעִ%י�

, Fָר ְוָטְבָלה ָלֶעֶרב ְוִ/ְ-ָ/הָהר(Hה י(� 0ַחד עָ : ַיד ִמEְִקיָדה ִלְפִקיָדה
ֵ;ית . ְוַחCִָבי� ַ;7ְָרָ;�, ְמַטְ-ִאי� ִמְ/ָ:ב 6מ(ָ/ב, ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�

ָטְבָלה ְ;י(� ֶ/0Bְֲחָריו ְוִ/ְ-ָ/ה ֶאת . Eְט6ִרי� ִמ� ַה7ְָרָ;�, ִהBֵל א(ְמִרי�
ְמַטְ-ִאי� ִמְ/ָ:ב 6מ(ָ/ב , ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�;ֵ , ֵ;יָתJ ְו0ַחר ָ:ְ� ָרֲאָתה
6מ(ִדי� . ֲהֵרי ֶזה ַ@ְרְ@ָר�, 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. 6ְפט6ִרי� ִמ� ַה7ְָרָ;�

ֶ/ְ-ַטְ-ִאי� , ָ;ר(Hה ְ;ת(ְ� 0ַחד ָעFָר י(� ְוָטְבָלה ָלֶעֶרב ְוִ/ְ-ָ/ה
ֲהֵרי ז( , ָטְבָלה ְ;י(� ֶ/0Bְֲחָריו ְוִ/ְ-ָ/ה. י� ַ;7ְָרָ;�ִמְ/ָ:ב 6מ(ָ/ב ְוַחCִָב 

  :6ַמָ@ָע� 6ְבִעיָלָת� 8ְל6ִי�, 8ְַר;6ת ָרָעה

  מסכת טהרות
ְוֵאיָנJ , ְצִריָכה ַמֲחָ/ָבה, ָעFָר ָ%ָבר ְ;ִנְבַלת ָהע(� ַהָ+ה(ר ְ/לָ/ה

ְמ , ְצִריָכה ֶהְכֵ/ר Oה טH-ְִית ְ;ֵבית , 0ת ֳאָכִלי� ְ;ַכֵ;יָצה6ְמַטIְַוַכ
ְוַחCִָבי� ָעֶליָה ַעל ִ;י0ת , ְוָהא(ְכָלJ ָטע�6 ַהֲעֵרב ֶ/ֶמ/, ַהְ;ִליָעה
ְוָהא(ֵכל ֵאֶבר ִמ� ַהַחי ִמֶ-ָ<ה , ְוF(ְרִפי� ָעֶליָה ֶאת ַה8ְר6ָמה, ַהִ-ְקָ%/

ִ%ְבֵרי (,  6ְמִליָקָתJ ְמַטֶהֶרת ֶאת ְטֵרָפָתJְ/ִחיָטָתJ, ס(ֵפג ֶאת ָה0ְרָ;ִעי�
, ַרִ;י י(ֵסי א(ֵמר. ֵאיָנ� ְמַטֲהר(ת, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר). ַרִ;י ֵמִאיר

ְר/6ת , ֵ;י� ָהִע@6ִלי� ַלIִָגי�: ֲאָבל לֹא ְמִליָקָתJ, ְ/ִחיָטָתJ ְמַטֶהֶרת
, ֶ/0Bְַחר ַה;(ְצִרי�. ְר/6ת ַהCִָחיד, י�ֶ:ֶר� ֶ/Bְִפֵני ַה;(ְצרִ . ָהַרִ;י�

ְ:ֵלי . ִ;ְזַמ� ֶ/ָהַרִ;י� ִנְכָנִסי� ָ;ז( ְוי(ְצִאי� ָ;ז(, ֵאיָמַתי. ְר/6ת ָהַרִ;י�
. ְמַנְ@ָב� ְוֵה� ְטה(ִרי�, ִ;ְזַמ� ֶ/ֵה� ֶ/ל ֵע#, ָהֵעֶקל, ְוֶ/ל ַ@ת, ֵבית ַהַ;ד

. א( ח(ְלָט� ַ;ַחִ-י�, ְמַי9ְָנ� ָ:ל ְ/ֵני� ָעFָר חֶֹד/, ֶ@ִמיִ;ְזַמ� ֶ/ֵה� ֶ/ל 
  :ַ%C(, ִא� ְנָתָנ� ְ;ִ/;ֶֹלת ַהָנָהר, ַרִ;י י(ֵסי א(ֵמר

  מסכת כלי�

ְמא(ת ֲאב(ת O+ְוַהְ-צ(ָרע ִ;יֵמי , 6ְטֵמא ֵמת, ְוִ/ְכַבת ֶזַרע, ַה9ֶֶר#, ַה
ֲהֵרי ֵא6B ְמַטְמִאי� Hָד� , ֵאי� ָ;ֶה� ְ:ֵדי ַהIָָיה6ֵמי ַחָ+את ֶ/ , ְסָפר(

ְצל(ִחית : ְוֵאיָנ� ְמַטְ-ִאי� ְ;ַמMָא, 6ְכֵלי ֶחֶרF ָ;ֲאִויר, ְוֵכִלי� ְ;ַמָ@ע
ֶ/ל Eְַלָיט(� . ְטה(ָרה, 6ְגד(ָלה ֶ/ִ<ַ+ל Eִיהָ . ְטֵמHה, ְקַטָ<ה ֶ/ִ<ַ+ל Eִיהָ 

 ִE ֵני ֶ/ִהיא ס(ַרַחת ֶאת ַהָיד, ְטה(ָרה, יהָ ֶ/ִ<ַ+לEְְלִגיִני� ְ@ד(ִלי� . ִמ
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ְוָהֲאַפְרֵ:ס ֶ/ל . ִמEְֵני ֶ/ה6א ְמַת7ְָנ� ִלְכָבִ/י�, ְטֵמִאי�, ֶ/ִ<ַ+ל Eִיֶה�
ְמHה, 0ְ/ֶריָ� ֵ:ִלי�, Hַמר ַרִ;י י(ֵסי. ְטה(ָרה, ְזכ6ִכית Oְכַנְס8ָ ְבט>ִ/ֶ ,

  :ָיָצאָת ְבָטֳהָרהוְ 

  מסכת טבול יו�
ִח;6ר , ֵ;ית ַ/ַ-אי א(ְמִרי�, ְוָנְ/כ6, ַחB(ת ַעל ְמָנת ְלַהְפִרי/ ַהְמַכֵ<ס

, ִמְקָרצ(ת נ(ְ/כ(ת ז( ָבז(. ֵאינ( ִח;6ר, 6ֵבית ִהBֵל א(ְמִרי�. ִ;ְטב6ל י(�
ִמיָטה ַעל ַ@ֵ;י ֲחִמיָטה ַעד ֶ/Bֹא ָהא(ֶפה חֲ , ְוִכָ:ר(ת נ(ְ/כ(ת ז( ָבז(

ְלֶחֶלת, ָקְרמ6 ַב8ַ<6ר Oל , ְוק(ִלית ֶ/ל ַמִי� ַהְמח)E 6ְרִתיַחת ְ@ִריִסי� ֶ/ל
ֵ;ית , �0 ֶ/ל אֶֹרז, ַרִ;י ְיה6ָדה א(ֵמר, 6ְרִתיַחת ַיִי� ָחָד/, ִרא/(ָנה

. ֵאינ( ִח;6ר,  ֵ;ית ִהBֵל א(ְמִרי�.ִח;6ר ִ;ְטב6ל י(�, ַ/ַ-אי א(ְמִרי�
ְמא(ת O+ר ָ:ל ַהH/ְ;ִ ת ֵ;י� ֲחמ6ר(ת, 6מ(ִדי�)Bַה8(ֵר� ֶאת : ֵ;י� ַק

ָ/ל(� ִמ� ַה9ֶֶבר , ֲהֵרי ז( 8ְר6ָמה ַעל ְמָנת ֶ/8ֲַעֶלה ָ/ל(�, ַה;(ר ְוHַמר
ְמH, 6ִמ� ַה9ְִפיָכה O+�0 ִמ� , ַרִ;י ִ/ְמע(� א(ֵמר. הֲאָבל לֹא ִמ� ַה

ְמHה O+ְמַדַ-ַעת, ִנְ/ְ;ָרה. ַה Jֵדי , ַעד ֵהיָכ� 9ָ8ִֵבר ְולֹא ְתַדֵ-עַ . ֵאיָנ:ְ
�0 ִמי ֶ/ָהָיה ב( ַ%ַעת , ַרִ;י י(ֵסי א(ֵמר. ֶ/8ְִתַ@ְלֵ@ל ְוַתִ@יַע ַל;(ר

ִמEְֵני ֶ/ה6א ְתַנאי ֵ;ית , יָנJ ְמַדַ-ַעתִנְ/ְ;ָרה אֵ , ְלַהְתנ(ת ְולֹא ִהְתָנה
  :ִ%י�

  מסכת מכשירי�

א( ֶ/=(פ( , ַמְ/ֶקה ֶ/8ְִחBָת( ְלָרצ(� �0 ַעל Eִי ֶ/ֵאי� ס(פ( ְלָרצ(� ָ:ל
�8ַOת( ְלָרצ(� ֲהֵרי ֶזה ְ;ִכי יBָי ֶ/ֵאי� 8ְִחEִ ַמְ/ִקי� . ְלָרצ(� �0 ַעל

ֲחֵלב ָהִא9ָה ְמַטֵ-א ְלָרצ(� : ַטְ-ִאי� ְלָרצ(� ְוֶ/Bֹא ְלָרצ(�ְטֵמִאי� ְמ 
Hַמר ַרִ;י . ַוֲחֵלב ַהְ;ֵהָמה ֵאינ( ְמַטֵ-א ֶאBָא ְלָרצ(�, ְוֶ/Bֹא ְלָרצ(�

ָמה ִא� ֲחֵלב ָהִא9ָה ֶ/ֵאינ( ְמיOָחד ֶאBָא , ַקל ָוחֶֹמר ַהְ%ָבִרי�, ֲעִקיָבא
ֲחֵלב ַהְ;ֵהָמה ֶ/ה6א ְמיOָחד . ְמַטֵ-א ְלָרצ(� ְוֶ/Bֹא ְלָרצ(�, ַל7ְַטִ<י�

, Hְמר6 ל(. ֵאינ( ִדי� ֶ/Cְַטֵ-א ְלָרצ(� ְוֶ/Bֹא ְלָרצ(�, ַל7ְַטִ<י� ְוַלְ@ד(ִלי�
ְיַטֵ-א , ֶ/ַ%� ַמֵ@ָפָתJ ָטֵמא, ִא� ִטֵ-א ֲחֵלב ָהִא9ָה ֶ/Bֹא ְלָרצ(�, לֹא
ַמְחִמיר , Hַמר ָלֶה�. ֶ/ַ%� ַמֵ@ָפָתJ ָטה(ר, ב ַהְ;ֵהָמה ֶ/Bֹא ְלָרצ(�ֲחלֵ 

. ָטה(ר, ְוַהַ-7ִיז ִלְרפH6ה. ָטֵמא, ֶ/ַהח(ֵלב ִלְרפH6ה ,ֲאִני ֶ;ָחָלב ִמַ;ָ%�
,  ְלָרצ(�ֶ/ַהַ-ְ/ִקי� ַהC(ְצִאי� ֵמֶה�, ַסBֵי ֵזיִתי� ַוֲעָנִבי� י(ִכיחH ,6ְמר6 ל(
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ִא� ֲאַמְר�8ֶ ְ;ַסBֵי , לֹא, Hַמר ָלֶה�. ְטה(ִרי�, ְוֶ/Bֹא ְלָרצ(�. ְטֵמִאי�
8ֹאְמר6 ֶבָחָלב ֶ/8ְִחBָת( , ֶ/8ְִחBָָת� אֶֹכל ְוס(ָפ� ַמְ/ֶקה, ֵזיִתי� ַוֲעָנִבי�
� ִמָ:א� ְוֵאיֵלְ� Hַמר ַרִ;י ִ/ְמע(. ַעד ָ:א� ָהְיָתה ְת/6ָבה. ְוס(פ( ַמְ/ֶקה

ֶ/8ְִחBָָת� ְוס(ָפ� ַמְ/ֶקה , ֵמי ְגָ/ִמי� י(ִכיח6, ָהִיינ6 ְמִ/יִבי� ְלָפָניו
, ִא� ֲאַמְר�8ֶ ְ;ֵמי ְגָ/ִמי�, לֹא, Hַמר ָלנ6. ְוֵאיָנ� ְמַטְ-ִאי� ֶאBָא ְלָרצ(�

  :ָלHָד�, רֹב ֶהָחָלבוְ , ֶאBָא ָלֲאָרצ(ת ְוָלִאיָלנ(ת, ֶ/ֵאי� רOָ;� ָלHָד�

  �קציומסכת ע

�0 ַעל , /(ֵמר. ִמַ+ֵ-א 6ְמַטֵ-א ְולֹא ִמְצָטֵר�, ֶ/ה6א ָיד ְולֹא /(ֵמר :ֹל
לֹא ִמַ+ֵ-א , לֹא /(ֵמר ְולֹא ָיד. ִמַ+ֵ-א 6ְמַטֵ-א 6ִמְצָטֵר�, Eִי ֶ/ֵאינ( ָיד
ַע ;ֶ : ְולֹא ְמַטֵ-א O/)ַמר ַרִ;י ְיהHָעִתיד ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א , � ֵלִוי

, ֶ/ֶ<ֱאַמר, ְלַהְנִחיל ְלָכל ַצִ%יק ְוַצִ%יק ְ/ל/ ֵמא(ת ַוֲעFָָרה ע(ָלמ(ת
, Hַמר ַרִ;י ִ/ְמע(� ֶ;� ֲחַלְפ8ָא. ְלַהִנִחיל אֲֹהֵבי ֵי/ ְואְֹצרֵֹתיֶה� ֲאַמBֵא

, ַמֲחִזיק ְ;ָרָכה ְלִיFְָרֵאל ֶאBָא ַה9ָל(�לֹא ָמָצא ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ְ:ִלי 
  :  ְיָי עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיָי ְיָבֵרְ� ֶאת ַע-( ַב9ָל(�,ֶ/ֶ<ֱאַמר

  
        ְסג6ַלת ְַּתֲעִנית ַהִ%;6רְסג6ַלת ְַּתֲעִנית ַהִ%;6רְסג6ַלת ְַּתֲעִנית ַהִ%;6רְסג6ַלת ְַּתֲעִנית ַהִ%;6ר

מ(ִעיל ה6א ) ה6א ַהִ<ְקָרא 8ֲַעִנית ִד;6ר(ְ/ִמיַרת ַהBָ/(� ְוִל-6ד ַה8ְִהBִי� 

� י(ֵתר ִמָ:ל 8ֲַעִני(ת ְוִס@6ִפי� ְוַג� ֵאינ( ַמֲחִלי/ ֵאָבָריו ְ:8ֲַעִנית ָלHדָ 

ְוִנְמָצא ט(ב ַל@�6 ְוָלְנָ/ָמה ְ/ְ/ֵניֶה� ִיְז:6 ְלא(ר ַהַחCִי� ְוָלע(ָל� , ָהֲאִכיָלה

  .ְוָצִריְ� ִלְהי(ת י(� ָ/ֵל�. ַהִ<ְצִחי

;6ר ָיכ(ל ִלְהי(ת 8ֲַחִלי� ְל678ִֵני ָהֲעו(נ(ת ַהִ<ְזָ:ִרי� ֵאי� �678ִ 8ֲַעִנית ַה%ִ 

ֶאBָא ְלַזְ:ָכה ְוִלְמ/ְֹ� ָלה , ְלַמֲעָלה ִ:י ֵאי� ְ;כָֹחJ ְלַנ7(ת ַהEְָג� ֵמַהֶנֶפ/

  .ֶהHָרה ר6ָחִנית ִנְפָלHה

יְ� ְלַקֵ;ל ַעל ַעְצמ( ְ/ִמיַרת ָצרִ , ִמי ֶ/ר(ֶצה ְלִהְ/Bִ;ַ �8ֵ8ַ-6ד ֶ/ל ַהי(�

  .ְל/(נ( ְולֹא ְלַדֵ;ר ְ:ָלל ֵמַהְתָחַלת ַהBִמ6ד ַעד ְ@ַמר ַהBִמ6ד

ְוִיְתָחֵרט ִמָ:ל , ְוָגַר� ְלַהְרִחיק ַנְפ/( ֵמַהְקד6ָ/ה, ְיַכ6ֵי� ְלַת�7ֵ ָ:ל ַמה ֶ/Eַָג�

  .יו ֶ/ַ;ָ/ַמִי�ַמֲעFֵה לֹא ט(ב ֶ/ָעFָה ֶנֶגד ְרצ(� Hִב 

 ְוְיַהְרֵהר ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמה ַעל ָ:ל )ְ;י(� ֶ/Cֵ/ ;( 8ְִחָ<ה(יֹאַמר ַה6ִי6%י 
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ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִריַע ֶאת ַעְצמ( ְוֶאת ָ:ל ָהע(ָל� :B6( ְלַכ� ְזכ6ת , ַע(נ(ָתיו

  .� ַעל ָ:ל ִיFְָרֵאלְוַהָקד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ִמְתַמBֵא ְ;ַרֲחִמי

לֹא ְלַע�9ֵ ִסיַגְרָיה ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ְ:ֵדי ֶ/ְ;י(� 6/8ְָבה ְוִת�67 ָגד(ל ָ:ֶזה לֹא 

ֵיֵצא ָלח#6 , ְוִא� ֵאינ( ָיכ(ל, ִיְהֶיה ְקט(ֶרת ָזָרה ְוִיָ-ֵלא ַהֵ;ית ַהְ:ֶנֶסת ָעָ/�

 ַצַער ָלֲאָנִ/י� ִ:י ָ:ַ-ה ְוַכָ-ה ֲאָנִ/י� ֵי/ ֶ/ֵאיָנ� 6ִבְפָרט ֶ/Bֹא Bֵָתת, ְוְיַע�9ֵ

  .ְמַעְ/ִני� 6ִמְצָטַעִרי� ִמIֶה

  .H/ְ6ר ַה7ָָהל ִיְלְמד6 0ֲחָריו ְ;ַלַח/, ַהB(ֵמד ְבק(ל ָר� ִיְלַמד ִמBָה ְ;ִמBָה

ְולֹא ִיְפַחת ִמִ/יע6ר , ָחהט(ב ָלֵתת ְדַבר ַמה ִלְצָדָקה ִ;ְגַמר ַהBִמ6ד ק(ֵד� ִמנְ 

ָ%ה 0ַחת Oֵמי ָמז(� ְסע%ְ.  

ַ@ַ;ֵאי ַהְצָ%ָקה ִיIֲָהר6 ְלַחBֵק ָ:ל ַהִנְקָ;# ְלֲעִנCִי� ֶ/ֵה� ִיְרֵאי ָ/ַמִי� ַתְלִמיֵדי 

  ֲחָכִמי� 

 Fַ ָרה ְ/ִכיְנַתאFָָרה ִ:י ָ:ל ֵ;י ֲעFָה ַ;ֲעIֶ ת ֵסֵ%ר)Fְוִא� , ְרַיאַמה ט(ב ַלֲע

6ְבֵבית ַהְ:ֶנֶסת ֶ/ה6א , ִיְהֶיה ְ;ר(ב ַע� ַהְדַרת ֶמֶלְ� ִהֵ<ה ַמה ָיֶפה 6ָמה ָנִעי�

ְוִיַזֲהר6 ִלְהי(ת ָ/� ְ;ֵאיָמה , ְוַהְ/ָר0ת ְ/ִכיָנת( ִיְתָ;ַרְ� ְ/מ(' ְמק(� ֵ;ית ה

6ָמה ט(ב (, ד(/ ָבר6ְ� ה6א ַה9(ֵכ� ָ/�ְוִיְרHה ְ;ִגיל 6ְרָעָדה ְוFְִמָחה ִלְפֵני ַהקָ 

  )ִא� ְמַקֵ%/ ַעְצמ( ַ@� ִ;ְטִביַלת ִמְקֵוה ָטֳהָרה

ְוַיְתִחיל6 ִמֵ=ֶדר , ְ;9ַָ;ת ְיַדְלג6 ַעל ֵסֶדר ַה6ִי6%י( :ק(ֶד� ַה6%6ִי יֹאְמר6 נ(ַסח ֶזה

  .).ח" רסְלַקָ-� ַ%�. ַהBִמ6ד

  .6י6י6י6יֵסֶדר ַה%6ִֵסֶדר ַה%6ִֵסֶדר ַה%6ִֵסֶדר ַה%6ִ

וביו� שאי� (ֲהֵרי ֲאַנְחנ6 מ6ָכִני� ְלַקֵי� ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ַה6%6ִי ְ;ֶפה 

 ְ:מ( ֶ/ָ:ת6ב ְ;ת(ָרֵתינ6 ַה7ְד(ָ/ה ִאי/ א( )תחנה אומרי� ְ;ִהְרה6ר ַהBֵב
 ייאהדונהִא9ָה ֲאֶ/ר ַיֲע6F ִמָ:ל ַח+ֹאת ָהHָד� ִלְמעֹל ַמַעל ַ;יהָֹוה 

6Fָמה ַהֶ<ֶפ/ ַהִהיא ְוִהְתַו6% ֶאת ַחָ+אָת� ֲאֶ/ר ָע/ְHַוֲהֵרי ֲאַנְחנ6 , ְו
ִמְתָחְרִטי� ֲחָרָטה ְ@מ6ָרה ַעל ָ:ל ַמה 9ֶָחָטאנ6 ְוָעִוינ6 6ָפַ/ְענ6 ְוָעַבְרנ6 

ה "ְוַ/סַ ח ִמְצ(ת ֲעFֵה " ַ:ֲאֶ/ר ִצ6ָנ6 ְ;ַרמַ יאהדונהיַעל ִמְצ(ת ְיהָֹוה 
ִמְצ(ת לֹא ַתַעFֶה ְוַעְנֵפיֶה� ִמְדא(ַרְיָתא 6ִמְ%ַרָ;ָנ� 6ִמִ%ְבֵרי ַקָ;ָלה 

ֵ;י� ְ;אֶֹנס ֵ;י� ְ;ָרצ(� ֵ;י� ֵער ֵ;י� ָיֵ/� ֵ;י� ְ;ִמְתַ:6ֵי� , 6ִמִ%ְבֵרי ס(ְפִרי�
6ִבְפָרט ַעל , ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי�ֵ;י� ֶ/לֹא ְ;ִמְתַ:6ֵי� ֵ;י� ְ;ִגְל@6ל ֶזה ֵ;י� ;ְ 
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ב א(ִתC(ת ַה8(ָרה ַה7ְד(ָ/ה ְוֲחִמָ/ה א(ִתC(ת "ַמה Eָ9ֶַגְמנ6 ְ;כ
ְ� ְוַג� ַעל ַמה 9ֶָקַטְפנ6 ַמ6Bַח ֲעֵלי Fִיַח ְוִדַ;ְרנ6 ִ%ְבֵרי חֹל "ַמְנָצפָ 
ִפBָה 6ְקִרי0ת ְ/ַמע 6ְקִרי0ת 6ְבֵבית ַהְ:ֶנֶסת 6ְבֶאְמַצע ַה8ְ , ְ;ַ/ָ;ת
ְוַעל ֶ/Eַָגְמנ6 ִ;ְבִרית ַהBָ/(� ִ;ְדָבִרי� ְ;ֵטִלי� ְוֶ/ֶקר ַוֲחנ6ָפה , ַה8(ָרה

ְוַעל ַמה Eָ9ֶַגְמנ6 ִ;ְבִרית ַהָ-ע(ר , ְוֵליָצנ6ת ְוִנְבל6ת ַהEֶה ְוַכC(ֵצא
ֲאַנְחנ6 ְו0ְנֵ/י ֵביֵתנ6 ְוָכל , ְיֵני ִנא�6 ְוַכ%(ֶמהְ;ִ/ְכַבת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה 6ְבִענְ 

ַהִ<ְלִוי� ֵאֵלינ6 ְוָכל ַהָ;ִאי� ִמ9ְָרֵ/י ֶנֶפ/ ר6ַח ְנָ/ָמה ַחCָה ְיִחיָדה 
6ַמְל;6ֵ/יֶה� ְוַהְקר(ִבי� ָלֶה� ֶ/ִ-ְכָלל6ת ֲאִציל6ת ְ;ִריHה ְיִציָרה , ֶ/Bָנ6

, ְפִניִמ6Cת ְוִחיצ(ִנ6Cת ְוא(ר Eְִניִמי ְוא(ר ַמ7ִי� ְ%יֶֹ/ר ְוִע@6ִלי�ֲעCָFִה %ִ 
6ְבִלי ֶנֶדר ֲהֵרי ֲאַנְחנ6 מ6ָכִני� 6ְמזOָ-ִני� 6ְמַקְ;ִלי� ָעֵלינ6 ְלַקֵי� ְ;ֶעְזַרת 

8(ָרה ְוַ/ְב8ָ ָהֵאל ִיְתָ;ַרְ� ְ/מ( ֶאת ִמְצַות ֲעFֵה ֶ/ל ַה6/8ְָבה ַ:ָ:ת6ב ;ַ 
 יאהדונהי6ִמְצַות ֶאת ְיהָֹוה ,  ֱאלֶֹהיָ� ְוָ/ַמְע8ָ ְ;ק(ל(יאהדונהיַעד ְיהָֹוה 

 יאהדונהי6ִמְצַות ְוHַהְב8ָ ֶאת ְיהָֹוה , ְוֶאת עֹל ִמְצ(ָתיו, ֱאלֶֹהיָ� 8ִיָרא
  .,ֱאלֶֹהי�ָ 

ֹB/ֶ נ6 ָעֵלינ6 ְ;ִלי ֶנֶדרH 6ִבְזכ6ת , א ָנ/6ב ע(ד ְלִכְסָלהְוע(ד ְמַקְ;ִלי�
�7ָ ָ:ל Eְָגֵמינ6 ַ;8(ָרה 6ַבִ-ְצ(ת O�7ָ ַ@� ֵ:� ַמה , 6/8ְָבֵתנ6 זֹאת ְית Oִוית

ב א(ִתC(ת 8(ָרֵתינ6 ַה7ְד(ָ/ה ַוֲחִמ9ָה א(ִתC(ת "Eָ9ֶַגְמנ6 ִ;ְכָלל6ת כ
ד9ָOה ֶ/ָ<ְפל6 ַ;ְקִלEָה ַעל ָיֵדינ6 ַיְחְזר6 ְוַיֲעל6 ְ� ְוָכל ִנP(צ(ת ַה7ְ "ַמְנָצפָ 

 ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 )ו"חב(ַחִיל ָ;ַלע ַוְיִקיֶא<6 , ִלְמק(ָמ� ֶאל ְמק(� ַה7ֶֹד/
ְוַקָ;ָלֵתנ6 6/8ְָבה ז( ִמBֵב 6ִמֶ<ֶפ/ 6ִמְ;ִלי /�6 ֵזֶכר א(ֶנס ְ:ַלל , ֵאל
, ִ:י ִא� ַלֲעב(ָדת( ִיְתָ;ַרְ� ְ/מ( 6ְל0ְקָמא ְ/ִכיְנ8ָא ֵמַעְפָרא, רְוִע7ָ 

ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני . ְוַלֲעF(ת ַנַחת ר6ַח ְלי(ְצֵרנ6 ְוַלֲעF(ת ְרצ(� ;(ְרֵאנ6
ט(ב (: ה6ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְננֵ 

ְ:ֵדי , ָמַחְלנ6: ְויֹאְמר6 ַה7ָָהל, ַר;(ַתי 8ְִמֲחל6 ֶזה ָלֶזה: ֶ/ַהַח�Iָ ַיְכִריז ק(ֵד�

  ):ֶ/ִיְתע(ֵרר א(ָתה ָ/ָעה ָסֶנג(ְרָיא ְלַמֲעָלה ַעל ִיFְָרֵאל ְוָדָבר ְ;ִע8( ַמה ט(ב

8ָבֹא ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6 . ֵתינ6 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ֶ/ֵאי� ֲאַנְחנ6 ַעIֵי ָפִני� 6ְקֵ/י עֶֹר� . ְו0ל 8ְִתַע�Bַ ַמְלֵ:נ6 ִמ8ְִחָנֵתנ6

ַצִ%יִקי� ֲאַנְחנ6 .  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6יאהדונהיל(ַמר ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 
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Eָ 6ַ/ְענ6 ֲאַנְחנ6 ַוֲאב(ֵתינ6 ְו0ְנֵ/י ֲאָבל ָחָטאנ6 ָעִוינ. ְולֹא ָחָטאנ6
Hַמְר8ִי א(ֶדה ֲעֵלי ְפָ/ַעי . ַחָ+אִתי א(ִדיֲעָ� ַוֲע(ִני לֹא ִכִ=יִתי: ֵביֵתנ6

  : ְו8ָ0ה ָנFָאָת ֲע(� ַחָ+אִתי ֶסָלהיאהדונהיַלְיהָֹוה 
Hַכְלנ6 . לֹא ְנִטיַלת ָיַדִי�HַכְלנH . ;ְ 6ַכְלנ6 ַמֲאָכל(ת ֲאס6ר(ת. Hַ/ְמנ6

Hַכְלנ6 ְוָ/ִתינH . 6ַכְלנ6 ַעל ַהָ%� קֶֹד� 8ְִפBָה. ְ;לֹא ְ;ָרָכה 8ְִחBָה ָוס(�
ְ%ָבִרי� ַהPְִריִכי� ְ;ִדיָקה ִמ� ַה8(ָלִעי� ְולֹא ָבַדְקנ6 ְוִנְתַחCְַבנ6 ַעל ָ:ל 

  :8(ָלע ְות(ָלע ֲחִמ9ָה ַמְלִקC(ת
. ֵ;ַרְכנ6 ְ;ָרכ(ת ְלַבָ+ָלה 6ְבָרָכה ֶ/ֵאיָנJ ְצִריָכה. ִ;ַ+ְלנ6 ת(ָרֶת�ָ . ָ;ַגְדנ6

ִ;ַ+ְלנ6 ְקִרי0ת ְ/ַמע . ֵ;ַרְכנ6 ְ;לֹא ַ:6ַָנת ַהBֵב 6ְבֶחְסר(� 8ֵיב(ת ְוא(ִתC(ת
ָ;ִזינ6 ֲחָכִמי� . ִחינ6 ַהָ@ד(לָ;ִזינH 6ב ָוֵא� ְוH. 6ְתִפBָה ְוִציִצית 6ְתִפBִי�

ָ;ר6ְ� ה6א 6ָבר6ְ� . ֵ;ַרְכנ6 ִ;ְרַ:ת ַהָ-ז(� ְ;ַק6Bת רֹא/. ְוִיְרֵאי ָ/ַמִי�
  :ְ/מ( לֹא ָעִנינ6 ְ;ַהְזָ:ַרת ַהְ;ָרכ(ת

.  ְוַדַעת ַהְ;ִרC(תָ@ַנְבנ6 ַ%ַעת ַהָ-ק(�. ָ@ַנְבנ6 ִמִיFְָרֵאל 6ֵמַה@(ִי�. ָ@ַזְלנ6
ָ@ִאינ6 ְ;ַמֲחָ/ָבה ְ;ִד;6ר . ִ@Bִינ6 ָפִני� ַ;8(ָרה ֶ/Bֹא ַ:ֲהָלָכה. ִ@Bִינ6 ס(ד

Bָה Oה ְוָגַרְמנ6 ִע:6ב ַהְ@אFֵֶאי� ֶ;� ָ%ִוד ָ;א ַעד ֶ/ִיְכל6 ַ@ֵ=י . 6ְבַמֲע/ֶ
ֶלְ� ַהָ-ִ/יַח ֶ/Cְֵהא ְמחָֹלל ִמEְָ/ֵעינ6 ְמדOָ:א ָ@ַרְמנ6 ְלמֶ . ָהר6ַח ִמFְCִָרֵאל

  :ֵמֲע(נ(ֵתינ6
ְוֵליָצנ6ת 6ְרִכיל6ת ְוֶ/ֶקר ַוֲחנ6ָפה ְוִנְבל6ת . ִ%ַ;ְרנ6 %ִֹפי ְוָלש(� ָהָרע

ה ִ%ַ;ְרנ6 ַ;ֲחָזַרת ָהֲעִמידָ . ִ%ַ;ְרנ6 ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ְוִע� ַה8ְִפBִי�. ַהEֶה
ַ%<6 . ִ%ַ;ְרנ6 ַ;9ַָ;ת ִ%;6ר ֶ/ל חֹל. 6ִבְ/ַעת ְקִרי0ת ְ/ַמע ְוֵסֶפר 8(ָרה

  :ִ%ַ;ְרנ6 ֶאָחד ַ;ֶפה ְוֶאָחד ַ;Bֵב. ֶאת ֲחֵבֵרנ6 ְלַכ� ח(ָבה
ִהְרַהְרנ6 ִהְרה6ִרי� ָרִעי� ַ;C(� . ֵהַעְזנ6 ֵמַצח. ֵהַקְלנ6 רֹא/. ֶהֱעִוינ6

ְמ0ת ֶקִרי ַ;Bְַיָלה6 Oֵני ֲחֵבֵרנ6 ָ;ַרִ;י�. ָבאנ6 ִליֵדי טEְ 6>;ְַגנ6 . ִהְלMִַה
ָהַלְכנ6 ְ;ק(ָמה ְזק6ָפה ְולֹא ָזַכְרנ6 ִ:י ְמלֹא ָכל ָהHֶר# . ְ@ב6ל ֵרֵענ6

, ָוַנת ַהBֵבִהְתEַַלְלנ6 ְוִהְתַוִ%ינ6 ְ;לֹא :ַ . ֶהֱחַזְקנ6 ַ;ַ-ֲחלֶֹקת. ְ:ב(ד(
ִהְתBַEְַלנ6 . ְ;ִפיו 6ִבFְָפָתיו ִ:ְ;ָדִני ְוִל;( ִרַחק ִמֶ-ִ<י, 6ְ/ִכיָנה צ(ֶעֶקת

ֲעFָָרה ַקִ%יִ/י� 6ֵמHה , 0ְרַ;ע ְקד9O(ת, ַ;Cִָחיד 6ִבַ+ְלנ6 8ְִ/ִעי� ֲאֵמִני�
. ִהְרִ;ינ6 ִ/יָחה ִע� ָהִא9ָה. (ק ִאֵ;ד ְ:ִלי ֶחְמָ%ת"ְוַהPִַ%י, ְ;ָרכ(ת
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  :ִהְתַ:ַ;ְדנ6 ִ;ְקל(� ֲחֵבֵרנ6. ה(ֵצאנ6 ֵ/� ָרע ַעל ַהַחCִי� ְוַעל ַהֵ-ִתי�
ִוַעְדנ6 ַעְצֵמנ6 ַלַ-ֲחלֶֹקת . ְוִהְרִ;ינEֶ 6ַ/ע ָוֶרַ/ע ִלְבִלי חֹק. ְוִהְרַ/ְענ6
ִו8ְַרנ6 ַעל . ָממ(� ז6ָלֵתנ6 ְוַקְמָצִני� ְ;ָממ(ֵננ6ַו8ְָרִני� ָהִיינ6 ;ְ . ְוַלֲעֵבָרה

  :ְ:ב(ד ָ/ַמִי� 6ְכב(ד ַהת(ָרה 6ָמִחינ6 ַעל ְ:ב(ֵדנ6
ִזְלַזְלנ6 . ָזַכְרנ6 ֵ/� ָ/ַמִי� ְלַבָ+ָלה. ָזִנינ6 0ַחר ִלֵ;נ6 ְוֵעיֵנינ6. ַזְדנ6

ִזְכר(� י(� ַהִ-יָתה .  ִזְלַזְלנ6 ִ;ְנִטיַלת ָיַדִי�.ַ;8(ָרה 6ַבִ-ְצ(ת 6ַַבֲחָכִמי�
ִזְכר(� ָחְרַ;� ֵ;יְתָ� ְוִ/ְממ6ת ֵהיָכֶלָ� לֹא ֶהֱעִלינ6 . לֹא Fְַמנ6 ַעל ִלֵ;נ6
ִזְכר(� י(� ַמֲעַמד ַהִ%י� ֶ/ֲאַנְחנ6 ֲעִתיִדי� ִל�8ֵ ִ%י� . ַעל רֹא/ ִ/ְמָחֵתנ6

ֲהלֹא ה6א ַהC(� ַהה6א . ֵני ִכֵ=א ְכב(ֶדָ� לֹא Fְַמנ6 ַעל ִלֵ;נ6ְוֶחְ/;(� ִלפְ 
י(� 9ֶַהֶחְ/;(� ָער6ְ� ְוַהֵ=ֶפר , י(� ָצָרה ַוֲאָנָחה, י(� ֶעְבָרה ְות(ֵכָחה

י(� ֲאֶ/ר ֵאי� ל( , י(� נ(ָרא ְוHיֹ�. Eָת6ַח 6מֹאְזֵני ִמְ/Eָט ְ;ַיד ְיהָֹוה
ַעל ִמי ָננ6ס ְלֶעְזָרה 6ִמי . י(� /(Hה ַוֲאָנָקה, י(� ֲחָרָדה 6ְצָעָקה. (�Eְִדי

   :ְלכ6 ְוָנ/6ָבה ֶאל ְיהָֹוה ְ;ֶטֶר� ַיְחְ/כ6 :(ְכֵבי ִנְ/Eֵנ6. ִיְהֶיה ָלנ6 ִסְתָרה
ַ/ְדנ6 חָ . ָחַנְפנ6 ְלע(Fֵי ֶרFַע. ָחַמְדנ6 ָ:ל ֲאֶ/ר ְלֵרֵעינ6. ָחַמְסנ6

ִחBְַלנ6 ֵ/� ָקְדֶ/ָ� ַ;ֶ=ֶתר . ִחBְַלנ6 ַ/ָ;ת(ת 6מ(ֲעֵדי ָקְדֶ/�ָ . ַ;ְ:ֵ/ִרי�
  :6ַבָ@ל6י

ִטֵ-אנ6 ִנְ/ָמֵתנ6 ְוִהיא . ִטֵ-אנ6 ַעְצֵמנ6 ְוַרֲעי(ֵננ6. ָטַפְלנ6 ֶ/ֶקר 6ִמְרָמה
8ַַחת ֶעֶבד ִ:י ִיְמלְֹ� . ה ֶאֶר#ְוַתַחת ָ/ל/ ָרְגזָ . ֵחֶלק ֱאל(Jַ ִמַ-ַעל

J8ָה. א(י ָלנ6 ַעל ִ/ְבֵרנ6. ְוִ/ְפָחה ִ:י ִתיַר/ ְגִבְרHָטִעינ6 ְבה(ָר .
ְקֶצה ְ;י(� ַה9ַָ;ת Oִטְלַטְלנ6 מ:  

ָיַ/<6 ְ;לֹא . ָיַ/ְבנ6 ְ;מ(ַ/ב ֵלִצי� ְוס(ד ְמFֲַחִקי�. ָיַעְצנ6 ֵעצ(ת ָרע(ת
ָיַ/ְבנ6 ְ;ֵבית ַהְ:ֶנֶסת ְ;ַגֲאָוה ָוב6ז ְולֹא Fְַמנ6 מ(ָרא . י0ת ְ/ַמעְקרִ 

ְוִא� . 6ְ/ִכיָנה צ(ֶעֶקת ִא� Hב Hִני ֲאֵיה ְכב(ִדי. ְ/ִכיָנה ְלֶנֶגד ֵעיֵנינ6
  :ִמי ִב7ֵש זֹאת ִמCְֵדֶכ� ְרמ(ס ֲחֵצָרי. ֲאד(ִני� Hִני Cֵ0ה מ(ָרִאי

ָ:ַעְסנ6 ַבחֹל 6ְב9ַָ;ת ְוָטְרָפה . ָ:ַפְרנ6 ְ;ָכל ַה8(ָרה :BָOה. ִ:ַחְ/נ6. ִ:ַזְבנ6
ִ:Bִינ6 ָ/ֵנינ6 ְ;ַהְבֵלי ָהע(ָל� ְולֹא ָזַכְרנ6 ִ:י ָתִביא . ַנְפֵ/נEֵ0;ְ 6נ6

6 ְבט(ָבֶתָ� ָ:ַפְרנ. ִ:ִ<ינ6 ֵ/� ָרע ַלֲחֵבֵרנ6. ְבִמְ/Eָט ַעל ָ:ל ֶנְעָל�
  :6ְבט(ַבת ֲחֵבֵרנ6
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. ָלַמְדנ6 8(ָרה ֶ/Bֹא ִלְ/ָמJ ְוֶ/Bֹא ִ;ְקד9ָOה 6ְבָטֳהָרה. ל(ַצְצנ6. ַלְצנ6
לֹא ִקCְַמנ6 ִמEְֵני Fֵיָבה 8ָק�6 ְוָהַדְר8ָ . לֹא ָעִנינH 6ֵמ� ְ;ַהְזָ:ַרת ַהְ;ָרכ(ת

לֹא ִהְס8ַַ:ְלנ6 ֵמ0ִי� ָ;אנ6 6ְל�H .  ִ;ְבָרכ(ת ַה8ְִפB(תלֹא ִ:Eְ .6>6ֵַני ָזֵק�
ָלִוינ6 . ֲאַנְחנ6 ה(ְלִכי� ְוִלְפֵני ִמי ֲאַנְחנ6 ֲעִתיִדי� ִל�8ֵ ִ%י� ְוֶחְ/;(�

לֹא ִנְצַטַעְרנ6 ַעל . לֹא ָקַבְענ6 ִע8ִי� ַל8(ָרה. ָלִוינ6 ְולֹא ִ/Bְַמנ6. ְ;ִרִ;ית
  :ִלַ-ְדנ6 ְל/(ֵננ6 ַ%ֵ;ר ֶ/ֶקר. ָחְרַ;� ֵ;ית ַהִ-ְקָ%/

ָמַרְדנ6 ְבַמְלכ6ת ֵ;ית . ָמַרְדנ6 ְ;ַמְלכ6ת ָ/ַמִי�. ָמִרינ6 ְ%ָבֶרי�ָ . ָמַרְדנ6
 ָמַסְרנ6 ֲחֵבֵרינ6. ָמ0ְסנ6 ְ;ֵבית ַהִ-ְקָ%/ 6ְ/ָלְ/�8ָ ֲאַנְחנ6 ְמַב7ְִ/י�. ָ%ִוד

ִמBֵאנFְ 6ח(ק . ָמַעְלנ6 ַ;ֵחֶר� ְוַעל ַהְסָ:ַמת ַה7ָָהל. 6ָממ(ָנ� ְ;ַיד ַה@(ִי�
  :Eִינ6 ָ;ע(ָל� ַהIֶה

ִנְ/ַ;ְענ6 ְולֹא . ִנְ/ַ;ְענ6 ְבִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל ַל9ְָוא ְוַל9ֶֶקר. ִנ0ְפנ6. ִנ0ְצנ6
. ֶנֱהֵנינ6 ֵמָהע(ָל� ַהIֶה 6ִמ8ֲַענ6ָגיו. נ6ָנַדְרנ6 ְולֹא ִ/Bְַמ . ִקCְַמנ6

ָנַקְמנ6 ְוָנַטְרנFִ 6ְנHה . ִנְ/8ַַ-ְ/נ6 ְבִכְתָרJ ֶ/ל 8(ָרה 6ְבֵ/מ(ת ַה7ֶֹדש
  :ֱנֶהֵנינ6 ֵמָהע(ָל� ַהIֶה ְ;לֹא ְבָרָכה. ְבִלֵ;נ6
. ֲחֶריָ� 6ִמת(ָרֶתָ� 6ִמְצ(ֶתי�ָ ַסְרנ6 ֵמ0. ס(ְרִרי� 6מ(ִרי� ָהִיינ6. ָסַרְרנ6

  :ַסְרנ6 ִמִ-ְ/Eְֵטי ִצְדֶק�ָ . ַסְרנH 6ְזֵנינ6 ִמ9ְמ(ַע 8(ָרה
. ה ִמְצ(ת לֹא ַתֲעFֶה"ח ִמְצ(ת ֲעFֵה ְוַעל ָ/סָ "ָעַבְרנ6 ַעל ָרמָ . ָעִוינ6

א(י ָלנ6B . 6ל ַה�9ֵָעַבְרנ6 ַעל ִח . ָעַבְרנ6 ַעל ְ:ִרית(ת 6ִמית(ת ֵ;ית ִ%י�
ִעִ<ינ6 ְית(ִמי� ְו0ְלָמנ(ת ְוֶאְבי(ֵני . א(י ָלנ6 ִמC(� ַה8(ֵכָחה. ִמC(� ַהִ%י�

ָעִנינH 6ֵמ� ֲחט6ָפה . ָעFִינ6 ְמָלאָכה ְ;י(� ַה9ַָ;ת 6ְבי(� ט(ב. ַעֶ-�ָ 
 0ְרָ;ָעה ְוֶעFְִרי� ְ%ָבִרי� ָעַבְרנ6 ַעל. ְוHֵמ� ְקט6ָפה ְוHֵמ� ְית(ָמה

ָעַבְרנ6 ַעל ִ%ְבֵרי . ָעַבְרנ6 ַעל 7ָ8ַנ(ת ַה7ָָהל. ֶ/ַחCִָבי� ֲעֵליֶה� ִנ6%י
  :ֲחָכִמי�
EַָגְמנEָ . 6ַרְקנ6 ֵמָעֵלינ6 עֹל 8(ָרה ְועֹל ִמְצ(ת ְועֹל ִיְר0ת ָ/ַמִי�. Eַָ/ְענ6

. Eִִ<ינ6 ִלֵ;נ6 ְלַבָ+ָלה. 6ִבְ/מ(ֶתיָ� ַה7ְד(ִ/י�ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני� 
  :Eַָגְמנ6 ְ;א(ת ְ;ִרית קֶֹד/. Eַָרְ/נ6 ִמ� ַהPִ;6ר. EַָתְחנEִ 6ינ6 ְלָרָעה

ִצַעְרנ6 ַחְכֵמי . ִצַעְרנ6 ְלHִבינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְוה(ִרי� 6מ(ִרי�. ָצַרְרנ6
  :ְרנ6 ַ;ֲעֵלי ח(ב(תִצעַ . ִיFְָרֵאל
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ִקְלַקְלנ6 ִצ<(ר(ת ַה9ֶַפע ְוָהַפְכנ6 . ִק9ִינ6 ַעְצֵמנ6 ָלַדַעת. ִק9ִינ6 עֶֹר�
ְוָגַרְמנ6 ְלֶעֶבד ִ:י . א(ָת� ְלבֹאר(ת ִנְ/ָ;ִרי� ֲאֶ/ר לֹא ָיִכיל6 ַהַ-ִי�

J8ָי . ָבה ְ;ָבְ/8ֵנ6 6ְתַכֵ=נ6 ְ:ִלָ-ֵתנ6ִנְ/:ְ . ִיְמלְֹ� ְוִ/ְפָחה ִ:י ִתיַר/ ְ@ִבְר:ִ
ֲע(נ(ֵתינ6 ִה+6 ֵאBֶה 6ְפָ/ֵעינ6 ֶהֱאִריכ6 ִקPֵנ6 ְוַח+ֹאֵתינ6 ָמְנע6 ַה+(ב 

ְלַח� ֲאִביֶה�. ִמֶ-<6 O/ ֶזה ַ:ָ-ה אֶֹרְ� ָיִמי� . א(י ָלֶה� ַלָ;ִני� ֶ/ָ@ל6 ֵמַעל
ָקַטְפנ6 ַמ6Bַח ֲעֵלי . ָקַפְצנ6 ָיֵדינ6 ִמ�8ֵBִ ְצָדָקה. � ְוָרִעי�ְוָ/ִני� ַרִ;י

  .ִקBְַלנ6 ֲחֵבֵרינ6 6ְנ/(ֵתינ6. ִקBְַלנH 6ב ָוֵא�. ִקַ;ְלנ6 ָלש(� ָהָרע. Fִיחַ 
נ6 0ַחר ָרַדְפ . ַרְבנ6 ִע� Hָד� ִחָ<�. ָרִעי� ַל9ַָמִי� ְוַלְ;ִרC(ת ָהִיינ6. ָרַ/ְענ6

ַרְצנ6 0ַחר ַהַ-ֲחלֶֹקת ְו0ַחר . ִרִ-ינ6 ֶאת ֲחֵבֵרינ6. ַהMְָרָרה ְו0ַחר ַהָ:ב(ד
  :ָהֲעֵבָרה
ִ/7ְַרנ6 ְבָכל ִמיֵני ֶ/ֶקר . ָ/ַכְחנ6 ֱאָלה6ֶת�ָ . ָ/ַכְחנ6 8(ָרֶת�ָ . ִ/ַחְתנ6

ַ/ְבנ6 . ְחנ6 ְ;ַמEַָלת א(ְיֵבנFָ6מַ . ִ/7ְַרנ6 ִבְבִרית ָקְדֶ/�ָ . ְוַתְח;6ָלה
ִ/ַחְתנ6 ֶזַרע קֶֹד/ ְלַבָ+ָלה . ִבְת/6ָבה ְו0ַחר ַ:ְ� ָחַזְרנ6 ְלס6ֵרנ6 ָהָרע

ַ@� ִ;ְכָנֵפינ6 ִנְמְצא6 ַד� ַנְפ/(ת ֶאְבי(ִני� ְנִקCִי� . 6ָבָראנ6 ַמְ/ִחית ְלַחֵ;ל
ֵמַעי . ִלִ;י ִלִ;י ַעל ַחְלֵליֶה�. ֵאי� ָלֵה� ְמַנֵח�ְוִהֵ<ה ִ%ְמַעת ָהֲע/6ִקי� וְ 

  :א(י ַלָרָ/ע ָרע ִ:י ְגמ6ל ָיָדיו ֵיָעFֶה B(. ֵמַעי ַעל ֲהר6ֵגיֶה�
8(ִהי� . 8ַָקְענ6 ַכEֵנ6 ְולֹא ִקCְַמנ6. 8ִַעְבנ6 ָ:ל ִאי/ 8(ָכַחת. 8ִַעְבנ6

8ִָעינ6 . 8ִָעינ6 ַכPֹא� ְוHַבְדנ6. ְ/ר(� ַהַ-ֲעFִי�ָהִיינ6 ַעל ָהִרא/(נ(ת ְ;כִ 
ְו8ָ0ה . ְוַסְרנ6 ִמִ-ְצ(ֶתיָ� 6ִמִ-ְ/Eֶָטיָ� ַה+(ִבי� ְולֹא ָ/ָוה ָלנ6. ְוִתֲעַתְענ6

  :ַצִ%יק ַעל ָ:ל ַהָ;א ָעֵלינ6 ִ:י ֱאֶמת ָעFִיָת ַוֲאַנְחנ6 ִהְרַ/ְענ6
ָ%ֶוה ִלֵ;נ6 . ָ@ָלה ִמֶ-<6 ָמF)F. ;(ְ/נ6 ִמָ:ל @(י. ל ָע�Hַ/ְמנ6 ִמ:ָ 
ְזב6ל ֵ;ית ִמְקָ%ֵ/נ6 ָחַרב . ְוִנְפַרע Eְֵאֵרנ6. ָהְחַ;ל ֶאְוֵינ6. ַ;ֲחָטֵאינ6
: י�:ֵֹחנ6 ְלָנְכרִ . י(ִפי 0ְדָמֵתנ6 ְלָזִרי�. ִטיָרֵתנ6 ָהְיָתה ְלַ/ָ-ה. ַ;ֲע(ֵנינ6

9ְָ� 6מ(ָרט ִמֶ-<6. ְלֵעיֵנינ6 ָעְ/ק6 ֲעָמֵלנ6 Oָעֵלינ6. ְממ �Bָ Oָסַבְלנ6 . ָנְתנ6 ע
. ָצר(ת ַר;(ת ְסָבב6נE .6(ֵרק ֵאי� ִמCָָד�. ֲעָבִדי� ָמְ/ל6 ָבנ6. ַעל ִ/ְכֵמנ6

8ִָעינ6 . ַ/ְבנ6 ֵמ0ֲחֶרי�ָ . ִרַחְק8ָ ִמֶ-<6 ַבֲע(ֵנינ6. ְקָראנ6ָ� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6
  :ַוֲעַדִי� לֹא ַ/ְבנ6 ִמ8ְִעCֵָתנP:ַ .6ֹא� ְוHַבְדנ6

ֲהלֹא , ַמה <ֹאַמר ְלָפֶניָ� י(ֵ/ב ָמר(� 6ָמה ְ<ַסEֵר ְלָפֶניָ� /(ֵכ� ְ/ָחִקי�
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� ְוַתֲעל6מ(ת ִסְתֵרי 8ָ0ה י(ֵדַע ָרֵזי ע(לָ . ַהִ<ְס8ָר(ת ְוַהִ<ְגל(ת 8ָ0ה י(ֵדעַ 
ֵאי� ָ%ָבר ֶנֱעָל� . 8ָ0ה ח(ֵפF ָ:ל ַחְדֵרי ָבֶט� ר(ֶאה ְכָלי(ת ָוֵלב. ָ:ל ָחי

 יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמְלָפֶניָ� ְיהָֹוה  :ִמָ-ְ� ְוֵאי� ִנְס8ָר ִמֶ<ֶגד ֵעיֶני�ָ 
(ל ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֱאלֵֹהינ6 ְואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/8ְַרֵח� ָעֵלינ6 ְוִתְמח

  :6ְתַכEֵר ָלנ6 ֶאת ָ:ל ֲע(נ(ֵתינ6 ְוִתְמח(ל ְוִתְסַלח ְלָכל Eְָ/ֵעינ6. ַח+ֹאֵתינ6

        ֵסֶדר ַהBִי-6דֵסֶדר ַהBִי-6דֵסֶדר ַהBִי-6דֵסֶדר ַהBִי-6ד

Jְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכְנ8ֵיO6 6ְרִח-6, ְלֵ/� ִיח6ד קB6ְרִח-6 , ִ;ְדִח
6Bָרֵאל"ה ְ;ו"ְלַיֲחָדא ֵ/� י, 6ְדִחFְ6ְבֵ/� , ה ְ;ִיח6ָדא ְ/ִלי� ְ;ֵ/� ָ:ל ִי

ָ:ל ַהְ<ָפ/(ת ְוָהר6ח(ת ְוַהְ<ָ/מ(ת ַהִ-ְתַיֲחס(ת ֶאל ָ/ְרֵ/י ֶנֶפ/ ר6ַח 
ִהֵ<ה ֲאַנְחנ6 ָ;ִאי� ְלַקֵי� ִמְצַות ֲעFֵה , ְנָ/ָמה ַחCָה ְיִחיָדה ֶ/Bָנ6

ְוֶנֱאַמר 0ל , ל ַיֲעקֹב ְ:מ( ֶ/ֶ<ֱאַמר ַה7(ל ק(ל ַיֲעקֹבְלִהְתBֵEַל 8ְִפBַת ק(
8ְִרִאי 8(ַלַעת ַיֲעקֹב ְ:מ( ֶ/ְ;ת(ַלַעת ֵאי� :ָֹחה ֶאBָא ְ;ִפיָה ֵ:� ֲאַנְחנ6 
ֵאי� :ֵֹחנ6 ֶאBָא ְ;ִפינ6 6ָבאנ6 ְלַת�7ֵ ְ;ָכל ַהְמק(מ(ת ֶ/Eַָגְמנ6 ְ;0ְרַ;ע 

6ְלַת�7ֵ ֶאת ָ/ְרָ/� ְ;ָמק(� , ֲעCָFִה, ְיִציָרה, ְ;ִריHה, מ(ת ֲאִציל6תע(לָ 
ְוַתְ/Eִיַע ָעֵלינ6 ִמ9ֶַפע ַה+(ב ִמֶ:ֶתר ֶעְלי(� ְלַהPִיֵלנ6 ִמָ:ל ָ%ָבר , ֶעְלי(�

ְוֵת� ָ;נ6 , ֶד�ָ ִויִהי ָרצ(� ֶ/Cְִהֶיה ִל-6ד ֶזה ַנַחת ר6ַח ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(, ָרע
 Jַֹח ַלֲעמֹד ַעל ַהִמְ/ָמר ְוִלְלמֹד 8ִָמיד ְוַלֲהג(ת ְ;ִאְמֵרי 8(ָרֶתָ� ִלְ/ָמ:
ְוִלְברֹר ָ:ל ַהִ<P(צ(ת ַה7ְד(/(ת ֶ/ִ<ְתIְEַר6 ֵ;י� ַהְקִלE(ת ַעל ָיֵדינ6 

  .6ְלַהֲחִזיָר� ֶאל ַה7ְד9ָOה
 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/ִ;ְסגBַOת יאהדונהיי� ְיהָֹוה ִויִהי ָרצ(� ִמBְָפנֵ 

ָ:ל ַהEְס6ִקי� ְוַה8ֵיב(ת ְוָהא(ִתC(ת ְוַהְנק6ד(ת ְוַהְטָעִמי� ְוַה9ֵמ(ת 
ַהC(ְצִאי� ִמָ:ל ְקִריHֵתנ6 ֶ/ִ<ְקָרא ַ;C(� ַהIֶה ְ;ִלי ֶנֶדר ֶ/8ְֵהא ָ/ָעה ז( 

ַרֲחִמי� ְוָרצ(� ִלְהי(ת ִל-6ֵדינ6 ַנַחת ר6ַח ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְ/ַעת 
ְוִיְתַעBֶה ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִהMְַגנ6 ָ:ל ַה=(ד(ת ַה<(ָרִאי� ֲאֶ/ר ֵה� ֲחת6ִמי� 

ַוֲהֵרי , 6ְסת6ִמי� ָ;ֶה� ְוְיע(ְרר6 ַרֲחֶמיָ� ַוֲחָסֶדיָ� ָלֵתת :ַֹח ְ;ִל-6ֵדינ6
ֲאַנְחנ6 ְמַזְ-ִני� ֶאת Eִינ6 ְלה(ד(ת 6ְלַהBֵל 6ְלַ/ֵ;ַח ֶאת ;(ְרֵאנ6 ִ;ְזִמיר(ת 
ָ%ִוד ַהֶ-ֶלְ� ָעָליו ַה9ָל(� ַלֲעF(ת ַנַחת ר6ַח ְלי(ְצֵרנ6 6ְל0ְקָמא ְ/ִכיְנ8ָא 
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ֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנָנה ָעֵלינ6 ִויִהי נַֹע� ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ6 ָעֵלינ6 6מַ . ֵמַעְפָרא
  :6ַמֲעFֵה ָיֵדינ6 :(ְנֵנה6

  .0ַחר ָ:ְ� יֹאְמר6 ַקִ%י/ ְ%ַרָ;ָנ� ו.ר לטו;ְזכEְ ,6ִתיַחת ֵאִלCָה6 ַהָ<ִביאיאמרו 

יֹאְמר6  הנדפס בספרי� ואחר כ� ְיִהי ָרצ(� ֶ/ל ק(ֵד� 8ְִהBִי�יאמרו 

)BO: י�Bִָעִמי� ָ;ֶזה 0ַחר ֶזהַה8ְִהEְ /ְֹוי(ִסיפ6 ע(ד ְ/מָֹנה ִמְזמ(ִרי� ,  ָ/ל

ְו0ַחר ֶזה יֹאְמר6 ַ@� ֵ:� ִמְזמ(ר , ח ִמְזמ(ִרי�"ָהִרא/(ִני� ְוע(ִלי� ָיַחד לתנ

 ֲהג6ָנה ִמBָה ְ;ִמBָה, ִ;ְקִריHה, ְבֵני ֵאִלי�' ט ֶ/ה6א ִמְזמ(ר ְלָדִוד ָהב6 ַלה"כ

ת "ח ִמְזמ(ִרי� ִמֵ:יָו� ֶ/Iֶה י(ֵצא א(ִתי(ת נח"ַהַ+ַע� ֶ/א(ְמִרי� תנ( .6ְבִ/ְמָחה

ְוֵאל6 , א 6ְכָלל�8ָ6"ג קנ"א קמ"קס ְוַג� ע(ֶלה ְ:ִמְנָי� ֵ/מ(ת. ְוֶי/ ס(ד ָגד(ל ָ;ֶזה

ת ָהַרֲחִמי� ע(ֶלה ַ@� ֵ:� ג ִמ%("ת ִמ� י"ור, ה"ְ/לָֹ/ה ֵ/מ(ת ֵה� ֶ/ל ִמ6Bי ֶאְהיֶ 

  ).ְוֶי/ ע(ד ְטָעִמי� ַהְרֵ;ה. ח"ִמְסEָר תנ

6Bס6ִקי� ֵאEְ י� יֹאַמר 0ְרָ;ָעהBִק(ֵד� ֶ/ַיְתִחיל ַה8ְִה:  

ְנַקְדָמה ָפָניו ְ;ת(ָדה ִ;ְזִמיר(ת : ָנִריָעה ְלצ6ר ִיְ/ֵענ6' ְלכ6 ְנַרְ<ָנה ַלה
:  6ֶמֶלְ� ָ@ד(ל ַעל ָ:ל ֱאלִֹהי�יאהדונהיל ָ@ד(ל ְיהָֹוה ִ:י אֵ : ָנִריַע ל(

  :ְו8ָ0ה ָקד(/ י(ֵ/ב 8ְִהB(ת ִיFְָרֵאל

  .יֹאְמר6 8ְִפBָה ז(, ְל0ַחר ִס�6C ָ:ל ַה8ְִהיִלי�

  ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/8ְַרֵח�יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ָעֵלינ6 ְוַעל ָ:ל ַעְ-ָ� ִיFְָרֵאל ְ;ָכל ָמק(� ֶ/ֵה� ְוַעל ָ:ל ַה7ָָהל ַה7ָד(/ 

ְוַעל ַהְנָ/מ(ת ֶ/ִ<ְתַ@ְלְ@ל6 6ָבא6 ִמ9ְָרֵ/י ֶנֶפ/ , ַהIֶה ְ@ד(ִלי� 6ְקַטִ<י�
ָ;ל. ר6ַח ְנָ/ָמה ַחCָה ְיִחיָדה ֶ/Bָנ6 O6ְמר6ֶצה ְלָפֶניָ� ִויֵהא ָח/6ב 6ְמק 

ְקִרי0ת ִל-6ד ַה8ְִהBִי� ֶ/Bַָמְדנ6 ְלָפֶניָ� ְ:ִא6B ִ:6ְַ<נ6 ְ;ָכל ַהַ:6ָנ(ת 
6ְ:ִא6B ֲאָמָר� ָדִוד ַהֶ-ֶלְ� ָעָליו ַה9ָל(� ְזכ6ת( ָיֵג� , ָהְרא6י(ת ְלַכ6ֵי�

ח ַמֲחנ(ת ַמְלHִכי� ְ:ִמְנַי� "ִני� ְלתנח ִמְזמ(ִרי� ַהְמכ6Oָ "6ְבכַֹח תנ, ָעֵלינ6
ְ/ָחִקי� 6ִבְזכ6ָת� ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ְיַנ7ֶה א(ָתנ6 ִמָ:ל ָע(� ְו0ְ/ָמה 

6ְכָחָת� , ְוִנְהֶיה כBָOנ6 ִ:ְבִרCָה ֲחָדָ/ה ְמנ7ֵOת ִמָ:ל ִסיג ְ%ֵלית ָ;J /�6 %ִֹפי
נ(ָתיו ֵ:� ִנְהֶיה :BָOנ6 ְנִקCִי� 6ָבִרי� ְוַזִ:י� ִלְפֵני ֵאל ֶ/ִ<ְמָחִלי� ל( ֲעו(
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ְוִיְתָ;ְרר6 ְוִיְתַלְ;נ6 ָ:ל ִנP(ֵצי ַה7ְד9ָOה ֲאֶ/ר ִנְטְמע6 , ֶעְלי(� ָ;ר6ְ� ה6א
לֹא ַ;7ְִלE(ת ַלֲעל(ת ִלְמק(ָמ� ָהֶעְלי(� 6ְלַהְכִניָס� ֶאל ַה7ֶֹד/ Eְִניָמה וְ 

6ְלַבל , ִמִ;ְטנ( י(ִריֶ/<6 ֵאל )ו"חב(ַחִיל ָ;ַלע ַוְיִקיֶא<6 , ִיָ%ח ִמֶ-<6 ִנָ%ח
6ִבְזכ6ת ָ%ִוד ַהֶ-ֶלְ� ָעָליו ַה9ָל(� . ִנְצָטֵרְ� ַלְחזֹר ְ;ִגְל@6ל Eַַע� 0ֶחֶרת

ִ-י� 8ְס(ְבֶבָ� ֶ/ִ;7ֵ/ ַרֲחִמי� ַעל ַע� ִיFְָרֵאל ַעל Eָס6ק ַוֲעַדת  Oְלא
ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ִ;ְזַמ� ֶ/אO-(ת ָהע(ָל� ִיְהֶיה ָלֶה� Eְִתח(� Eֶה , ְוHַמר

ִויַבְק/6 ִלְ/ל(ט ַעל ִיFְָרֵאל , ָעֶליָ� ְ;ַעד ֲעו(נ(ת ִיFְָרֵאל ַחס ְוָ/ל(�
 ֶ/Bֹא 8ְַקֵ;ל 8ְִפBָָת� ְולֹא ֲאִני ְמַב7ֵ/, ִויס(ְבב6ָ� ִ;ְתִפBָָת�, ְ;ָרָעָת�

ִתְמסֹר ֶאת ִיFְָרֵאל ְ;ָיָד� ֶאBָא 8ְִז:ֹר ָלֶה� ְזכ6ת מֶֹשה ַרֵ;נ6 ָעָליו 
ִ:י ֶ/ֶקט ָלְרָ/ִעי� ַרע ָלֶה� , ַה9ָל(� ר(ֶעה ֶנֱאָמ� ְולֹא ְתַמBֵא ְ/ֵאָלָת�

ָת� י(ֲעִצי� ֵעצ(ת ָרע(ת ַעל ִ:י ֲאִפ6B ְ;ֵעת ט(בָ , ְוַרע ְלָכל ָהע(ָל�
6ְזכ6ת ַהִ-ְזמ(ִרי� ֶ/ָקִרינ6 ְלָפֶניָ� . ִיFְָרֵאל לֹא ָ:ל ֶ/ֵ:� ַ;Iְַמ� ַהIֶה

6ְזכ6ת , ֶ/ִ<ְקָרִאי� ְזִמיר ָעִריִצי� ְוכ(ְרִתי� ָ:ל ַהח(ִחי� ְוַה7(ִצי�
ִבי� ִויִמיְנָ� Eְ/6ָטה ְלַקֵ;ל ְת/6ָבֵתנ6 ִ:י 8ָ0ה ָחֵפ# ִ;ְת/6ַבת ַה9ָ 

ְו8ָ0ה צ6ֵרנ6 ֱהֵיה ַמֵג� ַ;ֲעֵדנH 6ִבינ6 ַמְלֵ:נ6 ָחֵננ6 ַוֲעֵננ6 6ְתַזֵ:נ6 , ָ/ִבי�
ַלֲעF(ת 8ִָמיד ַנַחת ר6ַח ְלָפֶניָ� ְוָכל ַמֲעFֵנ6 ִיְהי6 ְלֵ/� ָ/ַמִי� 6ְל0ְקָמה 

ְוַנַחת , יק6ַי� ָ;נ6 6ְבָכל ִיFְָרֵאל ִמ7ְָרא ֶ/ָ:ת6בוִ , ְ/ִכיְנ8ָא ֵמַעְפָרא
�Fֶ%ֶ ְלָחְנָ� ָמֵלא O/ , ת( ַעלHְולֹא ֶיְחַסר ֶלֶח� 6ָמז(� ְוִנְמָצא 8ִָמיד ִיְר

ְוַיֲעמֹד ָלנ6 ְזכ6ת ִל-6ֵדינ6 ֶזה ְלֶחֶרב ַחָ%ה ֶנֶגד , Eֵָנינ6 ְלִבְל8ִי ֶנֱחָטא
ְוַקֵרב ָלנ6 ֵק# , יאהדונהיע ְלַבל ַיִ=יֵתנ6 ע(ד ִמִ-ְצ(ת ְיהָֹוה ַהCֵֶצר ָהרַ 
Bָה Oְוִתְפ8ַח ִלֵ;נ6 ְ;ַתְלמ6ד , ְוַהֲחִזיֵרנ6 ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמה ְלָפֵני�ָ , ַהְ@א
ְוִתְקָרא ִלְ/ב6ִי� ְ%ר(ר , ְוִתְ/ַלח ְרפH6ה ְ/ֵלָמה ְלח(ֵלי ַעֶ-�ָ , 8(ָרֶת�ָ 

 ֱאלֵֹהינ6 יאהדונהיִויִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה . ַלֲאס6ִרי� Eְַקח ק(חַ וְ 
ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינCִ/ֶ 6ְכְ;/6 ַרֲחֶמיָ� ֶאת ַ:ַעְסָ� ְוָיג(ל6 ַרֲחֶמיָ� ַעל 
ל ִמ%(ֶתיָ� ְוִיְתַמ8ְק6 ַהִ%יִני� 6ְתַבֵ+ל ֵמָעֵלינ6 6ֵמַעל ָ:ל ִיFְָרֵאל ְ;כָ 

ְו8ְִקַרע רַֹע , ָ:ל ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת) 6ִבְפָרט ְ;ִעיר ז( Eְל(ִנית(ָמק(� ֶ/ֵה� 
ְוַתְכִניַע ,  ְוִתְגַזר ָעֵלינ6 ְ@ֵזר(ת ט(ב(ת)�"ע Fָטָ "ְיַכ6ֵי� ְבֵ/� ְקרַ (ְ@ַזר ִ%יֵננ6 

E8ִֹל ֲעֵליֶה� ֵאיָמָתה  נ6ְוַתְ/Eִיל ֶאת ָ:ל א(ְיֵבנ6 ְוָכל ְמַבְקֵ/י ָרָעתֵ 
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ְו8ְִ/קֹט ָהHֶר# ְולֹא , ִ;ְגדֹל ְזר(ֲעָ� ִיְדמH:ָ 6ֶב�) ו"ְיַכ6ֵי� ְבֵ/� תעא(ָוַפַחד 
ָיק�6 ֱאלִֹהי� ָיפ6צ6 א(ְיָביו ְוָינ6ס6 ְמFְַנHיו , ִי9ַָמע /(ד ָוֶ/ֶבר ְ;ִעיר ז(

 6ְבכַֹח ִמְזמ(ֵרי 8ְִהBִי� ֶ/7ִָרינ6 ְלָפֶניָ� )�"ומְיַכ6ֵי� ְ;ֵ/� יאיא(ִמEָָניו 
א(ְיֵבנ6 , 8ְַרֵח� ָעֵלינ6 ְוָהֵפר ֲעַצת א(ְיֵבנ6 ְולֹא ַתֲעFֶיָנה ְיֵדיֶה� Cָ/ִ68ה

6ִבְזכ6ת ָ%ִוד ַהֶ-ֶלְ� ָעָליו ַה9ָל(� ֶ/Hַמר , ִיְלְ;/6 ;(ֶ/ת ְוָעֵלינ6 8ְַרֵח�
6ְלָכל ה(ְלֵכי ְ%ָרִכי� . (ִרי� ֵא6B ְלָפֶניָ� Pִ8ַיֵלנ6 ִמָ:ל ָצָרה ְוצ6ָקהִמְזמ

ְוע(ְבֵרי ַיִ-י� 6ְנָהר(ת ֵמַעְ-ָ� ִיFְָרֵאל Pִ8ַיֵל� ִמָ:ל ַצַער ָוֶנֶזק ְוַתִ@יֵע� 
ֲעב(ָדֶתָ� ְו8ְִפקֹד ְלָכל ֲח6Fֵכי ָבִני� ְ;ֶזַרע ֶ/ל ַקCָָמא לַ ,ִלְמחֹז ֶחְפָצ�

ָ;ר(ת ֶ/ל ַעְ-ָ� ֵ;ית ִיFְָרֵאל Pִ8ַיֵל� ֶ/Bֹא Eֵ8ְַלָנה , 6ְלִיְרHֶת�ָ  Oְוע
, ְוַהC(ְ/ב(ת ַעל ַהַמְ/ֵ;ר ְ;ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ;י� Pִ8ַיֵל� ִמָ:ל ַרע, ְוָלד(ֵתיֶה�

ְו0ל ִיְמ/(ל 0ְסָ:ָרה , יֶה�ְוֶאל ַהֵ-יִניק(ת Eִ/ְ8ַיַע ֶ/Bֹא ֶיְחָסר ָחָלב ִמַ%%ֵ 
6ְתַגְ%ֵל� , ְוֵ/ִדי� ְור6ִחי� ְוָכל Eְָגִעי� ָרִעי� ְלָכל ַיְלֵדי ַעְ-ָ� ֵ;ית ִיFְָרֵאל

Jָט� , ִלְלמֹד 8(ָרה ִלְ/ָמMָיֵל� ֵמַעִי� ָהַרע 6ִמֶ%ֶבר 6ִמַ-ֵ@ָפה 6ִמPְִוַת
ֵתנ6 ִמCְָדָ� ָהְרָחָבה ְוַהְ-ֵלHה ְולֹא ִיְצָטְרכ6 ַעְ-ָ� ְוָהֵכ� Eְַרָנסָ , 6ִמCֵֶצר ָהַרע

, ְוֵת� ְלָכל ִאי/ ָוִאי/ ֵ%י Eְַרָנָסת(, ֵ;ית ִיFְָרֵאל ֶזה ָלֶזה ְולֹא ְלַע� 0ֵחר
Jה ֵ%י ַמְחס(ָרCָה 6ְגִוCֵָלנ6 ְוִתְבֵנה ֵ;ית . 6ְלָכל ְ@ִוH8ְ6ַמֵהר ְוָתִחי/ ְלָג

6ִבְזכ6ת ְ/לֹ/ ֶעְשֵרה ִמ%(ֶתָ� ֶ/ל ַרֲחִמי� , ָ%ֵ/נ6 ְוִתְפ0ְר8ֵנ6ִמקְ 
ג ִמ%(ת "ִא� ֵאי� ָ/� ֲעFָָרה יֹאַמר י(ַהְ:ת6ִבי� ְ;ת(ָרֶתָ� ְ:מ( ֶ/ֶ<ֱאַמר 

 ְיהָֹוה ֵאל ַרח�6 ְוַח<�6 ֶאֶר�ְ |  יאהדונהי ְיהָ(ה )ִ;ְטָעִמי� ְ:ק(ֵרא ַ;8(ָרה
נֵֹצר ֶחֶסד ָלWֲאָלִפי� נֵֹשא ָעו� ָוֶפַ/ע ְוַחָ+Hה : Eַ0ִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוWֱאֶמWת

ִמי ֵאל ָ:מ(ָ� נ(Fֵא ָע(�   ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ַהְ<ִביִאי� ָ:ת6ב ֵלאמֹר,ְוַנ7ֵה
ֵפ# ֶחֶסד לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד E0( ִ:י חָ , ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת(

ָי/6ב ְיַרֲחֶמ<6 ִיְכ;(/ ֲעו(נ(ֵתינ6 ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ָ:ל . ה6א
ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6 , ֶחֶסד ְל0ְבָרָה�, �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב, ַח+ֹאָת�

ִויַכ6ֵי� (, ְ/מ(ֵתינ8ִ6ְמח(ל H ,0ָ<א ַרֲחֶמיָ� ֶאת ָרְגֶזָ� ִיְכ;/6: ִמיֵמי ֶקֶד�

 )פ"ש תמי"רח(. 8(ֵמְ� ַמPִיל ָיָ/ר E(ֶדה,  ַרח�6 ָחנ�6 /(ֵמר)א"ארארית
ג ִמד(ת ֶ/ל "6ְלַמַע� י, ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6 י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת

לֵֹהי ִיְ/ֵענ6 ַעל ְ%ַבר ָעְזֵרנ6 אֱ , ַרֲחִמי� ֶ/ֵאיָנ� ח(ְזר(ת ֵריָק� ִמBְָפֶני�ָ 
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6ְ/ַמע 8ְִפBֵָתנ6 , ְ:ב(ד ְ/ֶמָ� ְוַהPִיֵלנ6 ְוַכEֵר ַעל ַח+ֹאֵתינ6 ְלַמַע� ְ/ֶמ�ָ 
 ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה )ה"ְיַכ6ֵי� ְ;ֵ/� אזבוג(ִ:י 8ָ0ה /(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה 

  : ְלע(ָל� Hֵמ� ְוHֵמ�יאהדונהיְיהָֹוה  ָ;ר6ְ� )#"ְיַכ6ֵי� ְ;ֵ/� אוכ(

6ִמְתBְEִַלי� , ְונ(ְתִני� ְצָדָקה ִלְפֵני 8ְִפBַת ִמְנָחה, א(ְמִרי� ַקִ%י/ ְיֵהא ְ/ָלָמא

  .ִמְנָחה ְ;ִהְתע(ְרר6ת ְוק(ֶד� ַקִ%י/ 8ְִתָקַ;ל א(ְמִרי� 8ְִפBַת ק(ל ַיֲעקֹב

ְ;ָכל ֵעת ' ִמְצַות ֲעFֵה ִמ� ַה8(ָרה ִלְצע(ק ִלְפֵני ה: ל"� זַ "ֶזה ְל/(� ָהַרְמ;ָ 

ַעל ַהPָר ַהP(ֵרר ֶאְתֶכ� : ֶ/ֶ<ֱאַמר, ָצָרה ְגד(ָלה ֶ/Bֹא 8ָבֹא ַעל ַהִצ;6ר

ְוָדָבר ֶזה , ַעד ֶ/ְיר6ֲחמ6 ִמ� ֲהָ/ַמִי�' ְוִלְצע(ק ִלְפֵני ה. ַוֲהֵרעֶֹת� ַ;ֲחצְֹצר(ת

ַעד ַ:א� , ְוֶזה ה6א ֶ/ִיְגר(� ְלָהִסיר ַהPָָרה ֵמֲעֵליֶה�,  ַה6/8ְָבה ה6אִמַ%ְרֵ:י

ְוֵאי� ָלנ6 . ְוַחְרִ;י לֹא 8(ִ/יֵעִני, ִ:י לֹא ְבַקְ/8ִי ֶאְבָטח: ְוHַמר ַהָ:ת6ב. ְל/(נ(

ָ-נ6ת ֲאב(ֵתינ6 ְ:מ( ַעל ֵ:� ִנְתE(ס א6, ְלִה9ֵָע� ֶאBָא ַעל Hִבינ6 ֶ/ַ;ָ/ַמִי�

ֶ/ָהָיה ִ;יֵמי ָמְרְ%ַכי ְוֶאְס8ֵר 6ְלע(ֵרר ַרֲחֵמי ָ/ַמִי� ָעֵלינ6 ְ;י(� ָקד(ש ָ:ֶזה 

  :ֶ/Cְַרֵח� ָעֵלינH 6ֵמ�

  :ְוֶזה נ(ַ=ח 8ְִפBַת ק(ל ַיֲעקֹב

 Fְָרֵאל ְוֶאת ַצֲעָקָת� ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ַ;ָ@ל6ת ָהִרא/(� ָצֲעק6 ַעְ-ָ� ִי
ַוֲאַנְחנ6 צ(ֲעִקי� ְ;ב(ר ָ@ל6ֵתנ6 6ב(ִכי� י(� . ְוֵכ� ְ;ָגל6ת ֵ/ִני, ָ/ַמְע8ָ 

ָוַלְיָלה ְוֵעיֵננ6 ַ:ַ<ַחל ִ%ְמָעה ֵמֵאי� ֲהפ6ג(ת ְוִהֵ<ה ָעָבר ָקִציר ָ:ָלה ַקִי# 
ָרָ/ע ַ;ֲעב6ר ְ/8ֵי ְ%ָמע(ת ֶהֱחִריב ִ:י ִהֵ<ה ֵעFָו הָ . ַוֲאַנְחנ6 לֹא נ(ָ/ְענ6
ִ:י ָכל ַה9ְָעִרי� , ְוHְמר6 ֲחָכֵמינ6 ִזְכר(ָנ� ִלְבָרָכה. ְ/8ֵי ָ;8ֵי ִמְקָ%/(ת

 ָחָטאנ6 ָעִוינEָ 6ַ/ְענ6 יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה . ִנְנֲעל6 ח#6 ִמ9ֲַעֵרי ִ%ְמָעה
ְוַע8ָה ְנHFָנ6 ִלֵ;נ6 ְוָנְדָבה , ֲאָדָמה ַעד ַהC(� ַהIֶהִמC(� ֱהי(ֵתנ6 ַעל הָ 

ר6ֵחנ6 א(ָתנ6 ָל/6ב ֵאֶליָ� ֶ;ֱאֶמת 6ְבֵלָבב ָ/ֵל� ְ;ָכל ִלֵ;נ6 ַנְפֵ/נ6 
6ְלַהְ/ִליְ� ֵמָעֵלינ6 ָ:ל Eְָ/ֵעינ6 , ְוִלְהי(ת מ(ִדי� ְוע(ְזִבי�, 6ְמאֵֹדנ6

, ְוִלְהי(ת ְזִהיִרי� 6ְזִריִזי� ְ;ִיְרHֶת�ָ , נ6 ֵלב ָחָד/ ְור6ַח ֲחָדָ/הְוַלֲעF(ת לָ 
6ְמַסCֵע ַלָ;ִאי�  , ֱאלֵֹהינ6 ַהE(ֵתַח ָיד ִ;ְת/6ָבהיאהדונהיְוַע8ָה ְיהָֹוה 

ִהְתַחIֵק ְוַסCְֵענ6 לְ , Eְַתח ָיְדָ� ְוָקְ;ֵלנ6 ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמה ְלָפֶני�ָ , ְלִהָ+ֵהר
ְוָעְזֵרנ6 ֶנֶגד ַהMָָט� ַהִ<ְלָח� ָ;נ6 ְ;ַתְח;6ל(ת 6ְמַב7ֵ/ ַנְפֵ/נ6 , ְ;ִיְרHֶת�ָ 
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ה ִ@יִדי� "ח ֵאָבִרי� ְוָ/סָ "ְוַתְרִח7ֵה6 ֵמַרמָ , ַלֲהִמיֵתנ6 ְלִבְל8ִי ִיְמ/ֹל ָ;נ6
ר ;( ְלִבְל8ִי ַיֲעמֹד ַעל ְיִמיֵננ6 ְוַתְ/ִליֵכה6 ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ְוִתְגעַ , ֶ/ָ;נ6

7ֶיָ� ַוֲהִסיר(ָת ֶאת ֵלב ָהֶאֶב� ִמ7ְִרֵ;נ6 , ְלFְִטֵננ6 Oיָת ֶאת ֲאֶ/ר ֵנֵלְ� ְבחFְִוָע
 ֱאלֵֹהינ6 ְ/ַמע ֶאל 8ְִפBַת יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה . ְוָנַת8ָ ָלנ6 ֵלב ָ;Fָר
ל 6/8ְָבֵתנ6 ְו0ל ְיַעֵ:ב ְלָפֶניָ� /�6 ֵחְטא ְוָע(� ַק;ֵ , ַעְבֶ%ָ� ְוֶאל 8ֲַחנ6ָניו

ְוִיְהי6 ִלְפֵני ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְמִליֵצי י(ֶ/ר ְלָהִלי# , ֶאת 8ְִפBֵָתנ6 6ְת/6ָבֵתנ6
ְוִא� ַ;ֲחָטֵאינ6 ָהַרִ;י� ְוָהֲעצ6ִמי� , ְלַהְכִניס 8ְִפB(ֵתינ6 ְלָפֶני�ָ , ַ;ֲעֵדנ6

ֲחת(ר ָלנ6 8ָ0ה ִמ8ַַחת ִ:ֵ=א ְכב(ֶדָ� ְוַקֵ;ל , י� ָלנ6 ְמִליֵצי י(ֶ/ראֵ 
  . 6/8ְָבֵתנ6 ְולֹא ָנ/6ב ֵריָק� ִמBְָפֶניָ� ִ:י 8ָ0ה /(ֵמַע 8ְִפBָה

Iָרִ , יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה  Oָרֵאל ֶזה ָ:ַ-ה ֵמא(ת ַ;9ִָני� ְמפFְי� ַעְ-ָ� ֵ;ית ִי
ָ-ה ְוָל/(� 6ְמָחְרִפי� 6ְמַגְ%ִפי�  Oֶר# ְוִנְרָ%ִפי� ִמָ:ל אH0ְרַ;ע ַ:ְנפ(ת ָה;ְ

ַהֶ;ט ָנא 6ְרֵאה ְוח6ס ַוֲחמ(ל ֲעֵליֶה� , א(ָת� ְ;Hְמָר� Cֵ0ה ָנא ֱאלֵֹהיֶכ�
ְמָ� ְ;ֶחְמָלֶתָ� 6ְרֵאה ֵאיְ� ֵה� 8ִָמיד מ(ְסִרי� ַעְצָמ� ַעל ְקד9ַOת ִ/ 

ְוַכָ-ה ִמיֵני ִמת(ת , ְוס(ְבִלי� ח(ָלִאי� ָ@ל6ת ְרִדיפ(ת ִע<6ִי� 6ַמְכא(ִבי�
<(ת 0ְ� ְוַרק ֲעב6ר ֶ/ֵה� ְמַיֲחִדי� ִ/ְ-ָ� ְוע(Fִי� ִמְצ(ֶתי�ָ  O/ְו�0 , ְמ

ת ֶזה ֵמֲחמַ , Hְמָנ� ִא� ִהָ-ֵצא ִיָ-ֵצא ַחס ֵוָ/ל(� ח(ְטִאי� ְלָפֶני�ָ 
0ְ� לֹא ְלַהְמר(ְתָ� ֵה� , ֶ/Mְא(ר ֶ/ָ;ִעיָסה ַהCֵֶצר ָהַרע ֶ/ָ;ָראָת ְ;ִקְרָ;�

6ְבכֹל זֹאת 8ֵיֶכ� 6ִמCָד ִמְתָחְרִטי� ַעל א(ת( ֵחְטא 6ִמְתַוִ%י� , ִמְתַ:6ְִני�
ֵאי� ְלָ� ֵריק ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמה ְלָפֶניָ� 6ְמַב7ְִ/י� Eֶָניָ� 6ְְסִליָחֶתָ� וְ 

ֲאֶ/ר ָ;ֶזה ַמְכִריַע ֶאת ַעְצמ( ְוֶאת , ְ;ִיFְָרֵאל ֶ/ֵאינ( ָמֵלא ִמְצ(ת ְ:ִר-(�
ְוֵאי� ְלָ� ֲעַבְרָי� ָ@ד(ל ְ;ִיFְָרֵאל ֶ/ֵאינ( , ָ:ל ָהע(ָל� :BO( ְלַכ� ְזכ6ת

ִמיָתה ְלַהPַָלת ַעְ-ָ� ֵ;ית ַמְקִריב ַנְפ/( ַעל ְקד9ַOת ְ/ֶמָ� 6מ(ֵסר ַעְצמ( לְ 
ֲאֶ/ר ַהִ-ְצָוה ַהIֹאת ְ/ק6ָלה ְ:ָכל ַה8(ָרה :H:ְ JBָOְמָר� , ִיFְָרֵאל

 6Bָרֵאל ְ:ִאFְCִֶנֶפ/ 0ַחת ִמ �Cִֵזְכר(ָנ� ִלְבָרָכה ְ;ר6ַח ָקְדֶ/ָ� ָ:ל ַהְמַק
ַעד ָמַתי לֹא , C(� 6ִמְסEֵד ִ;יר6ָ/ַלי�ַעד Hָנה ִ;ְכCָה ְבצִ . ִק�Cֵ ע(ָל� ָמֵלא

ַעד ָמַתי לֹא , ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֵק# ַהִ<ְפָלא(ת, ְתַרֵח� ַעל ָצר(ת ַנְפֵ/נ6
Bָל ֵ;י� ַה@(ִי� Oַעד ָמַתי 8ְִזַנח ָ;ֶניָ� ְבֵני , 8ְַקֵ%/ ָ;ַרִ;י� ִ/ְ-ָ� ַהְמח

  .ֲעקֹבְ;ח6ֶניָ� 0ְבָרָה� ִיְצָחק ְויַ 
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 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ָמֵלא יאהדונהי 6ְבֵכ� ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ְזכֹר ַהְ%ָמע(ת ַה7ְד(ִ/י� ָהֵאBֶה ֶ/Cַַעְמד6 , ַרֲחִמי� א(ֵהב ַע-( ִיFְָרֵאל

ִ:י ְלָ� ְיהָֹוה , �ָ ָלֵכ� ק�6 ָנא ְוה(ִ/יֵענ6 ְלַמַע� ְ/מֶ , ְ:ֶנֶגד ָ:ל ָ%ָבר ַרע
Hָנא Hב ַרֲחָמ� 0ל E/ְ8ְִֹ� ֲחר(ְנָ� ָעֵלינ6 ִ:י ַעְ-ָ� .  ַהְי/6ָעהיאהדונהי
6ַמֵהר ְיַקְ%מ6נ6 ַרֲחֶמיָ� ְ;ֵעת ָצר(ֵתינ6 ְולֹא ְלַמֲעֵננ6 ֶאBָא ְלַמַעְנָ� . ֲאַנְחנ6
ק 6ְלַיֲעקֹב ְו0ל 8ְַ/ֵחת ֶאת ֵזֶכר 6ְזכֹר ַלֲעָבֶדיָ� ְל0ְבָרָה� ְלִיְצחָ , ְפע(ל

  . ְ/ֵאִריֵתנ6 ִ:י ְלָ� ְמַיֲחל(ת ֵעיֵננ6 ִ:י ֵאל ֶמֶלְ� ַח<�6 ְוַרח8ָH �6ה

ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ָ@ל6י ְוָיד6ַע ְלָפֶניָ� ֶ/ְ:ֶ/Hָד� ִמְצַטֵער ַה9ְִכיָנה ַמה 
, א(י ִלי ִ:י ָ;ַני ְיַצא6ִני ְוֵאיָנ�, ִמְזר(ִעיַקBִַני ֵמרֹאִ/י ַקBִַני , א(ֶמֶרת

Iְָ� ש(ֶכֶבת ַעד ֶהָעָפר ְוָכל  Oה ֲאֶ/ר ְ/ִכיַנת עIֶַהִא� ֵי/ ַצַער ָ@ד(ל ִמ
ַה@(ִי� ִחBְל6ָה ְוִהיא ִמְתBֶEֶַלת 6ִמְתַחֶ<ֶנת ְלָפֶניָ� Hנִֹכי ר6ת ֲאָמֶתָ� 

6ְבנ(ַהג ֶ/ָ;ע(ָל� ְוִדי� 8(ָרה ה6א ֶ/ִא9ָה , ָמֶת�ָ 6ָפַר8ָFְ ְ:ָנֶפיָ� ַעל אֲ 
ֶ/ִ<ְ/ֵ;ית ַחCָב ַ;ֲעָלJ ִלְפד(ָתה 6ְלַהֲחִזיָרJ ִלְמק(ָמJ ְוָלָ-ה ַתֲעFֶה :ֹה 

ְו8ָ0ה ַמֲחִרי/ 6ִמְתEֵ0ק ְור(ֶאה ְ;ַצֲעָרJ ְו/(ֵתק ְ;ֵעת ֶ/ָעֶליָ� , ַלֲאָמֶת�ָ 
 ָ+ Oְרָק�מ OEד6ת ְוַהEְי , ְו0ל 8ֹאַמר ְ;ַח+ֹאָת� ָנְפָלה ְ;ָגל6ת. ל ח(ַבת ַה:ִ

ְוֵה� ַע8ָה :�BָO ַצִ%יִקי� , 6ְבֵכֶפל ִ:ְפַלִי�, ְכָבר ָלק6 ֶ/ַבע ַעל ַחָ+אָת�
  . ַוֲחִסיִדי� ְוֶנֱהָרִגי� ַעל ְקד9ַOת 9ְֶמ�ָ 

זַֹהר ֶחֶלק ג (לֹא ַמְטר(ִניָתא ַלאו ְ/ֵ-יJ ַמְלָ:א ִר;(נ( ֶ/ל ע(ָל� ַמְלָ:א ;ְ 

ַוֲאִפי6B ַ;:ֶֹתל ַהַ-ֲעָרִבי ֶ/ֵ-ע(ָל� לֹא ָזָזה ְ/ִכיָנה ִמֶ-<6 , )א, ַ%� סט
ְוִ/ְפָחה ִ;יָ/א ִ:י ִתיַר/ ְ@ִבְרJ8ָ , ֲהלֹא ִהיא ָ/� ְמַקֶ<ֶנת ַ;ח#6 8ֲַעמֹד

ְוָלָ-ה לֹא 8ָח(ס , ַהִא� ֵי/ ֶעְל;(� ָ@ד(ל ִמIֶה, ִ;ְפִני�ִהיא י(ֶ/ֶבת ִמ 
ֵעיֶניָ� ַעל ֲאָמֶתָ� ְוִתְפרֹק ְ/ִכיְנ8ָא ֵמַעְפָרא ְוָתִקי� ֶאת סOַ:ת ָדִוד 

ַ:ָ:ת6ב , ֲעFֵה ְלַמַע� ִ/ְמ�ָ , ְוִא� ֵאי� 8ָ0ה ע(Fֶה ְלַמֲעָנJ, ַה<(ָפֶלת
6ְכמ( ֶ/ֶ<ֱאַמר ְו0ִ;יט ְוֵאי� ע(ֵזר , ֶאֱעFֶה ֵ;ית ִיFְָרֵאלְלַמֲעִני ְלַמֲעִני 

, ָוֶאְ/8(ֵמ� ְוֵאי� ס(ֵמְ� ַו8(ַ/ע ִלי ְיִמיִני 6ְזר(ִעי ִהיא ְסָמָכְתִני
ָלֵכ� ֲעמֹד ִמִ:ֵ=א ִדי� . 6ְבפ6ְרָקָנְ� ֶאת ַע� ִיFְָרֵאל ִ:ְבָיכ(ל ְלָ� ַה6Eְרָק�

ָהִא� . ַוֲאִפ6B ִמַ%ת ַהִ%י� 8ִָעיד ָעֵלינ6 ְלט(ָבה, ל ִ:ֵ=א ַרֲחִמי�ְוֵתֵ/ב עַ 
ֶ/Iֶה ַ:ָ-ה ֵמא(ת ָ/ִני� , ֵי/ ְלָ� ֵעָדה ֶנֱאָמָנה 6ְ/ֵלָמה ְ:ַעְ-ָ� ִיFְָרֵאל
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ָצר(ת ֲאֶ/ר ִהְגִליָתנ6 ֵמ0ְרֵצנ6 ַ;@(ָלה ִמ@(י ֶאל @(י 6ַמְמָלָכה ְלַמְמָלָכה 
ָהִיינ6 ְלֶחְרEָה 6ְמִ/יָסה ְלֶהֶרג ַוֲאַב%(� , ַר;(ת ְסָבב6נ6 ְ;0ְרצ(ת ָ@ל6ֵתנ6

8(ָרְתָ� ַה7ְד(ָ/ה לֹא ָעַזְבנ6 , 6ְבכֹל זֹאת ִ/ְמָ� ַהָ@ד(ל לֹא ָ/ַכְחנ6
    יאהדונהייאהדונהייאהדונהייאהדונהיֵאל ְיהָֹוה ֵאל ְיהָֹוה ֵאל ְיהָֹוה ֵאל ְיהָֹוה ְ/ַמע ִיFְרָ ְ/ַמע ִיFְרָ ְ/ַמע ִיFְרָ ְ/ַמע ִיFְרָ  )יֹאְמר6 כ�BָO ְ;ק(ל ָר�(ְ;Hְמֵרנ6 ְ;ָכל י(� 

ְוִקַיְמנ6 ְ;ַעְצֵמנ6 ִ:י ָעֶליָ� ה(ַרְגנ6 ָ:ל : : : :  ֶאָחד ֶאָחד ֶאָחד ֶאָחדיאהדונהייאהדונהייאהדונהייאהדונהיֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה 
�)Cל, ַה%ַ �)Cָרֵאל ַהFְב ֶ/ל ִיPָ-ַי ֵכ� ֵי/ , ְוִא� ָחס ְוָ/ל(� ַהEִ �0 ַעל

ַמֲחִזיֵקי 8(ָרה ְוג(ְמֵלי ֶחֶסד ַהְרֵ;ה ַצִ%יִקי� ַוֲחִסיִדי� 6ְמַקCְֵמי ִמְצ(ת 6
, ִא� ַ:ֲעָבִדי�, ְוַתֲעFֶה ִעָ-נ6 ִא� ְ:ָבִני�, ְוע(Fֵי ְצָדָקה ְ;ָכל ֵעֶבר 6ִפָ<ה

, ִא� ְ:ָבִני� ֶנְחַ/ְבנ6 ְלָפֶניָ� 8ְַרֵח� ְ;ִמַ%ת ָהַרֲחִמי� ְ:ַרֵח� Hב ַעל ָ;ִני�
ָפֶניָ� ָ;אנ6 ְלָפֶניָ� ְ;ִהְרה6ֵרי 6/8ְָבֵתנ6 ַהC(� ְוִא� ַ:ֲעָבִדי� ֶנְחַ/ְבנ6 לְ 

6ִבְזכ6ת ַהִ-ְזמ(ִרי� ְוַהEְס6ִקי� ְוֵתב(ֵתיֶה� ְוא(ִתC(ֵתיֶה� , ֲהֶזה
6ְנק6ד(ֵתיֶה� ְוַטֲעֵמיֶה� 6ְלַמַע� ְ/מ(ֶתָ� ַהְקד(ִ/י� ְוַהְ+ה(ִרי� 

C(ְצִאי� ֵמֶה� ֵמָראֵ/י ֵתיב(ת ְוס(ֵפי ֵתיב(ת ַהְ:ת6ִבי� ָ;ֶה� ְוַה9ֵמ(ת הַ 
8ְַכEֵר ָלנ6 ַעל ָ:ל Eְָ/ֵעינ6 ֶשָחָטאנ6 ְוֶ/ָעִוינ6 , ְוִח6Bֵפי ֵתיב(ת

6ְכמ( ֵצאֵתנ6 , ְוַהֲחִזיֵרנ6 ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמה ְלָפֶני�ָ , ְוֶ/Eַָ/ְענ6 ְלָפֶני�ָ 
ֱאלֵֹהינ6 מ(ִדי� ֲאַנְחנ6 ְלָפֶניָ� ' ְוַע8ָה ה. ָלא(תִמִ-ְצַרִי� ַהְרֵאנ6 ִנפְ 

0ְ� לֹא ְלַהְכִעיְסָ� , ַוֲע(נ(ֵתינ6 ִה+6 ֵאBֶה, ֶשָחָטאנ6 ָעִוינ6 6ָפַ/ְענ6
ְוַרק Eְז6ֵרנ6 ְלֵבי� ַה@(ִי� ְוִהְתַעְרב6ֵתנ6 ִעָ-ֶה� ֵה� ֲאֶ/ר , ִנְתַ:6ַ<6 ָחִליָלה

ְוַע8ָה ֲאַנְחנ6 ָ/ִבי� ֵאֶליָ� ְ;ֵלב ִנְ/ָ;ר ְוִנְדֶ:ה 0ל , ע(ְכֵרנ6ָהי6 ;ְ 
  :8ְִ/יֵבנ6 ֵריָק� ִמBְָפֶני�ָ 

 ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6 ֶ/8ִָביא יאהדונהיְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה 
ֶעFְֵרה ִמ%(ֶתָ� ֶ/ל ַרֲחִמי� ְלִצC(� @(ֵאל ִ;ְמֵהָרה ְבָיֵמינ6 ִ;ְזכ6ת ְ/לֹש 

ְיהָֹוה ֵאל ַרח�6 |  יאהדונהיְ:מ( ֶ/ֶ<ֱאַמר ְיהָ(ה , ַהְ:ת6ִבי� ְ;ת(ָרָת�ְ 
נֵֹצר ֶחֶסד ָלWֲאָלִפי� נֵֹשא ָעו� : ְוַח<�6 ֶאֶרְ� Eַ0ִי� ְוַרב ֶחֶסד ֶוWֱאֶמWת

ִביִאי� ָ:ת6ב ֵלאמֹר ִמי ֵאל ָוֶפַ/ע ְוַחָ+Hה ְוַנ7ֵה ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָ� ַה<ְ 
 )E0 ע ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת( לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד/ַEֶ א ָע(� ְוע(ֵבר ַעלFֵ)מ(ָ� נ:ָ
ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6 ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6 ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת 

קֹב ֶחֶסד ְל0ְבָרָה� ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת� �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיעֲ 
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6ְ/ַמע 8ְִפBֵָתנ6 ִ:י 8ָ0ה /(ֵמַע 8ְִפBַת ָ:ל Eֶה , ַלֲאב(ֵתינ6 ִמיֵמי ֶקֶד�
 ִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(� )א"ארארית(ָ;ר6ְ� /(ֵמַע 8ְִפBָה Hֵמ� ְוHֵמ� 

  : צ6ִרי ְוג(ֲאִליהדונהייאִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה 

ְוא(ְמִרי� ַלְמַנPֵַח ִ;ְנִגינ(ת ְו0ַחר ַ:ְ� , 0ַחר ַ:ְ� א(ֵמר ַהַח�Iָ ַקִ%י/ 8ְִתָקַ;ל

  ,ִ%י/ ְוָעֵלינ6 ְלַ/ֵ;חַ קַ 

ְמִסיַרת ְמִסיַרת ְמִסיַרת ְמִסיַרת 0ְַחר ָ:ְ� י(ִ/יב6 ְ/לָֹ/ה א( ֲעFָָרה ְלַ%Cִָני� ְויֹאְמר6 ִ;ְפֵניֶה� 
        ::::ָעה ֵמָהַרב ָ;ַעל ֵ/ֶבט מ6ָסרָעה ֵמָהַרב ָ;ַעל ֵ/ֶבט מ6ָסרָעה ֵמָהַרב ָ;ַעל ֵ/ֶבט מ6ָסרָעה ֵמָהַרב ָ;ַעל ֵ/ֶבט מ6ָסרמ(דָ מ(דָ מ(דָ מ(דָ 

ֲהלֹא ְיַדְע�8ֶ ֲאֶ/ר , ִ/ְמע6 ָנא ַר;(ֵתינ6 ִאְמֵרי ִפינ6 ֲאֶ/ר ִע� ְלָבֵבנ6
ַעל ֵ:� ִמC(� ְ;רֹא ֱאלִֹהי� Hָד� , ַה7ְִלEָה ָקְדָמה ַלEְִרי ַצִ%יק ֵע# ַחCִי�
ָהַרע ה6א ַהMָָט� ה6א ַמְל0ְ� ַהָ-ֶות ָהִרא/(� ְלָכל נ(ָצר 8ֵיֶכ� ָ;א ַהCֵֶצר 
ְוֵהִסית , ִמיִלי� ְלַצד ִעHBָה ְיַמBֵל, ַ;ֲחַלְקַל7(ת ְל/(נ( ְמַדֶ;ֶרת ְ@ד(ל(ת
ַלְ-ר(ת ֶאת Eִי ֱאלֵֹהי ִיFְָרֵאל ֶמֶלְ� , א(ת( ֶלֱאכֹל ֵמֵע# ַהַ%ַעת ט(ב ָוַרע

ָיִחיד 6ְמיOָחד ְ;ִפי :ֹל , ר6ְ� ה6א 6ָבר6ְ� ְ/מ(ַמְלֵכי ַהְ-ָלִכי� ַה7ָד(ש ;ָ 
ְו0ַחר ָ:ְ� ָעָלה ְ;ר6ַח ְסָעָרה ְוֵא/ ִמְתַל7ַַחת ַל9ַָמִי� , ַב9ַָמִי� 6ָבHֶר#

ְוִקְטֵרג ָעָליו ַעד ֲאֶ/ר ִנְגַזר ָעָליו ִמיָתה ְוַעל ָ:ל ַה%(ר(ת ַהָ;ִאי� ַעד 
6ֵמHז ְוַעד ַע8ָה ֶזה ַ%ְר:( ָ:ל ַהCִָמי� ְלַר;(ת ַהBֵיל(ת ַעל . ְימ(ת ַהָ-ִ/יחַ 

ְוִהְרה6ִרי� ָרִעי� ַל9ַָמִי� ְוִיְצE(� ְלַד� , ִמְ/ָ:ב( ְסִליק6 ַרֲעי(נ(ִהי
ְוָכל ַמֲעFֵה6 ה6א ְלַהEִיל , ְלַבB(ת ְ/א(ל ְוע(ֶצר ֶרֶח� 0ְכָזִרי, ְיָ/ִרי�
Hְוִאְלָמֵלא ַה7ָד(ש ָ;ר6ְ� ה6א , ָד� ֵמִאְ@ָרא ָרָמא ְלִביָרא ֲעִמיְקָתאֶאת ָה

, ע(ֵזר ָלנ6 ֵאי� ְ;ָיֵדינ6 ְלִהְתַחIֵק ָעָליו ְוָכל ְיֵמי ַחCֵי ָהHָד� ְ;ַצַער ָ@ד(ל
ָ/ִני� ְוִהֵ<ה ְ;ָכל ָמק(� ֲאֶ/ר ִהָ-ֵצא ִיָ-ֵצא ָמק(� מ6ָכ� Eְִרע(� ח(ב(ת יְ 

ְוִהֵ<ה . ה6א ְ;ַעְצמ( ָ;א א( ְ/ל6ָחי6 א( ִ@יֵרי ִ%יֵליJ, ַ@� ֲחָדִ/י� ִמ7ָר(ב
ֲאֶ/ר ִ;ְ/ַעת , ָיד6ַע ָלֶכ� ֶאת ֲאֶ/ר Hְמר6 ֲחָכֵמינ6 ִזְכר(ָנ� ִלְבָרָכה

ת ִנְ/ַמת ַהַ=ָ:ָנה ַהְ@ד(ָלה ֲהלֹא ִהיא ְ;ֵעת ֲאֶ/ר ה6א ָסמ6ְ� ִליִצי0
ְוHז ַהIְַמ� ַהC(ֵתר ָנא(ת ְלָהִ/יב ַה7ָEִד(� ֲאֶ/ר ָהְפַקד ִא8( ָ:ל , ָהHָד�

ֲעF(ת 6/8ְָבה ְוִיְתַוֶ%ה ַעל ֲע(נ( ַעד ִ%ְכ6%ָכJ ֶ/ל ֶנֶפ/ , ְיֵמי ֶהְבל(
( ְוִנְ/ָמת( ַלֲאֶ/ר ִויַקֵ;ל ָעָליו ַמְלכ6ת ָ/ַמִי� ַרָ;ה ְוִיְמסֹר ַנְפ/( ר6ח
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ְוה6א לֹא ֵכ� ִיְדֶמה ָהַפְ� ֵאָליו ַ;Bָה(ת ָחַלק ִמ9ֶֶמ� ִח:( ְוֵהָ-ה , ְנָתנ(
Eְִתיח(ת ְלַבB(ת ְ/א(ל ַוֲאַב%(� ַנְפ/( ֵלאמֹר ֵיֵלְ� ַיֲעבֹד ֱאלִֹהי� ֲאֵחִרי� 

,  ַהCִ=6ִרי� ַה7ִָ/י� ְוַהָ-ִרי�ְוָיֵקל ֵמָעָליו עֹל, 6ָבֵזה ֶיֱעַרב ִויב�MַO ל(
ְוָכל ְמַגָ-ת( ְלַהEִיל( ַ/ַחת ְוה6א ִיְמ/(ל ;( ְ;ג6פ( ְלע(ֵרר ָעָליו ִ%יִני� 

ְורֹא/ ַה:ֹל ְלָ/ֲחט( ְ;ַסִ:י� Eָג�6 . ָקִ/י� 6ָמִרי� ַכBֲַעָנה ָורֹא/
ַבד ְ/Hר א(ַנִסי� ֲאֶ/ר ִיְקְצר6 ָ:ַ-ה ִמBְ , ְוַלֲעF(ת( ְטֵרָפה ָחס ְוָ/ל(�

ְוִהֵנה ַ@� ִ:י ַמה ֶ/Hְמר6 ֲחָכֵמינ6 ִזְכר(ָנ� ִלְבָרָכה ֵאי� . ְיִריע(ת ֵמָהִכיל
JְטֵריEַ נ6ס ַרֲחָמָנאHס ַעל ַצֲער( ְוEַָד� ִנְתH , )ִמָ:ל ָמק(� ִא� ֵאינ

ַעל ֵ:� ִהְננ6 , ינ( ְלֵבי� Hִביו ֶ/ַ;9ַָמִי�ע(Fֶה :JBָO ע(Fֶה ְמִחיָצה ;ֵ 
מ6ָכִני� 6ְמזOָ-ִני� ֵמַהC(� ַעד 0ַחר ִמיָתה ִלְמסֹר ַנְפֵ/נ6 ר6ֵחנ6 ְוִנְ/ָמֵתנ6 
ָלֵאל ַרח�6 ְוַח<�6 ִעBַת ָ:ל ָהִעB(ת ְוִסַ;ת ָ:ל ַהִ=;(ת ָ;ר6ְ� ה6א 6ָבר6ְ� 

ְוִהְננ6 מ(ְסִרי� ָ:ל ַהֲחָלִקי� ֲאֶ/ר , יֶכ� Hנ6 מ(ְסִרי� מ(ָדָעה6ִבְפנֵ , ְ/מ(
ִמֶ<ֶפ/ ר6ַח 6ְנָ/ָמה ְלַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א ֲאֶ/ר ְ;ַחְס%( , ֵה� ֵהָ-ה ָ;נ6

ְוָכל ַמה ֶ/ַ<ֲעFֶה ֵמַהC(� ְוַעד ע(ָל� ֶנֶגד ְמִסיַרת , ַהָ@ד(ל ְנָתָנ� ֵאֵלינ6
ָ+ִלי� Oֹאת ֲהלֹא ֵהָ-ה ְ;ֵטִלי� 6ְמבIְולֹא ְיֵהא ַמָמ/ , ַה-(ָדָעה ַה

ְ;ִד;6ֵרנ6 א( ְ;ְרִמיָזֵתנ6 א( ְ;ַמֲחַ/ְב8ֵנ6 6ִמָ:ל ֶ/ֵ:� ְבַמֲעFֵה ַחס 
ְוִהְ<נ6 ְמַב7ְִ/י� ֵמֵאת ַמֲעַלְתֶכ� ֶ/8ְַצְרפ6 ִעָ-ֶכ� ַה9ְִכיָנה , ְוָ/ל(�

ַה7ְד(ָ/ה ְוַהְ+ה(ָרה ְלַבֵ+ל ָ:ל ַמה ֶ/ַ<ֲעFֶה ֵמַהC(� ַעד ע(ָל� ֶנֶגד 
ְולֹא ְיֵהא ַמָ-/ ְ;ִד;6ֵרנ6 א( ְ;ְרִמיָזֵתנ6 א( , ְמִסיַרת ַה-(ָדָעה ַהIֹאת

ֵ:� ָ%ָבר 6ִמָ:ל ֶ/ , ְ;ַמֲחַ/ְב8ֵנ6 ְלַבֵ+ל 0ַחת ִמִ-ְצו(ת ַה7ָד(/ ָ;ר6ְ� ה6א
ַהC(ֵצא ִמ� ַהְ:ָלל :BO( ִ:י ִהְ<נ6 מ(ְסִרי� ַהC(� ְ;0ֲהָבה ְ@מ6ָרה @6ֵפנ6 
ַנְפֵ/נ6 ר6ֵחנ6 ְוִנְ/ָמֵתנ6 ָלֵאל ָיִחיד 6ְמיOָחד ֲאֶ/ר ֶהֱאִציל 6ָבָרא ְוָיַצר 

ר ַיֲעֶלה ַעל ַמֲחַ/ְב8ֵנ6 6ְבִא� ֲאֶ/ , ְוָעFָה ָ:ל ָהע(ָלמ(ת ְוָכל ַהְ;ר6ִאי�
ַחס ְוָ/ל(� ֵאיֶזה ָ%ָבר Eִ6ְק6Eק ֶנֶגד ַהְ-ִסיָרה ַהIֹאת ְ;ַוַ%אי ִ:י ה6א 

6ְבִא� ַמְל0ְ� ַהָ-ֶות ָיבֹא ְלַקְטֵרג ָעֵלינ6 . ְ;א(ֶנס ָ@מ6ר ְוֶהְכַרח ָ@ד(ל
ְולֹא ַיֲע6F /�6 , ַמה ְולֹא ְכל�6ֵמֲחַמת א(ָתJ ַהַ-ְחָ/ָבה ִיְהי6 ְ%ָבָריו לְ 

ַ@� ְנַב7ֵ/ ִמַ-ֲעַלְתֶכ� ֵמ0ַחר ֶ/ֵאי� ַצִ%יק ָ;Hֶר# ַ;Iְַמ� ַהIֶה . רֶֹ/� ְ:ָלל
ֲאֶ/ר לֹא ָקָרה ל( ִמְקֶרה ִ;ְל8ִי ָטה(ר ְ;ה(ָצ0ת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה ְ;ֵאיֶזה 
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)E+ְִהֶיה ְוא(ָת� ַהCִ/ֶ בא(ַפ�Hְור(ִצי� , ת ֵהָ-ה ח(ְ/ִבי� א(ָתנ6 ָלֶה� ְל
ָלֵכ� , ֵליָהנ(ת ִמֶ-<6 6ִמִ-ָ+ֵתנ6 0ַחר EְִטיָרֵתנH;ְ 6ְמָר� ִ:י H �8ֶ0ִבינ6

ְנַב7ֵ/ ִמַ-ֲעַלְתֶכ� 8ְִחBָה ֶ/8ַַעְזר6נ6 ְלַב7ֵ/ ֶאת Eְֵני ֶמֶלְ� ַמְלֵכי 
/ ָ;ר6ְ� ה6א ְלַהְכִניס ַל7ְד9ָOה ָ:ל א(ָת� ַהִ+E(ת ֶ/Cְָצא6 ַהְ-ָלִכי� ַה7ָד(

ֵה� ֵעִרי� , ִמֶ-<6 ְלַבָ+ָלה ֵ;י� ְ;א(ֶנס ֵ;י� ְ;ָרצ(� ֵ;י� ְ;/(ֵגג ֵ;י� ְ;ֵמִזיד
ל ְיֵדי עַ , ֵה� ַ;ִגְל@6ִלי� ֲאֵחִרי� ַה7(ְדִמי�, ֵה� ְ;ִגְל@6ל ֶזה, ֵה� ְיֵ/ִני�

ה "ְ;ִ/6Bב ֵ/� ַהַויָ , ֵ/� ַה7ָד(/ ַהC(ֵצא ִמEָס6ק ַחִיל ָ;ַלע ַוְיִקיֶא<6
 ְוִהְ<נ6 ַמֲחִריִמי� 6ְמַנִ%י� א(ָת� ַהַ-Iִיִקי� )6"י6ח6ה6ב666ה(ְ;ִנ67ד /6ר6ק 

י ְוֶזַרע ֶ/Bָנ6 ְולֹא ְיַלו6 ְו9ִֵדי� ְור6ִחי� ְוִליִלי� ֶ/ִנְבְרא6 ִמִ+E(ת ֶקרִ 
ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶה� ְר/6ת ִלַ@ע ָ;נ6 6ְבַנְפֵ/נ6 ְ;/�6 א(ֶפ� , א(ָתנ6 ְלִקְבֵרנ6

ְו�8ֶ0 ַ@� �8ֶ0 8ְַצְרפ6 ִעָ-ֶכ� ַה9ְִכיָנה ְוַתֲחִרימ6 א(ָת� , ֶ/ָ;ע(ָל�
יֵלְ� 0ַחר ִמָ+ֵתנ6 6ִמָ:ל ֶ/ֵ:� ִלַ@ע ָ;נ6 ְ;א(ֶפ� ֶ/Bֹא ִיְהֶיה ָלֶה� :ַֹח לֵ 
  :6ְבִבְגֵדנ6 א( ְ;ג6ֵפנ6 א( ְ;ַנְפֵ/נ6

)Iְמר6 מ(ְסֵרי ַה-(ָדָעה ֶאת ַה-(ָדָעה ַהH/ֶ ִני� ַקָ;ַלת , 0ַחרCָ%ַיֹאְמר6 ַה

  ַהְ-ִסיָרה

ִקַ;ְלנ6 ְמִסיַרת מ(ָדָעה זֹאת , יJְ;ֵצר�6 ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵ 
ֲאֶ/ר ָמַסְר�8ֶ @6ְפֶכ� ְוַנְפְ/ֶכ� ר6ֲחֶכ� ְוִנְ/ַמְתֶכ� ְלִעBַת ָ:ל ָהִעB(ת 

ְוָכל ַמה 8ַ9ֲֶע6F ֵמַהC(� ֶנֶגד ְמִסיַרת מ(ָדָעה ז( ֵה� , ְוִסַ;ת ָ:ל ַהִ=;(ת
ֲאַנְחנ6 ְמַבְ+ִלי� א(ת( ַהַ-ֲעFֶה א( , ֲחָ/ָבהְ;ַמֲעFֶה ֵה� ְ;ִד;6ר ֵה� ְ;מַ 

J6 , ַהִ%;6ר א( ַהַ-ֲחָ/ָבה ְ;ֵצר�6 ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיFְולֹא ַיֲע
, ַ@� ְ;ֵצר�6 ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵיJ. ָ;ֶכ� /�6 ר(ֶ/� ְ:ָלל

6 ֵ;ית ִ%י� ָ:ל ִטE(ת ֶזַרע ֶ/Cְָצא6 ִמֶ:� ְלַבָ+ָלה ַעד ַהC(� ַמֲחִריִמי� ֲאַנְחנ
ַ@� ֲאֶ/ר ֵיֵצא ִמֶ:� ְלַבָ+ָלה ְ;א(ֶנס ֵמַהC(� ַעד Eְִטיַרְתֶכ� ֶ/Bֹא , ַהIֶה

, ְתֶכ�ֵה� ְ;ִמ+ַ , ֵה� ְ;ִבְגֵ%יֶכ�, א( ְ;ַנְפְ/ֶכ�, א( ְבג6ְפֶכ�, ִיְ@ע6 ְ;ַעְצְמֶכ�
ְוִצְדַקְתֶכ� ֵיֵלְ� ִלְפֵניֶכ� 6ְכב(ד ְיהָֹוה , ְולֹא ְיַל66 ֶאְתֶכ� ְלִקְבְרֶכ�

  :Hֵמ� ֵ:� ִיְהֶיה ָרצ(�, ְוָתנ6ח6 ַעל ִמְ/ַ:ְבֶכ� ְ;ָ/ל(�,  ְי0ְסֶפֶכ�יאהדונהי
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        ֵסֶדר ַה8ַָרת ְקָלל(תֵסֶדר ַה8ַָרת ְקָלל(תֵסֶדר ַה8ַָרת ְקָלל(תֵסֶדר ַה8ַָרת ְקָלל(ת

י� 6ְמַב7ְִ/י� ַה8ָָרה ִמ� ַה7ָד(/ ֲהֵרי ֲאַנְחנ6 /(ֲאלִ , ִ/ְמע6 ָנא ַר;(ֵתינ6
6ִמֵ;ית ִ%י� ֶ/ל ַמְעָלה 6ִמֵ;ית ִ%י� . ָ;ר6ְ� ה6א 6ִמ� 8(ָרֵתנ6 ַה7ְד(ָ/ה

ֶ/8ִ8ַיר6 ָלנ6 6ְלַנְפֵ/נ6 ְלָנֵ/ינ6 6ְלָבֵנינ6 6ְלָכל , 6ִמַ-ֲעַלְתֶכ�. ֶ/ל ַמָ+ה
ָ:ל ִמיֵני ְנָדִרי� ֶ/ָ<ַדְרנ6 ַעל ַעְצֵמנ6 . ל ַהִנְלִוי� ֵאֵלינ06ְנֵ/י ֵביֵתנ6 6ְלכָ 

ְוָכל ִמיֵני ְנִזיר6ת ְוִא=6ִרי� ֶ/Hַסְרנ6 , א( ַעל ֲאֵחִרי� ְ;ָכל ִמי� ָל/(� ֶנֶדר
נ6 ְוָכל ָהַהְסָ:מ(ת ֶ/7ִַ;לְ . ַעל ַעְצֵמנ6 א( ַעל ֲאֵחִרי� ְ;ָכל ָל/(� ֶ/Cְִהֶיה
ַלֲעF(ת ֵאיֶזה ִמְצָוה ְ;ָכל , ַעל ַעְצֵמנ6 א( ֶ/ִהְסַ:ְמנ6 ֲאִפ6B ְ;ַמֲחָ/ָבה

6ִמְנָהִגי� ֶ/ִהְנַהְגנ6 ֶאת ַעְצֵמנ6 ַלֲעF(ת ֵאיֶזה ִמְצָוה , ַצד ְוא(ָפ� ֶ/Cְִהֶיה
ִזי� ְ;ָכל ַצד ְוא(ָפ� א( Eְִרי/6ת א( ְסָיִגי� 6ְגָדִרי� א( ח6ְמר(ת ְוִנְדֵרי ִזר6

ְולֹא Eֵַרְ/נ6 . ְוָנַהְגנ6 ַהָ%ָבר ַהה6א ְ/לָ/ה Eְָעִמי� א( י(ֵתר, ֶ/Cְִהֶיה
ְוָכל ִמיֵני ְ/ב6ע(ת ֶ/ִ<ְ/ַ;ְענ6 ְ;ָכל ָל/(� ֶ/Cְִהֶיה ַעל . ֶ/Cְִהֶיה ְ;ִלי ֶנֶדר

ְוַג� ֲהֵרי ֲאַנְחנ6 . ָפ� ֶ/Cְִהֶיהַעְצֵמנ6 א( ַעל ֲאֵחִרי� ְ;ָכל ַצד ְוא(
, ְמַב7ְִ/י� ִמַ-ֲעַלְתֶכ� ְלַה8ִיר ָלנ6 6ְלָכל ְ;ֵני ֵביֵתנ6 ָ:ל ִמיֵני Hל(ת

ְוָכל ִמיֵני ְקָלל(ת . ְוִכ<6ִיי�, 6ְנִזיפ(ת, ִנ6%ִיי�, ִאר6ִרי�, ֲחָרִמי�, ְ/ַמ8(ת
א( ֲאֵחִרי� ֶ/Bְ7ִל6 א(ָתנ6 ֵ;י� . ת ֲאֵחִרי�ֶ/Bַ7ְִלנ6 ֶאת ַעְצֵמנ6 א( אֶ 

6ִבְפָרט ִא� ָעַבְרנ6 ַעל א(ָת� 0ְרַ;ע ְוֶעFְִרי� . ְ;ָהִקי# ֵ;י� ַ;ֲחל(�
  :�BָO או ַעל ְקָצָת� א( ֲאִפ6B ַעל 0ַחת  ַעל   ****   ְ%ָבִרי� ֶ/ְ-ַנִ%י� ֲעֵליֶה�

  

ַהַ-8ִיִרי� ָלַדַעת ַמה ֵה� ָהֶעFְִרי� ְו0ְרַ;ע ְ%ָבִרי� ְצִריִכי� ַהְמַבְקִ/י� וְ * 

, ִ:י 0ֶחֶרת ֵאי� ֶזה מ(ִעיל ְ:ֶ/Hָד� לֹא י(ֵדע ַמה ְמַב7ֵ/, ֶ/ְ-ַנִ%י� ֲעֵליֶה�

ַהְמַבIֶה 8ְַלִמיד ָחָכ� ֵ;י� . א: ְוֵאל6 ֵה�. ְוַהַ-8ִיר לֹא י(ֵדע ַמה ה6א ַמִתיר

ִמי ֶ/ֵ-ִביא ַעְצמ( ִליֵדי ִקי/6י ֵאָבר ַהְ;ִרית . ב.  ֵ;י� ְל0ַחר מ(ת(,ְ;ַחCָיו

ְוָכל ֶ/ֵ:� ִא� ָ@ַר� ֶ/ֵתֵצא ל( , ְ;ַמֲחָ/ב(ת לֹא ְטה(ר(ת ְוָכל ֶ/ֵ:� ְ;ַמֲעFֶה

כֹל צ6ָרה ְוָכל ֶ/ֵ:� ִמי ֶ/ח(ֵטא ְבִאיס6ר ֶזַרע ְלַבָ+ָלה ְ; . ִטEַת ֶזַרע ְלַבָ+ָלה

ֶ/ִ<ְ/ַלח ַעל ְיֵדיֶה� ִלְקרֹא ְלֶאָחד ִמַ;ֲעֵלי , ַהְמַבIֶה ְ/ִליַח ֵ;ית ִ%י�. ג. ֶ/ִהיא

ַהְמַזְלֵזל ְ;ָדָבר ֶאָחד ִמִ%ְבֵרי . ד. ַהִ%י� א( ְלַבPֵַע ָ:ל ַמֲעFֵה 0ֵחר ִ;ְ/ִליח6ָת�

 ִמי ֶשָ/ְלח6 ל( ֵ;ית ִ%י� ְקִביע6ת ְזָמ� .ה. ֲחָכִמי� ְוָכל ֶ/ֵ:� ִמִ%ְבֵרי 8(ָרה
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א( /�6 , א( ֶ/ָעַבְרנ6 ַעל /�6 ָ%ָבר ֶ/ַחCִָבי� ָעָליו /�6 ְקָלָלה. ֵמֶה�
  ְוָכל ִמיֵני ֲחל(מ(ת ָרִעי� ֶ/ָחַלְמנ6 ַעל ַעְצֵמנ6 א( ַעל . ְ@ֵזָרה ָרָעה

  
א ִקֵ;ל ָעָליו ֶאת ַהִ%י� ֶ/ִנְפַסק ַעל ְיֵדי ֵ;ית ִמי ֶ/Bֹ. ו. ְולֹא ָ;א, ָלבֹא ְלִדי�

ְזָ:ר ָ:א� ֵ;ית^ִ%י�. (ְמַנִ%י� א(ת( ַעד ֶשְיַקCֵי� ַהEְַסק, ִ%י� O-כֹל ָמק(� ַה;ְ .

ְלָח� ָער6ְ�  O9ְסִקי� ְלִפי ַה)Eיִני� ִיְרֵאי ָ/ַמִי� ַהCָ%ַ ַהַ:6ָָנה ְלֵבית ִדי� ֶ/ל

ַה7(ֵרא ְלHָד� . ז.) ְולֹא ִמְתֲחְ/ִבי� ְ;ח7ִ6י� ִחל(ִנִיי� ְ:ָלל ְוִעי7ָר. ִ;ְלָבד

ְמַנִ%י� א(ת( ַעד ֶ/ָיִסיר , ִמי ֶ/Cֵ/ ְ;ָיד( ָדָבר ַהַ-Iִיק. ח". ֶעֶבד"ִמִיFְָרֵאל 

ַקֵ;ל ָ:ל א(ֶנס ֶ/Cָבֹא ְמַנִ%י� א(ת( ַעד ֶ/Cְ , ַה-(ֵכר ַקְרַקע ֶ/B( ְלג(י. ט. ַהֵ<ֶזק

ְוֶזה ֲאִפי6B ְ;ח#6 ָלHֶר# ְוֵאי� צ(ֶרְ� ל(ַמר ָבHֶר# , ֵמַה@(י ַלְ/ֵכִני� ַהCְה6ִדי�

ַהֵ-ִעיד . י". לֹא 8ְָחֵנ�"ֶ/ֶ<ֱאַמר , ֶ/Hס6ר ְ:ָלל ִלְמ:ֹר ְלג(י ַקְרַקע א( ִ%יָרה

ַהְיינ6 ָ;8ֵי ִמְ/Eָט ֶ/ָ%ִני� ָ;ֶה� B9ֶֹא ְלִפי ִדי� %ְ  ,ַעל ְיה6ִדי ִלְפֵני ָעְרָ:א(ת

ְמַנִ%י� א(ת( , B9ֶֹא ְלִפי ִדי� 8(ָרה ַעל ְיֵדי ֵעד6ת( ְוָגַר� ֶ/י(ִציא6 ָממ(�, 8(ָרה

�Bֵ/ַCְ/ֶ ר(ַע /(ֵחט :ֵֹה� ֶ/ֵאינ( ַמְפִרי/ ַמ8ְנ(ת ְ:ה6ָנה ֶ/ֵה� זְ . יא. ַעד

ְמַנִ%י� א(ת( ַעד . ֶאBָא ְמַעְ:ָב� ְלַעְצמ(, ְלָחַיִי� ְוֵקיָבה ִלְתָנ� ְלכֵֹה� 0ֵחר

�8ֶCִ/ֶ .ֶר#. יבHת ְ;ח#6 ָל)C6ל י(� ט(ב ֵ/ִני ֶ/ל ָ@לBֵל ְמָלאָכה . יג. ַהְמַח:ָ

ֶעֶרב Eֶַסח 0ַחר ֲחצ(ת ָהע(Fֶה א(ָתה ְ; . ֶ/ֲאס6ָרה ַלֲעF(ת ְ;ח(ל ַה-(ֵעד

א( ְלְ/ב6ָעה ְ;ִדְבֵרי , ַהַ-ְזִ:יר ֵ/� ָ/ַמִי� ְללֹא צ(ֶר�ְ . יד. ְמַנִ%י� א(ת(. ַהי(�

. טז . ַה@(ֵר� ָלַרִ;י� ְלַהִ@יַע ְלִח6Bל ַה�9ֵ ְ;ַמֲעFָיו א( ִהְתַנֲהג6ת(. טו. ְצח(ק

ֶ/י(ֵע# ֵעָצה ֶ/ֵאיָנה ֲהג6ָנה ַלֲחֵבר(  ָלל ֶזה ִמי6ִבכְ , ַהָמְכִ/יל ֶאת ָהִע6ֵר

6ִבְכָלל ֶזה , ַהְמַעֵ:ב ֶאת ָהַרִ;י� ַלֲעF(ת ִמְצָוה. יז. 6ַמְכִ/יל( ְ;ֵנֶזק ָ:ל ֶ/ה6א

/(ֵחט ֶ/ה(ִציא ְטֵריָפה ַל69ק . יח. ִמי ֶ/ְמָזֵרז ֶאת ָהַרב ַה%(ֵר/ ְלַס�Cֵ ְדָבָריו

ִמי . כ. /(ֵחט B9ֶֹא ֶהְרHה ֶאת ְ;ִדיַקת ַסִ:ינ( ֶלָחָכ�. יט. ְסֵוה ֶ/ל ְ:ֵ/ָרהְ;מַ 

ְ:ֶ/ָיב(א6 ְ/ֵניֶה� ְלֵבית ִדי� . ֶ/ע(Fֶה /6ְתפ6ת א( ַמMָא 6ַמ�8ָ ִע� ְ@ר6ָ/ת(

� ֶ/ע(Fֶה ַמֲעFִי� ָחכָ . כא. ֵ;ית ַהִ%י� ְמָנִדי� א(ָת�, ִ;ְדָבִרי� ֶ/ֵ;יֵניֶה�

ִ;ְזָמ� ֶ/ָהי6 ְמַקְדִ/י� . כג. ַהְמָנֶדה ֶאת ִמי ֶ/ֵאינ( ַחCָב ִנ6%י. כב. ְמגOִני�

ִמי ֶ/ָהָיה ְמַחֵ/ב ָ/ִני� , ָהֳחָדִ/י� ְוַה9ִָני� ַעל Eִי ֵעד6ת ְרִאCַת ַהBְָבָנה

 ֵCֶר# ָהָיה ִמְתַחHְזָמ� ֶ/ִהְקִריב6 . כד. ב ְ;ִנ6%יְוק(ֵבַע ֳחָדִ/י� ְ;ח#6 ָל;ִ



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

709709709709

ְוָכל ִמיֵני Eְִתר(ִני� ָרִעי� ַעל . ֲאֵחִרי� א( ֲאֵחִרי� ֶ/ָחְלמ6 ָעֵלינ6 ָרָעה
, א( ֲאֵחִרי� ֶ/Eְָתר6 ָרָעה ָלנ6. ַהֲחל(מ(ת ֶ/Eַָתְרנ6 ְלַעְצֵמנ6 א( ַלֲאֵחִרי�

א( ֲאֵחִרי� , ְרנ6 ַעל ַעְצֵמנ6 א( ַעל ֲאֵחִרי�ְוָכל ִמיֵני ְמִסיַרת ִ%י� ֶ/ָ-סַ 
ְוָכל ִמיֵני Eְִתח(� Eֶה ְלָרָעה ֶ/EַָתְחנEִ 6ינ6 ַעל ַעְצֵמנ6 , ֶ/ָ-ְסר6 ָעֵלינ6
ְוָכל ִמיֵני . א( ֲאֵחִרי� ֶ/EְָתחEִ 6יֶה� ְלָרָעה ָעֵלינ6. א( ַעל ֲאֵחִרי�

ָכל ִמיֵני ַעִי� ָהַרע ְוָכל ִמיֵני ַמֲחָ/ב(ת ָזר(ת ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת וְ 
. ְוָכל ַקEְָדנ6ת ְוFְִנHה ְוַתְחר6ת. ְוִהְרה6ִרי� ָרִעי� ְוָכל ִמיֵני ַ@ֲאָוה ְוַכַעס

ְוָכל ִמיֵני ְ%ָבִרי� ֲאס6ִרי� ֶ/Cְָצא6 , ְוָכל ִמיֵני ַהְזָ:ַרת ַה�9ֵ ְלַבָ+ָלה
, ל ֲהֵרי ֲאַנְחנ6 ִמְתָחְרִטי� ֲעֵליֶה� ֲחָרָטה ְ@מ6ָרהַעל ַה:ֹ. ִמEִינ6

ְוֵאי� ֲאַנְחנ6 ת(ִהי� 6ִמְתָחְרִטי� ַחס . 6ְמַבְ+ִלי� א(ָת� ִ;+6ל ָ@מ6ר
. ְוָ/ל(� ַעל ַהִ-ְצ(ת 6ַמֲעFִי� ט(ִבי� ֶ/ָעFִינ6 ְוֶ/Cַ7ְִמנ6 א( ֶ/ִהְנַהְגנ6

ְחנ6 ִמְתָחְרִטי� ַעל ֶ/7ִַ;ְלנ6 ָהִעְנָיִני� ָהֵה� ְ;ִח6Cב ֶנֶדר א( ֶאBָא ֲהֵרי ֲאנַ 
ַוֲאַנְחנ6 ְיֵרִאי� ְלַנְפֵ/נB/ֶ 6ֹא ִנָ:ֵ/ל ַחס ְוָ/ל(� ַ;ֲע(� ְנָדִרי� , ְ/ב6ָעה

  ְוַעל :�BָO ֲהֵרי ֲאַנְחנ6 ִמְתָחְרִטי� ָ;ֶה� ַוֲעֵליֶה� ֲחָרָטה, 6ְ/ב6ע(ת
6ֵמַע8ָה ֲאַנְחנ6 , ְ@מ6ָרה 6ְמַקְ;ִלי� ָעֵלינ6 ָל/6ב ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמה

  .ְמַב7ְִ/י� ִמַ-ֲעַלְתֶכ� ְלַה8ִיר ָלנ6 ֲעֵליֶה� ַה8ָָרה ְ@מ6ָרה

  ְוַיֲענ6 ַה9(ְמִעי�ְוַיֲענ6 ַה9(ְמִעי�ְוַיֲענ6 ַה9(ְמִעי�ְוַיֲענ6 ַה9(ְמִעי�

Jי� ֶ/ל ַמְעָלה 6ִבְר/6ת ֵ;ית %ִ , ִ;ְר/6ת ק6ְדָ/א ְ;ִריְ� ה6א 6ְ/ִכיְנ8ֵי
6ִבְר/6ת 8(ָרֵתינ6 ַה7ְד(ָ/ה 6ִבְר/6ת , 6ִבְר/6ת ֵ;ית ִ%י� ֶ/ל ַמָ+ה

8ִָרי� ִיְהי6 ָ:ל ְקָלל(ת. ַסְנֶהְדֵרי ְ@ד(ָלה 6ִבְר/6ת ַסְנֶהְדֵרי ְקַטָ<ה Oמ ,
, 6ִב+6ִיי�, ִזיפ(ת6נְ , ְוִנ6%ִיי�, ְוִאר6ִרי�, ַוֲחָרִמי�, 6ְ/ַמ8(ת, Hל(ת

ְוָכל ְ%ָבִרי� ָרִעי� ְוָכל ֲחל(מ(ת ָרִעי� 6ִפְתר(נ(ת ָרע(ת , ְוִכ<6ִיי�
ְוָכל ִמיֵני , ְוָכל ִמיֵני ְ%ָבִרי� ֲאס6ִרי� 6ְמִסיַרת ִ%י� 6ִפְתח(� Eֶה ְלָרָעה

  ֵני ַמֲחָ/ב(ת ָזר(ת ְוָכל ִמי, ְוָכל ִמיֵני ַעִי� ָרָעה. ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת
  

ָהי6 ְמָנִדי� ְלִמי ֶ/@(ֵר� ֶ/יֹאְכלFַ;ְ 6ר ַה7ֳָדִ/י� , ָקְרָ;נ(ת ְ;ֵבית ַהִ-ְקָ%/

  .ִמח#6 ַלָ-ק(� ָהָרא6י ָלֲאִכיָלָת�
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ְוָכל ִמיֵני ַגֲאָוה ְוַכַעס ְוַקEְָדנ6ת ְוִקְנHה ְוFְִנHה , ְוִהְרה6ִרי� ָרִעי�
ְוָכל ִמיֵני ְנָדִרי� 6ְ/ב6ע(ת 6ְנִזיר6ת ְוִא=6ִרי� ְוַקָ;ל(ת , ר6תְוַתְח 

6ִבְפַרט א(ָת� ֶ/הFָ6מ6 , 6ִמְנָהִגי� ֶ/הFָ6מ6 ַעל /�6 ְיה6ִדי א( ְיה6ִדית
ְוֵכ� ְקָלל(ת ֶ/7ְִלל6 ֶאְתֶכ� , ֲעֵליֶכ� א( ַעל /�6 ֶאָחד ִמְ;ֵני ָ;8ֵיֶכ�

  א( ֶ/Bַ7ְִל�8ֶ ֶאת ַעְצֵמיֶכ� א( ֶ/Bַ7ְִל�8ֶ ֶאת , ִרי�ֲאחֵ 
ֵ;י� ְ;/(ֵגג ֵ;י� ְ;ֵמִזיד ֵ;י� ְבַכַעס ֵ;י� ְ;ָרצ(� ֵ;י� ְ;ַכ6ָָנה ֵ;י� , ֲאֵחִרי�

א( , ֵ;י� ַ;ֲחל(� ֵ;י� ְבָהִקי# ְ;ָכל א(ָפ� Cִ9ְֶהֶיה, ֶ/Bֹא ְ;ַכ6ָָנה
ַחCְַב�8ֶ /�6 ְקָלָלה א( ִאר6ר א( ֵחֶר� א( ִנ6%י א( ְנִזיָפה א( /�6 ֶ/ִ<ְת 

ְ@ֵזָרה ָרָעה ְ;ֵאיֶזה ַצד ְוא(ָפ� ֶ/Cְִהֶיה ַעל ַה:ֹל ֵמַע8ָה 6ְמַעְכָ/יו ֲאַנְחנ6 
  ַמ8ִיִרי� 6ְמַבְ+ִלי� ֵמֲעֵליֶכ� ֶאת ַה:ֹל ִ;ְר/6ת ַה7ָד(ש ָ;ר�6ְ 

6ִבְר/6ת Eַַ-ְלָיא , 6ִבְר/6ת Eַַ-ְלָיא ֶ/ל ַמְעָלה, 6ִבְר/6ת ֵ;ית ִ%ינ(, אה6
  :ֶ/ל ַמָ+ה

8ִָרי� ָלֶכ� O8ִָרי� ָלֶכ�, מ O8ִָרי� ָלֶכ�, מ Oמ.  
  .ְ/ר6ִיי� ָלֶכ�, ְ/ר6ִיי� ָלֶכ�, ְ/ר6ִיי� ָלֶכ�
  .ֶכ�ְמח6ִלי� לָ , ְמח6ִלי� ָלֶכ�, ְמח6ִלי� ָלֶכ�

, ֵאי� ַ:א� ִאר6ִרי�, ֵאי� ַ:א� ְ/ַמ8(ת, ֵאי� ַ:א� Hל(ת, ֵאי� ַ:א� ְקָלל(ת
ֵאי� , ֵאי� ַ:א� ִ;+6ִי�, ֵאי� ַ:א� ְנִזפ(ת, ֵאי� ַ:א� ִנ6%ִי�, ֵאי� ַ:א� ֲחָרִמי�

, ת ָרִעי�ֵאי� ַ:א� Eְִתר(נ(, ֵאי� ַ:א� ֲחל(מ(ת ָרִעי�, ַ:א� ְ%ָבִרי� ָרִעי�
ֵאי� ַ:א� ַמֲחָ/ב(ת , ֵאי� ַ:א� Eְִתח(� Eֶה ְלָרָעה, ֵאי� ַ:א� ְמִסיַרת ִ%י�

ֵאי� ַ:א� ַעִי� , ֵאי� ַ:א� ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת, ָזר(ת ְוִהְרה6ִרי� ָרִעי�
ָרע ֵאי� ַ:א� ַעִי� הָ , ֵאי� ַ:א� ַעִי� ָהָרע ֶ/ל ֲאָנִ/י�, ָהָרע ְ%ָנִ/י�

ֵאי� , ֵאי� ַ:א� ַקָ;ל(ת, ֵאי� ַ:א� ְ%ָבִרי� ֲאס6ִרי�, ְ%F(ְנִאי� 6ְדא(ֲהִבי�
ָ+ִלי� ַוֲח/6ִבי� ְ:ֶחֶרס ַהִ<ְ/ָ;ר , ַ:א� ִמְנָהִגי� Oִיְהי6 ְ;ֵטִלי� 6ְמב �BָOְוכ

ְוָכל . � ְוָלא ַקCִָמי�ְ/ִביִתי� 6ְ/ִביִקי� ָלא ְ/ִריִרי, 6ְכָדָבר ֶ/ֵאי� ;( ַמָ-/
ְוי6ְ/ְלכ6 . ִמיֵני ַעִי� ָהַרע י6ָסר6 ֵמַעל ָ:ל ִיFְָרֵאל 6ֵמֲעֵליֶכ� 6ִמָ;8ֵיֶכ�

ְולֹא ִיְדַ;ק ְ;ָיְדָ� ְמא6ָמה ִמ� ַהֵחֶר� ְלַמַע� ָי/6ב , ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ַ:ָ:ת6ב
ֲחִמי� ְוִרֲחֶמָ� ְוִהְרְ;ָ� ַ:ֲאֶ/ר  ֵמֲחר(� E0( ְוָנַת� ְלָ� רַ יאהדונהיְיהָֹוה 

  .ִנְ/ַ;ע ַלֲאבֶֹתי�ָ 
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ְוִיְכְ;/6 ַרֲחֶמיָ� ֶאת ַ:ַעְסָ� ,  ַהְתַמBֵא ְ;ַרֲחִמי�יאהדונהיHָ<א ְיהָֹוה 
ְוִי@(ל6 ַרֲחֶמיָ� ַעל ִמ%(ֶתיָ� ְוִיְתַמ8ְק6 ַהִ%יִני� ֵמַעל ַעְ-ָ� ֵ;ית ִיFְָרֵאל 

<ַֹח , 6ְמָעֵלינ6 O6 ֵאְפר( ָצב6ר 6מBִבינ6 ְ:ִאH ְוְזכֹר ָלנ6 ֲעֵקָדת( ֶ/ל ִיְצָחק
. ַעל ַ@ֵ;י ַהִ-ְזֵ;ַח ְוַהֵ;ט ְ;ֵאְפר( ְלַהPִיֵלנ6 ָלנ6 6ְלָכל ִיFְָרֵאל ִמָ:ל ָרע

 ַיְסִ:ימ6 ַ:�ְ , 6ְכֵ/� ֶ/ַמְסִ:יִמי� 6ַמ8ִיִרי� ָלֶכ� ַהֵ;ית ִ%י� ֶ/ל ַמָ+ה
  :ְוַי8ִיר6 ָלֶכ� ַהֵ;ית ִ%י� ֶ/ל ַמְעָלה

ְוָכל ַה7ְָלל(ת ְוָכל ַהֲחל(מ(ת ָרִעי� ְוָכל Eְִתר(נ(ת ָרע(ת ְוָכל ְמִסיַרת 
ִ%י� ְוָכל Eְִתח(� Eֶה ְלָרָעה ְוָכל ִמיֵני ְ@ֵזר(ת ָק/(ת ְוָרע(ת ְוָכל ִמיֵני 

:�BָO ,  ִמיֵני ַמְחָ/ב(ת ָזר(ת ְוִהְרה6ִרי� ָרִעי�ְ%ָבִרי� ֲאס6ִרי� ְוָכל
 יאהדונהיִיְתַהEְכ6 ָלֶכ� ְלט(ָבה ְוִלְבָרָכה ַ:ָ:ת6ב ְולֹא Hָבה ְיהָֹוה 

 ֱאלֶֹהיָ� ְלָ� ֶאת יאהדונהיֱאלֶֹהיָ� ִלְ/מַֹע ֶאל ִ;ְלָע� ַוַיֲהפ(ְ� ְיהָֹוה 
6ְכִתיב ְו�8ֶ0 :  ֱאלֶֹהי�ָ יאהדונהיָוה ַה7ְָלָלה ִלְבָרָכה ִ:י ֲאֵהְבָ� ְיהֹ

  : ֱאלֵֹהיֶכ� ַחCִי� :BְOֶכ� ַהC(�יאהדונהיַהְ%ֵבִקי� ַ;יהָֹוה 
ֲעFֵה ְלַמַע� . ֲעFֵה ְלַמַע� 8(ָרָת�ְ . ֲעFֵה ְלַמַע� ְיִמיָנ�ְ . ֲעFֵה ְלַמַע� ְ/ָמ�ְ 

: � ִלִ;י ְלָפֶניָ� ְיהָֹוה Pוִרי ְוג(ֲאִליִיְהי6 ְלָרצ(� ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגי(. ְקד6ָ/ָת�ְ 
  :ְיהָֹוה עֹז ְלַע-( ִי�8ֵ ְיהָֹוה יאהדונהי ְיָבֵרְ� ֶאת ַע-( ַב9ָל(�

 סדר התקו� לנפטרי�סדר התקו� לנפטרי�סדר התקו� לנפטרי�סדר התקו� לנפטרי�

ויעשו . ב ֲאָנִ/י� ָעִדי�"ִיְת0ְ=פ6 ִמְנַי� ִיְרֵאי ָ/ַמִי� ְוִא� ֶאְפָ/ר ֶלֱאסֹו� י.   א

  . קללות ומ� הנידויי� וכיוצאהתרה למת בקיצור מ� ה

ְוַיֲעמֹד ֶאָחד ְלָיד( ֶמֶ/ְ� , י(ִציא6 ֵסֶפר 8(ָרה ָ:ֵ/ר ְוַיִ<יח6ה6 ַעל ַה8ֵיָבה.   ב

  .ָ:ל ְזָמ� ַה�678ִ

ָ:ל ) ח#6 ְמֲעFִַיית ְצָרִכי�(ִיIֲָהר6 לֹא ְלַהְפִסיק ְ;ִד;6ר 6ְבָכל ְדַבר ח(ל .   ג

  .�6ְזָמ� ַה78ִ

  .ָיִכינ6 8(ֵקַע ְו/(ָפר ְלצ(ֶרְ� ַה�678ִ.   ד

א "ַעד ס(� Eֶֶרק מ' יֹאְמר6 כOָל� ָיַחד ֵסֶפר ִרא/(� ֶ/ל ַה8ְִהBִי� ִמEֶֶרק א. ה

  :6ְבֵעת ַה7ַָפת ַה8ֵיָבה יֹאְמר6 ֶזה, ְו0ַחר ָ:ְ� ַי7ִיפ6 ַה8ֵיָבה
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ְיהָֹוה יאהדונהי ְ;י(� ָצָרה ְיFֶַ@ְבָ� ֵ/� � ַיWַעְנ�ָ :ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד
ִיְז:ֹור ָ:ל : 6ִמCPִ(� ִיְסָעֶדXWָ . ִמ7ֶֹד/�ִיְ/ַלWח ֶעְזְר�ָ . ֱאלֵֹהי ַיWֲעקWֹב

: ְיַמWBֵא� ִכְלָבֶבָ� ְוWָכל ֲעָצְת�ָ �ִי�8ֶW ְל�ָ :  ְיַד9ְֶנה ֶסWָלה�ְוע(ָלWְת�ָ . ִמְנחֹוֶת�ָ 
ְיַמBֵא ְיהָֹוה יאהדונהי ָ:ל . ָנה ;י/6ָעֶתָ� 6ְבֵ/�W ֱאלֵֹהינ6 ִנְד@ֹלְנַר<ְ 

ַיWֲעֵנה6 . ַע8ָה ָיַדְע8ִי ִ:י ה(ִ/יַע ְיהָֹוה יאהדונהי ְמִ/יח(: ִמְ/ֲאל(ֶתWי�ָ 
(. ִמ9ְֵמי ָקְד/( Wר(ת ֵיַ/ע ְיִמינOה ַב=6ִסי�: ִ;ְגבBֶה ָבֶרֶכב ְוֵאBֲֶאַנְחנ6 .ֵאWַו 

ֵהָ-ה ָ:Wְרע6 ְוָנָפל6 ַוWֲאַנְחנ6 7ְַמנ6 : ְ;ֵ/� ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ַנְזִ:Wיר
  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה(ִ/יָעה ַהֶ-ֶלְ� ַיֲעֵננ6 ְבי(� ָקְרֵאWנ6: ַוִ<ְתע(ָדWד

�W6ָדִתי אֹוַמר לַ : יֹוֵ/ב ְ;ֵסֶתר ֶעְלי(� ְ;ֵצל ַ/ַ%י ִיְתל(ָנ Wיהָֹוה ַמְחִסי 6ְמצW
) W; ת: ֱאלַֹהי ֶאְבַטח) W6ח ָיק6/ ִמֶ%ֶבר ַהEַיְלָ� ִמWPִֶאְבָרת( : ִ:י ה6א ַי;ְ

) W8ֵחָרה ֲאִמ) Wַחת ְ:ָנָפיו 8ְֶחֶסה ִצָ<ה ְוסWַחד : ָיֶסְ� ָלְ� ְוַתEַא ִתיָרא ִמWֹל
�Wִי�ִמֶ%ֶבר ;ָ : ָלְיָלה ֵמֵח# ָיע�6 י(ָמWֳהָרWֲהלֹוְ� ִמ7ֶֶטב ָי/6ד ָצWאֶֹפל ַי :

/W@ָיִמיֶנָ� ֵאֶליָ� לֹא ִיWֶאֶל� 6ְרָבָבה ִמ �ָ%ְPִל ִמ)Eַרק ְ;ֵעיֶניָ� ַתִ;יט : ִי
לWֹא : ִ:Wי 8ָ0ה ְיהָֹוָה ַמְחִסי ֶעְלי(� שְַֹמ8ָ ְמע(ֶנ�Wָ : ְוִ/OBַמת ְרָ/ִעי� 8ְִרֶאWה

ֶ<ה ֵאֶליָ� רָ  Oְתא ָ�Wֳהֶל WH;ְ א ִיְקַרבWָֹעה ְוֶנַגע ל : �ְBָ ָכיו ְיַצ6ֶהHי ַמְל:ִ
ַעל : ַעל ַ:Eִַי� ִיMָא6ְנָ� �Eֶ 8ִ@(� ָ;ֶאֶב� ַרְגֶל�Wָ : ִלְ/ָמְרָ� ְ;ָכל ְ%ָרֶכWי�ָ 

 ִ:י ִבי ָחַ/ק ַוWֲאַפBְֵטה6: ס ְ:ִפיר ְוַתִ<Wי�(ְ� 8ְִרמ(ַ/ַחל ָוֶפֶת� 8ְִדר
( Hנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחBְֵצה6 : ֲאFְַ@ֵבהW:ִ 6י ָיַדע ְ/ִמWי W-ֶאֱעֵנה6 ִעWִיְקָרֵאִני ְו

6ָעִתWיוא: ַוWֲאַכְ;ֵדWה6 W/יֵעה6 ְו0ְרֵאה6 ִ;י;ִFְ0 ֶרְ� ָיִמי�:  

  )#"תג י"אב:                   (8ִ8ַיר ְצר6ָרה. ְ@ד6ַלת ְיִמיֶנ�ָ . Hָ<א ְ;כֹחַ 
  )�"ע שט"קר:                      (ַטֲהֵרנ6 נ(ָרא. ַעֶ-ָ� Fְַ@ֵבנ6. ַקֵ;ל ִרַ<ת
  )ש"ד יכ"נג:                    (ְ:ָבַבת ָ/ְמֵר�. %(ְרֵ/י ִיח6ֶד�ָ . ָנא ִג;(ר

  )ג"ר צת"בט:              (8ִָמיד ָ@ְמֵל�. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת�ָ . ָ;ְרֵכ� ַטֲהֵר�
  )ע"ב טנ"חק:                     (ַנֵהל ֲעָדֶת�ָ . ְ;ר(ב ט6ְב�ָ . ָחִסי� ָקד(/
  )ק"ל פז"יג:                    (ז(ְכֵרי ְקד6ָ/ֶת�ָ . ְלַעְ-ָ� Eְֵנה. ָיִחיד ֵ@ֶאה

  )ת"ו צי"שק:        (י(ֵדַע 8ֲַעל6מ(ת. 6ְ/ַמע ַצֲעָקֵתנ6. ַ/ְוָעֵתנ6 ַקֵ;ל
  :ר6ְ� ֵ/� ְ:ב(ד ַמְלכ6ת( ְלע(ָל� ָוֶעד;ָ 
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  :0ַחר ָ:ְ� ַיַעְמד6 כOָל� ְויֹאְמר6

. ְ;ִרית ֶאְזָרח ֲאֶ/ר Hַרח. ְזכֹר ַהC(� ְ;ִרית ִ/ְבַעת 8ְִמיֶמי�ָ , ָיH Jי(�
ֶ-י�ָ  O7(ת ַ%ת ְנא Oב ַרֲחָמ�. ְ;חH .ד6ֵתנ6 ְ;ַרֲחֶמי�ָ . ָקֵרב ְזַמ�Eְ . ְָכֵרנ6 ז

ֱהֵיה ִנְדָר/ . ְוכֹל ָיכ(ל, ְמח(ֵלל ָ:ל: ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ 
ְ;ַהְזִ:יָר� ְזכ6ת . ְלַע� %(ְפִקי ְ%ָלֶתי�ָ . ְוִהָ-ֵצא ְוִהְתַרPֵה. ְלד(ְרֶ/י�ָ 

� ְ;ָכל ִל;ָ . ְ;ִהְתָקְרָב�. ְ/ֵעה ִניָב�. 0ְבָרָה� ְוִצְדַקת ָ:ל ֲחִסיֶד�ָ 
  :ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ . ְלַ/ֲחֶר�ָ 

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַ:ר ָל� ְקָיֵמיJ 0%ְְבָרָה� ְרִחיָמא               ְ;ִדיל ַוCֲַעב(ר
  :ַרֲחָמָנא Hֵרי� ְיִמיָנְ� ְו0ְצַמח 6Eְרָקָנְ�                       ְ;ִדיל ַוCֲַעב(ר

  ִכ=6ֵפי Eִ0י� Hֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקָ-ְ� ַרֵח� ֲעָל�  ְ;ִדיל ַוCֲַעב(רַרֲחָמָנא ;ְ 
  :ַרֲחָמָנא ַ@Bֵי ְ@ב6ְר8ְָ� 6ְפר(ק ָל�                                ְ;ִדיל ַוCֲַעב(ר

  : ַוCֲַעב(רַרֲחָמָנא ִ%יָנ� Eֵ0יק ִלְנה(ָרא                                    ְ;ִדיל
  :ַרֲחָמָנא Eְַתח ְ/ַמָיא ִלְצל(ִתי�                                 ְ;ִדיל ַוCֲַעב(ר
  :ַרֲחָמָנא 68ב ֵמר6ְגָז�                                             ְְ;ִדיל ַוCֲַעב(ר

  :           ְ;ִדיל ַוCֲַעב(רַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהַ%ר ֵריָק� ִמ� ָקָמ�                 

  :ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד

  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�
  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ , ֶל�ְ ְיהָֹוה יאהדונהי מֶ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ , ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

  :ֵמ�H:           ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְ/ַמע ק(ֵלנ6 ְוַקֵ;ל 8ְִפBֵָתנ6 ְ;ָרצ(�
  :Hֵמ�:                     ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� 0ל 08ְְ;ֵדנ6 ְ;אֶֹרְ� ָ@ל6ֵתנ6

  :Hֵמ�:      ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� 0ֵ;ד ְוַהְ/ֵמד ָ:ל ַה7ִָמי� ָעֵלינ6 ְלָרָעה

  : � ֲעֵננ6ֲעֵננ6 ָהע(ֶנה ְ;ֵעת ָרצ(:  ֲעֵננ6 ֱאלֵֹהי 0ְבָרָה� ֲעֵננ6
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  :ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ְ/ֶמָ�           ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 
  .ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� 0ְבָרָה� ֶאְזָרח 8ְִמיֶמ�ָ 

  :                                                          ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 
יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ִנְסָקִלי� ְוִנFְָרִפי� ְוֶנֱהָרִגי� ְוֶנְחָנִקי� ַעל ְיהָֹוה 

  :ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמָ�                             ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 

  :�ֲעֵנינַ :                                  ְ%ָעֵני ְל0ְבָרָה� Hִבינ6 ְ;ַהר ַה-(ִרCָה
  :ֲעֵניַנ�:                    ְ%ָעֵני ְלַצִ%יֵקי ַוֲחִסיֵדי 6ְתִמיֵמי ִ%י ְבָכל ָ%ר ְוָדר

  :8(ִדיֵעִני אַֹרח ַחCִי� Fַבע Fְָמח(ת ֶאת Eֶָניָ� ְנִעימ(ת ִ;יִמיְנָ� ֶנַצח

0ב , ְיִהי ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ6
ֶ/8ְַרֵח� ַעל ַעְ-ָ� , ַהְמַרֵח� ַעל ָ:ל ָהע(ָלמ(ת, ָהַרֲחִמי� ְוַהְ=ִליח(ת

, ְוַעל ָ:ל ְנָפ/(ת ר6ח(ת ְוְנָ/מ(ת ָהְרָ/ִעי� ַהִ<%(ִני� ְ;ֵגיִה<ֹ�, ִיFְָרֵאל
ְוַעל ָ:ל . י ְמַדֵ;ר6ְבחַ , ְוַהְמג6ְלָ@ִלי� ְ;ד(ֵמ� 6ְבצ(ֵמח 6ְבַחי ִ;ְל8ִי ְמַדֵ;ר

ְוה(ְלִכי� , ָהַעְרִטBִָאי� ַהְמ/(ְטִטי� ָ;ע(ָל�, ְנָפ/(ת ר6ח(ת 6ְנָ/מ(ת
6ִבְכָלָל� . ְוִנְקָלִעי� ְ;ַכ� ַה7ֶַלע, ִמֶ%ִחי ֶאל ֶ%ִחי ְ;ָיד ַמְלֲאֵכי ַחָ;ָלה
ֵאל  ).פטר וש� אמויזכיר שמות הנ(8ְַרֵח� ַעל ֶנֶפ/ ְור6ַח 6ְנָ/ָמה ֶ/ל 

ָ+ל . ֶיֱהמ6 ָנא ַרֲחֶמיָ� ֲעֵליֶה�, ָמֵלא ַרֲחִמי� O-ְוָהֵקל ֶאת ָהע(ֶנ/ ַה
, ְו�0 ַעל Eִי ֶ/ָחְטא6. ִ:י 8ָ0ה ה6א ַ;ַעל ָהַרֲחִמי� ְוַהְ=ִליח(ת. ֲעֵליֶה�
, ְבָ/ְרֵ/י ַנְפָ/�6, 6ָפְגמ6 ָ;ע(ָלמ(ת ָהֶעְלי(ִני�, 6ָפְ/ע6 ְלָפֶני�ָ , ְוָעו6

ְ;ַרֲחֶמיָ� , ֲהלֹא ֵאי� ַמֲעצֹור ְלָפֶניָ� ְלַתEְ �7ֵָג� ֶ/Bֶָה�. ר6ָח� ְוִנְ/ָמָת�
, ְוִתְמחֹוק ֶאת ִ/ְטֵרי ח(ָב� ֵמֲעֵליֶה�. 6ַבֲחָסֶדיָ� ַהEְ/6ִטי�, ָהַרִ;י�

  .ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת�
,  ָרצ(� ִמBְָפֶניָ� ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ֵואלֵֹהי ֲאב(ֵתינ66ְבֵכ� ְיִהי

ַעל , ֶ/8ְַקֵ;ל ְ;ַרֲחִמי� 6ְבָרצ(� ֶאת 8ְִפBֵָתנ6 ֶשֲאַנְחנ6 ִמְתBְEִַלי� ְלָפֶני�ָ 
 )יזכיר שמות הנפטר וש� אמו() ֲאָמֶת�ָ (ֶ/ל ַעְבְ%ָ� , ֶנֶפ/ ְור6ַח 6ְנָ/ָמה

6ְמֵחה , ְסַלח ָנא ְלַח+ֹאָתיו ְוַלֲעו(נ(תיו, ב ָהַרֲחִמי� ְוַהְ=ִליח(תHָ<א 0
ְו�0 ַעל Eִי ֶ/Cֵ/ . ְוַהֲעֵבר ֶאת ָ:ל Eְָ/ָעיו ִמֶ<ֶגד ֵעיֶניָ� ְ:ג(ֶדל ֲחָסֶד�ָ 

Cָב ְלֵהָעֵנ/ ְ;ע(ָנִ/י� ַקBִי� א, ֲעַדִי� ָעָליו ִ%י� ְוֶחְ/;(� Oִלְהי(ת ְמח )
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, ֲהלֹא ְלָ� ְיהָֹוה יאהדונהי ַהֶחֶסד ָלֵתת ָעָליו ֶחֶסד ֶ/ל ִחָ<�, ֲחמ6ִרי�
ְוַיֲעֶלה ְוָיב(א ְוַיִ@יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה , ְו8ְִקַרע ֶאת רַֹע ְ@ַזר ִ%ינ( ֵמָעָליו

ְוַהְזכCO(ת ִלְז:ֹר ְ;ִזְכר(� ט(ב ֶאת ָ:ל ַהִ-ְצו(ת , ְלָפֶניָ� Fִיַח ִשְפת(ֵתינ6
,  ִ;ְהי(ת( ַ;ַחCִי�)יזכיר שמות הנפטר וש� אמו(ְוַהַ-ֲעFִי� ט(ִבי� ֶ/ָעFָה 

ְלַהְמִ/יְ� 6ְלַהְ/Eִיַע , 6ְלָצְרָפ� ִע� 8ְִפBֵָתנ6 ֶשֲאַנְחנ6 ִמְתBְEִַלי� ְלָפֶני�ָ 
ה(ִ/יָע� 6ְלַהְרִ@יָע� ִמָ:ל לְ , ֶחֶסד ְוֶחְמָלה ַוֲחִניָנה ְלַנְפ/( ר6ח( ְוִנְ/ָמת(

ְ:ִפי ָהֳעָנִ/י� , ְמַחְ;ִלי� 6ַמְ/ִחיִתי� 6ְמַקְטְרִגי� ַהְממ6ִני� ָעָליו ְלד6נ(
, ְולֹא ִיIְָכר6 ל( ע(ד ַח+ֹאָתיו ַוֲעו(נ(ָתיו 6ְפָ/ָעיו. ֲאֶ/ר ה6ָ/ת6 ָעָליו

 ְוFָא ָנא ַלֲחָטִאי� ְוַלֲעו(נ(ת .ֲאֶ/ר ָחָטא ְוֶהֱעָוה 6ָפַ/ע ְלָפֶני�ָ 
, ֵה� ַעל ְיֵדי ַעְצמ( ְוֵה� ֶ/ָ@ַר� ַלֲאֵחִרי� ַלֲחטֹא, ְוַלEְָ/ִעי� ֶ/ָעFָה

ְלִהְתַלֵ;/ 6ְלִהְתַ:=(ת ;( ַנְפ/( ר6ח( , 6ְתַת�7ֵ ל( ָחל6ק 6ַמְל;6/
ְוִיְהֶיה ל( ְמנ6ָחה ְוַ/ְלָוה . הְולֹא ִיְהֶיה ע(ד ֵער(� ְוֶעְריָ , ְוִנְ/ָמת(
ָלא(ר ְ;א(ר Eְֵני ֶמֶלְ� , ָיב(א ָ/ל(� ָינ6ח6 ַעל ִמְ/ְ:ב(ָת�, ְוַהְ/ֵקט
ִע� ַהPִַ%יִקי� ְוַהֲחִסיִדי� , ְוִתְהֶיה ְמנ6ָחת( ָ:ב(ד ָ;ע(ַל� ָהֶעְלי(�. ע(ָל�

ֶ;ֶלת ְלָפֶניָ� 8ְִפBֵָתנ6ְוִתְהֶיה ֲח/6ָבה 6ְרצ, ֶ/ְ;ַג� ֵעֶד� Oֵריַח , 6ָיה 6ְמק:ְ
6ִמBְָפֶניָ� ַמְלֵ:נ6 , ְקטֶֹרת ַהַ=ִ-י� ַהִ<ְקָטר ְ;ֵהיָכְלָ� ַעל ִמְזַ;ח ַהIָָהב

יכוי� בש� (ְלַמַע� ִ/ְ-ָ� ַה7ָד(/ , ָחֵ<נ6 ַמְלֵ:נ6 ַוֲעֵננ6. ֵריָק� 0ל 8ְִ/יֵבנ6

Hָ<א ַרֲחֶמיָ� ֶאת ָרְגֶזָ� ִיְכְ;/6 , 6ז ְ;ָראֵ/י ֵתיב(ת ָהָרמ,)א"ארארית
ְוִיג(ל6 , ִ:י ֵאל /(ֵמַע 8ְִפB(ת ְוַתֲחנ6ִני� 8ָ0ה. 8ֲַעִביר 0ְ/מ(ֵתינ6
ְ;ָזְכֵרנ6 ְלָפֶניָ� ְ/לו/ ֶעFְֵרה ִמ%(ת ַהְ:ת6ִבי� ַעל , ַרֲחֶמיָ� ַעל ִמ%(ֶתי�ָ 

ַוCְִתַיPֵב ִע-( , ַוCֵֶרד ְיהָֹוה יאהדונהי ֶ;ָעָנ�: ה ַעְבֶ%ָ� ָ:Hמ6רְיֵדי מֶ/ 
  :ַוCְִקָרא ְ;ֵ/� ְיהָֹוה יאהדונהי ְוָ/� ֶנֱאַמר, ָ/�

ְיהָֹוה | ְיהָֹוה יאהדונהי: ַוַיֲעבֹר ְיהָֹוה יאהדונהי ַעל Eָָניו ַוCְִקָרא
, נֵֹצר ֶחֶסד, ֶוֱאֶמת, ְוַרב ֶחֶסד, Eִַי�ֶאֶרְ� 0, ַרח�6 ְוַח<�6, יאהדונהי ֵאל

  :ְוַנ7ֵה, ְוַחָ+Hה, ָוֶפַ/ע, נFֵֹא ָע(�, ַלֲאָלִפי�

  :ת"ת תר"ת תש"ִיְתְקע6 ֲעFָָרה ק(ל(ת תשר

לֹא ֶהֱחִזיק , ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת(, נFֵֹא ָע(� ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ע, ִמי ֵאל ָ:מ(�ָ 
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)E0 ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6, ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6: # ֶחֶסד ה6אִ:י ָחפֵ , ָלַעד ,
ֶחֶסד , �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב: ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת�

, 6ְ/ַמע ֶאת 8ְִפBֵָתנ6: ִמיֵמי ֶקֶד�, ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלֲאב(ֵתינ6, ְל0ְבָרָה�
 ַBהִ:י 8ָ0ה /ֵֹמַע 8ְִפEֶ ת ָ:ל:  

  :ָ;ר6ְ� /ֵֹמַע 8ְִפBַת ַע-( ִיFְָרֵאל ְ;ַרֲחִמי�

0ַחר ָ:ְ� ָיְפִרי/6 ְצָדָקה ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִנְפָטִרי� ְוַיְדִליק6 ֵנר ֶאָחד ִלְכב(ד 

  .0ְבָרָה� Hִבינ6 ָעָליו ַה9ָל(�

ְו0ַחר ָ:ְ� , ב"ב ַעד ס(� ֶפֶרק ע"ק מִמֶפרֶ , ַיְמִ/יכ6 ַה8ְִהִלי� ָ:ל ֵסֶפר ֵ/ִני

. 'ַיWַעְנָ� וכו: ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד .ְויֹאְמר6, ַיִקיפ6 ַהֵתיָבה ַפַע� ְ/ִנָיה
  .712712712712נמצא בעמוד '  וכו. Hָ<א ְ;כֹחַ '  יֹוֵ/ב ְ;ֵסֶתר ֶעְלי(� וכו

  :0ַחר ָ:ְ� ַיַעְמד6 כOָל� ְויֹאְמר6

. ְ:Fֶה ֶנְאַסר ְוַג� ִנְמַסר, ְלָהֲעל(ת ְלָפֶני�ָ , ד ֲאֶ/ר ֶנְעָקדְ;ִרית ִנְפקָ 
ְוִא� . ְ;ֵעת ;(�H ְלָפֶני�ָ . ְרֵצה ִ@ְזע( ְוח(� ַזְרע(. ֲעF(ת ַה+(ב ְ;ֵעיֶני�ָ 

ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� . ֲעFֵה ָנא ְלַמַע� ְ/ֶמ�ָ . ח(ָב� ָעָנה ָ;�
   :ַעֶ-�ָ 

, 8ְִז:ֹר ֵאִלי צ6ר ג(ֲאִלי. ָחת�6 ְ;ִמַ%ת ַהְ@ב6ָרה. ְזכ6ת ִיְצָחק ַ;9ַַחק
. ְמ/(ְ� ְלַע� ְ;ִ/ְמָ� ִנְקָרא. ֲעֵקָדת( ְוִצְדָקת(. ְלַע� /(ֵאל ִמָ-ְ� ֶעְזָרה

ְתָ� לֹא ִתְכָלא ִמַ<ֲחָלְתָ� ְוְסגBOָ . ֵאל ֶנְאָזר ִ;ְגב6ָרה. ָזְכֵר� ְלט(ָבה ִ;ְנָדָבה
  :ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ . ַרֲחֶמי�ָ 

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַ:ר ָל� ְקָיֵמיJ ְ%ִיְצָחק ֲעֵקָדא                   ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :רַרֲחָמָנא ַהְדָרְ� ַ/6ִי ֲעָל�                                         ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹו

  :ַרֲחָמָנא ְולֹא ִתְתEַָרע ְ:ע(ַבָ%ָנא ִ;יִ/י� ִמיָנ�              ְ;ִדיל ַוCֲַעבור
  :ַרֲחָמָנא ִזיָוְ� 0ְ/ֵרי ֲעָל�                                         ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור

  :   ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹורַרֲחָמָנא ֲח/(ב ֲעָל� ַטְבַו�                                    
  :ַרֲחָמָנא Eְַתח ְ/ַמָיא ִלְצל(ִתי�                                 ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא 68ב ֵמר6ְגָזְ�                                             ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
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  :                      ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹורַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהַ%ר ֵריָק� ִמ� ָקָמְ�      
  :ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד

  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�
  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ ,  יאהדונהי ֶמֶל�ְ ְיהָֹוה
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ , ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

  :           Hֵמ�ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְ;ִריְתָ� ְזכֹור ְו0ל 8ְִ/ָ:ֵחנ6            
  :ֱאלֵֹהינ6 ֶשַ;9ַָמִי� ָ;ֵרְ� ֶאת ַלְחֵמנ6 ְוֶאת ֵמיֵמינH                    6ֵמ�

  : ֲעֵננ6 ָהע(ֶנה ְ;ֵעת ָצָרה ֲעֵננ6: ֲעֵננ6 6ַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננ6
  :ֶ-�ָ ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ְ/ֶמָ�           ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל עַ 

ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ִיְצָחק ֶנְעַקד ְ;א6ָלֶמָ�            ְוח6ָסה ַעל 
  :ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 

ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ִנְסָקִלי� ְוִנFְָרִפי� ְוֶנֱהָרִגי� ְוֶנֱחָנִקי� ַעל 
  :6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמָ�                             ְוח

  :ֲעֵניַנ�:                                           ְ%ָעֵני ְלִיְצָחק ַעל ַ@ֵ;י ַמְדְ;ָחא
  :ְ%ָעֵני ְלַצִ%יֵקי ַוֲחִסיֵדי 6ְתִמיֵמי ִ%י ְבָכל ָ%ר ְוָדר                     ֲעֵניַנ�

 Fְ ַבעF י�Cִֶניָ� ְנִעימ(ת ִ;יִמיְנָ� ֶנַצח8(ִדיֵעִני אַֹרח ַחEָ ָמח(ת ֶאת:  

 ַעד /(ֵמַע 8ְִפBַת ַע-( 'וכוְיִהי ָרצ(� , ְויֹאְמר6 ַה8ְִפBָה ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִ<ְפָטר

        714714714714 ִנְמָצא ְלֵעיל ֲעמ6ד.  כולל תקיעת השופר. ִיFְָרֵאל ְ;ַרֲחִמי�

ְוַיְדִליק6 ֵנר ֵ/ִני ִלְכב(ד , 6Bי ִנְ/ַמת ַהִנְפָטִרי�ָיְפִרי/6 ְצָדָקה ְלִע , 0ַחר ָ:�ְ 

  .ִיְצָחק Hִבינ6 ָעָליו ַה9ָל(�

ְו0ַחר ָ:ְ� . ט"ג ְוַעד ס(� Eֶֶרק פ"ַיְמִ/יכ6 ַה8ְִהBִי� ָ:ל ֵסֶפר ְ/ִליִ/י ִמEֶֶרק ע

. 'ַיWַעְנָ� וכו:  ִמְזמ(ר ְלָדִוWדַלְמַנPֵחַ  ַי7ִיפ6 ַה8ֵיָבה Eַַע� ְ/ִליִ/ית ְויֹאְמר6
  ....712712712712נמצא בעמוד .  'וכו. Hָ<א ְ;כֹחַ . 'יֹוֵ/ב ְ;ֵסֶתר וכו
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  :0ַחר ָ:ְ� ַיַעְמד6 כOָל� ְויֹאְמר6

ַ;ָ-ר(� ל( . ֲאֶ/ר ָחַל� ְוֵה� ס�BָO. ִל-6ָדְ� ְוַג� ְיִדיָדְ� ִיFְָרֵאל ָלְ� ְמק(ָרא
. ְזכֹר ִצְדק( ְוַג� ַנֲאק(.  Eַָחד ַוCֹאֶמר ַמה <(ָראֵאל ֶאָחד ְל�ָ . מ(ָרא

ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה . ֶזה ַ:ָ-ה ֵאיֶמי�ָ . ַנֲהָלHה ֲאֶ/ר ָנHFְה. ִלְ/ֵאִרית ִנְ/Hָרה
  : יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ 

ת ְיר6ָ/ה ִמַ%ת ֱאֶמת ֶ;ֱאמֶ . ְזכֹר Hח6ז ְוַג� ָ/ב#6 ָחת�6 ְ;ִמַ%ת 8ְִפֶאֶרת
ָ-ת(. ל( ְוכ(ֶתֶרת O6ְדמ6ת( ְוצ6ָרת( . 8ִָמיד ;( ִנְקֶ/ֶרת. 8ְִפ0ְר8( ְ;ת

: ה6א ִאי/ �8ָ ְ;ִ/ְמָ� ֶנְחFַ �8ְָמ8( ַעל ֵ:ס ַרֲחֶמי�ָ . ֲחק6ָקה ַ;ֲעֶטֶרת
  :ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ 

  :� ְקָיֵמיJ ְ%ַיֲעקֹב ְ/ֵלָמא                  ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹורַרֲחָמָנא ִאְדַ:ר לָ 
  :ַרֲחָמָנא ַטְבָו� ַסִ@י�H 0ְייִתי ֲעָל�                              ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא ִיְתַגְלְ@ל�6 ַרֲחָמְ� ֲעָל�                                 ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא ְ:ב(/ ֶחְמ8ָא ְור6ְגָזא ִמיָנ�                          ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא Eְַתח ְ/ַמָיא ִלְצל(ִתי�                                 ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור

  :ִדיל ַוCֲַעבֹורַרֲחָמָנא 68ב ֵמר6ְגָז�                                             ;ְ 
  :ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהַ%ר ֵריָק� ִמ� ָקָ-ְ�                            ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור

  :ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד

  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�
  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�ְיהֹוָ 

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ , ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ , ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

  :Hֵמ�:            6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ַ@Bֵה ְ:ב(ד ַמְלכ6ְתָ� ָעֵלינ6 ְמֵהָרהֱאלֵֹהינ
  :Hֵמ�:                        ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְ@זֹר ָעֵלינ6 ְ@ֵזר(ת ט(ב(ת

  :ֲעֵננ6 ָהע(ֶנה ְ;ֵעת ַרֲחִמי� ֲעֵננ6:    ֲעֵננ6 ֲאִביר ַיֲעקֹב ֲעֵננ6
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  :ָוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ְ/ֶמָ�           ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ ְיהֹ
  . ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ַיֲעקֹב ֶנֱעָנה ְ;ס�BָO ִמְ-ר(ֶמי�ָ 

                                                                                 :                                                                       ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 
ְיהָֹוה ֲעFֵה ְלַמַע� ִנְסָקִלי� ְוִנFְָרִפי� ְוֶנֱהָרִגי� ְוֶנֱחָנִקי� ַעל ִיח6ד 

  :ְקד9ַOת ְ/ֶמָ�                                          ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 
  :ֲעֵניַנ�:                                                    ְ%ָעֵני ְלַיֲעקֹב ְ;ֵבית ֵאל

  :ֲעֵניַנ�:                    ְ%ָעֵני ְלַצִ%יֵקי ַוֲחִסיֵדי 6ְתִמיֵמי ִ%י ְבָכל ָ%ר ְוָדר
  : ִ;יִמיְנָ� ֶנַצח8(ִדיֵעִני אַֹרח ַחCִי� Fַבע Fְָמח(ת ֶאת Eֶָניָ� ְנִעימ(ת

 ַעד /(ֵמַע 8ְִפBַת ַע-( 'וכוְיִהי ָרצ(� , ְויֹאְמר6 ַה8ְִפBָה ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִ<ְפָטר

  714 ִנְמָצא ְלֵעיל ֲעמ6ד.  כולל תקיעת השופר. ִיFְָרֵאל ְ;ַרֲחִמי�

ְוַיְדִליק6 ֵנר ְ/ִליִ/י ִלְכב(ד ַיְפִרי/6 ְצָדָקה ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִנְפָטִרי� , 0ַחר^ָ:�ְ 

  .ַיֲעקֹב Hִבינ6 ָעָליו ַה9ָל(�

ו ְו0ַחר ָ:ְ� "ַעד ס(� ֶפֶרק ק' ַיְמִ/יכ6 ַה8ְִהיִלי� ָ:ל ֵסֶפר ְרִביִעי ִמEֶֶרק צ

. 'וכו�ַיWַעְנ�ָ : ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד :ַי7ִיפ6 ַה8ֵיָבה Eַָע� ְרִביִעית ְויֹאְמר6
  .712נמצא בעמוד '  וכו. Hָ<א ְ;כֹחַ ', יֹוֵ/ב ְ;ֵסֶתר וכו

  :0ַחר ָ:ְ� ַיַעְמד6 כOָל� ְויֹאְמר6

א(ְיֵבנ6 , ִ;ְזכ6ת( ְוַעְנָות(. ָחת�6 ְ;ִמַ%ת ַהֶ<ַצח. ְזכ6ת מֶ/ה 0ל 8ְִנֶ/ה
ַרֵח� . ֵאל ֶנַצח ָלֶנַצח. חַ ָנִ/יר ְוַלְמַנPֵ . 6ְבַהר ַה-(ר ִ/יר ִמְזמ(ר. 8ְַנPֵח

  :ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ . ַעל ַע� ר(ְמֶמי�ָ 
0ְרָ;ִעי� י(� . ִע� ֵאל Hי(�. ָיַר/ ָעָנו ְ;ַהר ִסיַני. 8(ָרה 8ְִמיָמה 6ְנִעיָמה

. ֵמי ְמע(ָניְלַקֵ;ל 8(ָרה ַזָ:ה 6ָבָרה ִמְ/ . ָעַמד ָ/� ִע� ְיהָֹוה יאהדונהי
ְזכֹר ָנא . ִצְדָקת( ְות(ָרת(. ִהְנִחיל ְלַע� ֶנֱאָמַני. ֵאל ֱאֶמת 8(ַרת ֱאֶמת

  :ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ . ִמָ/ֶמי�ָ 

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַ:ר ָל� ְקָיֵמיJ ְ%מֶֹ/ה ְנִביHה                   ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  : לֹא ַתֲעֵביד ְ@ִמיָרא ָל�                                ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹורַרֲחָמָנא

  :ַרֲחָמָנא ְמח(ל 6ְ/ב(ק ְלח(ִבי� ְוַלֲעָוָי�                      ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :בֹורַרֲחָמָנא Eְַתח ְ/ַמָיא ִלְצל(ִתי�                                 ְ;ִדיל ַוCַעֲ 
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  :ַרֲחָמָנא 68ב ֵמר6ְגָזְ�                                             ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהַ%ר ֵריָק� ִמ� ָקָמ�                            ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור

  :דְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאחָ 

  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�
  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ , ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� ,  ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ ,ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְ%ַרְ/נ6ָ� ִהָ-ֵצא ָלנH                                 6ֵמ�
  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;ָ/ַמִי� ְ%ר(/ ָ%ֵמינ6 ִמCַד ָקֵמינH                           6ֵמ�

  :ֲעֵננ6 ָהע(ֶנה ְ;ֵעת ַרֲחִמי� ֲעֵננ6: ֲעֵננ6 ָהע(ֶנה ְ;ֵעת ָרצ(� ֲעֵננ6

  :ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ְ/ֶמָ�           ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 
  .ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ . ְיהָֹוה ֲעFֵה ְלַמַע� מFֶה ֶנֱאַמ� ְ;ָכל ֵ;יֶת�ָ 

הָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ִנְסָקִלי� ְוִנFְָרִפי� ְוֶנֱהָרִגי� ְוֶנֱחָנִקי� ַעל יְ 
  :ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמָ�                             ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 

  :ַנ�ֲעֵני:                                    ְ%ָעֵני ְלמֶ/ה ַוֲאב(ֵתינ6 ַעל ַי� ס�6
  :ֲעֵניַנ�:                    ְ%ָעֵני ְלַצִ%יֵקי ַוֲחִסיֵדי 6ְתִמיֵמי ִ%י ְבָכל ָ%ר ְוָדר

  :8(ִדיֵעִני אַֹרח ַחCִי� Fַבע Fְָמח(ת ֶאת Eֶָניָ� ְנִעימ(ת ִ;יִמיְנָ� ֶנַצח

 ַעד /(ֵמַע 8ְִפBַת ַע-( 'וכוְיִהי ָרצ(� , ְויֹאְמר6 ַה8ְִפBָה ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִ<ְפָטר

  714 ִנְמָצא ְלֵעיל ֲעמ6ד.  כולל תקיעת השופר. ִיFְָרֵאל ְ;ַרֲחִמי�

0ַחר^ָ:ְ� ָיְפִרי/6 ְצָדָקה ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִנְפָטִרי� ְוַיְדִליק6 ֵנר ִלְכב(ד מֶֹ/ה 

  .הַ "ַרֵ;ינ6 עָ 

ָ:  ַי7ִיפ6 ַה8ֵיָבה Eַָע� "ח ְו0חַ "יז ַעד ס(� Eֶֶרק ק"ַיְמִ/יכ6 ִמEֶֶרק ק

', יֹוֵ/ב ְ;ֵסֶתר וכו.  'ַיWַעְנָ� וכו: ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד:ֲחִמיִ/ית ְויֹאְמר6
  .712נמצא בעמוד '  וכו. Hָ<א ְ;כֹחַ 
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  :0ַחר ָ:ְ� ַיַעְמד6 כOָל� ְויֹאְמר6

ֶנְח�8ַ ְבָכב(ד ְ;ִמְצֶנֶפת . Hְמָר� ה(ַ/ְעָנאַעְ-ָ� ְ; . ִ;ְזכ6ת 0ֲהרֹ� ר(� ָיר(�
ָ<ה, ָנHה Oֵאר ְלָפֵאר. ְלַ/ֵ-/ ִ;ְכהEְ ה(ד( . ִ/ְ-ָ� ָלַב/ ֶ;ֱאמ6ָנה, ִ;ְגֵ%י

8(ִ/יַע . ִ;ְזכ6ת( 6ְתִפBָת(. ָר� /(ֵכ� ִ;ְמע(ָנה. ַהְרֵאה ְלַע� ִנְכֵאה
 ָ�-ֶ Oָוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ ָזְכֵרנ6 ְיהֹ. ִלְזע:  

6ְלָבָ/� ְ;בֹא( ָ/� . ְלָ/ֵרת ָ;� ִלְפִני� ְוִלְפַני. ִ;ְגֵ%י קֶֹד/ ָלַקח ְלַקֵ%/
ְ;ָקְרְ;נ(ָתיו ְוע(ל(ָתיו ָהָיה ְמַכEֵר ַעל . ָקד(/ ְ:ַמְל0ְ� ְיהָֹוה יאהדונהי

ַו8ִָ+ֵע� ְוַתְרִ@יֵע� . ר ַהC(� ְלַע� ֱאמ6ָני8ְִפB(ָתיו 6ְתִח<(ָתיו ְזכֹ. ֲע(ָני
  :ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ . ְ;ִמְקַ%/ ֲהד(ֶמ�ָ 

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַ:ר ָל� ְקָיֵמיJ ְד0ֲהרֹ� ַכֲהָנא                    ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :                            ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹורַרֲחָמָנא ְסִעיד 6ְסִמיְ� ֱהֵוי ָל�       

  :ַרֲחָמָנא ָעֵביד ִעָ-ָנא Hָתא ְלָטב                              ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא Eְַתח ְ/ַמָיא ִלְצל(ִתי�                                 ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור

  :                                            ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹורַרֲחָמָנא 68ב ֵמר6ְגָזְ� 
  :ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהַ%ר ֵריָק� ִמ� ָקָמְ�                           ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור

  :ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד

  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, �ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי
  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ , ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

יאהדונהי ִיְמל(ְ� ְיהָֹוה , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ , ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

  Hֵמ�.  ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ֵהָעֵתר ָלנ6 ַהC(� 6ְבכֹל י(� ָוי(� ִ;ְתִפBֵָתנ6
  Hֵמ�.   ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ַהֲחִזיֵרנ6 ִ;ְת/6ָבה ְ/ֵלָמה 6ְרצ6ָיה ְלָפֶני�ָ 

  :ֲעֵננ6 ָהע(ֶנה ְ;ֵעת ַרֲחִמי� ֲעֵננ6: 6ֲעֵננ6 ָהע(ֶנה ְ;ֵעת ָרצ(� ֲעֵננ
  :ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ְ/ֶמָ�           ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 

  :  ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� 0ֲהרֹ� ִ:ֵה� ְ;א6ֶריָ� ְות6ֶמי�ָ 
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  :    ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ                                                       
ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ִנְסָקִלי� ְוִנFְָרִפי� ְוֶנֱהָרִגי� ְוֶנֱחָנִקי� ַעל 

  :ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמָ�                             ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 
  :                                       ֲעֵניַנ�:              ְ%ָעֵני ְל0ֲהרֹ� ַ;ַ-ְח8ָה

  :ֲעֵניַנ�:                   ְ%ָעֵני ְלַצִ%יֵקי ַוֲחִסיֵדי 6ְתִמיֵמי ִ%י ְבָכל ָ%ר ְוָדר
  :8(ִדיֵעִני אַֹרח ַחCִי� Fַבע Fְָמח(ת ֶאת Eֶָניָ� ְנִעימ(ת ִ;יִמיְנָ� ֶנַצח

Bה ְלִעBָת ַע-( 'וכוְיִהי ָרצ(� , 6י ִנְ/ַמת ַהִ<ְפָטרְויֹאְמר6 ַה8ְִפBַַעד /(ֵמַע 8ְִפ 

  714 ִנְמָצא ְלֵעיל ֲעמ6ד.  כולל תקיעת השופר. ִיFְָרֵאל ְ;ַרֲחִמי�

ְוַיְדִליק6 ֵנר ִלְכב(ד 0ֲהרֹ� , 0ַחר ַ:ְ� ַיְפִרי/6 ְצָדָקה ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִנְפָטִרי�

  . הַ "ַה:ֵֹה� עָ 

ט ְו0ַחר ַ:ְ� ַי7ִיפ6 ַה8ֵיָבה Eַָע� ִ/9ִית "ַיְמִ/יכ6 ַה8ְִהBִי� ָ:ל Eֶֶרק קי

' יֹוֵ/ב ְ;ֵסֶתר וכו. 'ַיWַעְנָ� ְ;י(� ָצָרה וכו: ַלְמַנPֵַח ִמְזמ(ר ְלָדִוWד :ְויֹאְמר6
  712נמצא בעמוד '  וכו. Hָ<א ְ;כֹחַ .  

  :� ְויֹאְמר06ַחר ָ:ְ� ַיַעְמד6 כOלָ 

, ִלְמל(ְ� ָזָכה 6ִבְמל6ָכה. ְ;ִמַ%ת ַהְיס(ד ָחת�6. ְ;ִרית ָ/ַמר, ְזכ6ת ִנְ/ַמר
ָמת(. ל( ִנְגָלה ָ:ל ָסת�6 Oה ֵק# ֶהָחת�6, 6ִבְזכ6ת( ְלאBֵ@ַ , ְוִתְר%ֹ� ְוַג�

 ְזכ(ר ַהC(� .ר(ֵכב ֲעָרב(ת, ְזכ6ת Hב(ת. 8ֲַהדֹ� ִלְרָ/ִעי� ְיִסית�6
  : ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ . ְלר(ְמֶמ�ָ 

, 6ְרֵצה ֵאל ַחי ְ;ִניח(ַחי, ַנֲחָלְתָ� ְ;ֵבית ָקְדֶ/�ָ , ֱהֵיה ְמ0ֵ=�. ִ;ְזכ6ת י(ֵס�
 ָ�/ֶ%ָ Oת ַע� ְמקBִַגיָלה ָזְכֵר� לְ . 6ְבִרית( 6ְזכ6ת( ְזכֹר ְלַע� ְמג6ָרֶ/�ָ . 8ְִפ

ֶ-י�ָ , ה(ַ/ְעָנא ְוַרֵח� ָנא. ְוַקְ;ֵצ� ְלִמְגָרֶ/�ָ . ְוָצֳהָלה Oָזְכֵרנ6 . ִ;ְזכ6ת( ְלא
  :ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ 

ִלְבִרית ִקֵ<א ַוְיַפBֵל ִע� . ְלִמַ%ת ַצִ%יק ְיס(ד ע(ָל�. ְזכ6ת Eְִנָחס ַהְמיOָחס
ְוה6א . ַו8ֵָעַצר ִמְ/ַלַחת ַצר. ט ַעל ָ:ל ֶנְעָל�ַהֵ-ִביא ְבִמְ/Eָ . ק(ֶנה

ַחCִי� ְוֵעל(� ִלְכה6ַנת . ֲהַג� ֲהל(� ְ;ִרית ָ/ל(�. ִנְתַ;Pַר ְ;ר�6 ע(ָל�
ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� . ָקֵרב ֵק# ְיִמיֶנ�ָ . 6ִבְזכ6ת( ַלֲעָדת(. ע(ָל�
  : ַעֶ-�ָ 
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ָ%ֶ/�ָ , א ֱהֵיה ע(ֶנהִ;ְזכ6ת ְמַק<ֵ  Oְרֵצה ֵאל ַחי ְ;ִניח(ַחי. ְלַ/ְוַעת ַע� ְמק .
. ְוFֶה Eְז6ָרה ַ/י ַל-(ָרא י(ִביל6 ֶאל ְנֵוה ָקְדֶ/�ָ . ֵחֶל� ָקְרָ;ִני ְלִא�9ֶָ 

ְלַכָ<ה . ה(ַ/ְעָנא ְוַרֵח� ָנא. ְוַקְ;ֵצ� ְלִמְגָרֶ/�ָ . ָזְכֵר� ְלִגיָלה ְוָצֳהָלה
  :ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ . ֶ/ר ָנְטָעה ְיִמיֶנ�ָ אֲ 

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַ:ר ָל� ְזכ6ֵתיJ ְ%י(ֵס� ַצִ%יָקא                  ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא ִאְדַ:ר ָל� ַקָ<א6ֵתיJ ְ%ִפיְנָחס ַקָ<Hה               ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא Eְַתח ְ/ַמָיא ִלְצל(ִתי�                                 ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא 68ב ֵמר6ְגָז�                                             ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור

  :ִדיל ַוCֲַעבֹורַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהַ%ר ֵריָק� ִמ� ָקָ-�                            ְ; 

  :ְ/ַמע ִיFְָרֵאל ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד

  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�
  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� ,  יאהדונהי ָמָל�ְ ְיהָֹוה, ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ , ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְוִנְקָרא ְו8ָ0ה ַתֲעֵננH                                6ֵמ�
  :6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ָזְכֵרנ6 ְ;ִזָ:ר(� ט(ב ְלָפֶני�                         Hֵמ�ֱאלֵֹהינ

  :ֲעֵננ6 ָהע(ֶנה ְ;ֵעת ַרֲחִמי� ֲעֵננ6: ֲעֵננ6 ָהע(ֶנה ְ;ֵעת ָרצ(� ֲעֵננ6

  :ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ְ/ֶמָ�           ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 
  ָוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ְזכ6ת י(ֵס� ֲאִסיר ַצִ%יֶקיָ�      ְיהֹ

  :                                                          ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 
  ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� Eְִנָחס ָזְ� ִקֵ<א ִלְ/ֶמָ�            

  :                                   ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ                        
ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ִנְסָקִלי� ְוִנFְָרִפי� ְוֶנֱהָרִגי� ְוֶנֱחָנִקי� ַעל 

  :ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמָ�                             ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 
  :ֲעֵניַנ�:                                                 � ְ;ֵבית ֲאִסיֵריְ%ָעֵני ְלי(סֵ 
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  :ֲעֵניַנ�:                                                      ְ%ָעֵני ְלִפְנָחס ַ;9ִִ+י�
  :    ֲעֵניַנ�:                ְ%ָעֵני ְלַצִ%יֵקי ַוֲחִסיֵדי 6ְתִמיֵמי ִ%י ְבָכל ָ%ר ְוָדר

  :8(ִדיֵעִני אַֹרח ַחCִי� Fַבע Fְָמח(ת ֶאת Eֶָניָ� ְנִעימ(ת ִ;יִמיְנָ� ֶנַצח

 ַעד /(ֵמַע 8ְִפBַת ַע-( 'וכוְיִהי ָרצ(� , ְויֹאְמר6 ַה8ְִפBָה ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִ<ְפָטר

  714 יל ֲעמ6דִנְמָצא ְלעֵ .  כולל תקיעת השופר. ִיFְָרֵאל ְ;ַרֲחִמי�

ְוַיְדִליק6 ֵנר ִלְכב(ד י(ֵס� , 0ַחר^ָ:ְ� ַיְפִרי/6 ְצָדָקה ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִנְפָטִרי�

  .הַ " 6ִפְנָחס עֲ 

ְו0ַחר ָ:ְ� ַי7ִיפ6 ַה8ֵיָבה Eַָע� , כ ַעד ס(פ("ַיְמִ/יכ6 ַה8ְִהBִי� ִמEֶֶרק ק

', יֹוֵ/ב ְ;ֵסֶתר וכו. ' וכו�ַיWַעְנ�ָ : ִמְזמ(ר ְלָדִוWדַלְמַנPֵַח  :ְ/ִביִעית ְויֹאְמר6
  712נמצא בעמוד '  וכו. Hָ<א ְ;כֹחַ 

  :0ַחר ָ:ְ� ַיַעְמד6 כOָל� ְויֹאְמר6

ְיה(ד�6 , ְ;ִ/יר(ָתיו 6ְזִמיר(ָתיו. ֲעֵלי ָעF(ר ְוַג� ֶנֶבל, ְזכֹור ֶסֶג� ֲאֶ/ר ִנֵ@�
Eְֵדה . ִנְמָ/ח ְוֶנְגָ%ְ� ַ/ח ְנF(א ָלְ� עֹל ְוַג� ֶסֶבלָלְ� . ָלְ� ְבָכל 8ֵֵבל

ְלה(ִ/יָעJ ְלַהְרִ@יָעה 8ְַגBֶה . ְלָ� ַנֲחָלה ְוַג� ֶחֶבל, ְנֵכHה ְמק(ָרHה
  : ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ . ִמְ-ר(ֶמ�ָ 

ַעְ-ָ� . ְתַרֵח� ְוַג� 8ְַנֵח�.  ַמְלכ6ֶת�ָ ֶנְח�8ַ ְ;ֶכֶתר. ִ;ְזכ6ת ָ%ִוד ִאי/ ְיִדיד
ִ;ְזכ6ת Hב(ת . ִ;ְנַי� ֵ;יֶתָ� 6ְנָוֶת�ָ . ִ;ְזכ6ת( ַהְרֵאה ְלַע� ִנְכֶאה. ְוַנֲחָלֶת�ָ 
. ְוַנְ+ֵל� ְוַנMְֵא� ִ;ְזכ6ת ִ/ְבַעת 8ְִמיֶמ�ָ . ְזכֹר ָנא ַלֲעָדֶת�ָ . ְמֲעָרב(ת

ְזכֹר ָלנ6 ֱאלֵֹהינ6 ְזכ6ת ָ%ִוד ְ;נ( :  ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה יאהדונהי
, 6ִבְזכ6ת( ֱאס(� ִנְדח(. ְלַקֵ;# ֶאת ְמג(ָרַשי, 6ִמִ@ְזע( 8ְַצו ח(ֶטר. ִי9ַי

ָזְכֵרנ6 ְיהָֹוה : ְוָנִגיָלה ְבַמְלכ6ֶתָ� ְוִדְבֵרי ִנְפְלא(ֶתי�ָ . ְוֶאת ָ;ַני ְוֶאת ָנַ/י
  :נהי ִ;ְרצ(� ַעֶ-�ָ יאהדו

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַ:ר ָל� ְקָיֵמיJ ְ%ָדִוד ַמְלָ:א ְמִ/יָחא          ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא ִאְדַ:ר ָל� ְצל(ֵתיJ ִ%ְ/לֹמֹה ַמְלָ:א               ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור

  :                  ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹורַרֲחָמָנא Eְַתח ְ/ַמָיא ִלְצל(ִתי�               
  :ַרֲחָמָנא ְצל(ָתָנא ַקֵ;ל ְ;ַרֲעָוא                                 ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא ַקֵ;ל ְצל(ִתי� 6ָבע6ִתי� ְ;ִעיָד� ַעְקִתי�            ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
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  :                                  ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹורַרֲחָמָנא ַרֵח� ַעל ִנְ/ָמִתי�    
  :ַרֲחָמָנא 68ב ֵמר6ְגָז�                                             ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור
  :ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהַ%ר ֵריָק� ִמ� ָקָ-ְ�                           ְ;ִדיל ַוCֲַעבֹור

  :ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינ6 ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחדְ/ַמע ִיFְָרֵאל 

  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�
  :ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�, ְיהָֹוה יאהדונהי ה6א ָהֱאלִֹהי�

ְמל(ְ� ְיהָֹוה יאהדונהי יִ , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ , ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמל(ְ� , ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָל�ְ , ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶל�ְ 
  :ְלע(ָל� ָוֶעד

  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ֲחמ(ל ָעֵלינ6 ְוַעל ַטEֵנ6 ְוַעל ע(ָלֵלנ6
ְמא(ת ֲע(ֵננ6 O+ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ַטֲהֵרנ6 ִמ:  

  :לֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ֶיֱהמ6 ָנא ַרֲחֶמיָ� ָעֵלינ6אֱ 
  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְ:ב(/ ֶאת :(ְבֵ/נ6

  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְלַמַעְנָ� ֲעFֵה ְולֹא ְלַמֲעֵננ6
  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ַמBֵא ִמְ/ֲאל(ת ִלֵ;נ6 ְלט(ָבה ַלֲעב(ָדֶתי�ָ 

  :לֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְנק(� ֶאת ִנְקָמֵתנ6אֱ 
  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְסמ(ְ� ֶאת ְנִפיָלֵתנ6
  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ֲעֵנה ֶאת ֲעִתָרֵתנ6

  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� Eְֵדנ6 ִמיֵדי ָ:ל א(ְיֵבנ6
  :ִ;ְרכ(ֶתי�ָ ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ַצ6ֵה ִא8ָנ6 

Bָה Oֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ָקֵרב ָלנ6 ֵק# ַהְ@א:  
  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ִריָבה ִריֵבנ6 6ְגHֵלינ6
  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� ְ/ֵעה ֶאת ַ/ְוָעֵתנ6

  :ֱאלֵֹהינ6 ֶ/ַ;9ַָמִי� 8ִ:(� 8ְִפBֵָתנ6 ְקטֶֹרת ְלָפֶני�ָ 
ֲעֵננ6 ַרח�6 ְוַח<�6 : ֲעֵננ6 ֱאלֵֹהי ַהֶ-ְרָ:ָבה ֲעֵננ6:  ָמֵג� ָ%ִוד ֲעֵננ6ֲעֵננ6
  :ֲעֵננ6



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

726726726726

  :ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ְ/ֶמָ�           ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 
  .            ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ָ%ִוד ְנִעי� ְזִמיר(ֶתי�ָ 

  :                                                      ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ     
  ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ֶמֶלְ� ְ/לֹמֹה ָ;ָנה ַ;ִית ִלְ/ֶמ�ָ 

  :                                                          ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 
ה יאהדונהי ֲעFֵה ְלַמַע� ִנְסָקִלי� ְוִנFְָרִפי� ְוֶנֱהָרִגי� ְוֶנֱחָנִקי� ַעל ְיהֹוָ 

  :ִיח6ד ְקד9ַOת ְ/ֶמ�                            ְוח6ָסה ַעל ִיFְָרֵאל ַעֶ-�ָ 

  :�ְ%ָעֵני ְלָדִוד ְוִלְ/לֹמֹה ְ;נ( ִ;יר6ָ/ַלִי�                                 ֲעֵנינַ 
  :ֲעֵניַנ�:                   ְ%ָעֵני ְלַצִ%יֵקי ַוֲחִסיֵדי 6ְתִמיֵמי ִ%י ְ;ָכל ָ%ר ָוָדר

  :8(ִדיֵעִני אַֹרח ַחCִי� F(ַבע Fְִמַחת ֶאת Eֶָניָ� ְנִעימ(ת ִ;יִמיְנָ� ֶנַצח

 ַעד /(ֵמַע 8ְִפBַת ַע-( 'וכוְיִהי ָרצ(� , ְויֹאְמר6 ַה8ְִפBָה ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִ<ְפָטר

  714 ִנְמָצא ְלֵעיל ֲעמ6ד.  כולל תקיעת השופר. ִיFְָרֵאל ְ;ַרֲחִמי�

. ת"ָ/לֹ/ Eְָעִמי� תר, ת"ָ/לֹ/ Eְָעִמי� תש, ת"ְוִיְתְקע6 ָ/לֹ/ Eְָעִמי� תשר

  .ְויֹאְמר6 ע(ד ַפַע� ִמי ֵאל ָ:מ(�ָ 

לֹא ֶהֱחִזיק , ִלְ/ֵאִרית ַנֲחָלת(, ְוע(ֵבר ַעל Eֶַ/ענFֵֹא ָע(� , ִמי ֵאל ָ:מ(�ָ 
)E0 ִיְכ;(/ ֲע(נ(ֵתינ6, ָי/6ב ְיַרֲחֵמנ6: ִ:י ָחֵפ# ֶחֶסד ה6א, ָלַעד ,

ֶחֶסד , �8ֵ8ִ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב: ְוַתְ/ִליְ� ִ;ְמצ6ל(ת ָי� ָ:ל ַח+ֹאָת�
  :ִמיֵמי ֶקֶד�, ב(ֵתינ6ֲאֶ/ר ִנְ/ַ;ְע8ָ ַלאֲ , ְל0ְבָרָה�

ְוַיְדִליק6 ֵנר ִלְכב(ד ָדִוד ַהֶ-ֶלְ� , ִי8ְנ6 ְצָדָקה ְלִע6Bי ִנְ/ַמת ַהִנְפָטִרי�
  .ָעָליו ַה9ָל(�

  :ַיְחִזיר6 ַהֵ=ֶפר 8(ָרה ַלֵהיָכל ְו0ַחר ָ:ְ� יֹאְמר6

ר6ְ�^ה6א ְלַז:(ת ֶאת ִרִ;י ֲחַנְנָיא ֶ;� ֲעַקְ/ָיא א(ֵמר ָרָצה ַה7ָד(ש^;ָ 
ִיFְָרֵאל ְלִפיָכְ� ִהְרָ;ה ָלֶה� 8(ָרה 6ִמְצו(ת ֶ/ֶ<ֱאַמר ְיהָֹוה יאהדונהי 

  :ָחֵפ# ְלַמַע� ִצְדק( ַיְגִ%יל 8(ָרה ְוַיְאִ%יר

  ".ַעל ִיFְָרֵאל"יֹאְמר6 ַקִדי/ 
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ל נעתק מספר שאלות ל נעתק מספר שאלות ל נעתק מספר שאלות ל נעתק מספר שאלות """"בעני� תקוני עוונות שלא נתפרשו בהאריזבעני� תקוני עוונות שלא נתפרשו בהאריזבעני� תקוני עוונות שלא נתפרשו בהאריזבעני� תקוני עוונות שלא נתפרשו בהאריז
        ....''''יוס� שני סימ� זיוס� שני סימ� זיוס� שני סימ� זיוס� שני סימ� ז' ' ' ' ובות ברית אברה� להרובות ברית אברה� להרובות ברית אברה� להרובות ברית אברה� להרותשותשותשותש

עיניה� ונשא� לב� לשוב ' ה רבי� עתה ע� האר# אשר האיר ה"היות וב

וגלוי וידוע שאחד החטאי� . בתשובה שלימה מפשעיה� לכל חטאת�

אשר הלכותיו תלויי� בשערה ומי , החמורי� הוא חלול שבת קודש

, דרכי התשובהורבותינו הקדושי� אשר האירו לנו . יאמר ניקיתי

ואי� , א לא זכרו דבר מתקו� חטא זה"ח טוב זיע"ש והרי"הרש, ל"האריז

ומי . אתנו יודע עד מה גודל הפג� ומקו� תקונו ואיזה דר� ישכו� אור

יאמר עליתי למרו� אדמה לעליוני� למעלה לתק� סדר ותקו� אשר יוכל 

 האד� לסמו� ולבטוח כי בזה תק� נפשו מיו� הדי� הגדול והנורא

' ו' א בצפור� שמיר סי"א זיע"ש החיד"וכמ (.והשיב האור על מכונו

ל בקבע אחר רבינו "ומי עלה שמי� או נגלה אליו אליהו ז. ל"וז

ותקו� , ל לעשות פשר דבר בעניני� העומדי� ברומו של עול�"האריז

  .)ל"בשמות ועולמות העליוני� למעלה עכ

נו הקדושי� סדר וברור שיש תשובה ג� לחטאי� אשר לא זכרו רבותי

' ק פ"ש בזוה"וכמ, ל בהרבה מקומות"וכמבואר בדברי חז. תקונ�

שאי� דבר בעול� ואי� פתח בעול� שלא משבר מי .) "ו"ק(משפטי� 

אי� דבר בעול� העומד בפני התשובה ולכל , ושנינו. ששב בתשובה

י "ואעפ, ה ומזמ� לפניה� אורחות חיי�"בעלי התשובה מקבל הקב

ואפילו במה שנשבע . ל נתק� והכל שב על מכונושפג� מה שפג� הכ

. ה והופ� לטובה"כאשר שב האד� בתשובה שב בו הקב, ה לרעה"הקב

. והתשובה שוברת גזרות רעות ודיני� ושלשלאות של ברזל מעל השב

, ואפילו א� פשע אד� בעדי� והתראה. ואי� דבר העומד בפני התשובה

לפלא הוא שלשבועת שקר  ו.ל"עכ. "רפואת נפשו מזומנת לו, כאשר שב

 עוו�ינה מאוד וכ� ליל בענ"והחמירו חז, החמורה שנזדעזע העול� עליה

, שתשובתו קשה ומרובה) ויחי' פ( בזוהר  על זהזרע לבטלה שאמרו

וכ� לחטאי� משוני� כבא על , ל תקוני תשובה"כתב רבינו האריז

. ו תקונכתבואלו לחלול שבת קודש לא , הבהמה והזכר כתב סדר תקונ�

ח הטוב בספרו לשו� חכמי� שהוסי� עוד כמה תקוני� מדעתו "וג� הרי
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, לא כתב תקו� לזה, ל"הרחבה לחטאי� שלא נזכרו בכתבי האריז

  .ודברי� בגו

,  שתקו� לזה בפירושא לא אתמר י"ומקו� היה בראש לומר שאעפ

מיתות ' ז נת� תיקו� למחוייב ד"ק תיקו� ט"כי בשערוה, מכללא אתמר

עקידת יצחק '  מאתיי� תעניות ובכל יו� מה� יקרא פיתענה"ד "ב

בכוונה ויתפלל לבוראו שבזכות אברה� שנתנסה באש יצילהו משריפה 

ובזכות יצחק שנעקד יצילהו . ה"ראשונה של ההוי' שהיא כנגד אות ה

ובזכות יעקב שגלה בגלות יצילהו מחנק , ה"של הוי' מהרג שהוא כנגד ו

ובזכות שלשת� . ה הנדמה לגלות"ההויאחרונה של ' שהיא כנגד אות ה

כ חלול "וא. ל"עכ" ה"של ההוי' יחד יצילהו מסקילה שהיא כנגד אות י

א� דא עקא שתקו� זה כתב . סמא דידיה ביד�, שבת שהוא בסקילה

ומא� יימר , א הלוי"ל אלא למהר"ו שבלי ספק אינו להאריז"מהרח

 ידו על תקו� ש שסמ�"ולא רק שלא מצינו לרש, דהסכימו בזה מ� שמיא

מיתות ' אלא אדרבה סידר תקו� קבלת ד, זה להכניסו בבריתו ובמאמרו

אמת "והיא לו נדפסה בקונטרס שפת אמת שבספר (ד בדר� אחרת "ב

. ולא ציר� לתקו� זה שבשער המצוות אפילו כסני� בעלמא") ליעקב

ש הוא משער הכוונות כוונות "ונראה דחיליה דהאי תיקו� שסדר הרש

' ומתחילה חשבתי לחלק בי� תקו� למי שנתחייב ד.) ד"כד�  (.ש"ק

ח טוב "א� מצאתי להרי. ד"תות בימ' ד לבי� תקו� קבלת ד"מיתות ב

ש וקראו "ה שהביא לתיקו� זה של הרש"כ' ב סי"בספרו לשו� חכמי� ח

וג� הוא לא ציר� לזה התיקו� ". ד"מיתות בי' מד' תקו� למי שחייב א"

ולא הצרי� פדיו� מאתיי� תעניות , ני�שבשער המצוות ואפילו לא כס

כ נראה דנדחה קראו לה עזובה שכוחה לתקו� "וא. ולא אמירת העקידה

  .ק"שבשער רוה

ולא של , ולאחר העיו� נראה דאי� תקו� זה לא שבשער רוח הקודש

כי , ולא נגע ולא פגע בה, ח טוב מועיל לחלול שבת כלל"ש והרי"הרש

ותקונו . הזכור שמיתתו בסקילהמצינו שסדרו תקו� מיוחד לבא על 

ה "ולבא על אשת איש שמיתתו בחנק ותקונו בשכ, ל תעניות"ברג

ובוודאי שג� , ד"מיתות ב' ולא סמכו על התקו� הכולל של ד, תעניות

שצרי� ' ד כחלול שבת וכדו"מיתות ב' לשאר עוונות שחייבי� עליה� ד
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. בה�להיות לה� תקו� פרטי כפי מספר ומפקד שמות הקודש שפג� 

ת "ה אדנו"ה אהי"ואי� תקו� זה אלא בכללות ליחד אותיות הוי

וגור� לו , שהפריד� בחטאיו שישובו להתייחד ולהאיר מבלי מונע

מיו� , חייא' תני ר"ל "וכמשאחז. ד"מיתות ב' שינצל מלמות בפועל בד

, י שבטלו סנהדרי� די� ארבע מיתות לא בטלו"שחרב בית המקדש אעפ

ומי שנתחייב , ו נופל מ� הגג או חיה דורסתומי שנתחייב סקילה א

ומי שנתחייב הריגה או נמסר , שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו

למלכות או ליסטי� באי� עליו ומי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת 

י שהחוטאי� בענשי מיתות אלו מתי� על "ואעפ.) כתובות ל (."בסרונכי

ותיקו� , לגול וימותו במה שנתחייבוידוע הוא שישובו בג, מטת� בשלוה

 ואל תשיבני ממה .ותו לא, זה מציל� ממיתה משונה שנתחייבו בה

) ח טוב בלשו� חכמי�"והעתיקו ג� הרי(ש "דר הרשישבסו� התקו� ס

א שיהיה נחשב לפני� "או' יהי רצו� מלפני� ה"נוסח תפילה בלשו� זה 

כאילו , ד"יתות במ' קבלה ומסירה זו שקבלתי ומסרתי את עצמי לקבל ד

ד הגדול שבירושלי� לכפר על כל עוונותי ולתק� כל " בפועל בבינעשו ב

כ תיקו� זה לכאורה מועיל ג� לתקו� "וא. ל"עכ" העולמות שפגמתי

ש שעל המטה "מיתות שתק� לומר בק' כי ג� בסדר קבלת ד, העולמות

י שבוודאי אי� בזה תיקו� מושל� לחטאת האד� "כתב לנוסח זה אעפ

כי "ל עצמו "וכמו שכתב האריז, ק"צר� לתיקוני עוונות שבשער רוהומו

ח מוכרח הוא שיתענה כדי שימרק עוונותיו ויתק� "ת' מי שחטא אפי

שער רוח הקודש עני�  (."כ יעלה מש� למעלה"המקו� אשר פג� בו ואח

' ח הטוב לא אמרו שתקו� זה של ד"ש והרי"וג� הרש, )כוונת התענית

כ ג� לחלול "וא. ל"רח, וטא בזכור או באשת אישד יעזור לח"תות בימ

  .שבת אי� בזה משו� תעלה ורפואה למכתו

ח הטוב בספרו רב "ממה שמצאתי ראיתי להרי, ומצאתי או� לי בזה

ט בתשובה לאד� שכבה בשוגג בדבר שיש בו "י' ג סי"פעלי� ח

 וגזר תקונו ,מחלוקת הפוסקי� א� אסורו מדאורייתא או מדרבנ�

ימי� ויאמר בקבלת תענית ' וא� אפשר ז, 'ב, 'ה, 'ימי� ב' שיתענה ג"

ה במקו� הקרב� "לבו ודמו בתעניתו לפני הקבחבפירוש שהוא מקריב 

� "וביו� התענית ילמד תנ, על המזבח בעבור שגגתו ששגג בחלול שבת
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כ פרשיות "ויקרא ג, של קריאי מועד לליל שבועות והמשניות אשר ש�

זוטא ויעשה כפרה על ראשו בתרנגול וית� של הקרבנות וג� ילמד אדרא 

על חלול שבת וית� דמי חטאת ' ויתוודה בווידוי באות ח, אותו לעניי�

. ל"עכ, "וירחמהו' שהוא עז שמינה לעניי� תלמידי חכמי� וישוב אל ה

ראה ג� ראה כמה החמיר בתקונו בכמה ימי תעניות וכפרה ודמי חטאת 

ד שהוא יותר "מיתות ב' תקו� לדולימודי� ולא בא על סיפוקו לתת לו ה

ש על "ואפילו לא על השוגג וכ, כי ודאי אי� בזה מזור לנפשו כלל, קל

  .המזיד

עיני להבי� מדוע לא כתבו רבותינו הקדושי� תקו� לחלול ' והאיר ה

כול� ה� בחטאי� , ל"כי בהתבונ� בכל התקוני� שסדר האריז, שבת

או , ל הנצוצות למטהוהפי, שבה� הכניס האד� הקודש במקו� הטנופת

או שגר� לחצוני� להתאחז , שגר� להסתיר אור הקודש מלהאיר

להקי� הקדושה ' או הביא הקלי, בקדושה במקו� הקרוב אליה�

, ה"עד אותיות י' בחטא הגאוה שגר� שבפגמו עלו הקלי' ואפי, מבחו#

� "ולפי שמילוי ההי"ל "ש וז"וכמ, �"ה דמילוי ההי"אי� זה אלא בהוי

לכ� מתאחזי� החצוני� בו , �"� או יודי" תחתו� מ� מלוי אלפיהוא יותר

לסלק , �"ה דההי"תקונו שיכוו� בש� יו .ה"יותר משאר מלויי ש� י

ש בעל "ולהסיר הגאוה הזאת מ� הקליפות ולהחזירה למעלה הוא יתב

ובחטא שבועת שקר מונע מהמלכות שבעה הבלי� ". הגאוה האמיתית

ז "י ל"וע,  שה� הבל ורעות רוח',דקדושה ומלבישה הבלי� דקלי

מסתלקי� הבלי הקליפה מהמלכות ונמשכי� אליה , הבל' תעניות שבגי

  .ל לגלות סדר התקו�"ובאלה קיבל רשות האריז, שבעה הבלי� דקדושה

לעלות אל תו� חלל ' כי גר� לקלי, פגמו שונה, אמנ� חטא חלול שבת

,  לו ולזולתווגור� רע. הקדושה ולהגיע עד השורש שנשמתו תלויה ש�

נוסח משולב . (ולכ� ענשו גדול מאוד כדי להתלב� ולחזור בקדושה

ובזה אפשר לא נית� לה� רשות , )ח בדרוש תחו� שבת"ו ופע"משעהכו

י תעניות במספר ובמפקד השמות שפג� "א� נתק� ע, לגלות סדר התקו�

דברי� ומעי� הי תשובה סגיא ויסורי� קשי� "או אינו אלא ע, בה�

  .ברוקחהנזכרי� 

יוב� בזה מדוע לחלול שבת בשוגג בספק אסור , וא� כני� דברי
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הכוללת שלשה , כ"תשובה גדולה כ. ל"דאורייתא הצרי� הרב פעלי� הנ

, כאשר לבא על הזכור או על אשת איש במזיד', או שבעה ימי תענית וכו

וג� . הסתפק בתיקו� תענית של יו� אחד בלבד ופדיו� שאר הימי� בכס�

ימי� ' ומה שהצרי� ד(להביא דמי חטאת שמינה לשוגג בה� לא הצרי� 

אפשר מפני שאמרו בזוהר שאי� תקונו אלא , לתיקו� חטא זרע לבטלה

ויותר נראה לי מפני שיש כמה חלוקי� ופרטי� בחטא , בתשובה סגיא

ע לכל אחד מה� כמתבאר מנוסח עננו שתק� "זה וצרי� תיקו� בפ

כיו� , פ" לרואה קרי ביוהכימי�' וכ� הצרי� ג, ש לחטא זה"הרש

פ כי "ולכ� הצרי� תקונו ג, ל"שסכנתו קרובה שמא לא ישלי� שנתו רח

  ).בתלתא תהוי חזקה וינצל ויכנס לחיי� טובי�

ונכתב , כי בשאר עוונות התקו� הוא שוה לכל נפש, ועוד אחרת, זאת

ל "ש האריז"וכמ, אבל חלול שבת פגמו אינו שוה בכול�, בספר

כ תקונו "וא.  השורש שנשמתו של החוטא תלויה ש�שהפג� מגיע עד"

, ולכ� נמנע מלכתבו, ועומק פגמו, שונה לכל אד� בהתא� לגודל נשמתו

ויש אנשי� הדיוטות ופשוטי� מעמי האר# ושורש נשמת� גבוה לעילא 

ואי� לשפוט תקו� , מ� כל ברכתא ותקונ� צרי� להיות בהתא� לשרש�

  .*�האד� לפי מראה עיני

                                                 
*
ל ל ל ל """"א שסדר האריזא שסדר האריזא שסדר האריזא שסדר האריז""""ש לא הביא בסדורו תקו� לאש לא הביא בסדורו תקו� לאש לא הביא בסדורו תקו� לאש לא הביא בסדורו תקו� לא""""אפשר שזו הסיבה שהרשאפשר שזו הסיבה שהרשאפשר שזו הסיבה שהרשאפשר שזו הסיבה שהרש 

כי כי כי כי , , , , ז ובא על הבהמה שה� יותר רחוקי� מ� השכלז ובא על הבהמה שה� יותר רחוקי� מ� השכלז ובא על הבהמה שה� יותר רחוקי� מ� השכלז ובא על הבהמה שה� יותר רחוקי� מ� השכל""""י שהביא תקוני מי שהביא תקוני מי שהביא תקוני מי שהביא תקוני מ""""אעפאעפאעפאעפ

י שלא נתנו י שלא נתנו י שלא נתנו י שלא נתנו """"ז אעפז אעפז אעפז אעפ""""ותקו� מותקו� מותקו� מותקו� מ, , , , ל לכל נפשל לכל נפשל לכל נפשל לכל נפש""""תקו� בא על הבהמה נתנו האריזתקו� בא על הבהמה נתנו האריזתקו� בא על הבהמה נתנו האריזתקו� בא על הבהמה נתנו האריז

מוכח מילתא דתיקונו שוה מוכח מילתא דתיקונו שוה מוכח מילתא דתיקונו שוה מוכח מילתא דתיקונו שוה , , , , אאאא""""בנבנבנבנ' ' ' ' אלא לפרטיי� כיו� שנת� אותו תיקו� לגאלא לפרטיי� כיו� שנת� אותו תיקו� לגאלא לפרטיי� כיו� שנת� אותו תיקו� לגאלא לפרטיי� כיו� שנת� אותו תיקו� לג

ל לכל ל לכל ל לכל ל לכל """"י שפשט הדברי� מטי� שנתנו האריזי שפשט הדברי� מטי� שנתנו האריזי שפשט הדברי� מטי� שנתנו האריזי שפשט הדברי� מטי� שנתנו האריז""""א אעפא אעפא אעפא אעפ""""אבל תקו� אאבל תקו� אאבל תקו� אאבל תקו� א. . . . לכל נפשלכל נפשלכל נפשלכל נפש

עוד מצאתי בקונטרס אחד של בעל התקו� עוד מצאתי בקונטרס אחד של בעל התקו� עוד מצאתי בקונטרס אחד של בעל התקו� עוד מצאתי בקונטרס אחד של בעל התקו� """"ו שכתב ו שכתב ו שכתב ו שכתב """"מלשו� מהרחמלשו� מהרחמלשו� מהרחמלשו� מהרח, , , , נפשנפשנפשנפש

ו שהבי� ו שהבי� ו שהבי� ו שהבי� """"ל לאד� אחד וממנו העתיקו מהרחל לאד� אחד וממנו העתיקו מהרחל לאד� אחד וממנו העתיקו מהרחל לאד� אחד וממנו העתיקו מהרח""""נראה שנתנו האריזנראה שנתנו האריזנראה שנתנו האריזנראה שנתנו האריז" " " " הנזכרהנזכרהנזכרהנזכר

, , , , � שוה הוא לכל אד�� שוה הוא לכל אד�� שוה הוא לכל אד�� שוה הוא לכל אד�ש לא ברור ליה א� אכש לא ברור ליה א� אכש לא ברור ליה א� אכש לא ברור ליה א� אכ""""ואלו הרשואלו הרשואלו הרשואלו הרש, , , , שהוא שוה לכל נפששהוא שוה לכל נפששהוא שוה לכל נפששהוא שוה לכל נפש

שכ� הביאו בלשו� חכמי� והסכי� שכ� הביאו בלשו� חכמי� והסכי� שכ� הביאו בלשו� חכמי� והסכי� שכ� הביאו בלשו� חכמי� והסכי� , , , , ח הטובח הטובח הטובח הטוב""""וג� הריוג� הריוג� הריוג� הרי, , , , ולכ� קרא לו שמיטהולכ� קרא לו שמיטהולכ� קרא לו שמיטהולכ� קרא לו שמיטה

פעמי� פעמי� פעמי� פעמי� ' ' ' ' ה סעודות אלא בגה סעודות אלא בגה סעודות אלא בגה סעודות אלא בג""""לא הסתפק בפדיו� שכלא הסתפק בפדיו� שכלא הסתפק בפדיו� שכלא הסתפק בפדיו� שכ, , , , ה תעניותה תעניותה תעניותה תעניות""""שתקונו בשכשתקונו בשכשתקונו בשכשתקונו בשכ

' ' ' ' כ בתקוני� אחרי� שפדיונ� שוה למסכ בתקוני� אחרי� שפדיונ� שוה למסכ בתקוני� אחרי� שפדיונ� שוה למסכ בתקוני� אחרי� שפדיונ� שוה למס""""משאמשאמשאמשא, , , , ה סעודותה סעודותה סעודותה סעודות""""ה שה� תתקעה שה� תתקעה שה� תתקעה שה� תתקע""""שכשכשכשכ
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יש להבי� א� יש לחלק , ל"א הלוי הנ"ד למהר" מיתות ב'ובתיקו� ד

ויצא לכל אחד מה� רביע שה� , ד"מיתות ב' מאתיי� התעניות לד

ובכל עני� ואפילו לא נתחייב רק אחת , מ"או שאי� נפק, חמישי� תעניות

כי התיקו� בכל . ולזה הדעת נוטה, מיתות תקונו במאתיי� תעניות' מד

א "וא. ד"מיתות ב' ה שכנגד ד"ות ההויאותי' י חבור ד"מקרה הוא ע

וחייב לצר� , ה בלבד"דאדנות ודאהי' ה ע� א"דהוי' לעשות חבור אות י

וכ� משמע ג� . ה"ה ע� אדנות ואהי"ולחבר ג� שאר אותיות ההוי

ש שאפילו נתחייב באחד מה� "ד שסדר מהרש"מיתות ב' מתיקו� ד

א תיקו� למי  ומפורש כתב בלשו� חכמי� שסדר זה הו,יעשה כל הסדר

א פחות "כ ג� התעניות נראה דא"וא, ד"מיתות ב' שחייב אחד מד

כ מסדרי "וא. ד"מיתות ב' ממאתיי� אפילו א� אינו חייב אלא אחד מד

והביאו� (התקוני� שכתבו שתקו� לחלול שבת הוא חמישי� תעניות 

ונראה שבנו "). אור הלבנה"' ובס, תקוני הנפש" בניהו ב� יהוידע"ב

כי עצ� . א. ד טעו בשתיי�"מיתות ב'  רביע מתיקו� דחשבונ� על

כי ג� לסומ� על . ב. התיקו� לאו מר בר רב אשי חתו� עלה ונדחה היא

  .התקו� יצטר� בכל מקרה מאתיי� תעניות ולא חמישי�

א� עבר על אב , כתב וזה לשונו) ד"של' ח סי"או(והרב כ� החיי� 

ה ימי� " שיצו� תני"בש� האר" חמדת ימי�"מלאכה בשבת כתב בספר 

סוד , �"� ודההי"� דאלפי"ה במילוא� דיודי"כמספר שלשת שמות אהי

ז לא "ק תיקו� ט"אמנ� מדברי הרב בשערוה. תחו� שבת שהוא החות�

ד שיתענה מאתיי� "מיתות ב' משמע הכי שכתב תקו� למחוייב ד

, כ תעניות"צ כ"כ נראה דא"ואיסור שבת הוא בסקילה וא. 'תעניות וכו

מ בכתבי " מ,יש לחלק דלפי סוד� של דברי� אי� התקוני� שוי�והג� ד

שערי� אשר אתנו לא מצאנו גילוי בהדיא כמה צרי� ' י בח"האר

וכל ילא  שקל למי  להכ נראה"וע, להתענות מי שחלל שבת במזיד

כ תעניות שילקה ויתענה "לפדות כ וג� אי� לו ממו� ימי� כ"כ להתענות

                                                                                                 

א� לא הבנתי א� לא הבנתי א� לא הבנתי א� לא הבנתי , , , , תיותיותיותיוואפשר שסיבה זו גרמה לו לשלש פדיונוואפשר שסיבה זו גרמה לו לשלש פדיונוואפשר שסיבה זו גרמה לו לשלש פדיונוואפשר שסיבה זו גרמה לו לשלש פדיונו. . . . התעניות בדיוקהתעניות בדיוקהתעניות בדיוקהתעניות בדיוק

        ....לללל""""שזכר� האריזשזכר� האריזשזכר� האריזשזכר� האריז, , , , אאאא""""למה לא הביאו לתקו� הגאוה וכבוד אולמה לא הביאו לתקו� הגאוה וכבוד אולמה לא הביאו לתקו� הגאוה וכבוד אולמה לא הביאו לתקו� הגאוה וכבוד או

 



  תפוחי� תפוחי� תפוחי� תפוחי�                                                                                                                                                                                                            שדישדישדישדי
 

 

733733733733

ולא , � כידוע"קמו עליו עוררי" ת ימי�חמד"והנה ספר . ל"עכ, יו�' מ

י בי� "י נראה היפ� מדבריו כי במפורש חלק האר"עוד אלא שמהאר

', איסור תחומי� למלאכה בשבת כי באיסור תחומי� יצא האד� אל הקלי

והוא בא להשוות� , ו"להכנס אל הקודש ח' ובחלול שבת גר� לקלי

 שחלק בי� "ר הלבנהאו"' ונראה דזו היתה לו להר, בתיקו� כמני� תחו�

 למחלל שבת שהצריכו חמישי� תעניות לבי� מי שיצא מחו# תיקו�

פ אי� אלו אלא "ועכ, ד תעניות כמני� תחו�"לתחו� בשבת שהצריכו תנ

ולכ� סמ� הרב כ� החיי� על , ל חתו� עליה�"ולאו האריז, דברי נביאות

  .ימי� לתקו� זה' א שהצריכו להתענות מ"י והרמ"פסק מהרא

ומי יוכל לעלות השמימה , דר� ונתיב לתקו� חלול שבת לברר ועלינו

ומשו� תקנת השבי� אמרתי למצא , ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה

וזה יצא . א"י רבותינו הקדושי� זיע"בנוי עפ, מזור ותרופה לעוו� זה

שתקונו להתענות "שכתב ) ד"של' ח סי"או(, א"פסק הרמ, ראשונה

, בכל זמ� תיקונו(לא ישתה יי� ולא יאכל בשר ארבעי� יו� שני וחמישי ו

) ולא רק בסעודות שלפני ואחרי הצו� ולא כמו שהבינו כמה אחרוני�

ח פשוטי� לצדקה וא� ירצה לפדות התענית "וית� במקו� קרב� חטאת י

 וסמ� הרב כ� החיי� ידו ."ית� בעד כל יו� שני� עשר פשוטי� לצדקה

אמנ� מהרב פעלי�  .סי� מלקותוהו, שהתקו� הוא בארבעי� ימי תענית

שהובא לעיל נראה שלא הסתפק בתקו� זה ואפילו למחלל שבת בשוגג 

ימי� וללמוד ' או ז' הצריכו להתענות בפועל ג, בספק איסור דאורייתא

  .כ מה יעשה המזיד"וא, סדר תקו� ארו� ולתת דמי חטאת שמנה

לי או אמינא כי תקו� חלול שבת נראה שהוא הולולא דמסתפינא הו

כי בשער  , וכמני� מלאכה"ידנאאל "כמני� , ה ימי תעניתשבתשעי� וש

,  במילואו באופ� זה"יאדנ אל"בשלח כתב כי שבת הוא סוד ' המצוות פ

בהר כתב ' ובשער המצוות פ. שבת' עולי� בגי, אל� דלת נו� יוד, אל

דע שכל מיני המלאכות ה� בעול� העשיה שהוא  ".ל וזה לשונו"האריז

שהוא , "אל אדני"'  הנקרא עול� המעשה ולכ� מלאכה גיבעול� הזה

ה� ', אבל מלאכות אוכל נפש ה� יותר עליונות וכו, סוד עול� העשיה

, "שהוא סוד עול� היצירה, "ה"אל הוי"' ולכ� אוכל בגי, בעול� היצירה

 "י אדנלא"והנה בשבת שנאסרה כל מלאכה שעולה כמני� ש� . ל"עכ
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, ה דזה המקו� הצרי� תיקו� למחלל שבתשבת נרא' ובמילואו עולה גי

נימי� דשערות ' א עולה במנחת שבת עד ת"ואי� לומר דכיו� שהז

כי חג , י ימי�"שיש להתענות ת" קדוש"א העולה כמני� "דדיקנא דא

, א"א כבר ממוס� עולה אל דיקנא דא"י שבו הז"השבועות יוכיח שאעפ

י " יוכיחו שאעפושבתות העומר, כ אינו אסור במלאכת אוכל נפש"ואעפ

כי כבר לימדנו להועיל , נאסרו בעשיית מלאכה, ת הפרצופי�ישאי� עלי

שאי� איסור עשיית מלאכה קשור בעליית הפרצופי� , א"ש זיע"מהרש

ע דקדושה מתו� "אלא בעליית העולמות מתו� ימי החול שעולי� אבי

ד "ש בראשית והוא עד שיעור י"החול עד מקו� שהיו עומדי� בע

, ו"י לשעהכו"ראה הגהוב. (נויות בי� הקדושה לימי החולמדרגות פ

  ).דרוש חג השבועות

א "� קס"ה ב"ג מ"ב ס"וכבר ידוע שסוד ש� שבת בא ג� משמות ע

כמבואר בכוונות , כמני� שבת' העולי� בגי, ה"וש� י, א"ג קנ"קמ

ו ומשבע "ה יה"אותיות אהי' וכח השבת בא מז. ש ושבת"המקוה של ע

יה , #"מצפ, ה בניקוד אלקי�"הוי, ה" הוישה�� שמות הנמשכי� מה

 .)דרוש ערבית של שבת, ו"כמבואר בשעהכו(, אלקי� אל, #"מצפ, יאדנ

 וכ� הוא בשער .בת', כתב כי סוד שבת הוא ש: 'ו ד� ג"ובשעהכ

   .בהר' המצוות פ

' כ נראה דסדר התקו� לחלול שבת שרשו יהיה בנוי על דברי הר"וע

 עוו� ועוו� אשר חטא יטבול במקוה או שכתב שלכל" מנחת יהודה"

כ יאכל "ד שעות ואח"ויקבל תענית של כ, טבילות מבעוד יו�' במעי� ז

וכ� , סעודה המפסקת ופרוסה האחרונה יטבלנה במעט אפר ויאכלנה

יעשה בגמר התענית כשיבא לסעוד יטבל פרוסה הראשונה באפר 

 מטתו יניח ובליל התענית כשישכב על) מלבד א� הוא שבת. (ויאכלנה

אזור של שק וישתדל להשיג , אב� קטנה תחת ראשו בי� המצע להכר

העשוי משער עיזי� ויחגור אותו על מתניו מתחת בגדיו בלילה וביו� 

וביו� התענית באיזה שעה מהיו� שירצה יכנס לחדר , של התענית

ובעודו יח� יעמוד כנגד המערב , אמות' ויסגור החדר בעדו ויל� יח� ד

ד בתפילה ויאמר נוסח העננו שתק� כשיחזיק בידו מעות כנגד כמו העומ

ועליו יש להוסי� התיקו� . ש"עיי, ס� ימי� שצרי� להתענות בה�
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ז יש להוסי� סדר תקו� "וע, ט"י' ג סי"ח" רב פעלי�"לחילול שבת שב

ופדיו� התעניות יהיה . ב"ד שהובא בלשו� חכמי� ח"מיתות ב' ד

אל " תעניות כמני� שבת העולי� לכתחילה כנגד שבע מאות ושתיי�

 רגיל העולה "יאל אדנ" כנגד ו"יהיה צ, א לו"וא� א,  במילוי"יאדנ

א "יו� שכתבו הרמ' כנגד מ' א לו יהיה מ"ז א"וא� ג, כמני� מלאכה

וכל זה מלבד דמי חטאת שמינה שיש לו להביא מחיר עז , והכ� החיי�

ידו הכס� כמני� וכשיקח ב, ח עניי�"מבת שמונה ימי� ועד בת שנה לת

יעשה שני צבורי� אחד של פדיו� שלש מאות תעניות כמני� ש של , שבת

, והשני של פדיו� ארבע מאות ושתיי� תעניות כמני� בת של שבת, שבת

ע� בת ויהיה שבת לתק� ' ז יתחברו אותיות ש"ויכוו� לחבר� יחד ושעי

, ואו במיל"יאל אדנ"ויכוו� שכס� זה כמני� . מה שפג� בהפרידו אות�

 תעניות ו"וא� לוקח פדיו� צ, שיהיה לתק� מה שפג� בש� זה ומקומו

וא� לוקח , העולה כמני� מלאכה,  פשוט"יאל אדנ"יכוו� שה� כנגד ש� 

ובכל אלה יכוו� , תעניות יכוו� שיתוקנו שמות אלו בכח תעניתו' פדיו� מ

וא� . שכס� זה יהיה פדיו� לתעניות שמחוייב בה� כדי לתק� פגמו

פעמי� בשנה ראשונה וכל שנה יעשה שלש ' יעשה התיקו� זאפשר 

, ובפע� הראשונה ית� בכס� מלא פדיו� סעודותיו, פעמי� התיקו�

ובשאר פעמי� א� אי� יכולתו משגת ית� פרוטות במספר ובמפקד 

עד ואתה על , מעונה אלהי קד�"'  ויאמר בימי התענית פ,שמות אלו

יכוו� לגרש " גרש מפני� אוייבוי" ובאמרו ,פעמי�' י" במותימו תדרו�

וכ� , הקליפה שהכניס במקו� הקודש ולהפילה בנוקבא דתהומא רבא

 זה שנה שלימה בכל ליל שבת על שולחנו כי כידוע בליל  פסוקיאמר

 ודבר . הרמוז בפסוק זהשבת הוא סוד יחוד הדעת הנקרא אלהי קד�

 של וישתדל להזהר בשמירת שבת ביותר ובפרט מדבור. בעתו מה טוב

אי זה הדר� יחלק אור יפי# קדי� "וא� כי אי� אתנו יודע  . וילקה,חול

אי� ספק שתעניות , ואי� בידינו להחליט סדר התקו� הנכו�, "עלי אר#

אלו ע� חרטה כנה יעשו רוש� חשוב ותקו� כל שהוא למעלה ויעזרוהו 

יקבל ' וה. �"משמי� לגמור תקונו ולנקותו ולטהרו כמטהר וכמצר� כס

  . ברצו�תקונו

 הפוג� בכבוד מנ�א, כי תקו� זה הוא למחלל שבת במלאכהאמנ� נראה 
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 טוב בדבור של חול או בבגדי� בזויי� או בטלטול מוקצה �שבת או יו

וכמו . צרי� תקו� בפני עצמו, יצילנו' או בקריאת עתוני� למיניה� ה

 למי שחטא במצות ,א"ל בי� תקו� לפוג� בכבוד או"י ז"שחלק האר

ואולי , ופגמו הוא גדול כי מגיע עד מקו� הכבוד של מעלה, א"כבוד או

ב תעניות "תקונו שיתענה לפחות יו� אחד ויתוודה על כ� וית� פדיו� ל

ה " הנאמר בתפילות ר"'ובכ� ת� כבוד לעמ� וכו"כמניו כבוד ויאמר 

ה אדנות " יחוד הוי שהוא כמני�א פרוטות ויכוו�" וית� עוד צ,פ"ויוהכ

ויכוו� ליחד , ויאמר שיר השירי�, ו ביחודא שלי�"בהליחדא שמיה דקו

סעודות שבת ' ויקפיד במלבושי שבת נאי� ובג, הדודי� באהבה

ויקפיד ליל� בכל , חשובות ע� פת לפחות כשיעור ביצה בכל אחת מה�

ואפשר לצר� ולעשות זה יחד ביו� , ש למקוה ולטבול לכבוד שבת"ע

  .תעניתו לתיקו� חלול שבת

:) 'שמות ג(ק "הנה בזוה, למי שהפילה את פרי בטנה במזידובעני� תקו� 

א ע� בועל נדה ובועל גויה "החמיר בזה מאוד והעמידו במותב תלת

ה "ששלשת אלו ה� הדוחי� השכינה מהעול� וגורמי� שמדורו של הקב

וההורג העובר שבמעי . א צווחי� ולא נשמע קול�"לא ימצא בעול� ובנ

בנו וגרוע מרוצח בעלמא והעול� לא האשה בעודו במעיה נקרא רוצח 

ה מסתלק מהעול� וחרב ורעב ומות "יכול לסבול מעשהו הרע והקב

באי� על העול� וגור� לשכינה שתנדוד ותשוטט בעול� ולא תמצא 

 ומי יראה ולא .ל"עכ. וטוב לו א� לא היה נברא, אוי לאותו אד�. מנוח

 וטבורו פתוח דעובר לא עדי� מטריפה כי פיו סתו�ג "ואע. יחוש לזה

ומה ג� כי מעול� לא היתה , שעה אחת' ואד� רגיל לא יעמוד כ� אפי

ולכ� ישראל לא ) ט"ז וצ"צ'  סיט"ש מהרימ"וכמ(לעובר חזקת חיותא 

� " כי ג� על הטריפה חייב כמבואר ברמב,נ חייב"וב. נצטוו על העוברי�

 )ט"סנהדרי� נ(' ובזה תתיישב קושיית התוס. ד"ט ה"הלכות מלכי� פ

דאי� זה מדי� עובר אלא מדי� , נ חייב וישראל פטור"אי� בעוברי� ב

ובזה נדחית ראיית . טריפה נגעו בה דלאינהו דינו כאד� של� ולא לנו

כי כיו� שהוולד תלוי בה , ט מהיוצאת ליהרג שממיתי� ולדה"מהרימ

ובלעדיה אי� לו חיי� והיא מופקרת למות ממילא נפסקת חיות העובר 

א� מאיד� גיסא איכא טיבותא בעובר שא� יולד . ' ודוקואינו בגדר חי
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כ טריפה דשוב לעול� "לא יהיה טריפה וישוב להיות אד� גמור משא

ה כי עצור עצר להוולד אד� "א  דעצירא" ודי� גרמ,אינו בגדר אד� גמור

. והיינו אורחיה.) ט"יבמות קי(,  נפלי� נינהווורוב עוברי� לא, של�

 עובר והבא אחריו די�יו� שאינו ב' לת בתו� מהמפ' ואפי:) 'בכורות ב(

דעד :) ט"יבמות ס(' ש בגמ"וכמ) ה"ש' ד סי"כמבואר ביו(חייב בפדיו� 

, ארבעי� מיא בעלמא היא ואינו פוסל את אמו לאכול תרומה דבת כה�

  ישלפי חומר העני� ,פ כיו� שראוי היה לצאת מזה אד� גמור ושל�"עכ

א "רב פעלי� ח"וראה ( .ואזהרתו בזה מקו� מחוש לדברי הזוהר ג�

  .)ז"� ובשיורי הפאה ש� אות י"אות ב' ח כללי� א"ושד', ד' ז סי"אבהע

". דמו ישפ�, שופ� ד� האד� באד�"ואפשר שתקונה הוא בסוד 

וראה ג� ". מצות שפיכת ד� הרוצח"נח בסוד ' כמבואר בלקוטי תורה פ

כ אפשר " וא,מדרושי הפסח' וו דרוש א"נח ובשעהכ' בשער הלקוטי� פ

ה "ה ורבוע אקי"פ ד� שהוא ש� מ"ח תעניות כמני� ב"שהוא בפ

  .שבתוכו

לכותב קמיע . כתב וזה לשונו) 'ק תיקו� ד"שערוה(ל "והנה רבינו האריז

הנה האיש הזה גר� להוציא העובר ההוא שלא , לאשה המקשה לילד

או בא לידי עניות , כ גור� לו או מיתה טר� זמ� הראוי לו"בזמנו ועי

' � שהוא בגי"ה דאלפי"ה ימי� כנגד ש� הוי"לפיכ� צרי� להתענות מ

ד יתענה עוד יו� אחד "מ' ולפי ששפ� ד� האד� שהוא בגי. אד�

וא� במי שזרז לידת אד� חי הצריכו תקו� . ל"עכ. להשלי� מני� אד�

י שאי� "ואעפ. ל"כזה על אחת כמה וכמה במי שגרמה למות העובר רח

אפשר שא� יהיה שולחנ� לפניה� , ג� זהאתנו יודע עד מה עצמו פ

. תקו� פורתא מיהא הוי". שופ� ד� האד� באד�"ח תעניות בסוד "לפ

ומ� השמי� יסייעוה להשלי� , ובוודאי שזה יעשה רוש� גדול בשמי�

  .ל הבא ליטהר מסייעי� בעדו"וכמו שאמחז. תקונה

 י�פעמ'  לפחות גתיקו� זהתעשה יו� להריונה ' מי שעשתה זאת תו� מו

יו� תעשה ' וא� הפילה לאחר מ. ובלבד שתתחרט מעומקא דליבא

ובכל עני� יש לה . י דנפש דנפש"פעמי� כנגד נרנח' הלפחות תיקו� זה 

ק ספר תהילי� כולו מבלי להפסיק כלל ותכוו� להשיב " בשבומרל

ה שהוא "י התהילי� שחבר� דוד המל� ע"השכינה למקו� מנוחתה ע
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יו� ולפחות ליש� על שמיכה ' ליה גלות מוטוב שתקבל עהשכינה ' בחי

ולא לאכול בה� מטעמי תענוגי� פרט , יו� פרט לשבתות' על הקרקע מ

  .לשבת

א תעניות להציל נפשו "ח שתקונו הוא ש" כתב במ,ז"ח שחטא בע"וע

י "ואעפ. אלקי� דיודי� ע� הכולל שבו פג�' מאש לא נופח שהוא כמס

� מעורבי� ומיוסדי� על ח דבריה"י ומ"ש כתב כי הח"ש בנה"שהרש

הנה אי� אתנו יודע דר� . שאר תלמידי הרב אשר לא סמ� ידו עליה�

י סוד ומקו� הפג� אלא בדברי� אשר "הנשר בשמי� לתק� החטא עפ

' אבל ראיתי להר. י וזה לא נכלל בה�"י הח"דבש� נוט� מגוויית האר

 מגיד כי אי� לנו, אור הלבנה והרב בניהו ב� יהוידע שהעתיקוהו למעשה

בעני� כוונת המלקות ) א"שפ' בקונ(ומה ג� שכבר האמת ליעקב , בלתו

משנת חסידי� כי רק ש� ' ש הביא הכוונות מס"כתב שנראה שהרש

ל היה משתמש "ר החסיד ז"נמצאו כוונות אלו ומכא� ראיה שג� מוה

ח כנראה דחזר בו "ד הרמ"ש דאי� להשגיח ע"ש בנה"ומ. ח"בספר מ

אבל א� לא , שערי�' ח או מח"כשימצא סתירה מעבסו� ימיו או מיירי 

וכבר רשו� בזכרוני למעלה מעשרה . #"יש סתירה דבריו ה� אמו

ח ולא נזכרו "מ' הכוונות שלו כוונות שכתוב בס' מקומות שכתוב בס

י בו במקו� תבריה "האמלש י" ואעפ.ל"עכ. שערי�' בשו� אחד מח

ח כתב "שבמ, ח"ש במ"ש שינה סדר המלקות ממ"לגזיזיה וכתב דהרש

ש כתב שהשני יתחיל "שהמלקות השני יתחיל בכת� ימי� ואילו הרש

 ולכאורה היה מקו� לומר שלא ,ח"כ הרי שלא סמ� על המ"וא. באמצע

כי תצא ' הליקוטי� פ' ש לכוונות המלקות אלא מס"ח לקח הרש"מהמ

א� לאחר העיו� נראה , שהיה בידו והכינו וג� חקרו וסדרו על מכונו

� וכ� חלוקת כוונות תיבת מלקות לא " לקחו כי ש� אטמושלא מש�

ש בכוונותיו וא� כ� נראה דמאיש "ח והביא� הרש"נכתבו אלא במ

פ מאי� מקור אחר ודאי דרב גובריה "ועכ. ח"לקחה זאת מר ניהו המ

ח להשע� עליו וכל מ� די� נסמו� סמיכה בכל כחנו על "וחיליה דהמ

  .אותו צדיק ומשנתו והיה זה שלו�

 ת"שבשו #" נודעו דברי היעבהנה ,פילגשבעני� תקו� למי שייחד לו ו

 להשיב על יש ש" מה שכתב לדחות דברי הריבאמנ�, ו"ט'  סיב"ח
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. הסכי� עמו ב"ל'  סיג" תעלומות לב חת"שוב חז� א"מהרוג�  ,דבריו

 שתיתאה כתב שכאשר ישראל לא מתייחדי� תקונא בתקוני זוהר אמנ�

שורה עליה� ,  וברכהבקדושהשהוא יחוד� , כותבר' בזווג� בקדושי� וז

 ז"וע, עמה' קללה ופירוד וגור� חטא זה לשכינה שתגורש ממקומה וה

ומי . ש"עיי, אמר הכתוב כצפור נודדת מ� קנה כ� איש נודד ממקומו

 ושמע כאלה ולבו לא יחרד על גלות השכינה והקללה כזאתראה 

י הזוהר אינ� אלא לומר שדברא "וא. והפירוד שנופל בה� עקב זאת

 זוהרוב. פשט דברי הזוהר אוסר בכל גוונאכי  ,בקדשה האמורה בתורה

 בלא ברכה כאילו ז" כל הנהנה מהעוה, וזה לשונו כתב:)ד"מ(תזריע ' פ

מא� .  דכתיב גוזל אביו ואמו ואומר אי� פשעי" ולכה"לקבגוזל 

, רכה דאיהי פנויה ואהני מינה בלא בג" מינה ואעלמהנידאתדבק באנתו 

 בגי� דזווגא דלהו� בשבע ט" מ, ישראלולכנסת ה"כאילו גוזל לקב

ואומר ,  וכמה דאוקמוהירבע�חבר הוא לאיש משחית דא . ברכות הוא

,  ואמו הויאביובגי� דא גוזל , אמאי אסור, אי� פשע דאמר הא פנויה היא

דפגי� דיוקנא , ולא עוד דחבר הוא לאיש משחית מא� הוא איש משחית

 מבואר ," פנויה היא אמאי אסורדאמר "ש"וממ. ל"עכ. לאילע דותקונא

  . לסת� פילגשאלאשאי� הכוונה לקדשה שמפורש אסורה 

 שהרי היה נשיא שבט פילגש ב� יפונה אי� קושיה כיצד לקח ומכלב

 המשכ�ואפשר שיש הבדל בי� זמ� . יהודה ואפשר שדינו כמל� לעני� זה

ביאת פג� בולכ� לא היה , בישראל שרתה כשהשכינהוהמקדש הראשו� 

 שאז יש חשש לגלות השכינה עלתהלאחר חרב� בית ראשו� ש, פילגש

 ששאלו אשה ליו� אחד והאמוראי�,  ביאת פילגשי"השכינה ע

יש אשה שתנשא . "ל"וז:) ח"יומא י(י " וכמו שפירש, לקחו�ק"בחופו

וכבר ידוע שבדי� פילגש ". ליומא שאתעכב כא� ותצא לאחר מכא�

וכלל הוא ). פרט למל�(� בי� האוסרי� "והרמב, שוני�נחלקו הרא

ש "וכמ. הקבלה תכריע, בידינו שבכל מקו� שנחלקו הפוסקי� בדי�

כ "וא, מ לאסור הנחתו על פי הזוהר"י לגבי תפילי� בחוה"� בב"מר

  .ל אי� מקו� לסמו� על המתירי� כלל"לאחר דברי הזוהר הנ

התקו� הוא דברי וכדי להורות תשובה לרבי� כבר אמרתי שעיקר 

כי , ת"וטוב לצר� לתקו� סדר כוונת תפילי� דר. ל"המנחת יהודה הנ
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ת מהבינה "הת' היות ולפי תקוני הזוהר גר� חוטא זה להפריד אלו� בחי

כי , בכוונה זו אפשר שיתוק� העני�, לגלות יחד ע� שכינתא קדישא

תתאה ' כ לחבר ה"ואח, ב"ה שה� חו"כוונה זו היא לחבר אותיות י

, עילאה בינה' אל ה, תפארת עוזמו' וKכינתא קדישא ועמה אות הש

ה ולייחד כל עולמות וספירות "עילאה אל אותיות ו' ולהשפיע מה

וג� לצר� יחוד . ה ביחוד גמור ושל�"אותיות ההוי' הקודש בבחינת ד

דקאי על בני� הפרצופי� " אור זרוע לצדיק"ק על פסוק "א משערוה"כ

ת שלה� מצטר� לשמות "דר פסוקי� שר� והכל בס"הקדושי� דזו

  .וכוונות אלו

והנה מסדרי התקוני� כתבו שהבא על הפנויה תקונו בארבעי� ימי 

ימי ' ומי עלה שמי� וירד לקבוע את מס. תעניות ולא ידעתי מניי� לה�

ומעשה , והתשובה והוידוי והרצו� והמחשבה ה� עיקר התקו�, התענית

לכ� ית� פדיו� נפשו לצדקה לעניי� ו. התענית והפדיו� מסייעי� לתקו�

ז תעניות כמני� "ככל אשר יוכל ונראה שהממעיט לא יפחות מפדיו� מ

ל ונראה שיש בזה לפחות חלק מהתיקו� "ה הנ"ה הו"ה הו"אותיות י

 ר"יהו. ומשמי� יסייעו בעדו להשלי� תקונו. הנצר� ורחמנא לבא בעי

  .א"בביקי� שכינתו מעפרא ' שה

י שלא מצאנו " על הנפש בגילוח זקנו בתער אעפוהבא לתק� אשר חטא

מהיות טוב כדאי לעשות התקו� ע� פדיו� , מספר ימי� לתקו� עוו� זה

המכוו� כנגד הזק� ובוודאי שזה . י Kל שדKה תעניות כמני� א"של שמ

  .יעשה רוש� גדול בשמי� ואולי ינקה חטאו לגמרי

י  "ת הפחד עשאיסור כתובת קעקע הוא שעובדי� למיד, וכתב הרקאנטי

כעניי� . קציצה וחוקקי� על עצמות� כוחות הטומאה שהיו עובדי� לה�

ולשו� קעקע מלשו� מקעקע כל . ותהי עוונות� חקוקה על עצמות�

ומוש� עליו כחות , והרי הוא סותר כוחות הטהרה, הבירה כולה

  .ל"הטומאה עכ

ז שמתחברי� אל מידת הגבורה "שאיסור זה הוא כע, וביאור דבריו

להדבק אל הקודש אלא ' כי אי� כח לקלי(, ו"ורידי� אל החיצוני� חומ

המלכות ' ז מקעקעי� את השכינה שהיא סוד ספי"ועי) ,דר� הגבורות

ומחליפי� נפש� . נפש הקדושה של האד�' שהיא בחי, הנקראת בירה
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ונראה שלכ� כתובת קעקע הוא על העור שהוא . ל"בנפש הטומאה רח

י דנפש "וטומאה זו מקלקלת בכל נרנח. מ"ב גע"בחינת נפש בסוד ע

י "כ תיקו� האד� הוא ע"וא. ותהי עוונת� חקוקה על עצמות�' בבחי

שיטהר נפשו מ� החיצוני� ויכנס למלכות דקדושה ויבנה בני� המלכות 

כמו . ולטהר עצמו עליו לתק� צל� דקדושה. וימתיק הגבורה בחסדי�

ולהמתיק . � המלכותולעשות תיקו� בניי. ר ובתיקו� כרת"בליל הושע

  .ואולי כמו כוונות העומר, ח וכלולות� וכללות כללות�"ג בה"ה

כי הלובשו נות� כח , ל"כתבו המקובלי� ששעטנז אותיות שט� עז רח

ועל פע� אחת של לבישת שעטנז א� לא עשה , לשט� לקטרג עליו

תשובה אי� תפילת האד� נשמעת ארבעי� יו� ובני אד� מתפללי� ולא 

  .וע לא מתייחסי� בשמי� לתפילותיה�מביני� מד

ולכאורה חטא השעטנז הוא חטא קי� שעקר ההוא רוחא דשבק במלכות 

ותיקונו הוא קרב� הבל למשו� מדעת . ת"� באופ� מתמיד לת"שתעלה מ

א מתעורר דעת עליו� "יסוד דא, צמר כבש. מ"ש שעה"עליו� כמבואר בק

  .פעמי�' בולכ� יאמר מ� המיצר . א"א ומשפיע בז"דבמזלא דא

י שרבותינו המקובלי� לא הורונו דר� "שאעפ, א דמלתא"ויאהב כלל

ת לכל החטאי� "אי� ספק שתשובה מועל, תשובה אלא לכמה חטאי�

) א"לב דוד פרק כ(א "א זיע"וכמו שהכריע החיד. ז החמורה"לע' ואפי

ואחר הכוונה והמעשה דני� את האד� . ל"וכמפורש בזוהר משפטי� הנ

פותח ידו בתשובה לקבל פושעי� וחטאי� יקבל ואת תשובתו וה

  .  תשובתנו ברצו�

  .י יוס� שני"ד הצב"הלכ
 

With his arm will gather lambs)  

 Please accept my prayers and requests for the sake 

of your holy name (Aleph, Resh, Aleph, Resh, Yud, Tof, 

Aleph) which is implied in the acronym "Ana 

Ra'chamechah, et rag'zecha yich'beshu. Tim'chol 

ash'mo'teinu ki el sho'mea te'filot ve'tach'nunim atah. 

Baruch shomeah te'filah. Yi'hyu le'ra'tzon em'rei fi 

ve'heg'on libby le'fanechah ADONAY tzuri ve'goal
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. you. Do not dismiss the pain of your impoverished whic I

 deprive myself on this day of fast. My knees are trembling 

from the fast, and my flesh is thiner than oil. 

 Please consider my diminished blood and fat, which 

were reduced through my fast – and accept it as blood and 

fat which are brought upon your holy altar. Through your 

great kindness and forgiveness, you advised us through 

your servants to rectify the blemishes in our soul according 

to the specific number of holy names which we defected. It 

is well known before you that I wish to conduct this tikun 

(Amendment sins) with my entire heart. However, I lack 

the energy required to fast the necessary consecutive days.  

Therefore, I am allocating money to charity funds as a 

redemption of these required fast days. I beg that you 

consider and accept this charity as thuogh I would have 

actually carried out the necessary number of fast days. I 

pray that all the rectifications and the separation of the holy 

sparks from the midst of the negative forces shall be 

accomplished through my charity as they would through 

the actual fasting. 

   Through your great mercy, please purify the 

defects and blemishes which are inflicted upon my body, 

spirit, and soul. Concerning all the sparks of holy energy 

which were captured by the negative forces through my 

sins, and led to the creation of destructive spritual antities, 

let it be your will that the negative forces shall disintegrate 

and that the holy sparks should return to their original 

source in the upper worlds—for the sake of your holy name 

(Chet, Bet, Vov) which is implied in the acronym "Cha'yil 

bala Va'ye'ki'enu  (Chet, Bet, Vov)  mi'bitno yo'ri'she'nu el" 

and the same acronym in the verse "Chel'kam ba'cha'yim 

u'tze'fu'ne'cha  (Chet, Bet, Vov) te'ma'le bit'nam"(- Their 

part in life and thy secrets fill their stomachs), and for the 

sake of your great name (Bet, Yud, Tet), which is implied 

in the acronym of the verse "Bi'ze'ro'oh ye'ka'betz t'laim"(- 
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stand barefoot -- facing west. Recite the following tikun 

text. 

 

Tikun- The Text 

Respond to us, our Father, respond to us on this day of fast, 

for I am in the midst of a great tragedy. My sins are above 

my head, and like a heavy load they have outweighed me. I 

am drowning in the depths of the ocean, without a base to 

stand on. I reached the deep water, and the current has 

overwhelmed me. 

I am overcome with a state of fear and trembling as I stand 

before you, praying about the negative acts which I 

commited. I feel shamed and embarrassed to raise my face 

to you, since my sins transcend my head, and my guilt 

reaches the heavens. You. ADONAY, possess 

righteousness, while I feel the shame. How can I respond? 

Wath can I say? And, how can I be vindicated? I behaved 

like a rebellious son toward you, not adhering your divine 

commandments. 

I did not listen to your words, having transgressed both 

positive and negative commandments. I disobeyed 

commandments which carry death penalties. I also 

disobeyed the teachings of our sages and those of the 

kabbalists. In doing so, I damaged the order of the higher 

worlds, and destroyed the pathways of abundance. 

I come before you humbly, and with a broken heart, to fall 

before your lofty seat above, knocking at your gates of 

forgiveness. I request your forgiveness since you are a Lord 

and King who manifests pity, and your arm reaches out to 

accept repenters. 

 Please ADONAY forgive me for all the sins which I 

commited both intentionally and unintentionally up to this 

day. Do not judge your servant, for no living creature can 

be justified before your eyes. For you, ADONAY, are 

good, forgiving, and full of kindness for all who call upon 
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COMMITMENT TO fAST FOR "TIKUN" 

 

Procedure 

1. During the  day. go to the MIKVEH. And immerse 

yourself 7 times..  

2. During minchah services, the evening prior to the fast,  

recite the above text, say this:   

Lord of the Universe, I am making a commitment to Fast 

tommorrow for a period of night and day. My purpose is to 

clean the sins which I conducted since the beginning of my 

existence through today. Particularly the sin of (specify 

sin), which I commited both during this life and previous 

incarnations. Should I not be ablc to fast, then I will offer 

money for charity in order to annul the fast. I will then be 

permitted to eat and drink without any transgression. Let it 

be your will, ADONAY, my Lord and the Lord of my 

father. That you grant me the strength and health required 

to fast tommorrow before you, and that you accept my 

repentance with favor. 

You take upon yourself to fast by reciting the following 

text. 

  before concluding the brachah of "Shomea tefilah". If you 

forgot, recite it following "Elokai Netzor", prior to the 

word "Oseh Shalom". 

(Without this acceptance, the fast will not achieve it's goal.) 

 

3. After minchah, go home and eat the seudah hamefseket 

(Meal before the fast), which should be completed befor 

sunset. 

 

                                                      Instructions for the day 

of the fast 

place into your hand the money required for redeeming the 

days, necessary to fast, for the particular sin (a minimum of 

a half-dollar for each fast day). Take your shoes off, and  


